
PRZEGlĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
<'ZA80Pl8MO. POSWl.ĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNlCZEGO 1 HU'l'NlCZJEGO. 

~ 20 (50.). Dąbrowa, dnia 15 październił{a 1905 r. Tom II. 

~Posf~py metalurgii w rohu 1904-ym. 
( Ciąg dalszy, p. X. 17, str. 382> 

W sprawie §la1'110wania żtt.żla wiellcopiecowego. bardziej zjawiała się skłonność tworzeuia się wę
R. ScHoFFEL. (Osteneich. Zeitsc~1. f. Berg- und gla odżarza11ia. Wydzielanie tego rodzaju węgla 
Hi:i.ttenwesen, 1904:, 52, 453). Zużel wielkiego zaczynało się w 100° i postępowało w miarę 
pieca ziarnuje się przez wpuszczanie go do zbior- wzrostu temperatury, zjawiało się zaś nagle w 
nika, przez który przepJywa woda. Zachodzi py- 1 chwili dosięgnięcia temperatury reakcyi. W doś
tanie, czy woda, ziarnująca /żużel, zabiera pewne l wiadczeniach nad wpływem krzemu używano ja
jego skln,dowe części i zanieczyszcza si9. Nie ko dodatku 50°/0-wego ferrosilicium. Doświad
można przypuszczać nic innego, jak tylko, że wo- 1 czenia wykazały, że i w tym razie zamiana zwią
da może rozpuszczać w sobie siarczek wapnia. zanego· węgla na węgiel odżarzania następowala 
Aby się przekonać. czy tak jest w istocie, autor l nagle. Im większa jest zawartość krzemu. tem 
badał' chemiczny sldad wody przed i po ziarno- niższą jest temperatura reakcyi. 0,26°/0 Si nie 
waniu żużla, wyplywającego z dwóch wielkich l ma jeszcze wpływu, takowy zjawia się jednak 
pieców, pędzonych na węglu drzewnym w Vor- już wyraźnie przy zawartości 0,65°/0 • W prakty
dernbergu, i pieca. pędzonego na koksie w Don a- 1 ce nie używa się na odlewy odżarzanego żelaza, 
witz. W pierwszym wypadku woda ziarnnjąca : zawierającego mangan, gdyż takowy wywiera zły 
miala tem1Jeraturę wrzenia, w wodzie tej podczas wpływ, czego dowodzą także doświadczenia, wy
ziarnowania nie tylko, że się nic nie rozpuściło, konane przez autora. Zawartość 0,51°/0 manganu 
lecz owszem wskutek wysokiej temperatury wy- czyni już ten wpływ widocznym. Podczas gdy 
dzielił się jeszcze węglan wapniowy. Również w krzem wywołuje tworzenie się węgla odżarzania, 
wypadku drugim, gdzie jeden żużel byl bardzo to pod wpływem manganu tworzenie się tego 
kwaśny, drugi zaś bardzo zasadowy, otrzymano węgla następuje bardzo powoli po dosięgnięciu 
ten sam rezultat. Wreszcie autor zają~ się zba- temperatury reakcyi. Co do siarki, to rzecz ma 
ditniem wody przed jej wejściem do huty i po się podobnie jak z manganem, przeszkadza ona 
opuszczeniu takowej i znalazl, że żadna z opera- jednak silniej tworzeniu się węgla odżarzania, 
cyi w llllcie nie wywiera wpływu na wodę oprócz niż mangan. Ponieważ jednak w Niemczech od
jedynie operacyi przemywania gazów wylotowych. lewy z pieców kopulowych zawierają zwykle 
Jeżeli jednak przemywanie odbywa się sposobem 0,18-0,20°/0 siarki, przeto lepiej jest na odlewy 
obrotowym, to i w takim razie woda rzeczna nie odżarzane topić żelazo w piecach płomiennych. 
doznaje żadnych zmian. Próby żelaza, zawierającego fosfór, wyprażone 

IVpty cu Wfjgla, l~rzemu, ma11ga11u, siar/d i fos- w temperaturze 1100°, okazaly dość dużą zawar
_foru 11a t1~or ::e11ie siEJ 'Wfjgla odi;arzania . w żelazie. j tośe . wę~lfl: odżarzania; prawdopo_dob.nie jednak 
F. \ViisT 1 P. ScHLOSSER. (Stahl und E1sen, 1904, fosfor me Jest przyczyną tworzema s1ę tego ro-
2±, 1120). \V celu wykonania doświadczeń uży- dzaju węgla. W czystem nawęglonem żelazie 
to jako materyału żelaza z następującym składem: węgiel odżarzania tworzy się bez wpł'ywu obcych 
C=0,03°;0 , Si=0,0210fo, Mn =0,0350fo, P=0,014°t0 domieszek. Wielkość wydzielenia jest funkcyą 
i S-0,008°;0 • N a węglanie materyalu uskutecznio- temperatury i ogólnej sumy węgla. Gdy dosię
no za pomocą węgla, otrzymanego z cukru, gnięto temperatury reakcyi, wtedy węgiel odżarza
wskutek czego zawartość C doprowadzono w nia wydziela się nagle. W obecności krzemu 
żelazie do 4,40fo. Próby, otrzymane w piecu ty g- tworzenie się węgla odżarzania następuje w niż
lowyrn. z wdymanem powietrzem, odlano w gę- szej temperaturze i przy mniejszej sumie węgla. 
si, następnie nałożono w tygiel, obłożono szczel- O suroww tytano'I.~Jym, wytopiony1J:Z w Tur
nie opiłkami żelaza lejarskiego i prażono w pie- raclz w gómej Styryi. J. HoRHAGER. ( Osterreich. 
cu elektrycznym w przeciągu trzech godzin w Zeitsch. f. B-Hi:i.ttenwesen, 1904:, 52, 571). Dodatek 
rozmaitych temperaturach. Doświadczenia te do- 0,5-1°/0 farrotytanu do żelaza lejarskiego, które 
wiodły, że im wi:ęcej żelazo zawierało węgla, tern następnie zawiera 0,1-0.25°/0 tytanu, sprawia, że 
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odlew ~ok~adnie wypełnia formę, przełom ma 
drobnoziarnisty, materyał jest mniej kruchy, a 
zdolność ~worze~ia ~i~ porów maleje. Byłoby 
rzeczą naJo~powwP.meJszą otrzymywać zamiast 
ferrotytanu wprost surowiec, zawierający tytan . 

. Badania w tym kierunku są znowu na porządku 
dzienny~. ~rzetapiając ~udy, zawierające tytan, 
otrzymuJe się zazwyczaJ w surowcu zaledwie 
ślady tego pierwiastku, a obecność tytanu w wiel
kim piecu zdaje się wpływać na surowiec oczysz
czająco. Obecnie, jak powiada autor, robią su
rowiec tytanowy w Turrach w północnej Styryi. 
Surowiec ten, wytapiany na węglu drzewnym, 
jest używany szczególniej do otrzymania twar
dych odlewów dla maszyn. W białym i poło
wicznym surowcu było niżej 0,1°/0 tytanu, w sza
rym do 0,15°/0 Ti. Zawartość tytanu w rudzie 
wynosiła 0,09-0,21% Ti. Autor w pracy swej 
opisuje piec, sposób pędzenia i żużel, który jest 
właściwie subsilicatem, podaje także tablicę do 
obliczenia namiaru. W piecach z gorącym bie
giem na koksie tworzą się przy topieniu ruc";. za
wierających tytan, nasady w skrzyni, złożone z 
połączeń tytanowych. W Turrach tego jednak 
nie zauważono. Z tego powodu autor przypusz
cza, że przyczyny dopatrywać należy w sile, z 
jaką wpuszcza się do pieca wiatr. Jeżeli się dmie 
z małem ciśnieniem i temperatura wiatru jest niz
ka, to można wprowadzić do surowca więcej, niż 
0,1% Ti. Pod wpływem tytanu odlewy otrzymy
wane są bardziej ścisłe i wolne od pęcherzy ga
zowych. Surowiec w Turrach zawiera znacznie 
mniej gazu wskutek nizkiego ciśnienia wiatru. 
Bezpośredniego wpływu tytanu na wytrzymałość 
żelaza lanego dotychczas nie zauważono. 

Zmiany> wywalane gazem wielkich piecÓ'W 'l.V 

ceglach ogniotrwalych. F. FrRMSTONC. (Transac. 
Amer. Inst. of Min. Eng. New Jork Meet). W 
jednym z wielkich pieców cegły ogniotrwałe po
niżej wylotu i u wylotu były nadwątlone, pod
czas gdy niższa część pieca nie okazywala żad
nych uszkodzeń. Kilka cegieł, wyjętych na wy
sokości 9-12 m, bylo zupełnie spojonych z sobą 
i powleczonych żółtawą przezroczystą glazurą. 
Glazura ta miała następujący skład chemiczny: 

Si02 =40,23% 
Al20 3 = 12,22 " 
FeO =11,93 ~ 
OaO =10,92" 
MgO= 4,31" 
K 20 = 9,39" 

Na20 = 8,4-3" 

Skład samej cegły był następujący: 

Si02 =57,63°JO 
Al2 0 3= 31,64 " 
FeO = 3,73" 

O a O = 0,24°/0 

MgO= 0,11" 
K 20 = 2,59" 

Na20= 0,51" 
Fe = 1,51 " . 

ZnO = 0,59" 
Oe~J'a, która nie by:ła w użyciu, miała skład 

następuJący: 

Si0 2 =55,62% 
Al20 3=38,55" 
FeO = 4,17" 
OaO = 0,24" 
MgO= 0,24" 
K 2 0 = 0,95" 
Na20= 0,29" 

W .zmienionej :v-skutek działania gazów 
cegle .. zv:'1ększyła s1ę Ilość. ~lenku .żelazowego i 
alkaln rowno O 50°/0 , z.mmeJszyła Się nieco jlość 
kwasu krzemowego, natqmiast zawartość tlenku 
glinowego znacznie spadJ'a. Metaliczne żelazo 
oznaczone ·w analizie "skład samej ce()'ły" wi~ 
doczne było w cegle w postaci kulek. o ' 

O gazach> zawartyclz w surowcu. E. MtiNKER. 
(St~hl und ~isen., 1904, . 24, 23). Autor przedsię
wziął powtorzeme doświadczeń MtiLLERA co do ro
dzaju g.azów, wydzielających się z płynnego su
rowca 1 pozostałych w surowcu zimnym. Przede
wszystkiem opisuje autor dwa nowozbudowane 
przyrzą~y do zbierania gazów, przeznaczonych 
do analizy. MtiNKER jest zdania, że nie tylko 
sam skład chemiczny żelaza ma wpływ na wy
dziele~ie . i. p~ch!on.ięcie ga~ów, znaczny wpływ 
~a row.mez q1śmeme, . panUJąCe w skrzyni wiel
kiego J?Ieca, przegrzame metalu, stopień nakrze
mowama, topliwość i zawartość wil()'oci w po
wietrzu, wpędzanem do pieca. Ohemi~zny skład 
uchodzących z surowca gazów wahał się w nastę-
pujących granicach: · 

o 
S 

. H 00 
urow1ec pudlo-

s wy b_iały d.l · 9,9-39,0 11,2-28.2 1,2- 7,4 0,2-0 4 
urowtec pu o- · · ' 
wyp?łowiczny 7,8-12,116 6-24 O 14- 3 2 O 2-0 4 

Surowtec pudlo- ' ' ' ' ' ' 
wy szary· · .18,3-48.3 6,2-19 6 O 4- 7 2 O 2-1 O 

Surowiec do wy- · ' ' ' ' ' 
robu.stali .· . 10 1-47 5 21 6-35 6 O 2- l O O 0-0 6 

Surowiec Z\Vler- ' ' ' ' ' ' ' ' 
ciadl:"ny .. · . 10 2-52110 2-24 O O 0- O 4 O 0-0 4 

Surowlec leJar- ' ' ' ' ' ' , ' 
ski na wały . 18,2-82,9 4,0-18,8 0,6- 1,6 0,4-0,8 

Surowieclejarski 2,5-10,0 1,0-15,8 6,2-12,2 0,2-0,8 
. Ilości wydz~elonego gazu stoją w ściślym 

związku ze stopmem p!ynności surowca. 
Surowiec lejarski 6,4 4,5 8,6 
Surowiec pudlo-

wy, dla stali i 
zwierciadlany 

Surowiec dla wy
robu wałów .. 

21,9 
47,0 

19,1 
13,7 

1,3 
1,3 

0,5 

0,4 
0,5 

Ilości gazu, zawartego w surowcu twar
dym, wynosiły w odlewach surowcowych naj
lepszych gatunków 42,2 - 68,5%H i ślady do 

-
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4,~0/000. To żelazo zabiera w siebie więcej ga- siarki. Topiono najprzód żelazo apawalne w ty
zow, niż surowiec. przeznaczony do odlewu glu, oddalono żużel i dodano następnie ferrosili
walców, w czem glówną winę przypisać· trzeba cium i szkła. W ten sposób otrzymano stop, za
najwidoczniej gęstości metalu. Doświadczenia wierający 1- 11°/0 krzemu z bardzo małą ilością 
mialy właściwie na celu rozstrzygnąć, czy różni- węgla i manganu. Sztaby takiego metalu, zawie
ce w jakości surowca (gatunkach) i w składzie rającego do 7,47°/0 krzemu, można bylo walcować. 
chemicznym wpływają na ilość zabranych gazów. W zachowaniu się swem zdradzały one wiele po
Rezultaty, podane przez autora, nie rozstrzygnę- dobieństwa do stali narzędziowej. Gdy zawar
ły jednak tej sprawy. tość krzemu doszła do 7,90JoSi, sztaby po przej-

O sleladzie żużla przy wvrobie ferromanganu. ściu przez walce łamaly się. Stopy żelaza z 
F. Wl'rTMANN. (Stahl und Eisen, 1904, 24, 16). l krzemem posiadają dużo dziur w prostym stosun
W wyrobie forromanganu uważać należy naj bar- 1 ku do zawartości krzemu. Próby mechaniczne 
dziej zasadowy żużel za najlepszy, ale pojęcia o pokazały, że krzem do 4% powiększa ciągliwość 
zasadowości żużla są bardzo rozmaite. Podczas żelaza, potem takowa spada, a przy zawartości 
wytapiania ferromanganu żużel jest równocześnie 6% występ11je pierwotna ciągliwość materyalu. 
rozpus7.;czalnikiem dla tlenku manganu, wartość Do zawartości 3°/0 wywiera krzem bardzo mały 
zatem żużla zależy od mniejszej lub większej je- wplyw na rozciągliwość (klepalność),· jeżeli próba 
go zdolności do zabierania wspomnianego połą- był'a dobrze wygrzana; przy zawadości 4°/0 wy
czenia, ale nie zależy zupełnie od stopnia jego 1 dluże~ie i zmniejszenie prz~kroju po~rzecznego 
topliwości. Wydajność manganu bez względu l spadaJą do zera. PowyżeJ 4% rośme szybko 
na straty, powodowane przez uniesienie pyłu, za- , twardość a przy 5°j0Si stopu nie można już obra
leży w pierwszej linii od ilości użytego koksu. biać bez obawy złamania. Dalej wyprowadzono 
Stosując jednak dużą ilość koksu, można otrzy- l krzywe ochłodzenia. Dla żelaza, zawierającego 
mać wysoko nakrzemowany żużel, zawierająey 

1 
99,850foFe, oznaczono krytyczne punkty w tern

małe. ~lości. n~angan~; przeciwnie,. moż.na wp:;o- l peratu~·ac~ 85P, 7~0° i 673~ ~top, zawier~jący 
wadzlC do zuzla duzo manganu, numo ze ten zu- 1 1,2°/0 S1, n1e wskazuJe zupelme p1erwszego naJwyż
żel zawiera w sobie dużo zasad, jak to ma wlaś- szego punktu krytycznego, drugizaś punkt obniża 
nie miejsce przy wyrobie surowca zwierciadlane- ~ do temperatury 733°, a stop, zawierający 7,5°j08i, 
go. To też analizy żużla ferromanganowego bez wskazu.1e ten sam punkt krytyczny w tempera
bliższych danych, tyczących się samego procesu, turze 678°. Zdjęcia mikrograficzne dają poznać, 
nie wiele przynoszą korzyści. Autor podaje w że już 1°/0 krzemu . zmienia silnie budowę szcze
swej pracy kilka analiz żużla, wytopionego w gólniej w stanie odpuszczonym. W obecności 
jednakowych warunkach biegu procesu i dowo- 2% krzemu wszystkie kryształy posiadają białe 
dzi tern, że skład chemiczny naj odpowiedniejsze- jasne plamy i nie zdradzają obecności cemeotytu. 
go żużla nie da się obliczyć podług metody PLa- Badanie własności magnetycznych wykazało, że: 
TZA i MRAZKA. Miarodajną jest tylko suma: OaO+ 1% i 7,47% Si wywołują 16 200 względnie 14 000 
+MgO+BaO. Zdolność żużla do zabierania tlen· jednostek indukcyi magnetycznej, 2 562 względ
ku manganowego spada szybko w miarę zwięk- nie 2 937 jednostek przepuszczalności magnetycz
szania się ilości ziem alkalicznych, szczególniej z nej, 8 000 względnie 9 000 jednostek magnetyzmu 
samego początku. Zaczynając od 45-46% sumy pozostającego, 1,7 względnie 1,0 siły zatrzymują
zasad, dalszy dodatek wapna nie przynosi żadnej cej i 8 798 względnie 5 613 jednostek erg*) strat 
korzyści, bo żużel staje się coraz trudniej topli- tarcia magnetycznego. 
wy, a tem samem staje się szkodliwy. O metalografii. E. A. ScHOTT. (Gliickauf, 

Wptyw krzenut 1la żelazo. TH. BAKER i F. WtisT. 1904, 40, 36). Autor omawia n1:1jprzód dla porów
(Stahl und Eisen, 1904, 24, 514). Pomimo ogło- nania zjawiska i warunki wydzielania ię soli z 
szenia dotychczas różnych prac, mających na ce- rozczynów a następnie przechodzi do opisu ta
lu oznaczenie wpływu krzemu na w-łasności· żela- kichże zjawisk i warunków, które towarzyszą wy
za, takowych nie zdołano stanowczo i dokładnie dzielaniu się metali ze stopów. Punkt krzepnię
określić, ponieważ nie zdołano otrzymać stopio- cia najlatwiej topliwego stopu olowiu z antymo
nego żelaza w stanie dostatecznie czystym, ani nem (13°/0 antymonu) wynosi 247°. Jeżeli stop 
też nie otrzymano fen·osilicium z małą ilością 70% antymonu i 30% ołowiu oziębiamy, to tak 
węgla i manganu. Dzięki zastosowaniu pieca dlugo wydzielają się kryształy antymonu, aż nie
elektrycznego i dodatku glinu, jako środka redu- czysty stop będzie zawierał tylko 13% antymo
kującego, przeszkody powyższe zostały usunięte. 1 nu i 87% ołowiu, który to stop krzepnie przy 
Ilość węgla spadła do 0,25%, manganu do 0,5% 
ale otrzymane stopy zawieraJ· a natomiast d0 4°/ l 

l • D · · · · 0 * ) Erg- tak nazywa się jednostka pracy w systemie C. G. S. g lnU. O wykonan1a 0p1sywanych tu dośw1ad- absolutnych jednostek miary. Erg jest to praca 1 diny na długości 
czeń używano żelaza DANNEMORA otrzymanego ' l rm. Je~en .kilogramo.metr ""- f!SlX,105 ergów. . . 

' - Dma Jest to ta siła w systemie C. G. S., ktoramasie l gr w 1 sa-
sposobem LANCASHIRE. Skład tego żelaza był: kundzie czasu nada,je p:.;zyspieszenie równe 1 cm. . 

O Oso; o o 0260/ s· o 1650/ M o 0130/ p . t lk śl d Syst~m c. G. s .. JeSt to system absolutnych JOdnostek miary: 
, o , , o l, , o n, , 0 l Y O a Y centimetr, gram, sekunda; miara długości , masy i czasu. 
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temperaturze 247°. W stopach olowiu ze sre
brem punkt topienia najłatwiejtopliwego stopu 
ma miejsce przy składzie 4% srebra i 96% o/o
wiu i wynosi 303°. Autor tłumaczy doniosłość 
tego zjawiska dla procesu PATINSONA, w którym 
rezultat jest tylko wtedy możliwy, gdy stop za
wiera mniej niż 4% Ag. Bogate stopy nie dadzą 
się więc wzbogacać bardziej. Podobnie zachowu
ją się także stopy olowiu z miedzią i miedzi ze 
srebrem. Do tych przykładów autor podaje 
krzywe krzepnięcia. W przyldadzie stopn srebra 
z miedzią dowodzi autor na rysunkach, jakie re
zultaty daje badanie pomocnicze odpowiednio 
przygotowanych powierzchni metalicznych. N aj
ważniejszym dzialem obecnie w metalografii jest 
dział, omawiający stopy żelaza z węglem. Ogól
ny przegląd tego działu pokazuje, że stopy wę
glowo-żelazne niżej 1,4% C dowodzą zmian we
wnętrznych pod wpływem temperatury, zmian, 
które leżą daleko od punktu topienia. Szczególniej 
temperatura 700°-900° sprowadza zmiany ważne 
w praktycznem zastosowaniu pezy obróbce me 
chanicznej, t. j. kuuiu i hartowaniu. 

Wvtrzynwtość i budowa .ifela.:;a. Laneg-o. O. LEY

DE. (Stahl und Eisen, 190!, 24, 94). We wstępie 
do przepisów badań nad oznaczeniem wytrzyma
łości materyałów, używanych do budowy paro
wozów, autor dowodzi, że nie można wprost 
wnioskować o dobroci cylindrów z wytrzymało
ści sztaby próbnej, równocześnie odlanej. Wytrzy
małość lanego żelaza (z tej samej panwi odlewni
czej) zależy więcej, jak to jest rzeczą ogólnie 
znaną, od rozmiarów odlanego przedmiotu .albo 
też od rozmiarów pojedynczych części, od szyb
szeO'o lub powolniejszego ostygania. Rozmaicie 
grube części cylindra parowozu rozmaicie szybko 
krzepną, grubsze mają czas do tworzenia "budo
wy gruboziarn i s tej", do wydzieleń grafitowych; 
wytrzymałości są często mniejsze niż próbnych 
słabych sztab, odlanych równocześnie. Autor po
daje wiele przykładów, z których widać, jak 
zmniejsza się wytrzymałość w miarę postępu do 
wnętrza odlewu a mianowicie więcej w tym ra
zie, gdy ochładzanie powierzchni odlewu odbywa 
się w mokrej formie piaskowej, niż w takiejże 
formie wysuszonej. Autor kaza1 następnie przy
gotować lane bloki: ze sztaby 1600 mm długiej o 
przekroju kwadratowym 150X150 mm; ku niej 
zmierzało pod kątem prostym 11 sztab, każda 
długości l 200 mm o przekraj ach kwadratowych 
następujących rozmiarów: 10X10 mm, 15X15 mm, 
20X20 mrn, 25X25 mm, 30X30 mm. 40X40 mm, 
50X50 mm., 60X60 mm, 80X80 mm, 100X100 1nm, 
125X125 mm. Przełomy tychsztab pokazały, że te, 
które mialy 40, 60 i 80 mm, odznaczały się pożą
danym ustrojem ·ziarnistym, najciensze byly na 
przelornie b.ia:te~ grube zaś sztaby okazały p~ze
lom gruboz1armsty. W dużych walach znaJdu
jemy przeloro ścisły, twardy, szary, dobrze prze
robiony, podczas gdy w lejach widzimy najczęś-

ciej przeloro biał'y i zbyt twardy. W odlewach 
z cienkiemi ścianami leje są zazwyczaj szare i 
miękkie, ale sam odlew biały, kruchy i nieprzy~ 
datny. Dlatego też zależnie od rodzaju odlewu 
i grubości jego ścian należy wykonywać sztaby 
próbne, mające slużyć do oznaczeń wytrzym:tło
ści. Stosowanie się do "przekrojów normahych" 
jest rzeczą nieracyonalną. 

O dziataniu wapie11ia 7.1! procesie topienia ·w 
piecacli lwpulowych. SuLzER-GtwssMANN. F. WtisT. 
(Stahl uPd Eisen, 1904, 24, 28). Ilość do
rzucanego wapienia w pro "esie topienia waha 
się od 10 do 30°/0 ilości koksu, użytego do sto
pienia. Kamień wapienny sluży do zżużlowania 
składników popiolu i do usunięcia siarki. Do
świadczenia pokazują stosunek, zachodzący po
między ilością wapienia i wziętą ilością siarki. 
Dodatek wapienia wzrósl od O do 37,3% ilości 
koksu, przytem zmniejszył'a się iiość siarki w 
materyale z 0,156% do 0,085°/0 a więc o 440fo. 
Temperatura i płynność żużli grają również, 
oprócz skł'adu chemicznego, ważną rolę w procesie 
odsiarkowania: Ogólne straty przez spale.nie 
(Fe, Mn, Si) wzrastają z powiększeniem ilości 
wapienia, wynoszą jednak tylko 0,8 do 1,6°,1 0 • Wy
trzymałość surowca wzrasta z dodatkiem wapie
nia, najmniej jednak wzrasta wytrzymałość na 
ciśnienie (od 8,6 do 10,2); naj wi.ęcej zaś powiększa 
się wytrzymałość na uderzenie (od 35,0 do 45,0). 

Piec tyglowy w procesie lejal'slzim. IRRESBER
GEr. (Stahl und Eisen, 1904, 24, 169, 253). W 
nowszych odlewniach wchodzą coraz więcej w 
użycie piece tyglowe szczególniej do topienia 
takich metali, jak mosiądz, miedź, bronz fvsforo
wy. Są jednak już teraz zaklady, które używa
ją pieców tyglowych specyalnie do robienia od
lewów z szarego surowca, stali i żelaza. Piece 
gazowe z procesem ciągłym prawdopodobnie nie 
znajdą zastosowania; to samo tyczy się i pieców, 

·pędzonych na koksie, które co do korzyści eko
nomicznych zbliżają się do gazowych. Autor 
omawia gtównie urządzenia nowych pieców PrAT
BAUMANNA. Stary piec szybowy wymaga do sto
pienia 100 lzg bronzu 50-60 kg koksu, potrzebu
je 11

/ 2 godziny czasu a jeden tygiel wytrzymuje 
25 namiarów. W piecu PIAT-BAUMANNA topi się 
170 llg bronzu w przeciągu 12- 18 minut przy 
użyciu 18% koksu, a tygle wytrzymują 40 - 60 
nabojów namiaru. Spalenie metalu w obu pie
cach wynosi równo 0,3°/0 • Autor opisuje szcze
gółowo doprowadzenie wiatru, sposób obrotu i 
nac4ylenie pieca, tudzież podgrzewacz pieca 
PxAT-BAUMANNA. Ten piec przetapia w przeciągu 
dziesięciogodzinnej dniówki 3 400 lzg bronzu (w 
porównaniu z l 000 lzg w piecu szybowym). Piec 
PIAT-BAUMANNA nie jest jednak. "! stanie topić s~a
rego surowca, do czego lepieJ służy mały p1ec 
kopulowy. Autor omawia dalej systemy pieców 
HEBERLANDA i LEFFERA-BossHARDTA do topienia stali 
w malych tyglach, z których kilka pomieszcza 
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się w szybie. W przeciągu dziesięciogodzinnej trudności nastręcza do zwalczenia, niż odlew z 
dniówki można wykonać 3 odlewy stali każdy po surowca szarego. Sztuka odlewania została tak 
100 llg, zużywając przytern 175 kg koksu. Zuży- wystudyowaną, że z wyjątkiem dwóch czynników 
cie koksu do stopienia szarego surowca w małych można liczyć zawsze na dobre rezultaty. Tymi 
stalowych tyglach wynosi 50-60°/0 • Dla formowa- dwoma czynnikami jest pochlanianie siarki (z 
nych stalowych odlewów i odlewów odżarzanych materyalu opalowego) i zatrzymywanie tlenku 
zużywa się 130 - 140% koksu. Odlewanie takich metalicznego. Zapomocą wyboru surowca i kok
przedmiotów nie może się tak wprost od bywać, gdyż su można zmniejszyć za wartość siarki, można 
wskutek tworzenia się gazów odlewy otrzymane uczynić to samo, dodając do wanny odlewniczej 
są bardzo p()rowate; dlatego też przed odlewa- ferromanganu, do wanny metalu surowca zwier
niem trzeba dodawać materyał'ów, wiążących gazy. ciadianego i mieszając, lub wreszcie przez doda-

Stmtv żela.';;a ~!!piecach ptomiennyclz. O. WEDE- nie rudy manganowej do naboju można siarkę w 
MEYER. (Stahl und Eisen, 1904, 24, 312). W kil- większej części zżużlować. Największem i mało 
ku przyHadach dowodzi autor, do jakiego stop- dotychczas zbadanem źródłem błędów jest obec
nia bywają przeceniane straty żelaza przez spale- ność tlenku żelazowego w metalu. Jako środek 
nie w piecach płomiennych. Liczy się zwykle przeciwdzialają<;y używany jest ferromangan, ale 
straty 5 -SOfo, podczas gdy one wynoszą zaled- surowiec lejarski w stanie płynnym nie jest tak 
wie czwartą część tego. Przy odlewaniu posta- gorący jak stal, tak że reakcya między tlenem i 
wy dla walców wagi 22 500 kg spaliło się 0,21% że- manganem nie ma miejsca. Drugim środkiem był'
laza, 0,39% krzemu, 0,170foMn i 0,490foC, t. j. razem by glin; można go też używać, jeżeli surowiec 
1,26°/0 • Z walu wypaliło si~ 0,340foSi, 0,49°/0Mn, 0,50foC zawiera dużo krzemu, oprócz tego usuwa on \vy
i0,210foFe a więc n1zem 1,54:0 / 0 • 'raki e pomyślne rezul- l dzielające się gazy. Jeżeli do pewnych celów 
taty otrzymuje się tylko wtedy, gdy ilośćdodanego wymagany jest. surowiec lejarski, zawierający 
wapienia jest tak wymierzona, że żelazo znajdu- j mało krzemu, to glin nie może być użyty, gdyż 
je się pod dostatecznie grubą pokrywą żużla i powoduje tworzenie się grafitu. W tym wypad
uchronione jest od utleniającego działania gazów, l ku Rossi zaleca używanie tytanu, którego 0,2°/

0 
a żużel ma przytern odpowiedni skład. powiększa o 20°/0 wytrzymałość na rozerwanie. 

SuYowiec na odlewy odsaYz ane. F. WiisT. Autor mniema, że znajdą się jeszcze inne pier
(Slahl und Eisen, 1904, 24, 305). Od surowca, wiastki, które zapobiegną zJ'emu, pochodzącemu 
przeznaczonego na odlewy odżarzane, wymaga od zawartości tlenków żelaza w odlewach. 
się pewnych własności. W odlewie gotowym po- Chelilia stosowana w odlewnictwie. O. LEYDE. 
winno być mało manganu, gdyż przedłuża on (Stahl und Eisen, 1904, 24, 801, 879). Dawniej 
proces żarzenia, przeszkadzając wyjściu węgla. l gatunkowano surowiec podług zlomu, ale od cza
Ilość manganu waha się od 0,20 do 0,2o i nie po- su pojawienia się prac JiiNGSTA i WACHLERA (r.l880) 
winna przekraczać 0,33°/0 • Zawartość fosforu w zaczęto gatunkować surowiec zależnie od zawar
odlewach odżarzanych wynosi najczęściej 0,08- tości krzemu a następnie i manganu. Wprawdzie 
- O,lOOfo. Zawartość siarki zmienia się zależnie l i dziś jeszcze kupuje się często surowiec gatun
od stopienia się wsadu w tyg~u .lub piecu kopu- k~wany podług numerów bez w;Zględu na jego ?zę
lowym, rzadko zaś schodzi mżeJ 0,07°/0 • W od- śc1 sktadowe. M l ma z~om Ciemny grubo ziar
lewach z pieca kopulowego rzadko znajduje się nisty, zawiera zazwyczaj 3,0°/0 Si; ~ 3 ma złom 
F:iarki m niej niż O,HOfo. Bardzo ważną rolę gra jasny delikatno-ziarnisty i nieco więcej niż 3,00fo 
zawarŁość krzemu. Dzięki pewnej ilości krzemu l krzemu. AuLor wskazuje na przykłady, że ga
odlewy. bywnją. ~ęste. ści~ł'e. odwęglenie zaś idzie tunkowanie surowca n~ numery nie daje .w prak
zna.czme szybcieJ. Jeżell krzemu. Jest zbyt mało, tyce żadneJ gwaranc:p co do oznaczoneJ zawar
to w takim razie proces odżarzania trzeba wyko- toś ci krzemu i przytacza przytern wykaz typo
nywać dwukrotnie. Zawartość krzemu w goto- wy ch aJllerykańskich i angielskich marek surow
wym wytworze waha się od 0,4 do 0,6°/0 , ilość ca, wydany przez C. CHURCHA, w którym to wy
węgla od 0,7 do 2,54°/0 . Jeżeli odżarza się w l kazie w niektórych markach wynotowano zawar
temperaturze wyżej l 000°, to zawartość węgla w tości składników. Wprawdzie huta żelazna może 
odlewach s<>hodzi niżej jednego Ofo. Odlewy z tylko do pewnych granic gwarantować zawartość 
tygla (zawierające 30foC) ulegają odżarzaniu lat- składników, gdyż tylko przypadkowo udaje się w 
wiej, niż odlewy z pieca kopulowego (zawierają- dwóch po sobie następujących spustach oznaczyć 
ce 3,4 - 3,70foC). Surowy materyał' dla odlewów składniki z dokładnością do dwóch dziesiętnych 
nie powinien przeto zawierać wyżej 3,00foC, znaków. Im więcej krzemu zawiera żelazo, tern 
1,20% Si, na wyżej 0,40% Mn, O,lOOfoP i niżej mniej zabiera ono węgla, albo też tern więcej 
O,Of>OfoS. węgla wydziela się z niego w formie o-rafitu. 

Zagadnienie z metalurgii żelaza lanego. MoL- Wszystkie inne składniki żelaza nie wp~ywają 
DENKE. (Stahl und Eisen, 1904, 24, 527). Materyal na wytrzymalość, gęstość i twardość w tak sil
na odlewy stalowe pod względem traktowania fi- nym stopniu, jak krzem wespół z węglem. Wo
zy<;znego wymaga dużo uwagi, ale też mniej góle co się tyczy odlewów, to drobne przedmio-
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ty muszą zawierać wiele krzemu, większe przed- szeństwa surowcowi angielskiemu dla celów lejar
mioty mogą go zawierać mniej, względnie mniej skich jest nieuzasadnione, gdyż w surowcu tym 
lub więcej związanego węgla. Jeżeli się zatem zawartość siarki jest wyższa, nadmiar manganu 
nie ma dokładnego pojęcia o składzie materyału jest nieżyteczny a suma węgla jest mniejsza, niż 
surowego, to nie można liczyć na pewne dobre w markach surowca niemieckiego. Piece nie
rezultaty odlewu. Autor zwraca u wagę na oko- mieckie dla każdej specyalnej fa bry ki dostarcza
liczność, jak przy kupnie materyału wagonami ją ściśle oznaczony gatunek surowca. o czem roz
lub barkami zmieniają się zawartości sldadników, pisuje się autor zbyt obszernie i szczegółowo. 
dalej, jak przy topieniu, mieszaniu pojedyncze Proces ciq,gly w zwyc.srajllv ·n piecu martellOW
spusty różnią się między sobą, dalej, jak przy slzim. ST. SuazYCKI. (Stahl und Eisen, 1904, 24, 
odlewaniu cienko i grubościennych przedmiotów 163). O. TruEL, aby osiągnąć proces ciągły stalo
z tej samej panwi odlewniczej różnią się te przed- wy w nieruchomym piecu martenowskim, zaopa
mioty co do wytrzymałości i twardości, a to trzył takowy w otwór spustowy w tylnej ścianie. 
dzięki rozmaitej szybkości ostygania. Autor opi- Autor oznajmia, że w hucie Częstochowie jest 
suje stosunek grubości ścian do zawartości krze- już pewien czas w ruchu proces ciągły. polega
mu i zapomocą zestawienia graficznego pokazuje jący na tern, że w piecu znajdują się dwa otwo
różne zawartości krzemu w odlewach o róż- ry spustowe jeden nad drugim, wypuszczające 
nych grubościach ścian. .Różnice zawartości metal do rynny podwójnej, przez co część zawar
krzemu w. odl.ewach z surowca szare~o najlepiej, tości pieca albo też całą jego zawartość możua 
gdy wahaJą s1ę od 0,8 do 3,00fo. ::strata krze- spuszczać. Otwory spustowe wyłożone są cegłą 
mu przez przetopienie wynosi w wysoko nakrze- magnezytową i zamknięte masą dolomitową. 
mowanych odlewach 0,45% a przy niższych za- Wydajność pieców wskutek tego wzrosła z 
wartościach do 0,030fo. Straty krzemu mogą jed- 65- 70 t do 75 - 90 t w przeciągu 24 godzin. 
nak być różne nawet w tym samym piecu, bo Ten sposób urządzenia nadaje się dla każdego 
zależy to od topników, ilości powietrza i koksu. niezbyt małego pieca. 

Podsiat i ocena surowca lejarslde{(o. O. SIM- Wyrób stali sposobem Ruthwberga. (L'Incl. 
MERSBACH. (Gliickauf, 1904:, 40, l 462). W celu electro-chim., 1904, 8, 14). Zapomocą tego spo
osiągnięcia większej pewności w praktyce lejar- sobu można podobno przerabiać żelazonośne 
skiej potrzebna jest dokładna ocena gatunków piaski magnetyczne. Poddaje się je sortowaniu 
surowca lejarskiego, tę ocenę zaś bardzo utrudnia magnetycznemu, następnie puszcza na pole mag
ta okoliczność, że numerowanie i zaopatrywanie netyczne, utworzone przez dwa obracające się cy
w marki zmienia się bardzo zależnie od pocho- lindry, gdzie te piaski, łącząc się z sobą, tworzą 
dzenia. Gatunkowanie podług drobnego i grube- przewodnik dla prądu, który je też i topi. Wsku
go ziarna zasadza się na wydzieleniu grafitu. tek stopienia tracą one własności magnetyczne i 
Autor zwraca uwagę, że moment wydzielenia się spadają w naczynia, gdzie podlegają redukcyi 
grafitu pozostaje w ścisłej zależności od ilości pod wpływem węglowodorów lub tlenku węgla. 
krzemu, a wspomina również i o innych ubocz- Do przerobienia l 000 llg rudy ma wystarczać 
nych działaniach, mających wpływ na wydzielenie około 200 kilo-watów-godzin. 
grafitu. Dalej mówi autor o wpływie przegrzania 

1 

Badania nad przewodllictwem elelltrycznelll w 
surowca w wielkim piecu i wpływie ostygania na stali. J. A. 0APP. (Transac. Amer. Inst. Min. Eng. 
wydzielenie grafitu. Zewnętrzny wygląd przełomu N e w-York Meet). Z badań 45 prób, których skład 
nie daje przeto żadnej rękojmi przy ocenie surowca. chemiczny podany jest w pracy oryginalnej, wy
z chemicznego punktu widzenia krzem odgrywa ! nika, że opór właściwy w mikroomach waha się 
główną ro~ę i podług jego. zawartości oznacza się : między_ 1.1 a 22,7 alb? też, jeżeli opór miedzi 
twardość 1 Wielkość namiaru starego żelaztwa l grzypusCimy=l, to m1ędzy 6,4 a 13,20 przy 20°0. 
(złamków). Im więcej jest krzemu, a zatem im Siedem prób żelaza kutego pokazały opór właści
więcej jest wydzielonego grafitu, tem miększy 1 wy 10,8-13,8 mikroomów (pr~y 25°0) albo w po
jest odlew. Bardzo miękkie odlewy zawierają równaniu z miedzią 6,12-7,82. Opór w stali za-
3,0-2,300foSi, bardzo twarde 1,30-l,OOfo. Im wię- l leży również jak w innych stopach od mniejszej 
cej jest krzemu w surowcu lejarskim, tem częściej lub większej ilości zanieczyszczeń. Autor poda
da się on przetapiać bez zamiany na biały i tern je krzywą, która pokazuje wzrost oporu wraz ze 
też więcej starego żelaztwa można dodawać do wzrastającą ilością domieszek obcych. Niżej 
wsadu. W kierunku chemicznym pewien interes 0,75% krzywa przebiega bardziej płasko, niż 
przedstawia jeszcze mangan. Przeciwdziała on wyżej tej ilości. Dalsze tablice i krzywe paka
wydzieleniu się grafitu wskutek utleniania się zują wpływ pojedynczych elementów. Otrzyma
przy topieniu, trzyma surowiec dłużej w stanie l ue przez siebie rezultaty porównuje autor z re
szarym. Wogóle pojęcie o zawartości krzemu zultatami LE 0HATELIERA, BROWNA i HADFIELD'A. W 
wystarcza dla oceny surowca lejarskiego. Autor stali handlowej zawartość forsforu, siarki i krze
omawia następnie podział na numery zależnie od mu jest tak mała, że o wpływach tych pierwiast
zawartości krzemu i dowoEI.zi, że dawanie pierw- ków na przewodnictwo elektryczności mowy być 
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nie może. Doświadcz~nia wykazały, że wpływ 
manganu przeważa i że w celu wywołania najlep
szego przewodnictwa powinno być mniej manga
nu w szynach stalowych, niż bywa go w. stali 
handlowej . Dobra szyna z ośmiokrotnym oporem 
miedzi 13,8 mikroom nie powinna zawierać wię
cej jak: 0,150fo0, 0,300fo Mn, 0,060foP, O,OoOfoS i 
0,050JoSi. 

W::vrób stali bez użycia starego żelaza i rudy. 
O. GoLDSTEIN. (Stahl und Eisen, 1904, 24, 341). 
Ponieważ stare żelazo tak co do ilości jako też i 
jakości coraz droższym staje się materyalem dla 
procesu martenowskiego, przeto hutnicy starają 
się o tyle zmienić ten proces, że dążą do stwo
rzenia materyalu. -podobnego ze składu do stare
go żelaza, z samego surowca. Ten cel stara się 
osiągnąć proces TALBOTA jako też BERTRANDA·THIELA 
a w obu wypadkach bez zmian w budowie pieca. 
W procesie DAEI.EN-PszczoLKA i w proeesie DuPLEX 
wprowadzono operacye wstępnego świeżenia. Au
tor omawia braki powyż zych sposobów; mniema 
on, że piec, zaopatrzony w przyrząd. wdymający 
powietrze z dofu (konwertor BEssE:MF.RA), może 
zapobied7. wszystkim niedogodnościom, jeżeli (yl
ko uda się pokonać trudności w budowie pieca. 
W żadnym ze wspomnianych procesów nie uda
lo się uczynić zadoM wymaganiom idealnego 
pieca. Wyrób stali bez dodawania starego żela
za i rudy. wyrób stali pierwszorzędnej ja kości, 

zastosowanie każdego surowca, skrócenie czasu 
trwania operacyi nie zostały osiągnięte. Przy
rząd przedstawia poŁączenie konwertora besseme
rowskiego z piecem martenowskim. Surowiec 
płynny wpuszcza się do konwertora, wdyma po
wietrze aż do chwili osiągnięcia pożądanego od· 
węglenia, następnie przechyla konwertor, odlewa 
metal do drugiej części pieca, dokończa szarżę w 
części, mającej podobieństwo do pieca martenow
skiego, i tam kończy operacyę. Autor oblicza, 
że oszczędność piacy roboczej i paliwa na 1000 
kg stali wynosi 5 marek w porównaniu z ceną 
stali, otrzymanej w piecu martenowskim. 

Przypisek sprawozda'wcy. Autor w pracy swej 
nie powiedział nic nowego; stara się on podać 
do wiadomości kornbinaeyę proeesu już dawno 
istniejącego pod nazwą procesu BEssE:MERA-MARTI
NA, który przed 14-ma laty mialero sposobność 
poznać w Witkowicach na Morawaeh. Nie ulega 
najmniejszej wąi.pliwości, że proces ten daje stal 
tańsza i dobra. P. GoLDSTEINowr chodzi o kom
binac;yę pieca" i w ręzultacie dochodzi do tego 
samego, do ezego przyszedł metalurg, kombinują
cy konwertor z piecem MARTINA. Zresztą projekt 
GoLDSTEINA. ·spotkał się w prasie technicznej z ra
cyonalnymi zarzutami, o których w dalszym cią
gu sprawozdania wspominam. 

(n. N.) He!lrylz W do wiszewski. 

ąu ch robof ni c?Y w E uropi e ?achodni ej . 
( Ciq.g da.lszy, p. No 19, str. 4\l.5). 

Każrly ubezpieczony, który wypełnił wska- 1 wpłaty klasy II-ej; ich dodatek pomnażający wy
zane powyżej warunki, skoro stanie się niezdol- ; nosi 6 fen . za każdy tydzień; 
nym do pracy zupeł:nie lub f'. zęściowo na przeciąg i 3) z dodatku państwowego, wynoszącego 50 
czasu dłuższy od 26 tygodni (do 26 tygodni o trzy- , mar. rocznie dla każdej renty. 
muje pomoc z kasy chorych), ma prawo do otrzy- 1 Objaśnimy to na przykładzie. Ile wynosi 
mywania renty in wal idów. Niezdolny do pracy ; renta po 300 tygodniach ubezpieczenia w klasie 
jest wedJ'ug prawa ten. kto zarówno w zawodzie, , pierwszej? 
w którym dotąd pracowat jak i w innem zajęciu 1 Odpowiedź: 
wsku~e_k sta_n~ swego zdrowi~ nie mo_że zarobić 1 l) suma zasadnicza.. . . . . . 60 marek 
trzeCieJ częsc1 te.s-o, co lu?z?e zdrowi z tem sa- 1 2) dodatek pomnażający 300X3 fen. 9 " 
mem wykształcemem zarabiaJą. 1 3) państwowy 50 " 

l 
_Wysokość rekn,ty zależy od klasy i liczby Renta roczna 119 marek 

w ep10uych znacz ow. , , 
Renta inwalidów składa się: l ""!" poszczegolnych klasach wysokosć renty 
l) z sumy zasadniczej, która wynosi: wynosi marek: 

w klasie l-ej 60 marek kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V 
II-ej 70 " po 200 tygodniach 116 132 146 160 174 

: III-ej 80 " 1 • 400 " 122 144 162 180 198 
" IV-ej 90 " l " 800 " 134 168 194 220 246 
" V-ej 100 " " 1000 " 140 180 210 240 270 

2) d d tk . . . . . 1500 155 210 250 290 330 
. z o a ~ pom.nazaJącego s1ę, ~ m1an?w1- " 2000 " 170 240 290 340 390 

c1e 3 fen. "! klasie_ I-eJ, 6 fen. w ~las1e ~l-eJ. 8 " 2500 " l85 270 330 390 450 
fen. w klas1e III'-eJ, 10 fen. w klas1e IV-eJ, 12 fen. " " 
w klasie V-ej za znaczek. Poświadczone tygod- Ażeby zmniejszyć w pewnych wypadkach 
nie choroby lub służby wojskowej uważa się jako l liczbę rent inwalidów, instytucya ma prawo le-

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



448 PHZEGLĄD GORNICZO-llU'rNICZY 1906 

czyć chor ego zamiast udzielać mu renty . Jeżeli da~o do tej kwoty 26 933 500 marelr. Stan ma
j uż w pierwszy ch tygodniach choroby podlega- jątkowy instytucyi ubezpieczen ia wynosi~ w d. l 
jących opiece kasy chorych pokaże się, żo ch o- stycznia r. 1900 - 701 632 530 marek. W końcu 
roba wymaga dłuższego gruntownego leczenia, roku wypożyczono z tej su~y 69,6 miliona ma
instytucya ubezpieczeń ma pr awo nakazać takie r ek na cele budowy m ieszkai1 robotn iczych, 60,7 
leczenie pr zez umieszczenie chorego w lecznicy, miliona marek na urządzenia dobroczynne . Do 
sanatory um, zak~adzie kąpielowym i t . p. W cza- końca roku 1900 zatwierdzono ogóŁem 603 741 
sie leczenia renta nie jest wypłacana, lecz rodzi- rent clla niezdolnych do pracy oraz 375122 rent 
na leczonego pobiera zapomogę w wysokości 25% dla starców. Dnia l <;tycznia r. 1901 bylo bieżą
jego zarobku rzeczywistego. cych 405 337 rent dla niezdolnych do pracy i 

Relltf} starców otrzyma ubezpieczony, odpo- ~ 188 4-72 rent dla starców; w r . 1900 wypłacono 
wiadający wymienionym powyżej warunkom for- pier wszym 52,± miliona marek, drugim ~0,4 mi
malnym, kiedy skończy 70 lat życia, choćby byl 1 liona marek. Wysokość przeciętna renty dla nie
jeszcze zdolny do pracy lub nawet nadal zarob-

1 
zdolnych do pracy wynosiła w 1899 roku 131,6 

kowal. Renta dla starców składa się z dwóch mar., dla starców 141,6 marki. 
części: ze stalego dodatku państwowego w wyso- Oprócz Niemiec opiekę państwową inwali
kości 50 marek i sumy zmiennej zależni e od kla- dom pracy zapewniają dwa kraje, a mianowicie: 
sy, wynosząceJ: kolon ie australijskie - Nowa Zelandya i Nowa 

w k lasie I-ej GO marek Walia połudn iowa. N a podstawie ustawy z r. 
II-ej 90 1899 posiada każda osoba, licząca ponad 65 lat 

~ III-ej 120 życia, prawo do renty państwowej w wysokości 
" IV-ej 150 18 funtow szterlingów rocznie. Dla osiągnięcia 
" V-ej 180 " prawa na tę rentę nie potrzeba J?facić składek, 
" " wymaganem jest tylko, żeby staraJący się o rentę 

Jeżeli ubezpieczony wlepia~ znaczki różnych p rzebywa{ przez 25 lat w kolonii oraz żeby jako 
klas, bierze jako rentę sumę przeciętną z tychże 

1 
obywatel i głowa rodziny nienagannie wypełnia{ 

klas. Jeżeli ubezpieczony wlepi~ więcej , niż 1200 swoje obowiązki . Jeżeli kandydat posiada dacho
znaczków różnych klas, renta obliczona zostaje , du ponad 25 f. szt. rocznie lub majątek, przekra
dla najwyższej klasy. czający 270 f . szt., wówczas traci .prawo do renty. 

Zwrotu polowy składek, jeżeli ubezpieczenie Przy mniejszym dochodzie luu majątku następuje 
trwało przynajmniej 200 tygodni, mogą żądać: l) l odpowiednie zmniejszenie renty państwowej. 
kobiety, wychodzące zamąż; 2) osoby, podlegle W Anglii istnieją dążenia do podobnego raz
wypadkom nieszczęśliwym i otrzymujące rentę z wiązania tej kwestyi. Austrya wzoruje swój pro
odnośnych instytucyi; 3) spadkobiercy w razie jekt ściśle na podstawach organizacyi Niemiec. 
śmierci ubezpieczonego przed przyznaniem mu We Francyi ścierają się zdania zwolenników sy
renty. stemu niemieckiego oraz zwolenników zasady sa-

0 rentę należy się starać, gdyż instytucye mopomocy. Ci ostatni projektują oddanie ubez 
ubezpieczeń nie mają obowiązku wyszukiwać osób, pieczenia inwalidów i starców zjednoczonemu 
którym renta należy się. Wniosek o rentę przed- związkowi towarzystw wzajemnej pomocy. 
stawia się do niższego urzędu administracyjnego, Biurokratyczna organizacya instytucyi ubez
bądź na piśmie, bądź ustnie. Jeżeli zajdzie wąt- pieczeń inwalidów i gminnych kas chorych, pro
pliwość, czy renta ma zostać przyznana, wtedy wadzona przy udziale niższych organów adrnini
musi być zwołany "ustny" termin, na który po- stracyjnych i policyjnych, wywołuje liczne zaża
wolani zostają jako lawnicy jeden pracodawca i lenia i nieporozumienia ?omiędzy instytucyami a 
jeden pracownik, którzy w obecności kandydata ubezpieczonymi. Naogol robotnicy nie mają 
do renty sprawę roztrząsają. Protokół odnośny przekonania do tych instytucyi i chętnie zaJda
zostaje przesłany do zarządu instytucyi ubezpie- daliby np . wolne kasy pomocy na wypadek cho
czeń, który wydaje decyzyę. Zarząd składa się 1 roby, pomimo że pracodawcy llie są obowiązani 
z urzędników państwowych oraz przedstawicieli l do wpłacania swego udzia~u do kas takich, gdy
robotników i pracodawców. Przeciw decyzyi za- by nie stał: temu na przeszkodzie rząd, utrudnia· 
rządu instytucyi ubezpieczeń można założyć ape- jący wszelkieroi silami zakladanie wolnych kas 
lacyę do sądu rozjemczego, który sklada się z pomocy. Prawo o ubezpieczeniu jest dość skoro
przewodniczącego, 2-ch przedstawicieli pracodaw- plikowane i trzeba dobrze go poznać, ażeby z nie
ców i 2-ch przedstawicieli robotników. Od decy- go korzystać. Robotnicy muszą poszukiwać do
zyi sądu tego można założyć rewizyę do instan- radców, biur prawnych i t. p. instytucyi w prze
cyi najwyższej, jaką jest urząd ubezpieczeń rze- ciwnym bowiem razie wskutek niedokładnej zna
szy w Berlinie. jomości prawa narazić się mogą na bardzo smutne 

· O wysokości obrotów ubezpieczenia świadczą niespodzianki. O jednym takim wypadku opowia
cyfry następujące: ze sprzedaży znaczków osiąg- da X. W. REITER: robotnik, mając lat 65, starał 
nięto w r. 1890-118 303 800 marek; państwo do- się o rentę inwalidów; znaczków mial 150. Byly 
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to starania przedwczesne, bo trzeba mieć przy- wia go wszelkich dobrodziejstw w razie braku 
najmniej 200 znaczków. W piśmiennem podaniu pr:wy. Robotnik, nie mający zajęcia i nie będą
twierdził, że jest całkowicie niezdolny do pracy. cy w stanie opłacać składek, przestaje być człon
Skutek byl ten, że nie tylko renty nie otrzymał, kiem zarówno kasy chorych jak instytucyi u bez
ale nie mógł już dalej choćby dobrowolnie się pieczeń inwalidów i starców. Robotnik, żyjący 
ubezpieczyć, bo nazwał się całkowitym inwalidą wskutek braku pracy w nędzy, szczególnie nara
a takiemu ubezpieczać się nie wolno. żony jest na niebezpieczeństwo choroby, lecz 

Zarzuty, stawiane przez robotników insty- wówczas właśnie w kasie chorych, do której na
Lucyom ubezpieczeń, dotyczą różnych stron ich leżal, o pomoc upominać się nie może. Wskutek 
gospodarki zarówno wewnętrznej jak zarządu fun- dłużej trwającego bezrobocia obniża się również 
duszami. Udział robotników w zarzadzie a szcze- wysokość jego ewentualnej renty dla starców i 
gólniej sposób wyboru przedstawici~li są uzna- inwalidów, co gorzej, może nawet utracić zupeł
wane za niedostateczne i nie uwzględniające na- 1 nie prawo do otrzymania renty. 
leżycie interesów ubezpieczonych. Zarząd u bez- l Wreszcie u Lezpieczenie nie zabezpiecza zu
piec~eń rozporządza wielkimi funduszami, które pelnie wdów i sierot. po robotnikach. Wszystkie 
chętnie rozpożycza między innymi na cele melio- 1 te braki załatwiają w innych krajach pomyślnie 
racyi rolnych; stąd zarzut popierania agraryuszów, zasobno związki z;~ wodo we. Nie mają one ruty
znienawidzonych przez ogól robotniczy. Wogóle 1 ny biurokratyeznej i udzielają pomocy często 
instytucye ubezpieczeń nie cieszą się sympat.yą 1 mniejszyd ale tam, gdzie rzeczywista istnieje 
robotników; szczególniej nielubiane są organiza- potrzeba, a przytern w każdym wypadku rządzą 
eye wyłącznie urzędnicze, kiedy kasy chorych się nie formułą biurokratyczną. lecz wewnętrz
wolne, fabryczne, budowlane. wogóle samorz~dne 

1 

JJem przeświadczeniem i gruntown. ą znajomością 
mają pomimo wyższych skladek wielu zwolenni- potrzeb lnvych członków. 
ków. .Mówiąc o stronach ujemnych ubezpieczeń 

Robotnik niemiecki, ubezpieczony poLrój nie: 1 niemieckich, należy przecież podnieść ich strony 
od choroby, wypadków nieszczęśliwych i niezdol- dodatnie. Przejawiają się OJJe we wzorowem urza
n_ości do .pracy, powinien, zdawałoby si~, _ cznć dze11i~ lecz.nic.twa pr~ez z~iązki, k~s. chory,:h ·i 
się z~peJ'm.e ze swe.go.losu zad.ow?lonym. W rze- ubezp1eezem~1 Inwal~dow. 8zczegoln1eJ odnosi się 
czywistości tak me Jest, a me Jest dlatego, że to do leczema choro b, mogących powodować nie
ubezpieczenie to daj~ mu pomoc tylko w wypa~-~ zdoln.ość du vracy, jak .. gruźliea i ~~ał'y szereg 
k.ach ostate~znych 1.to po.moc ezę·to zupe.łrne clw~·ob pokrewnych. vv1ele zakladow ubezpie
mewystarczaJącą. Głowną Jego wadę stanow1 to. czeu poLworzylo wla-·Jle sanatorya ludowe dla 
że .usuwa grunt z pod ?-Óg związkom.zawodowyi~l, ch?ryclt na płuc~. \V miejscow.ościach podmiej
ktore wskutek tego me mogą spełmać należycle slneh stworzono llJstytucye leczmcze, przeważnie 
swego pierwszarzęonego zadania: obrony intere- wśród lasów. dokąd chorzy rano przyjeżdżają z 
~ów ro~otni.ka. zdroweg~. Dążeniem rob.otnika m~asta. przez dzie~1 cały oddychają swieżem po
Jest os1ągmęc1e wyższeJ płacy przy krotszym w1etrzem, otrzymuJą tam obfite pożywienie z do
dniu roboty a przez to podniesienie skali życia, tl<1t.kiem dużycl1 ilości dobrego mleka, a na noc 
możności korzy;;tania z lepszego, hygienicznego wracają do domu. "\V r. 188i-l zakłady ubezpie
mieszkan.ia. zdrowszego i obfitszego pożywienia. czeu leczyly 13 73tl ubezpieczonych. Wedłua 
Im więcej pod tym względem zdoła osiągną<', spostrzeżeń zakładów tych choroby płuc stoją ~ 
tem mniej będzie narażony na to, że wskutek pierwszym rzędzie przyczyn, powodujących nie
wyczerpania sil czy niehyg1enicznyeh warunków zdolność do pracy. W latach 18~1-1805 byłona. 
życia stanie się do pracy niezdolny i potrzebo- 151083 inwalidów pracy-16 7 '8 niezdolnych do 
wać będzie pomocy w chorobie czy niezdolności prac·y wskutek gruźlicy oraz 2tl 031 z powodu 
do pracy. Pierwszem zadaniem ro7.urnnej gospo· innych chorób pluc; 17 77:1 cierpiało na osłabienie 
darki mu i być usuwanie przyczyn chorób i vrzecl- i niedokrwistość. 10 503 na zapalenie stawów i 
wczesnej niezdolności do pracy, a zadanie to ubez- vodagrę. Działalnośe zakladów ubezpieczeń w 
pieczenia. spełniają tylko . P.ośrednio i w stopniu kierun~t~ zwalczania .gruźlicy, ja~o jednego z n~j
bardzo meznacznym; spelmaJą przez wypożycza- potężmeJszych wrogow ludzkośe1 a w szczegol
nie swych funduszów na budowę tanich miesz- ności klas pracujący<'h. zasJ'uguje na najwyższe 
kań robotniezycłt oraz ubezpieczenie od nie- uznanie. Działalność L1 wydala już obfite owo
szczęśliwych wypadków przez zniewalanie przed- ce a wielu pracowników zawdzięcza jej zdrowie 
siębiorców do zastosowania lepszych sposobów i możność dalszej pracy. 
za bezpieczenia przyrządów fabrycznych. U L e z p i e c z e n i e o d w y p a d k ó w n i e-

Ubezpieczenie, stosowane dotąd w państwie l szczęśliwy c h. Praca w przemyśle, szczegól
Niemieckiem, ma dość ograniczone znaczenie. Wy- niej w przemyśle, stosującym maszyny, palączona 
chodzi ono z założenia, że robotnik jest stale za- jest z pewnem niebezpieczeństwem, wchodzącero 
trudniony, wskutek czego nie tylko nie chroni w zakres t. zw. ryzyka zawodowego. Istotę kwe
go od groźnych następstw bezrobocia, ale pozba- styi tanowi odpo"ł'iedź na pytanie: kto ponosić 
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ma skutki wypadków nieszczęśliwych, mogących gia, Finlandya, Wiochy i Holandya. za przykła
nastąpić przy pracy, pracodawca czy pracownik? dero Anglii i Szwajcaryi: Dania, Francya, Hisz
Pierwotnie prawodawstwa wszystkich prawie pania i Węgry. 
państw wkładały odpowiedzialność za wypadki Obowiązek ubezpieezenia od wypadków w 
przy pracy na pracodawcę wtedy tylko, kiedy państwie Niemieckiero w poprawionej redakcyi 
mogla być udowodniona jego wyraźna wina. We ustawy z r. 1900 obejmuje w przybliżeniu wszyst
wszystkicb wypadkach pozostałych skutki wy- kich najemników oraz urzędników prywatnych, 
padku nieszczęśliwego ponosil wyłącznie pracow- mających mniej niż 3000 marek rocznego docho
nik. Powodowało to dla pracownika, dotknięte- du. Wyłączeni są robotnicy, zatrudnieni w han
go nieszczęściem, konieczność dostarezenia dowo- dlu i po części zatrudnieni w drobnym przemyśle, 
dów, że przyczyną wypadku byly zle urządzenia, nie posługującym się motorami. O ile wypadek 
c~y wadliwe rozporz':\dzeni_a :Qrze_ds~ębiorcy, ko~ staje się przyczyną choroby lub powoduje ubytek 
meczność prowadzema uciążliweJ 1 kosztowneJ zarobku w przeciągu czasu poniżej 13-tu tygodni, 
sprawy sądowej. Wiele bywało wypadków, w wówczas kasa ehorych zająć się nim winna. W 
których trudno było dowieść czyjejkolwiek winy, innych razach następuje odszkodowanie przę.z ka
lub w których odpowiedzialność spadała 11a osoby, sę ubezpieczenia od wypadków nieszczęśliwych. 
nie posiadające środków do zapewnienia odszko- Odszkodowanie to obejmuje: l) koszta leczenia 
dowania należnego. W skutek tego wielu pracow- przy nieszczęśliwych wypadkach oraz rentę na 
ników posżkodowanych, stawszy się niezdolnymi czas trwania niezdolnośei do pracy w wysokości 
do pracy, znalazło się bez środków do życia i bez 662/ 3 % przeciętnego zar0bku rocznego, albo za
możności zarobienia w jakikolwiek sposób na utrzy- miast tego opiekę w szpitalu aż do ukończenia 
manie swoje i swoich rodzin. leczenia oraz rentę dla rodziny chorego taką, jak 

Powoli poglądy sfer miarodajnych na spra- na wypadek jego Rmierci; 2) w razie śmierci 
wę odszkodowania za wypadki nieszczęśliwe ule- wsparcie na pogrzeb w wysokości piętnastej czę
gały zmianie. Odszkodowanie za wypatlki przy ści rocznego ·zarobku (nie mniej niż 60 marek), 
pracy zaliczać zaczęto do normalnych kosztów oraz rentę dla pozostałych członków rodziny 
wytwarzania i obowiązek odszkodowania włożono (renta dla wdowy wynosi 20% zarobku rocznego 
wyłącznie na przedsiębiorcę we wszystkich wy- jej męża, dla każdego dziecka również 20 ~, z 
padkach, z wyjątkiem tych, gdzie wypadek na- tern zastrzeżeniem, że renta ogólna dla rodziny 
stąpił wskutek wyraźnej zlej woli pracownika cał:ej nie może wynosić więcej nad 60% zarobku 
samego lub stwierdzonej jego karygodnej nie- zmarłego). 
ostrożności. Takie lub podobne zastrzeżenia, Składki ubezpieczeniowe opłacają w Niem
utrudniające w pewnych wypadkach pracownika- czech wyłącznie przedsiębiorcy, w Austryi w 1/ 10 
wi otrzymanie odszkodowania, stanowią niejako pracownicy. 
objaw szczątkowy poglądów dawniejszych. Mają Ubezpieczenie od wypadkównieszczęśliwy ch 
one przecież znaczenie dr}lgorzędne tylko. Istotę prowadzą w Niemczech stowarzyszenia fachowe 
kwestyi stanowi włożenie odpowiedzialności za przedsiębiorców. w Austryi terytoryalne zakłady 
wypadki nieszczęśliwe w przemyśle na sam prze- ~ ubezpieczenia (np. dla Galicyi i Bukowiny istnie
mysi i ob~rczenie jego obowiązkiem odszkodowa- je taki zakład we Lwowie). Towarzystwa zawo
nia osób, podległych wypadkom. N a wet w wy- d owe niemieckie mają przeważnie siedzibę swą 
padkach domniemanej winy pracownika obowią- w Berlinie. 
zak udowodnienia winy tej prawo wkłada na pra- j Ponieważ . ko~zta ponoszą sami pracodawcy, 
codawcę. dlatego też maJątkiem towarzystw zawodowych 

Czy po uchwaleniu prawa takiego, zabezpie- jedynie oni sami zawiadują. Tam przecież, gdzie 
czającego pracownikom odszkodowanie za wypad- chodzi o korzyści z ubezpieczenia, stworzonego 
ki przy pracy i przenoszącego ciężar ryzylm za- dla dobra robotników, mają głos i pracownicy, a 
wedowego z pracownika na przemysł wogóle, mianowicie: l) przy badaniu nieszczęśliwego wy
P?-ństw? ma pozostawić sprawę tę. Jej wł.asnemu , padk~ mogą kasy chorych wysłać. swe_go pelJ~o
biegowi, czy też ma w dalszym Ciągu zaJmować mocmka; 2) w obradach nad przep1sam1 zapobie
się stałem jej regulowaniem, stauowi kwestyę gawczymi w sądach rozjemczych i w najwyż
sporną. W państwach Europy zachodniej sprawę szym urzędzie ubezpieczeń dla Rzeszy zasiada ta 
tę rozwiązano w sposób dwojaki. Jak we wszyst- sama liczba przedstawicieli pracowników, co i 
kich innych kwestyach robotniczych, tak i w tej przedsiębiorców. 
stanęły na przeciwległych krańcach z jednej stro- W ciągu lat 1886-1899 udzieliły niemieckie 
ny Niemcy, z drugiej-Anglia i Szwajcarya. W organizacye ubezpieczenia od wypadków nie
Niemczech wprowadzono obowiązkowe ubezpie- szczęśliwych 809 518 osobom odszkodowanie, a roia
czenie od nieszczęśliwych wypadków, w Anglii i nowici.e za 81884 zmarłych, 20 110 zupelnie nie
Szwajcaryi ograniczono się włożeniem na przed- zdolnym do pracy, 426 336 częściowo niezdolnym, 
siębiorcę obowiązku odszkodowania za wypadki. wreszcie 272 098 niezdolnym przez pewien czas 
Za przykładem Niemiec poszły: Austrya, Norwe- tylko. Najbardziej zagrożeni są górnicy i robot-
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nicy, zatrudnieni w przemyśle ż'elaznym, drzew- , fabryki uzna za najracyonalniejsze. Wystawa. 
nym, w fabrykach stali, w kamieniołomach, w zasługuje na jaknajszersze zbadanie, zawiera bo
bu_downictwie, w przedsiębiorstwach przewozo- wiem mnóstwo urządzeń i przyrządów napozór 
wych i transportowych oraz w żegludze rzecznej. drobnych, które jednak mogą uchronić pracowni
·wydatki wynosiły w 1899 r. 92 475 100 marek, a j ków przemysłu od choroby, kalectwa lub utraty 
mianowicie; 78 680 600 marek jako odszkodowanie, życia. Wystawy podobne, choć mniej zasobne, 
2 511 700 marek na cele badania przyczyn wypad- l mają Wiedeń") i Paryż**). 
ków, l 054 800 marek na sądy rozjemcze, l 201100 N aj poważniejszą stronę dodatnią ubezpiecze
marek na środki zapobiegawcze, 8 627 900 marek 1 nia robotników od wypadków nieszczęśliwych 
na. administracyę. ' stanowi wprowadzenie przezeń obowiązku stoso-

Do obowiązków towarzystw zawodowych na- 1 wania przyrządów i przepisów ochronnych, opra
le~Y: do~ór nad P?~leglemi ~u pr~edsiębiorstwa- ~1· cowyvyauie przepi~ów tych _ prze.z spec.yalistów, 
m1 1 o 1le to mozhwe zapob1egame wypadkom badame przyrządow zabezpieczaJących 1 zaleca
nieszczęśliwym. Towarzystwa zawodowe obowią- l nie tylko uznanych za najlepsze oraz dozór, wy
zane są opracowywać i ogłaszać przepisy ochron- konywany przez specyalistów nad racyonalnem 
ne i wskazywać najlepsze dla każdego wypadku stosowaniem przyrządów tych w praktyce przez 
środki zapobiegawcze; gdyby obowiązku tego to- 1 oddzielne zakłady przemysłowe. Obowiązkowe 
warzystwa 11ie rlopelnily, urząd ubezpiecze11 Rze- stosowanie przyrządów ochronnych, racyonalnie 
szy może je do tego zmusić. Do przepisów wybranych. musi spowodować zmniejszenie się 
ochronnych muszą się zastosować przedsiębiorcy liczby wypadków nieszczęśliwych, a to przede
i pracownicy; przedsiębiorcy muszą stosować na- 1 wszystkiem powinno być głównem zadaniem ra
kazane urządzenia ochronne i przepisane środki cyonalnej gospodarki. 
ostrożności. pracownicy zaś powinni stosow11ie Ubezpieczenie zapewnia pracownikom otrzy
do przepisów zachować nakazaną ostrożność przy manie odszkodowania w każdym wypadku, bez 
pracy. Przedsiębiorca, nie stosujący nakazanych względu na stopień zamożności przedsiębiorcy, 
urządzeń ochronnych, naraża się na to, że płacić co ma znaczenie bardzo ważne, szczególniej w 
będzie wyższą składkę ubezpieczeniową, nadto przemyśle drobnym, gdzie często wskutek niewy
podlega karze pieniężnej do 100 marek, pracow- placalności przedsiębiorcy robotnik byłby pazba
nik placi karę do 6 marek. Prawo nakazuje to- wiony możności otrzymania odszkodowania, a z 
warzystworo zawodowym kontrolować przedsię- drugiej strony konieczność płacenia odszkodowa
biorstwa przez osobnych inspektorów i baczyć ni a mogla by czasem doprowadzić do ruiny przed
na to, by wszelkie przepisy ściśle byly przestrze- 1 siębiorcę . Oznaczenie wysokości odszkodowania 
gane. Oprócz _te~o kontrolę taką_prowadzi l?rzez / i _cala. kwestya forma:Iności, związany_ch z ~ypad
swych urzędmkow urząd ubezpieczeń Rzeszy. lnem 1 odszkodowamem przy ubezp1eczemu, za
Przy oddaniu ubezpieczenia od wypadków związ- l łatwiane są przychylniej dla poszkodowanego, niż 
kom zawodowym spntwa zabezpieczenia od wy- przy wypłacaniu odszkodowania z własnej kiesze
padków będzie zawsze postawiona. lepiej, niż l ni fabrykanta. 
przy załatwianiu sprawy te_i przez terytoryalne l Dalszą stronę dodatnią ubezpieczenia tego 
zakłady ubezpieczeń. Związek zawodowy zajmu- stanowi wprowadzenie przedstawicieli robotników 
je się tylko zabezpieczeniem przyrządów pewne- do udzialu w sądach ro:;r,jemczych, rozpatrujących 
go typu, specyalizuje się więc w jednym tylko 

1

. sprawy o odszkodowanie. Udział przedstawicieli 
kierunku. kiedy zakJady terytoryalne, obejmują- robotników zwiększa zaufanie ogółu do wyroków 
ce wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe, istnie- l sądów i wpływa na złagodzenie sporów stąd po
jące w danym okręgu, muszą być więcej wszech- wstających. Udział ten w niemieckich sądach 
stronne, a wskutek tego więcej powierzchownie rozjemczych nie odpowiada rzeczywistej potrze
sprawę tę traktować mogą. bie, jest ograniczony wieloma obostrzeniami, co 

Sprawa zabezpieczeń od wypadków wogóle powoduje narzekania i niezadowolenia sfer robot
stanowi w Niemczech przedmiot specyalnych stu- niczych. 
dyów i stoi już dziś bardzo wysoko. W celu za- Inna poważna strona ujemna ubezpieczeń od 
chęcenia wynalazców do pracy w tym kierunku wypadków ujawniła się po rozszerzeniu zakresu 
i ułatwienia szerszemu ogólowi zapoznania się z jego działania z wyłącznie przemysłu wielkiego 
najnowszeroi zdobyczami techniki ochronej, urzą- na rolnictwo i drobne zakłady przemysłowe. Po
dzono w Oharlottenburgu pod Berlinem stalą wy- wstał .zaraz szereg spo1·ów odnośnie do kompa
stawę przyrządów, zabezpieczających od wypad- tencyi poszczególnych związków fachowych, a 
ków*). W obszernym pawilonie znajdzie tam fa- koszta administracyi niektórych tych związków 
brykant każdy całe szeregi przyrządów ochron- wzrosły do niepomiernej wysokości. W podanem 
nych dla swych maszyn; wiele z nich zobaczyć wyżej zestawieniu wydatków ogólnych, paniesio
może w działaniu i wybrać te, które dla swojej nych przez wszystkie związki ubezpieczeń od wy-

* ) Stłirali~c Ausstollun~ J'iie Al·lJoit e l'w o hlfahl't. C'harlotten
burg. Frn.uonbofo rs t.t·asso 11 . 

*) t l ewerbohyg-icnisc ltos :M n sen m. 
~* ) J .O JI1USf(' S dC'·i" l. 
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padków nieszczęśliwy ch w państwie Niemieckiem 
w r. 1899, widzimy, że koszta administracyi wraz 
z kosztem baclania przyczyn wypadków i • kosztar 
mi sądów rozjemczych stanowią przeszło 13% 
ogótu wydatków. Jeżeli zważymy, że w związ
kach zawodowych przemysłu wielkiego koszta 
ad ministracyi przeciętnie wynoszą nie wiele wię
cej nad polowę tej sumy, a suma wydatków prze
mysłu tego sta,nowi większość wydatków ogól
nych, da to nam miarę przybliżoną kosztów acl
ministracyi związków, obejmujących przemysl 
drobny. W skutek tego wzrasta niepomiernie wy
sokość składek, obciążając przemysł drobny wy
datkiem nowym, zupe~nie nieprodukcyjnym-na 
koszta administracyi ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie od bezrobocia. 

s~ane im og~oszenia, wskutek czego nie są w sta
nie przyczynić się do uporządkowania rynku, co 
stanowi niezbędny warunek dobrobytu warstwy 
pracującej. 

Zadania pośredniczenia pospołu z kantorami 
prywatnymi podejmują się pisma przy pomocy 
ogłoszeń, zakłady dobroczynne. wreszcie stowa
rzyszenia zawodowe. Działalność ta, pozbawiona 

1 cech wyzysku, właściwego kantorom prywatnym, 
nie obejmuje również ogół'u pracujących a ogra
nicza się do pojedynczych jednostek lub człon
ków oddzielnych stowarzyszeń. Im większe prze
cież będzie ześrodkowanie pośrednictwa pracy, 
tem jaśniej przedstawi się rzeczywisty stan rynku, 
tem łatwiej będzie pracownikowi znaleźć odpo
wiednie zajęcie i tern mniejsze staną się kosz
ta, które obie strony ponosić muszą. 

W życiu robotnika, rzemieślnika, czy każ- Przy silnym rozwoju stowarzyszeń zawodo-
dego innego pracownika, żyjącego jedynie tru- wych, jaki ma, miejsce np. w Anglii, gdzie znacz
dem rąk własnych, chwila utraty zajęcia jest na większość, a stanowczo wszyscy lepsi pracow
chwilą krytyczną, niosącą za sobą grozę następstw nicy danego zawodtl są członkami odpowiedniego 
często bardzo poważnych. Jeśli zmiana miejsca związku zawodowego, pośrednictwo pracy, wy
nie będzie uskuteczniona szybko, grozi pracowni- ~ konywane przez; stowarzyszenie zawodowe, odpo
kowi bezrobocie, wyczerpujące jego zasoby ma- wiada najlepiej celowi. Obejmuje ono tam z ma
teryalne oraz siły fizyczne. Im dlużej trwa bez- lymi wyjątkami ogół pracowników danego zawo
robocie, tem gorsze są jego następstwa, docho- du, co pozwala dokladnie zoryentować się w wa
dzące w wypadku krańcowym aż do strącenia runkach rynku i równocześnie utrwala stanowisko 
robotnika z poziomu samodzielnego pracownika związku zawodowego, pozwalając mu ograniczyć 
do szeregów nędzy, dostarczającej zaludnienia 

1 

dostęp nowych kandydatów do danego zawodu. 
przytułkom dobroczynnym i więzieniom. Taka . egregacya kandydatów, dokonywana przez 

Sprawa zabezpieczenia robotników od na- kolegów robotników, poważnie traktujących swo
stępstw bezrobocia stanowi wobec tego jedną z l je zadanie i obowiązki, ma dla przemyslu zna
poważniejszych kwestyi społecznych. Sprowadza · czenie nader cenne, daje mu bowiem gwarancyę, 
się ona do dwu zadań: 1) organizacyi pośredni- że pracownik, przyjęty na cztonka danego stawa
ctwa i 2) zapewnienia na wypadek braku miej- rzyszenia zawodowego i przez stowarzyszenie fa
sca zapomogi bądź to w postaci zasiłku pienięż- bryce polecony, posiada w stopniu wysokim kwa
nego, bądź w postaci czasowego zajęcia . lifikacye zawodowe i kwalifikacye moralne. Za-

Or g a n i z a c y a p oś re d n i c t w a p r a- sadniczym warunkiem jest, ażeby, jak to dzieje 
c y. Najpoważniejsze znaczenie w sprawie zabez- się w Anglii, decydowało o przyjęciu kandydata 
pieczenia na wypadek braku pracy ma właściwa wyłącznie uzdolnienie fachowe i przymioty mo
organizacya pośrednictwa pracy. Często zdarza ralne, nie zaś jego przekonania polityczne. Jak 
się, że przy dużej ilości miejsc niezajętych w kra- zobaczymy dalej, w krajach, gdzie zapomniano o 
ju robotnicy nie znajdują miejsc, ponieważ nie tej przewodniej zasadzie i gdzie polityka celgry
wiedzą o miejscach niezajętych, i odwrotnie fa- wa w życiu stowarzyszeń zawodowych poważną 
bryki nie znajdują robotnika, bo nie wiedzą gdzie rolę, stowarzyszenia te wiodą żywot suchotniczy, 
go szukać. Prywatne kantory pośrednictwa pra- mają niewielką liczbę członków, a usiłowania 
cy, cieszące się naogół bardzo złą opinią, nie społeczeństwa idą w kierunku odebrania im tej 
wplywają zupełnie na zmniejszenie zła. Utrzy- reszty wpływów, jakie jeszcze posiadają. 
mujący kantory takie często wprost usitują zwięk- Odbija się to przeclewszystkiem w dziedzinie 
szyć ilość zmian przez podmawianie pracują- pośrednictwa pracy. Kiedy w Anglii powierzenie 
cych do zmiany miejsca i poróżnienie ich z pra- pośrednictwa pracy związkom zawodowym zupeł
codawcami. W znacznej liczbie kantorów opłata nie zadawalnia strony interesowane, we Francyi 
za wyszukanie zajęcia jest bardzo wysoka a co stworzyło wiele kolizyi i daje rezultaty niezbyt 
gorzej nie jest ściśle określona, i miejsce wakują- pomyślne, a w Niemczech pośrednictwo pracy 
ce oddawane bywa z licytacyi więcej dającemu. odebrano związkom zawodowym i odelano je gmi
Kantory prywatne prowadzą swoją działalność nie. 
nieporządnie, nie opierając się na statystyce po- I Zaglellicz ny 
daży i popytu pracy a załatwiając tylko nade- (c. D. N.) . 
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Przemysł górniczo- hutniczy w Calicyi w roku 1904- ym. 
Przemysł górniczo-hutniczy w Galicyi we- względem wytwórczości rudy ołowianej Galicya zaj

dług ostatniego rocznika statystycznego minister- muje wśród krajów państwa Austryackiego drugie 
stwa rolnictwa tak się przedstawia w roku .1904:: miejsce tuż po Karyntyi. 

R n d ę że l a z n ą wydobywano w jednym Rud a cynk o w a. Wytwórczość rudy cyn-
tylko okręgu Krakowskim, a mianowicie wydo- kowej zmniejszyła się o 3

/ 4 w porównaniu z ro-
byto: kiem poprzednim, wynosiła ogółem 10 l~ c. m. 

Limonitu. . 20 200 c. m. wartości 16 221 k. Cena średnia za l c. m. była 
Rudy darniowej . 17 724 c. m. l k. 60 1J. Oprócz tego jedno przedsiębiorstwo, 

Razem rudy żelaznej 37 924 c. m. eksploatujące rudę ołowianą, wydobyło przytern 
. , . . _ • 23 650 c. m. rudy cynkowej, wartości 135 890 k. 

łączneJ wartosc1 19 210 k., za cenę średmą ·o0,6o Ogólna wytwórczość rudy cynkowej wynosiła za-
h. za l c. m. tern w roku 1904-33 774 c. m. łacznej wartości 

Całą prawie tę wytwórczość odstawiono do hu- 161111 k. · 
ty.żelaznej Arcyksięcia ~ryderyka w Węgierskiej l Mimo że wytwórczość była mniejsza, war
Gor~e .. Huta ta zatrudmała _w t_Ym ~oku 248 ro- tość jej poszła znacznie w górę z powodu, że 
b?tmkow, z tego 238 przy Wielkim p1ecu, 10 przy ' cena 1 c. m. rudy cynkowej podniosła się o 3 k. 
p1ecu kopalowym. 4.J. b. 

W wielkim piecu wytopiono surowca 40 4:12 Z wydobytej rudy oddano do huty w Krzu 
c. m. wartości 339 461 k. Oprócz tego wyrobiono 17 107 c. m·., do huty w Niedzieliskach 2 997 c. m., 
w 2 piecach surowiec w ilości 58 825 c. m. war- do huty W al ter Oroneck i Wilhelminy na Ślą
tości 782 372 k. Do wyrobu tego użyto oprócz 1 sku Pruskim 23 650 c. m. 
rud galieyjskich, także rud rosyjskich, szwedz- , W ruchu były w tym roku tylko 3 huty 
kich, węgierskich i bośniackich. cynkowe, które zatrudniały razem 678 robotni-

Ceny surowca i odlewów spadły w tym roku. ków a wytopiły ogółem 54 731 c. m. cynku me
Surowiec pbcono za l c. m. po 8.40 k., odlewy l talicznego, wartości 2 749 000 k. czyli o 324 269 k. 
po 13 k. 30 h., l. j. 2 k. 70 h. na l c. m. mniej, niż więcej, niż w roku poprzednim; cena l c. m. cyn
w roku poprzednim. Z wyrobionych odlewów i ku metalicznego wzrosla o 4 k. 65 h. i wynosila 
q9 724 c. m. miało zbyt w Galicyi, Bukowinie, na w roku 1904-50 k. 23 h. Oprócz tego otrzyma
Sląsku, Morawach, Austryi niższej, Solnogrodzie no 2 969 c. m. pyłu cynkowego wartości 135 369 k., 
i Pobrzeżu, a 4 401 c. m. wysłano do Węgier. t. j. o 57 2~19 k. więcej, niż w roku poprzednim. 

Wytwórczość sur?w?a, przypadaj~ca na jed- l _ ~ena vylu cynkowego wynosił_a za l ~- m. 
nego robotmka w Gahcy1, wynos1ła 162 c. m., by- ~ 4o k. o9 h. byla zatem o 6 k. 30 h większa, mż w 
la zatem w porównaniu do wytwórczości jednego roku Hl03. 
r~b.otnika w i_nnych ~rajac.h. monarchii austryac- Cala wytwórczość cynku wynos1!a 57 700 c. 
kleJ bardzo mzką, m1anow1me: m. wartości 2 884 419 k. czyli o 381568 k., t. j. 

W Styryi wyrobiłjeden robotnik 4 300 c. m. 1 15:25% więcP.j, niż w roku 1903. Do wytwórczo-
Ozechach ' " 1 962 " śc1 teJ użyto 26 986 c. m. własnego galmanu war-

Na Śląsku : " " 929 " l tości 7 933 k., 13 387 c. m. zakupionego w kraju 
\V Karyntyi " 830 " galmanu za sumę 15 295 k., 23 316 c. m. galmanu 

Solnogrodzie " 403 z Niemiec za sumę 142 018 k.. 2 277 c. m. zaku-
N a Morawach : 190 " " l pion ej w kraju blendy cynkowej za sumę 36 972 

n lko . 1 . · . : " l k., 159 716 c. m. sprowadzonej ze Śląska Pruskiego, 
... Jede t~ . Tyro stoi pod .tym ~w~olędem a we własnych piecach przetopionej blendy cyn

mzeJ o.d Gahcyi, . . bo tam wytworczośc Jednego kowej wartości 1 167 388 k. Oprócz tego spotrze
robotmka wynosiła tylko 126 c. m. bowano 8 554 c. m. w kraju za 197 161 k. i w Pru-

Rud a o l o w i a n a. I w tym roku jedno ty l- sach 7 927 c. m. za 177 687 k. zakupionego mate
ko przedsiębiorstwo wydobywala w Galicyi rudę ryału cynkowego. Do przerobienia cynku spo
ołowianą, przy czem zajętych było 544 robotników, trzebawano własnego koksu 18 567 c. m. za su
a więc o 77 więcej, niż w roku poprzednim. Wy- mę 5 700 k., 34 567 c. m. zakupionego w kraju 
dobyto 69 485 c m. rudy olawianej łącznej warto- koksu za sumę 24 436 k., 54 056 c. m. ze Śląska 
ści 849 830 k. Cena wynosiła 12 k. 23 h. za l Pruskiego za sumę 49 733 k., dalej 351 952 c. m. ga
c. m. była zatem wyższą o 54 h., niż w roku po- licyjskiego węgla kamiennego wartośc,i 139 385 k. 
przednim. Całą wydobytą rudę wysylano do hu- i 235 935 c. m. węgh kamiennego ze Sląska Prus
ty Walter-Oroneck i do b,uty Wilhelminy obok kiego wartości 172647 k. 
Szopienic na pruskim Sląskn Górnym. Pod , ]'abryka bieli cynkowej w Niedzieliskach 
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454: PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1905 

pr~e:·obiła 14 ~6± c. m. krajoweg9 cynku warto- W Galicyi wyrobil jedenrobotnik l 511 c. m. 
śc1 t07 441 k. 1 7 332 c. m. ze Sląska Pruskiego Tyrolu 1 245 
wartości 353 721 k., oo-ólem 21 996 c m cynku " G l' · " · ~ " "· " 
wartości l 061162 k. TI~z uż ci 3 57S · k ·k- . a 1C~a ZaJmUJe znow~ _w szeregu wydaJnO-

k 
. . 

17 997
r Y Y . u . k' c. m. 0 śc1 robotmka to samo mieJsce korzadkowe co 

su raJowego 1 c. m. mem1ec 1eo-o węo-la t · S · · ' 
k 

· t ś · 
38 

0'"'
1 

k O . ~ "' 15 l przy surowcu, na om1ast tyrya, tora przy wy-
amiennego war o Cl ~ o-o•em wytwór- b' · · czość hut w Niedzieliskach . 15 ·:l 9.2 806 ro le st~r?wca. stOI pod ~ym wzgl~dem na_ pierw-

t Śy. ~ . . 
1 142 2 

wynos! ~ .(.i. • c. szem mieJsCu 1 30-krotme przewyzsza Gahcyę, tu 
261 364 k ·. 

1903 
S. d .. , · ·b' 

1
. zaJmUJe z ro e1 IDleJSCE> ..v rzę z1e raJOW 1 wyż-m. war o c1 1.ączneJ 69 k t J w1ęceJ o l · · 6 1 l · · · d · k · · · 

. ., m_z w_ r. · re ma cena 1e l cyn- szą jest tylko od Galicyi o 500 c. m. 
koweJ wynos1~a oO k. _09 h. za l c. m. byta zatem . . . 
o 9 k. 17 h. w1ększa, mż w roku poprzednim. . . Węgle l k ~m 1 e n n y wydob_yw:ał'o 6 przed-

Zbyt cynku wynosił w kraju 25 187 c. m., s1ęb10rst~ kopalm!łny?h, a >~szys~be Fk w ~oku 
pyłku cynkowego 925 c. m., bieli cynkowej 6 744 1 poprzed_m;n w _Wwlklem Ks1ęs.tw1e Krakowskiem 
c. m. Oprócz tego wysłano 15 874 c. m. cynku i R:obotmkow za,lętY_ch by lo ogolero ~ 32±. Wyro. 
1900 e. m. pyłku cynkowego do Anglii, Niemiec b1~no razem 9 884 381 c. m. :v~rto~c1 4 312 są2 k:
i Wloc~, a _17 ~77 c. m. b_ieli cynkowej do Anglii, t .. ~- u. l 729 05: c. ~· wartosc1 611456 k. więceJ, 
Francyi, Niemiec, Rosyl Skandynawii i Ame- mz w Ioku popizedmm. ' 
ryki. ' Zwiększenie wytwórczości w tym roku spo-

z ogólnej wytwórczości cynku w Austryi wodo~ane zostało odwodnieniem kopalni w Ja
przypada 63% na Galicyę, 29.54o/ na Styryę i worzmu, która też wydobyła o l 755 695 c. m. 
7.46% na Krainę. 0 więcej, niż w roku poprzednim. 

w ę g i e 1 bru 
11 

t d b t Z ogólnej ilości wydobytego węgla przypada 
. a n Y wy o ywano w ym na kopalnie· 

roku, ta_k_ Jak w poprzednim, tylko w Galicyi · . 
ws.chodmeJ;_ v:' r_uchu było 5 przedsiębiorstw, t. j. l) w. Jaw~rz~ue · ·. ·. : · 5 731771 c. m-
o JednommeJ,m~ w_roku poprzednim, a to z po- 2) lu.JędizeJaPotocbegowSieiszy2901521" " 
wod':l zatrzyma~ua b1egu kopalni hr. Romana Po- 3) " " " w Tenczyn ku 450 588 " " 
tocklego w Glińsku. Kopalnie zatrudniały ra- 4) Domsa ·. · . ·. · · · · 439 780 " " 
zem 446 ~obotnik?w, t. j. 0 135 mniej, niż w roku 5) T. _I-~law1Czka (dą.wmeJ Przewor-
poprzedmm; pomimo to wydobyto w r. bieżącym ski ego).· ·. · · · : . · . · . 318 721 " 
razem 673 781 c. I?·, t. j. 0 21336 c. m. więcej, niż 6) Laskowsklego 1 spadkob1ercow po 
w roku poprzedmm. z wytwórczości tej przy- Westenholzach w Tenczynku 42 000 " " 
pada na: Z całej wytwórczości, która wraz z zapasa-
l) Dziurów N owosielice. wlasność l mi z lat poprzednich wynosiła 8 209 815 c. m., 

Leopolda Lityńskiego . . . 404 181 c. m. odbiorcami byli w kraju: c. k. kolej państwowa i 
2) Skwa~zawę ł własność h~. Roma- 159 900 " " kolej pólnocna Cesarz~ Ferdy.nanda, dalej fabry-
3) Potyhcze l na Potock1ego . . 109 700 • " ~a ~ody w Szczako:weJ. Oprocz sprzedaży w Ga-

Wartość wydobytego węgla wynosiła 665 847 licy1 ~_ysylano. węg1el do Sląska, Moraw, Austryi 
k., byla zatem o 4 713 k. mniejsza, niż w roku po· górneJ 1 dolneJ, 937 726 c. m. użyto do opalania 
przedn_im z powodu zniżki ceny węgla, która kotlów, 20 882 c. m. . do kuźni i warsztatów, 
wynos1la w tym roku 98.82 h. za l c. m. ·Glów- 193 798 c. m. rozdano Jako deputaty urzędnikom 
nym odbiorcą wydobytego węgla byla, jak w ro- i robotnikom, 342177 c. m. spotrzebowano do 
ku poprzednim, c. k. kolej państwowa, która wzię- ruchu huty cynkowej i cegielni a 194 707 c. m. 
la 614 511 c. m.; oprócz tego użyto do opalania węgla drobnego wyrzucono na zwal. 
kotlów i na deputaty dla urzędników i robotni- Po rzece Wiśle i Przemszy spŁawiono 
ków 59 270 c. m. 156 840 c. m. 
. Wytwórczość węgla brunatnego wynosiła na Wysyłka za granicę monarchii wynosiła 
~ednego robotnika 1511 c. m. wartości 1493 k., t. ogólero 16 633 c. m.; z tego przypada na: 
J· o 388 ~- m. wartości 339 k. większej, niż w roku Niemcy 9 013 c. m. 
poprze~mm. Jeżeli weźmiemy w porównanie in- Węgry . 7 650 c. m. 
ne kraJe ~on~rchii Austr~ackiej, to wydajność l Wytwórczość węgla na jEJdnego robotnika 
robotmka 1dz1e w następującym porządku: w:ynosila 2 286 c. m. i była 0 202 c. m. większa, 
W Czechach wyrobil jeden robotnik 5 376 c. m. m~ w r?ku_ poprzednim_. W_ porównaniu z inny-
Na Sląsku " " " 4 293 " " m1 kraJami koronnymi staJe Galicya pod tym 
" Morawach " " " 3 229 " " względem na pierwszem miejscu. Wydajność 

W Austryi Górnej " " 2 590 " " jednego robotnika wynosiła: 
~ Krainie " " " 2 203 " " W Galicyi 2 286 c. m. 
,. Styryi " " 2 027 " " " Czechach l 943 
" Dalmacy~ " " " 1995 " " Na Sląsku , 1769 " " 
" Karynty1 " " " l 748 " " " Morawach l 731 " " " " 
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W Austryi niższej . 1155 c. m. 
" " wyższej 88 " " 

W a r t o ś ć o g ó l n a w y t w o r ó w g ó r
niczo-hutniczych. Wartość ogólna ·wy
szczególnionych powyżej wytworów kopalnianych 
wynosiła 5 998 880 k ., była zatem o 735 464 k ., t . j. 
o 13 97% większa, niż w roku poprzednim. W ar
tość ogólna wytworów hutniczych wynosiła 
3 224 180 k. i była o 427 919 k., t.j. 15,30% wyższa, 
niż w roku poprzednim. 

Przy wyrobie powyższych wytworów spo-
trzebowano materyałów: 

drzewnych za sumę 579 731 k . 
żelaza i stali za 203 455 " 
dynamitu i prochu za 255 257 " 
lontów . " 28 015 " 

Razem użyto materyalów za l 066 458 k. 
vVartość czystej wytwórczości górniczo-hut

niczej wynosiła na jednego robotnika w Galicyi 
l 513 k., co w zestawieniu z innymi krajami ko
ronnymi przedstawia się jak następuje: 

W Styryi . . . 2 331 k. 
N a Morawach . . 2 280 " 
W Czechach . . 2 080 " 

" Austryi górnej . l 682 " 
" Krainie . . . 1656 " 
" Austryi dolnej l 565 " 
" Galicyi . . l 513 " 
" Karyntyi . 1411 " 
" Tyrolu . 1123 " 
" Dalmacyi . l 003 " 

Na Bukowinie. 951 " 
W Istryi. 855 " 

Sól. W Galicyi zachodniej, t. j. w kopal
niach soli Wieliczki i Bochni zajętych było 
1650 robotników, t. j . o 160 więcej, niż w roku po
przednim. Wydobyto soli kamiennej 323 436 c. m., 
fabrycznej 467 981 c. m., dla bydła 384 902 c. m., 
razem 1176 319 c. m., czyli o 68047 c. m. więcej, 
wartości łącznej 11 073 060 k. czyli za 3 024 340 
k. więcej, niż w roku poprzednim. Oprócz tego 
otrzymano solanki naturalnej 139 635 hl. 

Z wytwórczości tej i zapasów z lat poprzed
nich sprzedano 321 804 c. m. soli kamiennej w 
Galicyi zachodniej, na Śląsku i Morawach. Sól 
fabryczną w ilości 479993 c. m. oddano do fabry
kacyi sody w Szczakowej, Gruszowie i Petrowi
cach, 388141 c. m. soli dla bydła zużyto w Gali- 1 

cyi, Morawach, Czechach, Austryi górnej i dol
nej i Styryi, 746 c. m. soli kamiennej i 20 c. m. 
soli dla bydła zużyto jako deputaty dla robotni
ków, 5 877 c. m. rozdzielono jako jałmużnę a 
39119 c. m. odpadków soli kamiennej rozdano do 
poprawy karmy dla bydła, należącego do bied
neJ ludności. Z solanki, wydobytej z szybów, 
użyto 3 552 hl. do poprawy karmy dla bydła a 

drzewa za . . . 98 535 k. 
stali i żelaza 187 068 kg. za . 68 189 " 
materyałów wybuchowych za 18 564 " 
lontów . . " 3 358" 
Sól war z o n k ę otrzymywano tylko w Ga

licyi wschodniei. W okręgu Drohobyckim było 
w tym roku w ruchu 5 warzelni: Bolechów, Droho
bycz, Lacko, Stebnik i Dolina, która po pożarze w r. 
1898 została odbudowana i w listopadzie r. 1904 
rozpoczęła warzenie w ilości około 5 000 c. m. 
miesięcznie. N a tych 5 salinach zajętych było 
ogółem 599 robotników. Otrzymano soli warzon
ki: 305 800 c. m ., wartości 5 504 400 k., t. j. o 
10 215 c. m. wartości 187 870 k. więcej, niż w ro
ku poprzednim. Oprócz tego otrzymano 279 c. m. 
soli omokowej wartości 4 604 k. 

Do wywarzenia tej soli użyto l 084 552 hl. 
solanki, z czego 542 252 hl. solanki naturalnej a 
542 300 hl. sztucznej. Do odparowania solanki i 
suszenia topek zużyto 73 808 m 3 drzewa twarde
go i miękkiego wartości 406 970 k. 

W okręgu Stanisławowskim było w ruchu+ 
saliny: Delatyn, Kalusz, Kosów i Łanczyn, na 
których pracowało 389 robotników. Otrzymano 
188188 c. m. warzonki, przytern 100 c. m. soli 
fabrycznej, 193 c. m. omoków i 4100 c. m. soli 
dla bydła. W artość ogólna wyrobionej soli wyno
sił' a 3 415 411 k., t. j. o 734 047 k. mniej, niż w roku 
poprzednim. Do wytwórczości tej zużyto 216 121 
hl. solanki sztucznej i 416118 hl. naturalnej; drze
wa opalowego w różnych gatunkach spotrzebo
wano 39 202 m 3 wartości 162154 k. 

Oprócz wyszczególnionych soli wydobyto 
jeszcze w Kałuszu 84 000 c. m. kainitu. 

Z wydobytego i zapasowego kainitu wyro
biono 94 000 c. m. kainitu mielonego wartości 
90 744 k., czyli o 28 000 c. m. wartości 17 950 k. 
więcej, niż w roku poprzednim. Kainit miał 
zbyt w Galicyi na Bukowinie i Śląsku. 

W całej Galicyi zajętych było w salinach 
2 638 robotników. Wyrobiono 323 436 c. m. soli 
kamiennej, 493 988 c. m. warzonki, 857 555 c. m. 
soli innych (fabrycznej, omoków, dla bydła) 
wszystko wartości ogólnej 19 997 475 k., t. j. o 
2 476 096 k. więcej, niż w roku poprzednim. 

Sumując dochody za wytwory górnicze i 
hutnicze oraz sól i kainit, otrzymamy: 

Za płody górnicze 5998 880 k. 
" hutnicze 3 224180 " 

" sól . . . 19 997 475 " 
" kainit . 90 744 " 

Razem 29 311 279 k. 
t. z. o 3 657 437 k. więcej, niż w roku poprzednim. 

Tak się przedstawia ogólny dochód za wy
twory górniczo- hutnicze w r. 1904, z pominię
ciem nafty i wosku zieml)ego, o której to gałęzi 
przemysłu poinformuje nas osobny rocznik sta-174 hl. do celów kąpielowych. 

Do wyeksploatowania tej soli 
zostały następujące materyaly: 

spotrzebowane l ~ystyczny, mający się pojawić w końcu roku bie-
zącego. Zdz istaw Kantińsld. 
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----------------~-----------------

Przemysł węgłowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1905. 

Węgiel kamienny. W lipcu r. 190:) wytwórczość węgla ~amiennego w Królestwie Polskiem. 
byla następująca: 

----------~-------=----~,-~~~~~~~=---------=------=---------

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 
dzierżawca 

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

--------~---~----~~ ----- l 
Q ~odS c:.) ~oce 
a.> ca"rd o .~ :--c~ 
·s, g];§' ~ g~E Lipiec 

Od początku 
roku 

~ l ;l:@ l ~ l ;~@ do 31 lipca 

ctr. metr. % centnarów metrycznych ctr.metr.J % 
----------+--------------------+----~------~----~----~------~----~------~'-----

.1 Tow. Sosnowieckie. f 8 1

1 

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

Kosz~lew 

Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Franciszek . 
Mikołaj 

Jan 
Grodziec I. 
Grodziec II. 
Antoni 
Re den 
Tadeusz II. 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I . 
Jakób. 
Wańczyków 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" 
" 

l!'ranc.-\Vloskie . } 

" " " l 
Saturn 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

" 
" " " 

J 
l 

Spadk. hr. Walewskiego 
St. Ciechanowski 
Tow. Grodzieckie . 
Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " 
" " " Dzierż. M. Żolędziowski. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

" K. Plodowski 
A. Zieliński 

Razem: 

520 94 3 762 6so 

249 26q 2 205 162 

375 453 2 335 2l2 
375 128 3 -i37 027 
28 2-iO / r68 445 

350 000 2 57-i 200 
l 10600 738 100 

352 788 2 8 r6 225 

407158 2r8s86o -113790-

352 Ol 5 l 8;;8 676 + 102 74Ó + 
3326oz l-i9-ł 522- 428sr -
3688s7 2218 72o- 627r-

18427 133247 - q811 -

36o 2ool 2 t 27 900 + 1 ~ 2~ 

1 

+ 
8r 900 450 500 28 700 -

354 208 2 o8g8o6 + l 420 

I06Ij -

31904 + 

'5 003 1 + 
l 

l 

22 -1 576790 - 42 

4' - "J<-6486 - 15 
l l - 840 6go - 36 
2 -, 218307- 35 

35 - 35 lg8 - 21 

3 - 446 300 - '7 
26 - 2876oo - 39 

o - 726419 - 26 

3 - J82 348 - 6 
ro - 6r,o95 - 27 

9 - 251 307 - 19 

46952 285666 -
1 

244977- 46952 - roo - 40689- '4 
30531 216843 332481 r82212 + 2717 + 9 -- 34631 - r6 
78og6 421 66g 8o rr8 39' 764 + 2022 + 3 - 29905 - 7 
74230 -187092 47050 30426o- 27r8o- 36- r82832- 38 

ro3209 646994 84385 sog 137- r8824 l - r8 - 137857- 21 
29ogo 209640 20 !55 !36 120 - 8935 - 31 - 73 )20 - 35 
8gr3 8o450 S 231i 40998 - 3677 -- 41 - 39452 - 49 
6 372 73 !Oj - -- - 6 372 1- !00 -- 73 105 - 100 

22056 rsr 8g4 9932 53 <J,72 - !2 124 - 55 - 98 522 - 6s 

- 27461 7056 285'5 + 7056 - + 1054 + 4 
16930 193235 22455 '34935+ 5525 + 33- 583oo- 30 

- r82r7 1715 s8r5 + 17!5 -- - 12402- 68 
-- 17g81 -~ -- - - - 17981 - 100 

11 5c8 r r 1 1og '4 142 82 46o + 2 634 1 + 23 - z8 649 - 26 
'944 10143 - 1 4877- 1944-100- 5266-52 
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Podług gatunków wytwórczość węgla w 1 W lipcu roku 1905 w 26 kopalniach wę-
lipcu r. 1905 była następuja,ca: gatunki grube \ gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
1757 560 ctr. metr. (50,060fo), gatunki · średnie robotników wynosiła 16 350. Robotnicy odrobili 
581441 ctr. metr. (16,56%) i gatunki drobne 425097 dniówek i zarobili 559103 ruble. Przecięt-
1171581 ctr. metr. (33,38°/0). . ! ny zarobek jedneo·o robotnika na dniówkę wynosil 

Dnia 31-go lipca pozostalość wydobytego l rb. 32 kop. \Vypadków nieszczęśliwych z re
węgla na kopalniach wynosiła: gatunki. grube l botnikami było: 2, zakończonych śmiercia,, 32, za-
719 001 ctr. metr., gatunki średnie 253 007 ctr. metr. kończonych częściową niezdolnościa, do prauy, i 
i gatunki drobne 243566 <:tr. metr. 

1 
475, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 

Rozchód węgla w lipcu r. 1905 był nastę
pujący (w ctr. metr.): 

U~yto n u. własne :-)prz.eda.no lta.zen1 

Gatunki grube potrz2~'o8oaló l ±36 790 1460 870 l 
średnie 45 53± 508 U09 553 543 

" drobne 247 40;) 974 036 l 221441 
1 

Razem: 317 OHJ 291B836 3 235854 l 
Rozchód węgla nn. wlasne potrzeby kopalń 

składał się z następuja,cych pozycyi (w ctr . metr): 
Gatunki Gatunki l Gatnnki l 

Rodzaj rozchodu gt"UbC średnie drobne Hazern 

Opał dla pracuj.,cycb, 
-opalanie domów zbOL'-
nyob i zabudowł\ń ko- l 6 
palnianych . . . . . 1 21 19 41215 li 59' 74002 

l 

~ghl~ni.e .k~tł~'~ ~a•:o- J 2 ó88 4 319 235 33 l 2-J2 338 

Skreślono węgiel, któ- l 
ry stracił wartość . . 

l l 
Hazem 2-J08o: 45534 247405 317019 

Rozchód węgla sprzedanego kładat się z 
następuja,cych pozycyi (w ctr. meLr.): 

Rodzaj s przeda~y 
1
1 

Gatunki 

1 

Gatunki l Uatuuki 
l grnhc średnie l drobno i R azem 

-------- -- - ---- --' ---
Sprzeda~ na kopalniach 50433 36041 123 305 209779 
ta!~~łl~a . d~·o~a.r~i. $.e- 1 377 6-j2 467 l 58 839 061 2 683 86 l 

Wysyłka drog•1 'vodn., 8 7 1 5I 4 8 ro r 1 670 2 5 195 

ltazem:--\ -, -136790 so8oog: 974036
1 

2918835 
l l 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 559879 
ctr. metr. węgla grubego. 

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

W Królestwi~ Polskiem 

Za. Bia.łystol< . 

Brześć 

Kowel 

." granicę . 

.l{azem: 

l Uat.unki l Gatun.ki l Gatunki 
Ś d d b l{azem 

grubo __ re_ n '.:_l _:_o:_. 

l 276 154, 

28291 

7278 

5 l 5' l 

433 220 835 75 1 2 545 125 i 

1001 2 929 l 
369 7 647 

246 52 125 

398701 33570 25951 76035 

l :m 6421 4Ó7 l s81 8'C) 061 1 2 ó83 8ó l 

l 
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o 

p., 
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o 
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Dnia 31lipca r.1905 pozostalość wydobyte- pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 8970 ctr. 
go węgla na kopalniach wynosiJ'a 3 312 ctr. metr. metr., 2) wysylka drogami żelazuemi 43845 ctr. 

Rozchód węgla w lipcu r. 1905 wynosił: metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz-
58523 ctr. metr. i skladal się z następujących nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 
pozycyi: l) użyto na wlasne potrzeby kopalń W lipcu r. 1905 w 2 kopalniach węgla bru-
5708 ctr. metr., 2) sprzedano 52815 dr. metr. natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
Rozchód węgla, użytego ua wlasne pot1 zeby ko- ków wynosiła 310. Robotnicy odrobili 8060 dnió
palń, skladal się z następujących pozycyi: l) wek i zarobili 6) 54 ruble. Przeciętny zarobek 
opal dla pracujących, opalanie domów :,:bornych l jednego robotnika wyiiOsil 11a dniówkę 75 kop. 
i zabudowań kopalnianych 302 ctr. metr., 2) Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami nie 
opalanie kotlów parowych 540o ctr. metr. l bylo. 

Sprzedaż węgla składala się z następujących R. K. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w maju r. 1905-go. 

Nazwy wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sólkuchenna 
Fosforyty mielone 
Fosforyty w kawalkach 
Żużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny koks 
Torf . ' 
Ruda żelazna 
Ruda manganowa. 
Galman 
Różne inne rudy i zlamki metali 
Surowiec w gęsiach i zlamkach 
Żelazo różnych gatunków 
SLal różnych gatunków. 
Platyna 
Rt.~ć . 
Ropa naftowa 
Nafta . 
Odpadki naftowe 
Wyroby z surowca 
Wyroby z żelaza. 
Wyro by ze stali 
Zloto . 
Srebro 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sól kuchenna 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 

(pudów) 

(pudów) 
(pudów) 

Rok 1904 

Maj 
Od początku 
rokn clo :10 

1na.ja 

TYSIĘCY 

6 

1 267 
l 504 

2 

18 

'3 

8 530 
362 

2 

7 

'7 
6 3g6,4 

28 
148 

3 

268 
108 
24 

7if5 
2003 

12 
6679 

12090 

3 
17-1 

7 
4 
3 

67 

7 

37~9 
l 370 

9 
30 
6 

4-1,6 
10 553 

Rok 1905 

Maj l 
Od poCZI\tk:u 

roku do 30 
maja 

P U D O W 

26 
26 

3S3 
493 

2 -17' 
2 513 

51 
16 

6 

33 
353 

6 

5 
93 
88 

584 
l 493 

13 
7640 
7932 

100 

203 
s o 

2 

422 
37 
6 

33 
24812 

664 
12 

152 
515 

8 

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



.N~ 20. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 

w ęgiel kamienny 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" 
pozostale komory . 

w tej l iczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

Koks 
przez komory morza Balt.yckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

", pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z Austryj 
z Niemiec . 
z Anglii 

~arka nieoczyszczona w s 
s 
A 
A 
R 
s 

brylach 

iarka oczyszczona i kwiat siarczany 

ntymon surowy. 
n tym on metaliczny 
udy metaliczne 
urowiec z wy kly 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

'urowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" 
pozostale komory . 

z elazo i stal sztabowe i wszelkie handlowe 

przez komory morza Baltyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" 
komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostale komory. 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

komorę w Moskwie 

J686g 
26oo 

23 
796 

Razem 20288 

3 338 
!6 503 

379 
, 6so 

62 

Razem 2 09' 

95 1 
8o8 

7-1 
449 
II 

8 

30 
112 

2..j 

5 
7 

33 
-

Razem 6g 

45 
5 
2 

Razem l 'i2 

87 
10 
8 
I 

17 
26 

Razem '49 

67 
26 

4' 
R 

459 

-
27914 l l 843 19 574 
'4484 3 11 7 34920 
. )18 -- 422 
2 goo 388 l l 909 

45816 '5 348 56825 

168oo 3 555 34688 
28 123 II 484 19 36' 

493 4()3 829 

!0433 2 10.3 84o8 

' 36 II 37 
II 002 26o? 9 274 

668o l 203 5 405 

3 933 905 3 19) 

'9' 240 405 

546 317 324 
26 12 23 
12 2 4 
s o 2 ' J 47 

'3' 4 lO 

-o ) 9 '7 
21 4 9 
r6 - 16 

53 59 73 
l 2 4 

'4' 74 1 '9 

g6 30 46 
22 3 10 

6 5 9 

124 38 

l 
65 

202 83 '74 
11 9 '3 s o 

58 '4 5-1 

5 l I 4 

54 26 85 
III 27 75 

549 164 442 
12 3 

3'6 I 18 438 
169 J8 88 

215 75 '70 
2.:J r8 
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z FinlaJtdyi 
przez pozostałe komory . 

Miedź l 
Glin t w wiór ach, sztabach, prętach 
Nikiel J 
Cyna w płytach, prętach i złamkach 

blachach 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
" Anglii 

Rtęć 
Olów w p!ytach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Olów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w p1'ytach i złamkach oraz pyłek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Platyna w sztabach, drucie i blachach 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca ol:JI·obione . 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 111111 do 6,25 mm 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Baltyckiego 
" " zachodniej graniny lądowej 
" " morza Czarnego 

" Rosyi środkowej 
" pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
" Francyi 
" Austryi 
" Belgii 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Baltyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 

" Rosyi środkowej 
" pozostale komory . 

: l 2 

R azem 159 
143 

2 
6 

25 

. 7 
8 

-

378 

28 
78 

142 
45 
7 

8j 

6ó 
8 

-
l 

--
funtów) 3 

4 
t8 
12 

101 
t66 
17 
22 
68 

Razem 374 

200 

74 
2 

12 
2 

33 
143 
2) 
3 

30 
Razem 1 

l 

l 

l 

l 
l 

10 
68 

8o2 236 
470 135 

17,8 5,4 
23 6 

118 38 

20 6 
4-:> 22 

- --

867 394 

o~ 
- l lO 

287 107 
301 151 
6t s o 
..jO lO 

30-'J 77 

257 )2 
12 l 

'-1 l 

lO l i 

- --

12 8 
21 7 
63 12 
00 12 

358 124 
8:;6 160 
l 10 33 
120 20 
2ÓS 24 

T 709 30 

l 1)5 2-'J8 
3-o ) s, 

15 2 
lis 7 
II 4 

130 49 
450 67 
152 72 
t8 I 

Tg8 25 

214 

l 
l 

l 
l 

190.1 

5 
97 

816 
518 

17 
21 

130 

40 
)2 

-

777 

89 
240 
258 
63 
24 

245 

18o 
2 

34 
18 

-

9 
18 
35 
6-) 

378 
662 
T07 
93 

177 
l 417 

959 
268 

lO 

62 
24 

114 
324 
124 

4 
2tr 

777 
R. K. 
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j> rzegfąa fiteratury górr:ticzo- fiutniczej. 
Treść art~l{ułów, zawart~ch w ważniejsz~ch czasopismach górniczo=hutnicz~ch. 

Gliickauf (1905) N!ł 34. a) Kellennann. Pie- J ze szczegółilem uw.1ględnieniem bezpiecze1~stwa od 
ce cylindryczne rio wytapiania cvnlw. Wytwarzanie wyparilzów, spowodowanych 'l.v_vb.!tclzem gazu ziemue
cynku w piecach szybowych, posiadających urzą- ~ go lub pytu węglowego. Sprawozdanie stalej ko
dzenia do wtłaczania. wiatru, okazalo się nieko- misyi do bad.ań nad sprawą gazów wybuchowych 
rzystne z tego względu, że skraplający się metal sldadasię z dwóch części. Część pierwsza obejmu
zostaje pod wpŁywem wydzielających się obficie je dane, dotyczące ilości i głębokości szybów, licz
gazów spalenia. vY_ówczas gdy w piecach muflo- by zatrudn_ionych robo~ników, wytwórczości wę
wych dla redukcy1 l leg cynku, zawartego w gla, zużyCia ruaterya:tow wybuchowych. Druga 
naboju, potrzeba 0,2 kg węgla, a stąd stosunek część zawiera dane o przewietrzaniu, bezpieczeń
objętości pary cynkowej do tlenku węgla wypada stwie kopalń na wypadek pożaru lub wybuchu 
jak 1:2, w piecach szybowych ilość węgla, potrzebna. gazu i wiadomości o wentylatorach gŁównych i 
zaró,vno do redukcyi i topienia, dochodzi do 0,6 pomocniczych, o zawartości gazu w strumieniu po
kg, stosunek zaś objętości pary cynkowej do obję- wietrza, wychodzącego z kopalni, ilości pyłu wę
tości gazów spalenia wynosi l:lH. Otrzymany tą , glowego w kopalniach, o oświetleniu i służbie ra
drogą metal jest w znacznej części utleniony i tunkowej. 
nieczysty. Wolny od powyższych braków jest NQ "J7. a) Hu/m. Przeróbka szpajzy i czame
piec cylindryczny, zbudowany przez autora a go lzamiwia miedzianego w Imcie miedzianej w 
maJący służyć do przeróbki ubogich :tatwotopli- Oker. h) Weitzemniller. Stacya centmina i nu7s1y
wych rud cynkowych np. galmanu. Piec cylin- 1 ny 'l.Vodocicfgowe w kopalni Holland, szyb I jlf pod 
dryczny wypełnia się ładunkiem, złożonym z ru- Wattenscheid. Opis stacyi centralnej, posiadającej 
dy i materyałów redukcyjnych, przez otwór u turbogenerator o mocy l 000 IP; pompy odśrod
góry, zamykany hermetycznie. Ogrzewanie pieca kowe systemu Lange mają za zadanie wyciąga
odbywa się z zewnątrz przez koncentrycznie prze- nie 5 m 3 wody na minutę na wysokość 500 m. c) 
prowadzone kanały ogniowe, idące od paleniska, W:vnild baria1ł praktyc.znyclz, dokonanych nad nas_v
u~ieszc~onego obok pieca. Przez otwory, znaj- caniem drzewa w kopazm· w~gla kamiennego w 
duJące s1ę na połowie wysokośe!i pieca, para cyn- .llariemont w Belgii. Do prób użyto drzewa dębo
kowa przedostaje się do komór, chłodzonych wodą, wego i jodłowego . Nasycanie czyniono za porno
i tam się skrapla. Autor w projekcie swoim :tą- ! cą kreozotu. Wyniki prób porównawczych odpor
czy po 8 takich pieców. dając im wspólne pale- 1 ności na gnicie dowiodły. że nasycone drzewo 
nisko, umieszczone pośród nich. b) Schtijer. Po- l jodłowe jest o wiele trwalsze od dębowego. Ogól
st~py w dzied::;inie Jtajodpowiedniejszego zużytkown- ~ nie biorąc, nie podlega wątpliwości, że stosowa
nia mialu węglowego. Opis nowego generatora, niem drzewa nasyconego do obudowy niektórych 
opatentowanego przez towarzystwo Drezdeńskie chodników osiągnąć można znaczne oszczędności. 
budowy generatorów gazowych i przeznaczonego d) O. Simmersbaclz. O znaczeniu kanadyjslliego 
do spalania miału antracytowego. c) Wytwór- przemvstu żela:wego. Krótkie wiadomości o prze
czość i spożycie węgla brunatnego w prowincyi .Vad- myśle węglowym, własnościach chemicznych i 
re/zskiej. d) Przemvst gómiczy i hutniczy ua W~- składzie węgli kamiennych ·i rud żelaznych; 
grzech w r. 190.'/. Dane statystyczne o wytwór- ceny materyalów surowych, koszta przewozu, 
czości i wartości wytworów przemysłu górniczo- wytwórczość surowca i stali. Przemysł żelazny 
hutniczego. w Kanadzie z wielu względów podobny jest do 

NQ 35. a) A. Sj;ifr. Dwie JtOwe !wprrlnie wę· przemysłu na poludniu Rosyi. Zarówno tu jak 
gla kamiennego z napędem ele!ztryc.znym w Belgii. tam, licząc na dogodne warunki naturalne, nie 
Opis nowych urządzeń elektrycznych a · głównie przedsiębrano potrzebnych ostrożności przy bu
maszyn wyciągowych w kopalniach: Grand Horm dowie zakładów, w dziale zaś administracyjnym 
pod Mons oraz Esperance i Bonne Fortune pod i handlowym popełniono szereg poważnych błę
Leodyum. b) H. Wedriing. Metalurgia na mied:Jy· dów, co stało się przyczyną szybkiego wyczerpa
narodowym kongresie górniczo-hutniczym w Leod~um. nia kapitału zakładowego. Po reorganizacyi 
Streszczenie referatów, wygłoszonych przez Had- ważniejszych towarzystw nastąpi uzdrowotnienie 
fielda, Guilleta, Le Chateliera i innych. c) Kole- przemystu, a skutkiem tego żelazo kanadyjskie 
je żelazne na kuli ziemskiej. Dane statystyczne, nie tylko zaspokoi potrzeby miejscowe, lecz będzie 
dotyczące rozwoju dróg żelaznych w okresie od współzawodniczyć na rynkach europejskich. e) 
r. 1899 do r. 1903. l Sprawozdanie zwiqzku wytwórców stali w Niemc.<;;ech 

NQ 36. a) Zestawiellie danych, dotyczących teclz- za okres czasu od l m.arca 190-1 do 31 marca r. 1905. 
nicznego sta1w /~opalił w okręffu Ostrawa Karwina Dane, dotyczące wytwórczości, sprzedaży i wy-
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wozu wyrob1'•w zarówno fabryk należących jak l 11a cegtv ogniatrwale wielkiego pieca. Badania. 
i nienależąc; ch do związku. ' Firlnstona (Trans. A mer. !ust. oj Jlin. Eng) wy-

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg - und l kazały, że skutkiem działania gazów wylotowych 
HUtteowesen (1905) NQ 36. a) K. Fricz. O cieka- cegły górnej części pieca wielkiego doznają 
w_vm 7vypadlm <5ttżytltowania gazu .siem11ego w ko- l znacznych zmian. Podcza.s gdy wnętrze cegły 
palni. W niewielkiej odległości od szybu Bleo-

1 
jest zupełnie przepalone, powierzchnia pokryta 

nora w Dąbrowie na Morawach podezas bicia iest warstwą szklistą. Porównywując skład che
otworu wiertniczego natrafiono na głębokości 37 miczny zamienionej działaniem gazów cegły ze 
m 11a strumień gazu ziemnego (3 900m3 11a dobę), składem nieużywanej, stwierdzono, że ilość krze
zawierającego 88,9°/0 metanu. Dalsze roboty wiert- mionki i alkalii w t,akiej cegle powiększyła się
nicze musiano skutkiem tego zatrzymać, gaz zaś znacznie. Co się tyczy masy szklistej, to ta wy
ujęto i przeprowadzono zapomocą rur żelaznych kazała znaczny przyrost kwasu krzemowego, 
na kopalnię, gdzie służy do ogrzewania dwóch tlenku żelazawego (FeO), wapna, magnezyi i al
kotłów parowych. Osiągnięta tą drogą oszczęd- 1 kalii. Autor stara się wyjaśnić przyczyny zmian 
ność na paliwie wynosi około i) t węgla na dobę. składu chemicznego cegły. Badania Seyera i 
Urządzenie wyżej opisane dziaJa bez zarzutu od Cramera dowiodły. że alkalia., magnezya a rów
stycznia r. b. b) IV. E11gelhardt. Wyrób stali w · nież i tlenek żelazawy są lotne w wysokich tern
piecu eLelztryc.snym .:Je szczegól11e1n tt'l.EJ .'.fględnielliem peraturach, z łatwością u noszą się. ku górnej czę
i!ldttlzcy;netro sposobn l(jelli11a (dok.). Porównanie ści pieca i tam osiadają. Znacznie trudniej wy
sposobu Kjellina z hutniczymi sposobami wytwa- jaśnić sublimaeyę wapna a zwłaszcza kwasu krze
rzania stali. Autor przycl1odzi do wniosku, że mowego. Autor przypuszcza, że cyan podobnie 
stal, wyrabiana w Gy~sing posobem Kjellina, jak chlor, brom lub jod daje z krzemem lotny 
równa co do własności stali tyglowej, jest jed- związek, mogący istnieć tylko przy wysokiej 
nakże od niej t,a!'tsza. C'o się tyczy współzawod- temperaturze Związek ten w górnej cz-pści pie
nietwa z procesem martenowskim, to zależy ono ca podlega rozkładowi, przyozem krzem łączy 
przedewszystkiem od kosztów wytwarzania ener- się z tlenem na kwas krzemowy. Wapień zapew
gii elektrycznej. Tam gdzie sposób elektroter- 1 ne tworzy również w piecu wielkim połączenie 
miczny wypada drożej od martenowskiego, w cyanowe lotne, np. cyanamid wapnia. c) F. 
każdym razie przewyższa go pod względem ga- janssen. Elektryc::me pr.eelloszenie sity w hutac/t 
tunku wytworzonej stali. c) .\'ordenslljold. Auali- żelazuyclt (c. d.). O turbinach parowych, sprzę
za pLatyny. Autor podaje sposób redukowania żonych z dynamomaszyną. Urządzenie cen
plaLyny zapomocą magnezyi i porównywa go ze tralnych stacyi elektrycznych. d) Spawanie 
spo"obern najdokładniejszym, powszechnie stoso- zapomocq gazu piorttltufqcego. Spo ób t.en, które
wanym, mia.11owicie zapomocą mrówkanu sodu. go zasada jest oddawna znana, polega na stopie
Opis sposohów anaJizowania rud i stopów piaty- niu stykających się wzajemnie powierzchni w 
nowych. d) W .Foll;. Ry~tell węgLowy i 111etalo- pfomieniu. powstającym przez zapalenie miesza
"<!!J' w sierpttiu r. !905. niny wodoru z tlenem. Rozpowszechnienie tego 

Stahl und Eisen (1905) N2 15. a) l·~ O. sposobu zostało znacznie ułatwione od czasu,. 
BeilkirclL. Sposób .::apobiouwia two11.'.1eniu się rlziuv g::!y ist,nieje możność łatwego przewozu gazów 
osadowych ·w wielkicli blol<ach stalowych. Autor w stanie zgęszczonym w cylindrach stalowych. 
opisuje sposób uszczelniania wielkich bloków wa- Ostatnimi czasy coraz więcej znajduje zasto owa
gi do 60 t, praktykowany w stalowni Sterkrade, nie elektrolityczny sposób otrzymywania wodoru 
należącej do Cl utehofnungsehi.itte. Sposób oparly i tlenu przez rozkład wody zapomocą cly11amo
jest na zastosowaniu nadlewu (verlorene Kopf), maszyny o prądzie stałym. Praktyka pokazała, 
przyozem jednakże wzięto pod uwagę, że wów- że mtjdogodniejs2;y stosunek tlenu do wodoru jest 
czas tylko może on dać dobre wyniki. gdy do jak l: 3 lub 4; tym sposobem pozostaje część tle
górnej częśc·i bloka doprową.dzimy ciepło, wy;;tar- nu , która może znaleźć inne zastosowanie. Ko
czająee, aby część tę utrzymać w st.anie płyn- rzyści tego sposobu są następujące: gazy znajdu
nym tak długo. aż reszta bloka zupełnie przej- ją się zawsze pod stałem ciśnieniem, a więc nie
cizie w stan sta.ly. Przyrząd składa się z łatwo potrzebne jest ciągłe regulowanie wentylów re
p~·zen?szonei zapomof'ą żórawia skrzyn~, wypel- ' ~ukcyjnyc~; wodór, otrzymany elektrolitycznie, 
moneJ ko~{sem rozża.rzo_nym,_ przez ~tory prze- JP:st zupełme :voln.y_ od ar~~nu; ~oszta wytwarza
puszcza s1ę slaby strum1eń z1mnego w1atru. Przy ma są znaczme mzsze, mz gazow zgęszczonych. 
powyższym sposobie bloki tracą zaledwie 4-10% Powyższy sposób szczególniej nadaje się do spa
w postaci odpadków, podczas gdy zastygające ' wania. blach grubości l - 5 mm. e) C. Krze!{. 
zwyczajnie dają straty 25 - 300fo. Według wyli- Krvtykn ·posobu określania siarki w żelazie. NaJ
ezeń autora sposób powyższy daje przy odlewa- 1 bardzie.i rozpowszechnione sposoby oznaczania 
niu dużych bloków 51

/ 2 marki oszczędności na siarki w żelazie polegają na wywiązywaniu siar
tonnie. Koszt urządzenia wynosi około 6 000 kowodoru działaniem kwasów a następnie pochla
marek. b) T. Lud'l.Vig. JVplyw gazów wylotowych nianiu go przez roztwór soli metalicznych i strą-
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-caniu w postaci siarczku lub też utlenieniu siar- nie fosjoru sposobem kolorymetrycznym_, Sposób 
kowodoru na kwas siarczany i strąceniu chlor- oparty jest na spostrzeżeniu, że, rlziabjąc siarko
kiem baru. 8posoby te są niedokładne bądź dla- wodorem na alkaliczny rozczyn molibdenowy, 
tego, że nie cała ilość siarki zamienia się w siar- otrzymuje się zabarwienie, na podstawie którego 
kowodór, bądź też, że tworzy się nie dający się można określić ilość molibden u a pośrednio ilość 
utlenić siarek metalu. Dla usunięcia powyższych związanego z nim fosforu. f) .Jfaszyny i urzqdze
błędów autor obmyślił dwa sposoby określania nia, stosowane w odlewniach. Opis maszyn, uży
siarki. Pierwszy sposób polega na strąceniu w roz- wanych do mielenia piasku, formowania rdzeni i 
tworze analizowanym chlorku żelazowego i kwasu inne. g) Odlew11ia Acme Fottndry w Cleveland, 
solnego a następnie określenie siarki, jako siarczanu Ohio. Opis odlewni, przeznaczonej wyłącznie do 
baru. Drugi sposób polega na usunięciu chlorku żela- odlewu małych przedmiotów wagi mniejszej niż 
zowego za pomocą eteru rwedług Rothe). Porówny- 50 kg. h) Przemyst żelazny w Anglii w r. 190-1. 
wując wyniki ostatniego sposobu z wynikami, otrzy- Dane statystyczne o wytwórczości i wywozie wy
manemi przy zastosowaniu bromowego sposobu tworów przemysłu żelaznego. 
Juptnara., uznanego powszechnie za najdolcł'adniej- N!! 18. a) Szwecya i ws?Jechświatowy r_vnelł 
szy, autor otrzymał większe wyniki, co może prze- l rudv żela.mei w pr.r:vsztości. Streszczenie prac 
mawiać na korzyść nowego sposobu. f) n--:_vstawa 1 pro.f. Fornebohma i Sjogrena, na podstawie któ
powszechna 'W Leodytt111. ( Liege) (c. d.). Hutnictwo. g) rych uzasadniony został projekt obłożenia rudy 
A. ,lfesserschmitt. U rozmies::c:::enitt siar/d w odle- żelaznej w Szwecyi cłem wywozowem. Znaczne 
wach surowcowych i wP~vw jej na wl,tsnof;ci orłle- ilości rudy szwedzkiej wywożone są do Niemiec, 
wów. Autor przytacza wyniki badań, dokona- to też nowe prawo wywarłoby szkodliwy :wpływ 
nych przez siebie w celu wyjaśnienia wpływu, na hutnictwo niemieckie, zwłaszcza na Sląsku. 
jaki wywierają wymiary przedmiotów oraz spo- Sprawozdawca jest zdania, że cło wywozowe po
sób odlewania (z góry lub z dołu) na rozmiesz- derwie przemysł górniczy w 8zwecyi, nie wyw
czenie siarki w odlewie i skutki tego na wytrzy- rze jednak wplywu na wszechświatowy rynek 
małość przedmiotów odlanych. rudy żelaznej z tego względu, że udział' Szwecyi 

N!! 16. a) R. Jl. Dt!lelen. Sposobv, zapobiega- w wytwórczości rudy wynosi zaledwie 5-6°/0 • b) 
fq.ce tworze~tiu sif! d::i!tr osadawvc/z w blokach stało- S. Vaulcaill. Walcowane lwta stalowe dla wagonów 
wych. Przegląd sposobów uszczelniania bloków kolei żela r:nvch (dok.). Opis sposohów wytwarza
stalowych zapomocą prasowania ich podczas sty- nia kół' wagonowych w fabrykach niemieckich. 
gnięcia lub też za pomocą utrzymania górnej części c) O Simmersbach. Sposób !wksowania źle koksu:fq
bloka przez czas dłuższy w stanie ptynnym. b) cvclz sif Wfgli lcamie11nych. N o wy sposób, obmyśla
B. Quast. Nieco o clitorlnicach i wyk ,ułczalniac!z dla ny przez H. Sch warz a z Dąbrowy (bląsk Austryac
walcowni żelaza ks?Jtattowego. Opis niektórych ki), polega na prasowaniu węgla przed włożeniem 
urządzeń w chłodnicach i wykańczalniach dla do pieca koksowego a następnie utrzymanie go 
belek i szyn. Auto1· podaje kilka projektów naj- pod slabem ciśnieniem w piecu przez cał'y czas 
odpowiedniejszego rozmieszczenia maszyn i miej- trwania procesu koksowego. d). r~vst~wa pow
sca, przeznaczonego na skład żelaza. c) F. _fa11s- szeclma w Leodyum (pocz.). O mem1echm prze
sen. Elektryczne przmosseJtie sity w !lutach .i:ela;r- myśle maszynowym na wystawie. e) W dziale 
nych ( do~.)- O wyrównywaniu obciążeni~ i re- laborator_vum ILutuiczego ::majd!tfe się: ~) <?pis .no
gulowamu dynamomaszyn. d) Prz vczvnkz do hi- wego przyrządu do oznaczama pyłu 1 w1lgoC1 w 
storyi żelaza. Historya dawnego przemysłu żelaz- gazie wylotowym. 2) Sposób oznaczenia żelaza 
nego w Lotaryngii, napisana przez L. Becka. e) metalicznego obok tlenku żelazawego i tlenku 
Wystawa powszechna w Leodytt •lt (dole). f) lfa- żelazowego. f) Jfasz_vlly i urz gdzenia, stosowane 
szyny do formomania rdze11i (karm) . Autor daje w odlewniach (dok.). 
opis różnych typów maszyn do formowania karni Revue universełle des mines (1905) Kwie-
i wskazuje na wady i zalety każdej z nich. cień. a) H. Schneider. Urzqdzeuie szybu po-

NQ 17. a.) .Vowa tablica wvmia•'ÓW dla belek wietr;;mego, jrrlw wvciqgowv. Mając na względzie 
żelaznych (dwuteownil<ów) ·w lliemiecldej księdr::e pro- ograniczenie kosztów budowy szybów wyciągo· 
.filów normalnych. 8prawozdanie komisyi, zajętej wych, powszechnie przyjęto dawać im wymiary 
ustanowieniem nowych profilów. b) S. Vaulcain. bardzo małe. Zasada ta, usprawiedliwiona przy 
Walcowane kola stalowe dla wago1zów kolei żel.?znyclz odbudowie pokładów niegłęboko poJożonych, nie 
(pocz.). f::>treszczenie odczytu o sposobie walco- powinna być stosowana wówczas, gdy jak np. w 
wania i próbowania kól stalowych w Ameryce. okręgu Limburskim roboty prowadzone są na 
Sprawozdanie uzupełni! autor danemi o wytwór- głębokości 600-700 m. Dla możliwie najlepsze
czości kół' w Niemczech. c) }. Castner. Ero/t go o procentowania wy!ożonego kapitału roboty 
na wystawie w Leodvu11t w r. 1905. Dział armat należy prowadzić w szerokim zakresie a więc 
na wystawie. d) Określenie węgla w ferrosilicium. przy udziale wielkiej liczby robotników; z dru
K. J enne zaleca określanie węgla za pomocą spa- 1 giej strony wyższa temperatura skał, przypusz
lenia w atmosferze tlen u. e) E. T-le wit. Ol<reśle- l czalny dopływ wody cieplej i obfitsze wy dziele-
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nie. gazów zm~szają do ulepszenia przewietrzania. mykaniaszybu powietrznego b) W. Tahon. Pr.&y 
NaJkorzystniuJ urzeczywistnić to przez powięk· krycie rzeki Senny w obrębie Brukseli t' proje/d no
szenie przekroju szybu powietrzuego do wymia- 1vej arteryi komunikacyjnej, lqczqcej rezyden.cyę lzró
rów szybu wyciągowego . Zastosowawszy środki, lewskq ze środkiem stolicy. c) Zaktady metalur
maj.ące na . celu za po b~eganie stratom. ]lO Wietrz~, !fic:we Kruppa. Treści wy opis wszystkich fabryk 
moz~a . tak1 szyb z .wielką dla kopalm korzyści ą 1 kopalń , należących do towarzystwa akcyjnego. 
za~rnem~ na, ~omocmczy s~yb wyciągowy. Autor ·1 "F. K rupp." 
daJe op1s roznych sposobow hermetycznego za- "" IV. K. 

Zjazd XXX przemysłowców górniczych hutnicz.ego, rozszerzenie stacyi, wysyłających i 
południa Rosyi. Na dzień 2 listopada r. b. pro- odbierających ładunki na poludniu Rosyi, powięk
jektuj e się zwołanie w Charkowie zjazdu XXX-O'o szenie sprawności przewozowej dróg żelaznych 
przemysłowców górniczych południa Rusyi. p;'0 _ w okręgu południowym, budowa nowych stacyi 
jekt programu zjazdu obejmuje następujące pun- ładunkowych na rzeczonych drogach żelaznych, 
kty: l) Sprawozdania rady zjazdu, członków budowa nowych dróg żelaznych i odnóg do miej
r::~dy do spraw górniczych, pelnornocników zjaz- scowości, w których znajdują się pokłady i złoża 
du, towarzystwa niesienia pomocy robotnikom węgla i rud, urządzenie prywatnych taborów kc
górniczym, komisyi rewizyjnej zjazdu. zawiadu- lejowych dla ładunków górniczych i hutniczych. 
jącego biurem statystycznem i innych urzędni- 12) Rozwój budowy okrętów i żeglugi handlowej 
ków zjazdu. 2) Opracowanie danych statystycz- w związku z rozwojem przemysłu węglowego i 
nych o przewidywanej w r. 1906 wytwórczości żel~zneg.o. oraz ze w~glęctu na stan . obecny fl.ot~ 
kopalń węgla kamiennego, soli i rudy żelaznej WOJe?neJ 1 handloweJ. 14) P~rt:;: 1 przystame.1 
oraz zakładów metalurgicznych, jak również 0 wogo~ e stosunek. prze:nysł:u gormcz~go połudma 
prze_widywanej V: r. 1906 w:pyłce drogami. żelaz- l ~osy1 do komumkacyl wodnych. 1D)_ Zastosowa
neroi węgla kamiennego, soh. rudy żelazneJ, top- me p~ńs.twowego, 1~odatku prz~mysłowego ?o-· 
ników (kamienia wapiennego, dolomitu i t. p.) i p:zedsi.ęblOrst:w gormczych 1 hutmczych .. 16) Gar
wytworów przemystu hutniczego. 3) Stan obec- mc~e 1 hutn.ICze wykształc~me teohn;cz~e. 17) 
ny przemysłu węglowego , żelaznego, rudzianego Po~ądane zmtany w m:~ądzemu władz g;orJ?wzychz 
i solnego na potudniu Rosyi i rynki zbytu dla l maJą?e na celu roz\~OJ przemy?Iu ~ormczego 1 

wytworów przemystu D'ÓrniczeO'O i htltniczeO'O f hutmczego. 18) Budzet wydatkow ZJazdu na rok 
potudnia Rosyi. ±) Kw~stya robotnieza w pr~e- 1 1906. 19) Wybory o~ób na urzędy X~X-§30 zj~z
myśle górniczym i hutniczym poludnia Rosyi . du: pr~zesa rady ZJazdu, petn~rno.cmka 1 dwoeh 
5) Utworzony stosownie do postanowienia zjazdu zastępc~w d? rady do spr~w goi~mcz;ych, pe~no~ 
XXVIU-go fundusz na odszkodowanie przedsię- moc.mkow. ZJazdu. ~elegatow, członko_w . ko.miSYI 
biorstw górniczych w razie masowych wypadków rewizyJneJ. ~złonko:v ?owarzystw~ mes1ema ]?O
nieszczęśliwy ch z roboLnikami. o) Rozpatrzenie mocy robotmkom gormczy;n, zawu~,duJącego biU
kwestyi, dotyczących prawa z dnia 15 czerwca rem statystyc.zne.m,. cz·lonko":' komiSYJ do .spraw 
r. 1903. 7) Ubezpieczenie robotników od wypad- fa?r~cznych. 1 gormczo-hutmcz~c~, członkow k~
ków nieszczęśliwych. 8) Ubezpieczenie wzajem- m;sy1 przy Izbach skarbowych 1 mnych urzędm-
ne od ognia wlas ności, należących do przedsię- kow ZJ azdu. S. 
biorstw górniczych i huLniczych. 9) Rozpatrze- Nowa zasada ubezpieczenia wzajemnego 
nie projektu ustawy zjazdów przemyslowców gór- od wypadków nieszczęśliwych. Idea zasadni
niczych poludnia Rosyi. 10) Stosunek przedsię- cza ubezpieczenia wzajemnego od wypadków 
biorstw. górniczych i hutniczych południa Rosyi nieszczęśliwych polega na tem, że pewne grono 
do mie,1scowyrh instytueyi samorządu ziemskiego właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych zawie
i ~iejskiego oraz ewentualne reformy, przewi- ra odnośną umowę i wpłaca do wspólnej kasy 
dziane w ukazie N aj wyższym z dnia 12 grudnia premię (właści wie zadatek), wysokość której za
r. 1904 i w manifeście z dnia 6 sierpnia. 11) Ta- l leży od stopnia niebezpieczeństwa danego przed
ryfy na przewÓz drogami żelaznemi węgla ka- siębi01·stwa pod WZO'lędem zachodzenia W niem 
~iennego i innych wytworów górniczych i hut- 1 wypadków nieszczęśliwych z robotnikami; pre
mcz:;:ch. 22) Stosunek przemysłu górniczego po- 1 mia ta oblicza się zwykle w stosunku do wyso
lu~ma Rosyi do dróg żelaznych, przewóz droga- kości wypłacanego robotnikom zarobku. Z owej 
rn1 żelazneroi wytworów przemysłu górniczego i wspólnej kasy wyplacaj<t się wszystkie odszkodo-
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wania robotników z tytułu wypadków nieszczęśli- kiem ci przemysłowcy, którzy przynieśli najwięk
wych, zaszłych z robotnikami we wszystkich na- sze szkody. Z asada rachunku przedstawia się, 
leżących do związku przedsiębi orstwach, oraz jak następuje: i eżeli roczny przychód kasy ub.:lz
koszta a.dministracyi. W końcu roku dokonywa pieczenia wzajemnego nie wysta rcza na pokr ycie 
się obliczenie i , jeżeli wpłacone przez należących 

1 

wszystkich wydatków na administracyę, wypłatę 
do związku właścicieli przedsiębiorst.w premie odszkodowań, rezerwę na zabezpieczenie rent i 
przenoszą dokonane wypłaty, koszta administra- l zadośćuczynienie innym zobowiązaniom kasy, w 
cyi i inne zobowiązania kasy, w takim razie po- takim razie niedobór pokrywa się przedewszyst
.zostalość zwraca się jej uczestnikom w odpowied- .

1 

kiem z kapitału zapasowego; je7.eli i kapitału za
nim umówionym stosunku, albo przeznacza się pasowego nie wystarczy, reszta niedoboru pokry· 
na tworzenie kapitału zapasowego, albo wreszcie . wa się przez premię dodatkową, dzieloną parnię
otrzymuje inne przeznaczenie zależnie od uznania l dzy wszystkich uczestników kasy w sposób na
u?zestników; jeżoli natom.ia.st rzec~on~ premie stę~ujący: a) jeżeli reszt~ niedoboru nie przenosi 
me wysta.rczaJą na pokryCie wydatkow 1 zobow1ą- 20% rocznych wydatkow, to rzeczona reszta 
zań kasy, w takim razie niedobór pokrywa się l dzieli się pomiędzy uczestników w stosunku do 
zwykle z kapitaru zapasowego, a gdy i tego nie l przyniesionej przez każdego z nich w roku spr a
w.ysta~czy, w.ó~czas niedobór pokrywają w o~po- l wozdawczym .sumy szkód; b) jeżeli re~zta niedo
Wledmm umowwnym stosunku należący do zw1ąz- boru przenosi 20% roco;>;nych wydatkow, to po 
ku właściciele przedsiębiorstw. pokryciu w sposób powyższy części (20%) tej 

Wielką trudność przedstawia określenie wy- 1 reszty, pozostalość nieelaboru dzieli się pomiędzy 
sokości premii. Wfaściciele llrzedsiębiorstw bardzo l tych tylko uczestników kasy, których szkody 
niechętnie placą wysokie premie, ]JOmimo iż pozosta- przenoszą opłaconą premię, w stosunku do różnic 
loś? podl~ga następnie zwrotowi; . ni~kie premie 1 pomiędz:y. przyniesioneroi szkodami i opłaconeroi 
maJą SWOJem następstwem dopłaty 1 wowczas prze-

1 

prem1am1. 
myslowcy niejednokrotnie odmawiają uiszczania Zasadę powyższą należy wyjaśnić na naj
tych dopłat, spowodowanych przez to, że u jed- prostszym przykładzie . Przypuśćmy, że kasa 
nego lub kilku uczestników wspólnej kasy skut- ubezpieczeń wzajemnych liczy 10 uczestników, z 
kiem braku należytego dozoru, wadliwych urzą- których każdy zapłacił po 1 000 rubli premii 
dzeń lub innych przyczyn, zdarzały się częstsze czyli razem 10 000 rubli; wydatki kasy wyniosły 
wypadki nieszczęśliwe, które wywolaly dopłaty. w danym roku 15000 rubli, czyli że kasa przy-

Towarzystwo Petersburskie popierania prze- niosła 5 000 rubli straty; kapitału zapasowego 
ID:Yslu fabrycznego w celu usunięcia powyższych kasa nie posiada. W warunkach zwykłych ubez
n~edogodności zaproponowało ustanowienie niz- pieczenia wzajemnego każdy z uczestników po
kiCh premii, lecz z warunkiem, żeby w ewentual- winien dopłacić po 500 rubli. Podlug nowej za
nych doplatach przyjmowali udzial przedewszyst- sady dopłaty każdego z uczestników wynoszą: 

M Opłacone 
uczestni-
ka kasy premie 

r 1000 

l 2 1000 

3 T 000 

4 r ooo 

5 r ooo 
6 T 000 

7 1 000 

8 r o •O 

9 1 000 

l 10 1000 

10000 

l l Opłala za 
Całkowi- ?rzynie- innych . 

Yd t ~ t 1Sl0ne szko- ucze Lmkow 
~- a op1a ·a 

1 
dy (+) l ub od-

Przy,ie- i Podzia! . Różnica Podzia 
sione opłaty do- p01mędz:y reszt 

szkody datkowej szkodą. 1 opłaty 
(20°10 szkód) prem1ą datkaw 

- - l - l -

200 40 - l -
8o 

. 
400 

l 
-

l 8oo 160 - - -
r ooo 

l 
200 - -

l 200 240 200 52 

l soo 300 soo l 1)2 
l l 

209 2 100 420 

l 

l 100 

2 700 l 540 l 700 l 447 
l r o8o 5 100 l 020 4 100 

l 5 ()(lO 3 000 7600 2000 

eJ l wrotnie (-) 

l 000 l 
l 040 

r o8o 
1 100 

l 200 

l 292 

l 432 

1 709 

T rf>7 

3 roo 

1)000 

200 

400 

8oo 
l 000 

l 200 

1 ;oo 
2 100 

2]00 

5 100 

15 000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

i 000 

92 

68 

39 1 

7 13 
- 2000 

o 

Z asada powyższa psuje w pewnym stopniu żeli bowiem uczestnik nie jest zabezpieczony od 
ideę ubezpieczenia, polegającą na zniesieniu wy- większych szkód, to właściwie samo ubezpiecze
padkowości zapomocą podziału ryzyka w równym nie istnieje. 
stopniu pomiędzy wszystkich ubezpieczonych; je- K. S. 
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Podniesienie opłaty stemplowej. Od dnia liczbę 1500 uczestników kongresu. 
14 wrześn ia r . 1903 podniesioną została opłata Oprócz o:ficyalnych przedstawicieli wszyst
stemplowa. Opłata stemplowa prosta podnięsio- k ich państw w kongresie brali udział przedstawi
ną została: l ) z l r ub. do l rub. 25 kop., 2) z 60 ciele zarówno instytucyi z sprawą tą związanych, 
kop. do 75 kop., 3) z 15 kop . do 20 kop. (od nie- jak i wysłańcy robotników. 
których dokumentów), 4) z 10 kop. do 15 kop. Pierwsze posiedzenie zostało otwarte d. 17 
(od niektórych dokumentów). Porlatek stempla- w1·ześnia r. b. przez b. prezesa ministrów KERBERA; 
:VY aktowy*~ wynosi: 1) norma wyższa od aktów poczem przywitali obecnyr:h pr ezes Wiedeńskiej 
r ~o~umentow o charakterze majątkowym, wy- izby handlowej K ING w imieniu przemysłowców, 
n::remo_ny_ch w ~1~t . 51 ustawy stemplowej, po prezes honorowy d-r BoEDIKER, minister spraw 
pręćdzres1ąt kopieJek od każdych stu rubli sumy wewnętrznych hr. RHEIDT, burmistrz LuGER i rek
aktu do dziesię?iu tysięcy rubli i po pięć rubli tor uniwersytetu Wiedeńskiego PHILIPOWICz. 
od .każdego _ty~rąca ru?li, przenoszącego dziesięć Odpowiadali bel.g:i.J·czyk Dusois i b. minister 
tysręcy rubh, hcząc meca~e setki i tysiace rubli fr·ancuskr' M ~ 

a Ca""Jco 't 2) . . d l . . . d k ILLEf\AND. z ~ wr. e; norma nizsza o a '-to w 1 o u- ~ . . . 
mentów, wymieoionydr w art. 57 ustawy stem- 1 JSastrpnych dni ~:ficyaJ_m p~zedstawrcrele 
plowej, po pięć kopiejek od każdych stu rubli streszczali nowe prawo 1 zamrerzema. 
SUJ?Y. aktu ~o. dziesięciu tysięcy rubli i po pięć- Pierws_za dość_ ożywiona i inte:esująca dys
clziesrąt kop1eJe~ od ka~dego tysiąca rubli, prze- kusya ;vywrązał'a srę po spn~,\v:ozdamu LEONA HR. 
noszącego dzresręć tysięcy rubli licząc niecałe SKARZYNSKIEGO urzędmka munsterstwa skarbu w 
setki i tysiące rubli za ca~kowit~. Jeżeli suma Petersburgu, który objaśnił, że projekt nowego 
tranza~cyi_ handlowej nie może być chociażby w prawa jest przygotowany i ma być rozpoznanym 
przybliżemu określona przy jej zawarciu, to opla- przez przyszłą dum~,J. 
ca się _o? niej podateK stemplowy prosty w wy- 1 Przedstawiciel polski_ego_ przemysłu p. ~AKSY
sokoścr Je~nego r~bla dwudziestu pięciu kopiejek ~!LIAN ~UKSEMBURG w treś~IW~J przemowie_ wyJaśnił 
(poprzedmo było Jeden rubel). Opłata dodatkowa zycz~me, aby z ustanawremem prawa oprekuńcze
podatku_ ste1;'J-plowego od takiej tranzakcyi podług go_ m_e cz~k~no na żadne dumy, lecz takowe jak
ustanowroneJ przy jej wykonaniu sumy uskutecz- naJspieszmeJ wprowadzono w wykonanie, aby in
nia się najpóźniej w ciągu tygodnia po otrzyma- , stytucyi tej nie centralizowano, aby dano jej zu
niu przez kupującego ostatniej partyi towaru p~łną autonomię i wreszcie aby wyraGnie wyjaś
albo ~okumentu, stwierdzającego wykonanie tran- ~nono,_ że nowe prawo ~osi_ na~wę "państwowego " 
zakcyr przez sprzedawcę (r achunku handlowego, 1 Jedyme dlatego. że znaJdUJe !:!Ię pod opieką pań
notatki dla pamięci, listu handlowego, kończące- stwa, właści wie zaś stanowi tylko nowe instytu
go stosunek, i t. p.). Przy opłacaniu dodatko- cye autonomiczne, do których wszyscy praco
wem podatku stemplowego z sumy, jaka ma być dawcy i pracownicy obowiązkowo należeć muszą. 
zapłaconą, potrąca się podatek, zapłacony przy D-r BoEDIKER w poparciu ostatniej uwagi w 
zawarciu tranzakcyi. Zmiany powyższe w usta- abszernem przemówieniu wyraźnie podkreślił, że 
wie stemplowej ogłoszone zostały w ;,'\~ 107 Zbio- i w Niemczech zabezpieczenie robotników nie
Yu praw i rozporzqd?Je/t yzadu z r. 1905. jest państwowem, jak wielu cudzoziemCĆ•w mylnie 

Międzynarodowy kongres w Wiedniu w l cytuje i pojmuje; jedynie rząd, jako in tytucya, 
sprawie zabezpieczenia robotników. Gościnna która ma władzę stanowienia prawodawstw, na
i uprzejma naddunajska stolica we wRpanialym i l dał pr_aw~ ~emu jak i wielu innym dla większ~j 
ozdobnym ~woim pałacu, który sieje wiedzę tlau- wyr~zrstosc1 n_azwę "państwowego", faktyczn:e 
kową, przyJmowała niedawno działaczów na polu bowrem wszelkie prawodawstwa same przez się 
poprawy i zabezpieczenia bytu robotników. są państw?we. . . 

Po ustaleniu wszelkich innych prawodawstw Do p1ątku d. 21 wrześma r. b. :vłączme od-
cały _świat cywilizowany przystąpił obecnie do bywały st_ę debaty nad_ 54 zło~onymr na _kongres 
rozwiązania wielkiego zadania a w Wiedniu na l re_feratam1 s_pecya~nym1 przy _c1ągłym udzrale pra
temat., zadany przez seniora i powagę d-ra BoEDI- WJe wszystlnch 1 oOO ueze~tm~ów kon~resu. . . 
KERA, wszystkie kraje miały zdać egzamin z po- Plan kongresu Jest _wielln, gdyż UJednostaJm 
czynionych w tym przedmiocie postępów. prawodaws~wo w. tym ~1~runku. Głó:vny rezul-

. Pr~wod<:wstwo robotnicze wymaga znacznie ta~-uzname ko_mecznosci wprow_adzen~a auton~
wię~szeJ znaJ~mości niż ws~elkie inne, albowiem m;cznego obowi~zkowego ubezpieczema robotm-
opr?cz właścrwego prawmka teoretyka żywy kow we wszystlncb państwach . . 
udział w wykonaniu przyjmować muszą lekarze ~astępny kongres ma odbyć srę za. 2 lata w 
wszystkich specyalności, inżynierowie, matematy- Rzymre. 
cy, statystycy, technicy ubezpieczeń, finansiści i Uwagi p . LuKsEMBURGA nie minęły bez echa, 
wielu innych, nie dziw więc, że ważna ta i o b- albowiem już na kongresie główny przedstawiciel 
szerna kwestya socyalna zgromadziła imponującą Rosyi profesor STOFF objaśnił, że minister skarbu 

*) Przegll\d Górniczo-łl.utniczy, r. 190!, .N! 13, str. 36f\, :\121, str. 576. otrzymał polecenie, aby bezzwłocznie przystąpić 
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d o ustanowienia prawa o obowiązkowem ubezpie- winna oddziaływać szkodliwie na tygielek platy
czeniu robotników. nowy. Referent Stahl u nd Eisen ostrzega jednak 

Stacye doświadczalne dla węgla kamien- przed używaniem do operacyi stapiania tygielka 
nego. J ak donosi Pra'I.Vitielstwiennyj Wiestnik, ma- p latynowego, a radzi używać niklowy. A. S. 
ją być ze względu na potrzeby miejscowego prze- l (Stahl und Jo~ isen. r. 1905, M 10). 

myslu węglowego utworzone niebawem trzy sta- 'Obecność siarki w chlorku baru. J. PATTIN-
cye do badania węgla kamiennego. Jedna z nich soN i T. D uNN wykryli w różnych próbach chlor
mieć będzie charakter stacyi centralnej i zada- ku baru, spr zedawanego jako czysty do użytku 
niem jej będzie nadzór ogólny, d wie pozostale laboratoryjnego, obecność tiosiarczanu sodu, któ
·stacye powstaną w zagŁębiach węglowych: Dą- ry pod wplywem czynników utleniających daje 
browskiem i Poludniowem. Zadaniem tych sta- osad siarczanu baru. Ze względ u na to, że chlo
cyi będzie między innemi: oznaczanie przydatno- rek baru jest odczynnikiem powszechnie stosowa
ści danego gatunku węgla do pewnych typów nym do dokładnego oznaczania siarki, obecność 
kotlów i palenisk. Koszt urządzen ia rzeczonych w nim tiosiar czanu może mieć wpływ ujemny, 
stacyi doświadczalnych obliczono na 150 000 rnb. którego nie należy lekceważyć. 

(Przegla,d Techniczny). (J. of. the Soc. of. ~.hem. Ind., 190:;, 2!). 

Przyczynek do analizy ferrosilicium poda- Tkaniny niepalne. N a jednem z zebrań 
Je L. L uccHESE. Zasada jego metody nie jest no- farbiarzy w Manchester zostal podniesiony fakt, 
wą. Przedewszystkiem autor zaleea dla celów że kwas tytanowy posiada wlasność czynienia 
technicznych metodę pośpieszną z zastosowaniem tkanin niepalnemi. Kawalek flaneli byl nasyca
kwasu fluorowodorowego. Do tygielka p latyno- ny kwasem tytanowym i zapalony; ogień zgasl, 
wego odważa się 0.5 gr ferros ilicium (dla stopów a matery a .nie zaplonęla. Cytowany środek po
z zawartością krzemu mniejszą niż 45°/0 - 1 gr), siada tę zal etę, że gotowanie i pranie nie pozba
zwilża się wodą, dodaje po kropli kwasu fluoro- wia tkaniny ani kwasu ani barwy; kwas tytana
wodorowego, następnie 1 cm kwasu azotowego . wy staje s i ę częścią składową tkaniny. (Die Fa-
Tygielek stawia się na wann ie piaskowej i za- briks-Feuerwehr). A. S. 
wartość odparowuje do suchości. Operacyę do- Oest. z. f. 13. u. H.- W., r. 1905, :.\; 31). 

dawan ia ~wasu azotow~g? i odparowyw~nia P?- 1 Otrzymywanie odlewów stalowych bez dziur. 
~tarza s1ę dotąd, . ~opoki wag:a tygla ~ 1e . stame (Pat. amerykański kl. 31 c. M 159 584, r. 1902). 
s1ę stalą. Po.zostalosć sH~da ~1 ę z tl~n~u _zelazo- Ażeby otrzy1p.ać odlew jednorodny, wolny od 
wego ob~k mez:Jac.zny_ch_ I lośCI ;vapma 1 11?-.agnezu dziur, należy go wedlug brzmienia patentu przed 
yr p~stacr fosfo1a~ow 1 sJ a~czano~. PomiJaJąc te posadzeniem do pieców dołowych lub innych po
Ilości, :z;aw~rt?ść .zela~a obhcza .się,~- '~agi P?zo- dobnych możliwie najlepiej ochronić od wpływów 
staloś.Cl, piZ~JffiU,]ąc Ją za Fe20a, Iozn~ca olneśl~ chemicznych (utlenianie) jakoteż od gwaŁtownych 
zawa:toś? ~Izemu. w. bad~ny~ .wytwoize. D~leJ fizycznych (szybkie ochŁadzanie). W ynalazcy 
autOI opisUJe sta:piame feuosillcmm z nadtlenlnem mniemają osiągnąć te warunki przez zaopatrzenie 
so~owym w tyg1el~u _pl~tyn.ow:~m. 

0
1 gr substan- metalu w powłokę na podobieństwo szkla i po

CJI (przy za \~a~tości. SI wię_ceJ mz 40 /o-0,5gr), do- większając ciziatanie tej powloki przez wyloi.enie 
skonale utarte~, !filesza się ': ty~lu platynowyn:: panwi odlewniczych i wlewnic złym przewodni
z 2 g~. s?dy 1. 2 gr _ Na202, _ pizytern ka~alkl l kiem ciepla (węgiel, wapno). W tym celu wysy
ferrosihcn~m m~ pow1n~y doty.kać dna tygielka. puje się ściany panwi i wlewnic szklanym prosz
Oa_lą tę 1m~szamnę ogrze-ya s_Ię z P0 ?zątk_u wol- kiem albo też pokrywa się je glazurą. W paten
no,. po 5 m~nutach wystawia s~ę ,na _dzi~lame tem- cie późniejszym (pat. amerykański k l. 31 c. 160042, 
p~utury Ciemno-~zerwonego zaru I_, UJ~wszy ty- r . 1903) ci sami autorowie zalecają robić wlewni
gleJ. w szczypce mklowe. po~u~za się mn:: prz~z ce całkowicie z węgla, ujmując j e dla ochrony 
~ewie~ cz_as w celu dokl~dm?Jsz~go z~nesza:ma od uszkodzeń w 7-elazne oprawy. Wlewnice takie 
IoztopioneJ masy. ~o kwandransie real ... cya. Jest mają w użyciu wypadać nawet taniej niż surow-
skończona. Zawartosć tygla rozpuszcza się w cowe ' A s 
wodzie i kwasie solnym, a wydzieloną krzemionkę · · · 
waży się . Na otrzymaną w ten sposób krzemion-
kę działa się kwasem fluorowodorowym; krzem 
ulatnia się, często jednak pozostaje nieco żelaza 
i tlenku cyrkonowego. Różnica wagi poprzedn io 
otrzymanej krzemionki i części pozostaŁych po 
cizialaniu kwasem fluorowodorowym daje rzeczy
wistą zawartość krzemionki. Podobne postępowa
nie można stosować jak wiadomo i do stali chro
mowej . Przy temperaturze ciemno-czerwonego 
żaru mieszanina sody i nadtlenku sodu nie po-

(Stahl und Eisen , r. 1905, ]\~ !4). 

O działaniu saletry na siarczki naturalne. 
DR. J . MATUSCHEK (Chem.-Ztg., 1905, S. 510) przyta
cza szereg doświadczeń, z których wynika, że 
siarczki, ogrzewane z saletrą sodową (siarczek 
miesza się z saletrą i pokrywa warstwą saletr y), 
dają si ę redukować na metal. N aj lepiej próby 
wypadł:y dla blyszczu olowiu; tym~zasem piryt 
miedziany i blyszcz antymonowy daJą nieznaczne / 
ilości metalu. Operując z błyszczem ołowiu, tem 
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więcej ot~zymu.ie się ołowiu metalicznego, im ' cynkowa skrapla się w atmosferze gazu nie utle
wolniej osi ąga s1ę temperaturę, przy której sale - ~ niającego. Poprzedn ie nieudane próby otr zymy
t r a sodowa zaczyna działać na rudę. Po osiąg- wania cynku w wielkim piecu NAGEL tłumaczy 
nięciu tego punktu dopływ ciepla powinien być obecnością tych właśnie obojętnych i utleniają
przerwany. Na podstawie badań nad pozostało- cych gazów, któr e j ak np . kwas azotowy i wę
ściami M.iTUSCHEK dochodzi do wniosku, że osta- g lany podług jego doświadczeń sprawiają, że za
teczna reakcya odbywa się podług wzoru: 3 PbS + miast płynnego cynku tworzy si ę pyl cynkowy 
+SNaN03 =3Na2S04 + P bO+Na2PbO,l+Pb+ i t lenek cynku. We wspomn ianym patencie wy
+2N02+4NO. Jako najlepszy wynik, autor przy- nalazca.- kładzie nacisk na nieobecność tych ga
tacza otr zymanie 6,2 gr olowiu metalicznego z zów a w późnieiszym (766 <l79), w którym mówi 
10 gr błyszczu ołowiu. Z doświadczeu ia MATU- o stosowaniu węglowodorów, a w szczególności 
SCHEKA wypływa, że saletra w pewnych wa ru n- gazu ziemnego o składzi e 85% metanu i 15% 
kach może redukować siarczki. T e war unki jed- azotu, twierdzi, że taka mieszanina pod względem 
nak nie mogą być wskazane, pon ieważ SiJ: :zależne działan ia nie ust9puje gazowi wodnemu i zawarty 
od wielu okoliczności, które mogą się zmieniać w niej azot na ostateczne wyniki ujemnie nie od
jedynie tylko w pewnych ciasnych g r anicach, działywa. Próby tego sposobu na wielką skal ę 
być może niedos'tępnych dla metod określ ania. wykonywane są obecnie przez jedną z hut cyn-

A. S. kowych; nie posunęły si~ jed nak tak daleko, że-
(Oest. z. f. B. u. H.- w., r. 1905, .\; 31 ). by na ich podstawie można bylo już wydać sąd 

Odkrycie pokładów cyny w Transwaalu. 1 o wartości tego sposobu. A. S. 
W ~statn .ich czasach obudziła ogól1.1e zai~1tereso- l <?est. z. f. B. u. H.- w., r. 1005, x, BJJ. 

wame wiadomość~ że około 4,~ m1l w lnerunku 1 Zużel wielkopiecowy i cement portlandzki. 
północno-wschodmm od P~·etory1 o?kryto . znac~- / Nie wszystkie fabryki, posiadające wielkie piece, 
ny _POkład r.udy • cyn?WeJ,. :ro .ktorym. Wiele Się l znajdują się W tem szczęśliwero vołożeniu. aby 
mozna spodziewa~. P1erweJ JUZ znaleziOno rudę mogły korzystnie zużytkować sWÓ.J żużel wielko
?yno.wą w Swaz1enland, le?z .t~ lk~ w małych l piecowy. we własnej cementowni. N atomiast każ
I~ościacl~, . tak że wydob:ywame JeJ me opłacało da może dostarczać go w postaci drobnego proszlru 
s1ę. MieJsc.e w Pretor.J?, w ktorem ten J?Okla~ i znajdzie dla niego dobry zbyt, o ile własności 
cyn.y znal~z1o:no, z~ku:rnł wraz z przylega,Jącemi tegoż pozwolą go zastosować jako domieszki do 
posiadłośCiami kap1t~hsta z !~h.annesburga. Ed- cementu portlandzkiego. Naturalnie, dla każde
mund Brays~aw, stoJ.ąCj~ \~ SC_ISłJ;Il).. s~osun lm ze 1 go gatunku żużla powinny być przeprowadzone 
stowarzyszemem. kap1tahstow 1 gol'Ilikow "J ol~a~ - l odpowiednie badania. Do takich badań powinny 
nesburg Cons_ohdate Inwestmant Company L1:m- zachęcić przytoczone dalej wyniki prób. Do prób 
te~~. Odkryc1e to spowodowa-ło, że w ?kohcy brany by l proszek żużlowy z Dortmundu, używa
teJ, ma.lo przedt~m .pod wzgl.ędem g~ologiCzn_ym ny tam jako dodatek do zaprawy. Zaprawę przy
badaneJ, o?byw:aH s1ę wszędzie obecme energ10z- rządzono w ten sposób, że na 0,75 cz. na wagę 
ne poszulnwama. (Czasopismo '.rechuiczne). cementu portlandzkiego dodano 0,25 cz. żużla 

O redukowaniu rud cynkowych w piecu 1 wielkopiecowego, bardzo drobno zmielonego, i 3 
szybowym podług OsKARA NAGELA . (Patent Sta- cz. berlińskiego piasku m~rarskiego. Dla porów
nów Zjednoczonych .J\~ 699 909). Sposób N AGELA nania przyrządzono rówmeż z~prawę z l cz. na 
polega na działaniu gazu wodnego na mieszaninę l wagę cementu portlandzkiego i 3 cz. piasku bez 
odpowiednich rud cynkowych i węgla przy wy- domieszki żużla. Próby na wytrzymałość doko
soki~j temperaturze. ~az .. który jest p~awi.e ~u- 1 n~ne. zostały po 7, .30. i 90 clnia?h; przytern twar:d
pełme wolny od gazow meczynnych 1 dz1ala..]ą- meme odbywało się 1 na pOwietr zu 1 w wodzie
cych utleniająco, redukuje tlenek cynku a para 1 Wyniki prób były następujące : 

Próby na rozrywanie i ściskanie. 

Twardnienie na powierzchni Twardnienie pod wodą 
Okres 

-
S ciskanie 

-
S ciskanie Rozrywanie Rozrywanie 

twardnienia Cement l 0,75 cementu Cement l 0.75 cementu Cement l 0,75 cementu Cement l 0,75 cementu czysty 0,25 żużla czysty 0,25 żużla CIOySty 0,25 żużla czysty 0,25 żużla 

7 dni. r6,48 20,57 93,o g3,6 rs,44 l r 4,42 8s,o 82,4 
30 2Ó,44 28,86 T47,o rgo,4 r8,46 l rg~o6 109,4 '-!4,0 " l 90 

" 36·44 43,3--1 20414 28g,o 23,62 27,-16 21 T ,6 217,6 
l 

Te doświadczenia wykazuJą, że domieszka mie
lonego żużla wielkopiecowego nie tylko może zastą
pić poważną ilość cementu, ale nawet wpływa do-

. dat.mo na wytrzymałość zaprawy zarowno przy 
twardnieniu n a powietrzu, jak i pod wodą. A. S. 

(Stah l und Eisen, r. 1905, ~~ 81). 
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W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. -Wydawca Stan i sław Ci ec hanowski. J<euaktor Mieczysław Grabiński . 
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