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CZASOPISJYIO, FOSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'rNICZEGO. 

Tom l. Dąbrowa, dnia 15 listopada 1904 r. M 28. 

Rzut oka na nowsze sposoby głębokiego wiercenia. 
Ostatnie lata, zaznaczone niezwykł'ym postę- największej ilości uderzeń na minutę chociażby 

pem we wszystkich prawie kierankacli praktycz- kosztem energii każdego uderzenia a w tym celu 
nej wiedzy ludzkiej , nie pozostały bez wpływu starano się przedewszystkiem zmniejszyć wyso
na wiertnictwo. Rozwój przemysłu wogóle a kość skoku czyli prędkość końcową (v) i stworzo
przemysł'u metalur,gic:;r,nego w szczególności sta- 1 no nowsze sposoby, zwane wierceniem o szybkich 
wia coraz to wyższe wymagania górnictwu; stąd l uderzeniach (Schnellschlagapparate). Zanim jed
też wy11ikają dla wiertnictwa coraz trudniejsze nak przystąpię do właściwego opisu tych sposo
zadania do rozwiązania. Wynaleziony przez FAu- bów, zatrzymam się nieco na płuczkowym i rozpa
VELLEA w roku 18±5 sposób wiercenia przy po- trzę wpływ, jaki wywiera on na pracę dłuta i 
mocy ciąglego prądu wody czyli t. zw. sposób rozpoznawanie przewierconych warstw. 
płuczkowy długi czas nie był należycie oceniany. i Wiercenie polega na tem, że dłuto, uderza
W ostatnich jednak czasach zalety tego sposobu jąc w skałę, kruszy ją; po pewnej liczbie uderzeń 
uwydatniły się tak dalece. że jeżeli nie zdołał tworzy się na dnie otworu wiertniczego gęsty 
on wyrugować w zupełności dawnego wiercenia mul, przez który dłuto musi się przeciskać, za
suchego, to w każdym razie usunął je na plan nim do ięgnie dna; skutkiem tego sila uderze
drugi i, mówiąc obecnie o nowszych systemach nia dłuta staje się tem mniejszą, im więcej zbiera 
głębokiego wiercenia, można mieć na myśli tylko l się mułu; w końcu przychodzi chwila, kiedy dal
wiercenie pluczko\~e. Gorączkową nieledwie czyn- sza praca jest tylko b~zużyteczną . stratą cz~su; 
ność, charakteryzuJącą naszą epokę, wywołało co- l muł' należy usunąć czyh dno oczyśClć. Przy Wier
raz groźniejsze współzawodnictwo, które nie omi- ceni u suchem wydobywa się w tym celu dł'uto z 
nęlo i wiertnictwa. Przedsiębiorstwa wiertnicze l otworu a zapuszcza weń rurę. zaopatrzoną u spa
prześcigały się wzajemnie w szybkości i taniości du w klapę czyli łyżkę, która, wciskając się w 
roboty przez ulepszanie istniejących sposobów mul, napełnia się nim i wyciąga go na powierzch
wiercenia; powstały nowe zapatrywania na pracę nię. Zapuszczanie łyżki czyli t. zw. łyżkowanie 
dłuta a z nich szereg poJuysłów, które będą powtarza się tak długo, dopókj nie usunje się pra
przedmiotem niniejszego artykułu. Energia, z wie zupełnie mułu, zupełnie czystym bowiem w 
którą dłuLo wykonywa swą pracę, jest zależną tych warunkach otwór być nie może . Potem na-

11102 stępuje ponowne zapuszczenie dłuta i skuteczna 
podług znanego wzoru - 2- od masy czyli cjęża- praca wiertnicza aż do chwili, w której nagro-

madzona ilość mułu zmusi znowu do ł'yżkowania. 
ru ( m), uderzającego o skalę, i od szybkości koń
cowej ( v J, :;r, jaką ona uderza. Chcąc energię uczy
nić możliwie wielką, używano dużych ciężarów 
udarowych, które spadały luźno z możliwie wiel
kich wysokości. N a tern stanowisku staJo wiert
nictwo przez długie lata, posługując się sposobem 
linowym, kanadyjskim i luźnospadowym dla wier
ceń suchych, oraz płuczkowym przy zastosowa
niu luźnospadu FABIANA. Jak to już nadmieniłem 
przy opisie żórawia wiertniczego "Express"*), wy
sokość skoku dłuta stoi w przeciwieństwie do ilości 
uderzeń w przeciągu jednostki czasu (minuty), a 
zastosowanie luźnospadu FaBIANA daje najmniejszą 
z używanych ilość uderzeń. Okoliczność ta napro
wadziła wynalazców na myśl zastosowania jak 

*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 10, str. 261-265. 

Zastosowanie płukania. otworu usuwa te nie
dogodności; płukanie polega bowiem na tern, że 
do otworu wiertniczego wtłacza się pod mniej
szem lub większem ciśnieniem wodę za pośred
nictwem rurek, które są równocześnie żerdziami, 
na których wisi dlut.o. W oda dochodzi do same
go dna otworu wiertniczego, zwraca się ku górze 
w zewnętrznych rurach wiertniczych, porywa ze 
sobą drobne cząstki mułu, utworzonego ze skru
szonej dłutem skały, i wynosi je silą swego prądu 
na powierzchnię, utrzymując w ten sposób dno 
otworu zawsze w stanie czystym. Ponieważ czyn
ność zapuszczania i wyciągania dłuta oraz lyżki 
jest dla wiercenia czasem straconym bezużytecz 
nie i czas ten zwiększa się znacznie z głębokością 
na niekorzyść czasu użytecznego, który bywa 
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częstokroć dużo mmeJszy, należy starać się trzy- wiercenia drugi jeszcze czynnik ekonomiczny, 
mać dłuto w otworze jak najdłużej bez wyciąga- ważniejszy może od poprzedniego, tam zwłaszcza, 
nia. Przez zastosowanie piukania otworó IV usu- gdzie mamy do czynienia z większeroi głębokoś
warny mul, który stanowi mechaniczną przeszko- ciami, a jest nim średnica otworu wiertniczego. 
clę dla skutecznej pracy .dluta, i możemy znacznie Właściciel otworu stawia zwykle przedsiębiorcy 
dłużej pracować bez zm1any ~e~ ~amem. d~utem, za warunek, aby otwór zakończony byl przy da
a mianowicie tak cllugo, dopoln me stęp1 s1ę ono nej głębokości pewną najmniejszą średnicą, w in
czyli nie zużyje; zużycie clluta (przy jednym i l teresie zaś przedsiębiorcy leży dojść do tej śred
tym samym ma~eryale, z któ1:ego jest .. zro?i~ne) nicy jak najmniejszą ilością rur. czyli zacząć wier
zależy wylączme od skały. ktorą przebiJa, 1 Jest cenie z jak najmniejszą średnicą. Zasyp, który jest 
wskutek tego bardzo rozmaite. W miękkichilach niebezpiecznym dla dłuta, pracującego na dnie 
lub ilolupb.ch dłuto pr::"wie wcale nie. ulega zu- otworu, stokroe niebezpieczniejszym jest dla ru
życiu, gdy w ostrych 1 twa~dych. p~askow:ach rowania. Sypkie bowiem lub plastyczne sb1y, 
lub wapieniach czrs~o n!ł'leży Je zm1emać. r~:n~no- usuwając się ze ś cian otworu, otaczają już zapusz
wicie już po godz1me mespełna pracy. N aJWięk- czone rury tak szczelnie, że ruszyć ich z miejsca 
sza trudność wiercenia stanowi walka z zasypem. niepodobna, często zaś nawet gniotą je i płaszczą. 
sciany przebitego otworu wiertniczego pod wply- Szybkość postępu roboty jest tu najważniejszym 
wem częstych i silnych wstrząśnień, spowodowy- środkiem zaradczym, a ponieważ, jak wynika z 
wanych uderzenia::ni dl~ta o dno i tarciem. or~z powyższego, wiercenie płuczkowe pozwala na elu
uderzeniami żerdzi o śmany otworu, osypuJą s1ę że zaoszczędzenie czasu w porównaniu z suchem, 
bardzo często, zwłaszcza jeżeli skala jest sypkiej jest więc też korzystniejszem również ze względu 
budowy, jak np. lupki lub ily, zalewające otwór. na koszt rur. Jako wada wobec wymienionych za
Ażeby temu zapobiedz,. zap';szcza ~ię .do otworu let wi~rcenia pluc~koweg? stoi znaczne zapatrze
wiertniczego ru1·y czy h otwor rurUJe s1ę. Jest to Lowame wody, ktore pomąga ono za sobą. Tam. 
czynność tak ważna, że stanowi główną troskę 

1 

gdzie wody nie brakuje, nie odgrywa to ż.a~nej 
wiertacza i śmialo rzec można, że tylko ta glębo- prawie roli, często jednak rozstrzyga o mieJSCU 
kość otworu może być uważana za istotnie odwier- założenia otworu wiertni0zego, lub gdy miejsce 
coną, która zostab zarurowaną. Czynność rurowa- jest ustalone, pociąga za sobą znaczne bardzo wy
nia jednak, jakkolwiek jest ona pierwszorzędnej datki na sprowadzanie czystej wody do płukania 
wagi, przedstawia również czas, strac~ny dla sa- i odprowadzanie zużytej w sposób, dogodny dla 
mego wiercenia, należy zatem starać s1ę rurować okolicznych mieszkańców, a wskutek tego przed
o ile da się rzadko i większemi partyami od razu. siębiorcy wiertniczy wymagają zazwyczaj od 
Wiercenie płuczkowe daje i w tym wypadku w1aścicieli otworu, aby woda w dostatecznej iloś
znaczne usługi w porównaniu z wierceniem su- ci i odpowiednich warunkach znajdowała się na 
chem, prąd wody unosi bowiem nie tylko te cząst- l miejscu lub byla dostarczaną. Drugą ujemną stro
ki skaly, kt?re odbija ~lut.o, ale z~bie~a po dro- 1 nę :vierce?ia ~posobem płuczkowym. star:owi .bez
dze i te, ktore odłączaJą s1ę od śman 1 mogłyby, porownama w1ększy koszt urządzema Wlertmcze
występując w większej ilości, spowodować zasypa- go w porównaniu z wierceniem suchem, jakkol
nie otworu i d~';lt::". .Niektórzy, praktyc.y ~wie~·- l wiek nie należy zapominać, że .w wiercen.iu plu~z
dzą nawet, że msmeme, pod ktorem znaJdUJe s1ę kowem odpada cale urządzeme do lyzkowama. 
woda, .a które przy kilkusetmet~·owych glę~o.koś- ~ Kosz~ ten jest przytern oplaeony sowicie przez 
ciach Jest bardzo znaczne, dz1al.aJąC na . smany wyżeJ przytoczone zalety tego sposobu. 
otworu wiertniczego, powstrzymuJe cząstki skaly Rozpoz nawauie przewierconych skal. Nadzwy
od wykruszania się a tem samem przeciwdziała czaj ważna ta czynność, która, nawiasem mó
zasypaniu otworu. Korzyść ta wydaje mi się jed- wiąc, najczęściej stanowi cel wiercenia, zyskała 
nak dosyć wątpliwą, a jest co najmniej unice- bardzo wiele na dokładności przez zastosowanie 
stwioną przez okoliczność, że cząstki, skruszone wiercenia. płuczkowego. Łatwo sobie wyobrazić, 
przez dluto i unoszone z prądem wody w górę, jak niepewnem jest rozpoznawanie jakośei prze
ułatwiają, tocząc się i trąc po ścianach otworu, wierconych ska{ przy wierceniu suchem. Łyżkę 
wykruszanie się z nich innych cząstek, które mo- zapuszcza się do otworu tylko od czasu do czasu, 
gą być czasem tak duże, że woda nie jest w sta- możliwie jak najrzadziej i wydobywa się na po
nie ich porwać, i opadają na dno. Być może, że wierzchnię muł, który jest doskonalą mieszaniną 
występują tutaj obie wskazane przyczyny, a s~ma wszystkich skal, przewierconych od czasu ostat
budowa skaly rozstrzyga sprawę na korzyść Jed- niego łyżkowania; wobec tego łatwo może zupeł
nej lub drugiej; faktem jest jednak, że przy nie zginąć cienka warstewka odmiennej a czasem 
wierceniu pluczkowem niebezpieczeństwo zasypu wielce charakterystycznej skały. Woda, stosowa
mniej się daje uczuć i można otwory rzadziej na do płukania, wynosi na powierzchnię cząstecz
rurować, to zaś wpływa korzystnie na czas trwa- ki skały natychmiast po skruszeniu jej na dnie i 
nia wiercenia a tem samem czyni je tańszem. w tym porządku, w jakim one tam po sobie na
Obok tego ujawnia się przy sposobie płuczkowym stępują, chociaż próbki, które otrzymujemy, i tu 
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nie są zu:rełnie czys~.e. PrzebiJa~e skały są tward- l s~ały. pziałanie prądu wody jest. tu nieco ~nn~, 
sze lub m1ększe, Cięzsze lub lzeJsze, a stąd ukru- mż w pierwszym wypadku, 1 odm1ana ta znaJdUJe 
s~on~ prze~ dłut? c?"ąstki są rozm~itych_ ~ozm~a- l p~·awie wyłączne zastosowanie ~ sp~sobie wie_rce
row 1 wag1; lekkle 1 drobne cząstki łatwieJ umo- 1 ma Express FAUCKA*). FAUCK tw1erdzi, że odmiana 
są się w górę. niż ciężkie i duże, które mogą na- ta przyczynia się znacznie do bezpieczeństwa ro
wet opaść na dno, żeby }JO ponownem dopiero l boty w razie nagłego przerwania prądu wody 
skruszeniu dać się porwać prądowi wody. Widzi- płuczącej, bądź to wskutek urwania się żerdzi, 
my z tego, że we wznoszącym się slupie wody bądź zepsucia pompy lub podobnych wypadków, 
:powsta:je pr<;\d ~u doł'owi. którego nas_tępstwem a to dlatego, że cała ilość ukrus:Zonych _kawa~kó~ 
Jest m1eszame s1ę cząsteczek skał przewierconych skały, b~dąca w drodze ku powierzchm, znaJdUJe 
i mieszanie to występuje tern wyraźniej, im głęb- się w żerdziach , nie może zatem nagle opaść na 
szym jest otwór wiertniczy, im powolniejszym dno i zasypać dł'uta, co ma miejsce przy płuka
prąd wody i im miększą jest przewiercana skała. niu zwyczajnem. Jest to rozumowanie poniekąd 
Przy przebijaniu grubych warstw jednolitego ma- słuszne, nie posiada jednak ono wielkiej donio
teryalu ujemne to zjawisko staje się zupełnie oho- słości w praktyce, ponieważ zapobiega w danym 
jętnem, może jednak być szkodliwem, gdy cho- wypadku niebezpieczeństwu bardzo małemu lub 
dzi o rozpoznanie warstw cienkich, a często się zgoła żadnemu. Po przerwaniu prądu wody płu
zmieniających . I tu zatem musimy pogodzić się czącej przy zwykłym Rposobie płuczkowym opad
z faktem, że otrzymywane próbki są tylko prze- ną naturalnie cząstki skały na dno, ilość ich jed
ciętną mieszaniną skaJ, któreśmy przewiercili, nak nie bywa tak wielką, aby mogło to grozić 
przyznać jednak należy, że jesteśmy więcej blizcy zasypaniem dłuta. Możnaby twierdzić wprost 
prawdy. Dokładność otrzymywanych próbek mo- przeciwnie, że sposób odwrotny płukania powięk
że być znacznie powię~sz?ną _kosztem prędkości sza niebezpiecz.eństw? zasypania ~łuta, ponieważ 
postępu roboty, baclama ICh Jednak wmny być woda, posuwa:1ąc się wzdłuż mezarurowanych 
powierzane innej osobie, nie mającej z wierceniem ścian otworu wiertniczego, ułatwia opadanie na 
nic wspólnego. Wychodzącą z rur wodę prze- dno wykruszonych z tych ścian cząstek skal. 
puszcza się przez jedno lub kilka naczyń z sita- Sposób odwrotny posiada jednak inną, ważną rze
mi i pilnie śledzi zmiany, jakie w mule spostrze- czywiście zaletę, która stanowi duży krok naprzód 
gać się dają. Wiercenie wstrzymuje się, otwór w sprawie rozpoznawania przewiercanych skal. 
jednak przepłukuje się tak długo, dopóki nie Ponieważ woda płucząca dostaje się do otworu 
zacznie wycho?zić zupelnie czysta wod_a. w_ ów~ l w_iertniczego przez. rury wiertnicze; a wychodzi .~ 
czas puszcza się dłuto w ruch ponowme, wierci mego przez żerdzie rurkowe, ktorych przekraJ 
tylko pewną, niewielką ilość jednostek wiertni- , jest wielokroć mniejszym od przekroju rur wiert
czych (centymetrów) i znowu wstrzymuje robotę, niczych. nabiera więc ona znacznej prędkości i 
dopóki woda nie wyniesie wszystkiego, co dłuto gwałtowniej porywa i unosi cząstki skały z ·dna 
skruszyło. Czynność tę powtarza się tak często, otworu, a jednocześnie ma mniej możności d o wy
dopóki nie nastąpi zmiana warstwy, i w ten spo- mieszania poszczególnych cząstek w małym prze
sób otrzymuje się próbki danej skały, prawie zu- kroju żerdzi. Przy odwrotnym sposobie płuczko
pełnie wolne od domieszek Ze względu jednak, wyro otrzymuje się zatem niewątpliwie obraz 
że czynność podobna wstrzymuje znacznie robotę przewierC011ych skal znacznie więcej zbliżony do 
wiertniczą, zwłaszcza przy otworach bardzo głę- prawdy, niż przy zwyczajnym. Przy umieszcze
bokich, kiedy trzeba plukać je więcej niż godzi- niu otworu w dł"ucie w samym środku ostrza moż
nę, zanim woda wyjdzie z dna na powierzchnię, na otrzymywać również przy sposobie odwrotnym 
niepodobna stosować jej zbyt często. małe rdzenie, które, jakkolwiek nie mogą być po-

Co do kierunku wody, używanej do płukania, równane z dostarczanymi przez wiercenie dya
istnieją dwie odmiany wiercenia płuczkowego. mentowe, są jednak bardzo cennymi, gdyż dają 
W pierwszej, przeważnie prawie stosowanej i próbki bez porównania większe, niż sposób płucz
dlatego nie wyróżnianej osobną nazwą, wodę kowy zwyczajny. 
wtłacza się, jak to wyżej wymieniono, przez żer- Celem wiercenia nie zawsze jest poznanie bu
dzie wiertnicze, z których wydostaje się ona na dowy tektonicznej skał, znajdujących się na paw
powierzchnię przez rury wiertnicze, i do niej też nej głębokości, lub ich następstwa porządkowego; 
odnoszą się przytoczone uwagi . Druga odmiana wierci się też dla wydobycia na powierzchnię 
płuczkowego sposobu wiercenia nosi nazwę od- płynów takich, jak nafta lub wody czyste i mi
wrotnej, ponieważ kierunek prądu wody płuczą- neralne. Nafta różni się od wody, używanej do 
cej jest odwrotny, czyli wprost przeciwny, niż w płukania, tak dalece, że spostrzega się ją natych
odmianie poprzedniej. Wodę wtłacza się przez miast (z innych jednak względów nie używa się 
rury wiertnicze na dno otworu, gdzie znajduje wiercenia płuczkowego prawie nigdy do przewier
ana ujście w małym otworze, zrobionym w dłu- cania warstw naftonośnych). Sprawa staje się jed
cie i, wydostając się na powierzchnię przez żerdzie, nak znacznie trudniejszą, gdy chodzi o wykrycie 
zabiera ze sobą kawałki skruszonej przez dłuto *l Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 10, str. \lSl-265. 
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źródła wody mineralnej, nie różniącej się na oko ' go powodu w wierceniach współzawodniczych po
wcale od wody płuczącej. Jeżeli dowiercone źród- suwają czasami ostrożność tak dale1co, że ustawia
lo jest bardzo obfite i pozostaje pod wystarc?ają- ją od razu dwie pompy w ten sposób, aby, jedna 
cem ciśnieniem, następuje wytrysk czyli wybuch, J mogla drugą. natychmiast zastąpić w razie wy
który oczywiś.cie usuwa wszelkie wątpliwości; jeże- J padku. Przy wierceniach płytkich używa się 
li zaś wy.dajność dowierconej warstwy wodonośnej często pomp ręcznych, jeżeli jednak wiercenie 
jest mała, zadanie staje si ? trudniejszem i wów-

1 
uskutecznia się silą mechaniczną, stosuje · się ją 

czas należy .sln~pić całą_ uwagę, aby nie przeoc~yć również. i dla: pompy; ze wz~lędów b~zp~eczeń
warstwy, ktoreJ odkry01e mogło być celem w1er- l stwa irodł:o s1ł:y dla pompy wmno być Jednak zu
Cfmia. pel11ie odrębne i należy uczynić ją zupeł:n~te nie-

Wielką trudność dla wierceń płuczkowych zależną od wszystkich innych przyrządów, znaj
stanowi przebijanie skal ze szczelinami, wówczas dujących zastosowanie przy wykonywani:u roboty. 
bowiem woda, wtłaczana do otworu, ginie w Przewód tloczący jest zwykle rurą -żelazną. 
szczelinach i nie wynosi na powierzchnię mulu, 

1 

Często bardzo zastosowuje się w tym prie.wodzie 
który wskazuje nam rodzaj skal, nadto zaś za- odgałęzienie, połączone z przewodem glównym 
potrzebowanie jej staje się bardzo znacznem, gdyż zapomocą kurka o 3 drogach, a to w celu, by w 
nie należy powtórnie używać do płukania wody, razie chwilowego zatrzymania roboty nie . zatrzy
która wychodzi z otworu, chociaż to się często mywać biegu pompy, co uskutecznia się przez 
praktykuje tam1 gdzie o wodę trudno. Sprawa do- powolne wyl?uszczenie wody przez rzeczone od
starczenia wody wysuwa się w tym wypadku na gałęzienie . .N a końcu przewodu tłoczącego .umiesz
plan pierwszy i stać się może powodem wielkich czn. się część giętką (zazwyczaj wąż kauczukowy), 
trudności i kosztów. łączącą przewód z żerdziami i pozwalającą na 

Odmiany sposobów wiercenia ]>łuczkowego stopniowe opuszczanie się przewodu w miarę po
nie zależą od kierunku dopływu wody. lecz od stępu roboty. Ważną bardzo częścią sk~adową 
sposobu wykonywania otworu czyli od sposobu przewodu tłoczącego jest manometr, który daje 
kruszenia skaly. Rozróżniamy zatem: l) wierce- możność dokładnego czuwania nad pracą wody 
nie dragą czyli dł:ntem skrzyniowem, 2) wierce- ~ płuczącej. Czasami znajduje się też wentyl r bez
nie udarowe i 3) wiercenie obroLowe czyli rota- pieczeństwa, zaklinowywany zwykle przez robotni
cyjne. ków, którzy slu~znie uważają, że wąż kauczukowy, 

Każdy przyrząd wiertniczy sklada się zasad- jako najslabsza częś6 przewodu, dostatecznie za
niczo z. dwóch części. Pierwsza, zmienna zależnie bezpiecza pr:>:ed skutkami przypadkowego nad
od sposobu, zawiera dłuto, umieszczone na końcu miern.ego wzrostu ciśnienia. 
żerdzi rurkowych, oraz przyrząd, nadający za po- Zercizie są to rurki, połączone z sobą mufa
średnictwem żerdzi właściwy ruch dłutu. Druga mi na gwint. Spotkać się tu można z rozmaite
część jest zwykle jednakową; składają ją: l) pom- mi urządzeniami, dążąceroi do skrócenia czasu, 
pa wodna i przewody tłoczące, 2) żerdzie rurko- potrzebnego na skręcanie i rozkręćanie żerdzi 
we i ich połączenie z przewodami, 3) głowice przy zapuszczaniu lub wyciąganiu dłuta z otwo
żerdzi i rur, 4) urządzenia zewnętrzne, a więc: ru; kwestyę tę omówiłem obszerniej w opisie żó
studnie na wodę, stawy osadowe do czyszczenia rawia Express*). W interesie prędkości roboty 
wody i t. p. leży, aby żerdzie były jak najdłuższe, długość zaś 

Pompa używa się ssąco-tłocząca, a ze wzglę- żerdzi stanowi o wysokości wieży a zatem i jej 
du na to, że woda, jaką się ma do rozporządzenia, koszcie. Przyjmując pod uwagę jedno i drugie, 
nie zawsze jest czystą, używa się najczęściej pomp używa się stosownie do warunków miejscowych 
z nurami (plunger). Wydajność pompy zależy od żerdzi długości 10-15 111. a nawet 16m, i tak dłu
średnicy otworu i wynosi zwykle 200-400 lit- gie żerdzie składają się z dwóch lub trzech rur 
rów na minutę, czasami jednak przewyższa nawet l o normalnej długości 5 m. Średnica żerdzi jest 
500 /. Ciśnienie, potrzebne do tłoczenia wody, zależną od głębokości otworu czyli od ciężarów, 
zależy od głębokości otworu, jego średnicy i ro- / które mają one unieść, i waha się pomiędzy 11

/ 4 

dzaju otrzymywanego mułu. Do 600 m wystarcza i 2 calami. U góry żerdzie zakończone są glowi-
5-15 atmosfer i wzrasta do 25 atm. przy glębo- cą, łączącą je z wężem kauczukowym, doprawa
kości 1000 171/ przy odwrotnym sposobie piukania dzającym, względnie odprowadzającym (przy od
ciśnienie jest znacznie mniejsze (1-3, czasem 6 wrotnym sposobie wiercenia płuczkowego) wodę. 
atm.). Ze względów na bezpieczeństwo roboty i Oprócz przeprowadzania wody głowica ma za za~ 
skuteczniejsze przeciwdziałanie zgubnemu wply- danie umożebnić ruch obrotowy żerdzi i dłuta 1 

wowi zasypu jest wskazanem obrać pompę raczej posiada urządzenie do zawieszania calego przy
za silną, niż za slabą; nie tylko bowiem ma się moż- rządu u wahacza za pośrednictwem liny. Istni~
ność puszczenia w razie potrzeby znacznie silniej- je kilka odmian takich głowic, różniących s1ę 
szego prądu wody, ale zapobiega się możliwości między sobą tylko w szczegółach. N ajdosko~al
zlamań lub uszkodzeń pompy, co może czasem szym i najwięcej rozpowszechnionym typem Jest 
mieć fatalny wp!yw na przebieg wiercenia; Z te- *) Przegle,d Górniczo-Hutniczy, ~ 10, str. 261-\!65. 

.. 
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glowica. zbudowana przez M. VERBUNTA (rys. 1). wom, służącym do użytku. lub jeżeli z powodu 
Budowa głowicy rur jest zależną od braku wody trzeba ją powtórnie używać do pfu
odmiany płuczkowego sposobu wier- kania; wówczas sprawa jej oczyszczenia staje się 
cenia. Przy zwyldym sposobie płucz- bardzo ważną, a stawy sadowe otrzymują znacz
kowym głowicy bardzo często nie uży- ną rozległość i muszą być często czyszczone, co 
wa się wcale, a woda przelewa się pociąga za sobą znaczne kosz~a i wymaga wiele 
wprost przez wierzch ostatniej rury do miejsca. Jeżeli zależy wielce na tern, by otrzy
dużej nasadzonej na rury drewnianej mać możliwie prawdziwe próbki skal przewierca
otwartej skrzyni i odpJywa przez nych, należy używać do płukania zupeł'nie czy
boczny w niej otwór. Czasami wierzch stej świeżej wody, najlepiej bowiem urządzone 

, , 

' ; 

skrzyni przykrywają deskami, pozosta- stawy osadowe nie oczyśz-
wiając tylko otwór, nieco większy od czają nigdy wody w zu-
średnicy mufy żerdzi; urządzenie ta- pełności. W interesie roz-
kie jest bardzo dobre ze względu na poznawania skal leży też, 
to, że zapobiega stanowczo przypa- aby woda płucząca wolną 
elkowemu wpadaniu do otworu rozma- był'a od przymieszek, mo-
itych przedmiotów, jak klucze ręczne, gących oddział'ywać che-
młotki i t. p., co może się stać powo- micznie na mul wiertni-
ciem uszkodzenia rur. z-aklinowania czy. 
dluta lub innych wypadków. Niekiedy Wiercenie dragq czyli 
nakręca się na ostatnią rurę krótki ka- dlutem slzrzyniowem. Wier-
walek takiej samej rury, zaopatrzony cenie to może być suche 
u góry w blaszaną przykrywkę z od- lub płuczkowe. W pierw-
powiedilim otworem na żerdzie, a z bo- szym wypadku przyrząd 
ku w wylew dla odprowadzenia wody (Schappe) składa się z bla-
płuczącej. Przy stosowaniu sposobu szanej o kształ'cie krzy-
odwrotnego płukania otworu budowa wej ślimakowej skrzyni, 
głowicy nie może być tak prostą, po- • zaopatrzonej w dno otwar-
nieważ wodę wtłacza się do rur pod te i nieco ku dolowi po-
ciśnieniem kilku atmosfer. Głowica chylone. Pod skrzynią 
jest wówczas garnkiem lanym, którego w środku dna znajduje 
pokrywa ma uszczelniony otwór dla się świder, przypominają-
przejścia osobnej toczonej żerdzi. Ta / cy świdry ślimakowe do 
ostatnia ma ellugość 2-2,5 m odpo- drzewa. Robota jest obro-
wiednio do wysokości umieszczenia towa i ręczna. Świder 
wahacza i nie zapuszcza się- nigdy zagłębia się w skałę, ostro 
głębiej do otworu. Po pogłębieniu akończone i ku dolowi 
otworu na ellugość tej żerdzi zatrzy- pochylone dno skrzyni ze-
muje się robotę, otwiera głowicę i skrobuje warstwami skalę 
dokręca odpowiedni kawałek żerdzi, i zbiera urobek w środku 
a toczona żerdź pozostaje znowu ca-

2
. ślimaka. Po pewnym cza-

la na wierzchu. Jako wzór takiej g lo- RYs. sie wydobywa się skrzy-
wicy slużyć może typ. zbudowany nię i wyrzuca urobek. Rozumie się, że skały, ja
przez ]'AUCKA (rys. 2). kie w ten sposób przewiercać można, muszą być 

O częściach zewnętrznych urzą- przedewszystkiem miękkie, a więc glina, ił su
dzenia do wiercenia, na k.tórą składa- chy, piasek i t. p., a robota jest bardzo powolną 
ją się koryta, odprowadzające wodę i bywa przedsiębraną dla bardzo małych głębo
pluczącą z otworu wiertniczego, sta- kości. 
wy osadowe, studnię na wodę i t. p. 1 Nieco doskonalszym przyrządem jest draga 
niewiele da się powiedzieć, ponieważ pluczkowa (Spiilschappe). Po wykopaniu płytkiej 
założenie ich zależy zawsze od wa- ~ studni umieszcza się w odpowiedniej kierownicy 
runków miejscowych. W korytach J pierwszą rurę, która ma posuwać się dalej w 
umieszcza się zazwyczaj sita, które 1 otwór, jako rura wiertnicza. Rura ta zaopatrzo
zatrzymują mul wiertniezy, jeżeli ma na jest w pokrywę z otworem, przez który prze
się na widoku poddać go badaniu. chodzą żerdzie rurkowe, zaopatrzone u dolu w 
Stawy osadowe mogą być zupełnie świder, podobny do powyżej opisanego, lecz mają
niepotrzebne tam, gdzie można swo- cy boczny otwór, który lączy się z rurkami żer
bodnie wypuszczać zanieczyszczoną dziowemi. Świder ten obraca się ręcznie, a rów
wodę, jeżeli zaś woda odchodowa nocześnie wtł'acza do rur wiert:r:~iczych wodę pod 

RYs. l. skierowywa się ku rzeczkom lub ro- l dosyć dużem ciśnieniem. Właściwą pracę usuwa-

• 
• 

• 
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nia skaly wykonywa tu silny prąd wody, który l nież bardzo powolny i zmusza do częstego ruro
obrywa części skaly i wtlacza je w otwór świdra, wania. wskutek czego średnica otworu szybko się 
skąd wydostają się one na powierzchnię. Swider zmniejsza; przy stosowaniu jednak tego sposobu 
sluży wlaściwie tylko do kierowania. Zastosowa- wiercenia cząstki kal, które wychodzą na po
nie tego sposobu wiercenia jest jeszcze więcej od wierzchnię, nie ulegają skruszeniu i łatwo odróż
poprzedniego zależne od rodzaju skaly i przewier- nić można wypłukiwane z piaskiem muszle. 
cany pokład musi być przedewszystkiem uadzwy- (c. o. N.) 
czaj sypki i nie spoisty. Postęp roboty jest rów- 1 

• 
Zygmunt Bielski . 

w r a k u 
( Dokończenie, patrz X. 27. str. 718). 

sposób całą ilość miedzi. Pozostający rozczyn 
niklu oczyszczają, stężają i rozld'adają między 
nierozpuszczalneroi elektrodami, przyczem ucho
dząey chlor łowią i wprowadzają do wież. 

Podczas prażenia kamienia miedzianego ilość 
antymonu pozostaje ta sama, arsenu uchodzi 1/ 3 

(35,40fo), bizmutu zaś 1/c (17,60fo). Jeżeli prażony 
kamień poddajemy koncentracyi na bialy kamień, 
a proces odbywa się w piecu płomiennym, to wsku-
tek ulotnienia uchodzi 55.5°/0 obecnego .ieszcze C9nl{. 
arsenu, _59~/0 ant1m~nu ~ 35,7°/o bizmutu. ~rz~ l. Przyc;zynek do metalurgii cyn/w. G. K. (Oe ter-
przerab_lanm kam1ema b1ałego na c~arną m1edz reichi che Zeitschrift f. Berg- und Hutten wesen, 
uchodz1 stosunkowo malo arsenu 1 antymonu 1903. 51 638). Dotychczas czerpano metal, zebra· 
(18,0-20,50fo), _zato uc~odz_i 73_,4°/'! bizmu~u .. Po~- ny w oclbieralnikach, zapomocą łyżek. W Borbek 
czas rafi_nowama czarneJ m1edz1 m~ ulatmaJą 1~ 1 zastosowali w tym celu dużą kadź odlewniczą, 
wsp?n~mane metale, ale _1/ 3 . część _lC~ pr~ec~odz1 której objętość w·ystarcza 11a pomieszczenie wy
do zu~la. Przy przerab1amu kam1ema m1edz1ane- twórczości kilku pieców cynkowych. Kadź ta 
go_ krotszą dro~ą za-pomocą proc_esu bessemerow- l wisi u żórawia, posuwającego się po szynach i na
S~leg? _wydalem~ zame~zyszc~el't Jest cl_aleko

0 
ener- chylającego się zapomocą kól zębatych. W krót

glCzmeJsze, gdyz w takim raz1e uchodz1 61,4 /o ar- kim stosunkowo czasie wrócono znów do naczyń 
senu, 70,1~/0 ant:ymonu i 90,2°/0 ?izmutu. pa~ej :v mniejszych, mieszczących tylko wytwór z jedne
pra~y weJ oma>_na au~or stosunki przy top1~mu p1- go pieca. Ponieważ cynk dłuższy czas stoi spo
rytow .. wyclaleme zameczyszczań w_ p1:oces1e eks- kojnie w kadzi, przeto olr)w może się należycie 
trakcyJ~ym drogą mok_rą _po utlemen_m, bez po- odstać i może być od czasu do czasu wypuszczo
przed~Jącego wypalam3: 1 z ":;fpalamem. W tym l ny przez otwór w dnie. E. HERTER zbudował' 
o~tatmm. wypadku -yv _H1szpann podczas wypala- kadź do zbierania cynku, zaopatrzył ją w l)Od
ma w m1~leż_ach_ naJw1ęks~a część_ k-yvasu arseno- wójny plaszcz i wyJożył materyalem ogniotrwa
wego znaJdUJ~ s1ę na pow~erzchm m1eleży. Pod- ł'ym . W przestrzeni między płaszczami znajduje 
czas ~ugo:wama ~rzechodz1 typm 1

/ 4 część . arse~u się rozżarzony koks, kLóry pozwala utrzymać dość. 
d? m1edz1 a 7f?,8< (o arse_nu, 22 /0 antymonu 1 14,8 /0 wysoką temperaturę, zatem metal dłuższy czas 
bJzmutu ulatma s1ę. P1r,rt, wypal?ny w ~tm~sfe- jest w stanie plynnym, co znowu przyczynia się 
rze c~loru. lugo

0
wa,ny! daJ~ w;rtwm:. za~_teraJąC;Y do lepszego oddzielenia ołowiu. W hucie Ro a

o 6~,3 /0.As, 98,2 M3b l 81,4 /0Bl, m~neJ mz "" p1- ~ munden redukcya ma być bardzo szybka i dobra 
rye1e, wypalonym w zwykly sposob. dzięki temu, że prażoną rudę mieszają dokladnie 

Oddzielenie niklu od miedzi. O. P. TowNsEND. z węglem i mieszaninę taką, przygotowaną na 
(Electr. World. and Eng. 190? 40, 962). W Oana- zapas, przenoszą zapomocą elewatorów do skrzyń. 
dian Oopper o~ w Olevelano rozkł'ada BROWNE l Topienie rud cyukowych .z chloridem sodowym. 
stopy miedzi i niklu na skladnik w ten sposób, 1 F. KrESSLING. (Berg-und hiittenmannische Zeitung, 
że, uwolniwszy je od siarki, częściowo ziarnuje 1903. 62, 613). Przy przetapianiu rud cynkowych 
a częściowo odlewa w formy anod. Część zziar- z Broken Hill, Colorado i niektórych rud boliwij
nowaną wsypuje do specyalnie w tym celu zbu- skieh, zawierających cynę, tworzy się podczas re
dawanych wież i poddaje równoczesnemu dziala- dukcyi znaczna ilość wytworów utlenienia i pyłu 
lliu chloru i rozczynu soli kuchennej, z których cynkowego. Nabój, zlożony z 10 t rudy Colorado 
pierwszy tworzy chlorki obu metali, druga zaś i Broken Hill, zawierający 43% cynku, dal ~rzy 
rozpuszcza te chlorki ustawicznie. Oba odczyn- topieniu z 3,5 t węgla redukującego w przee1ągu 
niki, t. j. chlor i rozczyn NaCI są w ustawicznym 8 dni 832 kg wytworów utlenienia i 4:50 k_g pylu 
ruchu. Rozczyn chlorków elektrolizuje się zapo- cynkowego. Temperatura w piecu wynos1la 1350 
mocą miedziano-niklowych anod i osadza w ten do 1400°. Powtórne topienie wytworów utlenie-
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nia pociąga za sobą straty, wynoszące 30-35% 1 Koszta tych materyałów wynosiły 181 marek, pła
zawartego w nich cynku. Stratom tym można ca robotników 77,20 marek. Koszta materyałów, 
zap?biedz, .dodając 0,5-0,8% soli kuchennej.; :V u~ytych przy oczyszczaniu ługu, 8~ marki, robo
takim raz1e przedestylowany cynk zachowuJe c1zna 26 marek. Koszt użytkowama maszyn pa
błyszczącą powierzchnię, skraplanie pary cynku rowych wynosił' na godzinę 3 fenigi; wszystkie 
jest zupełne, a straty są o tyle mniejsze, że lO t inne koszta elektrolizy na dzień 112,G marek. 
rudy, topione z dodatkiem 0,5°i0 soli, dają tylko \ Koszta założenia fabryki, wytwarzającej G50 t cyn-
360 kg wytworów utlenienia i 240 kg pyłu cynko- ku na rok, włączając koszta utrzymania i ogólne, 
wego. Wskutek obecności soli kuchennej nie- podaje autor na 384414 marek. Ogólny dochód, 
bieski plomień tlenku węgla przyjmuje barwę spodziewany ze sprzedaży gotowego wytworu, ob
żółtą, która nie znika do kouca procesu destyla- licza E. GliNTER na 438 550 marek, tak że czysty 
cyi. Równocześnie tworzą się małe ilości chlor- dochód ma wynosić 54136 marek. Jeżeli mate
ku cynkowego, osiadające na otworach odbieraJ- li ryał zawiera tyle cynku, że zamiast 7,5 jednostek 
ników. Jeżeli blenda cynkowa zawiera ołów, to da się z niego wyługować 8,5, to ten sam za]dad • 
dodatek soli kuchennej zapobiega tworzeniu się może dać czystego dochodu 7()562 marki. 
siarczku ołowiu na ścianach odbieralnika. Che- Straty cyn/w w procesie tugowai"tia cyankiem 
miczny przebieg procesu nie został dotąd należy- potasow_v111. WALTER H. VmGsE. (Eng. and :Min. 
cie wyjaśniony. Dodatek popiolu cynkowego, za- J ournal, 1903, 76, 80H). Poclczas ługowania roz
wierającego chlor, nie wywołuje tego samego tlen- ~ czynem cyanowym traci się cy11k z przyczyn na
ku. W Australii przetapia się pewne gatunki tury mechanicznej i wskutek zamiany chemiez
blendy z dodatkiem lOOfo sody. Autor dowodzi, nej . Mechanicznie traci ·ię eynk podczas przy
że 2°/0 sody wywołują zupelnie ten sam skntek, j gotowywania skrzy:t'1, służących do osadzania; che
co i 0,5°/0 soli kuchennej. miczna strata dotyczy cynku, ulegającego roz-

Elektrolitycsny sposób Hopfizera otrzymy11.1ania puszczeniu. Rozczyny, zawierające złoto, wyma
cynlzu. E. GtiNTER. (Eng. and Min. Journal, gają zazwyczaj na l część ciężaru złota 16 części 
1903, 75, 750). Autor opisuje sposób Hi:iPFNERA, ciężaru cynku; rozczyny. zawierająee srebro, 1,3 
praktykowany we Frankfurcie nad Lahnem. Ja- do l części cynku na l część srebra. Znaczne 
ko materyaL służy tu piryt z Meggen, który po straty mechaniczne powstają podczas przerabia
wypaleniu zawiera 10-16°/0 cynku. Prażenie w nia względnie czyszczenia cynku przy przerabia
atmosferze chloru i następne ługowanie nie dało ni u wskutek utlenienia szczególniej, jeżeli cynku 
dobrych rezultatów, gdyż pozostawało jeszcze zaraz po wyjęciu ze skrzyń nie kładą do wody, 
4°/0 cynku. Wypalone piryty, zmief'zane z 18 do wskutek nierównomiernego przepływu rozczynu 
200fo soli, prażą w przeciągu 20-22 godzin w pie- przez skrzynie, wskutek zbyt krótkiego obcinania 
cu muflowym w temperaturze G50°. Gorącą mie- wiórów cynkowych a wreszcie wskutek zbyt du
szaninę ługują w naczyniach żelaznych, a otrzy- żej ilości slabego rozczynu. Wielkie straty che
many w ten sposób ług z zawartością 10°/0 cyn- miczne powodują: zbyt silna zasadowość rozczynu, 
ku oziębiają do 5°, aby wydzielić siarczan so- strącenie miedzi, rtęci, manganu, zetknięcie cyn
dowy. Po takiej operacyi ług zawierał 20% chlor- ku z żelazem. Zużycie cynku na l t rudy zależy 
ku cynkowego, 22% soli kuchennej, 0,05-0,06"/o właściwie od ilości rozczynu, przepływającego 
kwasu siarczanego, ślady ołowiu, żelaza i talu. przez skrzynie. Ta ilość zużytego cynku zmniej
Elektroliza odbywa się w naczyniach stożkowa- sza się, jeżeli rozczyn wzbogacimy do pewnego 
tych, przewróeonych podstawą do góry, przedzie- stopnia, :1anim dojdzie do skrzyń. ·wyciskanie roz
lanych diafragmą z sukna. Każde naczynie po- czynu cyanowego ze skrzyń zapomocą wody jest 
siada 7 ruch0mych katod i 8 anod. Naczynia operacyą korzyst11ą. Osadzanie za pomocą pyłu 
podzielone są na serye a wpływający w nie ług cynkowego działa bardzo dobrze; główna trudność 
nie może zawierać mniej niż 2°/0 cynku, w prze- polega na zebraniu osadów i obrabianiu takowych 
ciwnym bowiem razie katody brunatnieją. Kwa- kwasami po sprasowaniu. Autor zajmuje się dalej 
sowość podczas elekt.rol!zy musi być równa 0,08 pytaniem, czy rozczyny cyanowe po przyjęciu 
do 0,12HC1 i w tym celu na 1 amper-godzinę do· j cynku, a więc rozczyny cyanowo-cynkowe mogą 
daje się 0,03-0,05 gr kwasu solnego. Siła prądu służyć jako rozpuszczalniki dla złota i srebra,. 
wynosi 100 Amp. na lmm2

, napięcie w wannie Badania porównawcze z cyankiem potasowym do
o,3-3,G Volt. Wydajność prądu 970fo. W prze- wiodły, że cyanek cynkowo-potasowy sam jest 
ciągu 30-35 dni osadzono w jednej wannie 800 gorszym rozpuszczalnikiem dla złota i srebra, niż 
do 1000 kg cynku, który następnie przetopiono czysty rozczyn cyanowy, ale dodatek wapna spra
ze stratą 1,5-2% i puszczono w handel jako 99,97 wia. że cyanek cynkowo-potasowy również dobrze 
do 99,98-procentowy. Gaz, wydobywający się pod- jak czysty rozczyn cyanowy rozpuszcza złoto, dla 
czas elektrolizy, zawierał 35% chloru i slużyl do srebra jednak jest nieprzydatny. W praktyce do
wyrobu wapna bielącego. Autor podaje koszta daje się na 1

/ 2 funta cynku w rozczynie l funt 
urządzenia fabryki i wyrobu. Dziennie używano wapna. 
18 t wypalonych pirytów, 3,24 t soli i 3,6 t węgla. Proces Ashcrojt-Swinburnea. (Eng. and. Min . 
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Journal, 1903, 76, 162). JAMEs SwrNBURNE podal i elektrolit zawiera 6°/0 olowiu i 15% SiFl.,. Opór 
niedawno na zgromadzeniu towarzystwa FARADAYA w kadziach okazal się większy, niż myślano pier
dalsze szczegóły, tyczące się jego procesu. Pro- wo~nie; przyczyna tego tkwi w obojętnych razczy
ces ten rozłożenia siarkowych rud zapomocą chlo- nach, w których szlam znajduje się w bezpośred
ru nie jest jeszcze zastosowany w praktyce, ale niem zetknięciu. Szlam, zdjęty z anod, wkładają 
doświadczenia robione są na wielką kalę. Pod- w oddzielne naczynia. Autor omawia szczegóło
ług danych wynalazcy rozłożenie chlorem jako wo wymywanie szlamów anodowych. Anody 
też elektroliza stopionego chlorku cynkowego rozpuszczają się w ciągu 8 do 10 dni; dalej oma
udaje się bardzo dobrze. Elektrolizę wykonywa- wia zachowanie się zanieczyszczonych metali, za
no do niedawna w wannach 3000 Amp., obecnie wartych w materyale anod podcza elektrolizy. 
używają w tym samym celu 10000 Amp. \V pierw- Osad katodowy zatrzymuje całkowicie antymon i 
szym razie napięcie wynosiło 4 Volty, w nowych bizmut, do rozczynu przechodzi tylko cyna w 
wannach wynosi tylko 3 Volty. Najwyższe natę- ilości 0,02 do 0,03 a oddziela się ją zapomocą 
żenie potrzebne jest tylko na początku rozkładu mieszania stopionego olowiu żerdzią drewnianą. 
tlenochlorku cynkowego. SwrNBURNE i AsHEROFT nie \V elektrolit wchodzi tylko nieco żelaza i cynku. 
odparowują "ługu chlorku cynkowego w próżni, l ton na ołowiu wymaga do wydzielenia 7-8 }p 
lecz nad wolnym ogniem, wskutek czego stop za- na dzień. 
wiera tlenochlorek. Wydajność prądu ma być bar- Odsiarczanie s.e1lamów przez prażenie w miele
dzo wysoka. Do rozłożenia slużą naczynia żelaz- żach w Broken-Hill. E. I. HoRwoon. (Eng. and 
ne, wyłożone materyalem ogniotrwałym. Jako ka- Min . J ournal, 1903, 7G, 270). Podczas próby od
toda służy stopiony cynk, jako anoda węgiel. dzielenia silnie przerośniętych rud mieszanych 
Ogrzewa się jak przy glinie zapomocą prądu. Broken-Hill, w których blendę, błyszcz ołowiu i 
Naczy.ńk~ z. chlorkiem cynkowym ~toj~ .pod ma- skałę płonną można oddziel~ć, pows~ąie bardzo du
łem c1śmemem tak, że nawet naJmmeJszy ślad żo mialkiego szlamu, składaJącego s1ę z 24°/0 blysz
chloru ujść nie może. Trudności, jakie początko- czu ołowiu, 29,4% blendy, nieco pirytu, tlenku 
wo przedstawiało wtłaczanie chloru lo konwerto- żelaza. prawie 23°/0 kwasu krzemowego i. t. d. 
ra z siłą 10-L) IP na l cal kw., zostały usunięte Błyszcz ołowiu, jako ciało najważniejsze, znajdu
przez zupelne wysuszenie gazu. je się w szlamach w większej ilości, niż w rudzie. 

Szlamy z zawartością 20°/0Pb i 170foZn obok 540 gr 
srebra stanowią obecnie bardzo cenny materyal. 
Prażenie w piecu RoPPA i innych piecach mecha
nicznych było za drogie i dawało zbyt wiele lot
nego pyłu. N a pól płynne szlamy trzeba wysu
szyć, rozbić na duże kawałki, zbudować z nich 
mieleże do wypalania i nakryć drobniejszym ma
teryaiem. Pierwotnie zużywano 5° /0 drzewa, obec
nie zużywa się tylko jeszcze lOfo dla przeprowadze
nia reakcyi. Mieleże palą się dwa tygodnie. W 
400° zawarte w szlamie siarczki zamieniają się na 
siarczany zasadowe, w 8006 spieka się materyal, 
zaś materyal zasadowy rozkłada, przyczem powsta
je płynny krz~mian oło~iu. ~aw:art~ść siarki sp~
da z 14% do 6,5-8,5 ?o 1 znaJduJe s1ę w połow1e 
jako siarczany zasadowe, w polowie jako siarcz
ki. O przebiegu chemicznym procesu panują róż
ne pojęcia; podług CARMICHAELA rodonit i połą
czenia wapna biorą udział' w reakcyi. \V czer
wonym żarze rozpada się rodonit (krzemian man
ganu) na MnO i Si02 . W wyższeJ temperaturze 
rozkładają się również i połączenia wapniowe, 
tworząc siarczki, które pod wpływem prądu tle
nu powietrza utleniają się dalej. 

Ołów. 

Elektrolitye2me oczyszczanie olowiu. AusoN. G. 
BETTS. (Transact. Amer. Inst. of. Mining Eng.). 
Rozczyn fluorokrzemianu ołowiowego, zawierają
cy nieco wolnego kwasu, jest bardzo odpowiednim 
elektrolitem dla rafinowania ołowiu, przewodzi 
bardzo dobrze elektryczność, nie jest lotny, da się 
latwo robić i zawiera dość duże ilości ołowiu, da
je jednak, jak wszystkie rozczyny soli ołowiu, 
krystaliczny nie zbity osad metalu na katodzie. 
Dodatek żelatyny i kleju sprawia, że osady są 
dość ścisłe. Wynalazca walcowal pierwotnie ka
tody ołowiane maio ścisłe a po dodaniu żelatyny 
otrzymał osady bardziej ścisłe, niż je otrzymywał 
pod walcami. Zaklad w Trail składa się z 28 ka
dzi, z których każda zawiera 22 anody ołowiane 
i 23 katody z blach ołowianych. Większa część 
zanieczyszczeń podług danych autora przechodzi 
wraz z płynąceroi cząsteczkami szlamu na katodę 
i w metal, a wskutek tego w ołowiu katod ilość 
sl'ebra wynosi od 75 do 1,2 gr, średnio wynosi 
7,5 gr na l t. Autor przypisuje te wysokie zawar
tości srebra niezręcznemu wyjmowaniu katod z 
kadzi. Każda kadź zużywa 4000 Amp. i wytwa
rza 750 Volt miękkiego ołowiu. Przy 2 800 Amp. 
napięcie dla l kadzi wynosi 0,44 Volt. W celu 
otrzymania elektrolitu przepuszczają 35% kwasu 
fluowodorowego przez warstwę kwarcu 2 stopy 
grubą. Powstający kwas :fiuokrzemowodorowy ob
rabiają zapomocą bieli ołowianej, przyczem oswo
bodzony kwas siarczany i fiuowoderowy opadają; 

. . .. 

3MnO+O=Mn30 4 

CaS+40=CaSo4 

dalej: PbS+4Mn30 4=PbS04+12MnO 
PbS+OaSO 4=PbSO 4+CaS. 

Utworzony siarczan ołowiu rozkłada się 
2PbS+PbS04=2Pb+PbS+~S02: metaliczny olów 
utlenia się powtórnie 2PbO+PbS=Pb+S02 • 
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Dalej zamieniają się: PbS+2PbS04=2Pb0+3S02 ilość o~owiu z używanych przy osadzaniu wiórów 
PbS+3PbS04-4PbO-f--4S02 • cynkowych i ołowianych. Usunięcie, o~owiu wy-

Strata srebra podczas prażeniajest nieznacz- maga użycia tygli, wyłożony<;h gliną, co z jednej 
.. k tr · · dużo. Wyprażona ma- strony pociąga za sobą straty srebra, a z drugiej 

na, zauo cyn u acl się znów strony powstaje mnóstwo wytworów ubocz
sa musi być potłuczona i idzie jako materyal do nych. zawierających złoto. TĄvENER puszcza szlam 
wielkich pieców. Straty ołowiu mają wynosić bez kwasu siarczanego na prasy filtrowe, wytlo-
121/2%, straty srebr a 50fo. czyny miesza z glejtą i topnikiem, topi w piecu 

Nil{iel. płomiennym, używając jako środka redukującego 
. . . . opiłek drzewnych; żużel i ołów spuszcza każde 

P.nJetapzanze mklu w P~ecach kupolo•wych. A. l osobno a ołów, zawierający 7-8% złota, przera
K . BĘCKWITH. (Eng. and ~m. J om·nal, 1903, 75, bia powtórnie w specyalnym piecu rozdzielają-
971) . J:?otychczas przetapiano w tygla?h tylko 1 cym. Sposób ten ma być tańszy, szybciej da się 
odpadk~ ?'nodowe, yochodz.ące .z anod . mklow,ych l wykonać i usuwa ws~elkie straty złota. .Wyd~.j
z zakładow, ~rudmących s1ę n~klowame~.. W fa- n ość złota ma być większa o 4% . Dwa p1ece, Ja
b~yc~ Beclnv1th~Estate udało się przetop~e odpa~- kich wymaga sposób TAvENERA. mają kosztować 
k~ mklo:we. w p1ec~c?- k.~P~lowych. Pon~ewaz m- mniej, niż jeden piec płomienny, używany w me
bel t~p1 s1ę trl1dmeJ,. mz zelazo, przeto 1 spotrze- todzie poprzedniej. 
bo.wame koksu Jest w1ększe. W początko:vym na- Przetapiaide s.slamów cynkowo-.etotycli z oto
miarze stosunek ;meta~u ~o koksu :V~nos1 1:1, w 1rviem. (Eng. and Mining Journal, 1903, 75, 563). 
następnych na bOJ ach. Idzie .2,5 częsCI ;neta lu na N o wy sposób przerabiania szlamów złoto-cynko
l . czę~ć 1<0ksu. Namierza s1ę..,. 200 f~ntow odp~d - wych podlug sposobu TAvENERA stanowi przed
kaw 1 40 funtów ko~su . . Z 81.5 ~untow, od1Jadkow miot dyskusyi w prasie technicznej . Nowy pr.o
otrzymano 635 fu~tow mklu l 7b , funto>y odpad- l ces nie tylko że zmniejszył koszta przeróbki, 
ków. Autor podaJe koszta wytworczośCI. lecz powiększył równocześnie wydajność, usuwa-

1\nt•,mon. jąc wszelkie ~tra:ty złota. O. H. PEA:o twierdzi, 
~ że koszta top1ema podług starego sposobu wyno-

Ulep szony sposób wytapiallia antymonu. (Eng. szą na 31 gY złota (uncyę) 21,4 fenigi. podług TA
and . Min. J ournal, 1803, 75, 188). THOMAs O. AN- VENEHA 21,6 fen., obrabianie kwasem siarczanym 
DERsON proponuje sposób wytapiania antymonu, 20,5 fen., czyli razem 41,9 feniga. Należy przy
który ma zmniejszyć koszta i straty, powodowa- tern zauważyć, że liczby, podane przez PEADA, 
ne ulotnieniem. W piecu płomiennym topi się dotyczą bardzo bogatych szlamów, nie odnoszą 
siarczek żelaza, zamyka ciąg, wsypuje do wanny się zaś do szlamów, otrzymanych przez ekstrak
rudę antymonową i miesza silnie. Ruda powinn1t cyę. H . MEYER omawia zawartość złota w żuż
być sucha i podgrzana. Po wymieszaniu dodaje lach i proponuje przetapianie takowych z ola
się obliczoną ilość odpadków żelaznych, a siarkę wiem w piecach PrLzA, przyczem ołów w postaci 
z rudy antymonowej wiąże z żelazem i podno- glejty może być • użyty powtórnie w procesie. 
si temperaturę. Reakcya odbywa się szybko; w J OHN R. WILLIAMS wykonał dokładne próby (pod
koitcu ści ąga się żużel, spuszcza metaliczny anty- ług sposobu TAVENERA), używaJąC jednego i tego 
mon i rozpoczyna powtórnie nakładanie rudy do samego materyału raz w piecu trzonowym, to 
pieca. Zanim zacznie się spuszczać antymon, do- znowu w tyglu grafitowym. Topienie w piecu 
brze j est dodać opiłków żelaznych, aby o ile moż- l trzonowym daje rezulta.ty lepsze. Inne doświad
ności antymon otoczyć żużlem. Często antymon · czen ia dotyczą topienia szlamów, przygotowanych 
stapia się z ż~lazem, po_zostaje w pie?u i dopiero poł)rzednio zapomocą kwas?~v z_ zastosowani~m 
przy następneJ operacy1 rozkłada s1ę i spływa ka cy11acyi lub też bez meJ . W tym ostatmm 
przez spust jako czysty metal. wypadku ?trzym:uje się 2-3 ~ złota więcej .. WrL-

. ~ LIAMS sądzi, że w1ększa wydaJność w sposob1e TA-
Srebro t złoto. vENERA polega właśnie na usunięciu strat, powo-

Spo~ób Tavenera przerabiania szlamów cy~tko - dawanych kalcynacyą. 
wych. LANE CARTER. (En g. and Mining J o urn al, Kilka ulepszeń w przeróbce sz lamu cynko'l.rvego 
1903, 75, 150). W Transwaalu oczyszczają zwykle w procesie tugowania cyanowego. (Eng. and Min. 
3 razy na miesiąc skrzynie cynkowe; szlam cyn- J o urn al, 1903, 76, 968). JAMES E. THOMAs. Zamiast 
kowy, zawierający złoto, oblewają kwasem siar- wymywać wiórki cynkowe, pokryte złotem, za
czanym i przenoszą go na prasy filtrowe, poczem pomocą wody i ręcznie, .zastosowan? w kopalni.ach 
wytłoczyny poddają prażeniu. Wyprażony mate- SIMMERA i JAcKA bębny sitowe. 'l'akl bęclen składa 
ryał t'opią w piecach tyglowych lub płomiennych się z dwóch ścian bocznych żelaznych, otoczo
(z których każdy mieści w sobie 18-20 tygli). nych drucianą siatką, i, zaopatrzony jest .w po
Sposób taki posiada pew11e ujemne strony, przy- dłużny zamykalny otwor. Bęben zanurza s1ę pra
tem jest zbyt drogi, gdyż zużywa duże ilości top- wie do 1

/ 3 w wodzie w kadzi, służącej do osadza
nika a na,dto przy złocie pozostaje jeszcze pewna ma. Po osac}zeniu zapomocą . cynku obraca się 
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bęben kilka razy, przyczem mia~kie cząstki prze- rozdrobnienia i sortowania. Nadto doświadczenie 
chodzą przez sito, grubsze zaś wrzuca się do ka- uczy, że otrzymuje się daleko lepsze rezultaty 
dzi. Mętne rozczyny pompuje się z kadzi do pras przy ługowaniu większemi ilościami rozcieńczo
filtrowych . Na filtrowe płótna kładzie się papier, nych ługów, niż malemi ilościarp.i ługów stężo
dzięki czemu wypróżnienie prasy odbywa się nych. 
szyb ci ej i dokladniej. Obrabiallie cya nowe koncentratów :::apomocq 

Lugowanie cyanowe srebrnych rud zapomocq peY!lolacyi ·w Choukpazat. C. M. W RIGHT. (Eng. 
perkolacyi. AND RE, P. GaJFFITIIs i FRANK, W. OLD- and Mining J ournal, 1902, 74, 817). Koncentraty 
FIELD. (Eng. and. Mining Journal, 1903, 76, 91) . w Ohoukpazat w Burmie składają się z 30-40% 
Ługowanie rud srebronośnych zapomocą lugów · siarczków i 60-70°/0 gruboziarnistego piasku. 
cyanowych przedstawia wiele t.rudności, a prak- Siarczki zawierają 95% pirytu i 5% franklinitu, 
tyczne zastosowanie tego sposobu zastąpiono amal- błyszczu olowiu i :;iarczku miedzi. Z tego fran
gama.cyą w wannach. Ale i ten ostatni sposób l klinit zawiera 210 gr i więcej zlota na l t, błyszcz 
jest drogi, wymaga prażenia, suchego rozdrobnie- ołowiany prawie wcale nie zawiera z~ota a piryt 
nia, użycia soli i t. d., tak że w krajach np. w miedziany i żelazny ?.a wierają go od 0,9 do 60 gr. 
Meksyku, gdzie opalu jest mało, a koszta przewo- Sposób obrabiania jest bardzo prosty: najprzód 
zu duże, dla wielkich nawet ilości ubogich rud przemywa ·ię koncentraty rozczynem alkalicznym 
sposób ten nie da się z korzyścią stosować. Auto- albo też wprost wodą, potem ługiem cyanowym, 
rowie pracowali w kopalniach Palmarejo, pł·zera- i zawierającym 0,1-0,12% soli, i ługuje dalej 9 ra
biając zapomocą perkolacyi l 000 t ubogich sre- zy rozczynem 0,3% cyanku potasu. N a koniec 
bronośnych rud przez ługowanie rozczynami cya- przemywa się jeszcze najprzód 0,25-procentowym 
nowymi. Rudy były siarczane, srebro jako argen- a potem 0,07-procentowym ługiem cyanowym i 
tyt lub stefanit, obok tego zawiera~y piryt, błyszcz wodą. 'rakie ługowanie trwa 24 dni i w rozczy
olowiu, blendę i piryt miedziany. Skała pł'onna nie daje 8± ~ zlota. Osadzenie odbywa się w 
skladaJ:'a się przeważnie z kwarcu z malą domiesz- skrzyniach cynkowych, które wypróżnia się w 
ką wapna i braunsteinu. Nadto ruda zawierab l celu przeroblenia ich zawartości tylko raz na 
jeszcze zlota wartości 8-12 marek. Rudę rozdra- miesiąc. Koszta redukcyi są duże. 8zlam, pozo
bniano na mokro w stęporach. przeprowadzano stały nn. sitach o 30 otworach, zawiera równe 
przez trzon pieca WrLFLEYA w murowane zbiorniki, ilości srebra i z!ota, szlam na sitach, mających 
przeznaczone do osadzania, z których wyplywa.l więcej niż 30 otworów. nie zawiera srebra, ale za
tylko szlm~. Zakład ~u~owniczy .zaopa:trzony jest t~ zawiera tyle miedz~, ż~ za1:az ~początku skrzy
w 10 kadz1 stalowych każda obJętoścl 110 t (9 m l me cynkowe powlekaJą s1ę 1medZli1. Suchy szlam, 
w przekroju), ług z nich przechodzi do cemento- topiony z boraksem. daje metal bardzo delikatny. 
wych basenów, z których bywa pompowany do Koszta obrabiania koncentratów wynoszą 12,30 
wyżej stojących kadzi do ~ugowania. Z tych marek za l t. 
ostatnich spuszcza.ią rozczyny w <.:elu wydzielenia Projekt otrzymywania zlata drogq suchą. HEN

metali szlachetnyc~ p_rzez skrzynie cyn. kowe, za- RY A. MATHEa ... (Eng. a n~ ~Iining J o urn al, 1903, 
opatrzone w 8 odd1natow. a stąd pompuJą go po- 76, 314). Istme.Je duża 1losć tak zwanych "dry 
wtórnie do kadzi lttgowniczych. Obecnie prakty- placers", t. j. pól z~otonośnych bez wody, których 
kuje się następujący -sposób przerabiania. W kadź 1 piaski i konglomeraty wymagają specyalnego spo
do ~ugowania dopuszcza się od do~u 25 t ł:ugu cya- sobu przerobu. Na takich polach często najniż
nowego, zawierającego 0,3% soli, lug ten dziab j sze warstwy a najczęściej całe masy złotonośne 
6 godzin, następnie wpuszcza się 30-35 t slabego są sklejone, zcementowane. Masa cementująca 
lugu, który dzia~a na piasek w przeciągu 36 go- składa się czasem z żelaza i wapna, a czasem z 
dzin i w końcu wpuszcza się GO t ługu silnego, ziem alkalicznych. Te masy są zazwyczaj zbyt 
zawierającego 0,75% soli, który następnie wycis- twarde, aby można je dobywać przy pomocy ki
ka się zapomocą ~ugu coraz słabszego, a naresz- lo±a i ~opaty. Takie materyaly nie dadzą ię 
cie zapomocą wody. Autorowie podają 3 tablice, przerabiać jedynie przy pom~>ey operacyi mecha
z których widać rezultat tego sposobu postępo- nicznych. Te ostatnie dają tylko 30-50 ~ deli
wania. Ekstrakcya zł:ota wynosiła 91,9% i 95.98%, kattJego zlota w kawateczkach i listkach, 30-10% 
srebra 51,9, 55,24 i 57,570fo. Przez skrzynie eyn- złota, zawartego w czarnych piaskach, 20-10°/0 

kowe prze:plywa 60 t w 24 godzinach, poczem ~u- złota, zawartego w cząsteczkach mas cementują
gi zawieraJą tylko ślady ztota i 0,6-2,4 gr srebra. cych, albo 20-30% grubego zlota w plaskich ka
Zużycie cyanku potasowego na l t rudy wynosi walkach. WszystkiA aparaty, slużące do klasyfi
około 4 funtów, oo stanowi ilość dużą w stosunku kacyi mas, polegają na różnicy w ciężarze ga
do wyługowanego zlota. Zużycie cynku wynosi j tunkowym, ale głównym czynnikiem jest jak naj-
1,1 funta. Koszta ługowania podają autorowie w dokładniejsze rozgatunkowanie, co stanowi rzecz 
wysokości 5,60 marek. Ługowanie cyanowe slu- l bardzo ważną dla przeróbki drogą suchą. Stru
ży więc bardzo dobrze dla ubogich rud srebro- ~ mień powietrza, potrzebny do oddzielenia. wy
nośnych, ale wymagają one bardzo dokładnego twarza się zapomocą wdymania lub ssania. Sepa-

' 
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rator wiatrowy EmssoNA przerabia piaski złoto- 1 wapna. W Dale używają cynku do osadzenia 
nośne, dla których był specyalnie zbudowany; ·~ zlota. Autor omawia użycie elektrolizy z zasto
pracuje on w danym 1·azie z korzyścią, ale żu- sowaniem katod glinowych i anod z tlenku ola
pelnie ulepszonego przyrządu niema dotychczas wiowego. Proces HuNTA, dzięki prostocie i tanioś
w praktyce. Taki przyrząd powinien klasy:fiko- ci, zyska! w praktyce pierwszeństwo przed inny
wać podlug ciężaru gatunkowego, rozdzielając mi. N a wet rudy, które na pozór nie zasługują 
zloto na 4 rozmaite rodzaje zależnie od postaci, 1 na korzystne przerobienie, dadzą się za pomocą te
w jakiej znajduje się w cementowej masie, nadto go procesu przerabiać tern więcej, gdy z::twierają 
powinien być ruchomy i latwo dający się prze- wapno, a ilość zawartej w nich miedzi nie gra 
nosić z miejsca na miejsce. Na polach złotonoś- żadnej roli. 
nych bogatych potrzeba mieć także ruchome l Regeneracya zużytych tugów cyanowych. AN
przyrządy, slużące do rozdrabniania. DRF.W F. CRossE. (Eng. and Mining J ournal, 1903, 

Obrabianie cyankiem potasowym rud ztotonoś- 75, 817). Podczas osadzania zlota z rozczynów 
nych, zawierajqcych miedź . Lours JANIN. (Eng. and cyanowych zapomocą cynku tworzy się w roz
Mining J ournal, 1902. 74, 816). Do obrabiania rud czynie cyanek potasowo-cynkowy. Z tej soli re
złotonośnych, zawierających miedź, istnieją do- generuje auto;.· ług cyanowy, strącając zeń cynk 
tychczas trzy różne sposoby. \V szystkie trzy pole- siarczkiem sodowym w myśl równania K 2Zn(CN)4+ 
gają na tem, że miedź wydziela się całkowicie lub +Na2S=ZnS+2KCN+2NaCN. Na zimno strące
częściowo, aby zmniejszyć rozchód ługu cyanowe- nie nie jest zupełne, zato praktycznie w 65° od
go. Pierwszy sposób polega na ługowaniu kwasem bywa się całkowicie. Osadzenie uskutecznia się 
siarczanym przed lugowaniem cyankiem potasu. zapomocą obliczonej ilości siarczku sodowego, 
Drugi sposób 8EB.YMGEOURA rozpuszcza miedź , za- który powinien strącić 95°/0 cyn ku. W celu sicu
wartą w rudach w rozczynie cyanku potasowo- pienia osadu . siarczku cynkowego dodaje się do 
miedziowego. Trzeci sposób BEHTHAMA HuNTA uży- rozezynu nieco mleka wapiennego. Teoretycznie 
wa do luo-owania amoniakalnego rozczynu cya- rzecz biorąc, siarczek cyn ku rozpuszcza się tro
nowego. Pierwszy sposób jest stosunkowo drogi, chę w cyankt1 potasowym, ale w praktyce nie gra 
gdyż po ługowaniu kwasem siarczanym trzeba ta ilość żadnej roli. Ponieważ wskutek ciąglego 
zobojętniać wodzianem sodowym. Tańszego ma- dodawania siarczku sodowego lug wzbogaca się 
teryału mianowicie wapna używać nie można. Roz- powoli w alkalia, przeto autor używa również do 
chód kwasu siarczanego jest duży, szczególniej je- strącania sia_rkowodoru, wywiązuiąc takowy z pra
żeli same rudy zawierają dużo wapna i magnezyi sowanego Siarczku cynkowego. Razem z cyn
oraz krzemionki. Proces więc wymaga trzech kiem strąca się również mała ilość siarczku sre
operacyi, mianow1c1e traktowania kwasem, zobo- browego. Dla próby autor lugowal zapomocą 
jętnienia i ługowania rozczynem cyanowym. SE- ~użytego już lu~u c:y:anowego (który _zatem całą 
RYMGEOUR przyrządza rozczyn cyanku miedziowe- 1lość cyanu zaw1erał .1ako K2Zn(ON)4) 1 przekonał 
go, gotując rudę miedzianą z rozcieńczonym łu- się, że ekstrakcya dała 83,4°/0 zlota. ale z rozczy
giem miedzianym; po osadzeniu nadmiaru miedzi nu tego po strąceniu opadło tylko 360fo. Ten sam 
el_ekt~·olityc~oą drogą _rozczyn , jest gotowy do lug _po oczyszczeniu go w wyżej_ przytoczony 
uzyCia. NaJprostszym Jest sposob HUNTA. Używa sposob ługowat 91,7°/0 a po strącenm dał 96,2°/0 , 

on w jednym i tym samym TOzczynie cyanku tak że otrzym3:no 88,2°/0 złota. Powyższy spo
potasu i amoniaku. Oyanki złota, srebra i miedzi sób postępowama pozwala lugować automatycznie, 
rozpuszczają _się :V amoniaku. Traktując rudy zło- jeże~i się t:y-lko cyal?ku _pota~owego w miar~ uby
tonośne, zawieraJące miedź, zmienia się nieco za- wamadodaJe ustawiCzme. W celu oznaczema cyn
wartość amoniaku, zależnie od z::.wartości i formy 1 ku w roz0zynach cyanowych najlepiej jest ogrze
polączeń miedzi. Przerabiając pozostalości po wać 100 Clll

3 lugu do 70°, dodać nadmiaru siarczku 
amalg~mowaniu w wann~ch, zawierające miedź w li sodowego, przesączyć, wymyć dokł1;1dnie gorąc~ 
postac1 t.lenku, używa s1ę 0,4-procentowego roz- wodą, sączek wraz z osdem wrzuc1ć do flaszki 
czynu amoniaku i 0,05-procentowego roz?zynu 1 • • 

3 
_ 

3 
n . 

cyanku potasu. W tym wypadku otrzymuJe się o ob.Jętości 150 cm, dodać 30-3::> c11z 10 1ozczynu 
w rozczynie cała ilość złota i 85,9% srebra. W / · . 3 • 
Dale, San Bernai·dino Oonuty obrabiają rudy 0,4- JOdu, następme 100 c1;z . ba~dzo rozCieńczone&o 
procentowym rozczynem chlorku amonowego. kwasu solnego, wytrząsć 1 m1arować po upływ1e 
~udy te za_wierają_ węgla~ olowiu,, piryt i miedź kilku minut nadmiar jodu .12.. podsiarkonem so-
Jako krzem1an. P1erwotme rozchod cyanku wy- 10 
nosi~ 7-8 funtów na 1 t, przez użycie do lugo- dowym. Ilość związanych c11z3 rozczynu jodu 
:vama 0,3-procentowego rozczynu chlorku amonu X0,0035, daje gramy cynku w procentach. ZnS+ 
1 0,15-procentow:e~o cyan~u potasu zużycie tego +2H0l=Zn012+H2S, H 2S+J2=2HJ+S. 
astatmego zmn~eJszyło , s1ę do 1 funta na. l t. Proces Rieckena podług F. ScHIFFA. G. KHou
Prze,d ługo>yam~m~ k~ore trwa po_ 12 godzm a PA. (Oester. Zeitschrift fiir Berg-und Hiittenwe
wogole 6 dm, dodaJe s1ę do rudy meco palonego sen, 1903, 51, 454). Proces RIECKENA służy do łu-

·. 
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gowania rud złoto -tellurowych, zawierających l tem aparat pracuje jeszcze 6 godzin. Straty rtę
siarkę, i jest w użyciu w południowej Kalgoorlii ci mają wynosić na l t rudy około 60 gr. Jako 
i wschodniej Australii. Rozdrobnione prażon·e ru- szczególnie korzystny warunek w procesie trzeba 
dy ługuje się rozczynem cyanku potasu w spe- wymienić tę okoliczność, że niema tu zbytecz
cyalnie w tym celu zbudowanych kadziach ru- nego osadzania się złota na amalgamacie, gdyż 
chomych, zaopatrzonych w mieszadła mechanicz- tworzy się mała ilość amalgamatu sodowego, dzia
ne. Przez amalgamowane ściany ługownic prze- [ łającego korzystnie, a nadto, że przy przerabia
pływa prąd elektryczny. Takie urządzenie po- niu rud, zawierających miedź, wydzielenie jej nie 
woduje, że delikatne cząstki złota rozpuszczają przeszkadza odzłacaniu się wanny. Proces FELA

się łatwo w ługu i osiadają na amalgamowanych TAN- 0LJ<:R!CI polega na tej samej zasadzie, ale po
powierzchniach kadzi, grubszE:l zaś cząstki zJota sługuje się innymi przyrządami. 
wskutek ustawieznego ruchu zbliżają się do ścian ot -
i również amalgamują. Aparat składa się z wan- •\ ęc. 
ny 4 nl długiej o nachylonych ścianach, których Ot7'zymvwanie rtęci w piectt elelztrycznym. H. 
szerokość u góry wynosi 2,5 m, głębokość 3,3m, BECKER. (L'Ind. electro- chim., 1903, 7, "57). W 
a dno nie jest równe. lecz półkuliste. Kadż na- używanych dotychczas sposobach otrzymywania 
pełnia się 18 t materyału. Wzdłuż kadzi po- rtęci z cynobru ruda musiaJa być rozcierana na 
mieszczony jest wał, zaopatrzony w skrzydła, proszek, można było przerabiać tylko bardzo ma
?ardzo blizko dotykające. dna:. ~ciany_ podłużne l łe . il~ści, retorty wytrzymywały tylkó bardzo 
1 dno pokryte są płytamr mredzranemr amalga- krotki czas, zużywano dużo materyału opałowego 
mowanemi, po których w celu odnawiania amal- i robotnicy wystawieni byli na szkodliwe działa
gamatu spływa kroplami rtęć. Te płyty miedzia- nie pary rtęci. Autor poleca sposób otrzymywa
ne służą jako katody, podczas gdy jako anody nia rtęci w piecu elektrycznym, który, naładowa
służą wiszące w lugu blachy żelazne. Prąd w lu- ny na dłuższy czas mieszaniną wapna z cyno
gownicy wynosi 250 A. i 2,5 V. Prażony mate- brem, odpędzałby tak rtęć, aby ją można otrzy
ryal miesza się z równym ciężarem 0,075-procen- mać bez wszelkich strat w naczyniach chlodzo
towego ługu cyanku potasu, puszcza prąd i mie- nych . \V orygiualnej pracy autor zaJącza szkic 
szadlo w ruch. Z 60 gr złota w l t materyalu w przyrządu, który ma spełnić to zadanie. 
pierwszych 18 godzinach wyciąga się 54 gr, a po- HellYylz TVdowiszewski. 

W ekonomii politycznej odróżnia się dwa 1 towych, akcyi, obligacyi i t. p., a w ich liczbie 
rodzaje kredytu: wytwór0zy i spożywczy . *) jest wielu takich, którzy w papierach rzeczonych 

. Kr;edyt wytwórc~y I?olega ;n~ przechodzen~u pom~eszczają swoj~ ~robne oszc~ędności. Dłużn~
kaprtałow z rąk ludzr, me umieJących lub me ka1m są przeważme mstytucye 1 osoby tak potęz
·chcących ich odpowiednio użytkować, do rąk wy- ne i bogate, że wierzyciele są o wiele od nich 
twórcóyv czy li do przemysłu i handlu. Łatwość słabsi i domagać się nawet muszą ochrony swoich 
tego przechodzenia czyli rozwój w danym kraju interesów. W tem położeniu rzeczy niema prze
kredytu wytwórczego służyć może za jeden z naj- to podstawy do ograniczeń prawnych, mających 
ważniejszych wskaźników bogactwa narodowego, na widoku zabezpieczenie dłużników od ucisku 
jakkolwiek z drugiej znowu strony nadmiar kre- ze strony wierzycieli. Istniejące dawniej ograni
dytu wywołuje niejednokrotnie kryzysy ekono- czenia stopy procentowej, jako krępujące opera
rniczne i doprowadza jednostki przemysłowe i cye kredytu wytwórczego, zostały oddawna przez 
handlowe do likwidacyi, wówczas gdy przy bra- naukę ekonomiczną potępione i, jako teoretycz
ku kredytu gospodarność i oszczędność zdołałaby nie nieracyanalne a praktycznie do celu nie pro
może daną jednostkę wyratować . Z kredytu wy- wadzące, z większości prawodawstw europejskich 
twórczego korzystają zwykle najpoważniejsze i usunięte. 
najsilniejsze jednostki społeczne: państwo, miasta, W kredycie spożywczym wypożyczone prze~ 
gminy, towarzystwa akcyjne, spółki udziałowe, dłużnika sumy idą nie na powiększenie i rozwÓJ 
najbogatsi przemysłowcy i kupcy są to wszystko wytwórczości, lecz na zaspokojenie jego potrze~. 
dłużnicy, korzystający z kredytu wytwórczego. Z kredytu spożywczego korzystają mi).iOJ?-Y ludzr, 
Wierzycielami są tu posiadacze papierów procen- nie posiadających żadnego majątku, żyJących z 

dnia na dzień lub z miesiąca na miesiąc, z pra
*) W naszych sprawach. T. ll. Stanisław Bukowiecki. Kredyt cy r:.k albo g{owy, J. ednem słowem ekonomicznie 

robotniczy i areszty na ~arobkach. Warszawa 1900. '"" ~ 
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słabych. vVobec tego rozwój w danym kraju nych z kredytem spożywczym. Chciwość z jed
kredytu spożywczego bezwarunkowo bardzo nie- nej a trudne położenie z drugiej strony potrafią 
pochlebnie świadczy o dobrobycie krajowym. jak- obmyśleć sposób obejścia prawa i stwierdzone zo
kolwiek z drugiej znowu strony przytoczyć moż- stało wielokrotnie, że tylko nieznaczna część czyn
na wiele przy1dadów, w których kredyt spożyw- ności lichwiarskich zostaje jako t.aka ujawniona 
czy nie tylko ·że nie jest objawem ujemnym, i powoduje skutki, przewid~iane przez prawo. 
ale nawet czynnikiem dorlatnim, albowi~m temu W olbrzymiej więk zości wypadkówlichwa gnębi 
kredytowi zawdzięcza się często zachowanie i roz- swoje ofiary tak umiejętnie, że wmieszanie się są
wój sil wytwórczych, które bez niego przepadły- du karnego nie następuje. Oprócz tego prawa 
by dla wytwórczości narodowej: robotnik, nie przeciwlichwiarskie mają przeważnie na widoku 
mający zajęcia, bez kredytu spożywczego umarl- tylko lichwę pieniężną, czyli wynikłą z pożyczek, 
by z głodu lub przeszedłby w szeregi kandyda- udzielonych gotówką, gdy lich w a towarowa, któ
tów do więzień, gdy dzięki udzielonemu mu w ra w wielu niejscach dużo szerzej jest rozpo
porę kredytowi może on przetrzymać czarną go- wszechnioną i dużo więcej szkody przynosi, nie 
dzinę i długie lata potem odda.wać swoje siły jest przez prawa przeciwlichwiarskie przewidzianą 
wytwórczości na:·o_dowej; gdyby nie by.J:o kred:y-tu i ~~chwiarze-sklepi~arze mogą z ca.J:ą swobodą raz
spożywczego, meJeden zdolny mlody człowiek WIJaĆ ~gubn.ą działalność swoją. Potrzebne są 
~usiałby porzucić ~tu~ya, gdy, kor~ystaj~c z ta- 1 prze~o lllne Jeszcze środki zaradcze, inne ograni
klego kredytu, st.ame się on może dz1elną Jednost- czema prawne luedytu spożywczeg·o. 
ką społeczną i zwróci z lichwą wytwórczości na- Jednym z najskuteczniejszych środków prze
rodowej kapitał, który dla jego utrzymania pod- ciwdziałania tej liehwie jest utrudnienie egzeku
czas kształcenia się został użyty. Ponieważ, jak 1 cyi odnośnie do kredytu spożywczego. Ponieważ, 
wyżej było wskazane, z kredytu spożywczego ko- 1 jak to wyżej było przytoczone, formalne odróż
rzystają jednostki ekonomicznie slabe, przeto w nienie kredytu spożywczego od wytwórczego nie 
danym wyp~clku. olbrz.ymia pr~ewaga istn~eje zaw- l jest .mużebne, przeto prawo n~e może .s~anowić 
sze po strome Wierzyciela, ktory też z teJ przewa- odmlennych norm dla tych dwoch rodzaJOW kre
gi zazwyczaj swobodnie korzysta. Dlużnik, znaj- dytu. Można jednak dojść do tego celu inną dra
dujący się w trudnem położeniu, skazany jest na gą. .Mianowicie zadośćuczynienie zobowiązaniom, 
łaskę i nielaskę wierzyciela, przyjmując najtward- pochodzącym z kredytu wytwórczego, odbywa się 
sze nawet warunki, ażeby tylko pożyczkę uzys- w większej ezęści wypadków drogą wywłaszcze
kać. W kredycie spożywczym lichwa panuje nia dłuż11ika z ziemi lub kapitału, gdy w kredy
szeroko, a raczej tylko w tym kredycie istnieć cie spożywczym dłużnik odpowiada w części swa
może lichwa w znaczeniu nowożytnem, to jest nie jemi ruchomościami a przeważnie zarobkiem; gdy 
jako pożyczka wysoko oprocentowana, ale pożycz- p1·zeto zajęciu przez wierzyciela ulega zarobek, 
ka, zaciągnięta na warunkach, szczególnie uciąż- wówczas stanowczo nie ulega najmniejszej wątpli
liwych dla dłużnika i wyzyskujących jego trud- wości, że źródlem zobowiązania nie był kredyt 
ne polożenie. Prawodawstwa nowoczes11e, zniósl- wytwórczy, lecz spożywczy, gdyż zapomocą kre
szy ograniczenia procentowe, szkodliwe dla kre- dytu wytwórczego powstałoby przedsiębiorstwo i 
.dytu wytwórczego, uznaly jednak za konieczne do niego zwróciłby się wierzyciel. Prawodawca, 
otoczyć opieką dlużników kredytu spożywczego dążący do ograniczenia kredytu spożywczego, ma 
przez wydanie praw. karzących za lichwę. przeto znakomity środek w postaci utrudnienia 

W spółczesne l)rawo o lichwie tern też różni a raczej zupełnego uwolnienia zarobków robotni
się od dawnych zakazów procentowych, że, pozo- ków z pod zajęcia wierzycieli i może użyć tego 
stawiając kredyt wytwórczy zupełnie wolnym, środka ze slusznem przekonaniem, że nie dotknie 
ogranicza poniekąd kredyt spożywczy. Nie jest przez to uprawnionych interesów kredytu wy
to co prawda wyraźnie w prawie powiedziane, twórczego. 
lecz jest raczej jego wynikiem, niema bowiem Uchroni to robotników od wyzysku przez 
różnicy formalno-prawnej pomiędzy pożyczką, za- lichwiarzy towarowych i pieniężnych oraz przy
ciąg?iętą na c.ele wytwórc~e. i na. cele spożywc. ·ze, l niesie korzyść przemysło":'i, . potrz~bującemu r~k 
gdyz ten lub ow cel nada JeJ dop1ero użytek, zro- roboczych. Ma to szczegolme domosłe znaczeme 
biony przez dlużnika z pożyczonych pieniędzy. w przemyśle górniczym, w którym w porównaniu 
.Zapatrując się jednak na tę sprawę ze stanowiska z inneroi galęziami przemysłu przeważa praca 
nie formalnie prawnego, lecz życiowego, można ręczna i gdzie od odpowiedniej liczby robotników 
stwierdzić fakt, że wszystkie cechy umowy lich- zależy istnienie i rozwój przemyslu. Starania o 
wiarskiej spotykają się w pożyczkach, zawiera- posiadanie dostatecznej liczby robotników stano
nych dla celów spożywczych, nie zaś tych, któ- wią ciągłe dążenie przemyslowców górniczych, 
re dłużnik zaciąga na cele wytwórcze. lecz pomimo tych starań niejednokrotnie odczu-

Wszelkie prawa przeciwlichwiarskie nie mo- wać się daje brak robotników w ognisku naszego 
gą być, niestety, uważane za narzędzie, wystarcza- przemysłu węglowego, t. j. w okolicach Dąbrowy 
jące do wyplenienia wszelkich nadużyć, związa- i Sosnowca. Miejscowości te, znajdując się na 
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granicy państwa, ze względu na swoje położenie ' 
geograficzne są w bardzo niekorzystnych warun
kach pod względem zaopatrywania się w sily ro
bocze. W tych warunkach przemysłowcy muszą 
przeto cenić tę silę i wszelkiego rodzaju czynni
ki, wpływające na zmniejszenie się liczby robot
ników, oddziaływają ujemnie na rozwój przemy
słu. Do takich czynników zaliczyć należy prze
dewszystkiem potrącanie z zarobków na po
krycie należności z wyroków sądowych. Wyż
szy bowiem w zagłębiu Dąbrowskiem, niż gdzie 
indziej, zarobek, który powinien przyciągać ro
botników z dalszych okolic kraju, nie osiąga celu, 
jeżeli część tego zarobku potrąca się na korzyść 
osób trzecich, wierzycieli robotnika, którzy nie 
mają żadnego udziału w przemyśle i nie przyno
szą mu żadnych korzyści. W przemyśle taktycznie 
powinny osiągać korzyści tylko dwie strony: czło
wiek, który dal kapitał, i ludzie, którzy dają pra
cę; w razie zajęcia części zarobku zjawia się 
strona trzecia, obca dla przemysłu a jednak osią
gająca z niego korzyści. *) 

Prawem zasadni0zem, regulującero kwestyę 
majątków, mogących stanowić przedmiot egzeku- . 
cyi, jest ustawa o postępowaniu sądowem cywil
nem. Według art. 933 rzeczonej ustawy środki 
wykonania wyroku są następujące: l) oddanie ma
jątku w naturze osobie. której majątek ten został 
przysądzony, 2) zwrócenie egzekucyi do rucho
mości dłużnika, 3) zwrócenie egzekucyi do dóbr 
nieruchomych dłużnika. W przedmiocie zwróce
nia egzekucyi do ruchomości prawo rozróżnia: l) 
istotnie znajdujące się u dłużnika ruchomości w 
ścislem znaczeniu, 2) papiery procentowe, akcye i 
obligacye, 3) kapitały lub inny majątek ruchomy, 
znajdujący się u osób trzecich, 4) kapitały dłużni
ka, znajdujące się w instytucyach państwowych, są
dowych i kredytowych, 5) pensya i inne wyna
grodzenia urzędników. Odnośnie do pensyi senat 
pierwotnie wyjaśnił, że rozumieć należy jedynie 
pensye urzędników państwowych, później jednak 
senat uznał za możebne stosować ten przepis usta
wy i do urzędników prywatnych, otrzymujących 
stale pensye miesięczne, lecz nie do robotników. 
Pocl kapitałami lub innym majątkiem ruchomym, 
znajdującym się u osoby trzeciej, rozumieć nale
ży faktyczne ruchomości lub sumy pieniężne. lla
leżące do dłużnika a przechowywane u osoby 
trzeciej, lecz nigdy opłaty peryodyczne różnej 
przeważnie wysokości, stanowiące płacę zarobko
wą, która to płaca należy się robotnikowi dopie
ro wówczas, gdy zostanie rzeczywiście zapraco
waną, i wówczas też robotnik zaraz ją otrzymuje. 
Placa zarobkowa nie jest również długiem, 
przypadającym robotnikowi od przemysłowca, na 
który w myśl motywów do ustaw sądowych mógł
by być polożony areszt, ponieważ, gdy zostanie 

*) Trudy IV sjezda gornopromyszlennikow Carstwa Polskawo. 
Stanisław Bukowieck1. Dokład o w:yczetach iz zarabotnoj płaty ra
boczich na udowletworienje wzyslnwajemych s nich po lSpołnitiel
nym listam dołgow. Dl\browa 1897. 

ona zapracowaną za dany okres czasu lub za da
ną robotę, wówczas przemyslowiec wypłaca ją. 
Jakkolwiek art. 635 i 636 ustawy o post. sąd. 
cyw. przewidują zajęcie pobieranych przez dłuż
nika opłat paryodycznych, lecz stosownie do od
nośnego wyjaśnienia senatu dotyczy to tylk(} 
opłat, przypadających dłużnikowi na zasadzie re
wersów, a więc nie mogą być tu · zaliczone zarob
ki robotników. 01nócz tego w danym wypadku 
podlega zajęciu nie część opłaty peryodycznej, 
lecz cala oplata, co w zastosowaniu do płacy za
robkowej sprzeciwialoby się innym obowiązują
cym zasadom prawnym, o których będzie mowa 
poniżej. 

Z powyższego widać, że usta w a o postępo
waniu sądowem cywilnem nie zna sposobu wyko
nania wyroku przez potrącenia z płacy zarobko
wej robotników, ponieważ rzeczona płaca nie sta
nowi majątku dłużnika, należącego do niego w 
chwili zwrócenia egzekucyi, a prawa dłużnika d(} 
majątku, który jeszcze nie stal się przedmiotem 
jego rzeczywistego posiadania, nie mogą służyć 
za źródło zaspokojenia jego długów. 

Ten słuszny punkt widzenia panowal w prak
tyce sądowej i do czasu wprowadzenia specyalne
go prawa o najmie robotników płaca zarobkowa 
była uważana za wolną od zajęcia z mocy naka
zów egzekucyjnych. Położenie rzeczy zmienił(} 
się jednak z chwilą wprowadzenia ustawy z d. 3 
czerwca r. 1886 o dozorze nad zakładami prze
mysłu fabrycznego i o stosunkach wzajemnych 
między fabrykantami i robotnikami. Celem teg(} 
prawa było podciągnięcie stosunków pomiędzy fa
brykantami i robotnikami pod kontrolę władzy 
państwowej dla ochrony prawnych interesów lud
noś~i roboczej . Niestety. przepisy, normujące po
trącania z zarobków robotniczych, nie odpowia
dają temu celowi i w danym razie prawo, wpro
wadzone w celu ochrony robotnika, pozostawia 
szersze pole dla wyzysku tegoż robotnika, niż 
poprzeclnie ogólne prawa cywilne, nie mające te
go specyalnego humanitarnego znaczenia. 

Potrącanie z zarobków robotniczych wyło
żone zostało w art. 15 prawa z r. 188o (prawo t(} 
weszło następnie w skład ustawy o przemyśle i 
art. 15 stanowi a.rt. 105 rzeczonej ustawy w wy
danin z r. 1887 i art. 100 w ostatniero wydaniu z 
r. 1893). Artykuł ten w ostatniej redakcyi brzmi, 
jak następuje: "Przy wyplacie robotników nie 
wolno robić potrąceń na zaspokojenie ich d.J:ugów. 
Do liczby tych długów nie należą jednak obra
chunki, robione przez zarząd fabryczny z tytułu 
wypłacanych robotnikom zaliczek na utrzymanie 
robotników i na zaopatrywanie ich w niezbędne 
artykuły spożywcze ze sklepów fabrycznych. Przy 
obrachunkach z robotnikami z pobranych przez 
nich zaliczek tudzież w razie okazania nakazu 
egzekucyjnego o ściągnięcie należności pieniężnej 
od robotnika można robotnikowi potrącać przy 
każelej wypłacie poszczególnej nie więcej nad 1/ 3 
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n~leż~yc~ mu rieniędzy, jeżeli jest bezżennym, i 
me więceJ nad 1/ 4 , jeżeli jest żonatym lub wdow
cem z dziećmi". W r. 1895 artykuł niniejszy uzu
pełniony zostal następującym dodatkiem: "Przy 
Bgzekwowaniu podatków i innych opłat z zarob
ku robotników w fabrykach, zakładach i ręko
-dzielniach robotnikowi może być potrącane przy 
każdej wypłacie poszczególnej nie więcej nad 1

/ 3 

należnych mu pieniędzy, jeżeli jest bezżennym, 
i nie więcej nad 1

/ 4 , jeżeli jest żonatym lub wdow
-cem z dziećmi.*) 

Przytoczony powyżej przepis prawa oho
wiązywal z początku jedynie w fabrykach i rQ
kodzielniacli. Prawo z dnia 9 marca r. 1892 za
stosowało ustawę o przemyśle, a mianowicie prze
pisy o najmie robotników tudzież o wzajemnych 
stosunkach pomiędzy fabrykantami i robotnikami, 
również do kopalń i hut prywatnych. Mięnzy 
inneroi na mocy rzeczonego prawa i arty Jmł 100 
ustawy o przemyśle uzyskał moc obowiązują('ą. 

Działanie nowego prawa nie zaraz jednak 
dało się odczuć, ponieważ przedmiotem jego jest 
wykonywanie wyroków sądowych, trzeba więc 
przedtem uzyskać wyrok a uprzednio jeszcze 
udzielić robotnikowi kredytu, który przed wpro
wadzeniem nowego prawa, gdy zarobki robotni
ków nie odpowiadały za ich dlugi, nie był natu
ralnie udzielany tak obficie, jak obecnie; nie by
lo też z tego powodu procesów w sądach po 
części dla tego, że w braku kredytu robotniczego 
nie było przedmiotu dla procesów, po części zaś, 
ponieważ wyroki sądowe nie miały tej siły wy
konawcze,i, jaką posiadają obecnie dzięki nowemu 
prawu. Senat z początku również tłumaczył no
we prawo w sposób, bardzo ograniczający jego 
zasto.sowanie. W wyroku z dnia 18 marea r. 1892, 
zapadłym na skutek podania Ohodeckiego o uchy
lenie wyroku zjazdu s ędziów pokoju miasta \Var
szawy, senat wypowiedział kilka zdań , trafnie 
oświetlających omawianą kwestyę. W wyroku 
tym powiedziano między innemi, że egzekucya 
może być zwróconą jedynie do takich sum pie
niężnych, należnych dłużnikowi ud osoby trze
ciej, które istotnie już należały się w chwili oka
zania nakazu egzekncy,inego i których wysokość 
może być w owej chwili ściśle określoną. PJ'aca 
zarobkowa cech takich zupełnie nie posiada. 
Oprócz tego motywu prawnego w wyroku senatu 
znajduje się następujący bardzo voważny motyw 

.
natury życiowej: "Robotnik, wiedząc, że część 
zarobku dostanie się nie jemu, będzie wolał po
rzucić robotę i wziąć się do innej, a więc zwró
cenie egzekucyi do zarobków robotniczych po
ciąga za sobą stratę i dla robotnika i dla pra
codawcv." 

N a zasadzie tego wyroku senatu komisy a 
do spraw górniczo-hutniczych przy departamen
cie górniczym wydala '1v r. 1893 obowiązujące dla 
przemysłowców górniczych i hutniczych postano-

*) Zbiór pra.w i rozporzll,dzeń rzll,du, r. 1895, a.rt. 811. 

wienie, w którem, opierając się na motywach 
przytoczonego powyżej wyroku senatu, nakazała 
uznać za obowiązujące przemysłowców górni
czych i hutniczych potrącanie z zarobków robot
uików odpowiedniej części tej sumy, która istot
nie należała się robotnikowi w chwili okazania 
nakazu egzekucyjnego. Ponieważ jednak rzadko 
się zdarzało, żeby nakaz egzekucyjny hyl składa
ny właśnie w tym krótkim stosunkowo przeciągu 
czasu, jaki dzieli obliczenie zarobku robotnika od 
wypłaty, a nawet i w tym wypadku potrącenie 
robione było jede11 raz, tak że zazwyczaj drobna 
tylko część należności mogła być zaspokojoną, 
przeto olbrzymia większość wyroków nie była 
wykonywaną drogą egzekucyi z zarobków. 

Niestety, senat i za nim wszystkie instytu
cye sądowe bardzo niedługo trzymały się poglą
du, wypowiedzianego w wyroku w sprawie Cha
deckiego, skutkiem czego i przytoczone powyżej 
postanowienie komisyi do spraw górniczo-hutni
czych krótko też cieszyło się mocą obowiązującą. 
Już bowiem w r. 1893, mianowicie w sprawie 
Ryclitera wypowiedziany został przez senat po
gląd odmienny. W wyroku tym senat roztrząsa 
poprzedni wyrok swój z dnia 18 marca r. 1892 i 
wygłasza zdanie, iż z wyroku powyższego wy
ciągnąć można jeden tylko wniosek, a mianowi
cie, że egzekucya przymusowa z zarobków nie 
jest dopuszczalną. "Lecz, mówi senat. wniosek 
taki stałby w rażącej sprzeczności z brzmieniem 
art. 105 ustawy o przemyśle, według którego za 
okazaniem nakazu egzekucyjnego określona część 
zarobku ulega potrąceniu", i dalej: "rzeczony 
przepis prawa wyraża z dostateczną ścisłością 
zdanie wł'adzy prawodawczej. według którego 
wynagrodzenie za pracę osobistą, chociażby naj
skromniejsze, nie jest wolne od odpowiedzialnoś
ci za długi osoby, pobierającej to wynagrodzenie, 
na równi z wszelkim innym jej majątkiem". Ten 
wyrok senatu, jako ostatni i dlatego korzystający 
z największej powagi, zdecydowat ostatecznie 
kwes1.yę na rzecz obowiązku potrącania prawem 
określonej części zarobków w razie zwrócenia do 
nich egzekucyi przez wierzyciela. 

Przemysłowcy, którzy w dalszym ciągu od
mawiali wierzycielom potrącania dla nich części 
zarobków, byli pozywani na zasadzie art. 640 
ustawy o postępowaniu sądowem cywilnem, przy
czem sądy zasądzały powództwa wierzycieli, po
wołując się na art. 100 ustawy o przemyśle tu
dzież na ostatni wyrok senatu. 

Wobec tego zarządy fabryk, kopalń i hut 
robią potrącenia z zarobków swoich robotników 
na zaspokojenie ich długów. Wierzyciele korzy
stają nader szeroko z praw swoich, przez nikogo 
już obecnie nie zaprzeczanych. Nakazy egzeku
cyjne i pozewki komorników oraz zastępujących 
ich wójtów gmin przychodzą do zarządów fab
rycznych w ilościach bardzo znacznych i rzeczo
ne zarządy muszą zakładać oddzielne księgi i 
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urządz:tć speeyalną rachunkowość dla obliczeń z ' i rzeczywiście pociąga zupełny rozstrój Jego po 
robotnikami i wierzycielami oraz prowadzić oh- łożenia majątkowego. Twórcy artykułu 100 usta-c 
szerną korespondencyę z komornikami i wójtami wy o przemyśle kierowali się zapewne zasadą, że 
z tytułu otrzymywania. nakazów, zwrotu pozewek, robotnik, podobnie jak każdy inny człowiek, wi
przesyłki pieniędzy, otrzymywania pol:witowań nien płacić swoje długi; ponieważ zaś płaca za
i t. d. Doszło do tego, że niektórzy przt•mysJ'ow- 1 robkowa stanowi po największej części jedyny 
cy d_l~ ut.tiknięcia ~rzy obliczan~u p~tr_ą('t•ń tr~d- jego majątek, wi~c winien on odpo~iadać z tej 
nośc~ 1 m~1porozu;m_1eń z robo_tmkam1 1 1ch. ":1e- płacy. Zdarz~ s1ę cza.sen;t, że robotmk ma długi 
rzyCielami uwalmaJą wszystkich tych robotmkow, normalne, to Jest wymkaJące z pożyczek bezpro
których zarobki zostały zajęte przez wierzycieli, centowych albo nizko oprocentowanych, lecz ta 
skutl{iem czego robotnicy ci pozostają bez środ- kategorya długów stanowi zawsze wyjątek, a prze
ków do życia. Zdarza się też często, że robotni- ważają długi z lichwiarskiego kredytu spożyw
cy, których zarobki uległy zajęciu, nie chcąc czego. 
otr~ymywać znacznie zmniejsz?nej :rłacy, opusz- W ~agłębiu DąbrowskieiJ?- ar_eszty płacy za
czaJą robotę w danym zakładzie 1. licząc na to, robkoweJ doszły do bardzo >nelklCh rozmi~rów :t 
że wierzyciel nie zaraz ich odnajdzie, przenoszą stanowią prawdziwą plagę ludności .robotpiczej i 
się do innego zakładu. albo też zupełnie emigru- przemysłowców. Jeszcze w r. 1893 ówczesny in
ją z okolicy, na czem i oni sami źle wychodzą, żynier okręgowy w Dąbrowie p. HIERONIM KoNDHA
i cierpi pl~zemys_łowiec,. tracący ~·obot~ika, i nie TOWJCZ,. który mia;l lepszą n~ż. kto inny sposobność 
zyskuJe wierzyciel, ktory wcale JUŻ me otrzymu- poznama warunkow bytu mieJscowych robotników 
je pokrycia swojej należności. Olbrzymia liczba górniczych i hutniczych, w referacie, złożonym 
robotników nie. otrzymuje całego należnego za- komisyi do spraw górniczo-hutniczych przy de
robku, lecz tylko 2/ 3 lub 3/ 4 jego części, reszta partamencie górniczym, w przedmiocie obawiąz
zaś dostaje się w ręce osób, które w przemyśle kowego potrącania z zarobków na pokrycie dłu
żadnego nie robią udziału. Zjawisko to nie mo- gów robotników wyraził opinię, że potrącanie ta
że być uważane za normalne i pociąga ono. za kie ~ez zgody r~botnika nie_ powin ·~·JO mieć miej
sobą bardzo poważne następstwa dla robotmka sca, 1 na poparCie tego tw1erdzema przytoczył 
oraz dla przemysl?wca, który pon_os~ często co następuje: "Wsz~lkie inne (to jest na korzyśĆ 
znaczne straty skutkl~m braku robotmkow, a po- potrąceń) tlumaczeme art. 105 ustawy o przemyś
trącen~a z zarobków są czynnikiem, odciągającym l~ nie~hybni~ doprowadzić rr;.usi do _nadużyć, po
robotmka od przemysłu. Straty przemysłowcow, mewaz pom1ędzy drobnymi sklepikarzami jest 
wynikaj11;ce z zast?sowani!'l' art. 100 .ustaw:y o p~·z~- ?ardzo dużo ludzi nies~miennyc~1, łctórzy, korzysta
myśle, me mogą Jednak 1ść w porowname z c1ęz- JąC z trudnego polożema robotmkow, potrafią uzys
ka, szkodą, jaką sk_utkiem z~stosowania tego arty- k~ć od nic.h zobowi~zani_a, stwierdzając:e ot:zyma
kułu ponosi ludnosć robotmcza. me towarow za duzo w1ększą sumę, mż m1ało to 

Placa zarobkowa jest, jak wiadomo, w ~raju miejsce w rzeczywistości, a to tem łatwiej, że 
naszym wogóle nizka, podnosi się ona w mie.JSCO- większa część robotników jest niepiśmienna lub 
wościach przemysłowych, lecz zato i artykuły małopiśmienna, to jest zdoła z wielkim wysiłkiem 
spożywcze w tych miejscowościach są drogie i podpisać swoje nazwisko." 
potrzeby robotnika przemysłowego są większe, Przepowiednia ta sprawdziła się w zupel
niż pracownika rolnego. W ten sposób sprawdza ności; wytworzyła się cała klasa handlujących 
się tu znane prawo o płacy zarobkowej, która lichwiarzy, którzy prowadzą swoje operacye ·z 
wystarcza na pokrycie niezbędnych potrzeb ro- zupełnem bezpieczeństwem i dla usprawiedliwie
botnika. Skromny budżet rodziny robotniczej nia pobieranych przez siebie wysokich procentów 
nie pozwala na wydatki nadzwyczajne i niep1:ze- nie mogą powoływać się nawet na wynagrodzenie 
widziane. To też prawo fabryczne każe ściśle za ryzyko, ponieważ egzekucya z zarobków od
przestrzegać, żeby robotnikowi Jostawa!a się eał- bywa się o wiele lahviej, niż np. egzekucya, z 
kowita jego należność w gotówce, nie zaś w to- nieruchomości, która trwa dlugo i kosztuje dro- · 
warach, chlebie, znaczkach umówionych i kupo- go. Operacya rozpoczyna się w sklepiku spożyw
nach; terminy wypłaty są również ściśle określo- ezym; robotnik, częściej je~o żona, nabywa tam 
ne. Dla zapobieżenia nadużyciom robotnicy otrzy- potrzebne towary na udzielany z wielką latwoś
mują książec~>;ki obrachunkowe. Ustawy kas wspar- cią kredyt. Brać towary, nie płacąc za nie go
cia zawierają przepis, według którego robotni- tówką, jest to rzecz tak pociągająca, że niejeden 
kom nie wolno potrącać na potrzeby kasy więcej bierze więcej, njż mu potrzeba, i przedmioty zgo
ponad pewien określony procent zarobku. Pra- la zbyteczne. Często bywa, że robotnik, mając 
wo rozumie, że robotnik nie jest w stanie płacić pieniądze, chce płacić; sklepikarz niejednokrotnie 
więcej i dlatego przepisuje to ograniczenie. W odmawia wówczas wzięcia pieniędzy i skłania ku
tym stanie rzeczy potrącenie 33 ~ lub 25% za- pującego do użycia gotówki na co innego i dal
robku jest dla robotnika rujnującero i w znacz- szego brania towaru na kredyt. Po upływie pew
nej większości wypadków musi pociągać za sobą nego czasu kramarz żąda zapłaty, przyczem likwi-

• 
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duje grube sumy, kilkakrotnie przewyższające i t. p. Prawo nakazuje np., że robotnicy mają 
istotną wartość wydanego towaru. Robotnik nie być wypłacani nie inaczej jak gotówką, gdy z 
płaci, sprawa dochodzi do sądu, gdzie świadek, drugiej strony w ogólnych stosunkach cywilnych 
zazwyczaj jakiś subiekt sklepikarza, stwierdza, że sposób i terminy wypŁaty należności zależą naj
pozwany istotnie wziął towaru za sumę poszuki- zupełniej od woli stron umawiających się, które 
waną. Pozwany nie udawadnia zapłaty, która też prawo w tym względzie zupełnie nie ogranicza. 
w ~:;amej rzeczy nie miała miejsca, i sąd musi po- To wyróżnienie robotników pochodzi widocznie 
szukiwaną sumę zasądzić, poezero wierzyciel wy- stąd. że prawodawca nie uznaje ich za dostatecz
konywa wyrok sądu drogą, wskazaną w art. 100 nie silnych w walce życiowej i za będących w 
ustawy o przemyśle. stanie samym skutecznie bronić własnych intere-

Robot~ik, który st~l się ofiarą .podobnego l s~w. :en .sam moty.w .stanowiłby zasadę ~ylącz~
wyzyskn, rne poszedłby JUŻ dobrowolme brać to- ma zarob~cow robotmkow z lJo.d egzekucy1. Takle 
wary u swojego wierzyciela, ale jest on w polo- wyląc.z~m~ by.l~by tylko l?giC~nem n~stępstwem 
żeniu bez wyjścia: potrącają mu 1j4 lub 1;3 część p~·zeprs_o-:v rstmeJących, pomewa~ w razre potrą?e
zarobku, a pozostalość nie może już wystarczyć ma. częs?r zarobku n,a ~lug rob~~mka przemJ:slowrec 
na zaspokojenie jego konieczny?h 1Jotrze.b; zn?- w. rstome rzeczy płaC1 t~ częs? ~aro?ku me go~o
wu trzeba brać na kredyt, przyJmować wszelkie wrzną, lecz pokwrtowame~ ~rer.zyC1ela .ze zwr o
warunki. postawione przez wierzyciela, i dla tu ~ługu, co wrę~z ~przec1w1a srę ust~wJe ~prze
uproszczenia postępowania sądowego podpisywać z mys~e, wedlug ktoreJ w:yplata zar~bkow. ~re go~ 
góry rewersy na sumy, które w następstwie do- ~owrzną,, ale. kuponamr, zn.akamr umowwnymr 
piero wybrane będą towarem po bardzo wysokich 1 t. p., Jest me tylko wzbromoną. lecz nawet ka-
cenach. Wytworzyła się również klasa nabywców ralną. . . . . . . 
wierzytelności robotniczych, którzy kupują zobo- P.rzytoczone :rowyzeJ twJ~rdzem.e, z~ kaz~y 
wiązania robotników i prowadzą egzekucyę. ?dpow~ada. za dlugr calym sworm m~Jątk,rem. me 

. . . . . . . . Jest ścrsle, ~ą ?ow:rem kateg?rye maJątkow,. wo.l-
T~ r.uchhw:a dzral!"'lność wre~zycreh rozpo- nych od zaJęC1a, 1 w ostatmch czasach daJe srę 

-częla srę 1 :~zwmęla wowczas doprer?, gdy wska- zauważyć dążenie do pomnażania tych kategoryi. 
zan,Y powyzeJ wyr?k s~natu w sp~·awre Rychtera w naszero prawodawstwie art. 973 ustawy o po
stał srę po:vszechme wradomym 1 gdJ: przem:Y- stępowaniu sądowem cywilnem wylicza jedenaście 
s~owcy, kto;zy do owego cza~u odmawr~h. robre- rodzajów majątków, wolnych od egzekucyi; oprócz 
ma potrącen na zapł:atę dlugow r~obotm~ow, za- tego przepisy specyalne uwalniają z pod zajęcia 
cz.ęh pr~egrywać wytoczone przecnvko .mm prz~z inne jeszcze majątki, np. sumy, wypłacane przez 
wrerzyCJeh procesy sądowe na zasadzre powyz- towarzystwa ubezpieczeń na życie, emerytury, 
sz~go. wyr:oku. se.na~u. Od owego .czasu wzrosła fundusze alimentarne. Jeżeli przeto uważane jest 
tez mezmrerme 1 n~e~roporcyonalme w stosunku za rzecz zupełnie sluszną, żeby emerytury by
do. wzrostu ludn?ścr hczl:a spraw w sądach, po- lych urzędników lub sumy za ubezpieczenia ży-
1ozonych w o.gmskach. przemysłowych. . ciowe, pobierane czę~to przez ludzi zam?żn.ych i 

. Zwolenmcy obow:rązkow~go potrą?a~ra częś· w znacznej wys~kośC1, były >_VOl~e od zaJęC1a, .to 
er za~·obku na pokryc1e .dlugow robo~m~ow przy- wydaje się być Jeszcze. spraw:re?hwszem uwolm~
ta~zan n~ korzyść brom:meJ przez srebre zas~dy nie od zajęcia przez wrerzyc.reh zarobk;u robotm
~wrerdzeme, że prawo wrnno być dla wszystkich ków, tego wytworu mozolneJ pracy, mezbędnego 
.J~dnakow~, a pon~eważ każdy o~powiada. za dł~-

1 
do wyżywienia rob?tni~a i j~go .ro~ziny. Ni.e 

g~ ze sWOJeg;o m~Jątku, przeto 1 robo~mk ;powr- wszystkie przeto maJątki ulegaJą zaJęcm. za dlug1; 
men o~pow:radac, ~ placy z~robkoweJ,. k~ora w gdyby jednak nawet wszyst~ne .bez wyJątku r?
~naczneJ. wrększo~m wypadkow. stanow1 Jedyny dzaje majątk~w były odp?wredzralne, to s!ąd me 
_Jego maJątek. Rowuość wszystlnch wobec prawa wynikalaby Jeszcze komeczność poddama pod 
nie przeszkadza jednak szczególnej ochronie inte- egzekucyę zarobków robotników, ponieważ egze
resów ludnoś.ci biedniejszej i. słabszej. Ta koniecz- kucya może być wy.~ier~an~ j~dy?i.e na majątki, 
ność otoczema s.pecyalną opr~ką slabszych uzn.a~ą rzeczywiście w. chwrh zaJęcra r.stmeH.ce, a, me na 
.zost~la w ostat.mch czasach me tylko przez oprmę takie, których Jeszcze wcale mema 1 ktore do
P?-bhczną, al~ 1 przez władzę prawodawczą wszyst- piero w przyszłości mają ?yć :wytw?r?lone; tego 
krc~ państw, r. nowoczesne. prawodawstwo fabrycz- rodzaju majątek przedstawra ~ranowrme płaca za
n~ Jes~ wlaśme zasady teJ wyrazem. Sama obo- robkowa i pogl?td ten zgodny Jest~ przytoczo_nym 
wrązuJąca u nas ustawa przemysłowa, na mocy powyżej wyrokrem senatu w sprawre Ohodeckrego, 
jed~ego z artyk';llów której ,dok~nują s~ę po~r?<- wedł'ug któr~go to wyro.ku ~la .zaj,ęcia m~jątku 
cema, z: zarobkow robotmkow, Jest mranowrcre koniecznem Jest rzeczyw1ste rstmeme tegoz ma
zbiorem przepisów, mających na celu obronę ro- jątku. 
botnika od nadużyć ze strony przemysłowca. Tu 
należą postanowienia o książeczkach zarobkowych, (D. N.) 
<1 terminach najmu, o wypłatach, potrąceniach 

Ka,gi/nierz Srokowski. 

. . . 

. . 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu r. 1904.*) 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rok 1903 ,. Rok 1904 W r. 1904 wysłano węgla wię-

Nazwa 
kopalni 

Droga telazna 
Warszawsko-Wiedańska 

Niwka 
Mortirner . 
Milowice . 
Hrabia. l{ena.rd 
Pary~ 

Kazimierz i F 
Saturn 
Czeladź 

Flora. 

e l iks 

Ja.n 
Antoni 
Leokadya.. 
1\tikołaj i Fra.n 
Matylda . 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Andrzej n i Ta 
Jakób. 

ciszek . 

FHitz l{udolf 
Andrzej I. 
Helena 
Tadeusz I . 
Al wina. 

deusz n. 

Stella. 
Wa.ńczyków 

Grodziec n 
Nierada. . 
Katarzyna. i L udwika.. 

Raz em. 

Droga ta 
Iwangrodzkil-D 

Niwka 

lazna 
ąbrowska 

Mortirner 
Hrabia ltena.rd 
Pary~ 

Kazimierz 
Antoni 
Re den 
Andrzej I. 
Helena 
Matylda. . 
Tadeusz I. 
Jakób. 
Wańczyków 

Franciszek 

l 

____!___________ cei ( +) al bo mniej (- ), niż 
W Y S Ł A N O W Ę G lo A W roku 1903 

W mi~sia,cu Od pocza,tku roku W miesia,cu Od pocze.tku roku 
wrześniu do 30 września wrześniu do 30 ·września. 

., l ... ~ » 
~ ~~ » ~ ~~~ ., ~-~ !>, .... ~.~ ~ :0 ·O ·o ca.,.. s ·o as .... o ~·~ ~ 

bO l ~~z bO P<"" bO ~~2 bO 
o o !>,'02 o o :>,'02 

~ "'"o ~ "'"c ~ .... o li: .... o 
~~'" ~~'" ~~ ... ~~'" 

w A G o N ó w 

2 547 102 20524 94 2 550 102 20 683 94 
2 088 83 14 852 68 2 6f>9 106 1ti350 74 
2 780 111 19 016 87 2 322 93 23 015 lO i> 
2 673 107 21 42!! 98 2 638 106 21 728 99 
1 867 75 1-!875 68 2013 80 17 328 79 
2.407 96 18 ti45 86 1 879 7b 18 522 84 
3 220 129 27 485 126 2 907 116 27 483 12ó 
2 818 113 24 805 114 2 552 102 23 909 109 
1 451 58 11 927 55 1 269 51 11 968 54 

203 8 2 904 l :i 379 15 H98 11 
449 18 4 678 21 518 21 4 640 21 
- - 11 o - - - -

25 l :~43 2 44 2 389 2 
25 1 124 l - - 73 o 

- - 160 1 - - - -
20 1 208 l 3 o 50 o 
22 l 259 1 75 ;{ 1322 6 

- - 130 1 35 l 204 l 
122 5 l 487 7 207 8 l 915 9 

21 1 189 l 66 3 390 2 
38 1 436 2 25 1 405 2 

- - 65 o - - 51 o 
40 2 302 1 21 l 205 1 

- - 48 o - - - -
- - 17 o - - - -
2lf> 9 l 076 5 474 19 3 249 15 
229 9 

l 2 591 l 12 

l 
295 12 

l 
2 348 10 

131 !) 1 215 6 79 3 904 4 

23 391 936 18!1800 871 23 010 920 199 62H l 907 

l 810 72 12 640 58 1 314 53 12485 57 
627 25 4 584 21 111 ł 3 4n9 16 

l 561 63 11 612 53 l 047 42 11 739 53 
1337 54 9190 42 821 32 !ł 180 42 
1236 49 9 957 46 919 37 10 274 - -
- - 7 o - - - -

94 4 535 3 72 3 l 024 4 
53 2 522 2 58 2 722 3 
57 2 476 2 12 1 149 l 

7 o 84 l o - - 11 (l 

- - 15 o - - 19 o 
43 2 149 1 20 1 692 3 
- - 21 o - - - -
- - 9 o - - 2 o 

l 

----~------~-----------

+ -
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 

' T 
-

-
+ 

i 
-

-

l+ 
-

-
-
-
-
-
-
+ -
-

-

W miesia,cu 
wrześniu 

% 

3 + f>71 
45tl -

35 -
14H + 
528 -
313 -
266 -
182 -
176 + 69 

o 
27 
16 

l 
8 

22 
lO 

!ł 
13 
88 
15 

W okresie czasu 
od pocza,tku roku 

do 30 września 

% 

ł 
159 + l 

1498 10 
3 999 l 21 

300 l 
2 453 16 

- 123 - 1 
- 2 - o 
- 896 - 4. 

+ 41 + o 
- 406 - 14 
- 38 - 1 

- - l1 - 100 -
19 + 76 + 46 + 13 
25 - 100 - 51 - -!l 

- - - 160 - 100 
17 - 85 - 158 - 76 
53 + 241 

i 
1 063 + 41 

35 i - 74 57 
85 70 ł28 + 29 
45 214 201 106 
13 - 34 - 3! - 7 

- - - 14 - 22 
!9 - 47 - 97 - 32 

- - - 48 - 100 
- - - 17 - 100 
259 + '120 + 2 173 + 202 
66 2!J I - 243 l- 9 
52 - 40 - 311 - 2S 

381 1 
-- 2 + 982!1 1 + 5 

l 
496 - 28 - 155 - l 
516 - 82 - 1125 - 25 
5H - 33 + 127 + 1 
5!6 - 39 - 10 - o 
317 - 26 + 317 + 3 
- - - 7 - 100 

22 - 23 + J89 + 51 
5 + 9 200 + 3S 

45 - 79 - 327 - 69 
7 - 100 - 73 - 87 

- - + 4 + 27 
23 - 53 543 364 

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

Razem · l 6 825 l 273 l 49 801 l 228 l 4 374 l 175 l 49 756 l 226 1- 2 451 1- 36 1- 4;) l - O 
Wog-ó-le--+~~30~2~16~~-1~2~09~~~2~3~96~0~1~~ ~1~09~9~~-2~7~38~4~~-l~0~95~,~24~9~38~541-1=1~33~~~~2~83~241--~9~~~+--9-7-84~\-+-----4 

*) Sprostowanie mylnego wykazn. podanego w M 27-ym Przegla,du Górniczo-Hutniczego (str. 726). 
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W Y K A Z l L O S C l W Ę G L A, 
wysłanego drogami żelazneroi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w półroczu letniero r. 1904 

(ża czas od l kwietnia r, 1904 do 30 września r. 1904). 
~ 

Rok 1903 Rok 1904 W pólroczu lotniem r. 1904 wysłano 

NAZWA KOPALNI 
Póhocze l Przypada Półrocze Przypada więcej, ( +) albo mniej (-), niż w 

letnie na dzień letnie na dzień 
półroczu latniem r. 1903 l roboczy roboczy 

w A G o N ó w WAGONÓW l % 
Droga ialazna 

l l l l 
Warszaw sko·Wiadańska 

B Niwka i Barbara. 13656 H2 13129 89 - 427 -
Mortirner. 9107 62 8849 60 - 258 - 3 
Milowice . 12021 82 14302 97 + 2281 + 19 
Hrabia Renard . 14168 Ho 13794 93 - 374 - 3 
Paryż . . . . . 9112 G2 1069± 72 l + 1582 + 17 
Kazimierz i Feliks 12302 84 11025 74 - 1277 - 10 
Saturn . 17 371 118 17269 117 - 102 - 1 
Czeladź 16295 111 16217 103 - l 078 - 7 
Flora • o o 8097 55 7 833 53 - 264 - 3 
Jan 183± 12 1627 11 - 207 - 11 
Antoni . 2H18 20 3042 20 + 124 + 4 
Mikołaj i Franciszek 183 2 271 2 + 88 + 48 
Matylda . . . 98 l 28 o - 70 - 71 
Grodziec I 3 o - - - 3 - 100 
Huta Bankowa. 122 l 12 o - 110 - 9 
Tadeusz II 163 l G37 4 + 474 

i 
291 

Jakób 53 o 133 l + 80 153 
FlOtz Rudolf 1002 7 1299 9 + 297 30 
Andrzej I 88 l 256 2 108 191 
Helena 297 2 237 2 - 60 - 20 
Tadeusz I - - 29 o + 29 + -
Al wina 250 2 133 l - 117 - 47 
Grodziec II 1076 7 2445 16 + 1369 + 127 
Nierada . . . . 1614 11 1495 10 - 119 - 7 
Katarzyna i Ludwika 70± 4 525 3 - 179 - 25 

Razem . 12243± 
l 

833 124 281 
l 

839 + 1847 
l + 2 

Ornga żelazna 
lwangrodzko-Oąbrowska . 

Niwka .. .. . 7720 52 8215 56 + 495 + 6 
.Mortimer 2485 17 1769 12 - 716 - 29 
Hrabia Renard 7792 53 6881 46 - 911 - 12 
Paryż . 5933 40 5300 36 - 633 - 11 
Kazimierz G516 44 6829 46 + 313 + 5 
Reden . 435 3 912 6 + 477 + 110 
Andrzej I 342 2 493 3 + 151 + 44 
Helena . 252 2 105 l - 147 - 58 
Ma~lda 78 l - - - 78 - 100 
Ta eusz I - - 12 o + 12 t -
J akób 99 l 379 3 + 280 283 
Wańczyków 5 o - - - 5 - 100 
Franciszek 4 o - - - 4 - 100 

Razem. 31661 l 215 30895 l 209 - 766 l - 2 

W ogóle 154095 l 1048 155176 l 1048 + 1081 l + 1 
R. K. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w sierpniu r. 1904. 

Węgiel kamienny. W sierpniu r. 1904 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 
~----~~~~~--~----~·-~~~--~~----·--~~~------------~------

Rok 1903 Rok 1904 w r.1904 wydol'yto węgla więcej 

Właściciel lub 

dzierżawca 

(+)albo mniej (-),niż w r. 1903 
1------~-~---1·----~----- l 

-~ ".~ i=l ~'" 
.~ :.g·[ .~ :.g·~ Od początku Nazwa 

kopalni 

. 

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

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

Tow. Sosnowieckie . 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
Fr~nc.-Wl:skie . ł " 

" 
" 

Saturn 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

Franciszek . " " 
Mikołaj . " " " 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I . St. Ciechanowski 
Grodziec I.I. Tow. Grodzieckie . 
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Pod!ug gatunków wytwórczość węgla w 
sierpniu r. 1904 była następująca: gatunki grube 
1729493 ct1; ,:tnetr. (49,33% ), gatunki średnie 
579552 ctr. metr. (16,53%) i gatunki drobne 
1196858 ctr. metr. (3±,140fo). 

Dnia 31 sierpnia pozostałość wydobytego wę
gla na ko!Jalniach wynosiła: gatunki grube 353 802 
ctr. metr., gatunki średnie 206406 ctr. metr. i 
gatunki -drobne 521459 ctr. metr. 

Rozchód węgla w sierpniu r. 1904 był n astę
pujący {w ctr. metr.): 

Użyto n a własne Sprzedano R azem 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 24986 1648160 1673146 
" śJ;ednie 55 189 522 661 577 50 l 
" 

drobne 226 608 995 387 1 221995 
R~zem: 306 783 3 166 208 3 ł 72 991 

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

l Gatunki l Gatunki l Gatun ki l 
Rodzaj rozchodu , grube średnie drobne H.azem 

Opał dla pracujo,cych, 
opalanie domów' zbor· 
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 

Opalanie ko~łów paro-
wych .. , .... . 

Skreślono węgiel, któ
ry stracił wartość . . 

Razem 

l 
21 824 4' 2921 

3 0~1 '3 8g71 ':: :;:1 '::: 

'4 ą861 55 •&J[. ' '" 6o81 300 J83 1 
Rozchód węgla sprzedanego składał 

następujących pozycyi (w ctr. metr.): Się Z l 

l 
Gatunki l Gatunki l Gatunki 

Rodzaj sprzedaży grube r średnie drobne .Razem l 

Sprzedaż na kopalnia ch 8o 2021 34 5501 141 681
1

- 256 4;3 
Wysyłka drogami że - 6o 88 8 8 6 8g8 

laznemi . . . . . . . l 5 9 

1 

4 5 I 31 52 50 12 625 
Wysyłka droga, wodno, 6 8o 970 2 9 i l 2001 l l l 50 1 

H.azem:- 1---; 648 1001 522 661 1 995 38713 166 zo8 r 

W ysylka węgla drogami żelazneroi podług l 
kierunków była następująca (w ctr. metr .): 
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W sierpniu r. 1904 w 29 kopalniach węgla ka 
miennego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wy n o siła 17 904. Robot ni oy ()<hdlf,ili 465 495 
dniówek i zarobili 542047 rubli, · Przeołętny zaro
bek j edneg o robotnika na dniówkę wynosił l rb. 
lG kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotni
k ami było: 13, zakończonych. śmie1 ci·ą, .1, ; :Zakoń
czony zupełną niezdolnością do praąy, 20, zakoli- · 
czonych czę ciową niezdolnością do pra0y, i 460, 
zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 
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Dnia 31 f;ierpnia r. 1904 pozostalość wydoby
tego węgla na kopalniach wynosiła 12124 ctr. metr. 

Rozchód węgla w sierpniu r. 1904 wynosił 
54 982 ctr. metr. i składał się z następujących 
pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 
5526 ctr. metr., 2) sprzedano 46586 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, skladal się z następujących pozycyi: l) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 1186 ctr. metr" 2) 
opalanie kotłów parowych 4340 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 7 773 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 38810 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W sierpniu r. 1904 w 3 kopalniach węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 258. Robotnicy odrobili 6712 dnió
wek i zarobili 4303 ruble. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosił na dniówkę 64 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami nie 
by lo . 

R. K. 

J rzeg fąa fiferatury górniczo-fiufniczej . 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważnieisz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch . 

Gornyj Żurnał (1904). Wrzesień. a) A . GlUckauf (1904) NQ 43. a) Sternberg. Obec-
Skoczy/zski. Teoretycz 11e badania .sasaduiczego pra- ny stan tecluzilli 11owego sposobu odbudowy poldadó·w 
·wa ruchu powietrza w lzopalni (c. d.). Rozbiór za- •wegla lzamieiuzego z podsadzką- z apomocq zamulania 
sadniczych równań różniczkowych ruchu gazów (dok.) . Zakończenie artykułu zawiera wiadomoś
wogóle. b) S . Podjal<onow. Badania :J lóż piaslw ci, dotyczące wyboru materyałów podsadzko
ztfJ tonośnego z apomocq otworó·w 7.~iertniczych. c) P. wych, budowy rurociągów i leja oraz wyboru 
1Yilzolajew. Rozbiór ilościowy ciat n'lineralnvch (dok .). odpowiedniego sposobu odbudowy. b) Stegemann. 
Pierwsze dwa rozdziały pracy, stanowiącej treści- No7.~Y gmach szlzoty górllic.sej w Akwiz granie. 
wie i starannie ułożony podręcznik do analizy Szczegóły, odnoszące się do powstania i rozwoju 
ciał mineralnych, autor poświęcił' opisowi sposo- szkoły górniczej . Dawna szkoła górnicza z kur
bów analizowania krzemianów, rozpuszczalnych sem jednorocznym w Bardenbergu pod Akwiz
i nierozpuszczalnych w kwasach; następne roz- granem, mająca za zadanie przygotowanie szty
dzialy zawierają opisy sposobów specyalnych, do- garów dla przemysiu węglowego prowincyi Nad
tyczących rozbioru chemicznego piasków, glin, reńskiej, uzyskała rozszerzenie programu z prze
żużli, wapieni, fosforytów i in; dalsze rozdzia- dłużeniem kursu do dwóch lat. Kurs drugi ma 
ly obej~ują sposoby analizowa~ia s~li kamiennej, na celu kształcenie nadsztygarów i zawiadowców 
solanek 1 wody; calość uzupełma zb16r typowych kopa.lń. Jednocześnie szkoła zostanie przeniesio
sposobów analizy miarowej. na do Akwizgranu, gdzie buduje się gmach, spe-

Izwiestja Obszczestwa gornych inżenie- cyalnie na ten cel przeznaczony. Artykuł zawie
row (1904) NQ 7. a) J/. Paszczellko. Zarys roz - ra plany i opis nowozbudowanego gmachu. 
woju silnic gazowyc/t (dole). O gazach generato- NQ 44. a) Knochenhauer. O 'lfYbuchach pytu 
rowym, wodnym, Dowsona i wylotowym; zastoso- 7.~ęglo'1l.'ego w kopalniac/t wr;gla IW Slqslw Górnym. 
wanie gazów ubogich do silnic gazowych. O sil- Dotychczasowe badania stwierdziły, że wybuchy 
nicach Diesela, Oechelhausera i Kertingha. b) A. pyłu węglowego prawie wyłącznie zależą od fi.
Wolski. Amerylza i podziat mir;dzynarodowego ryn- zycznych nie zaś chemicznych własności węgla. 
ku żelaznego. Charakterystyczną dla przemysiu GJówne warunki powstawania wybuchów są prze
żelaznego w Ameryce jest zdolność normowania clewszystkiem miałkość i ilość pyłu, następnie 
wytwórczości surowca stosownie do wymagań ryn- stopień ogrzania; najmniejszy wpływ posiada 
ku; stąd współzawodnictwo Ameryki jest bezwąt- l skład chemiczny. Pod wzgl';)dem zdolności wy
pienia bardzo niebezpieczne dla europejskiego buchania pył ze śląskiego węgla ustępuje westfal
przemysiu żelaznego. Autor przewiduj e, że w nie- skiemu; również należy zauważyć, że węgiel, la
dalekiej przyszłości musi nastąpić rozgraniczenie twiej koksujący się, daje więcej pyłu, a więc w-:r
sfery działalności syndykatów żelaznych Amery- bucha lat.wiej. N a Śląsku zdolność wybuchama 
ki, Niemiec, Belgii i Anglii. Tego rodzaju po- pylu węglowego zmniejsza się w miarę posuwa
dział rynku międzynarodowego, należy przypusz- nia się w kierunku z zachodu na wschód. Autor 
czać, wypadnie ze szkodą dla przemysłu żelazne- daje szczegółowy opis dwóch zaszlych w ostat
go w Rosyi, zwłaszcza gdy ten ostatni nie bę- nich czasach wypadków, wyi)iklych z powodu 
dzie do tego odpowiednio przygotowany. wybuchu pyłu węglowego na Sląsku, na podsta-

' 
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wie zebranych szczegółów tłumaczy ich istotne l chlorku amonu działanie. m kwasu solnego, następ
przyczyny i wskazuje środki zapobiegawc~e. nie zapomocą silnej zasady wydalenie go z chlor
Pierwszy wypadek zdarzył się w kopalni Konigin ku amonu w postaci amoniaku, którego następnie 
Luise d. 2 kwietnia r. 1903 na głębokości 3±0 m,' roztwór wodny mianuje się odczynnikiem N essle
ofiarą wybuchu padło jedenastu robotników. ra. f) Rozbiór jen'osilicium. Dla oznaczania krze
Sprawozdanie urzędowe, jako przyczynę wybuchu, mu w ferrosilicium z zawartością od 28 do 800foSi 
podaje zastosowa:!lie miału węglowego do przy- Cantoni topi drobnoroztartą próbę z ośmiokrotną 
bitki. Wypadek w kopalni Schlesien d. 2 marca ilością nadtlenku sodu w tyglu miedzianym. g) 
r. 1904 spowodował śmiurć 8 robotników. Spra- F. IVust. Opis nowej odlewni .firmy Br. Stor/z i 
wozdanie urzędowe stwier:dza, że część kopalni, w Sp. w HengeZo (Holandya) (dok.). 
której mial miejsce wypadek, była systematycz- Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und 
nie spryskiwana wodą; po raz ostatni czynność Hiittenwesen (1904) NQ 42. a) Proces ciqgly w 
ta była wykonana na kilka godzin przed wybu- zw)•c:::ajnvm piew martenowskim. Treściwy opis 
chem. Oględziny miejsca wypadku dowiodły, że procesu ciągłego, zastosowanego w hucie Często
skutkiem wystrzału ściany wydrążenia dla na bo- chowa przez inż. Surzy ckiego. Jest to streszcze
ju zostały zmiażdżone, a drobny węgiel w ilości nie artykułu, zamieszczonego w The Iron and Coal 
około 80 !?g odrzucony na kilka metrów; stąd Trades Review (M 1180) i Stald wzd Eisen. W koń
przypuścić można, że część miaJ'u zapali/a się i cu artykulu znajduje się notatka w sprawie spo
spowodowala wybuch. .Autor jest zdania, że z l ru między Talbotem i Monilem o prawo pierw
powodu twardości śląskiego węgla kamiennego l szeństwa do wynalazku procesu ciągłego. N a pod
p_od dzialani~m materyalów wy~uchowycJl kruszy stawie zeznań św~adkó~v trybunał urzędu _paten
się znaczna Ilość węgla, stanowiącego śCiany wy- towego a następme naJwyższy sąd apelacyJny w 
drążenia; powstający skutkiem tego pyl zapala Columbii przyznal prawo do wynalazku Monllo
się, powodując wybuch. Według autora skrapia- j wi, który zgłosił swe prawa do patentu na pól 
nie nie prowadzi do celu; najlepszym środkiem roku przed Talbotem. b) F. Janda. O sposobach 
byłoby zastąpienie prochu i dynamitu t. z. bez- brania i przygotowania średniej próby dla analizy 
piecznymi materyałami wybuchowym.i. 1 chemic.-::uej (c. d.). Sposoby brania średnich prób 

Stahl und Eisen (1904) NQ 20. a) .4. Schiil- z wagonu lub zwału; rozdrabianie rud mechanicz
ler. Laboratoryzmz metalograficz ne w Instytucie nie lub rę0znie. c) J/. ,1/ertz . O prz eróbce s?I la
lzutnictwa żelaznego w A/zwi.sgranie. Do liczby mów, zawierających z toto (c. d.). d) Schneider. TV 
nauk, wy kladnych w politechnice akwizgrań- sprawie upa/zstwowienia kopabł węgla w okręgu wę
skiej, zaliczono w roku bieżącym naukę mikro- · gZowym f?uhr. Oprócz zakupionych poprzednio 
skopowego badania metali. .Artykuł: zawiera rząd niemiecki czyni starania o nabycie praw do 
opis nowozałożonego laboratoryum. b) O. Sim- kopalni Hibernia, jednej z największych i najle
mersbach. Prz emysl koksowy w .Viemcs eclz w ciq- piej urządzonych. Autor czyni uwagi nad tern, 
gu ostatnich lat d::iesięciu. O własnościach mecha- jakie skutki upaństwienie większych kopalń wy
nicznych, składzie chemicznym i wytwórczości wrze na stan przemysłu węglowego w danym 
koksu oddzielnie w każdym z okręgów górniczych, okręgu oraz na działalność syndykatu, w którym 
<>raz tablica ogólnej wytwórczości, spożycia i wy- Hibernja zajmowała stanowisko przeważające. e) 
wozu w Niemczech w okresie czasu od r. 1893 do E. Glasser. O rozwoju pr.cremyslu lliklowego w "Vo-
1903. c) Nowo czesne specyalne środki przewozowe we; Kaledonii i k.anadsie. N aj bogatsze złoża rud 
dla hut żelaznych (dok.). d) Oznnczanie ?.uapnia niklowych znajdują się w N owej Kaledonii i Ka
i oddzielanie go od magmz u. .Ażeby uniknąć pra- nadzie. Otrzymywanie rud niklowych kanadyj
żenia osadu wapnia, otrzymanego przez strącenie skich, ubogich (około 2% Ni) i zanieczyszczonych 
szczawianem amonu, Keller radzj rozpuścić osad arsenem, wypada stosunkowo drogo; jednakże 
w kwasie solnym i strącić wapień kwasem siar- przemysł ten rozwija się, gdyż posiada doskona
czanym w obecności alkoholu. Stolberg zaleca łe urządzenia techniczne, tanie środki przewazo
przeprowadzić w siarczany w obecności spirytusu we i dobre siły robocze. Tego wszystkiego brak 
drzewnego z dodatkiem etylowego; po przesącze- jest Nowej Kaledonii, która, mając bardzo czyste 
niu Riarczanu wapnia myć spirytusem drzewnym i wysokoprocentowe rudy niklowe (10-12% Ni), 
z dodatkiem etylowego, osad wysuszyć i spalić; nie była w możności wytworzyć przemysłu niklo
dla oznaczenia magnezu radzi z rozczynu pozo- wego. W ostatnich czasach rozwój wytwórczoś
stalego odpędzić alkohol, oznaczyć kwas siarcza- ci stali niklowej wplynąl na powiększenie za.po
ny i z otrzymanej ilości jego wyliczyć zawartość trzebowania czystego niklu. Wytwórcy amery
magnezu. Wątpliwe, ażeby tą drogą można by lo kańscy zakupili ważniejsze kopalnie w N owej Ka
otrzymać prędko równie dokładne wyniki, jak ledonii, skąd w r. 1901 wywieźli 30000 t rudy. 
zwykłym sposobem. e) Szybki sposób oznaczania NQ 43. a) J Horhager. Wytapianie na wę
azotu w stali. Przedruk z czasopisma Oester- glu drzewnym surowca, .sawierajq,cego tytan w Tur
reichische Zeitschrift jur Ber g- und Huttenwesen. rach w Styryi. Niejednokrotnie zostało st.wierdzo
Sposób polega na wydzieleniu azotu w postaci ne, że obecność tytanu w surowcu wywiera do-
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datni wpływ na własności surowca. Badania lizy chemicz nej (dok.). c) Jf. .1/ertz . O pr::Jeróbce 
Gołdschmidta i Rossiego dowiodły, że nieżnacz- ~ sz lamów, z awierajqcych z toto (dok.). 
ny dodatek tytanu uwalnia surowiec od zawar- Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und 
tych w nim gazów, czyniąc go bardziej ścisłym Hilttenma nnischen Vereins (1904). Wrzesień. 
i drobn?ziarnistym, :v-skutek czego jego własności a) O żegludze n_a r~ece Odrze w ~- 1903. Wyciąg 
mechamczne znaczme podnoszą. Wedbg ostat- ze sprawozdama. 1zby handloweJ we Wrocławiu. 
nich badań Guilleta*) obecność tytanu w . stali b) Sprawoz danie Stowarzyszeuia dla spraw górni
nie wywi~ra. na własności iej żadnego wpŁywu. czy ch w Westfalii za r. 1903. (Dz iat statystycz ny). 

.. Do wytap1ama surowca na węglu drze1mym w Dane o wytwórczości węgla, koksu i brykiet, po
Turra?h służą rud:y, zawierające około _0,1_%. tyta- r~wnanie ich z odnoś~emi daneroi innych okrę
nu; w1ększa część Jego pod wpływem mzkleJ tern- gow węglowych w N1emczech oraz zestawienie 
peratury i nizkiego ciśnienia wiatru (25-30 m.m) danych, dotyczących przemysłu węglowego w 
przechodzi w surowiec. b) F. Janda . O sposo- krajach ważniejszych. Sprawozdanie z działał-

• · bach brania i przJgotowania średniej próby dla alta- l ności syndykatów i stan rynków węglowych w 
*) R evue de m atallurgie, r . 1904, l\~ 9. r. 1903. w. K. 

Kronika bie~ąc:a. 
Biłans Towarzystwa Czeladzkiego. W ~ kotły parowe, urządzenia sortownicze i elektrycz-

43-im TViestnika Finansow, Promyszlennosti i Tor- n e, warsztaty i inne urządzenia kopalniane 2532 340 
gowli z r. 1904 ogłoszony został bilans Towarzys- fr ., zapasy materyałów \V magazynie 118403 fr ., 
twa kopalń węgla Czeladź za rok 1903. Towa- dłużnicy ;)18 792 fr., gotówka w kasie 14560 fr ., 
rzystwo osiągnęło w roku sprawozdawczym banki 774029 fr., papiery procEntowe 2 290 621 fr., 
1647 471 franków zysku, z czego przeznaczono na kaucye i inne sumy stanu czynnego 803 968 fr.· 
dywidendę od akcyi 780 000 fr. (24% ). Stan czyn- stan bierny: ka}Jital akcyjny 3 250 000 fr ., obliga~ 
ny bilansu składa się z następujących pozy cyi: cy e 4 614 790 fr., wierzyciele 320816 fr., weksle 
nadania górnicze 2132857 fr ., nabycie praw wlaś- 62500 fr .. niewpla9one podatki 117123 fr ., dŁużni
cicieli powierzchni 189417 fr .. ziemia 143 727 fr., cy niepewni 5065 ±r., wydatki preliminowane 
domy mieszkalne 856848 fr., budynki kopalniane 122400 fr ., amortyzacya 1G70157 fr ., kapitał za-
196 579 fr., szyby 557 633 fr., roboty górnicze pasowy 12183± fr., zyski i straty 441 853 fr ., zysk 
1244233 fr., maszyny wyciągowe i wodociągowe, 

1 
czysty 1647-±?1 fr. 

Przywóz z zagranicy do Rosyi wytworów przemysłu 
cach pudów*). 

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

cynkowego w 

Rok 1903 
Lipiec 

Od l s tycznia 
31 lipca. 

59 333 
l 9 

23 146 

lipcu r. 1904 (w tysią 

Rok 1904 
d o 

Lipiec Od l s tlcznia d<> 
31 ipoa. 

78 432 
2 14 

22 145 

Pod!ug ważn iejszych krajów przywóz cynku wynosił w okresie czasu od l stycznia do 31 lipca 
(w tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Belgii . 

*) Przegląd G-órniczo-Hutniczy, M 25 str. 683. 

Rok 1903 
275 

8 
14 

llo3BOJieHO l.JeHsypOIO, 2 HOHÓpH 1904 r. 

Rok 1904 
362 
12 
24 K 

W drukarn i St. S więckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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