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Porównanic sposobów oznaczania węgla i losforu w stali. 
\V roku 1901 na jesiennem zgromadzeniu Wskutek wystąpienia A. WAHLBERGA. który 

"Iron and Steel Institute" do'"'iódl A. WAHLBEHG, wywody swe oparł na danych cyfrowych, 1 .rzecl
że rezultaty oznaczeń węgla i fosforu, wykona- sięwziął J. E. STEAD wspólnie z J. JtiPTNEREM. GuN
nych przez 11ajbieglejszyclt nawet analityków w NAREM. DILLNEREM i A. A. BLAIREM dalsze badania, 
jednej i tejże santej próbie stali. nie odznaczają mające na celu wyjaśnienie przyczyn. wywołują
się pożądaną zgodnością. N ajwipksze różnice spo- l cych te różnice, i oto w roku 1HO± w "Iron and 
strzega6 się dają w określeniach węgla. Wielo- St.eel Institute" pojawiło się pierwsze sprawozda
krotnie też przedsiębrano próby zbadania przy- nie z przedsięwziętych badań. 
czyn tej niezgodności i w tym celu w roku 1&39 Z czterech prób stali martenowskiej. otrzy
towarzystwo "Britisch Association" pod przewod- manej w stalowni huty Fagersta w piecu ze spo
nictwem RoB~jRTA AusTENA zawiązało komitet z pp. dem kwaśnym, przygotowano wiórki i rozesłano 
TuRNERA, ABELA, RrLEY'A, SNF.LUSA, SPILLERA, LANG- je wspomnianym wyżej analitykom. ·wybrano 
LEY'A i 'l'rLDENA, który mial zbadać omawianą spra- próby, z których pierwsza oznaczona H"71 , zawie
wę. LANGLEY zajął się przygotowaniem trzech rala l,G0

/ 0 C. druga M7r.=l,0°/00, trzeciaH739=0,5°/00 
prób stali tyglowej i jednej (-±-ej) stali martenow- a wreszcie czwarta L 422=0,10foC. 
skiej. Z każdej z tych prób z całą możliwą o- Próby zostaly zbadane przez każdego z che
strożnością wywiercono po 50 funtów wiórków i roików podług ic·h wlasnych wypróbowanych 
rozesłano podkomitetom w Anglii. Ameryce, Niem- sposobów i rezultaty nadesłano wraz z dokladnym 
czech, FraJicyi i Szwecyi. Z rezultatów, zesta- 1 opisem po tępowania. 
wianych w. p~zyto~z~nej po~iżej tablicy,. widać, 1 Oznaczanie węgla . 
że r~eczywrscre nap~rększe rożm?e cechuJą ozna- S p 0 s ó b J. E. S T E A D A. STEAD używa 
czema __ węgla. Anahzy szwe~zlne pokazuJ~ za~ dwóch sposobów określenia węo-la mianowicie 
wart~sc wę?~a. 0 0~025 ~ W.)_rzszą,_ zaw~rtosć zas spalania bezpośredniego przez ~ar~enie mialko 
fosfo_ru w prob~e N 4 z~aczme. prz,ewyzsza ozna- sproszkowanego metalu w strumieniu tlenu i spa
czema wszystlnch mnych anahtykow. 1 lania pośredniego po rozpuszczeniu próby w roz
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l 1,45010,022 0,35710,282
1 

0,008 
2 0,840 0,016 0,185 0,1451 0,00±1 
3 0,500 0,021 0,130 0.170 O,OOEi 
4 0,170 0,102 0,015 0,130 0,048 
l 1,440 0,016 0.270 0,254 0.004 
2 0,800 0,010 0,202 0,1241 0,004 
3 0,454 0,015 0.162 0,140 0,004 
4 0,180 0,088 0,015 0,098 0,038 
l 1,414 0,018 0,2()3 0,259 0,006 
2 0,8J 6 0,014 0,19110,141 1 0.007 
3 0,476 0,021 0,141 0,145 0,008 
4 o,151jo,07s o,oos'o,13GI o,osg 
l 0,740 0,0:1:0 0,150 0,182 0,0165 
2 0,71510,032 0,160 0,154 0,0145 
3 0,714 0,033 0,153 0,169 0.0170 
4 - -

l 

czynie chlorku miedziowo-potasowego. Ten osta
tni sposób należy do BLAIHA i z pewneroi zmia
nami byl opisany w Chemical analysis oj iron. W 

l miejsce zwyklego pieca do spalań używa się 
l mufli gazowej GRIFFINA, która mo7.e ogrzewać 
l równocześnie kilka rur porcelanowych. rraka ru

ra porcelanowa zawiera tlEtr!ek miedziowy (CuO) a 
wytwory spalania przechodzą przez rurę, zawierają
cą bezwodny siarczan miedzi i chlorek miedzia
wy, kwas chromowy, chlorek wapniowy; dwu
tlenek węgla chwyta się w wapnie sodowanem 

l 
lub wodzianie potasowym. 

l. Sposób spalanirl bezpośredniego. W ozna
czeniu węgla tym sposobem jest koniecznym wa
runkiem, aby wielkość pojedynczych wiórków 
nie przekraczała 1

/ 2 mm, w przeciwnym razie da
leko lepiej zastosować sposób rozpuszczania w soli 
miedziowo-potasowej. Drobne wiórki lub pyl mie
sza się z rozdrobnioną ceglą magnezytową lub 
prażoną rudą manganową, przeciwnie wiórki gru
be i zwinięte spiralnie mogą być użyte bezpo-

• 
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średnio. Należy sobie przygotować z pa·sków 
tektury azbestow:ej (10X? cm), nasmarow~nych ~ 
jednej strony ghną ogmotrwałą, małe łodeczb, 
które następnie suszy się i praży w mufli. Do 
łódeczek tych wsypuje się po 2,727 gr każdej 
próby, wstawia łódkę do ogrzanej P?przednio ru
ry spa:lań i spa~a 

1
metal w strum1emu tle~u, co 

zajmuJe zaled vVle f 2 godzmy czasu. Sposob bez
pośredniego. spalania_ ze sposobem następny~ (po
średnim) daJe zupełme zgodne rezultaty, ~a s1ę wy
konać tak szybko, że może być wygodme używa
ny zamiast kolorymetrycznego. Zważony dwu
tlenek węgla w miligramach daje wprost procen
towa zawartość węgla w setnych. 

· STEAD znalazł zapomocą opisanych spo-
sobów: 

Spalanie bezpośrednie 
różnica 

Spalanie pośrednie 
różnica 

H9,t M,G H,39 L4~z 
1.44°/0 1,035°/0 0,420fo 0,10% 
0,03 " 0,02 " 0,02 " 0,01 " 
1,40 " 1,02 " 0,42 " 0,096 " 
0,03 " 0,04 " 0,02 " 0,01 " 

2. Sposób pośYerflli. 2,727 gY stali oblewa się 
w zlewce 200 cm3 chlorku miedziowo-potasowego 
(160 gy CuCl2+90 gy KCl+40 cm3HCl wl l), ogrze
wa słabo do zupełnego rozpuszczenia, pozostalość 
odsącza przez azbest, wymywa wodą, zakwaszoną 
kwasem solnym, i pokrywa ma:tą ilością azbestu. 
Węgiel wraz z azbestem przenosi się następnie 
do platynowej łódki, suszy takową na laGni wod
nej i wstawia do ogrzanej rury spalań. Poprze
dnio ogrzewa się tę rurę do temperatury 900°, 
przepuszcza przez przeciąg 10 minut powietrze 
przez caly aparat, pot em waży naczyńko z wo
dzianem potasowym, znowu puszcza 10 minut po~ 
wietrze, jeszcze raz waży to samo naczyńko 1 
dopiero teraz wstawia lódkę. Jak tylko operacya 
spalania ukończona. wprowadza się do rury nową 
lódkę. W ten sposób w przeciągu 6 godzin moż
na wykonać 10 spalań w jednej i tej samej rurze. 

Oprócz tych oznaczeń, wykonywanych po
dług swoich sposobów, oznaczyli STEAD i DILLNER 
węgiel w tych samych próbach jeszcze innymi 
sposobami, a mianowicie, pierwszy oznaczy! zapo
mocą sposobów SAERNSTROMA i JiiPTNERA, drugi zaś 
zapomocą sposobów STEADA i JiiPTNERA. Otrzyma
li oni następujące rezultaty: 

H~,t 
A) Sposób SAERN-
~ STROMA 1,4040fo 1.0330fo 0,4250fo 0,0930fo 

J3 ł Sposób JiiPTNERA 1,375" 1,015" 0,436 " 0,088" 
Spalanie bezpo-

~ średnie 1,4G " 1,02 " 0,45 ,. 0,10 " 
::§ Spalanie po-
::l średnie 1,42 1,00 " 0,41 " 0,10 " 
A Sposób JiiPTNERA 1,38 ,. 0,95 " 0,42 " 0,10 • 

DILLNER załącza przy rezultatach następujące uwa
gi. Wśród pośrednich sposobów (rozpuszczanie 
w rozczynie soli miedzi) sposób STEADA przewyż-

sza sp?sób J.iiPTNERA, gdyż gotowanie (20 minut) 
w po.rownamu z. rozpuszczamero na zimno (2- 3 
go~zm) znaczme ~kraca czas ozn~czenia. Słabą 
zas str.oną_ w~zystklch ty-ch sposobow jest wywią
zywame s1ę. 1 uchodzeme węglowodorów podczas 
rozpuszczama, przez co .na~uralnie ot~·zymuje się 
zawsze ~ezultaty za mzkle, szczegolniej przy 
oznaczan_m węgla w g~tunkach stali, zawierają
cych duzo tego skladmka. DILLNER też oznaczyl. 
że il?ść v_v-ywiązuj~cych .się węglow?dorów z tej 
sameJ proby stal~ Jest. w1ększa, Jeżeh próba byla 
zahartowana. UzywaJąC sposobu pośredniego, na
le~y przedewszyst~iem zaha~towaną próbę odpu
ŚCIĆ. W skutek meodzowneJ operacyi saczenia 
sposoby pośrednie są mniej praktyczne od· sposo
bów spalania bezpośredniego. Z tych ostatnich 
sposób STEADA spalania bezpośredniego i sposób 
S~E~NS'l:RoMA dają najwyższe i najzgodniejsze wy
mb; pterw~zy wymaga ~o wykonania 1

/ 2 godziny 
c~asu, druf51 P/4-2 god~m. DILLNER zbadał dalej 
uzyteczno~ć obu sposobow do oznaczeń węgla w 
surowcu 1 pokazał na przykładach (surowiec i 
fer~ochro.tn), że ':"'' tych wypa~kach sposób sp a
lama bezpośred_mego S rE ADA Jest nieużyteczny, 
gdyż zawsze daJe rezultaty o wiele niższe odrze
czywistej zawartości, sposób zaś SAĘRNSTHOMA da 
się tu doskonale użyć, a spalanie węgla chemicz
n~go i &ra:fi.tu tr~a 2 godziny. SrEAD na podsta
wie swo1ch doświadczeń zupełnie potwierdza wy
wody DILLNERA. Sposób JtiPTNERA dal zbyt nizkie 
~yniki, re~ultaty sposob~ SAERNSTROMA zgadzają 
stę zupelme z rezultatami spalania bezpośrednie
go w gatu.nkach. sta~i, ale . dla surowca szarego 
ten ostatm. sposob me. da s1ę użyć. W ~palaniu 
bezpośredmem, używaJąc czystego tlenu, zbytecz· 
ną jest rzeczą mieszać wiórki z tlenkiem mie
d~iowym lub chromianem ołowiowym. Z wyjąt
kiem tych gatunków stali, które zawierają bar
dzo dużo w_ęgJa. również sposób pośredni daje 
zgodne wymb z obu .>posobami bezpośrednimi. 

s p o s ó b G u N N A R A D I '·L N E R A. 1 g Y 
wiórków stal?wych, jeżeli stal zawiera więcej jak 
0,8~C, 3gY, Jeżeli stal zawiera 0,7-0,8%C, 5 gY, 
jeżeli zawiera mniej niż 0,7% C, wsypuje się do 
kolby spalań, lączy aparat w całości, przepuszcza 
przezeń jakiś czas powietrze oczyszczone od dwu
tlenku węgla, potem wpuszcza do kolby 50 - 75 
cm3 stężonego rozczynu siarczanu miedzi, ogrze
wa slabo (około 20 minut), aż masa żelaza roz
puści się, dodaje 100 cm3 stężonego rozczynu kwa
su chromowego i 100 cm3 kwasu siarczanego (l: l) 
i gotuje aż do zupelnego wydzielenia się gazu, 
co trwa zazwyczaj równo 45 minut. Aby się zaś 
przekonać, czy cala ilość węgla została utleniona 
i kwas węglowy wydalony, wpuszcza się 2-3 cm a 
wody utlenionej, co powoduje żywe wydzielenie 
się tlenu, i gotuje jeszcze przez przeciąg 10 mi
nut; potem można ,iuż zważyć aparat z wodzia· 
nem potasowym. 

Gaz, wychodzący z kolby spalań, przepływa 
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przez chlodnicę, następnie przez ogrzaną spiralną 
rurkę platynową, dalej przez flaszkę suszącą, · na
pelni~n~ chlorkielll: wapniowym, i naczynie po
chlamaJąCe z wodz1anem potasowym, za którem 
znajduje się jeszcze dla pewności rurka z chlor
kiem wapniowym. Podczas wrzenia przepuszcza 
się ustawicznie prąd powietrza. DrLLNER otrzy
mal zapomocą tego sposobu, który jest odmianą 
sposobu SAERNSTROMA, następujące wyniki: 

Hs7t M7s H7as L422 
a) 1,43% 1,00°/0 0,43% 0,090fo 
b) 1,45" 1,00" 0,45" 0,10" 

chodzi przez rurkę z chlorkiem wapniowym, 
przez aparat ~IEBIGA z. wodzianem potasowym, 
rurl~ę z. chlorhem w~pm?wym i przez rurkę, za
pobiegaJą?ą dostawamu s1ę wilgoci. Tlen, użyty 
do spalama, przechodzi w celu oczyszczenia się 
przez rozczyn wodzianu potasowego, przez rurkę 
z chlorkiem :wapniowvm i wapno sodowane. Pod
czas spalania rura platynowa powinna być oarza
na tyl~o do słabej cze_rwonośei a po skończ~nem 
spalam u przepuszcza s1ę przez przyrząd powietrze, 
a potem waży naczyńko z wodzjanem potasowym. 
A. BLAIR z n alazl: 

c) 1,46 " 1,02 " 0,44 " 0,10 " 
średnio 1,45" 1,01" 0,44" 0,10" a) Próba, jak ją 

S p o s ó b A N DR E w A. B L A IRA. l gr su- otrzymano 1,414o/o 1,040% 0,434% 0,0980fo 
' zwierciadlanego lub ferromanganu b) Drobne wiórki 1,421 " 1,039" 0,451" 0,105" 

rowca, s~rowca c) Grube wiórki 1409 l 036 O 413 O 089 
oblewa się w zlewce _100 _cm3 nasy_conego rozczynu dJ Sredllia z b i c l '412" 1,038" o'432" o'o97" 
chlorku potasowo-m1edz10wego 1 7,5 cm3 kwasu ' " ' " · " ' ~ 
solnego. Stali i żelaza kutego bierze się 3 gr, l S_p o s ó b J. J u P T NER A. 1-5 gr wiórków, 
200 cm3 rozczynu miedziowego i 15 wz3 kwasu z~leżme od zawartości węgla, rozpuszcza się na 
solnego, miesza się często pałeczką szklaną lub z1mno w 150~_300 _cm3 obojętnego rozczynu chlor
też używa mieszadla mechanicznego, jakie często ku a~on_owo-m1edz10wego, wstrząsając ustawicznie. 
stosuje się przy oznaczaniu fosforu. Nie należy ! eżeh s1ę przytern tworzą sole zasadowe, to się 
ogrzewać plynu do temperatury wyższej jak 60- Je usuwa zapomocą dodawanego po kropli kwasu 
70°. Stosowanie obojętnego rozczynu chlorku solnego, rozczyn sączy się przez wymyty i wy
miedziowo-potasowego jest nieużyteczne i prowa- prażony poprzedni_o azbest, potem przenosi go 
dzi do fałszywych rezultatów. N aj korzystniej- wraz z p~zostalośc~ą węgl?wą_ do kolby spalań, 
szym okazal się dodatek 10°/0 kwasu solnego. opatrzoneJ ch_lodmcą, probuJe, czy aparat jest 
Rozpuszczanie wydzielonej miedzi trwa równo 1

/
2 

szczelny, dod::"Je do kolby 20 cn_t3 roztworu kwasu 
godziny. Sciany naczynia oblewa się malą ilo- chromowego 1 100 cm3

_ kwasu s1arczanego, gotuje 
ścią kwaśnego rozczynu miedziowego, pozostawia do zupelnego wydalema dwutlenku węgla, prze
przez kilka minut w spokoju, aby nierozpuszczal- ~mszcza przez p1:zyr~ąd powietrze i wreszcie wa
na pozostalość osiadła na dnie, i sączy. BLAIR zy rurkę U, ~a:neraJącą wapno sodowane i przy
używa do sączenia lódki platynowej z dziurko- n~leżną do meJ rurkę, zawierającą chlorek wap
wanem dnem, osadzonej w nieco większym po- mowy. ~rzyrost na wadze, pomnożony przez 
dobnej formy zbiorniku platynowym (urządzenie ~,2727, daJe _zawartość węgla. Budowa przyrządu 
to przypomina tygiel GoocHA, jedynie tylko for- Jest następuJąca: przed kolbą BIJalań znajduje się 
ma lódki stanowi różnicę). Na dziurkowanem flaszka susząca . z . kwasem siarczanym i cylinder 
dnie lódeczki kladzie się w znany sposób war- susząco-pochlama~ąc;r z _wapnem sodowanem. Za 
stwę azbestu, przestrzeń między lódeczką i zbior- kolbą spalań zna.JdUJe s1ę rurka z kwasem siar
nilciem zaklada również az~estem i w ten sposób czanym, rurka z ~wasem _fosforowy_m (P 20 6), wap
przygotowaną łódkę naprzod suszy się a potem n~m sodowanem 1 chlorkle?J- w~pmowym (2 sztu
praży w rurze spalań w strumieniu tlenu. P o ln), z, wapnem sodowanem 1 aspuator. Sklad roz
dostatecznem wyprażeniu wyjmuje się lódkę, po- czynow: 300 gr chlorku amonowo-miedziowego w 
mieszcza odpowiednio nad kolbą, zlączoną z p oru- 1000 wz3

• wody; kwas . chromowy 2: l z 10 cnz 3 

pą, uszczelnia należycie wszelkie otwory, zwilża kwasu Siarczanego w h trze; kwas siarczany 2: l, 
filc azbestowy, wprawia pompę w ruch i sączy. nasycony __ kwasem chromowym. . 
Zlewkę wymywa się 10 cm3 kwasu solnego a po- J. JuPTNER otrzyma! następuJące rezultaty: 
tern wodą. Teraz suszy się lódkę wraz z jej za
wartością w 100° i po wysuszeniu wstawia ją do 
platynowej rury spalań. Rura ta zawiera w sobie 
zwój 12 mm siatki platynowej, warstwę 150 mm 
dlugą tlenku miedziawego, powtórny zwój siatki 
platynowej, lódeczkę a wreszcie 5 cm dlugi spi
ralny zwój siatki platynowej. Za piecem spalań 

·znaj duj e się rurka U, której je dno ramię zawiera 
bezwodny siarczan miedzi, drugie bezwodny chlo
rek miedziawy (dla pochłonięcia chloru w razie, 
gdyby się takowy tworzy l). Następnie gaz prze-

lls7t M7s H7as l.1422 

Sposób a) 1,570% 1,105°/6 0,459% 0,141 Ofo 
" b) 1,520" 1,071" 0,439" 0,094" 
" c) 1,439 " 1,046 " 0,424 " 0,140 " 
" d) 1,450 u 1,068 " 0,459 " 0,142 " 

Oznaczenie wykonano w sposób następujący: 
a) Próbę rozpuszczono w 50-75 wz3 rozczy

nu miedzi (40 gr CuS04 w 100 cm3 H 20), dodano 
100 cm3 stężonego roztworu kwasu chromowego, 
100 cm3 kwasu siarczanego i utleniono węgiel. 
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Gazy przechodziły za chłodnicę przez rurę spa- cza ciężar osadu; ciężar ten, pomnożony przez 
lań z kwarc em platynowanym, p1·zez rurkę U z 3, daje odrazu procentową zawartość fosforu w 
chlorkiem wapniowym i aparat z wodzianem po- stali. SnJAD znalazł: 
tasowym. H M H L 

b) Wykonano jak w a, tylko zamiast rurki 971 76 739 ~22 
z chlorkiem wapniowym lJOstawiono rurkę U z Średnio . 0,023% 0/J2450fo 0,0245% 0,0295% 
kwasem fosforowym i siarczanym. Różnica 0,002 " 0,002 " 0,002 " 0,002 ~ 

c) Próbę rozpuszczono w 250 cm3 kwaśnego Jeżeli oznaczenie odbywa się przy ±0° lub w 
rozczynu chlorku potasowo-miedziowego (160 gr temperaturze niższej, to często nie caJ:a ilość 
Ou012+9~gr K01+40 Cl~t3H01+1Z wody), węgiel o.d- fosforu opada. Jeżeli się osadza w obecności ar
sa:czono 1 spalono w łodc~ platynow~J w strum~e- senu wyżej 50°, to w takim razie i arsen opada 
mu tl~ru. Przed rurką U z c~lorbem _wapmo- l z osadem fosforowym. 
wym 1 wapne~ sodo':'an~m. znaJ?owala s1ę .takaż S p o s ó b G u N N A R A D 1 L L N E R A. R.ozpusz
rurka z chlorlnem miedziawym 1 dwuchromianem cza się 1,64 gr stali w kwasie azotowym (1,22), 
potasowym. . . odparowuje do suchości i ogrzewa jeszcze przez 

. ~) Zupe~me Jak w c), tylko do rozp~szc~e- kilka godzin, potem paruje z kwasem solnym, 
ma uzyto oboJętnego rozczynu chlorku nuedz10- pozostałość rozpuszcza w 20 clll3 kwasu azotuego 
wo-patasowego. z dodatkiem paru kropel solnego i odsącza kwas 

II Oznaczanie fosforu. krzemowy. Do przesączu clodaje się równą objętość 
roztworu molibdenowego i ogrzewa na kąpieli 

S P o s ó b J. E. S T E A D A. STEAD używa do wodnej do 40° przez 4_ godziny. Osad zbiera się 
oznaczenia fosforu dwóch odmiennych sposobów. na zważonym sączku. Każdy miligram osadu od
Pierwszy sposób stosuje wtedy, gdy w próbie nie- powiada 0,001 Ofo fosforu w stali. 
ma arsenu. W takim razie rozpuszcza stal w DlLLNER znalazł następujące liczby: 
kwasie azotowym (1,2), dodaje nadmanganianu po
tasu i osadza po dodaniu dostatecznej ilości azo- , H~7t M7r, H,as L4n 
tanu amonowP.go molibdenianem amonowym, wresz- Sposób STEADA ~ 
cie waży osad na starowanym sączku. Sposób r 

jest bard z o do bry, je żeli w próbie jest m al o arse

0,021% 0,026% 0.026% 0,031% 
0,022 " 0,026 " 0,025 " 0,031 " 

nu i krzemu. 
E \ 0,023 " 0,022 " 0,022 " 0,030 " 

" GGER'fZA l 0,022 ~ 0,023 " 0,024 " 0,030 " 

Podlug G. D1LLNEHA sposób (stosowany przez 
niego w wyższej szkole technicznej w Sztokhol
mie) EGGERTZA daje też same rezultaty, co metoda 
STEADA, tylko że ta ostatnia w obecności arsenu 
da się wykonać znacznie prędzej. Du.LNER zbadał 
także użyteczność obu sposobów przy dodaniu 
0,05 ~ kwasu arsenowego i znalazł w tych samych 
próbach: 

H~7t M7s H7as L~z2. 
Sposób STEADA 0,020°/0 0,02-±0fo 0,022% 0,030% 

" EGGERTZA 0,020 0,022 " 0,024 " 0,029 " 

W drugiej odmianie tego sposobu trzeba na
przód usunąć arsen. '\V tym celu rozpuszcza się 
4,89 gr stali w 35 cm 3 kwasu azotowego (o c. w. 
1,42) i 25 cm3 kwasu solnego, odparowuje do su
chości, oblewa małą ilością kwasu solnego. roz
cieńcza nieco wodą i redukuje żelazo cynkiem 
na Fe01 2• Jak tylko nadmiar cynku rozpuści się, 
dodaje się kilka kropel siarczku amonowego i 
wy klóca. Jeżeli siarczek żelaza nie rozpuszcza 
się, należy dodać jeszcze Nieco kwasu solnego, 
pozostawia potem przez noc i odsącza siarm>:ek 
arsenu. Z przesączu wypędza się siarkowodór, 
utlenia kwasem azotowym, paruje do objętości W pierwszym sposobie zachowano wszystkie 
70 CJn3

, jeszcze raz utlenia żelazo kwasem azoto- przepisy i miary ostrożności, zalecone przez STEA
wym, zobojętnia amoniakiem i dodaje go jeszcze DAj w sposobie EGGERTZA zwrócono gJ:ównie uwagę 
mniej więcej w nadmiarze 8 cm3; potem rozpusz- 1 na to, by osadzanie odbywa.ło się w temperatu-
cza opadły wodzian żelaza w kwasie azotowym, rze 40°. . 
dodaje jeszcze 5 cm3 tego kwasu, rozcieńcza Również i STEAD wykonywal oznaczema (na 
do objętości 100 cm3

, got_uje i. wpuszcza 20 cm3 \ innych próbach) podfug. spos?bu E~GERTZA, rezul~ 
100fo-owego rozczynu mohbdemanu amonowego. , taty porównywał z wymkam1 sWOJego sposobu 1 
Po osadzeniu sączy się osad przez podwójny są- znalazł w nich zupełną zgodność. · 
czek. Ten ostatni przyrządza się w sposób na- STEAD jest tego zdania, że sposoby ruia~·owe, 
stępujący: dwa jednakowe sączki suszy się na używane przez BLAIRA i ameryka.ńskich chemików, 
kąpieli wodnej, kładzie je następnie po jednym jak również sposoby BREARLEY'A i lBBOTSONA o~na
na każdej szalce wagi i przez obcinanie zrówno- czania molibdenu zapomocą osadzania ołowiem, 
waża; oba sączki wkJ:ada potem jeden w drugi i są w zasadzie nie do użycia, że jednak sposoby 
sączy przez nie osad, wymywa 1°/0-wym kwasem te w masowem wykonywaniu analiz są wygod
azvtowym, trzy razy wodą i suszy w 100°; po wy- niejsze. 
suszeniu rozdziela się sączki. kładzie po jednym S p o s ó b A. A. B L A 1 R A .. BLA!R osadza fos
na szali wag i w ten sposób bezpośrednio ozna- fór jako osad żółty fosforo-mohbdeman amonowy 

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



PRZEGLĄD GÓRNIGZO-HUTNICZY 501 

i w tym o.sadzie oznacza po redukcyi cynkiem l muje się miano nadmanganianu potasu na fosfór. 
kwas ~ohbdenowy zapomoc~ ~iarowania . nad- Redukcya kwasu molibdenowego dochodzi 
~angamanem potasu. PosluguJe s1ę on do osadze- w reduktorze do Mo240 37 • Naprzód z rozczynami 
ma żólt~go osadu maszyną do wstrząsania a do i reduktorem wykonuje się t. zw. ślepą próbę, w 
redukcyi używanym często w Ameryce "redukto- której zazwyczaj zużywa się 0,1 cm 3 nadmanga
rem". Ten. ~statni przedsta:vi.a rodzaj biurety nianu. Rozczyn molibdenowy· przyrządza się, 
3~ cm. dłu~l~J, 1,8 cm sz~rolneJ, za~patrzon~J w rozpuszczając 100 gr kwasu molibdenowego, 80cm3 

gorneJ częsc1 rozsze.rzemem w formw zlewk~, na amoniaku (0,9), 400 cm3 wody i wlewaiąc ten prze
~ol~ zaś zaopat:·zoneJ w kran. W r~u:ze znaJd U- sączony poprzednio rozczyn do mieszaniny 400 cm3 

Je s1ę na dole s1at~r~ platynowa, na meJ leży wa- kwasu azotowego (1,42) i 600 cm3 wody. BLAIR 
ta szklana a na meJ a?lalgamowa:ny cynk.. znalazł następujące cyfry: 

W celu wykonama oznaczemfl. waży s1ę 2 gr 
(.i eżeli jest więcej, niż 0,150fo P , to l gr) wiórków 
stalowych w kolbie ERLENMEYER'A, oblewa 100 cm3 a) Próba tak, jak 
k ( 13 d ją otrzymano 0,019% 0,018% 0,022% 0,0260fo 

0,020 ,. 0,016 " 0,022 " 0,025 " 
0,018 " 0,018 " 0,021 " 0,027 " 
0,019 " 0,017 " 0,021 " 0,026 " 

wasu azotowego c. w. l, 5), ogrzewa aż o roz- b ) Drobne wiórki 
puszczenia, wypędza tlenki azotu, potem dodaje c) Grube wiórki 
l O cm3 rozczynu nadmanganianu potasu (15 gr w d) · średnia z b i c. 
~itrze), gotuje aż do wydzielenia się Mn0 2 i doda-
Je kilka kropel kwasu siarkawego (80

2
), trochę Sposób J. JuPTNERA. 2 gr wiórków stalowych 

siarczanu żelazawego lub tiosiarczanu sodowego, rozpuszcza się w 60 cm 3 kwasu azotowego (c. w. 
aż do rozpuszczenia się osadu manganowego. Te- 1,2), utlenia małą ilością nadmanganianu potasu, 
raz oziębia się, dodaje 40 clll3 rozcieńczonego amo- gotuje 10 minut, rozpuszcza utworzony nasitlenek 
niaku (0.96), wydzielony wodzian żelaza rozpusz- manganu w runJej ilości kwasu winowego, zapra
cza się powtórnie, dodaje potem przy 35° 40 cm 3 wia amoniakiem do alkalicznej reakcyi a potem 
rozczynu molibd~nowego i. wytrząsa przez 5 mi- ~ zakw.asza.słabo kwasem azotowy t~. Po oziębieniu 
nut. Po osad ze mu sączy s1ę, wymywa kwaśnym dodaJe s1ę 50 cm3 rozczynu molibdenowego, osa
rozczynem siarczanu amonowego dotąd, dopóki dza w 50°, sączy, wymywa azotanem amonowym 
2-3 cm3 przemywnych wód nie dadzą więcej re- i 'kwasem azotowym. Wymyty osad- rozpuszcza 
akcyi z siarczkiem amonowym, oblewa kolb9 5 cm3 

1 
się na sączku w amoniaku, paruje w platynowej 

amoniaku (0,9) i 20 wz3 wody, osad na sączku się parownicy, zakwasza kwasem azotowym, paruje, 
znajdujący rozpuszcza w tej mieszaninie, rozciel'l- praży i waży. Mnożnik=O,O 163. Rozczyn molibde
cza przesącz do 60 cm 3, dodaje 10 cm 3 stężonego nowy sld'ada się z 320gr kwasu molibdenowego i 450 
kwasu siarczanego i przepuszcza rozczyn w prze- 1 cm3 amoniaku, l 050 cm3 wody i 4 800 cm3 kwasu 
ciągu 4-5-ciu minut przez reduktor. Rozczyn , azotowego (1,2). Do wymywania służy 20°/0-wy roz
powinien mieć barwę jasno-zieloną, wówczas mia- ~ czyn azotanu amonowego z lO% stężonego kwasu 
ruje. się nadmanganianem potasu. Barwa po do- , azotowego. Rezultaty podane przez JuPTNERA są: 
damu nadmanganianu potasu powinna przejść od- H M H L 

' · b 'l 971 76 73U 422 c1eme runatny, potem żo ty a na koniec płyn l 
~obi się bezbarwny; nadmanganianu potasu doda- t5 0,0320fo 0,0340fo 0,028% 0.0280fo 
Je się dotąd, aż rozczyn przyjmie barwę różową, l 1 0,029 " 0,030" 0,02.5 ~ 0,~26" 
utrzymującą się minutę czasu. • Rezultaty b) są otrzym~ne wy.zeJ OJ;nsanym 

Miano rozczynu nadmanganianu potasu (2 gr sposobem, przyczem po rozpuszczemu pro by .wy
w litrze H

2
0) ustala się na żelazo, mnoży miano p~rowano Ją z kwaser:n solnym w celu _wydziela

żelaza przez 0,88163 (stosunek kwasu· molibdeno- ma krzemu . . W anahzach a) osad mohbdenowy 
wego do żelaza) a iloczyn mnoży przez 0,01 794 (fo- po wysuszemu 110° ważono na starowanym sączku. 
sfór do kwasu molibdenowego), w ten sposób otrzy- He11r_vll fVdowisz ewski. 

ł\uch robofnic?Y w Europie ?achodniej. 
( Cil\g dals"'y , p. NI 21 , str. 475). 

W praktyce własnej miałem sposobność prze
konać się o wpływie mieszkania na moralność i 
stan kultury ludności robotniczej. Kiedy robot
nik z mieszkania jednoizbowego przenosi się do 
mieszkania, złożonego z dwóch pokojów, pierwszą 
różnicą, jaka wprost rzuca się w oczy, jest nad
zwyczajna czystość w tern nowem mieszkaniu, 
czystość, która ujawnia się nie tylko w wyglą
dzie mieszkania, ale i w ochędóstwie mieszkań-

ców. W pokoju lepszym, przeznaczonym na sy
pialnię, na pierwszem miejscu pokazuje się książ
ka i gazeta. Równocześnie w sposób widoczny 
wzrasta harmonia w rodzinie, mieszkanie przesta
je być punktem, do kt?rego mężczyzni przycho
dzą jeść i spać, a staJe się punktem stycznym 
całej rodziny, w którym z przyjemnością rodzina 
przebywa. Również i w życiu kobiet z rodzin 
robotniczych gawędy z sąsiadkami mniej już cza-
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su zajmują, a więcej dom i zajęcia domowe. Kie
dy się widzi te rezultaty i widzi, jak robotnicy 
cenią dobre mieszkanie, musi się dojść do prze
konania, że mieszkanie w życiu człowieka odgry
wa znaczenie nader poważne, większe niż, pa
trząc powierzchówuie, mu się przypisuje . . Miesz
kanie dobre więcej oddziaływa na rozwój kultu
ry i moralności, aniżeli same przez się place wy
sokie lub różne systemy ubezpieczeń. Dlatego 
też sądzę, że na tę stronę kwestyi robotniczej 
przedewszystkiem zwrócić by należalo u wagę. Jest 
to jeden z najgłówniejszych i naj ważniejszych 
punktów reform społecznych i tylko ciasny do
ktryneryzm na drodze sofizmatów logicznych 
dojść może do wniosku, że lepsze będzie dla ro
botnika mieszkanie najęte zle, niż mieszkanie w 
domu fabrykanta dobre. Zależność robotników 
od fabrykanta, dającego lepsze mieszkania, zarów
no jak większe place, będzie naturalnie większa, 
niż od takiego, który nie daje mieszkań wcale 
lub daje zle, a place ma nizkie, a to dlatego, że 
pracownik ceni zawsze dobre warunki pracy i 
nie jest sklonny do zmiany ich na gorsze; nie 
wyplywa przecież z t ego, ażeby budowanie przez 
fabrykanta dobrych mieszkań jak również za
pewnienie większych plac bylo czynem wstecz
nym na drodze reform społecznych. 

Urządzenia w rodzaju stosowanych przez 
Badeńską fabrykę aniliny niesłusznie nazywane 
bywają urządzeniami dobroczynnemi, właściwie 
bowiem są to urządzenia kulturalne, które fabry
kant we wlasnym dobrze zrozumianym interesie 
stosować winien. Podniesie nie stopnia kultury i 
umoralnienia warstw pracujących odbija się bez
pośrednio na biegu robót w fabryce i rozwoju 
przemysłu. Normalne też stosunki między ludźmi 
na tym czynniku wzajemnego interesu opierać 
się winny. Filantropia, działając w wielu wypad
kach poniżająco na jednostki, przynosi cz9sto 
więcej złego, niż dobrego. W dobroczynności 
trzeba zawsze, jak słusznie twierdzi prezydent 
RoosEVELT, parniętac o jednej rzeczy, że jeżeli 
każdy czł:owiek może się poślizgnąć i powinien 
być natychmiast postawiony na nogi, to nato
miast żaden czlowiek nie może być noszony, ani 
ze względu na korzyść społeczności, ani też ze 
względu na korzyść własną. O ile więc pożąda
ne są jaknajszersze reformy w kierunku kultu
ralnym, o tyle stosowanie filantropii winno być 
ograniczone do minimum, do wypadków jedynie 
oddzielnych, po wyczerpaniu wszelkich innych 
środków zaradczych. 

Różnego rodzaju kasy romocy i emerytalne, 
organizowane przez fabryki, posiadają przeważ
nie tę stronę ujemną, że pracownik z chwilą 

opuszczenia zajęcia w danej fabryce traci prawo 
do prerogatyw, jakie kasa zapewnia pracownikom 
długoletnim. Ujemną tę stronę kas odczuwają 
przecież nieliczne tylko jednostki, zwykle bowiem 
personel pracowników fabryk wielkich, posiada-

jących lepsze urządzenia kulturalne, bywa stały 
i ulega bardzo nielicznym zmianom. Kasy takie 
są więc dla większości pracowników bardzo po
żyteczne a instytucyi, któreby zadowolniły wszyst
kich interesowanych i nie posiadały żadnych wad, 
wogóle na świecie nie bywa. Kasy pomocy lub 
emerytalne dla swoich pracowników organizują 
te fabryki, w których i inne urządzenia kultural
ne stoją na wysokości zadania, które wogóle dba
ją we wszelkiej formie o polepszenie bytu swoich 
pracowników, to też pracownicy w interesie wła
snym niechętnie fabryki takie opuszczają. 

W każdym razie uznać należy fakt, że wa
runek powyższy w ustawie kas krępuje pewną 
ilość pracowników i że dążyć trzeba do jego 
zmiany. Należy d3;żyć do tworzenia kas, obej-

1 mujących nie tylko pracowników jednej fabryki, 
ale wszystkich pracowników danego zawodu. 
Przykład tego rodzaju organizacyi prywatnych 
dają nam cukrownicy Austryi i Niemiec. 

W 9góle Jlrzy organizacyi urządzeń, mają
cych dobro robotników na celu, pamiętać należy, 
że w kwestyi robotniczej nie ty lk:o chodzi o za
pewnienie ludności robotniczej lepszego utrzyma
nia fizycznego, o dobro materyalne wyłącznie, 
lecz że kwestya robotnicza jest raczej potężnym 
procesem znaczenia ogólno-światowego, że ozna
cza ona wznoszenie się nowej najliczniejszej war
stwy spoleczeństwa na wyższy stopień bytu. 

Umowa o pracę. 

Przy ustraj u ±eodl'.lnym państwo regulowało 
cał'kowicie stosunek pracodawcy do pracownika. 
Państwo ustanawiało ceny na przedmioty pierw
szej potrzeby, wyznaczało cenę pracy robotnika 
i określało zapomocą przepisów drobiazgowych 
stosunek robotników do majstrów. Rzemiosła 
stanowiły monopol, a przepisy prawne ściśle okre
ślały warunki pracy w każdym rzemiośle i kunsz
cie: stanowiły o liczbie czeladników i wyrobni
ków, jaką pojedynczemu majstrowi \ wolno był'o 
zatrudniać, a równocześnie w wielu wypadkach 
określały wartość wyrobów, wytwarzanych przez 
rzemiosła. Każde naruszenie umowy o pracę, 
zawartej na tych podstawach, państwo uważalo 
za zamach na swoją wladzę i ścigalo suroweroi 
zarządzeniami. Robotnik, zrywający umowę o 
pracę przed terminem oznaczonym, bywal suro
wo karany, a następnie przemocą dostawiany i 
utrzymywany przy pracy aż do terminu, ozna
czonego w umowie. Zmowy, zarówno dążące do 
podwyższenia ceny wytworów, jak do podwyż
szenia płacy robotników, uważane byly za wykro
czenie przeciw państwu i karane wieżą lub wy
gnaniem. W Anglii w XV i XVI wieku za 
udzial w zmowach karano obcięciem uszów. 

Rewolucya francuska zniosła przywileje sta
nowe, skasowała wszelkie monopole i uznała wol· 
ność handlu i przemysłu. Stanęła ona w obronie 
praw jednostki przeciw ograniczeniom kastowym 
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i zapewniła jednostr.e opiekę państwa. .Prądy 
liberalne ówczesne nie uznawa:l:y zupe:l:nie intere
sów grup spoŁecznych, a uznawały dwa tylko in
teresy, jako mogące korzystać z opieki prawa: 
interes oddzielnego obywatela i interes państwa. 
Dlatego wszelkie działania zbiorowe, zebrania, 
stowarzyszenia, związki zostały zakazane w imię 
obrony praw jednostki i dobra publicznego. 

W duchu poglądów powyższych stworzono 
kodeks napoleoński i równocześnie lub nieco póź
niej wzorowane na kodeksie napoleońskim ko
deksy do dziś obowiązujące innych państw Euro
py zachodniej. Tworzono je w chwili, kiedy 
wielki przemysi jeszcze nie istniał, kiedy w prze
myśle panowała forma pracy domowo-rzemieślni
cza, a ustawodawcy nie zdawali sobie sprawy, że 
praca najemna stanie się kiedyś podwaliną ustro
ju społecznego. To też w kodeksach tych umo
wę o pracę załatwiono w paru zaledwie paragra
fach, opierając ją na dobrowolnej umowie stron, 
ale, jako przeżytek niezbyt jeszcze odległego feo
dalizmu, opatrzono ją dla jednej strony rygorami, 
degradującymi jednego z umawiających się, mia
nowicie pracownika, na kontrahenta niższego rzę
du. Kiedy przedsiębiorca za zerwanie umowy 
przed terminem odpowiada tylko cywilnie w 
postaci obowiązku zwrócenia pracownikowi po
niesionych przezeń strat, a więc wypłacenia iego 
zarobku do umówionego terminu, dziś jeszcze obo
wiązuje w prawodawstwie aust.ryackiem skasowa
ny już w innych państwach paragraf, który u wa
źa proste zerwanie umowy przez robotnika za 
przekroczenie przemysłowe, podlegające karze 
aresztu d o trzech miesięcy. J'Yloże też przedsię
biorca zmusić robotnika za pośrednictwem wła
dzy do powrotu do zajęcia i odrobienia brakują
cego do wypowie<lzenia czasu. Prawo wreszcie 
nakazuje każdemu robotnikowi posiadać specyal
ny dokument o obisty, t. zw. książeczkę robotni
czą, która przez cal:y czas pracy winna być prze
chowywana u przedsiębiorcy i wydawana robotni
kowi po opuszczeniu pracy, dokonanem w sposób 
prawidłowy, zgodnie z umową najmu. Przedsię
biorcy nie wolno pod grozą kary przyjmować ro
botnika bez książeczki, a tern bardziej robotnika, 
który nie dotrzymał umowy innemu przedsię
biorcy. 

Książeczki robotnicze, stawiające robotników 
w szeregach ludzi niższego rzędu, stanowiące 
ograniczenie drażniące a zupełnie bezcelowe, zo
stały od wielu lat skasowane we wszystkich pań
stwach Europy zachodniej, z wyjątkiem Austryi. 
Legitymacyę robotnika na równi z pracownikami 
przemysiowymi i kupieckimi stanowi dziś świa
dectwo służbowe, stwierdzające rozwiązanie umo
wy, rodzaj i czas zajęcia, a na żądanie pracowni
ka także ocenę jego zdolności i zachowania się 
przez czas pobytu u przedsiębiorcy, wydającego 
świadectwo. 

Po usunięciu z prawodawstw wskazanych 

wyżej pozostaJości feodalnych umowa o pracę, 
oparta na podstawach zupełnej równości prawnej 
obu stron, zawierających umowę, w myśl zasad 
nowoczesnego liberalizmu nie odpowiedziała jed
nak w równym stopniu potrzebom obu stron uma
wiających się, nie uwzględnia bowiem należycie 
faktycznego wp:l:ywu stosunków społecznych no
woczesnych na każdego z kontrahentów oddziel
nie. Prawo, regulujące umowę o pracę, jako wol
ną umowę, opiera się na zasadzie, że obie strony 
posiadają w równym stopniu wolność. zawarcia 
lub niezawarcia umowy, przyjęcia lub odrzucenia 
proponowanych warunków. W rzeczywistości 
przecież wolność tę posiada tylko przedsiębiorca. 
Robotnik, nie posiadający własności a utrzymu
jący się z pracy rąk wlasnych, musi zawrzeć 
umowę, bo tylko na tej drodze znajdzie środki 
utrzymania. Ma on bardzo ograniczoną wolność 
wyboru, bo tymczasem wyczerpują się jego środ
ki, co w końcu zmusza go do przyjęcia propono
wanych warunków. Prawo ujmuje w forfny tyl
ko ostatni objaw woli, ale nie wnika w istotę 
faktu i nie uwzględnia powodująeych go warun
ków. 

Prawo upodobnia umowę o pracę do aktu 
kupna i sprzedaży. co jest punktem wyjścia blęd
nym, bo sila robocza związana jest z osobowością 
człowieka i nie da się od niej oddzielić. W mia
rę razwoj u przemysiu i zwiększania się liczby 
osób, zatrudnionych w przemyśle, zawierających 
więc umowę o pracę, odczuwano coraz więcej 
niedostateczność i braki prawa, dotyczącego wol
nego naimu. oraz potrzebę zrównoważenia warun
ków obu stron, zawierających umowę. Znalezio
no dwie drogi wyjścia: jedna leży w dostosowa
niu prawa do potrzeb mas pracujących i zmianie 

l 
zasad ustawy przemysiowej w kierunku obrony 
praw pracownika, druga w przeciwstawie"Diu kon
trahentowi mocniejszemu zamiast robotnika od-

l dzielnego zbiorowej siły zrzeszonej organizacyi 
robotniczej. Prawo stowarzyszeń naprzemian z 

l 
paragrafami ustawy przemysłowej i równolegle 
z nią stanowi dziś obronę pracownika jako strony 
słabszej przy zawieraniu umowy o pracę w pań-
stwach Europy zachodniej. W miarę rozwoju 
stowarzyszeń robotniczych i wzrostu ich siły 
zmniejsza się potrzeba opieki prawnej, najmniej
szą też działalność w kierunku rozwoju prawo
dawstwa fabrycznego wykazuje Anglia, gdzie 
stowarzyszenia zawodowe przy umowie o pracę 
grają rolę dominującą, a ustawa przemysłowa tyl
ko bardzo niewielka. 

Celem obecneg'o prawodawstwa przemysio
wego jest ścisłe odgraniczenie przez ustawę tego, 
co stanowi wlasność niepozbywalną osobnika, od 
zastrzeżeń, pozostawionych swobodnej woli uma
wiających się stron. Nieważna więc będzie każ
da umowa o pracę, w której pracownik przyjmie 
zobowiązania, niezgodne z prawami zasadniczemi, 
jakie zapewnia mu ustawa przemyslowa. Do ta-
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kich należą: wyplata zarobku wyłącznie gotów- życia setek i tysięcy pracowników. Wynika stąd 
ką, w termi11ach oznaczonych, jednakowy dla_obu potrzeba ścisłej karności i bezwzględnego paslu
stron termin wypowiedzenia, możność poszulnwa- szeństwa rozporządzeni0m administracyi; dalej po
nia strat na drodze sądowej, rozkład godzin pra- trzeba, ażeby każdy z pracowników obowiązki 
cy, prawo odszkodowania za :wypadki _nies~czę- swoje należycie poznał i z r.ajwyższ~~; skrupulat
śliwa i t. p. Prawa te stanowią wlasnosć mepo- nością wypełniał *). Regulaminy fabryk Europy 
zbywalną osobnika i us~awa zabrania .zrze?zeni~ zachodniej są pod względem wymagania karności 
się któregokolwiek z mch pod grozą mewaznośCl i posłuszeństwa nader surowe i zapowiadają wy
umowy podobnej. . dalenie natychmiastowe z fabryki bez wypowie-

Działalność ustaw przemysłowych powoh dzenia poprzedniego za każde np. niezachowanie 
rozszerza się na, coraz większą liczbę pracowni- należytej i nakazanej ostrożności przy maszynach, 
ków, dotąd jednak w przeważnej większoś~i państw kotłach parowych i t. p., jako grożące niebezpie
obejmuje tylko robotnikó~ fa~rycznych 1 .zatruci- czeństwem życiu pracujących. 
nionych w przemyśle wielkim. PowstaJe stąd Wysokość zysków fabryki, a często wobec 
często szereg kolizy~, s~aje s~ę bowiem możeb_ne;n, rosnącego współzawodnictwa i warunków bandlo
że w jedne.m przedstęb10rstw1e .cz~ść robotmkow wych rynku, powodujących obniżanie cen wyro
podleera ustawie przemysloweJ, mna część zaś bów, wprost możność istnienia fabryki zależy od 
podlega prawom ogólnym. Trudno też wytłuma- jej sprr.~.wności, od tego, ile przy danem un7,ądze
czyć robotnikowi, dlaczeg_~, kiedy m~ zw.ykla niu zdoła wyrobić towarów. Sprawność fabryki 
młocarnia urwie rękę, ma 1sć z torbam1, a kiedy zależna jest od właściwego doboru maszyn a obok 
toż sarfl.o uczyni mas~yna fabryczna, otrzyma tego głównie od dobrej <;>rganizacyi wewnętrznej 
rentę lub odszkodowame. Pod_ol>ne braki uja:w- przedsiębiorstwa. Orgamzacya dobra polega na 
niają prawodawstwa obecne. w.tel~ państw, a .1~- tern, że każdy pracownik, zajęty w danej fabryce, 
dynym sposobem ich usu~nęc~a Jest ~tworzeme spełniać będzie dokladnie swoje obowiązki. Nie
jednolit~go pr~wa,_ obow1ązuJ!ltcego Jednakowo l dbalstwo pracownika, c~asem wprost niezachowa
wszystkich zawie~·aJ!ltcych umowę o pracę. . nie J?Otr_zebnej czys~o.ści l?rzy obsłudz~ maszyn, 

Re g u l a m 1 n f a bry c z n y. za,~arc~e ndbiJa s1ę na zmme.Jszenm sprawności maszyn; 
umowy o pracę poleg_a z~y~le na_ u~odzemu s1ę często niedbalstwo pracownika w jednym odrlzia
o w~sokość pł'a?y dzienneJ 1 przyJęcm przez t~o- le powoduje I?rzerwę w roboc_ie_ odd~ialu in_nego, 
botmk~ regulammu fabrycznego. Drukowany re- ~ a rezultat~m Jest zaws~e zmmeJszeme wyt_worczo
gulamin fabryczny wywieszany bywa zwykle na ści fabryki. To też medbalstwo w roboCle nale
widocznych miejscach w fabryce oraz wrę~zany ży w fabrykach Europy zachodniej do prze
ro_botnikowi_ prz_y objęciu mi_ejsca. Regulamm za- stępstw karan~ch najsurowiej, . bo n~tychm~asto
Wlera obowiązuJący w dan_eJ fabry~e rozklad go- wem wydalemem bez wypow1edzema. TeJ też 
dzin roboczych, wykaz św1ąt, termm wyplaty za- surowości regulaminów i rygoru, panującego w 
robków, prawa i obowiązki administracyi fabrycz- fabrykach, przypisać trzeba w znacznym stopniu 
nej, prawa i obowiązki robotnika, sposób zacho~ wielki rozwój przemyslu, jaki wykazują obPcnie 
wani,a się w fabr~ce ~rzy pracy, w ~zczególnośCl kraje Europy zachodniej. 
sp_osob obchod~er~1a s1ę ~ masz_yna_ml, przyrząda- Potrzeba surowego regulaminu oraz prze
m~ ochro_nnyml l zabezp_Ieczen~ami .l'll:aszyn, ter- l strzegania porządku fabrycznego i karności jest 
mm wza;Jemnego .wypow1~dzema mieJSCa, _wykaz najzupełniej zgodna z prądami, panującymi obec
wypadkow, w ktorych ~{azda _ze stron moze zer_- nie w Europie zachodniej, w miarę bowiem wzro
wać u~ owę bez. wypow1edzema, wykaz potrą~en stu kultury i rozwoju nauczania powszeclmego, 
na ud:ta~J w kas_1e pomocy,. wy~az kal: za ?1 z~- połączonego z rozwijaniem w dzieciach karności 
k~oc_zema przecnv regulammowl, sposob uzyCla i poszanowania porządku publicznego, rośnie w 
p1emędzy z kar. 1. t. P·. . . . . .. l spoleczef1 twie poczucie potrzeby ładu i rygoru, 

Im. wyraź~leJs~Y: Jest regulamm l 1m Jaśn~e~ jako podstawowych warunków życia kulturalne
wyk~zUJe obo'Y1ązb 1 ,prawa obu _st:·on, tem ~meJ go. Surowość regulaminu fabrycznego bywa po
będzie p~w~do~ do meporozum1en, tem więceJ wodem nieporozumień i narzekań wyłącznie tam, 
~warancy1, ze mezbęd~y w fabryc~ lad, porządek gdzie kultura obyczajów stoi na niższym pozio-
1 karność będą w_ nalezy_ty~ stopmu zachowane. mie, gdzie panuje rozwichrzenie pojęć i obycza-

Fabryka_ moze n_alezyc1e funkcyo,nowa~ tyl~ jów, anarchia duchowa i społeczna. Ogranicze
kc wtedy, kiedy kazdy z pracowmk?w ~ciśle 1 nie swobody osobistej nakładane przez recrulamin 
starannie pełni swoje obowiązki, stosuJąc s1ę skr~- '' o ' 
pulatnie do poleceń a~minist~acy~ fabryczneJ. 
W fabryce nowoczesneJ, stosuJąCeJ maszyny o 
wielkiej sile, poruszane parą lub si~ą wody,. s~o
sującej prąd elektryczny o wysokiero na:Ęnęcm, 
każde drobne niedbalstwo lub niedopatrzeme spo
wodować może poważne niebezpieczeństwo dla 

•) W fabrykach Europy zacho.dniej istnie~e cały szereg prac, 
które wolno powierzyć tylko wy'!<wahfikowanym 1 przez władz? pań
stwowe egzaminowanym robotmkom. Do taluch należe,: dozor ko
tłowni dozór nad motorami, nad stacye, oświetlenia elektrycznego 
i t. p. 'Prowadzenia i do~oru nad ja~olwiek choćby naj mniejszy~ 
motorem nie wolno pow1erzyć komu mnemu, Jak tylko robotmkow1, 
egzaminowanemu przez państwo w jednym z zakładów, wskazanych 
dla każdej prowincyi. 
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należy do kategoryi tych licznych ograniczeń, 
które współżycie w spoleczeństwie kultUTabero 
nakłada na jednostki, w celu ułatwieri1a tego 
współżycia wszystkim. Podobni~ jak we wszys~
kich miastach Zachodu wolno Jest przechodzić 
przez mosty tylko po prawym choJniku, u to w 
celu ułatwienia komunikacyi i uniknięcia potrą
ceń, tak w fabryce każdy pracujący. obowiązany 
jest nie opuszczać rn_iejsca. sw~go zaJęcta, ażeby 
nie wywoływać zam1eszama, _me odrywać od ro
boty innych, a tern samem me przeszkadzać pra
widłowemu biegowi robót w fabryce. 

Jaskrawy przykład wielkiego znaczenia kar
ności w działaniach zbiorowych dać nam mogą 
nasze miasteczka przed uorganizowaniem i po 
uorganizowaniu straży ogniowych. Wobec p_oża~ 
ru w pierwszym i drugim wypadku. występ~Ją Cl 
sami ludzie i częilto też same środki przecnvpo
żarne. Nic się tu nie zmieniło prócz te_go, że 
gromada, w której każdy rozkazywał, a mkt n~e 
słuchał, zmieniła się w orgamzacyę ka_rną, w kto
rej jeden rozkazuje a wszyscy s~uch~Ją- Rezul
taty wykazuje statystyka; wyrażaJą s1ę one tak, 
że kiedy dawniej przy pożarze szła ~ dym~n~ po
łowa miasteczka, później pożar zostaJe umieJSCO
wiony i klęska dotyka jeden lub d w a domy. 

Podobne znaczenie ma karność w fabryce. 
Jest ona podstawowym warunkiem wszelkiej d~ia
łalności zbiorowej i podstawowym warunlnem 
istnienia i rozwoju fabryki. . .. 

Reo-ulaminy fabryczne powstaJą w Angln 
na drod~e porozumienia związku zawodowego ze 
związkiem fabrykantów, w innyeh państwach 
przyjęto następujący sposób opracowama. r~gula
minów. Fabrykant opracowa~y przez s1eb1e r~
o-ulamin oddaje do rozpatrzema dorosłym robotm
kom fabryki, którzy obowiązani są opatrzyć g_o 
piśmienneroi uwagami. Fabry_kant moż~p,oczyn~ć 
poprawki stosownie do żądama robo~n~kow, me 
jest jednak obowiązany do_ tego, po~1men t.ylko 
reo-ulamin wraz z uwagami robotmkow przedsta
wić do zatwie1 dzenia władzy państwowej. Urząd 
państwowy nie ma p1:a~a czyn~enia j1J:kichko~wiek 
poprawek w regulam1me _lub mezatwierd~ema go. 
jeżeli regulamin zgodny Jest z :vymagamami obo
wiązującej ustawy przemysłoweJ. W szelka zatem 
dowolność ze strony urzędników jest tu wy~du
czona, a udział urzędu państwrl\vego ogramcza 
się do stwierdzenia, że regulamin resp umowa o 
pracę nie zawiera artykułów, przec_iwnych pra:vu . 
Robotnicy mają przy opracow~n.m . regul~mmu 
głos doradczy, co jest naJZUJ?elmeJ słuszn~ 1 czę
sto bardzo pożyteczne, na teJ drodze bowiem ~o
gą być wyrównane jakieś usterki reg~lammu, 
wprowadzone do niego silą tradycyi, a me przy
noszące rzeczywistej korzyści. Również mogą 
być bardzo pożyteczne wskazówki 1 obotników co 
do skuteczności przyrządów ochronnych, celo'Yo
ści danych zarządzeń i t. p. Nie mogą przec~eż 
mieć robotnicy w kwestyi tej głosu innego, Jak 

doradczy, bo w przeciwnym razie zostaliby powo
lani do sądzenia w znacznej mierze o sprawach, 
na których się nie znają. , Przepisy retS"ulaminu7 
dotyc:r,ące np. obsługi kotłow parowych, mstalacy1 
elektrycznej, opracowywane są przez inżynierów, 
wybitnych specyalistów i tyl_ko sposób zastoso~a-

1 

nia przepisów w prakt:yce, me ,zaś sam~ przep1sy, 
może podlegać dyskusyt. Sposob _powyzszy OJ?ra
cowania regulaminów stosowany Jest. w_ SzwaJca
ryi i Niemczech, bez udziału robotmkow w Au-
stryi. 

R o z w i ą z a n i e u m o w y. S t r aj k. Roz
wiązanie umowy o pracę następuje przez proste 
wymówienie zajęcia w termin_ie, określonym_ :V 
umowie lub pr:r,yjętym zwyczaJOWO w d~n_eJ mieJ
scowoscJ. Zarówno pracodawca, uwalmaJący ro
botnika we właściwym terminie po wymówien~u, 
jak pracownik, opusz(;zający pojedynczo lub zb:o
rowo zajęcie przy zaehowaniu warunku wym~wle
nia, są w zupelllej zgodzie z prawem obowiązu
jącem. 

Zbiorowe opuszczenie zajęcia w celu uzyska
nia lepszych warunków pracy dozwolone zosta:lo 
prawnie we Francyi w r. 1864. Prawo, zabran~a
jące wszelkich wystąpień zbiorowych, naHadaJą
ce więc większe l.u b mniejsze kary za udział. w 
zmowie robotniczej, t. zw. strajku, został"o zme
sione i stmjk jest obecnie czynem prawnie do
zwolonym we wszystki()h państwach Europy za
chodniej. Prawo wymaga przecież: l) Ażeby 
strajk nastąpił po wypowiedzeniu z~jęcia w ter
minie, przepisany~ umową_. . ZrywaJ~cy umowę 
bez wypowiedzema w term1me przepisanym obo
wiązany jest do zwrotu strat, poniesion~ch wslm
tek tego przez stronę p:zeciwn~. Procz ~ego 
prawo pozwala na porr:1eszczeme w u~ow1e o 
pracę warunku, że robotmk, zrywaJący mepraw
nie umowę, pJaci karę konwencyonalną, 11: s_uma 
odpowiednia przez ca.J'y czas pracy pozostaJe Jako 
kaucya na przechowaniu u ±a bry], anta. Wysokość 
tej sumy równa się we ~łosze?h jedno l?b dw~
tygodniowemu zarobkowi, w N1emczech 1 ęzwaJ
caryi jednotygodniowemu. 2) Ażeby straJk od
bywał się spokojnie, bez przemocy, gwanu, po~
stępu, pogróżek i t. p. czynów, karanych krymi
nalnie. OczywiŚC;ie, dla czynów tych, uważanych 
zawsze za występne, strajk nie może stanowić oko
liczności lagoclzącej, przeciwnie, s~anowi oko~icz
noś6 obciążającą, występek bow1em, spełmony 
przez pojedynczą osobę, nie ma nigdy tak. nie
bezpiecznej cechy, jak takiż występek, spelmony 
mal'owo a w dodatku z premedytacyą. Statyst:y
ka wykazuje stałe zmniejszanie się liczby straJ
ków, połączonych z przemocą. W edlug LAsCHI 
we Włoszech liczba strajków, połączonych z czy
nami występnymi, wynosiła w r. 1881 - 27,270fo, 
kiedy w r. 1899 z~ledwie 4,140Jo. 

jan Zagleniczny. 
(c. D. N.). 
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(Podług 

Zestawienie ważniej
wydawnictwa oddziału przemysłu 

l ROSYA AUSTRYA . 
1 

ANGLIA BELGIA 
l. Praca dzienna. ~-~~~~~~~~~~~~~~-~ ~~~~~~~~~--~~~~~ 

Wie k, poniżej którego prc~ca wogóle 
zabrania się lat 

l) Dzieci w wieku . . . lat l 
Największa długość czasu robocze-

go na dobę . godzin l 

Przerwy swobodne powinny mieć 
miejsce po u pływie godzin pnv.:y 

i powwny trwać godzin 

Czy wzbron ionajest praca podzi em-
na? · 

Czy wzbroniona jest praca sz kodli>va 
i niebez piecz n a? 

Czy doz wala się ustanawianie l 
sposobem administr acyjnym: · 

a) przepisów dodatkowych? 

b) wyjątków? 

12 

12-14 

n1e wskazane 

wzbroniona 

wzbroniona; spis 
robót_ zabronio

nych wydany jest 
sposobem admini

stracyjnym 

dozwala się3) 

nie 

1) Przy 18-godzino
II'Cj pr:1.cy dziennej na 
2 zmiany mogą praco
wat: 9 godzin, lecz 
praca nie powinna 
trwać dłuzPj jal< .J 112 
godzin z n:ędu. 

2 ) Przy ogólnej dłu
gości pracy nic więcej 
jak 6 godzin moze 
nie być przerw. 

s) Spis robót zabro

(''"yoh. 

12 w rzemiosłach, 
1-P) w fabrykach, 

l 
kopalniach i hu-

. tach 

12-1-t 
w rzemiosłach 

8 

wzbroniona 

12 

12-14 

o1
/ 2, lO i 101

/ 2 
w soboty 5, 51

/ 2 
i 71/21) 

4 1
/ 2 w przemyśle 

włóknistym i 5 w 
pozost. gałęziach 

1/2, 1'/2 i 21) 

wzbroniona dla 
chłopców do 13lat 

12 

12-14 

wzbroniona dla 
dziewcząt2) 

wzbroniona nn 
mocy rozporzą

dzeń administra
cyjnych 

wzbroniona w dro- wzbroniona; na 
d ze prawodawczej moey ukazu kr ó-

lewskieo·o wyda
ny został spis ro
bót zabronionych 

l 

l 
nie dozwala si ę 

nie 

1) Władze górnicze \ ~rzy ~ystemic dni ~~ługość czasu. ro
mogą pozwolić dzie- kolcjnydi podział go- boczego ustanowioną 
ciom 12 - 14 lai na dzin pracy i przerw została na mocy uka-· 
lekką . pracę na po- jc_st ten ~am, ro dla lz?w królewsl<i.cli dla 
1rierzrlin1. nicletnicli. rozoych gałęz1 prze-

mysłn, zaczynając od 
") Min1ster handlu 2 ) Zmiana godzin 5 godzin na dobę. 

111oze p oz w al ać na początku i koitea pra· 
~krócenie przerll' dla l cy; dozwolenie 5 go- 2

) Królmoże pozwo
poszczególllych gałęzi dzin pracy z rzędu w lić na pracę chłopców 
przemysłu i przemyśle włóknistym; w kopalniach od .J 

zamiana roboty pod \godziny rano. 
s) ustanawiać robo- względem czasu u koń-

ty zabronione. czenia pracy ~na inny 
dzień. 
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szych ograniczeń prawodawczych, dotyczących długości czasu roboczego w róż
ministerstwa skarbu p. t. "Obzor inostrannych zakonodatielstw po regulirowanju raboczawn wremieni 

NIEMCY 

13 

13-14 

G 

wzbroniona 

wzbroniona 
na rnocy rozpo
rządzeń ad mini

stracyjnych 

'l Dla robń1 szkoct
liwycli i nicbezpic~:z
nych. 

2) Dla fabr~·kacyi 
ciągłej; w illleresie 
robotników dorosłyc!J 
albo ze względu na 
warunki fabryka~:yi; 
w razie przerwy w 
zwykłym biegu robót. 

FRANCY A 

12-16 

10 

l 

wzbroniona dla 
dziewcząt 

wzbroniona; spis 
robót zaGranio

nych wydany jest 
sposobem admini

stracyjnym 

dozwala się2) 

1) Dla po~iad~.iących 
'· wiadcctwo z ukoii~:ze
nin. szkoły początko
wej. 

2) Wydany zos tał 
spis robó1, odno~nie 
do których inspektor 
może czasowo wstrzy
mać stosowanic prze
pisów, ograniczających l 
długość pracy. 

l 
l 

SZvVAJCA- 1 

WĘGRY HOLANDY A DANIA RYA 

14 

Praca 
wzbroniona 

l 

112 a warunkowJ 12 12 

l 
101) 

• 

12-14 12-14 .12 i do skończe- ~ 
nia szkoły 

82
) w fabrykach 11 - l l 

102
) w rzemiosłach 

o 2 

pomiędzy 11 rano 
i 3 po poludniu 

411~ 

2 l 1 l' 1) 

w z broniona 

może 
l niona 

być wzb t·o- wzbroniona; spis 
przez mini- robót wydany na 

wzbroniona2) 

stra mocy przepisu 

1

1 

królewskiego 

l 
nie dozwala się 1) 

dozwala się 1) 

~-~) Za pazwoleniemi 1) O ograai czcniu ') 'Yładzn. adulini-
władzy przemysłowej, pracy w pcwnyt:h g-ałę- stracyjna moze pcz,,·o-
jeżcli moze to m1eć ziach pr1.emysłu. li6 na ,,.YJi.\Lki w za-
miej ·ce jednocześnie z clio11anm przepisów 
uczę zezaniem do szko- In przerwaclt swobod-
ły. nyclt. 

2J Zalicza ~ię tu 
czas przebywania w 
szkole. 

s) Władza przemy
słowa może zmoiej-1 
szyć liczbę _godzin pra
cy w rzemwsłacb. 

2 ) H.acla pracy mozc , 
zabronić udziału wt 
takich pracach albo! 
podnieść w nich gra
nice wieku. l 

l 

nych krajach Europy. 
w promyszlennych predprijatjach"). 

~------------~--------------~---------------------------------------------
PORTUGALIA l HISZJ:> ANIA WŁOCHY 

10 12 

10-14 12-15 

6 .111) 

3 6 

l 11/2 2) 

wzbroniona wzbroniona3) 

wzbroniona w dro- wzbroniona w d ro-
dze prawodawczej d ze prawoda w-

czej 4
) 

dozwala się') dozwala si</') 

'J Wydanie spi~11 ') l\loże hyć pod-
roból niebezpiecznyelt nie~ionn. do U ~o-
i ~zkodliwych. dztn \Y raweh li"~'Jql-

. kowydt. 
2 ) Pr;r.y pracy poni

zcj 8 godzin tla dobę 
l godzi na. a przy pra
cy powyzej 11 godzin 
na dobę 2 godziny. 

l 
8 ) Dla chłopców do 

13 lat a do 14 lat 
tam, gdzie niema po-
pędu mechanicznego. 

' ) Spis robót zabro
nionych, przytoczony l 
l w instrukcyi. J 

.NORWEGIA SZWECYA 

14, warunkowo 12, warunkowo 12, warunkowo 
121

) 101) 1P) 

12-14 10-12 12-13 

(j 6 6 

4l/2 4 

l l~ l nie wymieniono 

wzbroniona wzbroniona wzbroniona 

wzbronionR w dro- wzbroniona w dro- może by<\ wzbro-
dze prawodawczej dzo prawoda.wezej TilOilą przez ko-

misar za 

dozwala. się2) 

1--
') Dozwala się za- 1) Dopuszr:zaoi są 1 J Dopu:;zc"anisa do 

trudnienic tylko naj- do roi.Jól, nie \l"}' lllaga- lekkich robótnaotlvar
lzcj ·tent t rubotan1i 1r jącyd1 zczególnego na- tPlll powietrzu. 
ra7.ie po~iad ;~ nin. :;wia- pręr.cnia fizycznego 
de r: twa lekar:;kicgo i "J Jezeli bieg ro-
zgody i11spekcyt miej~- bót przenrany został 
cowej ,skutkiem zjawi k na

2 ) O ~króceni u nor
my czasu roboczego i 
zabronieniu pracy w 
robotach niebezpi@CZ
nych i szkodliwych. 

tury lub wypadku nie
szczę~liwego. 
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2) Nieletni w wieku . lat 15-17 1-!-16 14-lG 

N aj większa długość czasu robocze-
go na dobę . godzin 11'/2 

w soboty i 
lie świąt 

11 w przemyśle wlók-
WID'l- w kopalniach 101) 11istym 10, w so
lO"' w kopalniach wę- boty 5 i t)'/ 2

1); w 

Przerwy swobodne powinny mieć 
miejsce po upływie godzin 

i powmny trwać godzin 

Czy wzbronionajest praca podziem-
na? . . . . . . . . . 

Czy wzbronionajestpraca szkodliwa 
i niebezpieczna? . 

Czy dozwala się ustanawianie 
sposobem administracyjnym: 

a) przepisów dodatkowych? 

b) wyjątków? 

l
gla pod ziemią 92

) innych. gałęziach 
. przemysłu 10'/2, 

w soboty 7 1/~ 

l 
l . . 
l przy WięCeJ mz 

w przemyśle wJók
nistym 4'/2; w in
nych gałęziach 5 ~ 
w ]Jrzemyśl e wJók- ~ 
nistym 2, w sobo
ty '/ 2; w innych 
gałęziach 11

/ 2, w 

10 godzinach pra-
cy 

wzbroniona dla 
p-lei żeńskiej 

wzbroniona 

soboty 11
/ 2 

wzbroniona clla 
płci że,·.skioj 

nie wziJroniona w rlro- wzbroniona w dro-1 
d ze prawodawczej dze praw6da wczej 

dozwala się 1) dozwala się~<) nie 

dozwala się2) 

t) Ważniejsze z niell 1 ) 12 godzin z włą- 1) 5 dl:! zatrudni o-
są następują<'e: przy czcniemcza~u, potrzeb- nYl:il w tkalnta<.;il, fl'" 
18 godr. inacb prnc)' nogo na spu~zc:wnie i dla zalruclnton~'t:h przy 
dziennej na 2 r.mian)' wyciąganie, oraz innycli pra··acil. 
można pracować r~ przerw swoboclnyrh. 
godz in z tom, żeby 2

) Zmiana godl.in 
przr.ciętnir z oblicze· 2) Lil:ząc czas, po- rozpo•:zyna;1ia i kon-
nia za 2 IYI~Odnic trzebny na spnszr;zauie c:lL'n ta robol; P?Zwo_-
czas roboczv cth każ- i "y~iągauie. lettte pra~O•\ anta :J 

derro robotnika nie godzin z rzędu 11· 

pr;.'enosił !.l godzin na 31 ~1inbter handlu przemyśle włóknistym; 
dobę; w rabrykat:yach może potwoJ i6ua skró- zamiaua. soboty m 111-
c iąglycb Iir·zba ogólna t:en tc przerw dla po: ny dzteo pod ,wzgl~-
godzin roboczy•·h w szczególnych gałęzt dem czasu konczenta 
przeciągu 2 po sob ie przentyslu. roboty. 
następującyrli dób nie . . 
powinna przenosić 24 4

) Spts gałęz1 prze-
a IV przeciągu tych :! mysłu, w l< tóryci.J cz,ts 
dób, IV których przy- rol;oczy moze być po
pada zamiana dniówek w .tększony o jedną 
-30 godzin. godzinę. 

2) Odnośnie do ro
botników, zatrudnio
nych robotami pomoc
niczerni i w szczegól
nie ważnych wypad
kac,h wyjątkowych. 

508 

BELGIA NIE:M.CY 

14-16 14-16 

PRZEGI;ĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 

FRANCY A 

16-18 

l 
SZWAJCA-~1 

RYA 

14-16 l 

---

WĘGRY 

14-16 

1905 

HOLANDY~I 

14-16 

lO lO 111) 122) w rzemiosłach 11 
w soboty i 
w wigilie 
świąt 10 

w połowie 
czasu robo

czego 

. 101) w fabrykach 

pomiędzy 11 rano 
i 3 po południu 

l l 2 1 

wzbroniona dJn wzbroniona dla 
płci żeńskiej płci żeńskiej 

wzbroniona na. wzhroniona na 
mocy ukazów mocy postano-
królewskich wień rady związ-

kowej 

dozwala się 1) dozwala się2) 

dozwala si~ 3) 

wzbroniona dla 
plci żeńskiej 

wzbroniona; spis 
wydaje w·Jadza 

wykonawcza 

dozwala się 1) 

dozwala się2) 

n1e 

wzbrouiona; 2) 
spis wydaje 1 

rada związ-
ku w a 

dozwala się2) dozwala 

dozwala 

się2) 

się3) 

wzbroniona 

wzbroniona; spis 
robót wzbronio
nych wydany na 
mocy przepisu l 

królewskiego 

dozwala się 1) 

1) Olugość czasu r~·- 'l l godzina przy .8 1) Odnośnie do ro- ')z włączeuiem 1) Do czasu tego l) O ograniczeniu 
b11czego u -tnna.m~ s~ę godz1nach długoset bót szkod ltwyclt 1 nir- czasu, potrzeb- włącza s1ę cws obo- pracy w pewnych ga-
na mocy ul\~\zuw ki'o- cza~u roboczego. bezpiecznych. Wyda- nego na k~ztał- wiązkowych zajęć łęziach przemyslu. 
lt~wsktch; rozt~a dla .. , ny zo~tał spis robót, centc szkolne i szkolnych. 
roznych gałęl t. prze- . -) Dla r o~JOI z_kod- w ktorych inspektor religijne. 
mysłu . _poczynaJąc od ltwy<.;lt I ntebczptecz- może czasowo wstrzy- 2) Minister handlu , 
8 ~odzm , na dobę ny<'h. mać stosowanie prze- 2) Dla robót ma prawo zabraniać 
w !•rzenty::>le budowla- . , . pisów, ograniczających szkodliwych i zupełnie lub pozwalać 
nynt cłu U godz tn 11' • ~~ ~l_a Iob~tctągły~h; długość pracy. niebezpiecznych. tylko porl ptmnymi 
~.;eg t c]n tach t Jal1ry-" tntucste tobolml,ow warunkami na pracę 
kacłl, wyrabiaJących dorosłych lur~ z~ wzglę- w robotach szkodli-
dacltó\n\ę. du na ro~zaJ iabryka- wych i niebezpiecz-

cyt; w razte przerw w nych 
zwykłym biegu robót. · 

s) Długość pracy w 
rzemiosłach może być 
zmniejszona przez wła
dzę przemysłową. 
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DANIA 

od skończenia 
szkoły do 18 lat 

l 10 

dozwala się2) 

dozwala się 1) 

') Władza admini
stracyjna m<~ że pozwo
lić na wyjątki w sto
sowaniu przepisów o 
przerwach swobod
nych, 

2) Rada pracy może 
zabronić udziału w 
w takich pracach lub 
podnieść granice wie-

1 ku udziału w nich. 1 

HISZPANIA 

14-16 

11 
8 w przedsiębior

stwach skarbo
wych 

wzbroniona 

wzbroniona w dro
dze prawodawczej 

dozwala się 1) 

') Wydanie spisu 
robót niebezpiecznych 
i szkodliwyt;h. 

WŁOCHY NORWEGIA : PORTUGALIA : SZWEOYA 

14-18 

10 

wzbroniona dla 
plci żeńskiej · 

12-16 

10 

5 

1 

13-18 

wzbroniona dla 
chłopców poniżej 

14 lat 

wzbroniona w dro- wzbroniona w dro- wzbroniona w dro
dze prawodawczej dze prawodawczej dze prawodawczej 

dozwala się2) 

1 ') Przy p_racy_ w 
przectągu me wJęceJ 

jak 8 godzin - l go
dzinna a przy pracy 
dluższej-2 godzin)' . 

2) O skróceniu nor
my czasu roboczego i 
o zabronieniu pracy w 
robotach niebezpiecz-

l nych i szkodliwych. 

3) W razie wypad-

l 

ków nieszc~śliwych, 
force majeure i t. p. 

dozwala się 1) 

1) Spisy robótszkod- ') 12 godzin dla 
liwych i niebezpiecz~ 

1 
nieletnich płci męs

nych oraz warunki 1 kiej powyżej 14 Jat w 
pucy w tych robotach. ' robotach ciągły1 : h i 

tartakach. 
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3) Kobiety dorosłe od lat 
N aj większa dlugość czasu robocz.e-

go na dobę . godzin 

Przerwy swobodne powinny mi~ć 
miejsce po u plywie . godzm 

ROSY A 

17 

111/2 
w soboty i 

lie świąt 

AUSTRYA ANGLIA 

16 18 

11 w przemyśle wlók-
wigi- 10 w kopalniach 1) ni s tym 10, w so
lO 9 w kopalniachwę- boty 5 i f//2

1); w 
gla pod ziemią 2) innych galęziach 

101
/ 2, w soboty 71

/ 2 

w przemyśle włók
nistym 41

/ 2; w in
nych galęziach 5 

BELGIA 

16-21 

i powinny trwać godzin l przy liczbie go
dzin pracy powy

żej 10 

w przemyśle włók
nistym 2, w sobo
ty 1 1 

• w innych 
l 21 1/ 

Ozy wzbron ionajest pr aca podziem-
na? . . . . . . . . . 

Ozy wzbroniona j est pr aca szkodliwa 
i niebezpieczna? . 

P r aca po połogu wzbroniona jest 
w przeciągu . 

Ozy dozwala się ustanawianie 
sposobem administr acyjnym: 

a) przepisów dodatkowych? 

b) wyjątków? 

wzbroniona 

nie 

dozwala się 1) 

galęziach 1 2, w 
soboty 11

/ 2 

wzbroniona wzbroniona 

wzbroniona4.) wzbroniona w dro
dzeprawodawczej 

4 tygodni 4 tygodni 
6 tygodni w ko-

palniach 

dozwala się4) nie 

dozwala się2) 

wzbroniona 

wzbr oniona na. 
mocy ukazów 
królewskich 

4 tygodni 

dozwala się 1) 

') Ważniejsze 4
) 12 godzin z włą- 1; 5 dht zatrudnio- 1) Długość czasu 

są następujące: przy czeniem czasu, potrzeb- nych w t.kalniach, 5'/2 roboczego ustanawia 
18. god.zinach pracy ncgo na spuszczanie i dla zatrudnionych przy się na 11~ocy _ukazów l 
dzienneJ na 2 zt~Iany wyciągame, oraz innych pracach. królewskich, rożna dla 
można pracowac. 12 przerw swobodnych. . różnych gałęzi prze-
godzin ~ tern,. zeby . 2 ) Zmiana .godz1p myslu;. dla większoś:i 
przeciętme z. obl iczen!a 2

) Li cząc czas, po- rozpOt)zynania 1 kon- wynosi ona 10 godzm 
L:ct 2 tygodnie dlugosć 1 trzebny na spuszczan ie czenia robót; P?ZWO: i dosięga najwyzszeJ 
czasu robocze!:\o dl. a t w~·c1ąganJe. lenie pracowama D normy 12 godzin w co-
każdego robotmk~ n1e . . godzin z rz,ędu w gielniach i fabrykach, 
przenosiła 9 godzm na 8

) Mun~ler. llandl_u przemyśle włoknistrm; wyrabiających da- j 
do be; w robotach moze pozwoli t; na skro- zamiana soboty na m- chówkę. 

ciągł~rc!J ogólu:t lkzbn cenie przerw dla PO: ny dzi eń pod .wzglę-
godzm roboct:yrii . " /szczegolnycb gałęzi dero czasu konczema 
przeciągu 2 na~tępuJą- przemysłu. roboty. 
cyc h po sol.Jie dób nie l . . 
powinna przenosić 24 4

) Spts g~~;Ięzt prze-
a w przeciągu tych ::l mysłu, w ktorych cz<~.s 
dób, w których przy- roboczy moze być po
pada zamiana dniówek 1nększony. o Jedna, 
-30 godzin. godzinę, Jak rówmez 

spis robót niebez piecz- · 
2) Odnośni e do ro- nych i szkodliwy ch 1 

botników, zalrudnio- zabronionych dla ko- 1 

nych robotami pomoc- biet. 

l 
niczemi i w szczegól
nie ważnych wypad
kach wyjątkowych. 
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NIEMCY FRANCY A SZWAJCARYA WĘGRY 

16 18 16 16 

11 lO 111) 1) 
w soboty i wigi- w soboty i W1g1-

lie świąt 10. li e świąt 10 

w polowie czasu r 

roboczego 

P) l 12) 2 

wzbroniona wzbroniona 

wzbroniona na jwzbroniona; spis wzbroniona; spis l nie 
mocy posta.no- wydany przez wła- wy dany przez ra-

wień rady związ- dzę wykonawczą l dę związkową3) 
kowej 

-± tygodni 6 tygodni i 2 ty- 4 tygodni 
godnie przed po- ~ 

logiem 

dozwala sięz) dozwala się 1) dozwala się3) 

dozwala się 1) 

HOLANDY A 

16 

11 

pomiędzy 11 rano 
i 3 po poludniu 

l 

wzbroniona 

wzbroniona; spis l 
robót wydany na 

l 
mocy przepisu 

królewslóego 

± tygodni 

511 
-- - -

DANIA 

nie 

18 l 
ustanowione 

4 tygodni 

dozwala się 1) 

~--

') l' 2 din prowa- ') Odnośnie do ro- I 1) Włączając czas, ') Praca mo- 1) O ograniczeniu ') Rada pracy moze 
dzą•·ycli gospodarstwo bóL szkodliwych i nie- potrzebny na kształce- że zaczynac się pracy w pewnycli ga- zabro nić udziału w ta-

l 
domowe. bezpiecznych. W.yda- nie szkolne i religijne. nic wcze~niej, łęt:iach przemy~lu. kich roboLnrh. 

ny zo~tał spis robót, jak o 5 godziniP ' 
2 ) Dla robót szkod- IY których iuspPkror 2

) l' 2 dla prowa- rano, i \Hill inna 
liwvcli i niebez p ie~z- u10ze czasowo w~Lrzy- dzących gospodarstwo kon~z.l v ~itt llio 
nyciL mać srosowanie prze- domowe. pó~niej. jak o 9 

. pisów, ograniczającyrh wieczorem. l 
3 1 Dla robói . crąg- \ dłu 12 ość pracy. . 8

) Dl.a robót szkod-
łyvh; w rnteresJe ro- lnvych 1 mebezpiecz-
botników dorosłych nych; wydany spis ro· 
lub ze względu na ro- bót, zabronionych dla 
dzaj fabrylmcyi; w ra- kobiet ciężarnych. 
zie przerw w zwyk-
łym biegu robót; dla 
fabrykncyi, gdzie re-
gularnie w olueślonej 
porze roku zachodzi 
potrzeba pracy wzmoc-
nionej. 

HISZPANIA WŁOCHY NORWEGIA 

16 lo 18 

11 12 nie ustanowione 
8 w przedsiębior-

s t wach skarbo-
wy ch 

6 

1) 21) 

nie wzbroniona wzbron iona 

nie wzbroniona dla l) 
n iepełnol etnich 2) 

3 tygodni2
) l miesiąca G tygodni 

dozwala się 1) 

- 1-) - l ~odzina dlaj-i) OprócY. tego jesz- 'l Król ma praw o 
karmiących pier~ia,. czc l godzina dla kar- zabraniania kobietom 

2 ) 4 tygod11i, jeżc - miących piersią. cięzar11ym pracy w 
li na mocy świadectwa pewnycJ. czynuościach. 
lekarskiego będzie ") \\'ydany sposobem 

stwrerdzone, ze_kobie- administracyjnym spis 
ta nic może jeszcze robót zabronionych. 
truduić się poprzedrri<\ 
pracą. lJoczynają~ od

1 ':l-go mre~rąca crązy, 1 

kobiera moze przerwać 
pracę, przyczem umowa 
najmu pozostaje w mo-
cy. 

PORTUGALIA 

16-21 

lO 

5 

l 

l wzbroniona w dro-
dze pr awodawczej 

4 tygodni 

dozwala si ę 1) 

1) Spisy rob6t szkod
liwych i nrebezpiecz
nych uraz w<~r u nki 
pracy w nich. 

l 
SZWECYA 

18 

nie ustanowione 

wzbronion a 
l 

nie 

4 tygodni 
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---------~--------------------------~------------~------------. 
l AUSTRYA \_ ROSYA 

l 
3) Mężczyźni do rośli . od lat 17 16 

Największa długość czasu 
go na dobę 

robocze-
1 

. godzin Iw 111/2 
soboty i 
lie świąt 

11 
wigi- \10 w kopalniach 1

) 

10 9 w kopalniachwę-
1 gla pod ziemią 2) 

Przerwy swobodne powinny mieć 
miejsce po upływie . godzin 

i powinny trwać godzin l przy pracy po
wyżej 10 godzin 

Czy dozwala się ustanawianie 
sposobem administracyjnym: 

a) przepisów dodatkowych? 

.l b) wyj <\tków? 

dozwala się 1) 

1) Ważniejsze z nich ' ) 12 godzin, włą-
są następujące: przy czając czas, potrzeb-
18. god.zmach pracy ny na spuszczanie i 
dzienneJ na 2 zmiany wyciąganie, oraz 
można pracować 12 go- przerw swobodoyclJ. 
dzin z tern, żeby prze-
ciętnie z obliczenia za 2 2) Lit:ząc t:zas spusz-
tygodnie czas roboczy czania i wyciągania. 
dla każdego robotnika 
nie przenosił 9 godzin 8) Minister llaodlu 
na dobę; w robotach może zmniejszyć dlu
ciągłych liczba ogólna gość przerw dla po
godzin roboczych w szczególnych gałęzi 
przeciągu 2 następują- przemysłu. 
cyt:h po sobie dób . , , 
me może przenosić 24 4

) Spis robot, w kto
a w przeciągu tych 2 rych czas r?boczy mo
dób, w który(;h przy- że byó powiększony o 
pada zamiana dniawek l godzmę. 
-30 godzin. 

2) Odnośnie do ro
botników, zatrudnio
nych robotami pomoc
niczerui i w szczegól
nie ważnych wypad
kach wyjątkowych. 

ANGLIA 

18 

512 

l BELGIA l . NIEMCY 

16 16 

1
) Na mocy postano-

wień rady związkl)wej 

1

4 ;;odziny przy wulka
nizowaniu wyrobów gn
mowych. 8 godzin przy 

l wyrabianiu akumula-
torów elektrycznych 

l 
z ołowiu, 9 godzin w 
kamionkacb1 1 O godzin 

l 
przy wyrabJamu bieli 
ołowianeJ i przy miele-
niu żużli Thomasa. 

PRZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY 

PRANCYA 

18 

12-101) 

dozwala się2) 

l SZWAJCARYA l 

18 

11 

w polowie czasu 
roboczego 

1 

dozwala się 1) 

dozwala się2) 

1905 

WĘGRY l HOLANDYA l 

l l 
16 16 

1) 

2 

1) Przy pracy łĄczneJ l~ skróceniu czasu l ~aca dzienna mo
z dziećmi, nieletnimi reboczego w fabryka- że zaczynać się nie 
i kobietami. cyach szkodliwych. , wcześniej,_ jak o 5 l 

. 1 rano, 1 powmoa 
2) Wydany spis ro- 2

) Wydany spis robót, 
1 
kończyć się nie póz· 

bót, w których dłu- 1 odnośnie do których niej. jak o 9 wiecza
gość czasu roboczego może mieć miejsce rem: 
może być powiększa- niezachowywanie prze-
na. pisów. 
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DANIA HISZPANIA WŁOC.ąY NORWEGIA l PORTUGALIA l SZWECYA 

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

18 

->=! 
Q) 
N 
o ..... 
s:l 
ro .... 
b.O 
o 
ro s 
Q) ..... 
z 

18 

8 w przed,iębioJ 
stwach skarbo- 1 

wy ch 

15 

'>=i 
Q) 
N 
o . .... 
o 
ro .... 
b.O o 
ro s 
Q) ..... 
z 

18 16 18 

'>=i ->=! '>=i 
Q) Q) Q) 
N N N o o o ..... . .... . .... 
o c s:l ro <t! ro .... .... .... 
bD b.O b.O o o o 

"' ro ro s s s 
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11. Praca nocna. 
Za pracę llOf'llą uważa się CZ<lS 

Praca nocna dzieci 

" " 
nieletnich . 

" 
kobiet Cłorosłych 

" " 
mężczyzn dorosłych 

PRZEGLĄD GORNICZO -I-IU'I'NICZY 

ROSY A AUS'l'RYA 

od 9 wieczorem od 8 wieczorem 
do 5 rano i od 10 do 5 rano 1) 

wieczorem do 4 
rano 1

) 

wzbroniona z wy
jątkiem przemy

siu szklanego 2) 

w przeciągu 10 
godzin 3) 

w przemyśle 
włóknistym za-

wzbroniona 

wzbroniona2
) 

wzbroniona2) 

ANGLIA 

od 8 wieczorem 
do 6 rano 

wzbroniona 

wzbroniona 1) 

wzbroniona 
l 

1905 

BELGIA 

od 8 wieczorem 
do 5 rano 

wzbroniona1) 

wzbroniona2) 

wzbroniona do 21 
lat wieku2) ! broniona4

) 

l 
nie ma ograniczeń l nie ma ograniczeń l przeciągu 10 przeciągu 11 w \V 

godzin godzin 

l. 1
) .Prz~ pracy na 'Z 1 ) Ministet: han91u 1

) Prawo pozwala 12 ~).Dzieciom pł c i mę~-
1 w1ęceJ zmian. mozc znnenw gramce godzm 1la. n1eletnJc!J kleJ od 12 lat kroi 

. czasu nocnego. płc1 m~skJPJ przy WJe!- mozc pozwol16 pr:1co-
2) Dozwala s1ę w prze- k1cb p1eca~.: h, '" zal\ła- wać w k"palnia~..:h od 

myśle szklanym do G 2) Minister handlu dacb, wyrabiających 4 rano. 

l 
godzin ua dobę z tem, może pozwoli ć w rze- żelazo, 11' drukarniach, 
zeby 11· przeciągu na- miosłach oraz w zakła- papierniach, hutach 2 ) ::\a mocy u:;azóll' 
stępnego dnia robocze- dach z fabrykacyą szklanych. \\' zal<la- królell'si<icu dozwolono 
go uieletni nie rozpo- ciągłą ; długość pracy dach niewłóknisLyeh, w pewnych galttziach 
czynał pracy przed uie może przenosić 11 gdzie praca z natu- przemysłu (papiernie, 

l 
upływem 12 godzin 'd . godzin na dobę . ry wytwórczo~ci u1usi cukrownie i t. p.). 
cnwill opuszczellla pra- trwac całą noc, moze 
cy nocnej. ona być doz,,oJoną 

1 B) W robotach ciąg
łyl:li moze być zwię
kszona, lecz z tem, że
by w przeciągu dwóch 
następujących po sobie 
dób czas roboczy nie 
przenosił 24 godzin. 

l •) W wypadkach 
szczególnych i przy 
robocie łącznej z oj
cami rodzin może ona 
bić dozwolona przez 
władzę administracyj
ną. 

• 

przez sekretarza pań
stwa dla nieletnich 
ph.:i męskiej od l6lat 
w przeciągu 12 go
dzin. 
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----------------------------------

NIEMCY F RANCYA l SZWAJCAR YA l WĘGRY 
1 

od 81/~ wieczorem! ocl 9 wieczorem 
1

w czerwcu, lipcuJod 9 wieczo-
1 do 5'/2 rano do 5 rano i od 10 i sierpniu od 8 rem do 5ra-

wzbron}.ona 1
) 

wzbroniona 1
) 

wzbroniona1
) 

wieczorem do 4 wieczorem do 5 no 
rano 1

) rano; w pozosta-
łych miesiącach 
od 8 wieczorem 

do 6 rano 

wzbroniona2) wzbroniona 

wzbroniona2) wzbroniona 1) 

w z broniona2
) wzbroniona 

l 
wzbroniona 

wzbroniona1
) 

lnie ma ogra

niczeń ·l 

HOLANDY A 

od 7 wieczorem od 
do 5 rano 

wzbroniona1) 

wzbroniona2) 

DANIA 

8 wieczorem 
do 6 rano 

wzbroniona 

wzbroniona 1
) 

w z bron i ona 1) nie ma ograniczeń 

nie ma ograniczeń ! dozwolona w z broniona 1) nie ma ogra- nie ma ograniczeń nie ma ograniczeń 
niczeń 

,_ 
l ') Rada z:-viązkowa1 •) Przy 18 godzinach ') Dla dorosłych i, ~! \\" robotach ') Dla dz1eci i kobiet ') ~Iinister 1:10że po
może pozwoltć w prze- pracy dziennej na 2 nieletnich płci męskiej l ciągłycl.t mote powyzcJ 17 lat wteku zwoltć d!a. meletmch 
ciągu 10 godzt.n dla zmiany w robotach moze być pozwolona być pozwalaną d~zwa la st_ę praca po- plrt męskieJ n_a pra~ę 
fabryk, pracuJących pod ziemią. przez radę związkową przez zarządy unędzy 7 1 19 wteczu- nocn~ IY nor_mte skro-
zapomocą ognia cią· w tych gałęziach prze- przernybłOII e dla rem w n ekwrych ga- coneJ, .Jezeii Je.st to l\ o-

' głego, lub tam, gdzie ') W dekrecie wsl\a- l my~łu, które wymaga- ~teletntcb po1~y- łęztadt pr~emysłu na n1eczne dla 1ch wy-
fabrykacya z natury zane są gałęzie prze- ·ą ciągłości. zeJ 14 lat ~vJe- mo•:y przep1su królew- kształcenm zawodt>we-
swojej ograniczonajest rnysłu, w których: l) ~u w przec1ągu skleiJO. go. 
pe1~ną porą rok.u. a pozwal_a się na ~rze~ ::> godzin w :a- 2) Dozwolona na mo-
oprocz te~o kobtetorn dł~zame dla kob1et 1 brykach t 6 ~o- cy przepisu królew-
dla galęz1 prze~ysłu,, dz1ewcząt powyzeJ 18 dZII: w rzemw- skiegll dla gałęzi prze-
gdzie, regularme w lat \~leku .pracy do 11 sład1. mysłu: szklarnie, wy-
okresl.onym czasie za- godzmy w~eczorem, 2) rób sieci do łapania 
chodzi potrzeba wzmo-1 pozwala s1ę na stałą ryb piekarnie cukier-
cnionej pracy, lecz nie pracę nocną kobiet nie me.' ' 
wyżej 13 godzin na! wyżej 7 godzin na do-
dobę. bę, 3) pozwala się cza-

sowo w przer.iągu okre
ślonej liczby dób na 
pracę kobiet, dziew
cząt i dzieci i 4) po
zwala się na pracę 
nocną w przeciągu 10 
godzin dla kobiet peł
noletnich i dzieci płc;i 
męskiej (fabryki czyn
ne zapomocą ognia 
ciągłego). 

HISZPANIA 

od 7 wieczorem 
do 5 rano 

wzbroniona 

w przeciągu 8 
godzin 1) 

11ie ma ograniczeń 

WŁOCHY 

od l październi
ka do 31 marca 
od 8 wieczorem 
do 6 rano; od l 
kwietnia do 30 
września od 9 
wieczorem do 5 

rano 1) 

wzbroniona 

wzbroniona dla 
płci żeńskiej 

wzbroniona 

NORWEGIA l PORTUGALIA ~ SZWECYA 

od 8 wieczorem /od maja do paź- od 7 wieczorem 
do 6 rano dziernika włącz- do 6 rano 

nie od 9 wieczo-
rem do 5 rano, w 
pozostały ch mie-
siącach od 8 wie-
czorem do 6 rano 

wzbroniona wzbroniona wzbroniona 

wzbroniona 1) wzbroniona 1) 

nie ma ograniczeń wzbroniona do 21 nie ma ograniczeń 
lat wieku 

nie ma ograniczeń 
1

nie ma ograniczeń nie ma ograniczeń ! nie ma ograniczeń nie ma ograniczeń 

') Wzbroniona w ga- 1) Przy pracy na 2 11 Może być dozwo- l) Dozwolona dla ') W gałęziach prze
łęzlach przemys.łu, ZilliaDy od l l wieczo- !ona dla. gałęzi . prze- nielelnkh płci męs- mys!u, pracując_ych og-

w~ka;~,anych przez JUII- rem do :> rano. Ul) słu, wymagn.~ących kie.i w 1-(alęziach prze- niem ciągłym, 1 w tar-
ty. tego ze względu na rny~łu, działających takach dozwala się 

rodzaj fabrykacyL w ciądym ogniem, lub praca nocna dla nie· 
przeciągu l O godzin na mocy ~ci śle w ska- letnich płci męskiej 
na dobę. zanych przepisów wła· powyżej 14 lat wieku. 

dzy' wykonawczej, w 
przeciągu nie więcej 
Jak 10 godzin na dobę; 
jeże l i praca trwa tyl
ko w nocy, to 8 go
dzin przy robocie cza
sowej i 3'/2 godzin 
prty pracy w przecią
gu l::l nocy na 2 ty
godnie. 
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Czy dozwolone są roboty 
nądprogramowe? 

ROSY A AUSTRYA ANGLIA 

d o"'v o lo n e podlog d oz w o l on e za l d oz wolo n e w wy
!przepisów, wyda- zgodą władzy ad- padkach, wskaza
' wanych sposobem ministracyjnej; ych w prawie; 
l administracyj- powinny być o- oprócz tego przy-

nym płacane oddziel- toczony jest spis 
nie galęzi przemysłu, ! 

gdzie dozwolone 
' są dla kobiet; do
zwolone są rów
nież za zgodą se
kretarza państwo-

wego 

Dni niedzielne i świąteczne 52 niedziele i 17 a2 nicdzielr. f>2 niedziele i G 
świat. Min'ster lin.ndlu wy- świąt dla !<Obiel, nic· 

11' rozporząd~eniach dał spis galęz.i prze- leinich i dzieci. 
administracyjnych mysłu, w którycli do- Dozwoloną jest pra-

przewidzianc są 1ry- zwolon~ jest praca w ca w niedziele dla 
jątki, mi ędzy innemi lniedziele z zamin.ną kobiet i niclclnirl1, za
odno~nie do robót c iąg- odpoczyniw niedzielne- trudnionych przy wy
łych . go prztz tn11~· dtwn. robi e konserw ~ ryb 

i ow oców oraz w mlc
cznrniacłl. 

516 

BELGIA 

w prawie. nie wy
mJentono 

PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 
---

NIEMCY l!.,RANCYA SZWAJCARYA I WĘGRY HOLANDYA 

dozwolone za ~~ dozwolone dla do- : dozwolone za l w P'"wie nJdozwolone nie ~Y
zgo?~ władz.y a:d- roslych w określo- zgo?~ wlad~y ~d- wymtemono l żeJ p.k 2 godztny 1 

uumstracyJneJ nyeh gałęziach mnnstracyJneJ J na dobę za zgodą · 
przemysłu administracyi 

miejscowej 

52 dni dla kobiet 52 niedziele i 8 G2 dni i 8 świąt dla 52 1.ie• ·: iele i 8 n2 niedzirle il 5'.! nicd?.ie!P i święta 

Ido 21 Jat, nieletnich i ~wiąt. dzieci, 11ieletnirh i ko- świąt. l święto. l kośeielno. 
dzi<'ci. K.oboty, dozwolone biel. Praca n1edzielna co Sposobem ad- Czasowo może być 
Są to nickoniocznie 

1 

w dnie niedzielne, wy- W de krecie IYymie- drugą niedt.ielę do- ministracyjnym dozwolona praca nie-
dnie niedzielne. W ro- mieniuue są w prawienione są gałęzie prze- zwala się przez radę 1 11ydane są spisy 1 d~ieln ; l dżicci i nie-

1 botach ciągłych (lanie oraz ''" spisie, w)·dn.- mysłu, w których in- związkową d!a 111 ż- 1 robót, dozwo!o- letnich płci .'uęsk~e~ 
szyb Ju~trzanyełl, prze- nym przez radę z w 1ąz spektor może czasowo czyzn powyzeJ 18 IPt oycb w dm e 1110- w raz1c kon1ecznosc1 
mysł kryst.lało l\ y i kową. pozwolić na pracę wo w określonyc li gałt,- dzielne. bczz~vło':znego czysz-
szklany) na mocy uka- , w~zystkie dnie tye,o- ziac!1 prze1uysłu, wy- czen1a i reparacyi ko.l 
zów królewskich do- dnia. magających ciągłości. ltłów parowych. Na 
z 1roloną Jest prara i lmo~y przepisu króle w-, 
7-go dnia jede•1 raz na skiego jest ona do· 
2 tygodnie w przecią- zwoloną dla nielet-
gu 6 godzin dla nie- nich płei męshej do l 
letnich płci męskiej i 6 ~odziuy rano w nie-
kobiet od 16 do 21 lat. dzJCle w trzech gałę

ziach przemysłu. 
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DANIA HISZPANIA WŁOCHY NORWEGIA l PORTUGALIA SZWECYA 

l 
1 

dozwolone za 
zgodą wJ:a.dzy ad

l ministracyj n ej 

dozwolone za w prawie nie wy- 1 dozwolone a dla 1 
'" prawie nie wy- w prawie nie wy-

zgodą junty; w mieniono lnieletnich za z,!:!,'O- mieniono mieniono 
przedsiębior- dą inspekcyi 1 

l stwach skarbo- miejscowej 
wy ch z J??acą pod-

WOJną 

1i2 niedziele i świę- 52 oiedzil31e i dnie 52 dni dla grup ro- 52 niedziele i dnie 52 niedziele dla W prawie nie wy-
ta kościelne. świateczne. bot.ników. uprzywile- świąteczne dla dzieci niepełnoletnidL mieniono. 

Minister moze po- W prawie wymie- jowanyrh. przez pra- i nieletnich. Władza wykonąw-
zwalić na pracę pod- nioue są wypadki, kie- w o. Dozwoloną jest pra- cza może pozwolić na 
czas połowy w. zyst- dy dozwoloną jest ro- ca niedzielna w gałę- pracę niedzielną w ro-
ki(;h niedziel w roku bola niedzielna dla żiacll przemy~łn, wy- botach ciągłych. 
w robotach ciągłych dorosłych. Praca w mienianych przez wła-
sezooowych. dni świąte~zoe wzbro- dze centralne a w ra-

nioną jest tylko dla zach wyjątknwych 
dzieci, nieletnich i ko- przez inspekcye. 
biet. 

K. S. 
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518 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1905 

W Y K A Z l L O S C l W Ę G L A, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w półroczu letniero r. 1905 

(za czas od l kwietnia r. 1905 do 30 września r. 1905). 

Rok 1904 Rok 1905 W pólroezu letniem r. 1905 wydano 

Półrocze Przypada Półrocze l Przypada wieeej, ( +) albo mniej (-), niż w 
NAZWA KOPALNI letnie na dzień letnie / na dzień pólroezu letniem r. 1904 roboczy roboczy 

l -
w A G o N ó w WAGONÓW % 

Droaa żelazna l 
Warszawsko-Wiedeńska 

Niwka i Barbara. 13129 89 11721 80 - 1408 - 11 
Mortliner . 8849 60 9462 o4 + 613 + 7 
Milowice . 14302 97 13353 91 - 949 - 7 
Hrabia Renard . 13794 93 14226 97 t 432 + 3 
Paryż . . . . . 10694 72 10969 75 275 + 3 
Kazimierz i Feliks 11025 74 10388 71 - 637 - G 

' Saturn . 17269 117 18608 127 + l 339 + 8 
Czeladź 15217 103 16222 110 + lo05 + 7 
Flora 7833 53 9007 61 + 1174 + 15 
Jan 1627 11 950 6 - 677 - 42 
Antoni. 3042 20 2254 15 - 778 - 26 
Mikołaj i Franciszek 271 2 339 2 + 68 + 25 
Matylda . 28 o 56 o + 28 + 100 
Grodziec I - - 143 l + 143 + -
Red en 12 o 494 3 + 482 +4017 
Andrzej II i Tadeusz II . 637 4 162 l - 475 - 75 
J akób 133 l 280 2 + 147 + 111 
Flotz Rudolf 1299 9 1150 8 - 149 - 11 
Andrzej I 256 2 122 l - 134 - 52 
Helena 237 2 - - - 237 - 100 
Tadeusz I 29 o - - - 29 - 100 
Al wina 133 l 274 2 + 141 + 106 
Grodziec II . 2445 l 16 2 718 19 + 273 

l 
+ 11 

Nierada 1495 l lO 1537 10 + 42 + 3 
Katarzyna i Ludwika 525 l 3 623 4 + 98 + 19 

Razem . 124 281 839 125 058 l 

Droga żelazna 
850 + 777 + l 

lwanarodzko-Dąbrowska . 
Niwka .... 8215 56 5241 3o - 2974 - 36 
Mortirner 1769 l 12 2521 l 17 + 752 + 43 
Hrabia Renard 6 CS1 l 46 5308 36 - 1573 - 23 
Paryż . 5300 36 4568 31 - 732 - 14 

1 
Kazimierz 6829 

l 
46 5813 39 - 1016 - 15 

Reden. 912 6 532 4 - 380 - 42 
.Andrzej I 493 3 314 2 - 179 - 36 
Helena . 105 l - l - - 105 - 100 
Tadeusz I 12 o - i - - 12 - 100 
Jakób 379 3 90 l 1 - 289 - 76 

Razem. 30895 l 209 24 387 l 166 - 6508 l - 21 
W ogóle 155176 1048 149 445 1016 - 5731 - 4 

R. K. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w ·Sierpniu r. 1905. 

Węgiel kamienny. W sierpniu r. 1905 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 
~~~~~~~~~- =T·~-~~~~~·--~~--~~~~~~ 

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

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

,l Tow. Sosnowieckie . 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 

Rok 1904 Rok 1905 

---~--~-]--.~--1 l 
.~ ~.g g. Od początku 

roku e- g].~ 
<D PloUl 

00 ;g ~s 
Sierpień 

do 31 sierpnia 

centnarów metrycznych ctr. metr., % ctr. metr. ! % 

8 -l 543 350 - 37 

331 66] 2 5-,6 829 268 300 2 146 982 - 63361 - 19 - 389 847 - 15 
z83 155 z 618 367 341 649 1836 171 + s8 494 + 21 - 78z 1g6 - 30 

374 878 3 8IT 905 363 CJgO 2 581810 - II 788 - 3 -l 230095 - 32 
257z5 194 17o zoo7o/ rs3317 - 5655 - 22 - 4o853 - 21 

382 400 2 956 6oo 234 000 2 361 goo - 148 400 - 39 - 594 700 - 20 
48 300 786 460 45 soo 49Ó ooo - 2 86o - 6 - zgo 400 - 3 r 

Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
A.ndrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 
" 

Franc.-Włoskie . 

" 
ł 346 554 3 162 779 365 000 2 4548o6 + !8 446 + 5 - 707973 - 22 

Franciszek . 
Mikolaj 
Jan 
Grodziec I. 
Grodziec II. 
Antoni 
Re den 
Tadeusz II. 

" 
" 
" 

Saturn 
Czeladzkie 
Flora 

" " " 

J 
1 

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

" " " 
" " " . Dzierż. M. Żołędziowski. 

Staszyc 
Helena 
A.ndrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

" K. Plodowski 
A. Zieliński 

Razem: 

377702 3 256 62I 426 525 
339 278 2 8I4 534 373 546 

147267 

I s8 942 l 471 g63 ~ 6 668 

3123096+ 
2I71707+ 
1 191 134( 

5 1~~~ r+ ) J 

47 668 333 334 - 244 977 -
3r 8s8 2487o1 29 255 211467 -
70554 492223 74652 466416 + 
68 6gs 555 787 s z 7os 356 g6s -
97924 7449I8 g8 s63 6onoo + 
24725 234365 18515 154635-
10263 go 713 57oo 46758-
4908 78013 - - -

18056 169950 13 l 12 66 484 -
3570 31031 10164 38679 + 

27?6o 220995 2663o 161 s65 -
- 18217 1710 7 525 + 

2335 20316 - --
Ioc68 121 I77 16 540 99000 + 

l 383 II 526 - 4877 -

+ 13-
+w-

21993 + 14-

I33525- 4 
642827 - 23 

229314- 16 

47668 - 100 - 88357 - 26 
z6o3 - 8 - 37234 - 15 
4 og8 + 6 - 2~ 80] - 5 

15990 - 23 - 1g8822 - 36 
639 + 1 - 137218- r8 

6210 - 25 - 79730 - 34 
4503 - 43 - 43955 - 48 
4go8 - IOO - 78013 -100 
4 944 - 27 - 103 466 - 6o 
6594 + 184 + 7648 + 25 
I I 30 - 4 - 59 430 - 27 
1710 - - 1o6g2 - 59 
2335 - 100- 203I6- !00 
6 472 + 64 - 22 I 77 - l 8 
1 383 - roo - 6 649 - 58 
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P odJug gatunków wytwórczość węgla w W sierpniu roku 1905 w 26 kopalniach wę-
sier pniu r . 1905 byla następująca: gatunki grube gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
1 666217 ctr. metr. (48,76%), gatunki średnie robotników wynosiła 15339. Robotnicy odrobili 
523814 ctr. metr. (15,330fo) i gatunki drobne 399 338 dniówek i zarobili 531970 ro bli. Przecięt-
1 227 111 ctr. metr. (35,910fo). ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosi.!: 

Dnia 31-go sier pnia pozostaJość wydobytego l rb. 33 kop. Wypadków nieszczęśliwych z re
węgla na koJlalniach wynosiła: gatunki grube botnikami byJo: 4, zakończone śmiercią, 38, za~ 
689537 ctr. metr., gatunki średnie 171119 ctr. metr. kończonych częściową niezdolnością do prauy, 1 

i gatunki drobne 239 539 ctr. metr. 475, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
Rozchód węgla w sierpniu r . 1905 byi nastę- \ 

pujący (w ctr. metr.): \ 
U~yto na własne Sprzedano Ra~em 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 28 063 1667 618 1695 681 
średnie 54 249 551463 605 702 
drobne 254423 976 715 1231138 " 

" R azem: 336 735 3195 78o 3 532 521 
R ozchód węgla na własne potrzeby kopalń 

sHadaJ się z następujących p ozycyi (w ctr . m etr): 

Rodzaj rozchodu grube średnie d1·obne Razem l Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
- --- -- --------- --- --'-- ----'-----

Opał dla pracuja,cych, 
opal anie domów zbor
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 44 620 

~g:l~n:e .k~tł~~ ~ar_o- 3 s68 9 629 229 7641 

Skreślono węgiel, któ- !64 T4 98J l 
ry stracił wartość . . 

Razem 28 o631 54 2491 254 4231 

R ozchód węgla sprzedanego skJadat 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

Rodzaj sprzedaży l 
Gatunki l Gatunki l Ga tunki l 

grube średnie drobne 

opalniach s8 s67 196831 122 8771 

15 145 

Hazem 

20T T2 
ogami ~e-

Sprzedaż na k 

Wysyłka dr 
la.znemi .. • o ••• 

Wysyłka. dL·og t\ wodna, 

1001661 

7 390 

526 775 846 73812 975 T7 

49951 7100 1948 

7 
4 

5 

Razem: l T 6676181 5514531 9J67T5\ 3195786 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 632 677 
ctr. metr. węgla grubego. 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi podlug 
kierun ków była uastępująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie _ drobne l :ze:_ 

W Królestwi~ Polskiem T 470 007 50 T 7g6 

Za Białystok . 6 642 

Brześć 

K o wel 

• granicę . 

Razem: 

T7861 

64646 

42 sos 

160J66JI 

838 100 2 8og 903 

446 7o88 

492 ,g 353 

65 73° 
7700 74 IOO 

' ....... 
o 

p., 

Q) ..... 
J; 
<n 
Q) 

....... -o 
H 

~ 

+ l + l 
-- ----- --;..; u ; "' 

,,.., 
U ') +> r--. \0 U ') c-<"o Q) -\O V) a. s o O'• r--. ~ <'l -

o,-:: 
~l 
~~ --------~---1------------1----

,_; - -+> + l + l o 
,,... o "T' r--. 

1 o '(i? 

-~ 

I I 'K'~ 
~ s 

>Q o .~ 

l 
"'"'" 

~ ~ 

+ l + + 

l 

§5;:3 e- ~ 

I
M. m Q) Q) 

H----. W S 

~±. ~ + l + + 
----~------~-=------·------1----l 

LO 
9~Ud.ta1 S !S 

op n>[O.I o mn'tlzoo<I PO o;, 
M 

- --
,!<l 
o 
~ l]e~d.Ie~s 

-.:li 
"!Ud.Ie!S W 

op mro.t o n>r~llzood PO o;, ,..., 
-- -

~ 
o 
~ l]a~d.Iił~S 

l 

.o 
l p 

có 
l ....... 

G ....... ~ Q) ..... m o ·tS ..... .... o Q) 

"" ro ..... 
"""' 

!>l 

~ 
"d 

l 

~ 
h 
~ -------
!>l 
o 
h 
H 

+> 
Q) 

s 
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Dnia 31 sierpn ia r . 1905 pozostałości wydobyte-
g o węgla na kopalniach nie było. · 

Rozchód węgla w sierpniu r. 1905 wynosił 
57 536 ctr. metr. i składał się z następujących 
p ozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 
5830 ci.r . metr., 2) sprzedano 51706 ctr. metr. 
R ozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, skladal się z następujących pozycyi: l) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 470 ctr. metr., 2) 
opalanie kotłów parowych 5 3o0 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 10 617 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 41089 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nemi, pozostał w Królestwie Polskiem. 

W sierpniu r. 1905 w 2 kopaln iach węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych r obotni
ków wynosiła 327. Robotnicy .odrobili 8511 dnió
:vek i zarobili 6 355 rubli . Przeciętny zarobek . 
Jednego robotnika wynosił na dniówkę 75 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami był 
l. zakończony wyzdrowieniem zupelnem. 

R. K. 

j> rzegrąa fi teratury górniczo- fi utniczej . 
Treść art9ł{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Giiickauf (1905) N2 40. aJ Haagen. Kopal- wianiu, rozbieraniu i reparacyi maszyn, przewo
nie :i1lota w potudniowo-wschod11iej części Alaski a dów i t . p., znajdujących się pod wodą. d) Orga
zwlaszcza na wyspie Douglasa. (pocz.). Geologicz- nizacya · w ladz górniczych w Snksollii. e) Wvtwór
ny opis kraju, kopalń złota i zastosowanych w czość i spożycie waż11iejsz1·clz metali na kuli :::iem
nich sposobów prowadzenia robót górniczych. b) Wy- skiej. Wyciąg ze sprawozdania towarzystw me
pad/d z .lzotlami p.li'OWVIIli. Spra~vozdanie stowa- 1 ta~ow~go i metalurg~cznego we Frankf~rcie, ~a~ 
rzyszema kotło~ego okręgu gon~lCzego Dor~mund 

1 

vVIeraJ!J:CY dan~ porownawcze .o wytworczośCI 1 
za r. 1904J&. Op1s lulku wypadkow, zasługujących spożycm metah w latach 1903 1 1904. 
na uwagę . c) Jv. !?. [llgalls . Sortowanie rwi. N2 42. a) Herbst . Górnictwo na wystawie po
Streszczenie artykułu, zamieszczonego w czaso- wszeclmej ~v Leody1tm (pocz.). W sprawozdaniu 
piśmie T!te En~Ęin . n. 1lfi Jfin. Jour ., zawierająeego l swojem autor zaznacza, że wbrew nazwie wysta
przegląd sposobów sortowania rud, sldadających wa nie była powszechna; głównie reprezentowane 
się z siarczków żelaza, ołowiu i cynku, oraz wy- były Belgia, Francy a i Niemcy, udział zaś innych 
niki praktyczne.. c) Pr.oemysl gómiczo-lzutnic.sy w krajów był nieznaczny. Przemysłowcy belgijscy 
Austryi ~v r. 190./. Dane statystyczne, zaczerpnię- i niemieccy, nie żalując kosztów, zaopatrzyli wy
te ze źródeł urzędowych. stawę w wielką liczbę doskonałych modeli. Zwłasz-

N2 41 . a) Haagen. Kopalnie ztota w potudnio- l cza dział złóż mineralnych obfitował w zbiory 
wo-wsclzodniej części Alasld a z wtaszcza 1_za wyspi~ l mineralo&iczne, rysunki. i model~, zaznaja~iające 
Douglnsa (dok.). Sposoby otrzymywama złota 1 przeważme z warunkami zalegama pokładow wę
dane, dotyczące kosztów wytwórczości. b) DnZ- ~ gla kamiennego i rudy żelaznej w Belgii i Fran
ger. Ko11trola sprawJtości przyr::ądów ratwzl?.owych. cyi. W dziale robót poszukiwawczych autor 
Dla szybkiego i łatwego sprawdzania sprawności zwraca szczególną uwagę na taran wodny Wal
przyrządów autor obmyślił bardzo prosty przy- 1 skiego. Z przyrządów, slużących do pomiarów i 
rząd, sk!adający się z worka gumowego objętości l kont1·oli robót wiertniczych, wyróżniają się stra-
5_0 litrów, posiadając~_go ~a powierz?hni. podziałkę tigraf i nowy stratametr. (upad~mierz). ~ap?mocą 
htrową. Worek ZWIJa s1ę podobme, Jak znane stratigrafu można okreśhć chwilę, w ktoreJ przy
powszechnie tutki cynowe. Chcąc sprawdzić dzia- rząd wiertniczy przechodzi ze skal twardych w 
lanie przyrządu ratunkowego, łączy się worek z miękkie; tym sposobem złoża minerałów poży
rurką przyrządu, wprowadzającą czyste powietrze tecznych, jako miękkie, latwiej dadzą s~ę zauw?-
do organów oddechowych, i wpuszcza się tlen w żyć. Do lańcucha bez końca, poruszaJącego s1ę 
ciągu 1

/ 2 minuty, rozwijając worek w miarę, jak w zależności od liczby uderzeń lub obrotów przy
się napełnia. Dokładnie działający przyrząd po- rządu wiertniczego, przytwierdzone są otówki, 
winien w ciągu 1

/ 2 minuty wypełnić worek do kroślące na papierze linię. Sk?ro tylk~ prz_yrząd 
objętości 25 litrów. Łatwy ten sposób da się za- wiertniczy z warstwy twardeJ dostame s1ę ąo 
stosować wszędzie przed użyuiem przyrządu, co miękkiej, ołówek kreśli linię zł~~aną . . Zlamame 
pozwoli na osiągnięcie większego bezpieczeństwa jest tem wyraźniejsze, im mmeJszy Jest upad 
przy posługiwaniu się przyrządami ratunkowymi. l warstw. b) . . Yowości w dziale lzottów parowy~lz. 
c) Kuppers . Zastosowanie . nurków w kopalniach.

1

. Sprawozdame towarzystw~ ~otlowego okręgu gor
Opis kilku wypadków posługiwania się nurkami niczego Dortmund. Wymkl badań nad przyrzą
w kopalniach, głównie zaś w szybach przy usta- dero do oczyszczania wody kondensacyjnej od 
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smarów. W oda kondensacyjna ze zbiornika prze- ogrzewania blachy w eiągu godziny w tempera
dostaje się zapomooą przewodów do naczyń, za- turze 275°; dalej badano zachowanie się blachy 
wierających mleko wapienne, po wyj ściu z któ- pod wpływem ogrzewania przy różnych tempera
rych przepływa do pras filtracyjny~h, gdzie, turach i w różnych okresach czasu; badano wplyw 
oczyszczona od wapna, przepływa do zbiornika obecności kadmu i ołowiu na wyżej wspomniane 
wody;czystej. Woda, zawierająca średnio 0,015 gr własności. c) H. Stefan. Obudowa choriuillów w 
Muszezów w litrze, po oczyszczeniu wykazywala waru nkach nadmieruego ciśnieni n w strop ie, za sto-

. zaledwie 0,0037 gr. Wyniki prób trwal'y w cią- sowana w kopallli .Jfarya w P rsybramie. Dla za.bez
gu 6 miesięcy; otrzymane wyniki wypadły zupel- pieczenia chodników od skutków ciśnienia w stro
nie zadawalniająco . Koszta utrzymania i urzą- pie przy wyrabianiu żył kruszcowych zastosowa
dzenia przyrządów są nieznaczne. c) PrzemysZ no obudowę chodników murową, przyczem skie
żelazny w Rosy i w r. 190-1. Dane statystyczne. pienie wyprowadza się nie bezpośredn io pod pod-

Oesterreichische Zeitschritt fiir Berg-und 1 sadzką, lecz pomiędzy tą ostatnią a sklepieniem 
HUtteowesen (1905) NQ 39. a) F. Kretschmer. układa się ze skal płonnych mur na zaprawie ce
Nowo-orikryte :::loże rudy lllauganowrj ·w Sternbergu l mentowej 11a carej długości luku. Grubość muru 
na .Jforawach . Ruda zalega w lupkach ilastych, wynosi 0.6 do 1,0 111 . W ten sposób zbudowany 
tworząc pokłady grubości 0,15-0.5 m. Prawdo- mur nie może tak latwo, jak zwykłe sklepienie, 
podobnie węglan manganu skutkiem utlenienia uledz ciśnieniu bocznemu, ciśnienie w calej masie 
się i straty dwutlenku węgla przeszedł w psylo- l jest równomierne. Opór zależny jest wyłączn ie 
melan. b) Zilie!lberg. Wyrób stali w malyc/1 lwn- od wytrzymałości materyalów, stanowiących mur, 
·wertoracll {Klein-Bessemerei} w Ameryce. O korzy- oraz od wysokości tego muru. d) w: Foltz. Nynek 
ściach stosowania konwertorów do wytwarzania l węglo·wy i metalowv we wrześ11 izt r. 1905. 
stali na odlewy stalowe zdania specyalistów w · NQ 41. a) F. f(rull. Przyrzqd Biana d•, oczysz
Ameryce są podzielone. W wielu fabrykach spo- , cza11ia i chlodzmia gazów wylotowych. Wyliczyw
sób ten wkrótce po wprowadzeniu zosLał zarzuco- szy korzyści, jakie przynosi oczyszczanie gazów 
ny, ~d;Yż nie. usprawiedliwił pokładanych w nim l wylotow.ych, autor_ opisuje pr.zyrząd Bi~na: zapo
nadzlel. Glowną zresztą przyczyną małego roz- mocą ktorego mozna w sposob latwy 1 mekosz
powszechnienia tego sposobu są koszta wytwór- towny oczy zczać gaz wylotowy, mający służyć 
czości odlewów, które co do ceny żadną miarą 'j głównie do opalania kot:Ców i pr zyrz. ądów Cowpe
nie mogą współzawodniczyć z martenowskimi. ra. Po wyjściu z przyrządu Biana gaz zawiera 
Autor podaje skład chemiczny i mechaniczne l 0,5 g pylu w 1 111

3
• b) J Kavczicz . Kopalitie 1.uęgla 

własności takich odlewów, sposoby wytwarzania brunatnego ·w Hrastowcu (S~vrya). c) O Jfeyer. Ba
w piecach Tropenasa, Roberta, Stonghtona i Erans- l danin !lad wlasnośc iami blachv cy11kowej (dok.) . d) 
Willa, oraz zwraca uwagę na główne braki bes e- Przemyst górniczo-hutli iczy w Hiszpanii w latach 
merowania, a mianowicie: znaczne straty żelaza, 1903 i 190-1. Dane statystyczne, dotyczące wy
dochodzące do 14-17%, oraz wielkie stosunkowo twórczości . 
zużycie materya.łów ogniotrwałych. c) Emst. Stahl und Eisen (1905) NQ 19. a) C. Brislur. 
Be>:pośredllie wytwm•znnie siarczanu mied.FJi ::; rud Przemysl żela.oc.ny we TVloszeclz. W skutek braku 
ora:s oczyszcz;anie go ori soli żelaziłycli sposobem Co- węgla przemysł żelazny we Włoszech znajduje 
neriera. Sposób polega na tern, że jeżeli miesza- się w zupełnej zależności od przywozu koksu i 
ninę tlenku miedziowego, siarczanu miedzi i siar- węgla z zagranicy, wynoszącego w r . 1903-im 
czanu żelazowego poddać w obecności wilgoci 51

/ 2 milionów ton n. Ruda żelazna prawie wył'ącz
działaniu powietrza w ciągu dłuższego czasu, l nie wydobywana jest na wyspie Elbie, której ko
wówczas siarczan żelazowy przechodzi w tlenek palnie, dostarczające rocznie około 900 000 t, przy
żelazowy a tlenek miedziowy w siarczan miedzi. 1 puszczalnie okolo r. 1920 zostaną wyczerpane. 
Po wyługowaniu i stężeniu otrzymanego roztwo- Wytwórczość surowca dosięga 120 000 t i przed
ru siarczanu miedzi następuje krystalizacya, pod- . stawia 2/ 3 normalnego spożycia. b) A. Bousse. 
czas której jedyna zawarta w nim domieszka siar- , Historya roFJwoju wytwórczości rur gazowyc/z ciqg
czanu glinu pozostaje w ługu macierzystym. nio11_vch. (pocz.). Przedstawiwszy obraz rozwoju 

NQ 40. a) O. J!eyer. Badania nad wlasnościa- wytwórczości, autor daje opis sposobów, stosowa
mi blachy cyulwwej (pocz .). Sprawozdanie mecha- nych obecnie. c) R. Sclze!lcft i Tv. Heller. Badania 
niczno-technicznego laboratoryum przy politech- doś1.uiadcznlne llad zjawiskami w 7.CJielkim piem. Ba
nice Wiedeńskiej. Do badań użyto różnych ga- dania nad równowagą pomiędzy żelazem, tlenkiem 
tunków walcowanej blachy cynkowej. Na pod- żelazawym, węglem i jego tlenkami; oznaczenie 
stawie prób wytrzymałości na ciągnienie i gięcie wpływu manganu i węgla na równowagę. d) C. 
oraz oznaczenie sprężystości określono: odksztal- Canaris. Chemiczna strona sposobu skombinowanego 
cenie niezmienne i sprężyste, spółczynnik wytrzy- / Bessem.era-Jfartma w Witko1.vicach. Sposób, sto
małości na gięcie. Oprócz tego badano wewnę- sowany w Witkowicach, polega na tern, że suro
trzną budowę blachy i jej zlom; zmiany, powsta- wiec podlega w kwaśnej gruszce bessemerow
jące pod wpływem wytrawiania powierzchni oraz l skiej częściowemu świeżeniu , t . j. oczyszczeniu 
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od krzemu, manganu i węgla; dalszy ciąg świe- ~ chą niklową (0,1 mm), waleuje się na gorąco, skut
żenia, oczyszczenie od fosforu i zaprawienie me- kiem czego otrzymuje się blachy grubości 2 mm. 
talu odbywa się 'V zasadowym piecu martenow- Autor podaje szczegóły, dotyczące sposobu wytwa
skim. Autor w treściwym artykule przedstawi! rzania, i wymiary pieców. c) :11. Pierronne. Wyniki 
wszystkie zmiany chemiczne, zachodzące podczas prnldyczne badm!z nad biegiem wielkich pieców lzuty że
wytapiania surowca i przerabiania go na żelazo. lazuej Brial'zskiego towarzystwa w olzresie czasu od r. 
e) ,Vowy sposób oznaczania woUramu. Knorre za- 1887 do r . 1903. Zbiór danych, dotyczących biegu 
leca zastosowanie benzydyny do strącania wolf- wiolkich pieców dawnej i nowej konstrukcyi. Autor 
ra.mu w rozcieńczonym roztworze kwasu siarcza- zestawi! dane o wytwórczości surowca i sp:lżyciu 
n ego. f) W sprawie olzreślania siarki w węglu spo- 1 koksu dla 5 wielkich pieców przed i po dokona
sahem Eschka . W celu niedopuszczenia do ze- niu przeróbek, mających na celu powiększenie 
tknięcia się mieszaniny sody, magnezyi i węgla stosunku wysokości pieca do średnicy t.ygla. Za 
z plomieniem lampy, w laboratorych westfalski0h najodpowiedniejszy uważa autor stosunek l : 7. d) 
zastosowano zamiast tygli platynowych rurki I. Bied. O stratach ciepta przez ściany pieców. 
szklane ze szkła trudnotopliwego, zatopione z Opis sposobu wykonywania przybliżonych parnia
jednego końca. g) F. Wust i C. Geiger. Przy- rów i wyniki badań, dokonanych nad stratami 
czy1tld do bada/z nad dwiem a po~taciami węgla 7.!.1 ciepla przez ściany kanałów gazowych, genera
żelafj ie-węglenz odżarzania (Temperl~olz le) i grafi- torów i pieców. e) Deseroix. Nowa stalownia 
tem (pocz.). N a podstawie badań nad wplywem martenowska i walcawilie bloMw oraz żelaza 
temperatury na tworzen ie się węgla odżarzania lzsztattowego towarzystwa Illinois Steel Conzp. f) 
wyprowadzono wnioski następujące: tworzenie się Zuż ytkowanie ciepta żużla wielkopiecowego. Dla 
węgla odżarzania ma miejsce już przy nizkich zużytkowania ciepła promienistego pł'ynnego żu
temperaturach, przyozem pomiędzy temperaturą żla wielkopiecowego autor proponuje urządzenie 
i czasem trwania operacyi zachodzi sto unek od- suszarni dla · rudy i koksu. Stosownie do pomy
wrotny. Większa część węgla odżarzania tworzy slu autora żużel, spu~;:zczony do wózków, przewo
się raptownie, a szybkość, z jaką to ma miejsce, zi się do pewnego rodzaju kanalów, ponad któ
wzrasta w miarę tego, jak temperatura zbliża się rymi umieszczone są pomosty do suszenia rudy, 
do punktu topli wośei . Skoro węgiel odżarzania zao1Jatrzone w dużą ilość otworów. 
utworzy się, to następne długqtrwale żarzenie Revue universelle des mines (1905) Lipiec. 
już tylko nieznacznie wpływa najego powiększenie. a) P. Habets. Badania dvnamiczue elelztrycznej ma
h) O maszynac/t i urz,tdzeniac!t, stoso'l.Vallych w odle w- s ;;y11y wyciqgowej. b) P . Habets. Elektryczna m as:;.:v
niach. (dok.). Maszyny formierskie do wyrobu rur. na wyciqgowa w kopalliż .l!ikotaj towarzystwa prze-

Revue de metallurgie (1905) Wrzesień . F. myslowego E:,,perance et Bomze Fortune w .1/onteg
Corve. Notatki ;:; podróży do StaJtÓW ZjednOCZ()JI_YClz . nee. Opis instalacyi i wyniki badań. c) J. Wuil
w sprawie urządzeń pomocniczych, używanych lot. .Yasyca11ie drzewa 1.0 k opalni 'węgla Jlariemont. 
w przemyśle metalurgicznym w Ameryce. Opis Autor komunikuje wyniki prób, dokonanych w 
czterech nowych walcowni amerykańskich . Autor celu wyjaśnienia korzyści, wynikających z zasto
daje ogólną charakterystykę or~anizacyi zakla- sowania w kopalniach drzewa nasyconego. Na
dów amerykańskich, dzięki któreJ posiadają one sycone drzewo sosnowe, jtt.kkolwiek kosztuje dra
wszelkie *arunki bezustannego rozwoju. b) H. żej o 25°/0 , aniżeli dębowe, jednakże jest bezpo
Jf Wyrób blachy żela'Jnej, pollrywa~tej niklem. Au- równania od tego ostatniego trwalsze. Brak da
tor mial sposobność zapoznać się bliżej ze sposo- nych nie pozwala obecnie na ścisle określenie 
bem wyrobu blach żelaznych, pokrywanych ni- korzyści nasycania. Jako uzupelnienie swej pra
k lem i używanych do wyrobu naczyń kuchen- 1 cy autor dolączyi przekład adykulu "O obec
nych. Ta gaJ:ąź przemysłu jest jeszcze stosunko- nym stanie sprawy nasycania drzewa w kopai
wo maJ:o znana. Fabryka, którą autor opisuje, niach okręgu Dortmund". zamieszczonego w cza· 
istnieje zaledwie 5 lat. Sposób wytwarzania jest sopi śmie Gluckauf. d) A . Pourcel. O zastosowaniu 
następujący: na blachę żelazną grubości 15 mm suchego wiatru 'l.tJ procesie wielkopiecowym. Stresz
naklada się z obu stron blachę niklową, 7-8 mm czenie pracy, zamieszczonej w Revue de metal-
grubości i, obwinąwszy wszystko razem cienką bla- lurgie. W. K . 

i{ronika bie~ąca. 
Badanie lekarskie robotników, którzy ul e- ~ dokonywanie badań lekarskich r obotników, którzy 

gli wypadkom nieszczęśliwym. W szpitalu Ma- ulegli ~ypadkom nie.szczęśliwym,. _na zasa_dach 
k symilianowskim w P eter sburg u podjęte zostalo następuJących: 1) Szpital Maksymihanowski p o-
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dejmuje się d.okonywania badania lekarskiego ska-, go jest wogóle wzuroniony; wywóz ten może 
leczonych r obotników, mającego na celu określenie mieć miejsce w warunkach wyjątkowych za od
stopn ia zmniejszenia się zdolności do pracy. 2) l dzielnem pozwoleniem ministra skarbu i z opłatą 
Do składu badających należą lekarze różnych cła wywozowego po l kop. zlotem od puda. Wy
specyalności, pracujący w szpitalu Maksymilia- wóz rudy żelaznej z Królestwa Folskiego za g r a
nowskim, oraz zapraszani lekarze obcy z wyjąt- n icę jest wogóle dla miejscowego przemysłu 
kiem lekarzy fabr.Jr.znych, którzy mogą być za- ~zkodliwy i dla jego przyszłości niebezpieczny. 
praszani wyłącznie tylko w celu wyjaśnienia oko- Sląsk może służyć za przykład, jak niebezpiecz
liczności, dotyczących danego wypadku. 3) Ba- ne jest go:spodarstwo nieopatrzne przy wyzys
dan ie bywa dokonywane na żądanie zawiadują- kiwaniu bogactw krajowych, jeżeli bogactwa te 
cych zakładami przemysłowymi, towarzystw u bez- nie znajdują się w ilości nadmiernej . Z powodu 
pieczeń i inspekcyi fabrycznej. 4) W wypadkach wyczerpan ia zapasów własnych rud żelaznych 
skomplikowanych, w których za pomocą jednego Śląsk musi obecnie sprowadzać rudy z Węgier, 
zbadania nie można osiągnąć rezultatu, poszkodo- Saksonii, Szwecyi a w ostatnich czasach i z Rosyi, 
w ani pozostawiani są w szpitalu w celu prawidło- a d la naszbgo przemysłu byłoby wielce szkod
wej obserwacyi . 6) Świadectwa o stanie zrlolno- liwem ułatwianie wspóizawodnictwa śląskiego, da
ści do pracy poszkodowanych stwierdzane są jąc mu możność korzystania z naszych rud. Moż
przez trzech lekarzy badających i formowane po- ność dla przemysłu niemieckiego korzystania z 
dług przepisów ogólnych dla aktów sąclowo-le- naszych rud spowodowałaby szybkie wyczerpan ie 
karskich . 6) P rzy określaniu stanu zdolności do się u nas istniejących zloż rudy żelaznej, któr e 
pracy poszkodowanych lekarze badający kierują nie są nadmiernie obfite, a nadania górnicze na 
się ogłoszonemi przez radę lekarską w drodze rudę żelazną znajdują się w bardzo niedogodnych 
urzędowej przepisami oraz innemi odpowiedniemi pod względem komunikacyi warunkach; po uply
danemi i tablicami. 7) Kierunek ogó lny nad do- wie pewnego czasu przemysł nasz zostałby bez 
konywaniem badań skaleczonych robotników na- rudy, co spowodowałoby zupełny upadek prze-
leży do stałej komisyi o stosowaniu prawa z dnia myslu żelaznego w Królestwie P olskiem. S. 
14 cze~·wca r . 190?, której _ szpital Mak.syn:tilia- Związki robotnicze w Austryi. Związki 
nowsln przedstawia wszelkie materyaly 1 w1ado- b t · A t · b ć · d ielone na 
n:ości, koni~czn~ dla prawidłowego urządzenia i ~~z 0 n~·~ze . w us ryi mogą Y po z 
b1egu omawianeJ sprawy. 5 Y g py. · · i k h f - · l) Zw1 ązk1 zawodowe (Beru sgewer sc a -

Wytrzymałość żelaza. Odbiór żelaza przy ten), których w r. 1903 było : 51 centr alnych, 192 
dostawaeh obok analizy chemicznej jedynie na okręgowe i 16'23 g rupy miejscowe. Związk i te 
podstawie próby na rozerwanie nie jest wy tar- liczyły 155 000 członków, w liczbie których prze
czający i w wielu razach dopiero próba przez l ważaly : drogi żelazne (28 000), zakłady żel azne 
uderzenie może dać nal eżyte wyobrażenie o wh- ~· (17 000), drukarn ie (11 000), Rto larnie (11 000) . Do
snościach materyalu. N a dowód pr zytacza się chód ogólny zw i ązków w r . 1903 wynosi[ 3 miliony 
badanie żelaza w trzonie karbowym . który przy kor on, wydatki 2,(:5 milionów koron . 
pr ostowaniu przed toezeniem pękł na tokarce. 2) Związki ogólne zawodowe (allgemeine 
Dla porównania materyału w trzonie z materya- 1 Gewerkschaftsvereine) liczyly w końcu r . 1903-go 
łem w sztabie próbnej wykonano analizę, próbę około 6 000 robotników, należących do składu 104 
na rozerwanie i próbę na złamanie. Analiza wy- związków. Dochód związków w r. 1903 wynosił: 
kazała skJ'ad bardzo .zbliżony do siebie w o hu 17 700 koron, wydatki 19 200 koron. 
materyalach, tak że nie można byJo wyprowadzić 3) Związki kształcąco (Arbeiterbild ungsve
z tego żadnego wniosku ujemnego dla żelaza, któ- reine) w końcu r. 1903 liczyły 443 związki z 
rego dostarczono na łącznik. Podobny był wy- 17 300 członków. Wpływy i wydatki związków 
nik prób na rozerwanie i dopiero przy próbie na w r. Hl03 wynosily po 40 000 koron . 
uderzenie okazało się, że gdy żelazo sztaby prób- Tym sposobem w końcu r. 1903 w całej 
nej wytrzymaio 18 uderzeń, żelazo z lącznika l Amtryi było 178 000 członków różnych związ
ulegJ:o złamaniu już przy piątem uderzeniu, a 1 ków, posiadających 3838000 koron majątku (z 
biorąc pod uwagę różnicę wysokości, z jakiej tego 2223000 koron należalo do związku zece
spadał ciężar ramiący, WYilOSiJ:a praca potrzebna l rów). Główne pozycye wydatków były następu
do złamania przy żelazie lącznikazaledwie czwar- j ące: wsparcia podczas braku pracy (32% ), wspar
tą część pracy, zużytej }Jrzy sztabie próbnej . ciapodczas choroby (27% ); pozatern wsparcia na 

(Czasopismo Techniczne). l podróże (7 °0 ). wsparcia za wypadki n i eszczęśliwe 
. Wywóz r~d żelazny~h z Królestw~ _Poł- (9,5 ~ ); reszta wydatków ob_ej~owal~ inne rodza

sktego za grantcę. Wywoz rudy żelazneJ 1 żu- .Je pomocy oraz koszta admltlistracyL 
żli za granicę przez komory Królestwa Polskie- l 5. 

-----
W drukarni :)t. S więckiego w Dąbrowie.-Wydawr;n. Stanisław Ci ec hanowski . Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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