
PRZEGlĄD GÓRNICZO-HUTNICZY . 
CZASOPlSMO. POSWlĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'rNIOZEGO. 

~ 21 (51). Dąbrowa, dnia listopada 1905 r. Tom II. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N l Pt R Z Ą D O W E. 

O d ope ł nien i u instrukcyi o zastosowaniu art. 334- "Wzajemne oświadczenia i zawiadomienia 
41 5 t. VII ustawy górniczej wyd. r. 1893. Stosow- (art. 388 t. VII ust. górn.) włościan i w~aścicieli 
nie do postanowień senatu rządzącego w MJ\'~ 170, nadań górniczych z tytułu wznoszenia budowli 
23 i 9-± Zbioru praw i rozporządzeń rządu z r. na włościańskich ziemiach nadanych (wniesio-
1895, 1896 i 1903 byJ'a ogloszona zatwierdzona ; nych do akt uwłaszczenia wlościan), zajętych pod 
przez b. ministra rolnictwa i dóbr państwa in- l nadania górnicze, oraz o konieczności przezna
strukcya o zastosowaniu art. 334 - 415 t. VII J czonych pod budowle dziaBrów na potrzeby na
ustawy górniczej o prywatnym przemyśle górni- dania powinny być dokonywane za pośrednictwem 
czym w Królestwie Polskiem. l miejscowego komisarza do spraw włościańskich". 

Obecnie na zasadzie art. 3-±9 t. VII ustawy Minister skarbu d. 24 czerwca r. 1905 do-
górniczej, N aj wyższego ukazu imiennego senato- , niósł' o tem senatowi rządzącemu dla ogłoszenia. 
wi rządzącemu z dnia 6 maja r. 1905 i odezwy j (Zbiór Praw i rozporzqdzeJI r.c;;qdu, r. 1905. 
ministerstwa spraw wewnętrznych minister skar- i dzial I, M 162, art. 1494). 
bu uznal za konieczne w celu wyjaśnienia art. , · 
388 ustawy górnicz~j*). dopełnić ~zec~oną i~struk- dnia otrzymania wzmiankowanego zawiado.ID:ienia. o~wiadczyć, te 
cyę przez ]JOStan OWleme n as tęp ul ąceJ treści: grunt, przeznaczony J?Od budowę przez ~łaśClcle_la Złem~, JSS~ mezbęd-

. ny dla potrzeb nadania. Zasadność takle~to ośw1adczema wmno. być 

l 
zaśw_iadcz.on'!' przez. i~tyniera okręg~wego . W tym wypadku przemy
słowlec gormczy w1men nabyć wzm•ankowany grunt na tądanie jego 

• ) Art. 388. Jeżeli właściciel gruntu zechce postawić jakikol- właściciela. Jeżeli właściciel gruntu postawi budynek bez uprzed
wiek budynek na powierzchni przestrzeni, nadanej na eksploatacyę nieg~ zawiadomienia właściciela nada.nia, to traci prawo wyna.g.ro
ciała kopalnego, wymienionego w artykule 386, to winien zawiadomić dzema za b~dynek, jeteli ten następnie wskutek biegu robót górni
o tem właściciela nadania, któremu służy prawe w ciągu miesiąca nd czych ulegme zburzeniu. 

~Posf~py metalurgii w roku 1904-ym. 
{Dokońc~enie, p. '"' 20, str 44Jl. 

Wvrób i koszta wyrobtt odlewów stalowyc/z z j pionego materyalu. Cena pieców o wydajności 
matego pieca martenowskiego. H. EcKARDT. (Stahl 500 - 2 000 l?g wynosi od 10 200 - 17 300 marek; 
und Eisen, 1904, 24, 347). W tej pracy omawia odwrotnie. koszta budowy pieców tego typu 
się głównie piece martenowskie, slużące d. o od- zmniejszają się ze wzrostem wielkości od 10,14 
lewów stalowych ksztaJ'towanych. odlewów ku- do 7,99 marek na 100 llg płynnej stali. W wy
tych, twardych i specyalnych. Mał:e piece moż- robie, prowadzonym bez przerwy dzień i noc, 
na stopniowo, zależnie od ilości wytworu, po- ko zta te zmniejszają się jeszcze bardziej. Pod
większać aż do objęto§ci dwa razy większej, przy- lug danych RoTTSA 100 kg stali w ma~ym kon
czem zużycie paliwa dla dostarczenia gazu jest wertorze bessemerowskim kosztują 14,98 marek. 
mniejsze. Takie piece 500 kg można następnie Potrzebna sila maszyn jest przy pie~ach marte
przebudować i zamienić na piece l 000-1500 kg nowskich bardzo nieznaczna lub prawie żadna. 
(w których da się wykonać 3 spusty w ciągu 12 Dalsze ulepszenia 'l.O odlewaniu gęstych bloków 
godzin). Ponieważ odlewy, przeznaczone do ku- metodq Rz"emera. (Stahl und Eisen, 1904, 24, 392). 
cia, twarde i szare, wymagaJą tylko 3/ 5 -

1
/ 2 tyle Odlano dwa bloki, każdy o ciężarze 15 000 kg, 

czasu, co topienie zwyklego naboju dla odlewów, jeden w wlewnicę, używaną przez RrEMERA, z na
~rzeto nie tylk~ plac~ ~·obocza, lecz i zużycie pa- sadzony~ "pa!nikie:n ", drugi w ~ormę zwyklą. Z 
liwa są znaczme mmeJsze. Przy stalowym odle- przekrOJU obu blokow trzeba wmoskować, że w 
wie zużycie paliwa nie przekracza 350fo ilości to- pierwszym wypadku zaledwie óOfo całego ciężaru 
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bloku stanowi część nieużyteczną, podczas gdy j chach i Hiszpanii, ale nie wszystkie on e są rudami 
w drugim razie na taką nieużyteczną część wy- użytecznemi. Wolframu dostarczają głównie wolfra
padło 300fo. Przytern zbadano także wpływ pro- mit, htibneryt, szeelit, które bardzo często znaj
eesu na chemiczny sklad materyału, biorąc pró- dują się w towarzystwie kamienia cynowego i 
by z rozmaitych miejsc przepilowanych bloków. pirytów złotonośnych. Ruda, wydobyta w ko
Badania te dowodzą znowu, że zanieczyszczenia palni, zawiera często tylko 5 -8°/0 wolframu i 
w materyale przechodzą podczas zastygania do musi być zapomocą oddzielenia i sortowania 
tej części metalu, która krzepnie najpóźniej, pod- wzbogacona do 50 - 70°i0 kwasu wolframowego. 
czas gdy metal naprzód krzepnący, że tak po·- Ruda powinna by6 możliwie woln::t od fosforu i 
wiemy, oczyszcza się. Wywołane procesem wzno- siarki. Wolfram jako metal z zawartością 95 -
szenie się zanieczyszczeń dziala bardzo dobrze. 99°/0 lub też stop z żelazem, zawierający 37°f0W, 
Przy pomocy paliwa, zawierającego siarkę, np. używany bywa w stalownictwie szczególniej w 
koksu, sposób RrEMERA nie da się wykonać. Europie. Zużycie wolframu na całym świecie 

lV:vrób stali bez użycia starego żelaza i rudy. wynosi rocznie 700 ..:.... 800 t. Samohartująca ię 
R. M. DAELCU. (Stahl und Eisen, 1904, 24, <1:02). stal zawiera tylko 5-8% wolframu. Niemieckie sta
Autor zwraca się przeciw projektowi GoLDSTEINA lownie zużywają rudy, zawierające 60---70°/o wo3, 
(Stahl und Eisen, 1904, 24, 341), który, kombinu- 8-100foFe,0,9-120foMnO i0,4-l,OOfoCaO. Ameryka 
jąc konwertor z piecem trzonowym, chce otrzy- wytwarza 200-350 t 50-60°/0-wych koncentratów, 
mać piec uniwersalny. Osiągnięcie celu poje- które ohecnie wywożą się również do Europy. 
dynczych procesów w piecach trzonowych zależy W r. 1902 Stany Zjednoczone dostarczyły 37 000 
p~zedawszystkiem od miejscowyc~ warunków. ~eg _:volframu metalicznego, 6 300 kg ferrowolframu 
P1ec GoLDSTEINA wymaga daleko większych kosz- 1 l o75 kg kwasu wolframowego. Wolfram, otrzy
tów zakładowych, a kombi.nacya konwertora z many w piecu elektrycznym, zawierający 99°/0 W, 
piecem trzonowym zapewne nie będzie miała do- kosztuje (w N owym Jorku) 2 ruble ;;a funt. Far
datnich stron ani jednego ani drugiego pieca. rowolfram, zawierający 37% W, kosztuje 75 kop. za 
Konwertor odznacza się wydaj n ością pięć razy funt. Stali wolframowej używa się do robienia 
większą, niż piec martenowski, wymaga jednak magnesów stal'ych, stali toczonej, płaszczów 
prawie codziennie reparacyi spodka, podczas gdy pancernych i takichże płyt ora,z stali sprężyno
spodek pieca trzonowego trzyma się przez prze- wej. 'Tkaniny, przepojone solami wolframowemi, 
ciąg wielu miesięcy; oprócz tego nie można do- są niepalne. .. 
wolnie zmieniać kształtu i wymiarów pieca trzo- Piec Mertona. G. KROUPA. '(Osterreichische 
nowego. Bezpośrednie zatem połączenie obu Zeitschrift f. Berg und Htittenwesen, 1904, 52, 
przyrządów zdaje się być bezcelowem. Tam gdzie 187). Piec MERTONA jest piecem plomieunym z 
potrzeba procesu świeżenia :.~apomocą wdymane- czterema jeden nad drugim polożonyroi trzona
go powietrza, najlepiej korzystać z wiatru, słu- mi; obsługiwanie, t. j. przerzucanie materyalu na. 
żącego do procesu wielkopiecowego, wybierać trzonie uskutecznia się przy pomocy maszyn. 
jaknajprostszy kształt konwertoru i skończyć Piec jest prostokątny, płaszczyzna trzonu wyno
operacyę w piecu trzonowym. Takie urządzenie si 6X2 m, jest on opancerzony płytami z lanego 
jest najtańsze i naj odpowiedniejsze. żelaza i stali. N a każdym z trzech naj wyżej 

Próby robienia stali niklowej z pirytu magne- umieszczonych trzonów znajdują się na piono
~vcznego. E . A. SJOSTEDT. (L'Eiectricien, 1904, wych walach grzebacze, poruszane zapomocą 
27, 270). Piryt magnetyczny z Sucibury zawiera stożkowych kóJ: zębatych. Grzebacze poruszają 
2-3% niklu i 1-2% miedzi. Kawalki rudy, bogat- prażony materyał na trzonie i przesuwają go da
sze i uboższe w miedź, oddziela się, przeznaczając lej, aż takowy spada na ostatni najniższy trzon, 
pierwsze do wyrobu miedzi, te zaś, które zawierają gdzie już gruntownie wypala się. Trzon ogrze-
30f0Ni, 0,5°f00u, 28°/0S, 50°/0Fe i 0,01°/0P, przezna- wa oddzielne palenisko, a grzebacze i waly, na 
cza się do prażenia a następnie miesza z wapnem których takowe są romieszczone, ochladzaj_ą się 
i koksem i wystawia na działanie wysokiej tem- wodą. Sila poruszająca wynosi 1-2 IP. Zar w 
peratury w piecu elektrycznym specyalnej budo- piecu można regulować zapomocą drzwi; powiet
wy. Ruda wyprażona zawiera okolo 3°/0Ni, rze, potrzebne do procesu utlenienia, doprowadza 
530foFe i 30foS. W ten sposób udało się otrzy- się zapomocą miechów, umieszczonych w dowol
mać w przeciągu l godziny przy użyciu energii nie obranych miejscach. Jeżeli gazy, uchodzące 
108 k. w.-27 kg stali niklowej. Koszta l 000 kg z pieca, mają służyć do otrzymania kwasu siar
obliczono na 105,48 marek czyli, że, oceniając czanego, to zapomocą odpowiedniego ustawienia 
l 000 kg stali niklowej na 125,48 marek, pozostało szybra prowadzi się oddzielnie z dwóch górnych 
czystego zysku 20 marek. trzonów bogate w S02 gazy do fabryki H 2S0i, 

Wolfram, jego z astosowanie i wartość. (Eng. podczas gdy gazy, zmieszane z gazami paleni
and Min. Journal, 1904, 78, 750). Mineraly, zawie- skowemi, z dwóch niżej położonych trzonów dążą 
rające wolfram, znajdują się w Stanach Zjedno- do komina. Jeżeli rudy zawierają dużo siarki, 
czonych, Kanadzie, Australii, Anglii, Saksonii, Cze- to piec d.ziala w ten sposób, że ruda w nim sama 
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wypala się. Do rud telurowo-dotowych; zawiera- porównanie sposobów otrzymania żelaza i stali z 
jących 5-8°/0 siarki, potrzeba na l 000 .kg rudy innymi procesami hutniczymi. Przychodzi on do 
64,5 kg węgla. Stopień wypalania zmienia się przekonania, że we właściwych krajach przemy
zależnie od rodzaju rudy. Telurki zlotowe z słowych, jakimi są Stany Zjednoczone, Anglia i 
Kalgoorlie po wyprażeniu zawierają 0,06°/0 siar- Niemcy, które rozporządzają znacznymi zapasami 
ki. Mieszane rudy ołowiano-cynkowe, zawierają- paliwa i tylko posiadają niezbyt czyste rudy, 
ce 33% cynku, 19% ołowiu i 21% siarki, wypa- prawdopodobnie proces elektrotermiczny ot.rzy
lają się, pozostawiając 1,8°/0S, przyczem strata mania surowca nie będzie prżedstawiał wspólza
cynku wynosi 0,4% a ołowiu 0,60fo. Piec z po- wodnictwa dla procesu wielkopiecowego. Inaczej 
wierzchnią trzonu 3911t2 wypraża przy użyciu 1-2 rzecz przedstawia się w innych krajach, w któ
J-P w 24 godzinach 33 000 kg rudy miedzianej, rych mały jest zapas węgla i czystych rud lecz 
20000-25 OOOkg rud telurowo-złotowych albo 10000 znaczny zapas siŁy wodnej. Również dla zamiany 
-15 000 lzg pirytów żelaznych. Rudy miedziane żelaza na stal piec martenowski pracuje znacznie 
z poludniowej Nowo-Zelandyi zawierają 310foS; taniej. Jedynie dla rafinowania najczystszych 
wypraża się je do zawartości 6,0% siarki, przyczem gatunków żelaza i stali dla materyalu tyglowe
ogó1]1e koszta prażenia wynoszą tylko 34-35 kop. go można zastąpić niektórymi aparatami technicz
W Tasmanii i Wiktoryi koszta prażenia wyno- nymi, pracującymi oszczędniej , niż dotychczaso
sza., do :1-0 kop. Pieca MERTONA używają w Austra- wy proces tyglowy. Glówue zastosowanie może 
lii do prażenia rud cynowych i antymonowych. mieć piec elektryczny do otrzymania wysokopro-
W ogóle w Australii piece MERTON A z n alazły s ze- centowych stop ów. .. 
rokie zastosowanie. . O matej bessemerow11i. H. BRAUNE. (Osterr. 

Elektrotermiczny sposób otrzymywania żela::Ja i Ztschr. f. Berg und Hiittenwesen, 1904, 52, 551). 
jego stopów. P. NEUMANN. (Stahl und Eisen, 1904, Dla odlewów stalowych, mianowicie wagi 100 lzg 
24, 682, 761, 821, 883 i 944). W obszernym ar- i wyżej, najodpowiedniejszy jest piec martenaw
tykule zajmuje się autor techniczneroi i ekono- ski, ale nie jest on wcale odRowiedni do robienia 
micznemi stosunkami elektrotermicznego sposobu odlewów, mających wagę / 2 lzf{. Małe odlewy 
otrzymywania żelaza i stali . Przedewszystkiem wymagają bardzo gorącej stali, co znowu jest 
z pośród sposob(•w i aparatów opisuje autor te, szkodliwe dla wielkich odlewów. Nieekonomiez
które stosują elektrody węglowe (sposób STASSA- nie i nieracyonalnie jest pędzić piec marteJlOW
NO, KELLERA, HEROULTA, HARMETA, OouLEY'A), następnie ski z małym wsadem. Przeciwnie, w tym celu 
przechodzi do tych sposobów, w których nie stosuje najodpowiedniejszy jest mały konwertor, który 
się elektrodów węglowych (KJELLINA, GINA, GmonA, jednak musi być odpowiednio zbudowany, gdyż 
RuTHENBERGA). Sr-osób RuTHENBERGA nie daje metalu z wielkich konwertorów, pracujących z małym 
płynnego lecz tylko masę na pól stopioną. Dalej wsadem, nie można otTzymać odlewów bez wad. 
w oddzielnej części pracy opisuje autor własności Wiadomo, że budowę małych konwertorów podali 
wytworów. otrzymanych w piecu elektrycznym; W ALRAND, RoBERT i TRoPtNAs. Proces W ALRANDA 
omawia wytwory, otrzymane przez SrEMENSA, STAS- wykazuje się z wsadem 500-1500 lzg1 wiatr wpę
sANo, HEROULTA, KELLERA a szczegółowo opisuje d za się przez trzon, po od węgleniu d od aJ e się 
stal fabryki Gysinger (sposób KJELLINA). Ta stal 5°/0 ferrokrzemu, dmie parę minut, dodaje ferro
pod względem jakości nie stoi niżej od stali tyg- manganu i wylewa metal. Sposób ten okazał się 
lowej. W opisie wielu wytworów autor wpro- zbyt drogi wskutek potrzeby stosowania żelaza, 
wadza analizy i liczby, wyrażające wytrzymałość zawierającego dużo krzemu i znacznej ilości spa
stali i żelaza tudzież kilku stopów jako to fer- lonego metalu. W procesie RoBERTA wiatr wpę
rosilicium i fenotytanu. Następnie autor opisu- d za się boczne mi dyszami a p~omień dotyka po
je silę, jakiej potrzeba przy wprowadzeniu róż- 1 wierzchni metalu. Przez nachylenie pieca zmu
ny ch sposobów i stopień działania elektrycznego sza się metal do ruchu pod działaniem wiatru, 
pieca. Średnio wykazuje autor, że zużycie siły przyczem cała ilość węgla wypala się prawie zu
dla otrzymania 1 000 lzg żelaza z rudy wynosi . pełnie. Tu można stosować żelazo tanie, mało 
3000 k. w. godzin, dla zamiany surowca i dodat- ! zawierające krzemu. Konwertor TnoPENASA ma 
ków na stal przy wsadzie zimnym 900-950 k. w. dwa rzędy dysz wiatrowych, które mogą praco
godzin. Zużycie sily do otrzymania 200fo-wego wać niezależnie od siebie. Jeden rząd dysz pusz
ferrosilicium wynosi 3 500-5000 k. w. godzin, cza wiatr na powierzchnię metalu, drugi rząd 
dla fel'l'oniklu 3 500 k. w. godzin. Dalej autor spala wznoszący się tlenek węgla. Fo~my są 
podaje koszta otrzymania żelaza i stali zapomocą zwrócone do środka pieca. Wiatr wywołuJe ruch 
różnych sposobów. Miarodajneroi są głównie ce- plynnego metalu w kierunku pionowym. Bieg 
ny materyalów surowych (węgla, rudy i topni- procesu jest gorętszy a metalu spala się znacznie 
ków). dalej zużycie siły i jednostka ceny dla ki- mniej, niż w procesie RoBERTA. RAAPKE próbowal 
lo-watów w ciągu roku. Koszta te dla rozmai- w aparacie podobnym do konwertora TnoPENASA 
tych miejscowości na świecie są bardzo rozmaite. powiększyć temperaturę przez spalenie tlenku 
W końcu swej ciekawej rozprawy podaje autor węgla, wprowadzając gazy, obfitujące w tlen wię-
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cej, niż powietrze, i powiększając powierzchnię roz- nia nowych ilości rudy. 
topionego metalu. Oblicza on, że przez dodanie Straty miedz i, powodowane przechodz eniem w 
5- 20% tlenu do powietrza można wywołać tern· żużel. (Eng. and Min. Journal, 1904, 77, 395). 
peraturę 2 031-2 588°, czego się praktycznie na- Autor publikuje rezultaty 2 590 analiz i rysunek 
turalnie osiągnąć nie da. Stosunkowo najsilniej graficzny, z którego można wnosić jak wzrasta 
działa dodatek 5% tlenu do wdymanego powiet- zawartość miedzi w żużlu w miarę powiększania 
rza. Konwertor pozwala nawet przy odpowied- się ilości miedzi w kamieniu. Ważną rolę odgry
niem urządzeniu podczas wdymania wiatru spusz- wa przytern zawartość krzemionki w żużlu; bar
czać małe ilości metalu. dziej zasadowe żelaziste żużle zawierają także 

Elektrolitycz ny sposób rafinowania miedzi. A. więcej miedzi. Ponieważ ruda (piryt magnetycz
BAINVILLE. (L'Electricien, 1904, 27, 65). Autor ny) zawiera tylko 10 - 20% krzemionki, przeto 
ogłasza treść odczytu W D. BAUCROFTA na zebra- podczas JH'Oeesu topienia dodaje się jeszcze kwar
niu amerykańskiego towarzystwa elektrochemicz- cu. Bardzo ważną sprawę przedstawiała kwestya, 
nago, w którym prelegent przyszedł do wniosku, jaka zawartość krzemu w żużlu jest najekano
że najlepiej rafinować miedź w nakrytych ka- miczniejsza w stosunku do procesu topienia zwy
dziach silą prądu 3,5 A na l dcm 2 i ogrzewając klego i konwertorowego, mianowicie co do strat 
elektrolity do 70°. miedzi przez przechodzenie w żużel. N aj większą 

Sposób lugowania miedz i Payne-Gillies. DANVERs- ilość wsadu (600 000 kg) przerobiono, gdy żużel 
PovER. (Eng. and Min . Journal, 1904, 77, 362). zawierał' 32-34% krzemionki. Średnia z wytwór
Sposób służy do ługowania biednych rud mie- ~ czości miesięcznej pokazała, że żużel skł'adal się 
dzianych, które wskutek zbyt dużej zawartości z 31,040foSi02 , 51,400JoFeO, 4,840foAl 20 3 , 6,300fo0a0, 
krzemu nie są odpowiednie do procesu topienia , 1,370foMgO, 1,360foS, 2,010foZn, 0,510foMn i 0,450fo0u. 
a mechaniczneroi sposobami nie dadzą się wzbo- Druga krzywa pokazuje, o ile się zmienia w żu
gacić. Rudy poddaje się działaniu nasiarczają- żlu zawartość miedzi ze wzrostem krzemionki. Przy 
cych gazów przez prażenie lł: następnie ługuje l otrzym~niu kamienia, ~awi~rające~o 250fo0u, żu
wodą. W tym celu rozdrobmoną rudę nasyca żel, maJąCY 30°/0 krzem10nkl, zaw1era 0.44°/0 0u a 
się ługiem, pochodzącym z poprzedniego proce- żużel z 330foSi02 zawiera 0,360fo0u. Jeżeli ka
su ługowania po osadzeniu zeń miedzi zapomocą mień zawiera 55°j00u, to zawartość miedzi w obu 
żelaza, równocześnie dodaje się nieco pirytu i wyżej przytoczonych żużlach waha się między 
praży w piecach płomiennych. Doprowadzenie 0,56 i 0,580fo0u. Próby, których analizy opubli
prażenia do tego punktu, aż cała ilość miedzi kowane, pochodzą z pieców Tennesee Capper
przyjmie postać rozpuszczalną, nie przedstawia Oompany. 
żadnej trudności, a mimo osiągnięcia tego punktu [(.onwertor do topienia miedzi. O. H . GLASSER. 
nie mają miejsca straty kwasu siarczanego. W (Eng. and Min. Journal, 1904, 78, 437). N owe ty
Agardo (Włochy) już przed 50 laty mieszano ru- py konwertorów prawie wszystkie są poziomo 
dy dokladnie rozdrobnione z rozczynem siarczanu leżące. Glówną przyczyną wyboru tego rodzaju 
żelaza, prażono następnie w mileżach w przeeią- konwertorów zdaje się być możność zwiększenia 
gu 4- 5 miesięcy, poczem ługowano. Siarczan ciśnienia wiatru i zwiększenia jego ilości. Więk
żelazowy zamienia się na siarkan a uwolniony sza powierzchnia roztopionego metalu skraca 
kwas siarczany rozpuszcza miedź. N o wy proces, czas przedymania, ale utrzymanie wyJ'ożenia dłuż
o którym mowa, odbywa się znacznie szybciej. szy czas w dobrym stanie stanowi wadę tego ro
Rudę prażą naprzód do teg o stopnia, aby zawie- dzaju konwertorów w porównaniu z pionowo sto
rala 5% siarki, rozdrabniają, przesiewają przez jącymi W dalszym ciągu pracy autor zajmuje 
sito o 30 oczkach w l calu kwadratowym i nasycają się głównie ilością konwertorów i sposobem by
ługiem. Rudy tlenowe lub takie, które zawierają draulicznego poruszania takowych. 
mniej niż 5°/0 siarki, dają najlepsze rezultaty lu- Sposób prz erabiania rud miedz ianych, z q.wiera
gowania. Nadmiar siarczanu żelaza nie szkodzi, jących siarkę, arsen i antymon. A. ToRKAR. (Osterr. 
ale następnie trzeba dodawać więcej żelaza do Zeitschr. f . Berg-Hiittenwesen, 1904, 52, 175). Spo
osadzenia i redukcyi utworzonego siarkanu żela- sób ten topienia rud polega na użyciu ciepła, 
za. Prażenie odbywa się w nizkiej temperaturze. uchodzącego z konwertora bessemerowskiego przy 
Jeżeli jest mało siarki, to koniecznie trzeba do- topieniu kamienia miedzianego . Przy budowa 
dawać pirytu do wywołania potrzebnego żaru w pieca, w którym powyższa operacya ma odbywać 
masie i do utworzenia bezwodnego siarczanu mie- się, zrobiona jest z bardzo zasadowego materyalu 
dzi. Praży się rudę w piecach mechanicznych, albo też składają ją ściany metaliczne, chłodzone 
opalanych gazem generatorowym. Gorące prażo- wodą. Wiadomo, że bessemerowanie udaje się 
ne rudy wsypuje się do zbiorników z wodą i lu- również w konwertorze zasadowym, jeżeli w celu 
guje w przeciągu 24 godzin. Rozczyn przed zżużlowania tlenku żelaza dorzucimy piasku 
osadzeniem ogrzewa się zapomocą pary do wrze- kwarcowego. Nie da się to jednak osiągnąć przy 
nia i rozkłada zapomocą żelaza. Powstające przy topieniu rud, gdyż żużel, zmieszany z piaskiem 
tern ługi siarkanu żelaza służą znowu do nasyca- kwarcowym, nie oddziela się dobrze od kamienia 
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i nie zawiera tak mało miedzi, aby mógł ucho- aby w wgłębieniu tern zbierały się ługi miedzia
dzić za materyal bez ceny. W opisywanym tu ne, które można następnie spuszczać. Z lmmieni 
sposobie żużlowanie tlenku żelazl:l ma nastąpić surowych tworzy się sieć kanałów o przekroju 
przez powst.aly przy topieniu żużel, który zno~u 30 crn2 i co 15 111 buduje kominy pionowe. Rudę 
ze swej strOIJY wyciąga krzemionkę z naboju. Ze wielkości 5-7 CJJt w kawałkac1J sypie się na wy
bessemerowanie w przybudówce zasadowej bez sokość 9111. Taki mieleż zawiera prawie 100 000 
topnika piasku kwarcowego z kwaśnemi dodatka- t rudy. Już podczas budowy ruieleża oblewa się 
mi nie udaje się, autor objaśnia tern, że poziom go wodą, aby ługować utworzony już siarczan 
kamienia miedzianego nad dyszami stał zbyt wysoko miedzi, wywołana zaś tym sposobem wilgoć już 
i kwaśne doJatki. nie przychodziły przed dysze. Ten przyczynia się do utlenienia. Gdy rcakcya. roz
ostatni warunek osiąga si9, jeżeli nad roztopio- poczęła się , to temperatura w kominach dacho
nym kamieniem trzyma się dość grubą warstwę dzi do 76 - 82° a powierzchnia mieleża zabarwia 
pokrywającego żużla. a wiatr wpędza pod kątem się na kolor brunat ny w skutek tworzenia się soli 
w ten sposób, że wchodzi on w roztopiony me- żelazawych. Największą uwagę należy zwracać 
tal. Temperatura, panująca w konwertorze, ma na to, aby mieleż nie zaczął 1::<ię palić. Wreszcie 
wówczas wystarczać do szybkiego topienia usta- · mieleż oblewają wodą w celu rozpuszczenia soli 
wicznie wpadających małych ilości naboju. Aby miedziowych, co powtarza się dość często. Po 
osiągnąć jednakowy bieg pieca, żużel surowy mu- upływie roku mieJeż rozbiera się. Jeżeli miedź 
si wypływać ciągle a wytopiony wzbogacony ka- wyługowano do tego st opnia, że reszta zawiera 
mień musi wypływać w przedtrzon. W tym celu 0.30fo, to należy go uważać za wymyty a pozosta
projektuje autor piec płomienny, składający się łość, zawierającą 49 - 50°/0 siarki, sprzedaje się 
z części kulistej z silnie wydłużonym przedtrzo- fabrykom kwasu siarczanego. Rezultat ługowa
nem. Wiatr wstępuje w pólkulistą część pieca a nia zależy zupełnie od przewietrzania. Odpły
na przeciwległej stronie przedtrzonu znajduje się wający lug miedziany, zawierający sole żelazowe, 
spust dla kamienia. Gorące gazy wstępują przez puszcza się na świeży minerał tak zwane "łoże 
ruchomy około osi cylinder do komory, gdzie filtrowe", wskutek czego sole żelazawe zostają 
osiada pył. Ruda przechodzi bez prażenia, dąży zredukowane. Redukcya przebiega podług równa
przez cylinder przeciw prądowi gazów i wpada nia 3 w sposób następujący: 
do półkolistej części pieca płomiennego. Podtug 5) 7Fe'/.(S0~)3+FeS2+8H20=J5FeS0~+8H2SO,,. 
zdania autora urządzenie takie zaleca się nawet Ługi, spuszczone do naczyń, zawierają w l m3 

dla tak biednych rud, które nawet nie są w sta- 4 000 gr miedzi, l 000 gr żelaza jako sole tlenku 
nie opłacić kosztów ~ort?wa~ia. . żelazowego, 10 000 gr wolnego kwasu siarczanego 

. .1/et?da et~strnkcyz nuerlz1 rlrog~l 111okrq ·w R.10- i 300 gr arszeniku. Odchodzące kwaśne ługi 
Tinto (H1szpallla{; 0HAHLEs H. Jo.NES (Eng. and M111. żelazne używan e bywają wraz z wodą do wylu
J ournal, 1904, 7 t, 6~). Rudy m1ed.zl~ne,. przezna- gowywania mieleży tak, że ilość żelaza ciągle po
cz_one. do eks~rak.c~1, :ą to. prz.ewazme puyty, za- l większa się. W pr.zecią~·u g_odziny wpł'ywa do na
w_IeraJące naJwyzeJ .3 /0 m1edz1. Me~oda łu~o~a- czyń dla osadzema n11edz1 300 m3. Każde na
ma polega. na ~e m, ze. rud~ ~klad~ s1ę w m1el.eze, czynie ma 0,96 m długości , 1,65 lll szerokości i 
takowe .dz1ałamem w1lg~c1 1 po>Yletrza utlema .a 0,67 m głębok.ości. Pierwsze naczynia ustawione 
nas~ępm? przez o.ble"':ame wodą wyh~gowywuJe 

1 

są pochyło w stosunku 2: l 000, następne zaś w 
z m?h s1ar?zan m1edz~. Rezultat taklego .lu~o~ stosunku 11: l 000, aby odpływ ługów był szybszy 
wam~ zale~y ;r g~·unc~e rzeczy od_ tego,. w JakleJ i żelazo, jakiem napełnione są naczynia, nie 
f~rm1e. znaJdUJe. s1ę. m1edź w daneJ ru~z1~. ~ ako ulegafo rozpuszczaniu pod wpływem kwasu siar
puyt zelazno-~1edz1any CuFeS2, u.tle~na s1ę m~edź czanego. Naczynia zrobione są z drzewa i usta
wpro~t. na pow~e~rzu, w CuS, utlememe. pr~elnega wione w wielu równoJegfych rzędach, a każde 
wolrne.J, naJlep~eJ zas w tym c_el~ na~aJe. s1ę Cu 2S pojedynczo da się łatwo wyłączać z szeregu. 
(błyszcz m1ed~1), zawarty. wl~sme głowme w ru- Bloki żelazne uŁożone są w naczyniach warstwa
d~ch_, prze_ra.bu~.n;ych w R10-'~\nto. Podczas utle- mi pod kątem prostym . OdpŁywające stąd ługi 
mema maJą mieJsCe następuJąCe reakcye: zawierają jeszcze w l m 2 15,2 gr miedzi, a odda-
l) FeS2+70+H20=Fe804+H2S04 lanie jej dalsze wymagaloby znacznych kosztów. 
2) 2FeSO~+H2S04+0=Fe2(S04)3+H20 Osadzon_a I?-iedż ceu:entowa z~wiera. 700foCu, wy-
3) Fe, (SO ) +Cu S=CuSO +2FeSO +CuS mywa s1.ę Ją wodą 1. gatunkuJe. P1erwsz~ gatu-

2 4 3 2 4 4 nek zaw1era 94°/ Cu 1 około O 3°/ As· drug1 gatu-
4) Fez(S04h+CuS+30+Hz0=0uS04 + 2FeS04+ nek zawiera 92°/, °Cu O 3-0 75~/ ls· trzeci 50°/ Cu 

+H So o ' ' ' o l o 
2 4 i 50foAs. Pierwsze dwa gatunki idą bezpośrednio 

Reakcya 3 biegnie dość szybko, t. j. kilka do handlu, trzeci gatunek brykietuje się z ługa-
miesięcy, natomiast reakcya 4 wymaga prawie mi kwaśnymi i wrzuca do wielkiego pieca. 
dwóch lat, aby 80% pozostałej polowy miedzi Reakcye przy osadzaniu są następujące: 
uległo utlenieniu . W celu ułożenia mieleży wy- 6) Fe2(S04)3+Fe=3FeS04 
szukuje się odpowiednie nieco wgłębionE! miejsce, 7) Fe+CuS04=FeS04+Cu 
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8) Fe+R~.S04=FeS04H+H2 
Reakeya G i 7 zużywa bezpotrzebnie żelazo. 

N a przód osadza się silnie miedź, następnie z bar
dziej rozcieńczonych lugów opada w postaci 
proszku, w końcu opada bardzo wiele arsenu. 
Jednostka osadzonej miedzi wymaga 1,4 jednostek 
surowca, za wierającego 92° f 0 żelaza. 

Proces Huntingtona Heberleilla. DoNALD CLARC. 
(Eng. and Min.J ournal, 1904,78, 630). Proces polega 
na tern, że błyszcz ołowiu odsiarcza się, mieszając 
go z wapnem i. przepuszczając przez mieszaninę 
powietrze. Jeżeli temperatura doprowadzona jest 
do ciemnej czerwoności, to dalsze doprowadzanie 
ciepła jest zbyteczne, gdyż reakcya sama dostar
cza pewną ilość ciepla. Podług patentu miesza 
się wapno i błyszcz ołowiu, ogrzewa do 700° a 
następnie oziębia do ciemno-czerwonego żaru, 
przytern mieszanina oddaje tlen a równocześnie 
wywiązuje się kwas siarkowy (80 2). Do tego 
momentu przedyma się przez mieszaninę powiet
rze, temperatura wzrasta a tlen działa na siar
czek ołowiu, uchodzą obficie gazy, zawierające 
dużo 802 , mieszanina zaczyna się topić. Reakcya 
ma przebiegać w sposób następujący: 

l) w 700° OaO+O=Ca02 

2) w 500° 4Ca02+PbS=PbS04+4CaO 
ogólnie 4CaO+PbS+40=PbS04 +4CaO 

Dalej działa siarek ołowiu na siarczan: 
3PbS+3PbS04=4Pb0+4S02 

Podane reakcye prawdopodobnie nie odpo
wiadają przebiegowi reakcyi w rzeczywistości. 
Autor stawia następujące równania: 

CaO+PbS=CaS+PbO 
Siarek wapniowy utlenia się na siarczan i z 

tlenkiem ołowianym tworzy się ołowian wap
niowy: 

CaS04+ Pb0=CaPb03+S02 

Siarczan wapniowy działa również na siarek 
ołowiu: 

CaS04+PbS+O=CaPb03+S0 2 

_Do. pewnego stopni~ mogą ~akże działać, po
dobme Jak wapno, tlenki ż~laza 1 manganu; szcze
gólniej w mieszaninie rud z blendą takowa może 
być odsiarczona jak i siarek ołowiu. Proces ten 
jest w użyciu w wielu hutach w Australii. Autor 
opisuje dokładnie wykonanie procesu w pojedyn
czych hutach. Trzeba nadmienić, że proces ten 
trzymany jest w Niemczech w tajemnicy. Ogól
ny przebieg proeesu przeO.stawia się tak: rozdrob
mone wapno miesza się z błyszczem ołowiu i 
topnikiem i ogrzewa w jakimkolwiek piecu do 
prażenia, przyozem polowa siarki uchodzi. Wy
twó~ ziarnisty przerabia się jeszcze w gorącym 
stame w konwertorze HuNTIGTONA-HEBERLEINA, któ
ry. prze~stawia żeh.zne naczynie stożkowe; przez 
mieszamnę przepuszcza się powietrze. Cały ten 
proces trwa 2 - 4 godzin i odsiarcza wytwór z 

lOGfoS na lOJoS. Spieczoną masę wyrzuca się z 
obróconego konwertora, rozbija i wrzuca do wiel
kiego pieca.. Jakkolwiek pozostają stosunkowo 
znaczne ilości siarki, nie tworzy się jednak ka
mień ołowiany. 

Sposób pr.serabiania rud cynlzowych. SALGUEs. 
(L'Ind. electro-chimique, 190:1:, 8, l, podług L'eclai
rage electr., 1903, 36, 466). W zamkniętym pi e· 
cu elektrycznym topi się rudy cynkowe, zawie
rające tlenki lub siarczek z dodatkiem topników 
odpowiedniego sk:ladu oraz węglem, żelazem 'i t. d., 
potrzebnymi dla reakcyi lub też bez tych dodat
ków, jeżeli rudy można stapiać same. W ten 
sposób otrzymuje się żużel, nie zawierający cyn
ku, i czysty metal, który zależnie od istnie
jących i odpowiednich warunków miejscowych 
poddaje się przetopieniu i dyst.ylacyi. W pierw
szym razie zbiera się metal wraz z żużlem, w 
drugim razie chwyta · się metal w odbieralnikach 
a gdy stosunki pozwala,ią, to odrazu przerabia go 
Rię na biel cynkową. Jakkolwiek zasada tego 
sposobu przerabiania rud wydaje się prostą, to 
jednak praktyczne wykonanie przedstawia wiel
kie trudności a sposoby pokonania ich stanowią 
przedmiot obszernej pracy autora. 

Ulepsffenia w procesie lttf{OWa1lia cya1wwego. 
ALFR. JAMES. (Eng. and Min. Journal, 1904,77, 161). 
Ulepszenia w użyciu pras filtrowych i przerabia
niu szlamów czyni dalsze postępy. Takie ulep
szone ługowanie zbudowano w ostatnich czasach 
w Nicaragua, Costarica, N owej Zelandyi, Afryce 
południowej, Azyi zachodniej, Ameryce połud
niowej, lecz głównie przemysi ten rozwinięty jest 
w Australii. Glówną rolę odgrywa zawsze jak
najzupełniejsze wymycie, co podlug sposobu A. 
YATESA można osiągnąć w przeciągu 3 - 33

/ "_ go
dzin. W Australii zachodniej zadawalniają się 
wydajnością 98% i wymywają tylko w ciągu 1-
1'/2 godziny. Autor dowiódł, że podczas wymy
wania ciecz przechodzi najczęściej przez pewne 
oznaczone kanaly, tworzące się w sprasowanym 
makuchu, i to skłania go do pewnych zmian w 
budowie pras filtrowych. W celu kolorymetrycz
nego oznaczenia złota w ługach cyanowych pro
ponuje CAssEL 10 cm ługu zaprawić 0,5 gr brom
ku potasowego, potem dodać ostrożnie po kropli 
kwasu siarczanego i po zniszczeniu połączeń cya
nowych dodawać tak długo rozczynu chlorku 
cynawego (SnClJ, aż rozczyn stanie się bezbarw
ny. Po up.J:ywie 1

/ 2 minuty zjawia się purpura. 
Wątpliwą jest rzeczą, czy cynk i inne sole 
nie przeszkadzają reakcyi. Ze skrzyń, służących 
do osadzenia, przechodzi złotonośny szlam do 
pras. Do stopienia złota używa się w Australii z 
dobrym skutkiem obrotowych pieców tyglowych. 
Co się tyczy innych korzystnych warunków, to 
autor jest za opalaniem wspomnianych pieców 
naftą. Co się tyczy obrabiania koncentratów, to 
należy zauważyć, że jeżeli takowych nie oddzie
lić należycie od piasku, to pozostają w nich czą-
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stki, które wymagają 30 dni a w telurkach austra- staci odpowiedniej do osadzania. Projekt auto
liiskich nawet 90 dni do wyługowania. Byłoby ra zasadza się na tem, że osady wysuszone mie
rzeczą nieekonomiczną zamieniać piasek na szlam, sza się z ołowiem, węglem drzewnym i poddaje 
dlatego też grubsze cząstki oddziela się na trzo- dystylacyi. Jeżeli obecna jest i rtęć, to takowa 
nie VANNERA albo WILFLEY'A lub też w przyrzą- dystyluje naprzód a cynk kondensuje się dalej w 
dach lejowatych, służących do osadzania mial- formie pyłu. Pozostalość (zfoto i srebro) topi 
kiej rudy, rozdrabnia je na szlam i następnie lu- się z ołowiem, rudą żelazną i kwasem krzemo
guje, albo też praży się koncentraty na małych wy m, ściąga żużel i oddziela następnie ołów. Ja
trzonach i również ługuje. Jeżeli w materyale ko wzór może tu służyć dystylacya pian srebr
zawiera się srebro, to prażenie nie odpowiada ce- nych, pochodzących z procesu odsrebrzenia cyn
łowi, a wybór sposobu zależy zresztą 0d warun- ku. Niedawno SuLMAN i TEED w Deloro dystylo
ków miejscowych. wali osady z procesu bromo-cyanowego, zawie-

Rafino1Mitie osadów c_~ynkowych, otrzymallych rające 69°/o zlota i 25 - 29°/o cyn:Ku. Autor mie- -
w procesie cyano1~Jym. HowEL 0LEVENGER. (Eng. szał osady, zawierające 16o/oAu, 23o/oAg, 14,5o/oZn 
and Min. J ournal, 1904, 78, 471. Transact. Amer.- i 100foZnO, ~ rozmaiteroi ilościami ol~wiu i węgla 
Inst. Min. Eng. New-York Meet). Przy osadza- dr.zewne.go ~dystylował z 

9
grafitoweJ 1:eto~·ty. Z 

niu zfota i srebra zapomocą cynku z rozcieńczo- mieszam~y ~00 gr o:~du, .""00 gr ~łowm 1 50 ~r 
nych rozczynów cyanowych powstają osady, za- węgl~ chzewnego, ~BrzaneJ do 671

0
' P0 upły':Ie 

wierające 4-00% metali szlachetnych, 20-40o/o 30 mm ut .pokazał s_Ię cynk, w o866 . bllo go 9,2 /o, 
cynku a oprócz tego inne metale, metaloidy, P~ up

1
lywie 1. godzmy wo 1 055 -;;-16,1 /o, P0 . upły

wapno, kwas krzemowy i t. d. Przerabianie tych Wl~ 3 /r,. godzm~ w 12;5 -9?,4./o a po. 5-cm go
osadów nastręcza pewne trudności. Używane do- dzin~ch w 1281 -~9,1 (o· Dosw1a~c~ema wyk~z~
tychczas sposoby polegają na rafinowaniu przez pra- ły' .ze potr~eba. Wielkiego . nad:U1a1 u ;vęgla l ze 
żenie, rafinowaniu zapomocą kwasów i topieniu z musi być OSl~gmęta temperat~ra l 300 , aby w-:r
olowiem. Autor porównuje rozmaite sposoby i dostać całą ~loś<' cynk~. PIZytem ulatn.Ia s1ę 
ich koszta. Najlepszy sposób stanowi przetapia- ba_rdzo mała 1lość m~tah szlachetnyc~ a otiZyma
nie z ołowiem po oddaleniu cynku z osadów. ny _pył cynkowy _moze. być ~n~wu uzyty _do st~ą
Podlug zapatrywań autora daleko lepiej jest cem~. Pozo~talosć w. 1etorme Je.st sucha Jak. pl.a
oddalić cynk zapomocą dystylacyi, niż przez ob- , ?e~ 1 latw? Ją ~ retolty o_ddal:ć, po _prz_etop1e~m 
rabianie kwasami, gdyż w pierwszym wypadku JeJ z ~ł'o~Ie~ l kopulacyl otrzymuJe się wprost 
znaczną część cynku otrzymuje się znowu w po- złoto 1 sreblo. Henryk Wdowiszewski. 

{{uch robofnic?Y w Europie ?achodniej. 
( Oiąg dalszy, p. Nt 20, str. 447). 

Szerokie reform:y w dziale pośrednictwa pr~-,liczne kwestye, doty~zące ich rzemiosła i mające 
cy zapoczątkowało m1asto Paryż przez otwarCie wpływ na wysokość ICh plac zarobkowych; wszel
w r. 1887 giełdy pracy (bourse du travail). W kie środki informacyjne będą do ich rozparzą
projekcie pierwotnym pośrednictwo pracy miało dzenia, wszelkie dane statystyczne, biblioteka o 
pozostać nadal przy stowarzyszeniach zawodo- dzielach treści społecznej oraz dotyczących prze
wych; ponieważ otrzymują one w tym celu zapo- myslu i handlu; umożliwione im będzie śledzenie 
mogi ze środków publicznych, miały również rozwoju wytwórczości w każdej gałęzi przemysłu 
obowiązek uwzględniania nieczlonków. i to nie tylko we Francyi, lecz na całym świe-

Jakie zadania włożono na giełdę pracy, po- cie... Robotnicy, zmuszeni dzisiaj ograniczyć się 
ucza nas sprawozdanie MEsUREURA: "Pozostawszy na wyrażaniu swoich cierpień w sposób gwałtow
nadal na podstawie wolnej umowy, macie pallOwie ny, wobec którego władze stoją zupełnie bezrad
prawo, jeśli nie obowiązek, dostarczenia robotni- ne, będą mogli dać wyraz wszelkim wjelkim za
kom środków do walki z kapitałem przy pomocy gadnieniom, które ich otaczają, będą mogli dykto
równej, legalnej broni; bez giełdy pracy pozosta- wać warunki pracy swoim pracodawcom, a zara
nie stale ciężkiero położenie syndykatów robotni- zem wskazać prawodawcy, które szwanki prawne 
czych, gdyż ofiary, jakich one wymagają, trzy- ·u.sunąć, które zaś ustawy ochronne zaprowadzić 
mają większą część robotników od nich zdrJ.la. należy." 
Tern samem staje się konieczne, by ci ostatni Właściwym przeto celem giełdy pracy bylo 
rozporządzali lokalami i biurami, do których popieranie ruchu robotniczego, zwłaszcza stowa
każdy przyjść może bez obawy, że pociągnie to rzyszeń zawodowych, przez udzielenie robot.ni
za sobą koszta; możność zbierania się w lokalach kom lokalów bezpłatnych, w którychby o swo1ch 
takich pozwoli robotnikom zapoznać się i zglębić sprawach obradować mogli. Już w sprawozdaniu 
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MEsUREURA widzimy pewne zabarwienie polityczne, sy urządzać także giełdy pracy we Włoszech i 
jakie radby widzieć w działalności związków ro- w Belgii. 
botninzych. Polączenie dążeń czysto ekonomie-z- W Szwajcaryi istnieją biura pracy we wszyst
nych z politycznemi, ujawnione w dalszej dzia- kich ważniejszych miastach. ~aczęl'y one po
lalności giełdy pracy, okazało wpływ bardzo wstawać w r. 1885 dzięki staraniom towarzystwa 
ujemny na jej rozwój; wszystkie te liczne odcie- Gemeinni.itzen Verein. Komisya aadzorcza ikon
nia partyjne, pod wpływem których cierpi pary- trolująca takiego biura składa się zwykle z przed
ska klasa robotnicza, przeniosły się natychmiast stawicieli związków zawodowych, delegatów rady 
także do administracyi giełdy pracy. Zaczęto miejskiej i częstokroć przedstawicieli "towarzystw 
usuwać ze związków robotników. nie należących ogólnego pożyt.ku" . Względem strajków biura 
do partyi, stojącej w danej chwili na czele, po- szwajcarskie zachowują się neutralnie: uważają, że 
mijano :;mpełnie przy obsadzaniu wakujących miejsce strajkujących robotnik9w nie jest wolne, 
miejsc robotników, nie będących członkami związ- i nie przyjmują na nie oferty. 
ków. Przedsiębiorców ograniczano w wolnym W Niemczech kwestya organizacyi paśred
wyborze sil roboczych i zmuszano przyj mo wać do nictwa pracy stanowiła przedmiot zawziętych 
pracy robotników z kolei zapisanych. Do udzia- sporów pomiędzy związkami zawodowymi robot
lu w giełdzie pracy przyjęto stowarzyszenia, nie ników a mocnymi związkam.i przedsiębiorców. 
odpowiadające wymaganiom ustawowym, a wobec Każda z grup tych chciała wziąć pośrednictwo 
władz rządowych zajęto stanowisko wrogie. Oko- pracy w swvje ręce. Ponieważ związki zawodo
liczności te a także poparcie, udzielone przez we w wielu zawodach są mało rozwinięte, przed
giełdę pracy niepokojom w Quartier latin , skło- siębiorcy pomijali je zupełnie i nie chcie~i korzy 
niły władze do zamknięcia ,i ej w d. 5 li11ca 1893 r. stać z usług ich w dziale rekomendac~1 pracy. 

w grudniu r. 1895 giełda pracy otwarta ~obec _p~·ąd~ · k?nse~·watywnego.' pam~.Jącego w 
ostała ponownie lecz już na warunkach zmie- / większ_osCI mernieciuch zarządow gm:nnych, z 

~ionych, z poważ~ym udziaiem prefektury i ra- gór.Y JUŻ było w~kluczone, ażeby mstytuc~e 
dy grainnej w zarządzie. Stowarzyszenia zawo- / g~mne dla pośre~mct~a _pracy _mogły ~ta~o~l? 
dowe maja obecnie swobodę ruchów tylko w giunt podatn_y ~la paltyJn_o-pohtycznyc . ązen 
swych oddziałach. W zarzadzie aieldy . pracy l kl_asy robo~mczeJ, :vy_stępuJąC_YCh .bar~zo .Jask_ra
biorą udział stowarzyszenia za:wodo \~e tylko przez W l~ w' dział al n ości l orgamz~cy~ memiecklC!l 
wydział obradujący. złożony z cz-Tonków miano- zwtą~kow _zaw?dowych .. Błąd, ph przy ~r~am
wanych przez sto~arzyszenia. w skiad jego zacy1 gmmneJ I_>Ośr~dmctw~ prac~ pope mo~o, 
wchodzi: 10 przedstawicieli robotników, 6 radców polegał na te;m. ze PI~n~otme usun_Ięto od udzia
miejskich i po 2 przedstawicieli prefektury Sek- lu w zarządzle :·obotmko_w,, zorgam~owanych za-
wan i aństwoweao urz du rac . wodowo, lub tez r?botmkow wogol~. Ws~utek 

Y P . o ę P_ Y . tego wytworzył s1ę stosunek wrogi pom1ędzy 
Paryska g1ełda pracy postada wsp_amały bu- gminneroi biurami pośrednictwa pracy a biurami 

dynek własny, ufundo\~any koszte~n m1ast_a. Pro- stowarzyszeń zawodowych. Jeszcze w r . 1896 
g~·am obr~d na: każdy_ dz1eń, odbywaJąc~c.h s1.ę pt:zez oświadczył się kongres zawodowy w Berlinie za
r?ż~e zw1ązh, podaJ~ wszystkie ważmeJ~Ze d_z1en- sadniczo i wyłącznie za pośrednictwem pracy 
mh por~nne par:yshe. Na ~trzymame gtełdy przy stowarzyszeniach zawodowych. Stosunki te 
prac:y miasto udziel.a subwen,cyt roczn~J _w _wy~o- uległy zmianie, gdy poszczególne zarzącly gmin
~ości 187 000 ~ra~ko_w. Oprocz paryskt~J, r~tme- ne zgodnie z wnioskiem LAUTENSCHLAGER~ ~ Sztut~ 
Je we Fra:nc:y1_ 3b gtełd pr~cy na prowrncy1, a.~ tgarcie zaczęły powoływać do admm1stracyr 
ty_ch wy~1tmeJsze w l:yome, .B?r~eaux, Ma~sylu, owych biur pośrednictwa pracy mężów zaufania 
~rmes 1 mne. Org_am_zacy~ 1 z rodła, ~ kto~ych pracodawców i robotników; gdy więc biura te 
g1ełdy _pracy czerpią srodb _utrz~mama, me są oparto na zasadzie równouprawnienia, niechęć 
wszędzie te same .. S1edmna~me . grel?- pracy po- robotników do biur tych ustąpiła i kongres za
zostało, bez v~s~elhego wsp~ldzi~bma ze s~ron_y wodowy we Frankfurcie nad Menem w r. 1899 
za;rządow mieJs~owych gmw, wnym udzielaJą uchwalił, "że wobec stosunków, panujących w 
m1as~a s~bwency1 z fun~uszów :vła:snych. Tr~y- niektórych miejscowościach, korzystniejsze będzie 
naśme g1ełd pracy po~1e1~a zas1łh z fundu~zow dla wielu zawodów przystąpienie do gminnych 
departamentalnych; zasiłki te _wyn?szą ogolero biur pośrednictwa p1~acy. Te ostatnie zaś winny 
ok_oło 10.000 franków. W szysthe g1ełdy. francu- się opierać na zasadach następujących: a) zarząd 
skle obeJmowały 9!5 stowar~yszeń czyh t. z~. powinien spoczywać w rękach komisyi, złożonej 
syndykatów robotmcz~ch z hczbą 37 594 robotm- z przedstawicieli pracodawców i robotników, wy
ków. Instytucye te me wykazały dotąd szcze- bieranych w równej liczbie przez strony intere
gólni~ pożytecznej d_zia~alności z przyczyn po sowane, pod wodzą bezpartyjnego przewodniczą
cz~ści tyc~ sa~y?h, Jakie stanęły ~a przeszko- cego; b) prowadzić sprawy winni urzędnicy z sze
dzre rozwoJOWI g1ełdy pracy w Paryzu. regów robotniczych; wyboru ich dokonywa ko-

Na wzór francuskich poczęto ostatnimi cza- misya administracyjna; c) biura winny odmó-
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wić uslug takim pracodawcom i slużbodawcom, no od poszukujących pracy, jako też i potrzebu
którzy notorycznie obowiązków swoich, jako jących.. robotnika, i na podstawie tych zgłoszeń 
pracodawcy, nie spełniają, oraz takim pracodaw- sporządzają wykazy, które regularnie bywająroz
com, którzy w razie wynikłych sporów z robot- sylane i afiszowane we wszystkicl1 urzędach poez
nikarni w żadne ulelady z miejscowemi organiza- towycb, po gospodach, na dworcach kolejowych 
cyami robotniczerni wdawać się nie chcą; d) biu- i t. p. 
ra mają badać warunki pracy wogóle i ogłaszać Z a p o m o g i d l a p o z b a w i o n y c h p r a
je wraz z innymi rezultatami statystyki pośred- c y. Dob-rze zorganizowane biura pracy ułatwia
nictwa pracy; e) pracodawcy mają na podstawie ją znakomicie znalezienie zajęcia, lecz nie są w 
umowy piśmiennej zobowiązać się do dotrzyma- stanie dostarczyć pracy wszystlóm, którzy jej po
nia warunków pracy, podanych przez urząd pra- szukują. Kwestya bl'aku pracy towarzyszy wszyst
cy, hy tym sposobem robotnicy i służący od za- kim kryzysom przemyslowym, a nawet w wielu 
wodów i pokrzywdzeń zabezpieczeni byli; f) po- l miejscowościach i w wielu zawodach pewnym po
średnictwo odbywać się winno bezpłatnie; wszel- rom roku. Szczególniej dotkliwa jest kwestya 
kie koszta bierze na siebie gmina lub państwo". bezrobocia przymusowego dla robotników niewy-

Wedle badań pruskiego ministerstwa handlu kwalifikowanych i dh robotników, pracujących 
istniale <'lnia l stycznia r. 1981-go 204 bim· gmin- w fabrykacyach sezonowych. Radykalne rozwiąza
nych lub też przez gminy subwencyonowanych nie tej sprawy jest niezmiernie trudne a środki, 
biur pośrednictwa prary. tu i owdzie proponowane, nie prowadzą do celu 

W wielu wypadkach udala. się także centra- lub niezbyt pomyślne dAją rezultaty. 
Jizacya tych biur, wychodząca poza gra.nice gmi- 1 W historyi ruchu robotniczego Europy za
ny. N aj lepsze rezultaty osiągnięto w Wirtember- chadniej wielokrotnie stawiano żądanie uznania 
gii, gdzie oglaszane bywają t,rzy razy w tygod- przez państwa prawa do pracy, t. j .. zapewnienia 
niu wszyst.kie w kraju miejsca pracy do obsadze- pracy każdemu, kto jej poszukuje. Ządanie takie 
nia. W Bawaryi okręgi rządowe tworzą jedno- postawili robotnicy francuscy w r. 1848, lecz 
lite okręgi pośrednictwa pracy; pozatern zakłady prawa tego nie mogla ani przy:mać, ani urzeczy
bawarskie, wirtemberskie i badeńskie pozostają wistnić Francya owoczesna, wymagalo ono bo
w ścisl'ym ze sobą związku. W państwach tych wiem gruntownej reformy ustroju ekonomicznego. 
zarządy kolejowe udzielają robotnikom, posyla- Przed kilkunastu laty w r. 1893 kwestyę prawa 
nym przez gminne biura pracy na inne miejsca, do pracy podniesiono w Szwajcaryi. 52 287 oby
zniżek na biletach kolejowych do 50% na prze- wateli szwajcarskich na mocy prawa o inicyaty
strzeni, wynoszącej najmniej 25 lwz. wie związkowej zażądało uznania prawa do 

Kwestya przee-ltern sporna, jak mają zacho- pracy. 
wywać się biura pośrednictwa vracy, oparte na Proponowany projekt nowego prawa opiewal: 
równouprawnieniu, w .razie st1:aj ku, roz~trzygnię- "Prawo do dostatecznie wynagrodzo_nej pra~-Y jes.t 
ta zestala w ten sposob, że bmra te me przery- gwarantowane każdemu obywatelowi SzwaJCaryL 
wają czynności swych, lecz tylko ogl'aszają na Zasadzie tej prawodawstwo Związku ma nadać 
tablicach w poczekalniach biur nazwiska praco- znaczenie praktyczne przy wspólclzialaniu kanta
dawców, Liorących udział w sporze, dla informa- nów i gmin. Normy prawne winny się tyczyć 
cyi robotników. poszukujących pracy. przedewszystkiem: a) skrócenia dnia roboczego 

W r. 1898 zal'ożono związek niemiecki biur w wielu gal'ęziach pracy; b) bezpłatnych biur 
pośrednictwa pracy, do którego przystąpiło do r. pracy, opartych na zawodowych organizacyach 
1901-go 121 zakładów, z tych 66 miejskich. Or- robotniczych; c) obrony robotników przeciw nie
ganem związku jest czasopismo miesięczne /i'_v- prawidl'owemu wydalaniu; d) dostatecznej pomo
uek pmcv (Arbeitsmarkt), wychodzące pod redak- cy calkowicie lub częściowo pozbawionym pracy, 
cyą J. J ASTROWA w Berlinie. bądź . przez publiczne zabezpieczenie na wypadek 

Projekt upaństwowienia biur pośrednictwa braku pracy, bądź przez podtrzymywanie pry
pracy, przedstawiany wielokrotnie w parlamencie watnych instytucyi ubezpieczających; e) prak
niemieckim, nie znalazł uznania większości. Po- tycznej obrony wolności stowarzyszeń, szczegól
dobny projekt organizacyi powszechnego pań- niej usunięcia wszelkich przeszkód do tworzenia 
stwowego pośrednictwa pracy jest opracowywany l się stowarzyszeń robotniczych, mających na celu 
obecnie w Austryi. walkę ekonomiczną, i swobodnego wstępu do nich; 

Oryginalną organizacyę nadano od r. 1892 f) zabezpieczenia i zapewnienia praw publicznych 
gieldom pracy w W. Księstwie Luksemburskiem. robotnikom organizacyi demokratycznej pracy 
Związano je ściśle z organizacyą poczt i wytwo- w fabrykach i wszelkich przedsiębiorstwach pań
rzono pocztowe giel'dy pracy. Działalność ich stwowych lub gminnych". 
polega na tern, że nie jakaś specyalna instytucya, Prawo do pracy, poddane pod glosowanie 
lecz gotowe już i rozrzucone po cal'ym kraju powszechne, zostal'o odrzucone 308 289 glosami 
urzędy pocztowe przyjmują zapomocą specyal- przeciw 75 880. 
nych kart korespondencyjnych zgtoszenia zarów- l Uznane przez państwo prawo do pracy wy-
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magaloby grul?townej reformy ustroju państwo- W marcu r. 1894 zakończył się pierwszy rok 
wego, polegaJącej na rozszerzeniu państwowej istnienia kasy ubezpieczenia od braku pracy. W 
ochrony pracy i udziału państwa w życiu spo- ciągu roku wstąpiło 404 członków, z których ósma 
lecz~em .do granic ostatecznych oraz zmiany za- część została wykreślona z powodu nieopłacania 
sadmczeJ w stosunkach międzynarodowych. Pro- skł'adek. Pozostali 354 członkowie rekrutowali 
stem następstwem uznania takiego prawa przez się po większej części z pośród robotników nie
któreś państwo byłaby np. wzmożona imigracya fachowych, najczęśeiej podczas zimy nie znajdu
do państwa tego pracowników z krajów ościen- jących pracy. Nie był'o tego napł'ywu chcących 
nych. Utrudnianie imigracyi sprowadzaloby kon- się ubezpieczyć, jakiego się spodziewano. Robot
flikty międzypaństwowe. Nie wspominamy tu o nicy byli niezadowoleni, że dano im zbyt mał'y 
szeregu trud~ości we-wnętrznych, wynikających udział w zarządzie. 
z nieporozumień na tle w la ' ci w ej oceny wartości Regulamin powyższy uległ reformie w kwie
pracy wogóle i wartości pracy jednostek oddziel- tniu r. 1895. Biuro poszuki wnnia pracy i zabez
nych. pieczania od braku pracy zlano w jedną instytu-

Chociaż prawo do pracy urzędownie nie zo- cyę, której zarząd powierzono komisyi, składtt.ją
sta!o uznane przez żadne państwo, polityka państw 1 cej się z dziewięciu czivnków; z nich trzech obie
współ'c~esnych dąży do zapewnienia pracy wszyst- rają robotnicy, trzech przedsiębiorcy, trzech rada 
kim jeJ żądającym. mie,iska. Zapomoga miejska została podniesiona 

W Niemczech Bismarck uznawal prawo do z 5 000 do 7 000 fr.; opłaty cztonków z 40 do 50 
p~a~y i oświadc.zal, że staraniem jego _będzie, do- l cent. tygod~iowo. Dyety dzi~nne w razie. braku 
polu na s~anow1sku SWO.Jem pozostame, dbać o pracy powiększono z l do l / 2 fr. dla meżona
dostarczeme pracy każdemu. Polityka państw tych i z 11

/ 2 do 2 fr. dla obarczonych roclziną. 
w pól czesnych, dążąca do z d obyczy koloDialnych Cudzoziemcy mają równieżpraw o do brania udzia
i rozszerzania rynków zbytu dla swego przemy- lu w ubezpieczeniu. 
slu, ma też jakkolwiek pośrednio te właśnie cele Za przykładem Berna, pod wpływem organi· 
na widoku. Ten cel mają również przedsiębrane [ zacyi robotniczych, rozpoczęły inne gminy miej
przez państwa i gminy wielkie roboty publiczne skie i kantony Szwajcaryi czynić próby i wypra
oraz specyalne instytucye. zwane domami zarob- cowywać projekty ubezpieczenia robotników na 
kowymi, koloniami dla robotników i t. p. wypadek braku pracy. 

Ruch, wywołany w Szwajcaryi przez polemi- l W r. 1893 w Straubenzellu (kanton St. Gał-
kę i debaty nad projektem prawa do pracy, dał len) na dorocznem posiedzeniu Grutlivereinu dy
początek paru zainicyowanym w kilku miejsco-

1 
skutowano nad projektem zabezpieczania robotni

wościach Szwajcaryi próbom przymusowego lub ków od braku pracy dla gmin miejgkich: St. Gal
dobrowolnego ubezpieczenia od braku pracy. len, Tablat i Straubenzell. V.7 tym samym cza
Pierwsze próby w tym kierunku przedsięwzi~la sie związek robotniczy w St. Gallen opracował 
sekcya berneńska sekretaryatu robotniczego przez ten sam plan i podał projekt statutu do razpa
zorganizowanie w roku 1892 związku wyrobników trzenia zgromadzeniu członl-.ów związku robotni
dziennych. Związek mial na celu zabezpieczenie czego i Griitlivereinu. Ponieważ dla ustanowie
członkom zapomogi na wypadek bezrobocia; trwał nia przymusu ubezpieczenia, jakiego żądał pro
on dwa lata i liczył w chwili kulminacyjnej roz- jekt, potrzeba bylo upoważnienia prawa, frakcya 
woju 000 członków. demokratyczna kantonu St. Gallen wniosła do 

W r. 1893 rada miejska Berna uchwaliła wielkiej rady kantonalnej projekt o ubezpiecze
następujący projekt ubezpieczenia na wypadek niu przymusowem. W d. 19 maja r. 1894 pro
bezrobocia: . jekt ten został przyjęty przez wielką radę 111 

Ubezpieczonym na wypadek braku pracy glosami przeciw 18. 
może być każdy szwajcar, przebywający stale lub Uchwalone w ten sposób prawo opiewa: 
tymczasowo w Bernie. W razie braku pracy "Gminy polityczne są upow~żnione same albo w 
zabezpieczony może otrzymać nie więcej nad l fr. połączeniu z inneroi gminami ustanawiać podług 
dziennie, gdy jest nieżonaty, 11

/ 2 fr., gdy posiada poniższych norm ubezpieczanie obowiązkowe 
rodzinę. Prawo otrzymywania wsparcia przyslu- przeciw skutkom braku pracy na określony lub 
guje płacącym składki w ciągu sześciu miesięcy. nieokreślony przeciąg czasu, zapomocą postano
Dyety te mają być wydawane tylko w grudniu, wienia politycznych zgromadzeń o~ywateli. Dbaz
styczniu i lutym; nikt nie może otrzymywać ich pieczeniu obowiązkowemu podlegaJą wszyscy ro
dlużej nad dwa miesiące. Wypłacanie dyet mo- botnicy, których zarobek nie przekracza 5 fr. 
że nastąpić dopiero po upływie tygodniowego dziennie; pobierający ponad tę sumę mogą wstępo
skonstatowanego braku pracy, pochodzącego nie wać do związku ubezpieczeń dobrowolnie. Ubez
ze strajku lub z własnej winy. Zarząd instytucyi pieczanie się kobiet nie jest przymusowe lecz do
składał się z 7-miu członków, z których tylko browolne. Należący do związków dobrowolnych, 
dwóch byJ:o obieralnych przez robotników, trzech zapewniających swym członkom na wypadek bra
mianowala rada miejska, dwóch przedsiębiorcy. ku pracy wsparcie nie mniejszych rozmiarów, 
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mogą być od ubezpieczenia obowiązkowego uwol- Wzorem jest tu Anglia, w której przy sil
nieni. Kasy, ubezpieczające robotników, znajdo- 11ym rozwoju związków zawodowych one tylko 
wać się winny pod zarządem gmin . Zarząd kasy zajmują się zabezpieczeniem członkom swym za
winien skladać się przynajmniej z pięciu człon- pornóg na wypadek braku pracy. N a zapo
ków; w zarządzie musi być ustanowione odpo- mogi takie wydaja; związki zawodowe około 
wieclnie przedstawicielstwo związków robotni- 22% ogólnej sumy swych wydatków. Poza związ
czych. Tygodniowe wktadki członków nie po- karni pozostaje tam tylko nieznaczna liczba ro
winny przekracza~ 30 centymów; prawo do zapo- botników ~iewykwalifikowanych, którzy znajdują 
mogi na wy paclek braku pracy otrzymuje członek zapomogę w braku pracy w postaci robót publicz
kasy ubezpieczeń po 6-ciu miesiącach uczestni· nycb, zarządzanych przez gminy, lub ratunek w 
ctwa. Brak pracy. nie przekraczający pięciu dni, wypadkach ostatecznych w prawie państwowem, 
nie daje prawa do zapomogi; jeden i ten sam nakazującero gminom opiekować się swymi ubo
?z~onek nie ma _pr~wa otrzy~ywać zapomogi ~łu- 1 gim_i. W wykona1~iu p_rawa _tego gminy zarzą
zeJ nad dwa m1es1ące roczme. Każda kasa .Jest · dzaJą szereg orgamzacy1, magcych na celu do
złączona z biurem poszukiwania pracy. Niespeł- starczenie pracy za skromną zapŁatą, pozwalającą 
nienie ob0wiązku należenia do kas zabezpieczają- l jednak przetrwać czas kryzysu wszystkim, nie 
cyeh pociąga za sobą l'arę pieniężną od 3 do 25 mogącym znaleźć pracy. 
fr., a w razie niemożności uiszczenia jej karę Organizacya ubezpieczenia państwowego na 
aresztu od jednego do pięciu dni. Srodki na za- wypadek braku pracy więeej niż inne opisane 
pewnienie zapomóg w wypadku braku pracy slda- poprzednio postaci ubezpieczenia robotników po
dają się: :-t) z peryodycznych, tygodniowych i mie- 1 derwałaby istnienie związków zawodowych i ode
sięcznych opłat członków związku ubezpieczeń; 

1 

brała im pole do dziaJ'alności pokoj .owej. Zakres 
b) z ofiar dobrowolnych; c) z zapomogi gmin, nie 1 d~iaialności związku zawodowego zostałby wtedy 
przekraczającej dwóch franków na każdego ograniczony do minimum i znikłby jeden jeszcze 
członka związku ubezpieczeń; d) z zapomogi pań- poważny bodziec, zachęcający do zapisywania się 
stwa, którą ustanawia budżet; e) z zapomogi związ- do związków a więc sprzyjający ich rozwojowi. 
ku. Wkrótce po wydaniu statutu powyższego 1 Działalność związków ograniczyJaby się do zbie
związek robotniczy wypracował projekt związku rania składek na wypadek tej formy bezrobocia, 
ubezpieczeń, przyjęty następnie przez delegatów której nie zabezpieczają organizacye państwowe, 
gmin: St. Gallen, Tablat i Straubenzell i zastoso- t . j. na wypadek strajku. Związki zawodowe ta
wany w gminach tych pierwotnie rodzajem pró- kie nie odpowiedziałyby swemu zadaniu zasadni
by na lat dwa. Ustanowiono następujący wy- czemu, polegającemu na dążeniu drogą działaino
miar urłat tygodniowych: z płacy od 3 fr . - 15 ści pokojowej do pomyślnego rozwoju warunków 
centymów, od 4 fr.-20 cent., od 5 fr. - 30 cent. płacy, a przeciwnie wytwarzałyby ciągły ferment 

Pozbawieni pracy otrzymują następujące za- w stosunkach wzajemnych przedsiębiorców z pra· 
pornogi dzienne: cownikami. 

płacący 15 centymów . 1,80 fr. O ile zasobne utrwalone związki zawodowe, 
20 " 2,10 l obejmujące większość pracowników daJJego zawo-
30 " . 2,40 " du, oddziaływają pomyślnie na rozwój przemysłu, 

Na 5 000 ubezpieczonych robotników było: ' o tyle znów związki, tworzące się dorywczo, nie-
20% z płacą do 3 fr. l liczne, organizowane bez należytej segregacyi 
60 " " od 3-4 ±r. członków, przyjmujące na członka każdego, kto 
20 " " " 4-5 fr. deklaruje płacić składkę, a takimi były by w ła-

W e wszystkich ubezpieczeniach szwajcar- śnie związki, którym odjętoby integralną część 
skieh zapomogi otrzymują ci tylko, którzy utra- ich działalności. ubezpieczenie od wypadków lo
cili zajęcie nie z własnej winy. Również uczest- sowych, działają na rozwój przemysłu destruk
nicy strajków zapomogi nie otrzymują. cyjnie. Związki należycie zorganizowane szuka-

Istniały projekty ubezpieczenia obowiązko- ją polepszenia warunków płacy ":' pomyślnym 
we o-o od bezrobocia w Zurychu i Bazylei, nie zo- rozwoju przemysłu. rozumiejąc, że mteresy p~·zed
staly jednak wprowadzone w wykonanie. siębiorców są wspólne z !nteresami pracow1;nków 

O dalszych losach i rozwoju ubezpieczeń w i że wtedy może dziać s1ę dobrze pracowm_kom, 
Bernie i St. Gallen w literaturze odnośnej nie kiedy przemysł rozwija się pomyślme .. Zw1ązek 
znajdujemy żadnych informacyi, co pozwala przy- pracowników oddzi~~ywać może w stopmu bar_dzo 
puszczać, że instytucye te przestały funkcyono- 1 poważnym na rozwoJ prz~mysłu przez. od.J?OWle~
wać lub funkcyonują niezbyt pomyślnie. Rze- nią segregacyę kandydatow na członkow 1 pr~yJ
czywiście bowiem wobec pomyślnego rozwoju w ' mowani_e tych tylko, którzy wykażą odpow_led
Szwajcaryi związków zawodowych, one to spra- l nią znaJomość fachu oraz. zalet:r :n;tora.lne, daJące 
wę ubezpieczen~a od bezrob?cia, ~tan~ny-iącą no~- l gwarancyę~ że kandyd~c1 przyJę_Cl zo_staną poż_y
malny zakres wh czynnośCl, naJlepleJ za.łatw1ć J tecznyn:n 1 st~rannym1 pracowmkam1 w swo1~ 
mogą. zawodz1e. Zw1ązek też czuwa stale nad swym1 
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czlo~kami i rozwija pewną et,ykę zawodo:vą, któ- ~ dniowa skła~ka wynosić ma 30 fenigów , z czego 
ra me pozwala członkom zamedbywać s1ę w za- 10 fen. plaCić ma pracodawca. 
jęciu i n!lkazuje stale doskonalenie się fttchowe. Projekt ten ma bardzo wiele stron uj emnych, 
W ~zys~kiCh tych cech dodatnich nie posiadają które skłoniły ScHANZA do poczynienia w nim 
zw1ązkl dorywcze, których organizacya nie po- licznych zmian, polegających głównie na zabez
siada mocy przyciągania członków lub utrzyma- pieczeniu, że sumy, złożone przez pracodawców, 
nia i ~h n.a stale przy Z\':'iązku . Z :wiązki takie, ni e mogą zostać u żyte przeci w nim, jako zapo
przeClW~Ie, szu.kaJą Je.dyme korzyści dorywczych moga strajkowa. Dodatki te jednak tak zagma
w orgamzowan~u straJków, środka bardzo zawod- twały projekt, że stal on się niemożliwy do 
nego polepszerna bytu, środka, który często kosz- urzeczywistr.ienia. 
tuje więcej, niż daje, a zawsze wpływa uj.srnn ie l 
na rozwój przemysłu, oddziaływa bowiem destruk- Ubezpieczenie pracowników i instytucye huma-
cyjnie zarówno na podstawowe warunki handlo- nitarne, organizowane przez pracodawców. 
wej organizacyi przemysłu, jak 11a normalny sto
sunek pracowników do przemysłu . 

W spółudzi al państwa w ubezpieczeniu od 
braku pracy pociągalby dalej za sobą nader nie
miłe wtrącanie się wladzy w stosunki wewnętrz 
ne stowarzyszeń zawodowych; przynależenie bo
wiem do nich mogłoby wtedy tylko uwo lnić ro
botnika od obowiązku ])l'zystąpienia do instytucyi 
ubezpieczenia państwowego, gdyby związki da
wały mu na wypadek braku pracy co najmniej 
takie zapomogi, jak instytucya państwowa . Po
ciągałoby to za sobą potrzebę przedstawiania 
gwarancyi zabezpieczenia zapomóg, wogóle sy
stem kontroli stosunków wnwnętrznych stowarzy
szeń, . naj_zupełni~j sprzeczny z duch~n;t czasu i 
dążemam1 robotmka Europy zachodmeJ. 

Inna trudność przy ubezpieczeniu państwo
wam leży w ocenie winy robotn ika przy opusz
czeniu miejsca. Zabezpiecza się robotnika od 
braku pracy, :nie z jego winy pochodzącego . Po
wstaje tu w wielu wypadkach kwestya sporna, do 
jakiej kategoryi wypadek dany zaliczyć należy. 
Kwestya ta wymaga znów interwencyi biurokra
tycznej, kiedy w stowarzyszeniu zawodowem są
dem polubownym kolegów daje się bez kłopotów 
załatwić. 

Po części wzgląd na skrępowanie działalno
ści stowarzyszeń zawodowych, po części wielkie 
trudności w urzeczywistnieniu praktycznem orga
nizacyi u bezpieczenia państwowego od braku 
pracy były powodem, że w Niemczech dotąd 
ubezpieczenie takie nie zostało wprowadzone. Po
litycy społeczni niemieccy, jak ScHANz, ScHMOLLER, 
WoRISHOFFER uznają wogóle ubezpieczenie na wy
padek bezrobocia za niedostateczne, chcieliby na
tomiast zaprowadzić powszechny przymus oszczę
dzania wedle projektu ScHANZA. 

Każdy robotnik winien za pośrednictwem 
k asy chorych złożyć pewną kwotę tygodniowo 
d o kasy oszczędności. Wkładki tam zebr ane mo
gą być naruszone przez właścicieli, dopóki nie 
przekraczają sumy 100 marek, tylko na wypadek 
bezrobocia. Jeśli suma złożona nie wynosi 70 
mar ek, dozwolone ma być pobieranie 5 marek 
tygodniowo (przy sumie wyższej więcej, mian o
wicie przy 70 do 100 mar. wolno brać 7 mar. ty
godniowo, przy wyższej kwocie 8 mar.). Tygo-

W wielu fabrykach, szczególniej w fabry
kach większych, zatrudniających stale znaczną 
liczbę robotników, wprowadzono najrozmaitsze 
instytucye, mające na celu ułatwi enie robotni
kom gromadzeni.a oszczędności lub ubezpieczenie 
tej czy innej strony ich bytu. Nie sposób tu 
wymieniać różnych typów tych organizacyi, onie
mai w każdej bowiem fabryce znajdziemy typ 
inny i zwyczaje inne . Są to najczęściej kasy 
oszczędności z udziałem lub bez udziafu w skład
kach właściciela fabryki, kasy przezorności, kasy 
pożyczkowe, kasy emerytalne i t. p. Z fabryk 
niemieckich na czele stoją i największą w tym 
kierunku rozwijają działalność słynne zakłady 
Kruppa w Essen oraz Badeńska fabryka aniliny 
i sody. · 

Fabryka ostatnia zatrudnia około 7 500 ro
botników. Posiada ona kasę oszczędności dla ro
botników, kasę emerytalną dla urzędników, spe
cyalną kasę wsparć dla inwalidów, wdów i sierot. 
T a ostatnia zalatwia braki ubezpieczenia państwo
wego względem inwalidów w tym wypadku, 
kiedy kasa państwowa nie przyznaje lub przy
znaje zbyt nizką rentę, oraz zabezpiecza renty 
wdowom i sierotom, co ubezpieczenie pań
stwowe niemieckie pomija. Fabryka utrzymuje 
swoim kosztem niezależnie od kasy chorych 
szer eg instytucyi humanitarnych, jak szpital 
dla dotkniętych gruźlicą, dom dla rekonwa
lescentów, przytułek dla położnic, wreszcie szko
lę gospodarstwa domowego dla córek robotni
ków. Mieszkania dla urzędników i robotników 
urządzone są wzorowo; obok tego istnieje kuch
nia fabryczna, wydająca dla robotników przy
chodnich po cenie bardzo nizkiej obiady (20 fen . 
za obiad, złożony z 1/ 3 funta miysa, litra zupy i 
j arzyny), kasyno dla urzędników, dużą salę ze
brań z czytelnią i biblioteką dla robotników, 
wzorowe kąpiele i t. p. W fabryce istnieje zwy
czaj wydawania robotnikom premii za długolet
nią pracę, a mianowicie po 5-iu latach pozosta
wan ia na stanowisku robotnik otrzymuje 25 ma· 
rek premii, a premia ta zostaje pódwyższona o 
tęż kwotę po upływie każdego następnego pię · 
ciolecia, aż do 20 roku pr acy. W r . I903 fabry
ka wypłacila z tego powodu 49 625 marek. 
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Z prywatnych urządze11 ogólniejszych, obej- 1 wymówienia miejsca robotnik traci mieszkanie 
mujących wszystkich stałych pracowników dane- tanie lub bezpłatne. Właściwie traci mieszkanie 
go zawodu, zasługuje na zaznaczenie kasa eme- nie z chwilą wymówienia, lecz z chwilą opusz
rytalna pracowników cukrowni w Austryi. Kasa ta l czenia miejsca, a daty te różnią się przynajmniej 
funkcyonuje przy wzajemnem towarzystwie ubez- o dwa tygodnie. W razie, jeżeli robotnik w cią
pieezeń od ognia tych cukrowni. Fundusze l gu tego czasu nie otrzymał miejsca innego, zwy
czerpie kasa ze składek uczestników (niektóre cu- kle fabrykant przedłuża mu termin mieszkania 
krownie opłacają częściowo lub całkowicie sklad- i tylko w wyjątkowych wypadkach ze swego 
kę, przypadającą od pracowników, przez nich za- , prawa w całej rozciągłości korzysta. Porównaj
trudnionych) oraz z dochodów towarzystwa ubez- my przecież wypadek ten z innym, kiedy robot
pieczeń od ognia. Dochody te cukrownie w nik wynajmował mieszkanie poza fabryką. Miesz
znacznej części przekazują kasie. W kasie eme- kanie wynajmuje ię. jak wiemy, na termin ozna
rytalnej biorą udział pracownicy wszystkich, z czony z opłatą z góry, zwykle z obowiązkiem 
wyjątkiem dwóch czy trzecli cukrowni Austro- wypowiedzenia na miesiąc naprzód. Robotniko
W ęgier. wi wymówiono miejsce, lecz znalazl on inne w 

Inny sposób ubezpieczenia swych urzędni- innej okolicy, czy innej dzielnicy miasta. Musi 
ków stosują cukrownie niemieckie (robotnicy s" wyprowadzić się z mieszkania dawnego, ale po
tam, jak wiemy, członkami obowiązkowego ubez- zostaje mu obowiązek zapłacenia komornego za 
pieczenia państwowego). Związek cukrowni nie- miesiąc, przez który nie będzie już z mieszkania 
mieckich wszedł mianowicie w porozumienie z korzystał. Który wy padok dla robotnika jest po
towarzystwem ubezpieczeń na życie Nord Stern, myślniejszy, nie potrzeba udowadniać. 
od którego uzyskał odpowiednią obniżkę premii Powszechnie wiadomo, jakich mieszkań do
i specyalne warunki ulgowe dla swych członków. starcza r 9botnikom miasto. Literatura przedruio
Każdy przeto urzędnik cukrowni, ubezpieczając tu tego jest bardzo obszerna i wykazuje stan 
się na życie w wymienianem towarzystwie, o trzy- rzeczy wprost fatalny. Nawet w wypadku, kiedy 
muje specyalną obniżkę premii. Premię płacą, gmina, czy władza wogóle podjęła opiekę nad 
jak w wypadku poprzednim, w części związek stanem mieszkań, mieszkania robotnicze pozosta
cukrowni, resztę w różnym stosunku dzielą mię- wiają wiele do życzenia, robotnik bowiem, naj
dzy siebie: cukrownia i pracownik. Organizacya mujący mieszkanie z funduszów własnych, zawsze 
ta pozwala pracownikowi, opuszczającemu cu- stara się robić oszczędności na tej pozycyi wy
krownię, albo zrealizować polisę, albo ubezpie- datków i wynajmuje. mieszkanie za małe. Dobre 
czenie nadal podtrzymać. mieszkanie ma pierwszorzędny wpływ ha rozwój 

Organizacye humanitarne oraz ubezpieczenia kultury i moralności ludzi wogóle. JuLEs SIMON 
pracowników, przedsiębrane przez pracodawców, tak określa znaczenie mieszkania dla rodziny i 
mają między politykami społeeznymi gorącyeh 

1 
społeczeństwa: 

zwolenników i również gorących przeciwników. 
Do pierwszych należą wyznawcy kierunków kon
serwatywnego, liberalnego, a szczególniej chrześ
cijańsko-społecznego, którzy na rozwoju uczuć 
chrześcijańskich względem pracowników opierają 
przeważnie swój system reform społecznych. Z 
ich to inicyatywy powstal przy współudziale 
rządu pruskiego "Zarząd centralny urządzeń do
broczynnych dla robotników•, który wydal już 
pokaźną liczbę cennych publikacyi. 

Przeciwnikami urządzeń humanitarnych są 
socyalni demokraci, zdaniem ich bowiem filan
tropia fa bry kantów, będąca w łaciwie tylko "dob
rym interesem", zwiększa jeszcze zależność robot
nika od fabrykanta. Tak np. z dobrem i taniero 
lub bezpiatnem mieszkaniem, dostarczonem przez 
pracodawcę, związana jest ta niedogodność, że 
rozwiązanie umowy najmu oznacza dla robotnika 
jednoeześnie wymówienie mu mieszkania. Te sa
me skutki pociągają za sobą założone przez pra
codawców kasy pomocy, instytucye emerytalne 
i t. p., w razie bowiem rozwiązania stosunku 
najmu robotnik traci wszelkie prawa, osiągnięte 
przez placenie premii. 

Rozpatrzmy zarzuty te kolejno. Z chwilą J 

"Sans logement, il n'y a pas de familie; 
San familie. i! n·y a pas de morale; 
Sans morale, il n'y a pas d'homme; 
Sans hon1me, · il n'y a pas de patric". 

(Bez mieszkania niema rodziny; bez rodziny nie
ma moralności; bez moralności niema ludzi; bez lu
dzi niema ojczyzny). 

Pomijam t.u wplyw złego mieszkania nastan 
zdrowotny. rzeczy te bowiem aż nadto są znane, 
przypomnę tylko, jak mieszkania jednoizbowe, w 
których zamieszkuje obok siebie kilkanaście osób 
różnego wieku i płci, wpływają demoralizująco 
na ludność. zmuszoną z mieszkań takich korzy
stać. Zle mieszkanie wpływa rozkładająco na 
związki rodzinne. Ojciec rodziny, wróciwszy po 
całodziennej pracy i nie znajdując w domu spo
kojnego kąta, mogącego zapewnić potrzebny mu 
wypoczynek, wychodzi poza domem szukać spo
koju albo rozrywki. Związki rodzinne rozluźnia
ją się, a ten brak spójni w rodzinie odbija sil? 
ujemnie na charakterze młodszego pokolenia. 

Jan Zagleniczny. 

(c. D. N.). 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w sierpniu r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. W sierpniu r . 1905 wytwórczość galmanu byla następująca: -

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

Nazwa kopalni l o• "~''k" 
1 

Od poczl\tku Od początku roku 
Sierpień ' roku do Sierpień roku do Sierpień do 31 sierpnia 

, 31 sierpnia 31 sierpnia 

-
p u d ó w pudów l % pudów % 

Bolesław 105 280 672743 86 j04 658 156 - 1877t:i - !8 - 14 s87 - 2 
Józef . 147648 &1)9830 192 552 l 591 704 + 44904 + 30 + 431 874 + 37 
Ulisses 270 182 1 881 002 184010 l 871 66g - 86172 - 32 - 9933 - l 

Razem l 523110 l 3714175 1 403066 \ 4121529 1- 00044 1 - 11 l+ 407354 1 + 11 

Podlug gatunków wytwórczość galmanu l1yla następująca: gruby 134454 pudy i drobny 328612 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem olawiu byla następująca: . 

Nazwa kopalni 

oleslaw B 
J 
Ul 

ózef . 
isses 

Rok 1904 

Od początku 

Sierpień l roku do 
1!1 sierpnia 

---
' 

p u 

37735 2S66s9 
-- -

!612 27664 

Rok 1905 

Od poczl\tku 
Sierpień 

1 
roku do 

1 
31 sierpnia 

d ó w 

29353 l 231 946 
-

l 

-
l 183 7 514 

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

Sierpień 
Od początku roku 

do 31 sierpnia 

l % l pudów pudów O! 
10 

- 8 382 - 22 - 24~ l - 10 
- - -

- 429 - 27 - 20 rso l - 73 

Razem l 39347 l 284323 l 30536 l 239400 l - 88r1 1- 22 1 - 44863 1- 16 

Dnia 31 sierpnia pozostalość wydobytego z.arobili 25825 rubli . Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wy~10sila 1364871 pudów, go ro,botni_ka wyn?sil na dniówkę 95 kop. Wy
galmanu _z bl;rszczem olowm 154404 pudy. padk?w meszc~ęśh~ych z robotnikami bylo: 1, 

W s1erpmu r. 1905 w 3-ch czynnych kopal- zakonczony śm1erC1ą, 7, zakończonych częściową 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- niezdolnością do pracy i 19, zakończonych wyzdra
nosila l 045. Robotnicy odrobili 27163 dniówki i wieniem zupe!nem. 

Płukanie galmanu. W sierpniu r . 1905 wytwórczość galmanu piukanego była następująca· 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1904 

Sierpień 
Od poczl\tku 

roku do 
31 sierpnia 

p u 

g8 576 717 446 
- 15000 

151 108 I 058 203 

Rok 1905 

Sierpień 
Od poczl\tku 

roku do 
31 sierpnia 

d ó w 

!Ol 107 758 200 
- -

231 610 878020 

W r . 1905. ?trzyma!'o więcej (+) 
--~!,!)Q mmeJ (-), mż w r. 1904 

8ierpień 
Od początku roku 

do 31 sierpnia 

pudów l % pudów l % 

+ 2 531 + 3 + 40754 1+ 6 
-- - - 15000 1- 100 

+ 8o 502 + 53 - r8o183 1- 17 
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Wytwórczość błyszczu oł:owiu była następująca: 

Nazwa płucz ki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1904 

Sierpień 
Od początku 

roku do 
31 sierpnia 

p u d 

s 8os 36820 
- -

180 3 130 

Rok 1905 

-
Od poc11ątku 

Sierpień roku do 
31 sierpni& 

-ó w 

i 
2 135 

l 1973 1 l 
- l -
- l 100 

-W r. 1905 otrzymano więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r . 1904 

Sierpień 
Od początku roku 

do 31 sierpnia 

pudów l % pudów l % 

- 375° - 64 -170~ - 46 
- - - -

- 180 - 100 - 3030 - 97 

. Razem . l 6o6s l 39950 l 2135 l 1983r 1- 3930 1 - 65 1 - 20 1!9 \ _ so 

Dnia 31 sierpnia r. 1905 pozostalość galma- zatrudnionych robotników wynosiła 217. ~obotni
nu piukanego na płuczkach wynosiła 914 940 p u- cy odrobili 5 644 dniówki i zarobili 4 032 ruble. 
dów, błyszczu oł:owiu 1647 pudów. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W sierpniu r. 1905 w 2 czynnych płuczkach wynosił 71 kop. Wypadków nieszczęśliwych z 
galmanu i blyszczu oł:owiu przeciętn::t liczba robotnikami nie był:o. 

Wytapianie cynku. W sierpniu r. 1905 wytwórczość cynku była następująca: -
Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1904 

-
Sierpleń roku do 

. l Od początku 
Bl sierpnia 

p u 

J2 421,25 190827,75 
13 478 99 514 
18 164 138 956 

1 

Rok 1905 

l 

S1erp1eń roku do 
. . .

1 

Od początku 

31 sierpnia 

d ó w 

2o8go,5o l l 3' os6 
li 002 

l 
72 f41 

1928r l lO 701 

W r . 1905 wytopiono cynku więcAi 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1904 

Sierpień 
Od początku rok 

do 31 sierpnia 
u 

pudów l 0/o pudów l 0/o 

- l 530,75 - 7 -59 77 1 ~75 - 31 
- 2476 - r8 - 2730 - 28 

+ I 117 + 6 -28 255 - 20 

Razem l 54o63,25 1 429297,75 1 51173,50 1 313904 1- 2889,751 - s l-115393,?51 - 27 

Wytwórczość pyłku cynkowego byla następująca: 

Nazwa 

aulina . p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

huty 

·Rok 1904 

Sierpień 
Od początku 

roku do 
31 sierpnia 

p u 

2 284,55 14786,so 

442 3 705 
539 3 93 1 

Rok 1905 

l Od pocz.ątku 
Sierpień l roku do 

31 sierpnie. 

d ó w 

933,3° l 9 6ro,ss 

305 

l 
l 959 

8s4 3 78:, 

W r. 1905 otrzymano pyłku więcej (+) albo mniej (-) , n iż w r. 1904 

Sierpień 
Od początku rok 

do 31 sierpnia 
u 

pudów l % pudów l % 

-l 351,25 - 59 - 5 175,95 - 35 
- 137 - 31 - l 746 - 47 
\+ 315 +~ - 146 - 4 

Razem, ···! ··· p6s:s5 1 22422~50 1 2092,30 l 15354,55 1 -~~73,25 / - 36 1- 70Ó7,951- 31 

Dnia 31 sierpnia r. 1905 pozostalość wy- dniówki i zarobili 28 214 rubli. Przeciętny zar obek 
t~pionego cynku w hutach wynosiła, 11896,01 pu- jednego robot~ika .wynosił. na dniówkę l r~b. 3ę 
dow, pyłku cynkowego 2403,85 pudow. kop. Wypadkaw meszczęśhwych z r obotmkam1 

W sierpniu r. 1905 w 3-ch czynnych hutach było 5, zakończonych wyzdrowieniem zupe.!:
cynk owych przeciętna liczba zatrudnionych ro- nem. 
botników wynosiła 783. Robotnicy odrobili 20 354 R. K. 
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WYKAZ lLOSOI WĘGLA. 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu r. 1905 
- -Rok 1904 l Rok 1905 W r. 1905 wysiano węgla wię-

---- ~- -- - -- - - --- cei ( +) albo mniej (- ), niż 
w Y s ł, A N o w l~ G J, A w roku 1904 

-- ---- ~-- ·- -
Nazwa W mh.tsiącu Od poeza,tku ,. .. ku W miesiącu Od poe za,tku roku l wrześniu do ao września wrześniu do 30 września. 

kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsko -Wiedańska 

iw .ku . 
ortimer . 
ilowiee . 
ra.biu. ltenard 

.N 
M 
M 
H 
p ary~ 

azimier?. i li'eliks 
a.turn 

K 
s 
o 
F 
zeladź 

lor" . 
J a n 

toui 
ikoła.j i l~rauciszek . 
atylda 
edeu. 
rodziec 11 
ndrze.i 11 i Tadeusz Il 
kób. 

lotz łtudol f . 
ndrzej l . 
e Jena 

An 
M 
M 
R 
G 
A. 
Ja 
F 
A 
li 
T adeusz l . 

)wina. 
rodziec l 

A 
G 
N 
K 

i e radu. 
a.ta.rzynn i Ludwika. . 

~ ~-~ ~ 
dl·~ N ·o 
~.,o .. .,;o o 
Nce~ !?; ~1'1" 

2 550 102 
2 659 

l 
106 

2 322 93 
2 638 106 
2 013 80 
1 87!! 75 
2 907 116 
2 552 102 
l 269 fil 

37!1 la 
518 21 

44 2 
- -

3 o 
474 Hl 
75 3 
35 1 

207 8 
66 3 
25 1 

- -
21 l 

- -
295 12 

79 ,, 
,) 

" ~·g~ '" :0 :0 ce . .-j o 

"' ~~_g .. 
o o 

!?; ""'" ~ 
l P::l'l" 

w A G o N 

:.lO 68il l-14 2 498 
1(} 350 74 ~O-lO 
23 015 105 'l908 
21 728 !J!l :!500 
17 3~8 79 2-!05 
Us &22 84 2 3~1\ 
27 483 !25 3 039 
23 909 !Of! 2 943 
11 968 54 l 834 

2 491i l l -
4640 ~l 387 

389 2 55 
73 o .U 
50 o 134 

3 249 15 487 
l 32,2 6 k 

:.lał l 41 
l 915 9 224 

390 2 n 
405 'l -

51 o -
205 l :>2 
- - 33 

2 ii48 10 24\l 
904 .j. 110 

- W nliesi&cn W okresie cz.a.su 
~-g~ " l i!~ 

od poeza,tku roku 
:0 wrześniu do 30 września c:Oof""' Q 

~~.8 "" P<"o 
o ~"".o .. .,o i$ ""'o P::l'l" p::~ ... 

-- ---
wagonów j ó w wagonów o % ,Q 

l l 
l l 

o15o l -100 14 5<!7 66 - 5:! - 2 - ;{0 

l 
8:! 12 016 55 - 619 - :!3 - 4334 - :!7 

116 l(j 983 77 + 586 1+ 25 - 6u::n - 26 
100 17 470 80 - 13S - 5 - 4 258 - 20 
96 H 4117 til + i!92 , + 1\l - a 1121 - 23 
93 l::J !)57 . 64 t "'J! 24 - 456(1 - 25 

122 26 501 1:.!1 1n 5 - 982 - 4 
118 19 678 90 t ;{91 15 - 4231 - 18 

73 lU 93iJ a O il65 i 43 - 1 033 - 9 
- 14'58 7 - 379 - 100 - l 010 - 40 
16 2, 735 l l~ - 131 - 25 - l 905 - H 
2 453 2 t II I+ 'l-5 + 64 + 16 
l ;)(i u 21 - - 17 - 23 
5 ;}88 l 3 t w 't 4:i66 + 538 +l 076 

20 :~ 2"J? t;) 13 a - l :.l - l 
o 175 1 - 67 1- 89 - 1 147 - 87 
2 fl76 l 3 + 6 t 17 + 372 + 182 
!l l 537 7 + 17 8 - 378 - 20 
2 1~1 l - 24 1- 36 - 209 - 54 

- - - - 2:'> - 100 - 405 - 100 
- - l - - - - 51 - 100 
2 ~u l + 31 + 148 + 69 + 34 
l 

[.!;{ l l + 3:~ l - t 
14:ł -

lO 2 57!l 12 - -!H - 16 231 + lO 
4 l 014 4 + ::!1 + ::!9 tliJ + 12 

1-tazem · l 23 010 l 92U 1 199 629 1
1 

907 l 24 338 l 974 l l(j() 500 

1

1 
733 l+ 1 328 l + 

o·roua lalazna 
I wangrodzko -Dąbrowska 

6 1-39 129 / - 20 

l l 
Niwka 
M.ortiJner 
Hrabia Renard 
Paryż 

Kazin1ierz 
Red en 
AndrzeJ l . 
Hele na 
Matylda . 
Jakól>. 
Tadeusz . 
Franc iszek 

l 314 
111 

1 047 
821 
919 
72 
58 
12 

20 

l 

l 

l 

53 12 41:55 l 4 3 459 
42 11 739 
32 9 18U 
37 10 274 
3 1024 
2 722 
1 149 l 

- 11 
1 692 

- 1~ l -

57 ti15 25 6 368 l 
16 407 16 2 826 1 
53 767 

l 
31 6 548 

42 704 21l 5 3P2 , 
47 915 ::!7 8 131 
4 156 6 ii79 
3 8ii l ;{ ::!68 
1 - - -
u - - -
:3 37 l 115 
u - l - -
o - l - - l 

l 

29 - li99 - 53 - 6117 1 - 49 
13 + 296 i + 267 - 633 - 18 
;{0 - <!80 - 27 - 5191 - 44 
24 - 117 - 14 - :ł 788 - 41 
37 - 4 - o - 2143 - 21 

::! t 8-! + 117 - 445 - 43 
2 '!.7 + 47 - :~54 - 49 

- - 12 - 100 - 149 - 100 
- - - - 11 - 100 

t) + 17 + 85 - 577 1 - 83 
- - - - 1~ l = 100 
- - l - - 100 

łtazem · 4 374 l 175 l 49 756 l 226 l 3 686 l 147 l 30 327 l 138 1- 688 1- 16 1- 19 429 1 - 39 

Wogóle 1 27384 1 109& 1 249385 / 1133 1 28024 l 1121 1 190827 / 871 l+ 640 l + 2 1- 58 558 1 - 24 

W e wrześniu roku 1905 przypadało do podzia
łu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 
975 wagonów dr. żel. Warszawsko -Wiedeńskiej 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 

24195 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwolaly 
761 wag., winny były przeto otrzymać 23434 wagony. 
Droga żelazna podstawiła 23 636 wagonów czyli 945 
wagonów na dzień roboczy, a przeto o 202 wago 
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ny, czyli l% więcej, niż kopalnie winny byly :ty ta. droga. 2199 wagonów, czyli 88 wagonów na 
otrzymać. Oprócz tego droga żelazna podstawiła dzień roboczy, a przeto o 1174 wagony, czyli o 
kopalniom ponad normę 448 wagonów austryac- 115% więcej, niż przypadało z podziału . 
kich. W e wrześni u roku 1905 kopalnie wyslaly do 

We wrześniu roku 1905"przypadalo do podzia- Warszawy 4898 wagonów węgla, czyli 196 wagonów 
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po na dzień roboczy; więcej, niż we wrześniu r. 1904 
300 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrowskiej o 291 wagonów, czyli o 6%. W okresie czasu od 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 1 stycznia do 30 września r. 1905 kopalnie wyslaly 
7 500 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały do Warszawy 31 282 wagony węgla, czyli 143 
124 wagony, winny były przeto otrzymać 7 376wa.- wagony na dzień roboczy; mniej, n iż w tym sa
gonów. Droga żelazna podstawiła 3677 wagonów, mym okresie czasu r. 1904 o 7 558 wagonów, czy
czyli 147 wagonów na dzień roboczy, a przeto o li o 19%. We wrześniu r. 1905 kopalnie wyslaly do 
3699 wagonów czyli o 49% mniej, niż kopalnie Łodzi 5 536 wagonów węgla, czyli 221 wagonów 
winny byly otrzymać. l na dzień roboczy; więcej, niż we wrześniu r . 1904 o 

We wrześniu r . 1905 przypadało do podziału ' 154 wagony, czyli o 3% . W okresie czasu 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 35, 1 od l stycznia do 30 września r. 1905 kopalnie wy
a od 25 września po 60 wag onów na dzień ro- słały do Łodzi 34 092 wagony węgla, czyli 166 
boczy, czyli 1 025 wagonów na caly miesiąc do wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w tym sa
przeładowania węgla w Golonogu z wagonów mym okresie czasu r . 1904, o 7 048 wagonów, czy
dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej do wagonów dr. / li o 17% . 
żel. Iwangrodzko- Dąbrowskiej. Kopalnie wysla- R . K. 

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

. 
N a z wy wytwor ó w 

Wywóz 
ól kuchenna 
osforyty mielone 

s 
F 
F 
z 
w 

osforyty w kawałkach 
użle metalurgiczne 
ęgiel kamienny i koks 

Torf 
uda żelazna 
uda manganowa. 
alman 

z Rosyi 

. 

óżne inne rudy i 

R 
R 
G 
R 
s 
z 
s 
p 

damki metali 
m·owiec w gęsiach i złamkach 
elazo różnych gatunków 
tal różnych gatunków. 
laty na 
tęć 

opa naftowa 
R 
R 
N 
o 
w 

afta . 
dpadki naftowe 
yroby z surowca 

za granicę. 

. 

. 

Rok 

Czerwiec 

- T Y s 

-

19 . I 
286 

530 
6 

I 861 

4 s86 
-

27 
-

4 
2 

(pudów) IS 
2 

30 
s 599 

289 

l 3 

-
1904 Rok 1905 

Od początku 
Czerwiec 

Od poo.,.,.tk:u 
rokn do 30 roku do 30 

cz.erwca. l czerwca 

I Ę o Y p u D ó w 

268 I 6 

I27 19 I 12 

25 32 I20 
I 082 288 872 
2 533 435 1928 

18 99 I I2 

8 540 l '95 8835 
I6676 3 378 I I 310 

3 - 100 
201 93 296 

7 - 50 
8 6 8 

5 I "123 
82 II 48 

9 2 8 

30 20 53 
43 588 I 875 26687 

I 659 279 943 
I2 4 I6 
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Wyroby z żelaza. - 10 40 5 35 
Wyroby ze stali l 7 l s 
Złoto (pudów) 37,3 8r ,g 43 107,5 
Srebro (pudów) l 51 1?7 !2004,7 238 '7812,7 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sólkuchenna l '3 246 lO] 259 
Żużle Thomasa mielone 483 78g 296 8rr 
Kamień litograficzny . 3 20 2 lO 

Węgiel kamienny l 

przez komory morza Baltyckiego '7710 -15 624 21 315 4088g 

u " 
zachodniej granicy la,dowej 2 361 16845 2 700 3768o 
morza Czarnego 6 j24 37 -!59 

" " pozostale komory . 2 o88 4g88 774 l 2683 
" Razem 22165 6Jg8I 24886 g, 711 

w tej liczbie: 
z N iemiec 2 CJX) 19 78o 400o 39288 
z Anglii ,g 159 

l 
-!6282 19004 38-125 

Koks 
przez komory morza Baltyckiego 2 228 2 721 l 012 l 841 

" " 
zachodniej granicy lądowej 22-15 12678 l 8g3 !O 301 

" 
pozostale komory . 62 rg8 25 62 

R azem 4 535 15 597 2930 l 12 204 
w tej liczbie: 
z Austryi l 548 8 228 1 o]6 6481 
z N iemiec . l 021 4954 goo 4 153 
z Anglii 865 l os6 459 864 

Siarka nieoczyszczona w brylach : 55 oor q6 -170 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 6 32 r6 39 
Antymon surowy . l 13 3 7 
Antymon metaliczny lO 00 17 64 
Rudy metaliczne . 120 2)1 247 257 
Surowiec z wy kł:y 

przez komory morza Baltyckiego lO 6o 12 29 

zachodniej granicy lądowej - 2! -- 9 " " 
morza Czarnego - r6 - 16 

" " 
z Finlandyi 52 

l 
lO) 100 233 

przez pozostale komory . l 2 l 5 
Razem 63 204 173 292 

8urowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Baltyckiego 71 1Ó7 45 gr 

• " 
zachodniej granicy lądowej 2 24 5 '5 

pozostale komory . 2 8 - 9 " 
Razem 75 '99 s o l '5 

Żelazo i stal sztabowe i wszelkie handlowe 
przez komory morza Baltyckiego 8o 282 57 231 

" " zachodniej granicy lądowej '4 133 25 75 

" " 
morza Czarnego l! fig 5 59 

" 
komorę w Moskwie l fi l l 5 
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z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Baltyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi . 
przez pozostałe komory . 

Miedź l 
Glin ~ w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel J 
Cyna w plytach, prętach i zlamkach 

Rtęć 
Olów w plytach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

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

Olów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i zlamkach oraz pylek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 

R azem 

R azem 

untów) Platyna w sztabach, drucie i blachach (f 
Odlewy z surowca nieobrobion e 
Odlewy z surowca obrobione. 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 mm 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Balty ckieg o 
" " zachodniej graniny lądowej 
" " morza Czarnego 

" Rosyi środkowej 
" pozostale komory . 

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

Razem 

l 

16 
13 

135 
21 

86 
lO 

61 
5 
l 

16 
179 
79 
z,8 
2 

38 

2 
20 
--

354 

1 
44 

r6o 
66 
17 
50 

47 
--

2 
2 

--
2 
6 

18 
26 

107 
155 
35 
22 
23 

342 

2!9 
83 

' 

402 
179 
276 
29 
II 

l 84 
g8r 
549 
zo,6 
25 

rs6 

22 
6-J 

-
l 221 

g8 
331 
461 
127 
57 

354 

304 
12 
16 
12 
-
14 
27 
8! 

116 

465 
l Ol! 

145 
142 
288 

20jl 

l 374 
433 

tfi 

12 

!17 
9 

113 
35 
44 
6 

--

20 
218 
117 

4,6 
3 

30 

4 
14 

--
331 

17 
g8 

113 
21 
28 
61 

35 
5 

-
3 

- -

l 

7 
13 
!l 

!2! 
r6o 
!5 
2! 
2! 

338 

294 
6o 
2 

97 
92 

559 
12 

551 
123 
214 

24 
5 

!17 

l 034 
635 

2! ,6 
24 

r6o 

44 
66 
--

l 108 

ro6 
338 
371 
84 
-z J 

306 

215 
7 

34 
21 

-
10 
25 
48 
76 

499 
822 
122 
!!4 
198 

1755 

l 253 
328 

!2 
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z Austryi 7 72 8 jO 

" Belgii 6 17 25 
Narzędzia i lokomobile rolnicze 

przez komory morza Bałtyckiego 62 192 44 '58 

" " 
zachodniej granicy lądowej 26 4J6 4-1 368 

" " 
morza Czarnego 5' 203 

" " 
Rosyi środkowej 2 20 

32 156 
2 6 

" 
pozostale komory . 29 227 33 244 

Razem 170 1 !18 ,. -)) 932 
R. K. 

j>rzeg rąa riteratury górniczo- fi utniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważni ejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz 9ch . 

Gornyj Żurnał (1905) Wrzesień. a) Ja· l cie.i grupy materyaly wybuchowe wybuchają bez-
1/les Cayley. Zastosowanie powietr::;a suchego w pro· pośrednio od zetknięcia z płomieniem. jak np. 
cesie wiellwpiecowym. Praca ta była · 7.amieszczona rtęć piorunująca . W celu wyjaśnienia, w jakich 
w Pr.'"eglf:!d::;ie Gómimo-Hut11iczynt (r. 1905, .N2 3). warunkach rtęć pionumjąca, stanowiąca główną 
b) .llatlu!sius. T<t•orzenie się żużli w procesach me· składową część masy, wypełniającej kapiszony, 
talurgicz1zfcl~, feli budowa i znaczenie w p~zemyśl~. posiada własność doprowadzania materyałów wy
Autor mow1 o przyczynach powstawama żużh, buchowych do wybuchu, dokona110 w r. b. szere
roli ich w procesach wielkopiecowych i budowie; gu prób w fabryce karbonitu w Schlebusch. Z 
o zastosowaniu żużli wielkopiecowych do wyrobu przytoczonych przez autora tablic, zawierających 
t. z. żelaznego cementu portlandzkiego i żużli wyniki tych doświad<.;zeń, okazuje się, że mate
tomasowskich, jako nawozu sztucznego. W koń- ryaly wybuchowe zachowują się najrozmaiciej 
cu artykułu znajduje się opis nowego sposobu pod wpływem uderzenia, a sifa, potrzebna do wy
rozdrabniania żużli zapomocą pary pod ciśnieniem. wołania wybuchu, waha się w szerokich grani
c) Baym. Zastosowanie ga::;u pieców koksowyc/t w cach. Im materyał wybuchowy jest mniej czuły 
silnicac/z gazowyc/t (pocz .). O użytkowaniu gazu na uderzenie, tern większy winien być ładunek 
pieców koksowych w ogóle, skład gazów, ich kapiszona, ażeby by l w stanie zupełny wy buch 
wartość ogrzewalna; sposoby oczyszczania gazów l wywołać. Jako praktyczna wskazówka wypływa 
od znajd~jących się 'Y n_ieh .znac~nych ilo.ści smo- l st~d,, że lepiej używać kapiszony :viększ.ych roz
ły, amomaku, cyanu 1 s1ark1; opts wszelkiego ro· mwrow, gdyż tym sposobem mozna m1eć pew
dzaju przyrządów, używanych do oczyszczania ność, że materyał wybuchowy zupełnie ulegnie 
gazów. d) Statysty/w ważniejsz_vcli gatęzi pr.se· rozkładowi, a skutkiem tego będzie silniejsze· 
myslu gómic::;o-hutlliczego w N.osyi ·w r. 190-1-. Da· cizialanie wywiązujących się przytern gazów. 
ne o wytwórczości węgla w Królestwie Polskiem b) G. Blass. Przyczynele do sprawy badania sma
i poszczególnych okręgaC'h górnic7.ych Cesarstwa. rów. Autor przeciwny jest ustanawianiu ścisłych 
Dane o wytwórczości cynku, surowca, źelaza, norm dla smarów, gdyż o ile te nie zawierają 
stali, szyn, blachy żelaznej, soli i nafty. Dane o subst.ancyi szkodliwych, a smarują równo i dob
pr.7.ywozie w granice państwa_ Ros.yjskiego pniiwa l r~e, to Rp~żywcy jest_ zupełnie obojętne, z cz~go 
mllleralnego, surowca, żelaza 1 stall. Dane o wy- s1ę składaJą. W szelkle przyrządy do mechamcz
twórczości na kuli ziemskiej złota, srebra, miedzi, nego badania smarów nie dają wyników zupełnie 
cynku i rtęci. pewnych; zwłaszcza przy próbach porównawczych 

GIUckauf (1905) NQ 38. aJ O zapalaniu ma· różnego rodzaju smarów jest to okoliczność bar
terya/ów wybuchowych. Zależnie od sposobu zapa- dzo ważna. c) Pr::;emyst gómic::;y i hutniczy 111 

lania autor d7.ieli materyały wybuchowe na trzy Rosyi ·w r. 1901. Dane statystyczne o wytwórczo· 
grupy. Pierwsza grupa obejmuje materyał:y ści kopalń i hut, zaczerpnięte ze źródeł urzędo· 
wybuchowe, które zapalają się przez zetknię- wych. 
cie z płomieniem, skutkiem czego następuje NQ 39. a) Herhst. O .;mac.zeniu spótc.zynni
znaczne podniesienie temperatury i wybuch; do ków w wyliczeniach, stosow·rnych w technice górni
nich należą różne gatunki prochu. Materyały czej. Autor dowodzi zapomocą przykładów, źe 
drugiej grupy zapalają się przy pomocy kapiszo- rozstrzyganie kwestyi technicznych, zwłaszcza 
na (t. z. raptownie wybuchające) i wreszcie trze- górniczych, drogą wyliczeń matematycznych na. 
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p_odstawie wartości niepewnych, zmieniajapych l 
s1ę pod wpływem przeróżnych warunków, może 
_prowadzić do zupełnie bl'ędnych wyników. b) 
O. Sinunersbach. O stanie przemysltt żelaznego w 
Anglii. Zestawienie danych statystycznych za 
<>statnie lata. 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg - und 
HUtteowesen (1905). NQ 37. a) A. [(allus. O tur
binach parowych (pocz.). Korzyści stosowania tur
bin parowych. O turbinach De Lavala. b) G. 
Kroupa . Generator Johnsona . Opis generatora, 
obecnie bardzo w Ameryce rozpowS'Zechnionego, 
'Zwłaszcza w zastosowaniu do pieców prażalnych. 
Charakterystyczną cechą tego generatora jest 
łatwość regulowania długości plomienia gazu i 
temperatury. 

NQ 38. a) A. Bayer. Walcownie o napędzie 
elelltryczll_vrn. Autor zajmuje się gl'ównie wylicze
niem stosunku, zachodzącego pomiędzy silą, ma
są rozpędową, prędkością i czasem. Jak o przykład 
wzięto walcownię, poruszaną zapomocą silnika o 
prądzie zmiennym, zaopatrzonego w kolo rozpę
dowe. b) A. Kallus . O turbinach parowych 
(dok.) . Turbina Parsonsa. 

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und 
HUttenmannischen Vereins (1905). Sierpień . 
a) Bernhardi. O odbudowie grubych poletadów za
pomocq zamulauia z waranidem wyjęcia przed'e-
7.!.!szystlziem warstwy wier.sclmiej. Zamiast ogól n i e 
przyjętego sposobu odbudowywania warstw z do
lu do góry autor rzuca myśl wydobywania pier
wej warstwy wierzchniej i wskazuje korzyści, ja
kie zmiana taka może zapewnić. b) Sprawozda
nie stowarzyssenia przemyslowców góruic.svclz okregu 
Dortn'Lund -za r. 190-1. c) Stastystyka -przen'lvstu 
górniczo-hutniczego .za pierws.se pótrocze r. 1905. 

Revue universelle des mines (1905). Maj. 
a) G. Gerard. Przyczynek do obliczania mostów o 
przęstach polqczonyclz. b) P. Va.ndeuren. Teorya 
wyginania dal prostych i llr.svwych na stojgco. c) 
J/ Josse. Postęp_v w budowie c;ilnic i zaktadów, wy
twarzafqcych energię. Streszczenie obszernego ar
ty kulu, zamieszczonego w czasopiśmie Zeitschrijt 
des Vereins deutsclzer lngenieure (r. 1904, czerwiec). 
d) C. Cavallier. Odl~r_vcie węgla luuniewzego w 
departamencie .Jieurthe i .lfoselle. Pokład węgla 
kamiennego grubości 70 cm odkryto na głęboko
ści 819 m w ohrębie miasta Pont a Mousson. e) 
P. Smith. Ulepszony sposób oznaczania manganu 
w żelazie i stali zapomocg persiarczanu amonowego. 
Działając na gorąco azotanem srebra i persiar· 
czanem amonowym na roztwór żelaza w kwasie 
azotowym, autor przeprowadza mangan w kwas 
nadmanganowy, który następnie mianuje roztwo
rem ~senianu sodowego. Według autora sposób 
ten daJe możność oznaczenia Mn w ciągu 15 mi
nut, przyczem otrzymane wyniki są zupełnie do
k!adne. Sposób może być stosowany z pożytkiem 
w labaratoryurn hutniczero dla kontroli wytwa
rzanego metalu. f) }. Thill. Uleps.21ony spo-

sób Drowlla i Sldmera oznaczania. krzemu w żelazie. 
Przy oznaczaniu krzemu sposobem Drowna i Shi
mera należy zawsze unikać zbyt pospiesznego 
parowania, gdyż w przeciwnym razie część pły
nu wypryska. Autor zapobiega temu przez do
danie do mającego się odparowywać roztworu 
niewielkich ilości chlorku amonu. g) Próba. tlen
lut cynku, ui:ywanego do oznaczania manganu, Ba
pomocg nad111a ngauianu potasu. Próba m a n a celu 
stwierdzenie obecności zanieczyszczeń w tlenku 
cyn ku pod postacią eynku albo siarczków. h) G. 
Art/t. Oznac.sa1tie w węglu koks11 i części lotnych. 
Autor używa do tego celu tygielka platynowego, 
szczelnie zamkniętego pokrywką, posiadającą 
otworek, który może być w razie potrzeby za
kryty. Oznaczając w takim tyglu części lotne, 
autor zawsze otrzymywał wyniki większe od 1 
do 2,25°/0 , aniżeli zwykłym sposobem. 

Czerwiec. a) H. Couriot i J Mewtier . Ba
dallia uad zachowaniem się przewodników światla 
elektrycz11ego oraFJ iskrv elelztrycznej w gazie wy
buchowym. Badania, dokonane przez autorów, 
stwierdziły, że wybuch gazu pod wpływem iskry 
elektrycznej . może mieć miejsce jedynie w chwili 
zerwania się przewodnika. b) A. Demeure. Spo
soby odbudowy pollladów węgla kamiemzego w l<.o
paluiach Quesnoy. c) E. Discry. Uwagi praktycz
ne, dotyczące pluczek, stosowanych w llopalniach 
wegla ·w Belgii. d) P . Hoyaux. O budowie kot
lów parowych rila maryllarki w Allglii. Przepisy, 
dotyczące budowy i sprawdzania kotl'ów w An
glii. Prawidła, przyjęte przez hiuro Veritas i 
Lloyd Register. e) Pr.21epis_v angielskie, do~vczgce 
zastosowa1zia elektryczności w górnictwie. b) B. 
Glasma11n. Jfiarowy sposób oznaczania chromu i 
żelaBa 7.!.! jednej próbie. Autor oparł' sposób ozna
czania chromu w .obecności żelaza na tej podsta
wie, że sole chromowe redukują się na chromawe 
zapomocą cynku w obecności kwasu siarczanego; 
reakcya ta nie ma miejsca w obecności kwasu siar
kawego; przeciwnie zaś sole żelazowe redukują 
się zarówno w obecności kwasu siarczanego jak 
siarkawego; oprócz tego nadmanganian potasu 
utlenia zarówno sole żelazawe jak chromawe. 
Według autora sposób ten daje wyniki dobre i z 
korzyścią może być zastosowany do rozbioru sto
pów chromowo-żelaznych. 

Revue de metallurgie (1905) . Sierpie ń. 
a) Jf Weill. Wtasności dobrego koksu, stosowane
go w proce<;ie wielkopiecowym. Autor zestawia 
własności fizyczne i skład chemiczny koksu, naj
odpowiedniejszego dla wielkich pieców; zapomo
cą wyliczeń wskazuje na straty, wynikające z po
wodu stosowania koksu, zawierającego większe 
ilości wody, popiołu, fosforu i siarki. b) L. 
Guillet. Teoretyczne i praktyczne badania stopów 
miedzi z glinem. Z pomiędzy stopów miedzi z 
glinem znaczenie przemysłowe mają tylko te, 
które zawierają mniej 11% lub wyżej 94% glinu. 
c) A. Pourcel. O zastosowaniu suchego wiatru w pro-
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cesie wiel!wpiecowym. Polemika, prowadzona na 1 co zatem idzie, zużycie koksu może być mniej
szpaltach pism techni~znych, bardzo mało wyjaś- , sze. e) J. E. Jolmso11. O zjawiskach fizycznych w 
nila dotąd istotną wartość sposobu Gayleya. Roz- ·wiellzinz piecu Autor zajmuje się głównie wyjaś
strzyg11ięcie kwestyi, czy zastosowanie suchego nieniem zależności procesu wielkopiecowego od 
wia~ru może przynieś~ korzyści w procesie wi~l- 1

1 

praw fizycznych. f) Descroix. ~ongres m_etalur
koplecowym w Europ1e, według autora nastąp1ć giczny ·w Leodyum. Sprawozdame z pos1edzeń 
mo7.e jedynie na drodze doświadczalnej; doświad- kongresu i wycieczek, dokonanych w celu zapo
czenia powinny być prowadzone w warunkach, znania się z przemysłem metalurgicznym w Bel
przyjętych powszechnie w Europie, zwłaszcza gii. g) Divary. Wp~vw wilgoci, zawartej w po
odnośnie do temperatury i ciśnienia wiatru. d) wietrzu, na proces 'Wielkopiecowy. Referat, wygł'o
H. Le Chatelier. O zastosowa11itt suchego wiatru w szony na kongresie metalurgicznym w Leodyum. 
procesie wielkopiecowym. Autor przypuszcza, że l Autor, zawiadowca wielkich pieców w Creusot, 
stosowanie suchego wiatru wywołuje zjawiska je- oznajmił o tern, że już od wielu lat stwierdzono 
dynie natury chemicznej. W odór, powstający powiększenie się spożycia koksu i zmniejszenie 
skutkiem rozkładu wody w wielkim piecu, działa wytwórczości surowca w lecie. Dla wyjaśnienia 
na siarczki, zawarte w żużlu; skutkiem tego siar- tego zjawiska dokonane w ciągu ubiegłego roku 
ka unosi się w górne sfery pieca i znów wchodzi badania w celu wykrycia zależności pomiędzy za
w związek z żelazem. Oszczędność na pali wie wartością wilgoci w powietrzu, spożyciem koksu 
osiągnąć można przez osuszanie wiatru w ten i wytwórczością, stwierdziły, że z powiększeniem 
sposób, że dla wytwarzania surowca, z określoną się ilości wilgoci w powietrzu równolegle wzra-
ilością siarki bieg pieca może być zimniejszy, a sta spożycie koksu. rv. K. 

Węgiel śtąski w Rosyi środkowej. W o~- ~ równywano n p. druty żelazne, cynkowane różny
tatnich cz~s~cl: ~lo ~~snowca za?zął przychodzić mi sposobami, mianowicie: cyn ~owai?-e ?a gorą?o, 
w. znac~neJ _1losC1 (meJedno_krotme po 150 ~ago- następnie spo obem t. zw. naci.era~la 1 nak_omec 
no w d~1enme) węg1el śląski d~a przeła~owama d~ cynkowane elektrolity_czn~e. Probk~ drutu Wl~s.za
wagonow szerokotoro~ych 1 ~alszeJ wysyłki no pod kloszem, zawieraJącym oprocz pewneJ Ilo
do środkowych gubernu w Rosy1. Zbyt tego wę- ści wody na dnie a więc nasyconym parą wod
gla regulowa?y jest przez dobrze zorgani~o~v-any ną, okoto 12% dwutlenku siarki i około _150fo dwu
synd~kat, ktory korzys~a zawsze z możn~~Cl wy- tlenku węgla. Klosz wraz z za~artośmą podda
syłama węgla za graniCę po cenB:ch zmzonych wano zmianom temperatury od o do 45°, wskutek 
(nawet ze stratą) w celu utrzymama na rynkach czecro obserwowano obfite skraplanie się wody na 
wewnętrznych cen na odpo:viedniej wysokości. ścia0nkach klosza i ua próbkach dru~u. s>kazało 
Syndł"kat skor~ystał obecme z braku opału ~ się. że drut, cynkowany sposobem naClerama, rdze
Rosyi środkoweJ z powodu kryzysu naft<;>:Vego 1 wieje łatwo pomimo początkowego :rołysku; drut, 
wysyła zn~czne partye _węgla :po cenach n~zszych, l cynkowany na gorąco, jest c okol w1ek trwalszy, 
niż do Kr?lestwa _Polsklego, me odczuwaJ~C b~a- lecz zwłaszcza w miejscach, które podczas me
ku wagonow,_ pom~wB:ż w m_y~l konwency1_ m1ę- chanicznego obrobu uległy deformacyi, zbyt gru
dzynarodoweJ rosyJskie drog1 zelazne obowiązane ba warstwa cynku odpada; drut zaś, cynkowany 
są dawać w Sosnowcu potrzebną do przeładowa- elektrolitycznie, jest daleko trwalszy zarówno 
nia przychodzących z zagranicy towarów liczbę wzcrlędem mechanicznych deformacyi jak i na 
wagonów (z u~zezerbkiem ~la przei?ysłu wę~lo- wplywy atmosferyczne. Sposób cynkowania. na 
wego w zagłębm Dąbrowsklem, ktory od kilku l crorąco wskutek nieczystego cynku wymaga w1ęk
miesięcy odczuwa dotkliwy brak wagonów sze:o- ~zej jego ilości dla zapobiegania rdzewieniu; spo
kotorowych). Syndykat może sprzedawać węgiel sób zaś cynkowania zapomocą elektrolizy wyrna
po 61

/ 2 kop. za pud l~co. Sosnowiec, cło w.ynosi ga daleko mniejszej ilości ~ynku dla zabezpiecza-
11/2 kop., przeł'adowame 1 koszta formalności cel- nia od rdzy crdyż osadza s1ę czysta warstwa cyn
nych 1

/ 2 kop., przewóz _z S~s-':owca do Moskwy ku. Warst~a0 ta osadzonego elektroli~yczni~ cyn-
11,45 kop:, koszta _stacyJne 1 mne 0,75_ kop W ę- ku przylega silnie do żelaza, a że Jest Cienka, 
giel śląski kosztuJe przeto w Moskwie około 21 więc nie zostaje uszkodzona przez defor_macyę 
kop. za pud. S. podczas mechanicznego obrobu. Cynkowame spo-

Porównanie trwałości zabezpieczającego sobe~ nacieran_ia, choć daje cienką w:;trstw_ę cyn
od rdzy pokrycia żelaza warstwą cynku. Po- ku, me odpadaJącą wskutek deformacy1, to Jednak 
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nie zapobiega rdzewieniu, gdyż cynk i tu nie 1 temperatury w granicach od 400 do 800°. Ozua
jest dostatecznie czysty. (Chemik Polskil czenie to można prowadzić dwojaką drogą. Dzia-

Badania nad przebie~iem redukcyi żelaza. łając tlenkiem węgla na rozdrobnione żelazo, od
Badania ScHENCKA i ZIMMERMANNA nad rozszczepie· szukiwać punkt, w którym reakcya ustaje (ciś
niem tlenku węgla ujawniły, że metale grupy że- nienie się ustala), albo też, ogrzewając tlenek że
laza wywołują reakcyę: 200 = O+ 00

2
• z do- laza z węglem w próżni, mierzyć ciśnienie po

świadczeń nad przebiegiem tej reakcyi w obec- wstających gazów. Obie te metody dają zgodne 
ności niklu, kobaltu i żelaza wynika, że żelazo w wyniki. Aut0rowie otrzymali następujące warto
porównaniu z pozostałymi metalami zachowuje ści dla P: 
się odmiennie. Jeżeli CO pod ciśnieniem mniej temp. 468° 540° 620° 669° 
więcej l-ej atm. dziala na nikiel lub kobalt, wte- P . 10,3 lltm 30 litlit 81,5 mm 169,2 mm 
dy, mierząc zmianę ciśnienia przy stalej objętości, temp. 703° 738° 780° 
zauważymy, że równowaga między 00

2
, CO i O l P. 308 1111n 43R mm 780 mlll 

następuje, gdy ciśnienie opadnie .do polowy po- ~ Przez użycie powietrza do otrzymywania 
<1~ąt~owego. Vf obecnośCI natom13;St żela.za ClŚ~ . tlenku węgla w wielkich piecach skutkiem obec
meme, pod .ktorem. reakc:ra ustaJe w teJ sal?eJ 1 n?ści az~tu suma ciśnień parcyalnych .00 i 00 2 
co pop!zed.~Ie dośw1a:dczema tem~era:tur.ze, .Jest me powmna przekraczać 1/ 3 atm., t. J· 250 mm, 
znaczme mzsze: m~ s1ę wprost wrazeme, J8:k gdy- l dlatego też redukcya tlenku żelaza zachodzi we 
~Y faza gazowa zn~knę~a. Jest to. naturalme mo~- 1 wszelkiej temperaturze, dla której ciśnienie P 
h we ~ylko .wtedy, Jeżeh ~etal me. tylko katal~- ~ jest większe od 250 ll'lln, a więc, jak wskazuje 
~ycz~1e. dzu~.la, ale sam ~nerze udz.Iał w reakcy1, tablica, powyżej 695°. W razie żelaza, zawierają
Jężeh s1ę w~ęc sam ?-tlen:a,. redukuJąC tlenek wę- cego mangan, gran.ica redu~cyi leży jeszcz~ wy
gla na \yęg1el. .Pomewaz J.ednak czysty .tlenek l żeJ. W dalszym mągu sweJ pracy autorowie po
węgla me utlema żel~za, w1ęc należy prz:y:Jąć, że stanowili zbadać różnice, jakie mogą si ę ewen
począt~~wo metal dz1ała tylko ka~ah~yczme, roz- tualnie ujawnić w razie, gdy do redukcyi żelaza 
szcze~IaJąC tle~ek. węgla 1~a węg1el 1 dwutlenek, użyto zamiast węgla bezpostaciowego _grafitu lub 
a dolnero, gdy .1los~ ostatmefSO przekroczy pewną dyamentu. Jak dotąd o stosunku rożnyeh od
gram?ę, odpowiadaJącą daneJ temperaturze, wy- mian węgla wiemy bardzo niewiele. Wiadomo 
stępuJe.reakcya: Fe+ 002 • FeO )- 00, przyc.ze~ jedynie, że w wysokiej temperaturze zarówno 
powstaJący CO rozpa~a s1ę znow na węg1e~ 1 węgiel bezpostaciowy jak dyament przechodzą w 
dwytlenek. Oba wzmiankowane proc.esy dob1e- grafit; należy więc uznać grafit za najtrwalszą od
g~Ją wówczas .do koń..,ca, gdy n~stępuJe zupełna mia~ę. Jecln3:k o ilościowych pod tym :vzględem 
rownowaga m1ędzy .E e, FeO, O 1 00, 002 • Od- pomiarach me było dotąd mowy dla w1elu trud
wracalna reakcya 200 ~- O+ 00 2 ustaje, gdy ności, jakie się tu nastręczają. Pytanie to uda-
p2co . -~ lo się autorom V: sposób. zadaw:;tlając:y rozst_rzyg~ 
-- = a, reakcya zas FeO + CO ~- Fe + OOz, nąć zapomocą rownowag1 chemiczneJ. Pomewaz 
pco 2 

2 różne odmiany węgla posiadać muszą rozmaite 
gdy ~ = ~- Wprowadzając ocrólne ciśnienie P ilości wolnej energii. więc stale równowagi (a 

pcoz o patrz wyżej) między 00, 002 a różnemi odmia-
(P = pco + pco. ), otrzymamy łatwo p = a . l + f3. n~mi w~gla dl~ tej samej temJ?ei~atury winny_ mieć 

2 
· · ~2 rożne wielkośCI. przyozem naJWiększa wartosć od-

Stale a i ~ zależne są tylko od temperatury, a powiada najmniej trwalej odmianie i odwrotnje. 
więc każdej temperaturze odpowiada pewne ciś- Stosunek stałych równowagi (a) dla węgla, dya
nienie parcyalne (pco i pco2) oraz ogólne (P). Zna- mentu i grafitu bardzo łatwo można wymierzyć. 
· 'l · · · (P) d · Należy jedynie oznaczyć ciśnienie całkowitej 
J~mość ogo n ego ClŚ~Iema . po . czas. r~wnowa- równowagi (P), między 00, OOz, Fe, FeO a róż
g1 ma duże znaczeme dla wielkiCh p1ecow; tle-
nek żelaza będzie się tylko wtedy redukował pod nem i odmianami węgla. Jeżeli a jak wyżej ozua
wpływem 00 w obecności węgla, jeżeli ogólne cza stalą równowagi układu (0, 00, OOJ i f3-Fe, 
ciśnienie tlenku i dwutlenku węgla mniejsze jest Fe O, CO, 00

2
, wtedy P = a . 1 t~. Ponieważ zaś 

od ciśnienia całkowitej rów n o wagi (P) . Je żeli zaś ~-' 
ciśnienie mieszaniny gazowej w tej samej na ~ zmiana postaci węgla nie wpływa, więc wiel
temperaturze jest większe od P, wówczas nastę- kości a dla różnych odmian węgla powinny się 
puje utlenienie żelaza i osadzanie węgla. Ten mieć tak do siebie, jak ciśnienia całkowitej rów
ostatni proces zachodzi niekiedy w wielkich pie- nowagi (P), oczywiście w jednej i tej samej tem
cach, powodując przykre czasem następstwa; roz- peraturze. Przytacroamy tu kilka liczb z ljcznych 
drobniony np. węgiel według OsANNA wywołuje pomiarów, wykonanych przez autorów. 
zatykanie kanałów. w tym celu ScHENCK i HELLER węgiel bezp. dyament . grafit 

podjęli oznaczenie zavomocą bardzo prostego temp. 649°, ciśnienie P = 750 mm 522 mm 112 mm 
przyrządu ciśnień całkowitej równowagi (P) dla Doświadczenia pot ,vierdzily mniemanie, że 
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węgiel bezpostaciowy jest najmniej trwałą odmia- 1869 wydobyto 140 pudów platyny, w r . 1890-
ną, natomiast grafit najtrwalszą. Węgiel wię.:: i 270 ;pud., w r. 1894-318 pudów, w r. 1898- 367 
dyament energiczniej odtleniają, niż grafit. Stąd pudow, w r. 1901-389 pudów. W ostatnich cza
też łatwo wnieść, że sklad gazów w wielkich sach wytwórczość ta nie rośnie i określa się śred
piecach w razie użycia węgla drzewnego będzie nio liczbą 350 pudów rocznie, co przypisać nale
inny, aniżeli w razie użycia koksu, który się zbli- ży niezadowoleniu właścicieli kopalń z zawartych 
ża do grafitu; w pierwszym przypadk 11 gaz za- kontraktów z dużeroi towarzystwami eksploatacyi 
wierać będzie w tej samej temperaturze więcej platyny, którzy na obecnej wysokiej cenie piaty
tlenku węgla, aniżeli w drugim. (Chemik Polski ). ny robią majątki, gdy natomiast kopalnie żadnej 

Wytwarzanie chlorku cynku z rud i wy- korzyśni z tej zwyżki cen nie mają. Oprócz bo
pałków cynkowych. Materyał taki ogrzewa się wiem nielicznych kopalń, kt<he zastrzegły sobie 
w cylindrach nie wyżej jak ponad 55oo (t. j. tern- zwyżkę cen na rynku, wszystkie pozostaJe za
peraturę, w której chlorek cynkowy zaczyna się warły umowę z rafineryami llatyny, mocą której 
sublimować) i przepuszcza się równocześnie chlo- obowiązuj q się odstępować ca kowitą wytwórczość 
rowodór sam lub w mieszaninie z powietrzem. swoją w cenie 10 000-11500 rub. za pud. Wkrót
Wszystek tlenek i siarczek cynkowy, zawarty w ce po zawarciu takiej umowy towarzystwo akcyj
materyale surowym, przechodzi wtedy w chlorek. ne eksploatacyi platyny i towarzystwo Platyna 
Gorące wypałki poddaje się następnie wyczeq.>u- pragnęły Dozawierać kontrakty na większe dosta
jącemu i systematycznemu ługowaniu wodą, a wy po 13 00 rub. za pud, kopalnie jednak pod
otrzymane roztwory odparowywa aż do 50o Be. jąć się tych dostaw nie mogly, gdyż były już 
l) l d związane mnieJ· korzystna. umowa.. Na z\vyz·ce 
rzeważna część siarczanu cyn cowego opa a -

wtedy i zostaje wyczerpywana, podr.:zas gdy po- cen więc kopalnie obecnie nic nie zarabiają; ko-
zostające jeszcze w roztworze resztki siarczanu rzystają tylko oprócz rafineryi, poszczególni ro
strącane zostają albo chlorkiem wapnia lub baru. botnicy, którzy na Uralu samodzielnie zajmują się 
Po oddzieleniu nierozpuszczalnych tych siarcza- dobywaniem platyny, płacąc pewien procent wła
nów roztwór odparowywa się dalej i pozostałość ścicielowi terenu. Drugą przyczyną chwilowego 
ewentualnie przetapia. Stosowanie gazowego HOl zastoju wytwórczości platyny stanowi wyczerpa
ma tę zaletę, że gaz latwiej materyal przenika i l nie lliektórych bogatszychTpokk?adów ~ralz90n0ieje~-

nosta.]·na ich wydaJ·ność. a np w 1 naJ 
mniej działa na tlenki żelaza, aniżeli kwas w od- . t ść 1 t · · 1 6 l t ; 
ny, wobec czego otrzymane w ten sposób roz- l d~zsza zl~~ar 0d, P a. YJ! wyno1~~l z~ 0 ~ · t 
twory cynku są wolne niemal z u pelnie od żelaza, 1 0 e nt aść t pu ow.ł pltaslku, w2 r . "~< t "'b~adoml_Ias 

b · · d · · dl t 1- • • b. ć zawar o a wynosi a y o zo1.0 n. :.:; o 1 na 
są o O]ętne 1 aJą s1ę a ego 1.atw1eJ przera 1a . lOO d • · k · 
Sposób ten stosowany może być z korzyścią na- l pWu owl ~ 1 ads u. . . . 

t dl Jk · t . · t li ~ 6o; za c1.a ach, przemywaJących platynę 1 za-
we l a wypa ow z zawar osCią 

0
f ~~ 0 ---: o jętych wyrloby\vaniem wyłącznie -platyny, pracuje 

cyn w. . < e~· Polsk• ). 2000 robotników; zakłady te znaJdują się w gub . 
. Sp~sób przygoto~ywanta rud z~ła~ny~h, Permskiej i dzielą się na 3 okręgi: góra Błago

zawteraJących S, Zn t ~b , do wytapt~nt~ ze- dat (w r. 1904: wytwórczość 193,4 pudy), Kresto
łaza. ~at~ryal su_rowy, Jak np. w.ypallu p1ryto- wozdwiżeńsk (98,8 pudów) i Niżnietagilsk (71,8 
we, ~op1 . s1ę_ bez. zarlnych d_oda~kow, p1:z~cze_m l pudów wobec 76 pudów w r. 1903). 
dom1:szln, JU:k ~1ar~a, cynk_ 1 ?ł~w ul~1.tn~aJą s1ę. l Fokłady platyny zazwyczaj mają l m glę
Częśe cynku 1 s1arln spala 1ę JUZ. w mzkteh t~m- bokości i zawiera.ią 4,5- 9 o· lub mniej platyny 
peraturach, re zta za~ tworz~ s~arczan, ktory na l t piasku. vVielkość kanciastych ciemnych 
przez dalsze ogr~ewame \~ ;vyzszeJ" temp~ratu r~e ziarneczek platyny bywa nadzwyczaj różna; czę
ulega rozkładowi .na S02 .1 ZnO.. Z gazo w m oz- sto spotyka się platynę w formie skręconej lub 
na otrzymać zarowno s1arkę, pJc tlenek cyn- liściastej z mniejszą domieszką złota, którego za-
kowy. (Chemik PolskiJ. zwyezaj zawiera około 11/

2 
~. 

Płatyna w Rosyi. Rosyn. wydobywa 950fo l Niektóre pojedyncze zakłady wydobywają 
wy.t"7Órczości powszechnej ~latyny; J?Opyt na pla- ~ pokaźną iloM platyny, np. kopalnie hr. SzuwAz..o~ 
tynę dla przemysłu chemiCznego 1 elektrotech- wA w r. 1898/9 dał:y l 760 leg platyny, co wynos1 
nicznego stale wzrasta; z tego względu pomimo więcej niż 1

/ 4 wytwórczości powszechnej tego me
znacznie zwiększonej w ostatnich czasach wytwór- talu. Zakłady ks. SAN DoNATO, spadkobiercy PAwtA 
czości cena platyny również ulegla zwyżce: w DEMIDOWA, dały od r. 1825 do r. 1900 w sumie 
roku 1869 pud platyny kosztował 16 000 ruh., w 95 378 leg platyny; wydajność platyny w zalda-
1890 - 12 000 rub., a w 1891 roku nawet tylko dach tych była pierwotnie bardzo wysoka, obec-
5 000 rub.; natomiast z końcem roku 1891 cena nie jednak znacznie spadła: w r. 1825 wydobywa
szybko rosla do 7 000 rub., a w r. 1898 wynosiła no z l t piasku 65,68 g platyny, w r. 1827 nawet 
już 13 000 rub. za pud; obecnie pud platyny kosz- 84.6 g, w r. 1829 wydajność już była nieco mniej
tuje 16 000 - 19 000 rub. Wytwórczość platyny sza, wynosiła Gl,8 g na l t piasku, następnie do 
rosla w sposób mniej wi.ęcej następujący: w r. r. 1871 wahała się pomiędzy 26 g, 13 g, 5 g i 10 g;. 
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po r. 1871 wydajność wynosila już tylko naj wy
żej 8 g na l t i wydajność ta spadła do 4,3 g, a 
od r. 1895 wynosi już tylko zaledwie 2- 21

/ 2 g 
platyny. Surowa platyna zawiera zazwyczaj 76% 
czystej platyny i drobną ilość irydu. Irydo-osmu 
wydobywają na Uralu średnio 8 !~g rocznie, w r. 
1897 w okręgu Miaskim otrzymano metalu tego 
7,371 lzg. 

Przerobem platyry w Rosyi zajmują siy tyl
ko zakłady Tentelewskie i fabryka Kolbe i ].;ind
fors w Petersburgu; pierwsza z nich przerobila 
w r. 1901-ym l pud 21,56 f. surowej platyny i 
otrzymała z tego l pud 9,25 funta czystej platy
ny; Kolbe i Lindfors otrzymali z 2 pudów suro
wej platyny l pud 19,98 fun. czystej platyny. Tę 
samą ilość przerabiały firmy te też w r. 1900. 

J ednem z n aj większych towarzystw aksploa
tacyi platyny jest francuskie towarzystwo Socie
te anonyme de platine, wydobywające platynę w 
54 miejscowościach na ogólnej przestrzeni 3 753 
dziesięcin, otrzymując średnią wydajność 1,694 g 
platyny na 100 pudów piasku. Tow:uzystwo to 
w r. 1P02 wydobyło 134 pud. 10 fun. platyny, co 
stanowi z górą 1/ 3 część ogólnej wytworczości pla
tyn.y w Rosyi. ~nacznie mniejszą wytwórczością 
poszczycić się może rosyjskie towarzystwo Fiaty
na, wydobywające platynę w 11 miejs~owościach, 
na przestrzeni 897 dziesięcin, a ktore w r. 1902 
wydobyło platyny 27 pudów. 

Wielka nadzieja, pokładana w towarzystwie 
p. f. Oompagnie industriale de platine Societe 
anonyme, zawiodla. Towarzystwo to pracuje 
obecnie kapitałem 10,61 mil. fr. i obligacyami 10 
mil. fr., połowę bowiem swego kapitału zakłado
wego 21,22 mil. ±r. już straci to. Z sumy tej znacz
ną część odpisano na splatę koncesyi, wynoszącej 
25 mil. fr., której jeszcze pozostało do odpisania 
18,3 mil. fr. W r. 1899-1901 towarzystwo osiąg
nęło tylko po 310 000 fr. zysku, w r. 1900 nato
miast 677 000 fr. strat; w r. 1902 zysk wynosi! 
460 913 fr. i w r. 1903 było 707 201 fr. zysku. Dy
widendy towarzystwo od dnia swego istnienia 
jeszcze nie wypłacało. 

Również towarzystwo wytwórczości platyny 
w Niżnym Turyńsku, pracu,iące kapitałem peters
burskim (500 000 rub.), poniosło w pierwszym roku 
operacyjnym (1903) stratę 24 835 rub. , a towarzy
stwo akcyjne Platyna z zarządem w Petersburgu 
i kap i talem 1,2 mil. rub. w pierwszych dwóch la
tach żadnej dywidendy nie placilo, w r. 1900 '1 
dalo 4% dywidendy, w r. 1901/2 miało straty 
124 958 rub., w r. 1902/3-straty 44 892 ruble. 

Slowam rosyjskie towarzystwa akcyjne na 
polu wytwórczości platyny nie mialy dotąd szczę
ścia, gdy natomiast zagraniczne firmy prywatne 
doczekały się przeważnie dobrych a w kilku 
przypadkach nawet świetnych rezultatów. 

(Ohemik Polski). 

Nowe źródło ropy w Turkiestanie. Ropa 
ta, wynaleziona w nkolicy 'l'cbjmion, jest koloru 

prawie czarnego o słabej zielonkawej fluorescen
cyi i ciężarze wt 0,860-0,866; zawiera ona dużą 
ilość węglowodorów gazowych; po kilku dniach 
ciężar właściwy wzrasta z 0,875 do 0,883. Pod
czas ogrzewania w otwartem naczyniu i przepusz
czania strumienia powietrza następuje koncentra
cya do cięż. wl. 0,895; punkt zapłonienia 7G0 O. 
W tym stanie ropa ta nada,ie się jako płynny 
opal dla parowozów. 

W skutek destylacyi ropy o cięż. w l. 0,870 
otrzymuje się: 

Stopnie O. 
do 90 
" 90-110 
" 110-130 
" 130-150 
" 150-170 
" 170-190 

190-210 
" 210-230 
" 230-250 
" 250-270 
" 270-290 
" 290-310 

Straty 

% 
0,8 
1,4 
2,1 
2,9 
2,9 
3,6 
3,8 
3,6 
3,4 
2,9 
3,8 

65,1 
0,8 

Cięż. wl. 

~ 0,680 
0,699 

722 
747 
762 
778 
793 

0,806 
816 
824 

0,922 

W razie 
otrzymano: 

100% 
destylacyi większej ilości ropy 

benzyny od 0,660-0,760 14,50fo. 
nafty " 0,765-0,845 31,40fo. 

Pozostalość o cięż. wJ'. 0,924 miala gęst9ść maści. 
Ponowne frakcyonowanie otrzymanych wy

tworów okazało, że ropa z Tcbimionu może słu
żyć za punkt wyjścia dla następujących wytwo
rów: l) Różne gatunki benzyny, jakoto: eter naf
towy, ligroina, benzyna dla motorów, do wywa
biana plam i t. d. 2) Nafta zwykła od 30-460fo. 
3) Opał, który ważne znaczenie mieć może w 
Turkiestanie nie tylko dla dróg żelaznych, ale i 
dla fabryk w tym urodzajnym kraju. 4) Waze
lina i parafina; ta ostatnia wynosi 8°/o z pozosta
lości frakcyi, co w razie produkcyi rocznej 8 
mil. pud. oleju surowego stanowi 5 000 t parafiny. 

Właściciel gruntów 'l'chimion utworzy! nie
dawno towarzystwo akcyjne pod nazwą ~ towarzy
stwo F er gański e nafty", które rozwij a się bardzo 
szybko i pomyślnie. (Chemik Polski). 

Spawanie blachy. Dla lączenia ze sobą 
cienkich zwłaszcza blach stosowane bywa coraz 
wydatniej spawanie ich z sobą przy pomocy prą
du elektrycznego, gazu wodnego, a w najnow
szym czasie znanej oddawna mieszaniny wodoru 
i tlenu czyli t. zw.mieszaniny piorunującej. Przez 
spalenie tlenu z wodorem, mieszających się z so
bą w palniku o znanej konstrukcyi, powstaje go
rący plamień, który stapia założone na siebie 
brzegi blachy. Nie mamy tu więc do czynienia 
z wlaściwem spawaniem, bo proces polega nie na 
skuciu ze sobą rozża.rzonych części, ale na sto-
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pieniu i zlani u ich z sobą. Metoda ta. ma naj- go w przestrzeń, osłoniętą nad nadlewkiem; tam 
większe zasLosowanie w łączeniu blach gru·bości gorący tlenek węgla spala się na bezwodnik, a 
1-5 m111; do cieńszych blach daje się również wywiązujące się pr zytern ciepło utrzymuje stal 
l~two stosow~ć i zastępuje lączenie przez zagina- w stanie płynnym. Doświadczenia, zrobione na 
me (falcowame), do blach gr ubszych może być tak odlanych blokach,. wykazały, że część wadli
także używana, robota jednak trwa wolniej, jest j wa, którą trzeba od bloka odciąć, zmniejsza się 
droż_sza ~ dotąd jeszcze nie doś~ wypróbowan~. wskutek zastosowania tej metod~ najwyżej do 
Pomewaz sam przyrząd składa s1 ę tylko z palm- l 10°/0 , a w pewnych przypadkach nie dochodzi na
ka, a robota odbywa się niezmiernie szybko, za- wet 4%, zysk pieniężny zaś mimo dość kasztow
leżą koszta spawania przedewszystkiem od ceny n ego urządzenia wynosi o kolo 60fo. DAELEN, u w a
gazu roboezego. Gazy mieszane bywają w sto- żając tę metodę za najlepszą, przekłada jednak 
sunku czterech części wodoru do jednej tlenu, bo nad stosowanie pieców koksem opalanych ogrze
wtedy części lączon e mniej ulegają spaleniu, niż wanie zapomocą gazu generatorowego, jako tańsze 
przy większej zawartości tlenu. W mniejszych i pewniejsze. (Czasopis mo Techniczn e). 

za~l~dach, gdzie gazu u.żywa się tylko o~~licz- Stal manganowa jako materyał do wyrobu 
nosc1owo do wykonywama połączeń w mmeJ do- 1 '~' ' · · t h .. h . . , d szyn, zna aze~.a zastosowame p i'zy elektryczneJ ko-
s ępnyc mi~JSCac ' uzywaJą gazow, sp~owa za- lei w Bostonie. Pierwotnie oJ:ożone tam sz n 
nych w stame _ zgęsz~ZO?YI?- do 12~ at, ktoreprzez z miękkiej stali BEssEMERA bjly w lukach o ~f
~ent~l, reclukuJący CIŚ~Ieme1 c~f O,o G~ p_rzepl:ow~- lym promieniu już po 44 dniach zupełnie zużyte . 

za SI_ę gu~ową rurą ? pa m {a. Zle zuzyCie Szyny z twardszej stali okazały się trzykrotnie 
g~zu 1J~s~ WI?ksz~, a h1ęc ;P· ~ zaklada:ch blr trwalsze, jednak także potrzebom ruchu nie od
c. ars nc ' uzywaJąCJ"? go 0 V:Y {<?nywama ws~e ~ powiadały. Zastosowanie szyn ze stali niklowej, 
k~ch po~ączen w m~eJsCe za~ma~n~, lutowama 1 która gdzieindziej byla bardzo do teo-o celu ocl
mtowama, tam 0 WJele korzysim_eJ wypada wy- owiednia nie b 'lo korz stnem zda'~ si z o
tv:arz~ć gazy zapomocą e~ektrohzy wody. Po- ~odu zby"t wielkiego rucbu i b~rdzoJ sil!ych ~a
mewaz przy stosunku . gaz?w ~ : l połowa otrz,y- krętów. Z wrócono się wreszcie do stali man a
manego t~e~u pozostaJe mezuzyta.' wypuszc~aJą nowej i ta dala najlepsze wyniki. bo w tym ~a
go w mn_IeJsz.ych zakładach w powietrze, w więk- mym łuku, w którym stal besst:merowska wytr zy
s~ych z~zywaH. cl_o tego samego celu w polącze- mała zaledwie 44 ci ni, sa szyny ze stali man ·a
~m z rown ?czesme _wytwarzans:m. a~etylenem, tak nowej po trzyletniero U:żywaniu jeszcze barłzo 
ze normalme yr~CUJą dwa palmkJ, Jeden tlen owo - malo zużyte . Szyny ze stali manganowej są 13 
wodor ow;y,_ dr u~r tlenowo-ac~tylenowy . T a meto - razy droższe od bessemerowskich z powodu kosz
da_ spawa:na a r aczeJ ~lewama ze s?bą _blach ma tów materyalu i trudności obróbki. Stal ta nie 
d~1ś w ~1elll:c~ech duze zastosowame przy wy;:o- daje się walcować i żadnem narzędziem stalowem 
b1e wamen l mnych t . P· na;cz!ń, rur, kodo~, obrabiać . Szyna musi więc być w gotowej po
b_ecze,k ~t~lowych, gazom~trow~ r~zpowszechma staci od lana (6 m długości), co jest tern bardziej 
s1_ę row~1ez w fabr ykach rower ow a ~ odlewar- trudne, że w odlewie muszą być wykonane od
mac,h uz!wana by>~a ~o -~~pra:vy wa~hw~ch ?d- razu potrzebne do połączeń otwory, bo ich po
lewow przez wytopleme l zalame wadh wego mieJ- tern wywiercić nie można, i że temperatura odle
sca. !Czasopismo Techniczne). wanego metalu jest wysoka, a przez to stopień 

Odlewanie bloków stalowych. W miarę kurczenia się przy stygnięciu bardzo znaczny. 
j ak przemysł, zw~aszcza do budowy okrętówpan- Jeżeli zachodzi potrzeba jakiejś obróbki na po
cernych, potrzebuje coraz większych bryl stali wierzchni szyn, to można to wykonać tylko prz8z 
w jednym kawałku, zmuszone są huty martenow- szlifowanie. Jedynem ułatwieniem jest możność 
skie usilnie się starać, aby zmniejszyć do możli- wyginania na zimno szyn ze stali manganowej. 
wie najmniejszych rozmiarów puste przestrzenie (Czasopismo Techniczne). 

(niem. Lunker), p owstające w odlewie bloków sta- Wiercenie metali. Od czasu gdy HARTIG 
lowych wskutek kurczenia się stygnącego metalu, robi l doświadczenia nad sprawnością różnych ma
które powodują stratę 25-30°/0 materyalu przez szyn, używanych w przemyśle, poczyniono w ich 
odcięcie górnej części bloka, zawierającej owe budowie wiele zmian i ulepszeń, które jednakże 
niewypełnione metalem przestrzenie. Stosowanie nigdzie może nie wywarły tak potężnego wpły
wysokich nadlewków w małym stopn iu tylko wu na dalszy rozwój i rozpowszechnienie, jak 
zapobiega złemu z przyczyny, że metal w nad- przy obrabiarkach. Bezustanne dążenie do zwięk
lewkach szybciej niż w bloku zastyga, nie może szenia wytwórczości, do możliwego zmniejszenia 
więc tworzących się komór zapełnić . Od roku wysiłku pracy i ściśle z tem związanego zaoszczę
stosuje huta w Oberhausen ogrzewan ie nadlew- dzenia kosztu, zniewoliło przemysłowców do bacz
ków dla zapobiegnięcia temu przedwczesnemu niejszego zwrócenia uwagi na dział n~rzędziowy. 
sty~nięr:iu . Do tego celu służą przeważnie piece, Dział ten ma pierwszorzędne znaczeme, przeko
opalane koksem, przez które wentylator dmie po- nano się bowiem, że wtedy tylko wszystkie wa
'Vietrze, spala koks na tlenek węgla i wypycha 1 run ki jaknajtańszej wytwórcz(\ści ziścić się mo-
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gą, gdy kształt narzędzia najwięcej odpowiada świadczeń następujących. 
celowi. Wogóle rzecz biorąc, narzędzia, używa- Pp. W. W. BtRD i H. P. FAIRFIELD, którzy 
ne przy obrabiarkach, należą do tak zwanych doświadczeń tych dokonali przeważnie z żelazem 
ostrych, których celem jest zbieranie i usuwanie lanem, jakkolwiek byly użyte i inne materyaly, 
zbytecznych części materya!u w surowym przed- postawili sobie za glówne zadanie wynalezienie 
miocie. Część robocza narzędzia dokonać winna zależności pomiędzy kątem ostrza, prędkością ob
zatem nie tylko oddzielenia wiórów od ogólnej rotu, naciskiem na przedmint i spotrzebowaną 
masy, lecz i odrzu('enia ich na bok, stykając się pracą mechaniczną; wiertarka zbudowana była 
bowiem ciągle z czystą powierzchnią, mniej się tak, że mogla warunkom wymienionym uczynić 
zagrzewa przez tarcie a przeto i mniej niszczy. zadość, oprócz bowiem calego uldadu przekładni 
Ta wielka korzyść wywołuje jeszcze i inne nie kól zębatych, w celu znacznych zmian prędkości 
mniej ważne, dozwala bowiem na zwiększenie obrotu, zaopatrzona byla w przyrządy samopiszą
prędkości działania przy wykonywaniu zamierzo- ce, pokazujące zmiany nacisku i zużytej pracy; 
nej pracy. Z tego okazuje się, że pomiędzy ką- wykonana zaś została w instytucie politechnicz
tem ostrza, t. j. nachyleniem ścianek jego, jego nym w Warcester przez niejakiego G. F. READ. 
ustawieniem względem przedmiotu obrabianego, Wychodząc z zasady, że ocenienie oporu szkodli
naciskiem tych obu części na siebie i prędkością wego złączone jest z wieloma trudnościami, po
ruchu musi istnieć pewna zależność; a gdy do te- stanowiono go możliwie zmniejszyć, użyto więc 
go dodamy jeszcze fizyczne własności użytych kulek i wałeczków stalowych w miejscach wla
materyałów, to przekonamy się, z jak powikłanem ściwych, wrzeciono zaś świdra zanurzone jest w 
zjawiskiem mamy tu do czynienia. Próby teore- cylindrze, wypełnionym oliwą i zaopatrzonym w 
tycznego rozwiązania tego niezwykle złożonego tłoczek, który przenosi ruch na przyrząd piszący; 
zadania uważać należy jako bezcelowe, gdyż chcąc papier na koniec przemieszczany jest propor
uwzględnić wszystkie okoliczności, towarzyszące cyonalnie do przesuT,Jięcia świdra. Drugi przy
pewnemu sposobowi działania narzędzia, zastoso- rząd podobny użyty był do wyznaczenia momen
wanemu do obrabiarki, osiągamy wyniki niemoż- tu skręcenia. Wykresy otrzymane byly przy da
li we do wprowadzenia w użycie, a czyniąc różne nych następujących: nacisk świdra 150 kg, jego 
uproszczenia w rachunkach i rozumowaniach, od- przesunięcie na jeden obrót 0,2 mtn, obrotów 260 
dalamy się od zamierzonego celu. Tu więc jedy- na minutę przy kącie pochylenia tw.orzącej stoż
ną drogą jest doświadczenie. Lecz ta droga, któ- ka do osi obrotu (krawędzi ostrza) 59° (kąt nor
rej przy obecnym stanie naszych wiadomości użyć malny). Przy wierceniu w żelazie lanem jako 
można, nie jest bez zarzutu, jest bowiem dluga, wielkość momentu skręcenia znaleziono 0,96 kgm. 
mozolna i kosztowna; nie wielu przeto znajdzie 

1 

Pierwszem nastręczającem się pytaniem było zba
s~ę tak~cJ:-, któ~zy by z ca!em zaparciem zgodz~li danie ~ply:vu prrdkości obrotu na. wierce?ie; po 
s1ę na JeJ użyCle. Baclama przeto tego rodzaJU zalożemu w1ęc sw1dra 14 mm średmcy zm1emano 
podejmowane są zwykle przez stowa-rzyszenia nau- liczbę obrotów od 140 do 600 w ciągu minuty, 
kowe, dobro ogólne mających na celu. Często także przyczem okazały się nic nie znaczące różnice 
podobnego rodzaju prace wykonywane są przez w nacisku i momencie. 
zakiady przemys~owe w swym własn.ym interes,ie, Druo-i szereg doświadczeń mial na celu wy
od pewn~go b.ow1e~ c~ as~. w~m.agama. nabywco w z~ac_zenie"' .zależności nacis~u i wiel~ości przesu
d? tego stop ma wzrosły, 1z fa bry kanc1 zmewole- męc1a św1dra w mm na .Jeden obrot. Tu znale
m są l?oręc~ać swe wyroby w ba.rdzo obs~erny,m ziono najpierw, że przy znacznych prędkościach 
zakres1e; m~ chcąc prz.eto ut::aClć zaufama o.~ol- ~ zanurzania (przesuwania) granicą prędkości ob
nego, , ch~tm.e ~o czymą, .daJąC zarazem rozn~ wodu bylo 420 obrotów na minutę; temu odpo
~skazowk.l u~yCla. Ze z1maną. kształtu ostr~a 1 ' wiadala prędkość przesuwania 20 cm na minutę 
Jeg? ~olo~em.a wzg~ędem obra~1an~go prze~m10~u (przeto na 1 obrót 0,47 mm). Przy dalszych do
zmlen~a s1ę, Jak w1emy,. spos?b Jego dz1afama; świadczeniach przesuwanie zmieniano od 0,1 do 
m~lo Jest. Jednak na~z.ędz1, ktoreby ~oz~aly ta~ 0,5 mm na jeden obrót, do czego użyte byly kola 
w1elu zm1an od chw1h swego powstama, Jak św1- zębate na zmianę. z zestawienia tych wyników 
de: do wiercenia , d~iur w me~alach. O taki~ mamy: 
św1drze przeto mow1ć tu zam1erzamy; aby s1ę p · · ś 'd · d b 't n . · d k · ć b. · k t lt t rzesumęCle w1 ra na Je en o ro w 1 m. 
Je na ogr.amc~y ' lerzemy .J~go sz a_ os a- 0,1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50. 
teczny, t. J· św1der t. zw. zw1męty. W1ele da- C łk 't 'ł k k 

h d h · d t d · t d a1. ow1 y wys11.e w g: 
nyc ' ? noszącyc slę. o ego prze mlD.~, po a- 100 126 150 164 186 208 238 280 330. 
la sWOJego czasu powazna firma chem.n1cKa REI- M t k · k 

· · · d k · · tk · t omen s ręcema w gm: 
NECHElRAd; -pomewa~ Jekn~d l tam mde bwszys o Jes O 63 O 77 O 95 1,06 118 l 32 1,42 1,52 1,58. 
uwzg ę n10ne, w1ęc az a nowa z o ycz na tern ' ' ' ' ' 
polu jest z upragnieniem witana; pragnąc przeto Porównywując ze sobą dane liczbowe tej ta 
dorzucić jeszcze jedną cegiełkę do tego nigdy bliczki, dochodzimy do wniosku, że przy wierce 
nieskończonego gmachu, podajemy hl szereg do- niu otworu w ciągu zadanego czasu korzystnie 
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jest ze wzgl r;du na zużytą pracę zwiększyć prze
suwanie świclra, niż liczbę jego obrotów. Gdy
byśmy więc pragnęli wywiercić w przeciągu np . 
10 sekund, otwór głębokości 25 mm i raz zasto
sowali 600 obrotów i 0,25 mm przesunięc·ia, a dru
gi raz 300 obrotów i 0,5 mm przesunięcia, to ilość 
spotr zebowanej pr acy w ostatnim razie j ust mniej
sza. 

go zapotrzebowania takich odlewów, będą m usia
ły odluwnie umyśln ie się do tego urządzać. Zda
je się, że w takim razie zamiast. przelamywać 
techniczne trudności w stosowaniu mieszaniny 
żelaza lan~>go ze stalą pójdą odlewnie inną drogą, 
wprowadzając we własnych zakładach od lewni
ctwo stali, do czego początekjuż zrobiono przez 
urządzanie w fabrykach małych bessemerni, wła· 
śnie tym celom służących . (Czasopismo Technic..ne). Kąt stożka nie uszedł także uwagi; oprócz 

bowiem pochylenia normalnego 59° nadawano mu 
także i inne, poczynając od 37o a kończąc na 70o; Wpływ zawartości azotu w żelazie na je
przytem dla każdego kąta szukano odpowiednich go twardość. Twier dzono dawniej. że pewne 
nacisków. gatunki surowca mogą zawierać więcej niż l% 
Tak więc dla kątów: 370 450 50o 550 59o 66o 70o. azotu, pochłoniętego w stanie płynnym; nowsze 
znaleziono naciski: 98 102 109 118 132 148 170 Ją:( . badania wykazywały zaledwie 0,005% zawartości, 

z zestawienia tego okazuje się, że nacisk c o wyklu cza jakikolwiek wpływ tej przymieszki 
zmienia się z nachyleniem ostrza w stosunku pro- na w!a n ość surowca. P rzy ±abrykacyi stali ilość 
stym. Kąt jednak graniczny 37o nie nadaje się ta, zależnie od użytej metody , może się znacznie 
do dłuższej pracy, choć, jak się zdaje, użycie powiększyć; doświadczen i a ze stalą BEssEME
nowszych odmian stali i na tę zmianę pozwoli; HA, w której powietrze a więc i azot na wskroś 
co się zaś tyczy momentu skręcenia, to ten do- masę świeżoną przenika. wykazywały zawartość 
znaje zmian nader małych, tak że średnio uwa- 0,016 - 0,02. podczas gdy zawartość azotu w 
żać go można jako stały. stali MARTINA wynosila ty lko 0,005- O,OOG. Za-

. . , . . . wartość ta w stali BEssEMERA pr zy przedłużonem 
R ob1ono n~komec doswiadczema, maJące _ na świeżeniu dochodziła nawet do 0.03. Przez uży

cel~ wyznaczeme ~pływu .J?O?zątko \~ego p~·zewie~·- cie specyalnych metod można zawartość azotu 
cema otw~ru św1~rem Cle~szyn;:t 1 rozwier?an_Ia bardzo zwiększyć; T HOLANDER . wyżarzając stal 
go _następme ':'laśCiwym, ~tory~ J~k ~ tym :az;e, MART INA w cyankalium przez 15 minut, otrzymał 
pos1a~al ś redmcę H? mm. oraz rob1!_ 4""0 obi~to:v 0.079 ~, po 30 minutach 0.·~97%; STAHLSCHMIDT, r oz
na mmutę, . zanurzaJąC s1ę p~zy kazdym o?IOCie l grzewając chlorek ż~laz~wy w prądzie amon iaku, 
na 0,2 mm., materyalem uzytym było zelazo otrzymał żelazo, zawieraJące 11.1 % azotu . Wpływ 
lane. . . . . . , . azotu na twardość żelaza znano już dawniej a 

W. raz1e w1ęc uzyCia św1drow pomocmczych niedawne próby to stwierdziły TaoLANDER wy-
o średmcach w mm: _ _ kazał, że przy zawartości około 0.2°/0 żelazo na-

O, ~,5 1,9 _2,3 2,8 4: 4,b 5,6_ 6,3 9,b 12,7 bier a znacznej twardości, tak że np. miękkie że
znaleziOno nac1sk p r zy wykańczamu w kg,· lazo martenowskie któreo-o zawartość azotu pod-
154 86 . 82 76 70 65 5~ . 54 40 31 ,5 13,5. niesiono z 0,01 Ofo do 0,202 - 0,257, stal o się tak 
Ten '':ymk_ wobec _budo'':'Y sw1dra byl_ ł~~wy d~ twardem, że rysowało szkło; miękkie żelazo bes
przew1~ze~ 1 a, ?zęśCI. bow1~m ostrza, naJ~hzsze ?SI semerowskie o zawartości 0,29± na powierzchni 
o~rotu 1 zb1ega,1ące ~~ę ~ w1erzcholku. stozka, ~z.Ia- a 0,161 w warstwie tuż pod powierzchnią nie da
łaJą przez. w~łaczame s1ę w metal, me sprawiaJąC wało się najtwardszą stalą skrobać. Stwierdzono 
ż~dne&"o CięCia; znaczna pr~eto _część całego na- wreszcie, że przymieszka azotu oprócz zwiększe-
Ciska Jest użyta na to wgmatame. , . n ia twardości wpływać może także na większ~ 

(Przegl!ld rechmczny.) kruchość żelaza jedynie tylko wtedy. jeżeli obok 
Wzmacnianie żelaza lanego dodatkiem azotu dostały się do żelaza inne obce ciała, jak 

stali. Wymagania co do wysokiej wytrzymało- wodór, węgiel; w innym razie żelazo kruchem się 
ści i nieprzepuszczalności odlewów ~elaznych, nie staje. Doświadczenia powyższe wskazują na 
zwłaszcza przy budowie pomp o wielkiero ciśnie- możność hartowania żelaza w wysokim stopniu 
niu, tak wzrastają ciągle, że zwykły odlew że- przy pomocy domieszki azotu bez uczynienia go 
lazny przy naj lepszem wykonaniu bardzo często kruchem. (Czasopismo Techniczne). 

nie odpowiada żądanym warunkom. Chcąc otrzy
mać odlew o wielkiej wytrzymałości a zar_az~m 
gęsty, nieprzepuszczalny przy wysokich Cl~me
niach, stosują obecnie odlewnie dodatek stah d.o 
żelaza w ilości do 25 % a czasami aż d o 33 % . 
Wykonanie takiego odlewu jest trudniejsze z po
wodu większego stopnia kurczenia się takiej mie
szaniny przy stygnięciu; topienie mieszaniny że
laza ze stalą w piecu kopulowym również przed
stawia zawsze trudnośc i . Wobec coraz większe-

Punkt topliwości metali. Glin 637°0 (ba
danie z roku 1900), antymon 630° (1900). ołów 
327° (1900), chrom l 515° (1902), żelazo l 600° . (ba
danie Picteta z r. 1879), złoto l 063° (1901), 1ryd 
2020° (1903), nikiel 1484° (1895), platyna 1720° 
(1906), srebro 962° (1900), tantal 2 250° (1905 przy 
próbach zastosowania metalu tego do lampy tan
talowej), bizmut 269° (1904), cynk 419° (1900), cy-
na 241° (1904). (Czasopismo Techniczne). 

--------------=-----
ZlosBOJJeHO I.JeHsypow, 16 OKTn6pn 1905 r. 
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