
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPlSMO, POSWlĘCON~ SPRA WOM PRZJ~MYSŁU GÓRNlCZ~GO I HU'l'NlC~l~GO. 

M 6 (60). Dąbrowa, dnia 15 września r. 1906. Tom III. 

Niektóre rudy przed wprowadzeniem do wiel- ków rudy oraz tworzenie się na nich szczeliu, co 
kiego pieca wymagają pewnej operacyi przygo- również ułatwia działanie gazom redukcyjnym. 
towawczej, a mianowicie t. zw. prażenia; Po- Wreszcie wydzielanie się większej ilości węgla w 
więhzyć zdolność redukcyjną rudy a przez to rudzie sprzyja redukcyi, ponieważ w doln ej czę
zapewnić sobie równy bieg pieca oraz pewną osz- ści pieca, gdzie temperatura jest wyższa, ten \vę
czędność w spożyciu koksu - oto główny cel pra- l giel poważnie przyczynia się do ostatecznej re
żenia. W poszczególnych wypadkach stosują pra- dukcyi rud . 
żenie w celu usunięcia z rud takich części skla- Prażenie rud odbywa się przeważnie w at
dowych, jak siarka i arsen, które, przechodząc mosferze utleniającej ; t. j. przy wolnym dostępie 
do surowca, mogą obniżyć j ego wartość a nawet powietrza, a to w celu otrzymania możliwie naj
zrobić go zupełnie niezdatnym do użytku. wyższych t lenków żelaza, przez co wzrasta zdoi-

Zwiększaniu zdolności redukcyjnPj rudy to- ność rud do redukcyi. Przy prażeniu bez dostę
warzyszy zazwyczaj utlenianie zawartych Vi' niej pu powietrza mogą wprawdzie w pewnych wa
związk:ów żelaza. Takie twierdzenie wydaje się runkach tworzyć się w rudzie tlenki żelaza wyż
dziwnem, wiadomo bowiem. że przy redukcyi sze, niż zawarte w rudzie nieprażonej; nie tworzy 
tlenku żelazowego (Fe2 0 3) do żelaza, jako pro- się jednak tlenek żelazowy, jak to bywa przy 
dukty pośrednie, występują tlenek żelazawo-żela- prażeniu rudy w atmosferze utleniającej. Gdyoy 
zowy (Fe3 0 4) oraz tlenek żelazawy (FeO); można- prażenie rud miało na celu jedynie utlenianie za
by zatem spodziewać się, że najłatwiej powinien wartych w nich związków żelaza, nie by loby oczy
redukować się tlenek żelazawy, jako związek naj- wiście żadnej r acyi poddawać prażeniu czerwonej 
mniej utleniony. Taka pozorna sprzeczność . tlu- rudy żelaznej. Czasami stosują prażenie i do 
maczy się tern, że wyższe denki żelaza łatwiej czerwonej rudy, ażeby zrobić ją kruchszą. Ruda 
mogą wydzielać pewną ilość tlenu , niż niższe. prażona posiada na powierzchni szczeliny, które 
Tlenek żelazowy przechodzi w tlenek żelazawo- ułatwiają rozdrabnianie o.raz otwierają wolny do
żel azowy już w tym p asie wielkiego pieca, gdzie stęp do jej wnętrza redukującym gazom w wiel
temperatura i .stosunek llliędzy kwasem węglanym kim piecu. W takim wypadku temperatura pra
i tlenkiem węgla gazów wielkopiecowych są za żenia nie powinna przewyższać średniej tempera
nizkie, ażeby mogly wywierać jakiś poważniejszy tury czerwonego żaru. W razie temperatury 
wpl'yw redukujący na związek Fe3 0 4 ; wpływ tych wyższej grozi niebezpieP-zeństwo redukcyi tlenku 
czynników ujawnia się dopiero na większej glę- żelazowego, szczególniej jeżeli gazy, powstające 
bokości pieca. Ruda, zawierająca żelazo w po- przy prażeniu, nie obfitują zbytnio w tlen. Ob
staci tlenku żelazawo-żelazowego, i wtedy zacho- niżeniu stopnia utlenienia towarzyszy uszczelnie
wuje swoją spoistość, natomiast ruda . . która po- nie rudy wskutek spiekania się; wtedy prażenie 
wstanie tego tlenku zawdzięcza redukcyi tlenku mija się zupełnie ze swojem zadaniem. Wskutek 
żelazowego, staje się porowatą, a co zatem idzie, powyż~'<zego żelaziaki czerwone redukują się trud
podatniejszą na wpływy gazów redukcyjnych. niej, a czasami nawet zmniejsza się ich skłonność 
Oprócz tego ruda, zawierająca żelazo w postaci do odbierania węgla z tlenku węgla oraz do 
Fe20 3 , przechodząc w Fe3 0 4 , zawsze więcej po- pęcznienia, pociągającego za sobą rysowanie się 
chlania węgla z gazów wielkopiecowych, niż ru- rudy . . 
da, w której żelazo występuje -w postaci Fe30 4 • Zelaziaki czerwone wapniste wymagają wy
Pochłaniauie węgla wywoluje pęcznienie kawal- sokiej temperatury prażenia ze względu na to, że 

węglan wapnia zaczyna się rozkładać dopiero 
*~ {Jeber das l:tilsten von Eis,enerzeu. Von Dir. Oscar Sim- przy 600°, a dla szybszego przebiegu reakcyi po-

meJ•sbaGlftckauf, r. 1905, M 16. trzebna jest temperatura 900°. Te rudy po pra-
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żeniu staią się .tnniej lub więcej hygroskopijnemi 
zależnie od ścisłości, a zatem nie powinny długo . 
leżeć na powietrzu zwłaszcza wilgotnem. W oda 
hygroskopijna, która niekiedy może przekraczać 
6%, sprawia, że wapno gasi się powoli, łącząc się 
z wodą chemicznie, i rozpada się na proszek. 
Oprócz wody, rudy, obfitujące w wapno, pochła
niają niekiedy i kwas węglany. Prażenie wodzia
nów żelaza, t. j. rud brunatnych, bywa celowem 
tylko w razach wyjątkowych podobnie, jak to ma 
miejsce przy żelaziakach czerwonych. Wpraw
dzie prażenie usuw a z rudy wodę zarówno czą
steczkową, jak i hygroskopij ną, a żelazo pozosta
je w postaci czystego tlenku żelazowego , jednak 
przez to nie osiąga się żaąn ej oszczędności w pro 
cesie wielkopiecowym. Zelaziaki brunatne łatwo 
rozsypujące się tracą wodę cząsteczkową już przy 
200°- 300°; t a sama ruda w kawałkach wymaga 
temperatury nieco wyższej wskutek tego, że dzia
laniq ciepła jest dostępna mniejsza powierzchnia. 
W każdym razie i w tym wypadku nie po trzeba 
temperatury bardzo wysokiej . a taka względnie 
nizka temperatura odpowiada tej przestrzeni pie. · 
ca, która posiada ciepła więcej, niż potrzeba do 
odparowama wody. Jedyna korzyść z prażenia 
rudy brunatnej polega na tern, że g azy wylotowe 
posiadają większą wartość wskutek JJiezn acznej 
zawartości wody. 

Niektóre rudy brunatne, jak ruda jeziorowa 
i błotna, nie powinny być nigdy prażone . Takie 
rudy przez prażenie rozpadają się na drobn y py
łek, tak że zn aczna ilość żelaza uchodzi z gaza
mi przy prążeni u i jest zupełnie sb·acon a dla pro
cesu wielkopiecowego. Nie.zależni e od straty ma
teryalu prażenie wymienionych rud zmniejsza 
poważnie ich wartość wskutek tego, że zbyt miał
ka ruda wywołuje poważne zaburzenia w biegu 
pieca. Zapobieganie zbytniemu kruszeniu się ru
dy przez podniesienie temperatury prażenia po
woduje redukcyę tlenku żelazowego oraz spieka
nie się rudy; wszystko to zmniejsza zdolność ru
dy do redukcyi, a zatem takich rud najlepiej nie 
prażyć wcale. 

Węglany żelazawe (spat żelazny, ruda ilasta, 
ruda węglowa) rozkładają się przy niższej tem
peraturze, niż węglan wapnia, dlatego, że tlenek 
żelazawy jest zasadą słabszą, niż wapno; wyma
gają jednak one silniejszego prażenia, niż wodzia
ny żelaza, ponieważ usuwanie kwasu węglanego 
zachodzi przy wyższej temperaturze, niż usuwa
nie wody. 

Należy nadmienić jeszcze, że węglany żela
zawe przeważnie posiadają dwa razy więcej kwa
su węglanego, niż wodziąny żelaza zawierają wo
dy. Wymienione fakty mają szczególnie ważne 
znaczenie dla procesu wielkopiecowego. Przy 
temperaturze, która jest potrzebna do rozkładu 
węglanu żelazawego, redukcya rudy w wielkim 
piecu powinna być już w pełnym biegu. 

Jeżeli zatem wprowadzić do pieca s pat że-

lazny albo sferosyderyt nieprażony, to działanie 
powyższej temperatury będ~ie zwrócone przez 
pewien przeciąg czasu jedynie w kierunku roz
kładu węglanu żelazawego; wskutek · tego mniej 
czasu zostaje na redukcyę zapomocą CO, a zatem 
red ukcya takich rud musi być prowadzona dalej 
i zakończona węglem stałem . Prażenie przepro
wadza spaty żel azne w wyższe tlenki żelaza; to 
też spaty prażone redukują się równie łatwo, jak 
rudy, za w i er aj ące żelazo w postaci tlenku żelazo
wego. Prażenie utleni ające zamienia węglan żela
zawy na tlenek żelazo>vy podług wzoru 2 FeC03 + 
0=Fe20 3+2 C02; wzór rozkładu węglanu żelaza
wego przy praż·eniu bez dostępu powietrza podaje 
WEDDING:*J o FeU03=Fer.07 +C0+5 C02• Wskutek 
wyłuszczonych korzyści węglany żelazawe zazwy
czaj poddaje się prażeniu przed użyciem w wiel
kim piecu i przytern przeważnie w atmosferze 
utleniającej w celu otrzymania tlenku żelazowe
go. Prażenie bez dostępu powietrza stosuje się 
z korzyścią jedynie do rud węglowyc h, ażeby 
możliwie najmniej węgla utleniło się przy usu
waniu kwasu węglanego . Im więcej bowiem wę
gla pozostanie w rudzie, tem latwiej zachodzi re
dukcya w wielkim piecu. 

Rudy, zawierające tlenek żelazawo-żelazowy, 
t. zw. żelaziaki magnetyczne, na_ogól rzadko by 
wają prażone, choć prażenie zwiększa ich zdol
ność do redukcyi. Jednakże na wet bard zo dłn
gie prażenie w atmosferze utleniającej nie jest w 
stanie zamienić wszystkiego żelaza na tlenek że
lazowy, lecz tylko pewną część. 'ro jednak wystal'
cza, żeby . zwiększyć zdolnośu rudy do r er.l uk cyi, 
d10ciażby nawet zwiększyła się ścisłość rudy do 
pewnego stopnia. Bądź co bądź n al eży przestrze
gać, żeby temperatura prażeni a nie przewyższala 
temperatury czerwonego żaru, a już naj wyżej po
czątku żółtego, następnie, żeby ilość tlenu w ga
zach była obfita. Ogrzewanie ponad iemperatu
rę czerwonego żaru należy uskuteczniać powoli, 
gdyż szybkie podniesienie temperatury może wy
wołać tworzenie się krzemianów żelazn.wych. 
Szczególniej opłaca się prażenie, j eżeli żelaziaki 
magnetyczno zawierają nie czysty Fe3 0 4 , lecz 
związek, w którym na jeden równoważnik tlenku 
żelazowego przypada więcej, niż jeden równo
ważnik tlenku· żelazawego, wtedy bowiem obec
ność niższych tlenków znacznie ułatwia przybie
ranie tlenu. Zasługuje również na uwagę zacho
dzące w takiej rudzie utlenianie i rozkład za
wartych w niej krzemianów żelazawych. 

Im więcej tlenu pochłaniają magnetyty 
przez prażenie, tern więcej wydzielają węgla 
przy redukcyi w wielkim piecu; okoliczność ta 
czyni przebieg redukcyi w piecu szybkim i la
twym. Trudno więc odmówić słuszności kierow
nikom wielkich pieców w Szwecyi, że poddają 
prażeniu swoje trudno redukujące się żelaziaki 

• ) stahl und Eison, r. 1896, .str: 772. 
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magnetyczne przy procesie wielkopiecowym na 
węglu drzewnym. 

W Niemczech dobrze byłoby stosować pra
zenie tej rudy przy piecach małych rozmiarów; 
przy dużych piecach prażenie ma mniejsze zna
czenie ze względu na to, że rudy względnie dłu
go są wystawione na działanie gazów redukują
cych. Dzięki temu. daje się mniej we znaki tru
dność redukowania się magnetytów w piecach du
zych rozmiarów. 

Zelaziaki magnetyczne, obfitujące w wapno, 
wymagają znacznie wyższej temperatury prażenia, 
bo dosięgającej l 000°. Dopiero przy takiej tern- 1 

peraturze twot:zy się tlenek żelazowy w połączeniu 
chemicznem z wapnem. Co prawda ten związek 
redukuje się w piecu trudniej, niż czysty tlenek 
żelazowy, ale latwiej za to, niż tlenek żelaza W0-

żelazowy. 
Żelazi~ki ri1agnetyczne, zawierające mangan, 

również pochłaniają tlen, poniewnż tlenek man
ganawy chętnie łączy si~ z tlenem, przechodząc 
w tlenek manganawo-manganowy. Czasn.mi two
rzą się naw.:;t wyższe tlenki, jednak nie są one 
trwałe i redukują się na Mn:P4 , oddając tlen ga
zom, które przy wysokiej tempe1:aturze posiadają 
względnie niewiele tlenu. JeżP-]i mangan wystę
puje w postaci krzemianu tlenku manganawego, 
utle11ianie zachodzi trudniej wskutek znacznej 
trwałości tego związku. Rozkład takiego krze
mianu na tlenek manganowy i bezwodnik krze
mowy daje się osiągnąć przez stosowanie prażenia w 
środowisku silnie utleniającem. Powyższy rozkład 
możliwy jest jednak tylko wtedy, jeżeli krzemian 
manganawy zawiera jako zasadę jeszcze tlenek 
żelazawy. Ten fakt tłumaczy się tem, że tlenek 
żelazawy, jako zasada słabsza, niż tlenek manga
nawy, latwiej uwalnia się ze związku z kwasem 
krzemowym, dając impuls do rozpoczęcia reakcyi 
rozkładu. 

Pożyteczne jest prużerne takich krzemia
nów żelazawych, jak żużel pucllowy, żużel spa · 
walny i fryszerski. Wymienione żużle w stanie 
surowym redukują się nader trudno, a prażenie 
w pewnej mierze zwiększa ich zdolność do re
dukcyi. 

przechodzi w tlenek żelazowy. Wartość zużli 
pudlowych, spawalnych i fryszerskich, jako ma
teryalu do wytapiania zelaza, odpowiada warto
ści żelaziaków magnetycznych albo rudy czerwo
nej, zależnie od temperatury i czasu trwania pra
żenia. Zasługuje na uwagę i to, że żużle prażo
ne silnil:l pochłaniają węgiel w wielkim piecu pod 
wpływem gazów redukujących, szczególniej żużle 
pudlowe, które pod tym względem przewyższają 
nawet liczne hematyty. Umiejętne wyzyskanie 
tej własności w pewnych warunkach może mieć 
duże znaczenie. \Vreszcie prażenie. zwiększa to
pliwość sztucznych krzemianów. Zużle żelazne 
nieprażone spiekają się w wielkim piecu wskutek 
nizkiego punktu topliwości krzemianu żelazawego 
i często stają się przyczyną zaburzeń w wielkim 
piecu. Czasami zdarza się, że duże ilości takiej 
niezredukowanej masy dostają się do skrzyni pie
ca, obniżająe jakość surowca i wywołując zabu
rzenia w biegu piecn. 

. Krzemiany żelazawe naturalne wobec praże
nia zachowują się podobnie, jak wymienione żu
żle: i one rozkładają się częściowo, choć trudni8j, 
niż ostatnie. Obecność wapna uJ'atwia rozkład 
krzemianów, ponieważ wtedy przy prażeniu po
wstaje związek tlenku żelazowego z wapnem, któ
ry, dziaJ'ając na krzemian żelazawy, daje krze
mią.n wapnia i tlenek żelazawo-żelazowy. 

Jak zaznaczono na początku niniejszego ar
ty kuł u, prażenie rud stosuje się czasem w celu 
usunięcia różnych części składowych szkodliwych; 
szczególniej dotyczy to rurl. które zawierają że
lazo w postaci siarczków. Nie może być mowy 
o usuwaniu z rud siarki, występującej w postaci 
siarczanów, jak gipsu, spatu ciężkiego, anhydrytu, 
ponieważ do rozłożenia ich potrzeba temperatury 
wyższej, niż ta, którą ma się do rozporządzenia 
w piecu do prażenia rud. Zresztą nie chodzi na
wet o to, bo siarczany nie zanieczyszczają su
rowca, lecz przechodzą do żużla w postaci siarcz
ków. 

Przy temperaturze czerwonego i początku 
żółtego żaru krzemian żelazawy rozpada się na 
tlenek żelazawy i bezwodnik krzemowy. Tlenek 
żelazawy utlenia się dalej, przechodząc cz •;J śeiowo 
w tlenek żelazowy; rozkład krzemianu żelazawego 
również nigdy nie bywa zupełny. Całkowitemu 
rozkładowi krzemianu o1·az utlenieniu wszystkiego 
tlenku żelazawego staje na przeszkodzie zawsze 
dosyć znaczna w praktyce wielkość kawalków 
żużli i niedostateczna ilość tlenu w gazach . Po
chlanianie tlenu przez żużle przy temperaturze 
czerwonego żaru czyni je z początku mniej lub 
więcej magnetycznymi. Ta własność następnie 
znika przy silniejszem prazeniu, ponieważ powsta
ły z krzemianu żelazawego żelaziak magnetyczny 

Pod względem nsu wania siarki prażenie utle
niające daje lepsze wyniki, niż prażenie bez do
stępu powietrza . W prawdzie siarka ulatnia się 
i przy prażeniu bez dostępu powietrza; ulotnić 
się może prawie polowa całej zawartości siarki; 
zazwyczaj jednak pozostaje w rudzie więcej, niż 
jeden równoważnik siarki na jeden równoważnik 
żelaza. Piryt magnetyczny jedyniP. przy bardzo 
silnem ogrzewaniu wydziela tę niewielką ilość 
siarki, którą można uważać jako nadmiar w zwy
czajnym pirycie. Piryt zwyczajny jest już sta
ły przy wszelkiej temperaturze. Rudy kruche 
i porowate wymagają daleko mniejszego ogrze
wania, niż rudy w kawalkach ścisłych . W pierw-

. szym wypadku gazy utleniające, działając przy 
· prażeniu bezpośrednio na ogrzane siarczki meta
li, z łatwością przenikają do środka rud; w dru
gim do usunięcia siarki potrzebna jest tempera
tura wyższa wskutek tego, że dostęp do wnętrza 
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rud jest utrudniony. Trudniej w takim wypadku 
jest również us?-n~ć kwas siarczany z powstają
cego przy prazemu siarczanu żelazowego. Ta 
truduość występuje tern silniej i tern mniej siarcz
ki metali poddają się utleniającemu wpływowi 
gazów, im kawalki rudy są większe i ściślejsze. 
Usunięcie siarki możliwe jest tylko zapomocą 
tlenu samej rudy, dlatego też twarde rudy wy
magają wyższej tern peratury prażenia. Wysokość 
temperatury zależy od rodzaju tlenków rudy; 
tlenek żelazawo-żelazowy udziela trudniej swój 
tlen siarczkom, niż tlenek żelazowy. To też he
matyty, zawierające piryty, pozbywają się siarki 
przy niższej temperaturze i łatwiej, niż żelaziaki 
magnetyczne. Utlenianie pirytów odbywa się 
jednak daleko łatwiej zapomocą wolnego tlenu, 
niż tlenu z rudy. 

'l' lenki żelaza, otaczające w rudzie in kluzy 
pirytowe, w pewnym stopniu przyczyniają się do 
ich utlenienia wskutek chemicznego oddziaływa
nia. Wpł'yw ten jednak przy średnio-wysokiej 
temperaturze prażęnia jest bardzo nieznaczny; co 
najwyżej piryt żelazny zamienia się w piryt ma
gnetyczny. Jednocześnie ruda redukuje się nieco 
wskutek utraty tlenu, czemu prawdopodobnie, 
podług AKERMANNA, zawdzięcza swe powstanie zna
na gra barw na powierzchniach złomu rud pra
żonych. Usuwaniu siarki więcej sprzyja wy~aza 
temperatura prażenia, ponieważ wtedy piryty ule
gają stopieniu i przez szczeliny w otaczającej 
rudzie wydobywają się na puwierzchnię, gdzie 
wystawione są na działanie tlenu. Nadmienić 
wypada, że przy jednakowej zawartości siarki 
inkluzy grubsze latwiej tracą swoją siarkę, niż 
bardzo drobne. 

Rudy brunatne porowate oraz rudy glinia
ste i spaty żelazne utleniają zawarte w nich pi
ryty już przy temperaturze dobrego czerwonego 
względnie slabego żóltego żaru zapomocą tlenu, 
~awartego w gazach, obecnych przy prażeniu. 
Zelaziaki magnetyczne i zbite żelaziaki czerwone 
wymagają do tej reakcyi większego udziału tle
nu z rudy, a więc i wyższej temperatury. -Tem
peratura musi być przytern wyższą w razie obec
ności pirytu miedzianego, niż żelaznego lub ma
gnetycznego. Najwyższej temperatury prażenia 
wymagają rudy żelazne, zawierające blendę cyn
kową i bł'yszcz; ołowiany. 

Reakcya rozkładu poszczególnych siarczków 
metali naogół odbywa się podług jednakowych 
wzorów; różnica polega tylko na wysokości nie
zbędnych dą reakcyi temperatur. Piryt żelazny 
(ewent. markazyt) zaczyna się rozkładać już przy 
nizkiej temperaturze i traci najpierw polowę za
wartęj w mm siarki, która, łącząc się z tlenem 
p~wietrza. ula~nia się ~ postaci. dwutlenku s~ar~i. 
Nierozłożony Jeszcze siarczek zelaza utlema się 
na tlenek żelazawy i następnie na tlenek żelazo
wy pod wpływem tlen u powietrza. Tworzący się 

jednocześnie kwas siarkawy w części ulatnia się, 
-a w części, przybierając tlenu, przechodzi w kwas. 
siarczany. Przez zetknięcie się kwasu siarczane
go z tlenkiem żelazawym powstaje siarczan żela
zawy, który w nieobecności węgla traci polowę 
siarki przy temperaturze czerwonego żaru. Po" 
zostały po tej reakcyi trójtlenek siarki utlenia 
tlenek żelazawy na żelazowy, a sam redukujfl się 
na dwutlenek siarki i w takiej postaci ulatnia się. 
Wynikiem działania bezwodnika siarkowego na 
tlenek żelazawy jest powstanie siarczanu żelazo
wego stosownie do wzoru 2 (FeO, S03) = Fe20 3 , 

S03+S02• Przy 600° siarczan żelazowy rozkłada 
się na kwas siarczany, który ulatnia się, i na tle
nek żelazowy, który dzięki wysokiej temperatu
rze redukuje się na tlenek żelazawo-żelazowy. 
Przy rudach węglowych w bezwodnik siarkawy 
przechodzi cala .ilość bezwodnika siarkowego (a 
nie polowa) i w takiej postaci ulatnia się. Reak
cya nie wymaga wysokiej temperatury; przeciw
nie zbyt wysoka temperatura może być tylko 
szkodliwą, ponieważ w takim razie obecny w ru
dzie węgiel może wywołać przemianę siarczanu 
żelazawego na siarczek żelaza. 

Piryt magnetyczny zaczyna utleniać się przy 
temperaturze jeszcze niższej, niż piryt żelazny; 
to też pomimo malej ilości siarki, stanowiącej w 
pirycie magnetycznym nadmiar w porównaniu z 
pirytem żelaznym, siarka, jako taka, ulatnia się 
z trudnością. Dalsze -reakcye · przy prażeniu pi
rytu magnetycznego nie różnią się niczem od re
akcyi, zachodzących w pirycie żelaznym. Przy 
prażeniu piryt.u miedzianego ulatnia się Fiarki 
mniej, niż przy prażeniu pirytu żelaznego; na
stępnie tutaj obok siarczanu żelazowego tworzy 
się również siarczan miedziowy, który do rozkła
du wymaga nieco wyższej temperatury, niż pierw
szy, gdyż okolo 650°. Zresztą przebieg reakcyi 
nie różni się niczem od opisanego przy pirycie 
żelaznym. -

Mispikiel przy temperaturze slabego czer
wonego żaru wydziela najpierw siarczek arsenu. 
W miarę podnoszenia temperatury powstaje kwas 
siarkawy i arsenawy; jednocześnie tworzy się tle
nek żelazawy oraz siarczan i arsenian żelazawy. 
Siarczan i arsenian żelazawy pr,.;echodzi następ
nie w siarczan wzgl. w arsenian żelazowy. O,.;ęść 
kwasu arsenawego przechodzi w kwas arsenowy, 
a część w bezwodnik arsenawy, któremu prażąca 
się ruda zawdzięcza zapach czosnku.. Arsenian 
żelazowy pozostaje niezmienionym w przeciwień
stwie do siarczanu żelazo IV ego, który ulega roz
kładowi. Rudy żelazne, zawierające wapno, za
trzymują arsen w postaci arsenianu wapnia; wsku
tek tego bbecność wapnia w rudzie mniej lub 
więcej utrudnia usuwanie arsenu. 

Przy prażeniu blendy cynkowej wydziela się 
dwutlenek siarki i tworzy się tlenek oraz siarczan 
cynku. Siarczan cynku rozkłada się trudniej, niż 
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siarczan żelazowy albo miedziowy, gdyż wymaga l prażeniu; jedn!łokże doprowadzanie pary nie przy
temperatury okol o 700°, szczególniej jeże~i otrzy- c~ynia się _wc~le do. doskonalszego u~uw~nia siar
muje się w kawalkach twaz:dychi Jeż~h o~rz;y- k~. Wydz1elaJ~cy s1ę przy . ro.zkladz1e Siarkowo· 
many siarczan cynku będz1e drobny 1 znaJdzie dor rozpada s1ę na wodę 1 s1arkę wskutek ze
się na powierzchni, wtedy do rozkladu wystaroza tknięcia się z kwasem siarkawym, który tworzy się 
temperatura znacznie mniejsza. Prażenie błysz- dzięki wolnemu dostępowi powietrza. Wskutek 
czu o~owiu przJ: w<?lnym dostępie ~owietrza po- nadmia.ru powietrza siarka znów przecl:1odzi w 
woduJe tworżeme s1ę tlenku oraz siarczanu oło- kwas siarkawy: tym sposobem stosowame pary 
wiu; przytern ulatnia się dwutlenek siarki. Siar- wodnej pociąga za sobą jedynie wydatki, nie przy
czan ołowiu traci kwas siarczany dopiero przy nosząc żadnej korzyści . Stosownie do tego, co 
750° i do tego bardzo powoli, ponieważ ·zasady, było powiedziane wyżej o solach kwasu siarcza
związane z kwasem siarczanym, tern silniej dążą nego, zwilżanie rozżarzonej do czerwoności masy 
do ponownego połączenia się z nim, im same są wyprażonej może być stosowane z pożytkiem, je
mocniejsze. Obecność wapna utrudnia usuwanie żeli siarka znajduje się w postaci siarczków me
siarki z rudy, ponieważ wydzielający się przy tali, wtedy bowiem ulatnia się w postaci siarko
prażeniu k';as siarc~anJ:, łączy się .z wa~nem. ~vo?~ru. Należ;y: przytern uży~a~ t~lko takiej 
W ten sposob powstaJe siarczan wapma, zw1ązek Ilosct wody, ktora przez zetkruęCie się z gorącą 
bardzo trwaly, który ulega rozkładowi dopiero masą cał.kowicie zamienialaby się w parę. Po
przy 1000°. Mniej dotkliwą jest obecność wapna równywu.]ąu rudę prażoną z materyalem surowym, 
w rudach węglowych albo zawierających pewną wi.dzimy, że pierwsza jest więcej porowata i wię
domieszkę węgla. W takim wypadku dzięki obec- ceJ. posiada rys, niż drugi. Szczególniej uwydat
ności węgla ulatnia się mniej kw asu siarczanego, niaJą się te cechy rudy prażonej, jeżeli ruda świe-
jako takieo-o. ża_ zawierała wodę i kwas węglany. Rudy, zawie-

o raJące m. alo części lotnych, wydaią się mnieJ· krn-Rozdrabnianie ~·udy przed pTażeniem jest h J 
~ 1 c emi, a rysy na nich częstokroć zaledwie daią pożyteczne, o ile zawierają one mat<;> węg a; . roz- . d D k " 

drabnianie rud węglow) ch nie daJe żadneJ ko- się ostrzedz. zię i kruchości rudy prażone 
można rozbijać i rozdrabniać daleko łatwiej, niż 

rzyści. nieprażone. Barwa prażonej rudy powinna być 
Przy leżeniu na powietrzu woda deszczowa jednakowa z wierzchu i w środku kawałków. 

rozpuszcza większość soli kwasu siarczanego; z Jeżeli wnętrze zachowało barwę materyału suro
tego powodu po pra~eniu poddaje się lugowaniu wego, to dowodzi, że prażenie odbywa{o się zbyt 
rudy, zawierające takie sole. Siarczan żelazawy, szybko. Im · czerwieńsza jest ruda po prażeniu, 
siarczan miedziowy i siarczan cynku. rozpuszcza- tern dalej poszlo utlenianie związków żelaza na 
ją się w wodzie; siarczan wapnia rozpuszcza się tlenek żelazowy i tem lepiej ruda została wypra
również, choć trudniej, bo w 500 częściach wody; żona. Tlenki żelazawo-żelazowe zachowują swoją 
natomiast nie rozpuszcza się. siarczan żelazowy i sz~ro-niebieską barwę, która jest wlaściwa również 
siarczan olowiawy. Siarczek żelaza pod wpływem sp.leczonym tlenkom żelazowym. Stosunkowo 
powietrza i wody przechodzi w siarczan żelaza- większa zawartość manganu może wywołać zabar
wy, rozpuszczalny w wodzie. Z tego · względu wienie więcej brunatne . wskutek tworzenia się 
lugowanie rud, zawierających siarczek, tylko tlenku manganawo-manganowego. Powierzchnia 
wtedy bywa korzystnem, jeżeli prażenie odbywa- rudy .I?rażon_ej spie~zonej .powinna być mniej ~l~d
ło się w atmosferze redukującej i nie przy zbyt ka, mz pow1erzchma np. koksu, a zlom pow1men 
wysokiej temperaturze. W przeciwnym razie mo- być bl1szcząc.y. lm silnieiszy jest połysk złomu, 
że się utworzyć wcale niepożądany siarczan że- tern większa Jest zawartość tlenku żelazowego w 
lazowy. rudzie i tern mniej ruda zawiera tlenku żelazawo-

Ze względu na dzialanie chemiczne na siar- żelazowego. 
czek żelaza próbowano stosować parę wodną przy A. S. 

Wyrób walców na użytek walcowni. 

W grudni0wym numerze miesięcznika Revue 
de metallurgie z.a r. 1905 E . de LorsY pomieścił 
artykul, traktujący o wyrobie walców dla wal
cowni. 

Na wstępie autor zaznacza, że przy wyrobie 

walców zarówno zwyklych surowcowych jako też 
i hartowanych dotąd kierują się wyłącznie wska
zówkami, jakie daje praktyka. 

Pożądanem jest, aby na podstawie badań 
szczegółowych wyjaśnione zostaly zasady teore-
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tyczne, jakieroi należy kierować się w praktyce; Metal ten otrzymuje . się przez przetapianie 
tymczasem jednak ze względu na brak w litera- mieszaniny o n astępującym składzie chemiez
turze technicznej prac na temat powyższy oglo- nym: 
szone przez Lorsy dane posłużyć mogą za wska- Si=0,55-0,60 Mn=l,50-2,00 Ph=0,34 
zówkę dla techników. z ·a 1 k powyższego Wl ać, że i ość rzemu i fosforu 

W a l c e n i e h ar t o w a n e (dla żelaza ksztal- mało się zmniejsza w kopulaku,*) co zaś dotyczy 
towego). Głównem zadaniem przy wyrobie tego manganu, to ilość jego zmniejsza się w bardzo 
todz~ju walców jest nadanie imciostatecznej twar- znacznym stopniu. 
dości, z warunkiem wszelako, że nie będzie ona Ilość węgla powinna zbliżać się do 2,30%. 
sprawiać trudności przy toczeniu. Cel powyższy Dla otrzymania tej ilości dodajemy od 40 do 50 % 
można osiągnąć, zachowując następujące warunki: obcinków szyn , belek lub Fygli do mieszaniny 
l) wprowadzenie do surowca pewnej ilości stali , surowca, która zresztą zawiera już pewną ilość 
2) zawartość fosforu około 0,50% · surowca zwierciadlanego, jak o tern wskazuje wy-

Ilość wprowadzonej stali powinna być taką, żej podany skład chemiczny. Gęsi te, które na
aby zawartośó węgla wahał'a się między 2,50 i zwiemy przygotowawczemi, są małych rozmiarów, 
2,80% a w każclym razie była mniejszą od 3% · aby ułatwić w n astępstwie mieszanie. Kilka z 

Znaczenie fosforu, który wprowadza się przez nich należy złamać dla zbadania przełomu. Jeże
odpowiedni namiar surowca fosforyczneg o (suro- li odpowiadają one żądanemu skŁadowi chemiez
wiec THOMASA lub surowiec odlewniczy), niejest jesz- nemu, to przełom ich jest biały, nakrapiany sza
cze ściśle określone, lecz prawdopodobnieobecność rym i punktami. Przełom zupełnie szary lub bia
jego jest potrzebna dla otrzymania surowca ści- ly wskazuje, że stosunek części składowych po
slego jednorodnego, w którym grafit byłby jed- winien być odpowiednio zmieniony pr:::ez ujęcie 
nostajnie rozmieszczony. Taki surowiec przed- lub dodanie surowca, bogatego w krzem. 
stawia twardość normalną, zużycie kalibrów rów-
nomierne, bez skłonnoś ci do kruszenia się. Skład chemiczny mieszaniny powtórnego na-

Przy przetapianiu surowych materyałów na miaru powinien odpowiadać następującym ilościom. : 
walce (surowiec i stal) w piecu martenowskim Si=0,60-0,65 Mn=1,50 Ph=0,50 
lub innym płomiennym otrzymujemy po jednora- a po przetopieniu: 
zowem przetopieniu metal dostatecznie jednorod- : Si=0,40-0,50 Mn=0,60-1,10 Ph=0,50 
ny dla bezpośredniego odlania walca. Sposób ten 

1 
,., , • . 

01 przedstawia przytern tę dogodność, że pozwala . Zawarto~e w_ęgla po:V1~ma ?yć _okol? 2,65 A>; 
na branie prób z calej masy a zat em i na uch wy- ,Jak by~o po:VIedzia.ne w:y:zeJ._ S1ar~1 po;w1nno hyc 
cenie momentu końca operacyi. Oprócz tego spo- ,l~k naJmllleJ. co powoduJ_e, ze w mektory ~h oko
sób ten zabezpiecza metal od zetknięcia si ę z pa- h:ac~ przemy_stowy_ch, Jak np. w zaglębw Do
liwem a więc od wprowadzenia siar h , oddziały- n_1eckiem, \~Y b1era s1ę ?la teg o celu specy_al_ne pa
wającej szkodliwie, o czem będzie rn owa niżej; hwo. Prob1erze~n por~wnawczym wa:rtosCI ?dla
wreszcie unika się w piecach płomiennych na- ~ego J?-etalu mo_ze sluzy ć p:;~ ełom leJa , w~znem 
węglania wskutek działania koksu . Jeżeli prze- Jest więc, aby Jeg o przekroJ by! zawsze Jadna
tapiamy materyaly w kopulakach (j ak to ma miej- kowy. 
sce w większości odlewni), wtedy mieszanina nie Wogóle trzeba starać się otrzymać walce 
przedstawia już tych gwarancyi. Stal, dodawa- twardsze dla wykańczających, mi<;Jksze dla przed
na nawet w malych kawałkach, jako trudno to- wstępnyeh i przygotowawczych ciągów. 
pliwa, pozostaje niestopioną prawie do ostatka i Jasnem jest, że dla otrzymania idealnego 
pierwszy surowiec, który wlewa się do panwi, za- składu metalu nie można nic stanowczego powie
wiara tej stali bardzo malo. Różne zaś gatunki dzieć odnośnie do przygotowania mieszanin y ; 
surowca źle mieszają się i w panwi odlewniczej wszystko to zależy od różnego gatunku surowca, 
otrzymujemy metal niejednolity. Zdolny majster. Jdóry się ma do rozporządzenia. 
znający swój_ ~opulak, będzie m?gł p~zezwy?'ię- Jako przykład, autor przytacza mieszaninę, 
żyć trudnośc~ 1 _otrzyma do.br~ ~meszanmę zaJed- używaną w jednej z hut Francyi północnej, gdzie 
nem pr~etop1ern~~' s~czegoln_1e~ gdy r?zporzą_d~~ proces ten jest zastosowany od przeszlo dwudzie
kopu_Jakle~. ~ duzeJ poJemności, Jedna~ze p~wmeJ 1 stu lat i który może być uważany jako normal
bezp!eczmeJ Jest zasto_so'Yać sp_osob, ~t.ory poleg_a na ny, i drugi proces, zastosowany w jednej z hut 
~wukrotnel?- p~zetop1enm m1esza~my, _ rozdziel~- na Uralu, gdzie brak surowca fosforycznego zmu
JąC calkow1tą 1lość wp:owa_dzon_eJ st~li na dw1e sił autora tej pracy do wprowadzenia fosforu spo
operacye. PrzygotowuJe ;nę w1ęc pterwszy na- sobem mało używanym. 
miar z materyalów starannie zanalizowanych tak, 
aby otrzymać następujący skład chemiczny me
talu, odlanego w gęsi: 

Si=0,55 Mn=0,60 Ph=0,35 
• ) Zale1;ni c od syst emu i roz1niaro w kopulaka oraz ciśnien ia. 

i ilości wprowadzonego powietrza, namJ&ru i t. d. 
(Przyp. reda kcy i ). 
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Walce, odlewane w jednej z hut pólnocnej Francyi: 

jność w %l Si l Mn Ph 

~~o-5 t 
Surowiec z Longwy . . 15 0,50 1,40 1,80 ·- ;~~ Surowiec zwierciadlany 15 0,50 11,50 0,08 ~ ~~~ 

~ .. >,"' 

\ 
Obcinki szyn . . . 45 0,20 0,75 0,07 

cP ,..... N te 

i""~~ Surowiec M 6 z Isbergue 25 1,30 
1-

1,20 0,10 

Średni skład chemiczny przed stopieniem 100 
l 

0,565 2,572 0.338 
Otrzymano 

" " 
po stopieniu - 0,55 l 0,60 0,34 

.. 

' 
Surowiec z Longwy . . 18 0.50 l 1,40 i 1,80 

~ >, Surowiec zwierciadlany . 6 o·5o 11.50 l 0,08 o 
Q 

, 
o;75 .. " Obcinki szyn . . . 16 0,20 l 0,07 

" Q 

ł 
., 

Surowiec M 6 z Isbergue 20 1,30 1,20 0,10 E ., 
" Gęsi przygotowawcze. . 40 0,55 0,60 0,34 z 

Średni sk!ad chemiczny przed stopieniem lOU 0,632 1,542 0,506 

Walce z huty Nadieżdinskaja: 

! Ilość w 0
/ 0 1 S i M n Ph 

Średni 

" 
;, 

l ... 
>, <l> 

o ::: 

" " " 
Q 

'§ B .. 
z 

: 

Surowiec 
Surowiec 
Obcinki s 

zwierciadlany z 
martenowski 
zyn. 

Sos wy 

skład chemie zny przed stopieniem . 

" " 
po stopieniu 

zwierciadlany z Surowiec 
Surowiec 
Obcinki s 
Gęsi przyg 
Fe l'l'O-silic 

martenowski 
zyn. 

otowawcze 
ium 

Sos wy 

czny przed Średni skład chemi 
Analiza walca wyka zala . 

stopieniem 

'VvT a l c e o p o w i e r z c h n i h a r t o w a
n e j d l a b.I a c h o w n i l u b d l a vy a l c o w n i 
dr u t u. Sklad chemiczny, do otrzymania które
go dążyć n ależy, jest następujący: 

Węgiel . . . 2,90-3,00 
Krzem . . O, 70-0,90 
Mangan . . . 0,50-1,00 
Fosfor . . . . 0,35-0,45 

Przy wyrobie tych walców wprowadzamy 
również stal, lecz w stosunku, nie przekraczają
cym 20%; pożądanem jest zachowanie stosunku 
15%. Wprowadzenie tak malej ilości stali pozwa
la na wykonanie tego za jednym razem bez ucie
kania się do. wyrobu gęsi przygotowawczych. 
Jednorazowe . stopienie przedstawia korzyść wpro
wadzenia mniejszej ilości siarki z koksu przy to
pieniu w kopulaku tern bardziej, że dla walców 
hartowanych, przeznaczonych do walcowania cien
kich blach na gorąco. siarka przedstawia pierwia-

7,5 0,18% 21,02% 5,98 (l! 
10 

47,5 0,65 0,45 0.028 
45,0 0,065 0,45 o;oao 

100,0 0,353 1,94 
l 

0,477 
- - - -

5 0,18 21,02 5,98 
. 39 0.65 0,45 0,028 

15 o;oo5 0,45 0,030 
40 0,33 0,51 0,482 

l 10,13 - -

100 0,368 1,497 0,508 
- 0,51 0,63 0,517 

stek jeszcze bardziej szkodliwy, niż w walcach, 
ochładzanych wodą. · 

Dla otrzym ania powierzchni hartowanej wal
ce są odlewane w żelaznych formach, a czop i 
reszta w piasku. Forma stanowi jedną sztukę to
czoną wewnątrz. Pierwotna średnica formy nie 
powinna być większą nad 5 nzm od średnicy wal
ca obtoczonego; w ten sposób, odnawiając stotJ
niowo formę , unikamy zbytniego powiększenia 
średnicy, które powodowaloby zwiększenie kosz
tów toczenia walca i zmniejszenie grubości po
wierzchni hartowanej. 

Formę odlewa się zwykle z dobrego surow
ca, używanego na wlewnice, z dodatkiem 15% 
stali , t. j. z surowca, zawierającego minimalne 
ilości siarki, od 2 do 2,5% krzemu i mniej od l % 
manganu. Dobra forma wytrzymuje zwykle do 60 
odlewów, głębokie pęknięcia czynią ją nieuży
teczną. Różne są zdania co do grubości ścian 

1 
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iaką należy dać formie określonej średnicy. Gru
bość ta powinna być funkcyą masy metalu odla
nego, t. j. średnicy walca. Większość hut przyJ 
muje za podstawę następujący wzór empiryczny: 

1
/ 3 średnicy plus 1

/ 8 • 

Naprzykład, dla walca o średnicy 580 mm do 
wyrobu cienkiej blachy używają formy o grubo
ści ścian 300 mm., która po stopniowem odnawia
niu dochodzi do 250 mm. Forma ta, stanowiąca 
stół walca., spoczywa na rozbieranej na dwie po
lowy skrzyni formierskiej, w której formuj€ się 
w piasku czop i rozeta. Takaż rozbierana skrzy
nia służy dla górnej części walca. Formę pokry
wa się wewnątrz powłoką z mieszaniny, składa
jącej się z gliny i grafitu, a następnie suszy. 

O ile walce zwyczajne odlewa się z metalu 
jak najgorętszego, o tyle przy odlewaniu walców 
hartowanych metal powinien posiadać tempera
turę jak najniższą. W przeciwnym razie może na
stąpić pęknięcie walca. O tern, czy metal jest 
już dostatecznie wystudzony do odlewania, sądzić 
można z ~ylek, tworzących się na powierzchni 
surowca w pan w i. 

W pól godziny po odlewie należy "okopać" 
trochę wierzchnią część skrzynki formierskiej, 
która, jak powiedzieliśmy wyżej, sklada się ż 
dwóch części, i dopiero po zupełnem ostygnięciu 
odlewu następuje wyjęcie go z formy. 

Pochodzenie waloó iV 

W alce firmy Peipers et c~ ~ przedwstępny - wy kańcz aj ący 

W alce firmy A . Delattre . 

\ 

Walce z hut, w których zastosowany jest spo-
sób podwójnego topienia (gęsi przygotowawcze) < 

l 

Walce kształtowe powinny być lane z nad
lewem, którego wysokość równa się 1/ 3 wysoko
ści walca, a średnica mniej więcej o ·1/ 3 większa 
od średnicy czopa. Przy laniu walców hartowa
nych dostateczny jest maly nadlew, który slu
ży r acz-ej ujściem dla l. użla. 

Co się tyczy przejścia od części hartowanej 
do środka walca, poglądy pod tym względem są 
podzielone: jedni dowodzą, że przejście to powin
no być raptowne od części bialej do szarej, po
dług innych powinno ono być stopniowe. Ostatni 
ten pogląd zdaje się być a priori więcej słusz
nym. W każdym razie, poniewa;i. nie posiadamy 
dotychczas l.adnego sposobu dla wywołania tego 
przejścia. a · z drugiej strony prakt.yka nic nie 
ustalila pewnego na korzyść tej lub owej teoryi, 
wi ~~ c nie potrz·ebujemy zbytnio zastanawiać się 
nad tą sprawą. 

Poniżej przytaczamy szereg analiz walców, 
które zaznaczyły się długotrwałością podczas wal
cowania. Pomimo różnicy w pochodzeniu tych 
walców można zauważyć w nich dwie zasadnicze 
cechy, a mianowicie: zmniejszenie il ości węgla, 
zawartego zwykle w surovrcu, i wprowadzenie żą
danej ilości fosforu przy bardzo małych ilościach 
siarki, co wskazuje na wyrób tych walców z su
rowca bard:.:o czystego: 

S i M n s Ph 

4,23 0,774 - 0.077 0,235 
2.35 0.756 - 0)14 0.223 

- 0,830 0,85 0.048 0,290 
- 0,880 0,84 o;o42 0,370 
- 0.700 0,47 - 0.298 
- o;672 0.46 - 0~493 
- 0,478 0.40 0,052 o:277 

2.57 0,63 0,55 0,176 o;5o8 
2;95 0,34 0,64 0,132 0,577 
2,96 0,41 0,60 0,077 0,568 
3,01 0.58 0,57 0,093 0.486 
3,01 0.41 0,60 0,090 o;560 
3,02 1;65 0,85 0.165 0,647 
2,89 0,78 0,68 o:n2 0,498 
2,93 0.69 0,47 0,125 0,509 
2,89 1:02 0,61 0,111 0,492 
2,91 o:49 0,52 0,118 0.457 
2,83 o;78 0,61 0,098 0,448 
2,97 0,91 0,63 0,121 0.453 
2,89 0,85 0,52 0,108 0,468 
2,78 0,48 0,81 0,087 0,498 
2.83 0,52 0,83 0,079 0,532 
2,68 0,48 0,93 0,080 0,508 
2,84 0,62 0,67 0,097 0,532 
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Pochodzenie walców lcalk~wity l S i .M n s Ph 

W alce firmy Robm·ts . ~ 
_, 

W alce huty Eirminy 
t 

W alce hut Boucau 

Walce hartowane. 

.l 
Część miękka .

1 " 
hartowana 

" miękka ·f 
Firma Perry i C<>... 

" 
hartowana 

l " miękka ·1 
" 

hartowana 

" 
hartowana 

Firma Chavanne-Brun . ł " 
mięidea 

l 
hartowana. 

" 
Huta Creusot ·) " 

miękka 
hartowana l 

" 
" 

miękka . l 
i hartowan a t 

" 
" 

miękka . 

" miękka ·l 
W alce, otrzymane s p oso be m 

" 
hartowana 

podwój n ego topienia 
" 

miękka . l 

" 
h artowana! 

" 
miękka 
hartowana 

Analizy walców o powierzchni hartowanej 
stwierdzają uderzające podobieństwo między wal
cami różnego pochodzenia. To dowodzi, :że te da
ne praktyczne są dostatecznie liczne i charakte
rystyezne, aby na ich podstawie można bylo 

3,75 l 0,970 0,51 0,083 0,487 
2,66 0,088 0,78 0,165 0,438 
3,49 0,909 0,82 0,493 
2,82 0,77 0,13 0,85 
2.87 0,77 0,13 0,81 
2,067 0,849 0,33 0,77 
2,38 0,811 0,28 0,84 
2,97 1,09 0,21 0,19 0,320' 

Wę-

l 

Gra-

l 
l{ a-

l 
S i l M n l s l Ph giel fi t ze m 

' l 1,22 1,20 2',42 0,70 0,39 0,178 0,475 
2,10 0,45 2,55 0,68 0,38 0,152 0,502_ 
0,98 2,00 2,98 0,70 0,48 0,162 0,577 
2,85 0,35 3,20 0,75 0.40 0,137 0,590 
1,14 1,75 2,89 0,89 o:3s 0,181 l 0,464 
1,90 0,68 2,58 0,91 o;4o 0,162 0,502 
2,32 0.32 2,64 0,65 0,47 0,128 ' 0,590 
0,40 2;50 2.90 0,65 0,48 0,106 l 0,625 
2.52 0,60 3 '12 0,62 l 0,47 0,094 0,528 
o;4s 

, 
2,50 2,98 0,65 0.50 0,065 0,479 

1,70 1,40 3,10 0,63 o;5o 0,082 0.427 
0,91 1,97 2,88 0,74 0,86 0,064 0,645 
2,37 0,54 2,91 0,72 0.87 0,071 0,649 
0,54 2,54 3,08 0,98 o:47 0,095 0,452 
0,68 2,11 2,79 0,81 o:78 0,088 0.531 
1;99 0,82 2,81 0,80 o;76 0,091 o;528 
0,61 2,46 3,07 0,67 0,81 0,089 0,624 
2,17 0,85 3,02 0,71 0,79 0,086 0,629 
0,82 2,09 2,91 0,62 0,68 0,101 0,608 
241 049 290 0.64 071 0098 0,611 

ustalić zasady ogólne. 
Duże walce hartowane dla blachowni, o ile 

nam wiadomo, w Królestwie Polskiem wyrabia 
t y lko zakład Huta Bankowa w Dąbrowie. 

K . C. 

Wiercenie meehanie?ne \\" górnictwie. 
Wiercenie dziur strzałowych jest jedną z przy natrafieniu na twardszą skalę, niemożność 

najważniejszych czynności w górnictwie. Postęp J przyspieszenia robót przygotowawczych nawet 
robót przygotowawczych i eksploatacyjnych prze- przy największych środkach pieniężnych, zatru
dewszystkiem zależy od szybkiego i racyonalne- dnianie znacznej liczby robotników przy równo-
go założenia otworów strzałowych. cześnie malej wydajności ich pracy. 

W Królestwie P olskiem wierci się . niemal 
wyłącznie sposobem ręcznym . Liczne stąd wy
pływające niedogodności są aż nazbyt znane każ
demu górnikowi, by się tu dlużej nad niemi za
stanawiać: . wolne postępowanie r obót zwłaszcza 

Usiłowania zastąpienia pracy ręcznej przez 
maszynową są bardzo dawne i znane. 

Rozróżnić tu możemy trzy systemy wierta
rek: 1) elektryczne obrotowe z koronkami dya-
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mentowemi, 2) elektryczne udarowe, 3) pneuma
tyczne. 

Elektry czność ma bardzo ważne zalety przy 
wierceniu, ale jeszcze większe niedogodności. Ja
ko zalety można wymienić małe zużycie siły (od 
1---2 koni na świder) i łatwość pędni; jako zaś 
niedogodności: ciężar maszyn, dochodzący przy 
najlżejszych zmontowanych 11a sł'upkach do sze
ściu pudów oraz ciągle ich psucie się. 

Pominąć możemy żupelnie maszyny elekt- · 
ryczne obrotowe o koronkaeh dyamentowych. 
Maszyn tych nie używa się wcale do wiercenia 
dziur strzałowych. Koronki zuży waj ą się zbyt 
prędko i robota wypadlaby nader kosztownie; 
używa. ich się co n ajwyżej do wiArceń glęboki ch . 
Również nie potrzebujemy dłużej s i ę zatrzymy
wać _nad wiertarkami, poruszanemi systemem so· 
lenoidów, gdyż te zupełn ie wyszly z użycia. 

Jedyny system elektrycznych wiertarek, uży
wany do dziś dnia, są to maszyny, poruszane 
elektramotorkiem z mimośrodem. Maszyny te 
używane są dziś często przy biciu zasadniczych 
sztolni i tuneli, zmontowane po kilka na wózku 
lub też na słup ku rozpinanym. Wieloletnie do
świadczenie wykazuje jednakie nieproporcyonal
nie częste _psucie się tych maszyn . Elektromotor 
j est już, zasadniczo wziąwszy, zbyt delikatnym 
przyrządem, by mógł długo bez szkody wytnr.y
mywać tak częste i silne uderzenia. Wreszcie, 
jak się to już wyżej nadmieniło, są to maszyny 
ciężkie, nieporęczne, mogące mieć z powodzeniem 
zastosowan ie przy zasadn iczych sztolni ach i tu
nelach, ale nigdy przy eksploatacyi j akiejkolwiek 
rudy . 

Przechodzimy teraz do ścieśnionego powie
t rza. 

Wiertarkom pneumatycznym można przede
wszystkiem zarzucić w poró wnaniu z elektrycz
nemi wielkie marnowanie energii . Gdy wier tar
ka elektryczna pracuje najwyżej silą l - 2 koni, 
pneumatyczna zużywa ich 5 - 7. Sposób prze
prowadzenia siły rurami j est również droższy i 
mniej dogodny, niż przy wiertarkach elektr ycz
nych. Dqtychczasowe wreszcie świdry pneuma
tyczne były również ciężki e j ak i elektryczne; 
trzeba je był'o także montować na wózkach lub 
rozpin any ch słupkach żelaznych. 

Dopiero zastosowanie młota pneumatycznego 
do wiercenia skały zrobiło zupełny przewrót w 
mechanicznem wierceniu. Wiertarka ta amery
kańska jest przedewszystkiem ręczna i \\ aży oko
lo pól puda, przytem w robocie wiertarka opiera 
się częściowo o świder, tak że pracowanie nią 
nie wytęża górnika i j est robotą lekką. Wiertar
ka każda jest połączona kilkunastu metrami kau
czukowego węża z rurami żelaznemi, doprowa
dzająceroi powietrze, tak że górnik ma zupełną 
swobodę ruchów i może zupełnie dowolnie zakła
dać dziury. Z równą łatwością bije się dziury 
pionowe, ukośne i poziome. Jest to niesłychanie 

ważne przy eksploataeyi rud, gdzie nieraz trzeba 
wybierać olbrzymie komory; n iema tam miejsca 
11 a i·ozpięcie sł upka i każdy strzał zakłada się w 
inn ej płaszczyźnie; do tego rodzaju robót świdry 
inn ych systemów wcale się nifl nadają. 

Rezultaty tej maszynki są wprost zdumie
wające: w bardzo twardym marmurze kieleckim 
wierei się 3-4 cale otworu 11

/ 4 cala średn icy na 
minutę. Założenie metrowej dziury trwa 10:._12 
minut. Gdy dawniej chodnik posuwano przy 24 
godzinach pracy ręczni e na 1-1'/ 2 metra na ty
dzień, dziś na dwie zmiany po 8 godzin robi się 
1'/2 metra na dzień, a już teraz można przewi
dzi eć, że przy zwiększonej wprawie ludzi rezul
tat ten znacznie będzie przekroczony. Szyby o 
przekroju 2-3 metrów d wie zmi any po dwóch lu
dzi pogłębia dziennie o metr. Wogóle przy tym 
systemie wiercenie i strzelanie zabiera najmn iej 
czasu; usuwanie prędkie gruzu wchodzi na pierw
szy plan. 

Wiertarl<i te robią przewrót w górn ictwie 
kamiennem. Gdy np. przy r obocie ręcznej trzeba 
bylo 40-metrową przecinkę bi ć blizko roJe dziś 
jest to kwestya kilku tygodni; stąd pokłady i 
żyly, których eksploatacya ręczn i e nigdyby się 
nie oplacila, mogą p-rzy pneumatycznem wierce 
niu dać św i etne rezultaty . 

Wobec łatwości bicia dziur głęboki ch i o 
z w iększonej średnicy następuje wielka 08zczęclnośc 
w środkach wybuchowyc!J, dochodząca do 30% w 
porównaniu do roboty ręcznej . Zwł'aszcza lon tów 
i kapiszonów wychoclzi o wiele mni ej. 

Fostanowiwszy przeszlego r oku przejść w 
kopalni naszej (w Miedziance pod Kiekam i) na 
wiercenie mechaniczn e, zdecydowaliśmy się po 
zbadaniu wszystkich innych systemów zastosować 
wlaś nie te ręczn e wiertarki systemu a mery kań
skiej firmy I NGERSOLL-SEHGEANT . Pominąwszy koszt 
założenia silnicy, będącej już zwyk le przy istnie
jących kopalniach, urządzenie to z kompresorem, 
rurami i sześciu wiertarkami wypadło względnie 
tani o, gdyż około 6 000 rubli. Każda wiertarka 
pn eumatyczna obsłuży ć m oże t rzy przodki_ Przy 
zastosowaniu błyskawicznych łączników przecze
pianie i odczepianie wiertarki trw::t kilka sekund. 
Urządzen ie skł"ada się_ z 35-konnego kompresora. 
starego kotła jako zbiornika, reguluj ącego powie
trze, 800 metrów 21

/ 2-calowych rur gazowych i 
kilk uset 3/ 4 -calowych rurek, doprowadzających 
powietrze od głównego przewodu do przodków. 
Powietrze zgęszcza się do 8 atmo~fer. K ompresor 
samoczynnie odstawia się. gdy ciśnienie w zbior
niku dojdzie do właściwej wysokości, i włącza 
się sam, gdy wskutek wiercenia ciśnienie opadnie. 

Maszyny wszystkie są nadzwyczaj proste i 
nie psujące się przy starannero obchodzeniu się. 

Oczywiście li czyć się trzeba z konserwatyz
m em naszych robotników. _Przez pierwsze tygod
nie wiertarki wciąż się psują, świdry łamią się 
i t. d., tak że nawet początkowy rezultat może 
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być opłakany , Przełamaws:1.y jednakże ten pierw
szy opór zwłaszcza racyonalnym akordem i pre
miowaniem najzdolniejszych górnildnv, wkrótce 
dochodz~ się dó prawidłowego ruchu i wybornych 
rezultatow. 

Pamiętać wszakże należy, że wiertarka ręcz
na, pneumatyczna systemu INGERSOLL-SF;RGEANT t. 
zw. Little Jap jest właściwie miniaturowym mo
torkiem o bardzo szyb kim bieg n, do 400 uderzeń 
na minutę. Wskutek tego trzeba ją co 2-3 go
dziny oliwić; uskutecznia się to, zapuszczając we 
właściwy otwór kilka kropel oliwy. Z początku 
trudno do tf:lgo ludzi przyzwyczaić, wskutek cze
go wiertarka za.cina się i wentyl pęka. Ponieważ 
jednak fabryka da.ie 5-letnią gwarancyę za wszyst
kie maszyny. a cala wiertarka składa się zaledwie 
z kilku części, dających wymienić się w ciągu 
kilku minut, więc wszelkie psucie się przy 
odpowiedniej ilości części zapasowych powoduje 
co najwyżej · kilkuminutową zwłokę. Wreszcie, 
jak już wyżej wspomniałem, po kilku ty godniach 

pracy uszkodzenia wiertarki zdarzają się nadzwy
czaj rzadko, tak że · wiertarki tego systemu mogą 
uchodzić już dziś za rzecz zupełnie sko(lczoną i 
wypróbowaną w praktyce. 

Dążymy dziś wszyscy w przemyśle do zastą
pienia olbrzymiej rzeszy gorzej płatnych robot
ników przez mniej liczny zastęp wykwalifikowa
nych i dobrze wynagradzany~h pracowników, po
sługujących się wydajniejszą pracą maszynową. 
Zastosowanie lekkich, ręcznych, pneumatycznych 
wi ertarek w górnictwie oznacza wielki postęp w 
tym kierunku i z biegiem czasu wszystkie przed
siębiorstwa górnicze będą musiały porzucić mo
zolną pracę ręezną, przechodząc na wiercenie mec 
chaniczne, czyniące bieg przedsiębiorstwa mniej 
zależnym od zlej lub dobrej woli robotników, 
przekształcając wreszcie prosteg o górnika na pra
cownika wy kwalifikowanego o dziesięciokrotnie 
wzmożonej wydajności. 

Dr. Bolestaw Lns:;czy1lski. 

,p rojehfy ?111 t a n \V rosyjshiem pra\voda\\'Sfw i e robotni C?em. 

(Ciąg dalszy, p. ;N; 5, str. 152 ). 

III. O ~zasie. roboc~ym. 1 i~h z~rowia. .Projektuje. się \yob~c teg? ogra~1i: 
7. 0 pracy osob, rue 17lC(jqC!JCh 17 lat l mcz:y-c długośc pracy dzienneJ ~sob płCI. ~ęskleJ 

wieku, oraz osób ptci żeńskie.}·. w wieku od 15 do 17 lat a kobiet powyzeJ 15 lat 
wieku do 10 godzin na dobę. 

ObowiązuJące obecnie prawo o pracy nielet- Projektuje się oprócz tego nadanie głównej 
nich, młodzieży i kobiet (art. 107 - 121 i art. komisyi przemysłowej prawa wprowadzania dal-
122-127 ust. przem.) wymaga pewnych zmian. szego ograniczenia pracy nieletnich i młodzieży, 
Stosownie do obowiązujących przepisów osoby w lecz tylko dla gałęzi przemysłu niehezpiecznych 
wieku od 12 do 15 lat mogą być zatrudnione pra- i szkodliwych. Ta sama komisya ma mieć prawo 
cą w przeciągu 8 godzin na dobę, a w razie pra- robienia pewnych wyjątków dla wytwórczości 
cy w fabrykach na 2 zmiany-w przeciągu 9 go- ciągłych np. szklarni, drukarni i t. p.; bez tego 
dzin. Dla młodzieży w wieku od 15 do 17 lat bowiem rzeczone gałęzie przemysłu byłyby zbyt
oraz dla kobiet zabronione są roboty nocne w fa- nio skrępowane przez projektowane ograniczenia 
brykach włóknistych. Pomienione postanowienia 

· · · · d · pracy nieletnich. 
wyczerpuJą naJWięCeJ zasa mcze ograniczenia pra-
cy nieletnich, młodzieży i kobiet. 2. O czasie roboczym, robolniliów 

W celu większej ochrony zdrowia pomie- dorosłych. 
nionych kategoryi robotników projektuje się 
wprowadzenie do obowiązującego obecnie prawa 
następujących zmian. Długość czasu pracy nie
letnich w wieku od 12 do 15lat należałoby zmniej
szyć do 6 godzin na dobę. Osobom, nie ma
jącym 17 lat wieku, jak również kobietom nale
żałoby zabronić pracy nocnej we wszystkich bez 
wyjątku gałęziach przemysłu. 

Dla kobiet, będących obowiązkowemi uczest
nicami kas szpitalnych, n;:~.leżałoby zabronić pra
cy przed upływem 4 tygodni od połogu. 

Obecr.1e długość pracy dziennej osób płci 
męskiej i żeńskiej, mających 15 lat wieku, ogra
nicza się do 11 1

/ 2 godzin, co jest bardzo nużące dla 

Prawo z dnia 14 cżerwca r. 1897 ogranicza 
pracę dzienną do 11'/2 godzin a nocną do 10 go
dzin. Stosownie do postanowienia komisyi głów
nej do spraw fabrycznych wykonywanie robót 
nadprogramowych przez większe grupy robotni
ków pozwala się tylko za zgodą miejscowych ko
misyi gubernialnych do spraw fabryc:r.nych. 

Ze względu na motywy, wymienione powy
żej (w dziale ogólnym), projektuje się obniżyć 
normę dzienną pracy robotników dorosłych do 
10 godzin a nocną do 9 godzin na dobę i pozwo
lić na wykonywanie robót nadprogramowych na 
zasadzie zgody ?.obopólnej przemysłowców i ro-
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botników bez mieszania s1ę do tej sprawy władz 
administracyjnych. 

Zakaz wykonywania robót nocnych móg'łby 
wytworzyć wielkie skrępowanie dla niektórych 
gałęzi przemysłu. Mając jednak na względzie 
zly wpływ robót nocnych na zdrowie robotni
ków, był:oby pożądanem wprowadzenie pod tym 
względem pewnych ograniczeń . Do liczby ta
kich ograniczeń należy wprowadzone do projektu 
prawa wymaganie, ażeby dzienna i nocna praca 
robotników zmieniała się co dwa tygodnie. W o
hec wzbronienia robót nocnych dla kobiet pornie
nione wymaganie doprowadzi do zani echania ro
bót nocnych w tych gałęzi ach przemysłu, które 
korzystają z pracy kobiet (przędzalniczy). 

Na zasadzie przytoczopych powyżej motywów 
należałoby utrzymać podsta wy prawa z dnia 14 
czerwca r. 1897, lecz obniżyć normy długości pra
cy (do 10 godzin w dzień i 9 w nocy) i wprowa
dzić do niego nowe wymaganie o kolejnej zmia
nie pracy dziennej i nocnej. 

Projekt pN.t.wa o czasie roboc.zym. 
J. O pracy osób, które nie sko1kzyty 17 lat 'wie/m, 

i osób plci żrńsldej. 
l. Odnośn ie do osób, które nie skończyły 17 

la i wieku, oraz osób płci żeńskiej w zakładach 
przemysłu fabrycznego, górniczego i hutniczego 
niE>zależnie od tego, do kogo zakłady te należą, 
powinny być zachowywane przepisy, wymienione 
w przytoczonych poniżej (2-14) artykułach. 

2. Zabrania się praca dzieci, nie mających 
skończonych dwunastu lat wieku. 

3. Robotnice, które są z obowiązku uczestni
cami kas szpitalnych, po połogu nie mogą przy
stępować do roboty w przeciągu 4 tygodni. 

4. Osoby, nie mające skończonych 17 lat wie
ku, i wogóle wszystkie osoby płci żeńskiej nie 
mogą być zatrudniane w robotach podziemnych. 

5. Osoby, nie mające sko-Q.czonych 15 lat 
wieku, nie mogą by ć zatrudniane w robotach, któ
re ze względu na swoje własności są dla zdrowia 
szkodliwe albo połączone z niebezpieczeństwem 
dla życia. Główna komisya przemysłowa wydaje 
spis takich robót. 

6. N a· główną komisyę przemysłową, o ile 
zajdzie .możność po temu, wkłada się obowiązek 
wydawania postanowień obowiązgjących o nieza
trudnianiu osób w wieku od 15 do 17 lat robota
mi, polączonemi z niebezpieczeństwem dla zdro
wia lub życia robotników, jak również o warun
kach, na jakich rzeczone osoby mogą być dopusz
czane do takich robót. 

7. Długo&ć i podział: czasu roboczego osób 
płci żeńskiej oral?; osób, nie mających skończo
nych 17 lat wieku, określają się na zasadzie prze
pisów, przytoczonych w dziale II, ze zmianami, 
wymienionemi poniżej w art. 8-11 dział:u niniej
szego. 

8. Dla robotników w wieku od 12 do 15 lat 

czas roboczy nie może przenosić szescm godzin 
na dobę. Tacy robotnicy mogą być zatrudniani 
nieobowiązkowemi rObotami nadprogramowemi 
(dział II, art. 16) jedynie pod warunkiem, żeby 
czas, spędzony przez nich przy pracy zwykłej i 
nadprogramowej, nie przenosił -określonej normy 
sześciogodzin n ej. 

9. Oprócz wyjątków, wymienionych w art. 
10 i 11, osoby, nie mające 17 lat wieku, jak rów
nież ws~ystkie osoby plci żeńskiej nie mogą być 
zatrucimanc pracą nocną. 

U w a g a. Te z liczby wymienionych w ar
tykule niniejszym osób, które na mocy postano
wień obowiązujących byly już zatrudniane robo
tami nocnemi przed wydaniem prawa niniejszego , 
mogą być zatrudnian e robotą nocną i nadal w 
p~·z~ciągu trzech ~at ?d dnia wydania prawa ni
rne,]szego. Obow1ązuJe przytern przestrzeganie 
przepisów następujących: 

a) Dla robotników w wieku od 12 do 15 lat 
czas roboczy nie powinien przenosić sześciu go
dzin na dobę i taki robotnik ni8 może być za
trudniony robotą przed upływem dwunastu go
dz~n od czasu zwolnienia go z pracy, wykonywa
neJ w nocy. 

b) Dla robotników w wieku od 15 do l 7 lat 
jak również wogóle dla wszystkich osób płci żeń
skiej , zatrudnionych chociażby częściowo w nocy, 
cza~ roboczy nie może· przenosić ośmiu godzin 
na dobę. 

10. Wbrew postanowieniom, zaw artym w po
przednim art. 9, pozwala się: a) wszystkie wy
mien ione w rzeczonym artykule osoby zatrudniać 
w nocy robotami nadprogramoweroi (dział II, art. 
18); b) osoby w wieku od 15 do 17 lat j ak r<'nv
nież osoby płci żeńskiej zatrudniać w nocy 
w wypadkach i na zasadach, wymienionych w art. 
14 i. p. p. f!-e art. 15 dzialu II. 

. 11. Główna komisya przemysłowa ma prawo 
w razie konieczn ej potrzeby pozwalać w określo
nych gałęziach przemysłu lub robotach (np. dru
karnie, szklarn ie, roboty ciągle i t . p .) na wynaj
mowanie do robót noenych osób plci męskiej w 
wieku od 15 do 17 lat jak również określać wa
runki, na których pozwala się na takie odstęp
stwo od wymagań art. 9. · 

Dla robotników w wieku od 15 do 17 lat, 
zatrudni~nych chociażby częściowo w nocy, czas 
roboczy nie powinien przenosić ośmiu godzin . 

12. Główna komisya przemysłowa, o ile zaj
dzie możność po temu, ma prawo rozszerzania 
l;łzialania przepisów, wymienionych w art. 2-11, 
na określone rodzaje zakładów i na poszczególne 
zaklady rzemieślnicze. 

13. Zawiadowcy zakładów przemyslowy<)h, 
ich właściciele i wogóle osoby, które przekroczyły 
przepisy o pracy osób, nie mających 17·lat wieku, 
oraz osób płci żeń5kiej (art. 2 - 12), podlegają 
więzieniu do jednego miesiąca albo karze pienięż
nej do stu rubli. 
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II. O czasie roboczym osób doroslvch. 

l. Zakłady prz_emyslu fabrycznego, górnicze
go i hutniczego nieza.leżnie od tego. do kogo za
kłady te należą, podlegają pod względem długo
ści i podziału czasu roboczego działani u przepi
sów, wymienionych w przytoczonych poniżej ar
tykułach (2-21). 

U w a g a. Wskazane w artykule mnieJszym 
przepisy, o ile nie stoją one w sprzeczności z_po
stanowieniami, wymienioneroi w art. 1-12 działu 
I, stosują się i do robotników, nie mającycli 17 
lat wieku, jak również do wszystkich wogóle ro
ootnic. 

2. Za czas roboczy albo liczbę godzin pra
cy u waż a się ten czas, w ciągu którego stosownie 
do umowy najmu robotnik powinien znajdować 
się w zakładzie przemysłowym i w rozporządze
niu zawiadowcy zakładu w celu wykonywania 
robót. 

3. Za przerwy wolne w pracy uważa się ta
kie, które wymienione są w zawarnnkowanym umo
wą rozk!adzie czasu roboczego i w ciągu których 
robotnik na mocy przepisów porządku wewnętrz· 
nego może wychodzić z zakładu przemysłowego 
i wogóle rozporządzać swoim czasem. Wszelkie 
przerwy w pracy z wyja.tkiem przerw wolnych 
zaliczają się do czasu roboczego (art. 2). 

_ U w a g a. W robotach kopalnianych czas, 
użyty przez robotnika na spuszczenie się i wyj
ście z kopalni, uważa się za czas roboczy. 

4. Za porę nocną u waż a się czas pomiędzy 
godziną dziesiątą wieczorem i czwartą rano . 

U w a g a. Do prywatnych kopalń złota i pla
tyny stpsuje się art. 28 . dodatku do art. 661 ust. 
górn. (Zb. praw, t . VII, ciąg dalszy z r. 1902). 

5. Czas pracy każdego robotnika nie powi
nien przenosić na dobę dziesięciu i pół godzin a 
w przeciągu tygodnia wogóle sześćdziesięciu go
dzin. Czas roboczy robotnika, zatrudnionego pra
cą chociażby cz ęściowo w porze nocnej, nie po
winien przenosić dziewięciu godzin na dobę . W 
wigilię Bożego Narodzenia robuta nie może trwać 
dłużej niż do południa. 

6. W tych zakładach przemysłowych lub 
ich oddziałach, gdzie praca wykonywa się na dwie 
zmiany robotników, w liczbie którjrch znajdują 
się osoby płci żeńskiej lub osoby, niA mające 17 
lat wieku, czas roboczy tych robotników, którzy 
zatrudnieni są choćby częściowo w porze noc
nej, nie powinien przenosić ośmiu godzin na dobę. 

7. Przy osiemnastogodzinnej pracy zakładu 
na dwie zmiany robotników liczba godzin robo
czych na dobę (art. 2) może być powiększaną do 
dwunastu, z warunkiem jednak, żeby przeciętnie 
z obliczenia- za dwa tygodnie czas roboczy każ
dego robotnika nie przenosił dziewięciu godzin 
na dobę. 

8. Jeżeli liczba godzin pracy na dobę prze
nosi dziewięć, w takim razie dla każdego robot-

nika powinna by'ć ustanowioną przynajmniej jedna 
przerwa wolna (art .. 3), trwająca najmniej godzinę., 
w zależności od warunków fabrykacyi i wogóle 
warunków miejscowych. Na wyjątki od wyma
gania arty kulu niniejszego może być dozwolone 
tylko w wypadkach znacznych trudności spełnie" 
nia go, wypływających z właściwości fabryka
cyi, albo jeżeli wypełnienie rzeczonego wymaga
nia będzie przez inspektora przemysłowego uzna
ne ze względu na szczególne warunki miejscowe 
za uciązliwe dla robotników. 

9. Robotnik powinien ~ieć możność posile
nia się nie rzadziej, jak co sześć godzin . Jeżeli 
długość czasu roboczego pomiędzy dwiema przer
wami wolneroi przenosi sześć godzin i dlatego 
nie można żądaniu temu zadośćuczynić podczas 
przerw, to robotnikowi należy dać możność po
silenia się w ciągu czasu roboczego i w przepi
sach porządku wewrJ~trznego powiimo być wska
zane miejsce posilania się. 

10. Nie może być pozwalanem posilanie 
się w pomieszczeniach roboczych we wszy~>tkich 
tych wypadkach, jeżeli jest to szkodliwe dla 
zdrowia robotników. 

11. Do wykazu świąt, podczas których pra
ca jest zawieszona, muszą być wlączone wszyst
kie niedziele oraz następujące święta: 6 stycznia, 
25 marca, 25 grudnia, piątek i sobota wielkiego 
tygodnia, poniedziałek Wielkiejnocy, Wniebowstą
pienie Pańskie i drugi dzień Zeslania Ducha 
Swiętego. 

U w a g a l. Do prywatnych kopalń złota i 
platyny stosuje się art. 28 d?datku do art. 661 
ust. górn. (Zb. praw, t. VII, Ciąg dalszy z r. 1902). 

U w a g a 2. Postanowienie artykułu ni-
niejszego nie pozbawia zawi ado\~cy i robotników 
zaldadu przemysłowego prawa na mocy osobnego 
każdorazowo porozumienia się przenosić wbrew 
wykazowi świąt robotę z dnia powszedniego na 
dzień świąteczny. 

12. W niedziele i dni świąteczne, "·-'·mie
nione w art. 11, robotnicy powinni być wul11i od 
pracy w przeciągu nie mniej, niż 24 godziny na 
dobę~ 

13. Odnośni~ do robotników, zatrudnionych 
pracami ciągłemi, t. j .. takiemi, które nie mo~ą 
być przerwane w czasie dowolnym bez zepsuCia 
przyrządów, przerabianych materyalów lub otrzy
mywanych wyrobów, dopuszczają się w miai'ę 
rzeczywistej potrzeby wyjątki od postanowień 
art. 5 i 11 z obowiązkowem zachowaniem przy
najmniej następujących wymaga!): 

a) liczba ogólna godzin pracy w ciągu dwóch 
za sobą idących dób nie może przenosić dla każ
dego robotnika wogóle dwudziestu czterech a w 
przeciągu tych dwóch dób, w których przypa
da lamanie zmian, -trzydziestu godzin. 

b) każdy robotnik powinien być zwalniany 
od roboty na dwadzieścia cztery godziny z rzę
du przynajmniej cztery razy na miesiąc we 
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~szystkich tyc~ wypadkach, jeżeli liczba godzin 
Jego pracy w Ciągu doby (art. 2), nie licząc dni 
łamania zmian, przenosi osiem. 

14. Na wyjątki od postanowień, wymienio
nych w art. 5, pozwala się w miarę i·zeczy wistej 
potrzeby odnośnie do robotników, zatrudnionych 
robotami pomocniczemi, jako to: reparaeyą bie
żącą, doglądaniem kotlów, motorów i pędni, opa
Janiem, zasilaniem w wodę i oświetleniem budyn
~ów f~brycznych: dla s~różów i straży ognio~vej 
1 wog<;>le dl~ talnch robot, bez uprze-dniego wy
konama ktorych zaklad przemysłowy nie może 
być '~ o~nacz?nym czasie puszczony w bieg, jak 
rówrueż 1 tak1ch, które z konieczności powinny 
być wykonywane podczas przerwy w biegn za
kładu. 

15. Na wyjątki od postanowień, wymienio
nych w art. f>, pozwala się: 

a) w wypadkach, kiedy wykonanie robót 
wywqlane jest potrzebami państwoweroi i spo
lecznemi (jako to: konieezność terminowego wy
konania przedmiotów uzbrojenia, prawidłowecro 
ruchu na drogach żelaznych i wodnych, tern~i
nowego wykonania lub reparacyi urządzeń pub
licz?ych,. dotyczący~h za_o]!atrywania w wodę, 
ośw1etlerna lub kauahzacy1 1 t. d.); 

b) w wypadkach, gdy w zakładzie zachodzi 
trudność wprowadzenia robót prawidłowych w 
fabrykacyach, przywiązanych do określonej krót
kiej pory roku (roboty sezonowe, jako to: przy
gotowywanie konfitur i ]wuserw, produktów świą
tecznych, zbieranie soli osadowej z jezior i t. p.); 

c) przy robotach, wywołanych konieczną re
pa.racyą w razie nagłego popsucia się kotłów, 
motorów i pędni i wogóle nieprzewidzianych 
uszkodzeń mechanizmów, przyrządów lub bu
dowli (budynków, tam, otworów wiertniczych 
i t. p.), wskutek czego nastąpiło wstrzymanie ro
bót w całym zakładzie Jub w jakimkolwiek jecro 
oddziale; o 

d) przy wykonywaniu robót czasowych w 
jakimko~wiek odclz~ale zakładu w tych wypad
kach, k1edy skutkiem pożaru, uszkodzeń i t. p. 
okoliczPości nieprzewidzianych roboty w tym 
lub innym oddziale zakładu byly na pewien czas 
skró.cone lub zupeluie wstrzymane i jeżeli jest to 
komeczne dla biegu pełnego innych oddziałów 
zakładu: 

e) odnośnie do robót, koniecznych dla ter
minowego wydawania czasopism per·yodycznych . 

. Z ,liczby -'_Vskazanye;h w artykule niniejszym 
wyJątkow wskazane w p. a dopuszczaja się nie 
inaczej, jak za każdorazowem osobnem pozwole
niem ministra handlu i przemysłu, wskazane w 
p. b nie inaczej, jak za osobnem w każdym wy
padku poszczególnym pozwoleniem odnośnej lro
misyi przemysłowej. 

U w a g a. Odnośnie do zakła-dów i kopalń, 
należących do skarbu, Jego Cesarskiej Mości i 

zarządu głównego apanażów, prawo pozwalania 
na wymienione w p.p. a i b wyjątki należy do 
odnośnych ministrów. 

16. Za robotę nadprogramową uważa się
taka, którą robotnik wykonuje w zakładzie prze
mysłowym w takim czasie, kiedy stosownie do 
rozkładu czasu roboczego jest oti wolny od 
pracy. 

17. Za wyjątkami, wymienionymi poniżej 
w art. 18. zabnwia się pomieszczanie w umowie 
najmu warunków wykonywania robót nadprogra
mowych (art. 16); roboty nadprogramowe, nie 
pomieszczone w umowie najmu, są dla robotni
ków nieobowiązujące i 1110gą być wykonywal1e 
nie inaczej, jak na mocy każdorazowego osobne
go porozumienia się pomiędzy zawiadowcą za
kładu i robotnikami. 

18. Do umowy najmu mogą bye włączane 
warunki, dotyczące takich tylko robót nadpro
gmmowych (art. 16), . które są konieczni'\ ze wzglę
du na techniczne waru11ki fabrykacyi, t.j. wywoły
wane są przez zależne od warunków fabrykacyi 
wypadkowe uchylenia od prawidłowego (normal
nego) biegtt robót. Obowiązek robotnika wyko
nywania takich robót ma prz.vtem miejsee w ta
kim tylko zakresie i w takich \vypadkach, które 
ściśle wymienione są w przepisach porządku we
wnętrznego. 

19. W księdze obrachunków z robot!!ikami 
i w książeczce zarobkowej każdego robotnika 
przypadająca robotnikowi ·placa za roboty nad
programowe powinna być osobno notowana. 

U w a g a. W tych razach, kiedy placa za 
roboty nadprogramowe oblieza się od sztuki i 
nie może być obliezoną oddzielnie od pozostale
go zarobku, w księdze obrachunków z robotni
kami i w książeczce zarobkowej notuje się tylko 
liczba godzin roboty naprogramowej. 

20. Główna komisya przemysłowa ma pra
wo wydawania przepisów o długości i podziale 
czasu roboczego w fabrykacyach i robotach, 
szkodliwych dla zdrowia robotników, że zmniej
szeniem ustanowionej w art. 5, 6 i 7 największej 
długości czasu roboczego w zależności od przy
noszonej przez .te fabrykacye i roboty szkody 
oraz od środków ostrożności, przedsięwzi·ętych dla. 
zmniejszenia tej szkody. 

IV. O ubezpieczeniu robotników. 

Zasady ogólne. 
Najdoskonalsze i najobszerniejsze ubezpie

czenie robotników osiągnięte zostało w Niem
czech. Niewielki stosunkowo obszar, gęste zalud
nienie, wysoki poziom kultury i rozwoju samo
pomocy społecznej, istniejący od dawna ustrój 
kooperacyJny przedsiębiorców i robotników, roz
wój inicyatywy prywatnej i istniejące przed 
wprowadzeniem ubezpieczenia różne instytucye, 
mające na celu zabAzpiAczenie bytu robotników,-
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wszystko to ułatwiało wprowadzenie obowiązko
wego ubezpieczenia robotilików. Pracodawcy i 
robotnicy byli do pewnego stopnia przygGtowani 
do tego i posiadali do prowadzenia sprawy do
stateczne doświad~zenie i ~v~adomości. W tych 
warunkach zadanie państwa sprowadzało się tylko 
do tego, żeby, opierając się na njawnionych w 
praktyce życiowej pojęciach, uogólnić te pojęcia, 
sprowadzając je do ogólnych postanowień pnma. 

W odmiennych warunkach znajduie się Ro
sya. Wielki obszat\ słabe zaludnienie, różnice 
warunków geograficznych, brak Środków komu
IJikacyi, slaby rozwój stosunków, odmienne cechy 
-etnograficzne i społeczne ludności kresowej i sla
by stosunkowo rozwój przemysłu utrudniają w 
wysokim stopniu wprowadzenie takich przedsię· 
wzięć , które dotyczą interesów ekonomieznych 
znacznej liczby ludzi. Do tego należy dodać ogólny 
brak oświaty pośród niższych warstw ludności, anal
fabetyzm i slabe przygotowanie do różnego rodzaju 
organizacyi spo-lecznych, do których bezwątpienia 
należą również instytucye, mające na celu ubez
pieczenie robotników. 

W położeniu robotników w Rosyi zauważyć 
się daią wielkie różnice. Część ich osiedlił·a się 
przy fabrykach i zakładach i zerwała wszelkie 
stosunki z rolnictwem; część utrzymała stosunki 
z wsią i oddaje się n::tprzemian pr::tcy rolnej i 
przemysłowej. Niektóre gałęzi przemyslu, n p. 
mechaniczna., od Jawna korzystają z pracy robot
ników, oddanych wyłącznie przemys-lowej; inne 
natomiast gałęzi, np. cukrownie, cegielnie, tarta
ki ,i t. p. przyciągają do siebie przeważnie lud
ność wlościańską z okolicznych miejscowości. 

Takie orlmienne położenie robotników jak 
również związanie z ziemią, zmuszające ich do 
oddawania się 11aprzemian pracy rolnej i prze
mysłowej, musi być wzięte pod u wagę przy or
ganizowaniu ubezpieczenia. W r azie roz;;zerze
nia ubezpieczenia i na robotników rolnych. jak 
to zrobiono w Niemczech, odpadlaby znaczna 
część trudności, \Yytwarzanych jJrzez zmianę 
zajęcia robotników. Najdoskonalszy sposób ubez
pieczenia. jest taki, który obejmuje wszyst
kich robotników niezależnie od tego, jaką pracą 
najemną są oni zatrudnieni. 

Niemcy doszly bardzo blizko do tej grani
cy, obejmując całą prawie klasę najemników. 
Stworzenie obecnie w Rosyi ubezpieczenia w ta
kim obszernym zakresie 11apotka niezwalczone 
trudności. Dotyczy to zreszt.ą wyłącznie tylko 
ubezpieczenia . na wypadek niezdolności do praey 
i starości, ponieważ pod względem ubezpieczenia 
na wypadek choroby i szczególnie od wypadków 
nieszczęśliwych zmienność składu robotników 
nie gra roli. · 

Państwowe rozwiązanie zadania o ubezpie
czeniu robotników powinno polegać przedewszyst
kiem na obowiązkowym udziale w tern przedsię
wzięciu pracodawców i robotvików. Doświad-

czenie wielu krajów wykazuje, że brak tego obo
bowiązku uniemożliwia utworzenie szerszej otga.
nizacyi ubezpieczenia robotników. Nawet takie 
ulgi, jak dopłata państwowa, zorganizowanie 
przez _ państwo trwałych i pewny ch iustytucyi 
ubezpieczeniowych oraz inne środki popierania 
dają bez obowiązkowości bardzo słabe rezultaty. 
Tem mAiejsze rezultaty system ten dać może w 
Roayi, gdzie idea samopocy i u bezpieczenia znaj
duje się jeszcze w kolebce nawet pośród wyż
szych warstw ludności. Wobec tego mcżna na
pewno przewidzieć, że nieobowiązkowe ubezpie
czenie robotników nie może dać w Rosyi żad
nych rElzultatów. 

Trudności wprowadzenia w Rosyi ubezpie
czenia robotników zależą między innemi i od 
s kład u ludzi, którzy mogą podlegać u bezpiecze
ni u, a zbyt _wielkie rozszerzenie u?ezpiecz~nia ma 
pewne gramce natury praktyczne.]. Obow1ązkowe 
ubezpieczenie wymaga przedewszystkiem ustano
wienia dozoru, polegającego na tern, żeby wszys
cy u bezpieczeni spełniali ciążące JJU 11ich z o bo
wiązania odnośnie do uiszczania opłat; wykony· 
waniA tego dozoru przez władze państwowe lub 
społeczne odnośnie do każdego ubezpieczonego 
był•Jby niezmiernie trudne. Do dozoru tego po
winni bye pociągnięci wszyscy uczestnicy ubez
pieczeni a, których od po wiudzialność mogłaby da
\Vać gwarancyę przestrzegania wyrnagań prawa. 
U czestnikami tymi są pracodawcy. Z chwilą wło
żenia na nich obowiązku śledzenia, żeby pewne 
wymagania prawa odnośnie do pracujących u 
nich osób były przestrzegane, sprawa dozorujest 
znacznie ułatwiona i sprowadza się tylko do usta
nowienia kontroli nad czyn nościami wyłącznie 
tylko pracodawców, nie tak li cznych jak robot
nicy. Wobec tego względy praktyczne zmuszają 
do ograniczenia się ubezpieczeniem tylko najem
ników. 

Ubezpieczenie wszys tkieh najemników przed
stawia w Rosyi również poważne trudności. Ubez
pieczenie robotników, pracujących w Hu ;:;yi w 
przemyśle fabrycznym, górniczym i hutniczym, 
przedstawia najdogodniej szą postać ubezpieczenia. 
Ta kategorya robotników oraz ich pracodawcy 
są o. wiele lepiej przygotowani do tego przedsię
wzięcia, niż · rzemieślnicy, robotnicy rolni i inni. 
Doświadczenie innych krajów uezy, że najprak
tyczniejsze jest rozpoczęcie sprawy od ubezpie
czenia robotników przemysłowych i w następ
stwie dopiero dołączanie do nich pozostałych ka
tegoryi pracy najemnej. Tą mianowicie drogą 
szły inne kraje i w Rosyi ze względu na wymie
nione powyżej właściwości nie pozostaje nic inne
go, jak ograniczenie się na skromniejszych przy
najmniej z początku zadaniach ubezpieczenia wy
łącznie tylko robotników, pracują~ych w prze
myśle fabrycznym, górniczym i hutniczym. 

Takie postawienie kwestyi musi bez wątpie
nia wpływać na sposób ubezpieczenia. Ten ostat· 
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ni nie powinien pozbawiać korzyści ubezpieczenia 
tych robotników, którzy oddają się naprzemian 
pracy przemysłowej oraz takiej, na którą ubez
pieczenie nie rozciąg.a się; z chwilą porzucenia 
przez nich · pracy w zakładach przemyslowych 
ustaje możność dalszego ubezpieczania ich. Od
rośnie do ubezpieczenia niezdolności do pracy i 
s·tarości, wymagającego ciągłości należenia do 
niego, powstaje ·kwestya zasadnicza zwrotu opłat 
ty-m robotnikom, którzy przestali należeć do ubez
pieczenia, lecz 11ie wysłuży li emerytury. Nie ule
ga wątpliwości, że ubezpieczenie robotników 
przemysłowych ze względu na niestałość ich fa
chu może być_ wprowadzone nie inaczej, jak pod 
warunkiem zwrotu oplat w wymienionych powy
żej wypadkach. Sposób ten us talił się w Rosyi 
w kasach emerytalnych na kolejach i w innych _ 
instytucyach. 

Sprawa emerytalna opiera się, jak wiadomo 
na zasadach naukowych asekuracyi . Istota tych 
zasad polega na odpowiedzialności każdego uczest
nika za wszystkich i wszystkich za każdego. W o
hec tego opłaty uczestnika nie s tanowią jego 
własności i obJiczają się zależnie od wartości po
siadanych przez niego praw. Odnośme do całej 
grupy ubezpieczonych ich zobowiązania powinny 
być zrównoważone przez wartość ich praw, lecz 
dla po3zczególnych uczestników zauważyć się da
ją znaczne bardzo wahania w kierunku nadpłat, 
dokonywanych przez jednych uczestników na ko
rzyść innych i odwrotnie. Ta cecha szczególna 
zasad ·asekuracyi wymaga pewneg o przygotowa
nia i zrozumienia przez uczestników idei ubez
pieczenia. O ile poziom umysłowy uczestników 
ubezpieczenia pozwala na zrozumienie tej idei, 
wówczas piema piezadowoleń u tych uczestników, 
którzy otrzymują mniej, niż wpłacili do kasy 
emerytalnej. Brak odpowiedniego przygotowania. 
do zrozumienia tej idei, napotykany w mało oś
wieconych warstwach ludności , wytwarza najczę
ściej pośród uczestników niezadowolenie z ubez
pieczeniaich na zasadach nauki asekuracyj n ej. Skut
kiem tego byłoby wielce trudnem ubezpieczenie 
w Rosyi robotników na wypadek niezdolnoś -Ji do 
pracy na zasadach naukowych. 

Wymienione warunki i cechy szczególne 
ustroju rosyjskiego nie uniemożliwiająjednak zor
ganizowania pomocy robotnikom w ważniejszych 
wypadkach potrzeby, lecz nie pozwalają one na 
natychmiastowe przeniesienie na grunt rosyjski 
całej niemieckiej organizacyi ubezpieczeniowej. 
Przy projektowaniu dla Rosyi możliwej organi
zacyi instytucyi, mających na celu ubezpieczenie 
robotuików, należy mieć na względzie, żeby pro
jektowane środki nie wywołały żadnych kompli
kacyi, wielce · niepożądanych w tak trudnem i 
skomplikowanem zadaniu. 

Z przytoczonych powyżej względów należa
loby wprowadzić w Rosyi zaraz ubezpieczenie 
robotników na zasadach następujących: 

l) Do ubezpieczenia należą z początku tylko 
robotnicy, pracujący w przemyśle fabrycznym, 
górniczym i hutniczym oraz ich pracodawcy. 

2) Udział pomienianych robotników i pra
codawców w instytuc~ach ubezpieczeniowych po
winien być obowiązkowy. 

3) Ubezpieczenie powinno z początku obej
mować wypadki choroby i kalectwa. 

4) Ze względu na trudność wprowadzenia 
ubezpieczenia robotników na wypadek niezdol
ności do pracy i starości oraz na konieczność do
konania w tym celu obszernych prac przygoto
wawczych wprowadzenie tego działu ubezpiecze
nia nie może być dokon ane teraz jednocześnie z 
innymi działami i powinno ono być nieco odro
czone do czasu nabrania pewnego doświadczenia. 
odnośnie do dzialu ubezpieczenia na wypadek 
choroby i kalectwa. 

Taki pr·zebieg stopniowy w rozwiązaniu te
go zadania odpowiadałby najzupełniej rozwojowi 
historycznemu tej sprawy w Niemezecl1, •gdzie 
ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy 
i .starości zostało wprowadzone po upływie pięciu 
lat od wprowadzenia ubezpieczenia na wypadek 
choroby i k alectwa. Również w Austryi, gdzie 
dwa ostatnie działy ubezpieczenia od dawna zo
stały wprowadzone, ubezpieczenie robotników na. 
wypadek niezdolności do pracy i starości napoty
kalo t ak poważne przeszkody, że dotychczas nie 
mogło być wprowadzonn. 

Należy jeszcze zaznaczyć, że, pozostając w 
dziedzinie zbyt szerokich dążeń i celów, można 
osiągnąć cel odwrotny i nie dać robotnikom na
wet tego, co w praktyce jest możliwe i niezbęd
ne pod względem okazania robotnikom koniecz 
nej pomocy. Przy wprowadzaniu w Rosyi ubez
pieczenia robotników należy ściśle odróżnić to, 
co jest pożądane i konieczne, od tego, co jest mo
żliwe, i dążyć tylko do tego, co nie przekracza 
granic możności praktycznej, zwężających z ko
nieczności zakres ubezpieczenia. Osiągnięcie jed
nak tylko wymieuionych powyżej zadań będzie 
olbrzymim krol{iem naprzód, wprowadzającym 
doniosłą wielce reformę w położeniu naszych ro
botników. 

1. Ubezpiec.~enie na wypadek, choroby. 
Ubezpieczenie robotników na wypadek cho

roby polega na okazy w ani u im pomocy lekar
skiej oraz wsparć pieniężnych w celu pokrycia. 
straty zarobku. ·wymienione rodzaje pomocy 
okazują w Nieroczech kasy szpitalne. Przecho
dząc do rozpatrzenia obowiązków, które mogłyby 
obciążać kasy szpitalne, należy zauważyć, że w 
Rosyi do obowiązku pracodawców należy lecze· 
nie robotników.*) Kasy szpitalne nie byłyby za-

* ) 'l'a ldego prawa w Rosyi ni·ema; w nie któ rych t y lko gałę
ziach przemysłu orlnośne władze miejscowe włotyły na przemysłow-· 
c ó w obowiBtzeł ... leczen i n. swoich robotników. Prawo nio pozwala tylko 
na pobieranie od robotników opłaty za okazywanie pomocy lekarskiej, 
lecz okazywa nie tej pomocy zalety wogóle od dobrej woli prac<:>da:w
ców. Wyjo,tek stanowi!\ choroby, spowc•dowane przez wypadk1 me
szczęśliwe, gdzie leczenie robotnikó\v nalety z obowiązku do praco-
dawców. K . S. 
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pewne w możności zadośćuczynienia tak trurlne
mu zadaniu, jak zorganizowiwie pomocy lekar
s~iej, połączone~ z ~oniecznością budowy. szpita
low, amb_ulator;row 1 z :pr?wadzeniem tego dzia
łu ubezp1eczema robotmkow. Zadaniu temu ka
sy szpitalne z początku przynajmniej nie byłyby 
w st~nie podołać. Niemcy nie mogą służyć dla 
Rosy1 pod ' tym względem za przykład chociażby 
dlatego tylko, że tam do kas szpitalnych nale
ży liczna bardzo rzesza najemników, co przy nad
zwyczaj gęstem zaludnieniu ułatwia w znacznym 
stopniu organizacyę i prowadzenie sprawy. W 
Rosyi wobec niewielkiego w stosunku do obszaru 
zaludni~~ia organizac_ya na szerszą . skalę pomocy 
lekarskieJ przedstawia nadzwyczaJne trudności 
nawet dla ziemstw. 

Dla braku danych dokladnyeh niepodobna 
dziś obliczyć, jakie środki mogą być potrzebne 
dla ubezpie?zenia robotników na wypadek cho
roby. Pomtmo to teraz mogą być uakreślone 
z~sadnicze post?nowienia o kasach; najwięcej pra
wtdłowa orgamzacya może być osiągnięta pod · 
warunkiem_, ż:- prawo będzie okre_śla~o tylko ogól
ne postaw1eme sprawy, ustanow1eme natomiast 
szczegółów będzie oddane w pewnych określo
nych przez prawo granicach do uznania kas na 
zasadach możliwie szerokiego nadanego im samo
rzadu. 

· Ważniejsze zasady prawa o kasach szpital
nych powinny być następujące: 

l. Prawo ustanawia . obowiązek otwierania 
oddzielnych kas szpitalnych w zakładach 
zatrudniających 50 i więr:ej robotników. Za~ 
kłady z mniejszą li czbą robotników obowiaza
ne są łączyć się w celu otwierania wspólnych 
kas szpitalnych. 

2. K asy mają obowiązek wydawania wsparć 
p~eniężnych podczas cnoroby i połogów jak rów
meż na pogrzeby zmarłych uczestników kas. 
W spa.r.cia P?dc_zas ?horoby. nie mogą być mniej
sze mz. 1

/ 3 1. me w1ększ~ mż -j3 zarobku chorego 
uczestmka .Kasy zależme od uznnnia zebrania 
ogólnego uczestników kasy. 

3. Środki kas powstają z opła t robotników i 
pracodawców w pewnym określonym w prawie 
stosunku. Wnoszenie opłat do kas należy do 
przemysłowców, którzy mają prawo dokonywania 
:obotnikom z ich zarobków potrąceń przypada
JąCych na rzecz kas sum. 

4. Opłaty robotników nie mogą być mniej
~ze niż l% i nie większe niż 3% przypadającego 
1m zarobku. 

5. ~ap.itały karne zakładów przemysłowych 
przelewaJą s1ę do kas tak dla wytworzenia fundu
szów rezerwowych, jako i dla pokrycia wydat
ków bieżących kas. 

6. Kasy szpitalne korzystają z szerokiego sa
morządu; są one osobami prawneroi i posiadają sa
modzielny zarząd, niezależny od zarząd,u zakładu. 
Organ wykonawczy kasy (zarząd) składa się z przed-

stawicieli obu stron z wyboru każdej z nich; liczba 
przedstawicieli jednej i drugiej strony odpowia
da wnoszonym przez nie na rzecz kasy opłatom. 

Takajest w zarysach ogólnych możliwa w Rosyi 
organizacya kas, szpitą.lnych, która bez wielkich 
trudności · może być urzeczywistnioną w zakła
dach przemysłu fabrycznego, górniczego i hutni
czego. W pozostałych gałęziach pracy ubezpie· 
czenie mogłoby być wprowadzane stopniowo; 
doświadczenie kas f~brycznych, górniczych 
i hutniczych da materyal, który wyjaśni warun
ki, na jakich dalsze rozszerzenie ubezpieczenia na 
wypadek choroby daloby się w praktyce osiąg
nąć. Taką mianowicie drogą szly inne kraje, 
wprowadzając . z początku tylko ubezpieczenie 
robotników. zatrudnionych w przemyśle wielkim, 
i rozszerzając następnie na mocy praw dodatko
wych ubezpieczenie na pozostałe rodzaje pracy 
najemnej. 

2. Ubezpieczenie od wypadków 
n.ie.~zczęśliwych. 

Prawo z dnia 15 czerwca r. 1903 ubezpiecza 
robotników, poszkodowanych na zdrowiu skut
kiem wypadków nieszczęśliwych; prawo to opar
te zostało na odpowiedzialności majątkowej ka:ż
dego pracodawcy wobec robotników, zatrudnio
nych w należącym do niego przedsiębiorstwie. 
Wadą zasadniczą tego prawa jest ryzyko emery
tów, połączone ·Z odpowiedzialnością majątkową 
przemysłowców. . 

Prawo to powolało w Rosyido życia wiele to
warzystw ubezpieczenia wzajemnego, otwieranych 
przez przemysłowców w celu wspólnego wzajem
nego ponoszenia ryzyka, wypływającego z od
szkodowania robotników za wypadki 1:ieszczęśliwe. 
[st.nieją obecnie takie towarzystwa w Rydze, 
O desie, Kij o wie. Petersburgu, Iwan owo-W oznie
siensku, \Varsza wie. Moskwie i innych miastach. 
Wiele z tych towarzystw ustaliły swoją działal
ność i z powodzeniem ponoszą obowiązki. włożo
ne na ich uczestników na mocy prawa z d 11 i a 15 
czerwca r. 1903. 

Towarzystwa te wytworzyły warunki, bar
dzo dogodne dla wprowadzenia obowiązkowego 
ubezpieczenia r obotników, które dzięki 'tym wa 
runkom może być dokonane bez szczególnych 
trudności, ponieważ ze względu na szeroki rozwój 
w Rosyi ubezpieczenia w towarzystwach wzajem
nych. usunięte zostały przeszkody wprowadzenia 
obowtązkoweg<? należenia przemysłowców do po
dobnego rodzaJU towarzystw. Tę drogę obrały 
Niem0y, gdzie przed wprowadzeniem obowiązko
yveg.o ubezpieczeni~ od wypadków nieszczęśliwych 
1stn~alo bardzo w1ele towarzystw ubezpieczeń 
yvzaJen;mych; pi·awo z r. 1884 zjednoczyło tylko 
wh dz1alalność i powolało do życia kilka nowych 
towarzystw, do czego przemysłowcy niemieccy 
przez udział czynny w dawnych 'towar:llystwach 
byli dostatecznie przygotowani. (d. n.) 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1906. 
Wydobywanie galmanu. W czerwcu r. 1906 wytwórczość galmanu byŁa następująca~ -

Rok 1905 Rok 1906 W r. 1906 wydobyto więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r. 1905 

Nazwa kopalni Od uoc zo,tku Od ]•OCZI\tku Od początku roku 
Czerwiec roku do Czerwie e roku do Czerwiec do 30 czerwca BC czerwca SO czerwca 

p u d ó w pudów l {11 
.11 pudów l % 

J 

i l 
Boleslaw . 78122 l 4~461 00]01 3298g2 - '7421 - 22 - 158 569 - 32 

ózef . 201 7o8 l l 176 396 :;6400 504 216 - 145 3~ - 72 - 672 18o - 57 
Ulisses 2o8949 

l 
l 482 292 182 38o l 179 305 - 26 569 - l" :> - 302 g87 - 24 

Razem l 488779 l 31.:!71491 299481 ! 2013413 1-18g298 1 - 391-1133736 1 - 36 

l'odlug gatunków wytwórczość g almanu hy fa następująca: gruby 113 297 pudów i drobny 186184. 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem olawiu byla następujaca: 
-

Nazwa kopalni 

oleslaw 
ózef . 

B 
J 
u lis s es 

Rok 1905 

Czerwiec 
Od poczo,tku 

roku do 
ao czerwca 

---p u 

24815 · 171 318 
-- -

7Ó7 5 720 

. 
R ok 1906 

l Od pocz•\tku 
Czerwiec roku do 

l aJ czerwca 

d ó w 

25 034 164 742 
168 308 

22 7?6 4' 366 

-W r. 1906 wydobyto więcej C+) 
~o mniej (-), niż w r . 1905 

Czerwiec 
Od· początku roku 

do 30 czerwca 

-l % pudów pudów l 0,1 
,1) 

+ 219 l+ l - 6 s-;6 - 4 
+ r68 + - + 3o8 + -
+ 22009 +286g + 35646 +623 

Razem l 25582 l 177038 l 47978 l 200416 l+ 223g6 1 + 881 + 29378 1 + 17 

Dnia 30-go czerwca pozostalość wydobytego zarobili 23 451 rubli. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na 'kopalniach wynosił'a 1111108 pudów, go robotnika wynosił' na dniówkę l rub. Wy
galmanu z . błyszczem olawiu 189 593 pudy. padków nieszczęśliwych z robotnikami bylo: 13, 

W czerwcu r. 1906 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczbr. robotników wy- i 5, za. koltezonych wyzdrowieniem zupefnem. 
nosi!a l 019. Robotnicy odrobili 23439 dniówek i 

Płukanie galmanu. ·w czerwcu r. 1906 wytwórczość galmanu płukanego była następujaca: . 

Nazwa pluczki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Razem . 

Rok 1905 

Czerwiec 
Oił początku 

roku do 
30 czerwca 

p u 

86864 554491 
- -

200630 49378o 

Rok 1906 

Od pocze,t.ku 

Czerwiec roku d o 
30 czerwca 

d ó w 

866so 539 239 
- -

'558go so6725 

W r. 1906 otrzymano więcej C+) 
albo mniej C-), niż w r. 1905 

Od początku roku 
Czerwiec do 30 czerwca 

pudów l w pudów l % 1l 

- 2f4 - o - 15252 1- 3 
-~ - - -

- 44740 - 22 + 12 945 + 3 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa plucz ki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1905 

Od początku 

Czerwiec roku do 30 
czerwca 

p u 

28g4 14605 
- -

- 100 

Rok 1906 

-
Od początku 

Czerwiec roku do 30 
czerwca 

-d ó w 

3 005 
l 24 ,g, l 

-

l 
-

- 192 

-
W r . 1906 otrzymano więcej (+} 
~o mniej (-}, niż w r . 1905 

Czerwiec 
Od początku roku 

do 30 czerwca 

pudów l % pudów l Ol 
t> 

+ 7" + 25 + 95 16 + 6s 
- - - - · 
- - + 92 + 92 

Razem . l 28g4 l 14765 l 3005 24373 l + 7'' l + 25 1 + g6o8 1 + 6s 

Dnia 30 czerwca r . 1906 po zostaJość galma- zatrudnionych robotników wynosiła 268. R obotni
nu płukanego na płuczkach wynosila 766 074 cy odrobili 6 177 dniówek i zarobili 4 286 rubli. 
p udy, błyszczu ołowiu 2 365 pudów. Przeciętny zarobek jednego robótnika na dniówkę 

W czerwcu r. 1906 w 2 czynnych płucz- wynosi ł 69 kop. Wypadków n ieRzczęśliwych z 
kach g almanu i błyszczu ołvwiu przeciętna liczba robotnikami nie było . 

Wytapianie cynku. W czerwcu r. 1906 wytwórczość cynku była następująca: 

P au 
Kon 
Będ 

Nazwa huty 

-
lin a 
stan ty . 
z1n 

Razem ·l 

--
Rok 1905 

-
Czerwiec 

Od początku 
roku do 

30 czerwca 

- p u d 

21 523,50 g7045,25 
l I 072 50 '78 
1669g Pg59 

Ro~ W r . 1906_ otrzymano 
. . 

więcej C+) 
_ albo mmeJ (- - ). niż w r. 1905 

l Od IJOczątku 
Czerwiec 

Od poGzątku roku 
C zer wiec roku do do 30 czerwca 30 czerwca 

l 
ó w pudów l % pudów l o/o 

l 
,g g83,25 !08 458,25 - 2 540,25 - !2 + 21 '1 ' 3 + 25 
12 165 fig 570 + l 093 + lO + 19392 + 39 
176'7 107774 + 919 + 6 + 34915 + 48 

l+ 

Wytwórczość pyłku 

'-19 293,50 l 2!0082,25 1 48 765,25 1 2g5 g02,2j l 

cynkowego była następująca: -.. 

l Rok 1905 Rok 1906 W r 1906 otrzymano więc~.:.J (+ ) 
~o mniej (- ), niż w r. 1905 

l 
Nazwa huty l Od początku Od początku Od początku roku Czerwiec i roku do Czer wiec r oku do Czerwiec 30 czerwca. 30 czerwca. do 30 czer wca 

l 
p u d ó w pudó.,.,. l o/o- pudów l o/o 

P aulina . 1268,go g 12g,25 2 ggs,3o 
l 

'4951,20 + ,6 ,6,so + 127 + 6 g22,95 + g4 
Konstanty 2g7 l 3g6 451 2 q6 + !64 + 57 + 700 + 55 
Będzin s64 2 193 732 l 4 197 + !68 + 30 + 2004 l + gr 

Razem . l 2 Ilg,8o l II 707:25 1 4 o68,3o l 21 294,20 l+ l 94g,501+ 92 1 + 9 sg6,gs l + g2 

Dnia 30 czerwca r . 1906 pozostalość wyto- dn iówek i zarobili 28 674 ruble. Przeciętny zar o
pionego cynku w h utach wynosiła 15436,40 pu - bek j ednego robotnika wynosił na dniówkę l rub. 
dów, pyłku cynkowego 2 724,85 pudów: 30 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W czer wcu r . 1906 · w 3 czynnych hutach było 6, zakończe>ny~h wyzdrowieniem zupełnem. 
cynkowych przeciętna liczbl;l. zatrudnionych ro- .f. H. 
bot ników wynosiła 957. Robotnicy odrobili 22 000 

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



192 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HU'rNICZY 1906 

Jrzegfąu fi teratury górniczo- fiutniczej. 
Treść art91{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Oorny_i Żurnał (1906) Lipiec. a) A. illiti1i- Zużywając d w a razy mniej energii, aniżeli piec 
sld. Opis niektórych I~Clpalń i hut żelaznych w Au- Herousa, wytwarza on temperaturę l 700°. Przy 
stryi (dole). W dalszym ciągu artykuł zawiera opis 50 amp. w ciągu 5- 9 minut od czasu zapalenia. 
huty w Witkowicach i kopalni węgla Tiefbau w w piecu topi się Fe, Mn, Ni, Cr, Pt; przy 60 amp. 
Karwinie na Morawach oraz huty arcyksięcia w ciągu 10 min. topi się 250 gr chromu; przy 70 
Fryderyka na Śląsku Austryackim. b) Beilkirch. amp. otrzymuje się do polowy stopiony węglik 
Sposób zapobiegania tworzeniu sie d.siur osadowvch wapnia. Wreszcie przy sile prądu 200 aill.p. i na
w wielkich blokach ~talowych. Tfumaczenie artyim- pięciu 30 wolt węglik wapnia topi się zupeł'nie 
łu, zamieszczo nego w czasopiśm ie Stahlund Eisell oraz ma miejsce redukcya tlP.nków Cr i W o. f) 
(r. 1905, M 15).*) c) J. Kostrow. Wytwórczość i spo- Przemvsl weglo wy ·w Królestwie Pols!ziem ·w r. 1905 
życie gazu wylfltowego 1t• hucie żelaznej w Kus.swie według da'llych statystycznych, 0głoszonych w 
na Uralu. Badania, dokonane w celu oznaczenia Przeglqdzie Górni-::zo-Hutniczym. g) Przem.ysl cyn
ilości gazu wylotowego, dostarczanego przez wiei- lco wy 1v Królestwie Polskiem w r. 1905 na pod
kie piece oraz wyliczeniapracypożytecznej ogrze- stawie danych z tegoż źródla. h) A. Keppen. O 
waczy wiatru i kotłów, opalanych gazem. d) A. pr.semvśle p;órnicBo-hutuiczvm w Lotaryngii jrau
Zajcow. Eks!uers_va JW Altaj w r. 1905. Opis wy- ~ wslliej. Rzut oka na obecny stan przemysłu gór
cieczk~, dokonanej w ce.lu badań petrograficznye:h niczo-h~tniczego ~ ruchu robotniczeg? w depar~ 
wzdluz rzek Czarysza 1 Koksu. e) A. Ku.s11iecow. tamenCle Meurt 1 Mosell. Lotar·yng1a stanowi 
Nowy piec eleNr_vczuy do badań w laboratoryu'"· bardzo ciekawy przykład nfldzwyczaj szybkiego 
Piece gazowe i koksowe do badań, wymagających rozwoju przemysłu górniczo-hutni czego, który po
l 000-2 500°, nie nadają się zupe.J'nie, gdyż wy- wstanie swe zawdzięcza wyłącznie udoskonaleniom 
twarzają t.emperaturę nie wyższą nad l 200-1500°. techniki hutniczej , dają0ej możność przetapiania 
Piec elektryczny Moissana odegrał ważną rolę w rud żelaznych fosforycznych i przeróbki na . stal 
chemii wysokich temperat.ur, lecz z powodu bra- wytwarzanego z nich s11rowca. Wytwórczość ru
ków w budowie wyłączona jest możność czynie- cly w ciągu ostatnich 7 lat wzrosła czterokrotnie 
nia spostrzeżert nad badanem ciał'em podczas ope- i stanowi obecnie 85% ogólnej wytwórczości ]'ran
racyi. W r. 1901 Hereus zbudo wał piec, składa- cyi. Wytwórczość surowca wynosi 67% ogólnej 
jący się z rury porcelanowej, owiniętej wstęgą wytwórczości. Ten szybki rozwój przemysłu wy
platynową lub drutem niklowym. Piec ten daje wolał brak robo tn ików miejscowych, których z 
temperaturę l 500° i jest niezastąpiony tam, gdzie konieczności zastąpiono cudzoziemcami. Liczba 
wymagana jest szczególna czystość, lecz często cudzoziemców w okręgu Briey dosięga 40%. Bred
podlega zepsuciu skutkiem pęknnia rurek porce- ni zarobek na dniówkę wynosi 41

/ 2 do 51
/ 2 fr., co 

lanowych. Piec, używany przez prof. Lorentza pozwala robotnikom po zaspokojeniu potrzeb czy
w politechHice w Zurichu, skł'ada się z cylindra nić stosunkowo znaczile oszczędności. Autor api
węglowego, obł'ożonego masą magnezyową. Przy suje przebieg i wyniki strajków, jakie miały miej
pomocy tego pieca można osiągnąć temperaturę sce w drugiej połowie r. 1904 i w początkach r. 
~ 000°, lecz wymaga on specyalnego transformato- 1905 w przemyśle górniczo-hutniezym. W więk
r a i znacznej ilości energii elektrycznej (30 - 50 szości wypadków strajki był'y organ izowan e z po
kw.). Ostatnimi czasy pod n azwą kryptolu uka- budek poljtycznych, j akkolwiek robotnicy zawsze· 
zała się w handlu specyalna mieszanina do ogrze- stawiali tylko żądania treści ekonomicznej i po 
wania zapomocą prądu elektrycznego do 3 000°, wyczerpaniu zasobów przystępowali do pracy 
składająea się z substancyi węglowych, glinki i prawie bez ustępstw ze strony przemysłowców. i} 
karborundum. Piec kryptolowy składa . się z cy- Zapasy rudy żela:anej 1w kuli .s·iernsldej. TŁumacze
lindra żelaznego, wyłożonego magnezytem, we- nie artykulu, zamieszczonego w czasopiśmie Gluck
wnątrz którego znajduje się tygiel z gliny ognio- auf (r. 1905, M 49). 
trwałej; przestrzeń między tyglem i masą magne- Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und 
zytową wypełniona jest kryptolem. Zastosowany HUtteowesen (1906) N!! 31. a) Gómict-wo na wy
w labaratoryurn instytutu górniczego piec ten sta1vie hvgienicznej w Wiedniu w r. 1906. Nosze do 
okazał się zupełni e nieodpowiednim. Autor po- l przenoszmia ciężl~o rauionych w llopaluiach. Nosze,. 
daje. ~pis pieca ~łasn.ego pou:yslu i. otrzymanE:) 

1 
zbudowane według. pomysłu d-ra Philippa, . dają 

wymki. P1ec zł?zony .)est z cegieł ogmotrwałych: 1 mo~ność przew_ożem~ choryc~1 .w klatc6 .wy~~~go
W olna przesti·zen pomiędzy tyglem, elektrodami l weJ w położem u naJwygodmeJszem; naJmnieJsze 
i ścianami pi2ca wypeł'niona jest miałkim koksem. wymiary klatki mogą być następujące: wysokość 

1

1 m 75 cm i długość l rn 40 cm. Nosze mają dłu-· 
*) Por. Przegląd Górn iczo-Hutniczy. r. 1905, str. 462. gości 2 m 20 cm i mogą zajmować W klatce po-
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lożenie nachylone pod kątem 4G0 - 60°. Ażeby nie 150-180 i 200 1~1(. Liny takie dają prawie 
chory mógł w tern położeniu utrzymać się nieru- zupełną gwarancn~ bezpieczeńswa. b) Górnictwo 
chomo, slużą podpórki pod pa.chy, pod nogi i w i hutnictwo na miedzynarodowym lzongresie chemii 
międzykroczu. Podpórki dają się z łatwością stosowanej w Rzy;nie- w r. 1906. Krótkie stresz
przesuwać, skutkiem czego mogą być dopasowa- czenia referatów z dziedziny hutnictwa, górnic
ne do każdego wzrostu. Nosze ważą 30 kK; cena twa i geologii, wygłoszonych na kongresie. c) H. 
ich wynosi 250 koron. b) .f. Ksanda. Wiertarki elek- Koch. Zastosowanie elektryczności w hutnictwie (c.d.). 
tryczne, stosowane przy budowie sztolni Frallciszlza Opis walcowni o napędzie elektrycznym. 
Józe_fa w Breth (dok.). Zestawienie kosztów wier- NQ 34. a) R. Vondraczek. O tworzeniu się siar
-cenia za pomocą wiertarek Siemensa i Halskego cz a1tów slmtldem prażenia pirytów. Reasumując wy
dawnego i nowego typu. c) A. l?iedler. O roz- niki badań dotychczasowych, dotyczących warun
~voju i znacz eniu turbiny parowej. Odczyt, wyglo- ków tworzenia się siarczanów pod wp!ywem pra
szony na posiedzeniu jubileuszowem Towarzystwa żenia siarczków, autor przychodzi do wniosku, że 
niemieckich inżynierów w Berlinie. Skreśliwszy warun karni koniecznymi są: nadmiar tlenu powie
krótką historyę rozwoju turbiny parowej, autor trza; obecność katalizatorów i odpowiedniej tern
odpowiada na pytania: co dotąd w tym kierunku peratury; obecność tlenków metalicznych. Autor 
osiągnięto .i co da się jeszcze osiągnąć w przy- przytacza wyniki własnych badań nad wpływem 
szlości? Bezprzykładnie szybki w historyi budo- temperatury na tworzenie się siarczanów. b) Ele/l
wy maszyn rozwój i udoskonalenie jednej z naj- tryczna lampa be.zpiecz e1:Zstwa z suchym akumu/ato
trudniejszych do budowy silnic posiada olbrzy- rem. Firma Neupert w Wiedniu wykonała nową 
mie zn~czeni_e zwlaszc~a dla elektrotechniki. _Ma- / lam:pę bezpieczeństwa, w której zamiast suchych 
le turbmy me dadzą s1ę wykonać z powodzemem. ogmw zastosowano suche akumulatory. Lampa 
Zastosowanie turbin w marynarce również napo- waży 2 200 gr i przy sile światla równej 3 świe
tyka trudności ze względu na szczególne i nie- com normalnym świeci w ciągu 10 godzin. c) H. 
przyjazne waruuki pracy. Na lądzie turbina w Koch. Elekfryczność w hutnictwie (c. d.). Opis wal
porównaniu z maszyną parową wypada ekono- cowni w Swiętochlowicach. 
miczniej tak pod względem spożycia paliwa, j ak Revue de metallurS!ie (1906) Ma.i. a) P. 
rozchodu pary. Turbina nie jest silnicą przy- Dejea11. W sprawie określenia puuldu topliwości 
szlości, lecz doby obecnej. miedz i. Dla określenia punktu topliwości miedzi 

NQ 32. a) O . . Veuburger. Zastosowauie loko- autor użył pyrometru Le Chatt,liera. Porównywu
mobili TVolfa w Notsc/i. Do wytwarzania prądu jąc z punktem topliwości zlota, który wynosi 
elektrycznego w Notsch na potrzeby zakładów l 065°, -autor znalazL że dla miedzi punkt ten 
górniczych w Bleibergu korzystano z siły spadku równa się l 085°. Mieclź metaliczna z tlenkiem 
wody. Wobec tego, że ilość wody podlegała czę- miedziawym tworzy mieszaninę eutektyczną, w 
stym i znacznym wahaniom, postanowiono unie- której ilość tlenku dochodzi do 4,5-5,0%. Punkt 
zależnić urządzenia elektryczne i zabezpieczyć topliwości takiej mieszaniny wynosi około I 065°; 
prawidłowość ruchu przez zastosowa nie dodatko- wraz ze zmniejszeniem ilo śc i tlenku w miedzi 
wych urządzeń, wytwat·zających parę. Autor po- punkt topliwości wypada przy temperaturze sto
równywa maszynę parową z turbiną parową oraz sunkowo niższej. b) L. Guillet. Badania u ~1d mo
motorami benzynowym i parowym . i dochodzi do siqdzami specyalnymi. Wyczerpujące badania do
wniosku, że najodpowiedniejsza w tym wypadkujest tyczą wplywu glinu, manganu, żelaza. eyny, 
lokomobila Wolfa, która też znalazła tam zasto- o-łowiu, krzemu i magnezu na własności mosiądzu. 
sowanie. b) H. Roch. Elektryczność w hutnictwie Szczególniejszą zwrócono tiwagę na oznaczenie 
(pocz.). Opis wyciągów pochyłych dla wielkich spółczynników równoważności (coefficient d'equi
pieców i różnego rodzaju podnośnic elektrycz- valence) t. j. oznaczenie ilości cynku, jaką zastą
nych, stosowanych w hutnictwie. , pić może l% itJnego metalu bez wplywuna wlas-

NQ 33. a) .Statystyka lin wyciqgowych na Slq- ności mosiądzu. Dla żelaza spółczynnik taki wy
sku Górnym za roi~ 1905. Z zestawienia danych nosi 0,9. Ilość żelaza, jaką można wprowadzić do 
statystycznych za ostatnie 24 lata wynika, że sto- mosiądzu, jest 1,6o0/ 0 • c) Ch. Fremont. Wytrzyma
sowane dawniej liny okrągłe z drutu żelaznego lość stali tta ścinanie. Pierwsze próby oznaczania 
od 7 lat zupełnie . wyszly z użycia i zastąpione wytrżymalości stali na ścinanie czynione byly w 
zostały przez liny ze stali tyglowej. Gdy w r. Anglii przy budowie mostu Conway. Z otrzyma-
1882 liczba lin zerwanych stanowiła 9,62%, w r. nych . wyników wypada, że ta jest zwykle o kil-
1905 wyniosła zaledwie 0,52% wszystkich lin, hę- ka l<g na l mm mniejsza od wytrzymałości na 
dących w użyciu. W roku sprawozdawczym :;;o;e- rozerwanie. Autor wykonał kilkaset prób wy
r~ala się tylko l lina na 192 czynne. W os ta t- trzymałości stali na ścinanie i doszedł do wniosku, 
mch czasach coraz bardziej wchodzą w użycie w że jest ona zupełnie równą wytrzymałości na ro
miejsce lin ze stali zwyklej tyglowej o wytrzy- zerwanie. Wyniki te nasunęły autorowi myśl moż
l~alości 120 kg liny druciane z patentowanej sta- liwości zastąpienia prób wytrzymałości na ro
h tyglowej, posiadającej wytrzymałość na zerwa- l zerwanie p:rzy badaniu mechanicznem stali przez 
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próby wytrzymałości na ścinanie, jako łatwiejsze, 
tańsze, a być może nawet doldadniejsze. d) C. 
Bach. O tworzeniu się s.sczelin ·w blasze kotłowej. 

Tłumaczenie arty kulu, zamieszczonego w czaso
piśmie Zeit. des Ver. deutscher Ing. Szczeliny 
w blasze kotłowej powstają według autora 
skutkiem wad metalu, błędów w konstrukcyi, 
niewłaściwej obróbki blachy podczas budowy ko
da oraz wpływów, jakim ten kocioł podlega w 
czasie pracy lub poza nią, zwłaszcza zaś skutkiem 
zmian temperatury. Autor podaje szereg przy
kładów tworzenia się szczelin w blachach, ktbre 
przy odbioi·ze czyniły zadość przepisom wiirzbur
skim . 

Czerwiec. a) Deslrmdes. Neakcye chemicz 11e, 
zachodzace w piecu martenowskim o spod.sie l~wa

śn_)•m. Wyniki badań nad zjawiskami chemicz
nemi, jakie mają miejsce w piecu po stopieniu 

. materyalów. W wanuie metalowej, składającej 
się z dwóch cieczy metalu i żużla, autor stara się 
określić ilość każdego z ciał, wchodzących do 
tych cieczy, a mianowicie: węgla, krzemu, man
ganu, siarki, fosforu i niklu. Wzujelilny stosu
nek tych wielkości autor nazywa spóJczyunikiem 
rozmieszczenia (coeficient de distribution). Spół
czynnik ten zależny jest od temperatury i skła
du chemicznego cieczy. b) Guillery. Oz nac:rmie 
{{ranicy proporcyonalności w metalach. Autor po
daje opis nowego sposobu oznaczania granicy 
proporcyonalności oraz wykreślani a krzywej wy
dłużenia. Sposób po~ega na mierzeniu oporu elek
trycznego, jaki ujawni a próba metalu w' czasie 
badania jej pod względem wytrzymałości na .ro
zerwanie. c) H. Le Chatelier. Kontrola 1lllukowa 
biegu pieców przemyslowych. Wyklad w uniwer
sytecie w Leodyum. Prelegent, czerpiąc ze swe
go długoletniego doświadczenia, przytacza przy
Jdady, w jak kosztowny a cz ęstokroć zupełnie 
niewłaściwy sposób przemysłowcy starają się usu
wać nienormalności biegu różnego rodza.iu pieców, 
podczas gdy proste badania naukowe wskazałyby 
najpewniejszą drogę zaradzenia złemu. Badania, 
o których mówi prelegent, doty czą temperatury 
gazów, wartości ogrzewalnej rnateryałów opało ~ 
wych, analizy gazów oraz ich ciśnienia, objętości 
i szybkości ruchu w kominie. Autor mówi o 
przyrządach, służących do povi:yższych celćJw, a 
więc o pyrometrach, stożkach Segera, manome
trach i przyrządach do rozbioru gazów. 

Lipiec. ·a) F. Osmond. Udzial jrancw::ów w 
postepach ua polu metalurgii teoretycz nej. Heferat, 
wygloszony na VI kongresie chemii stosowanej. 
Autor dzieli badania metalurgiczne na trzy gru .. 
py. Do pierwszej zalicza badania z dziede.:iny 
hutnictwa właściwego czyli chemii wysokich tem
peratur, opartej na zastosowaniu węg~a jako pa
liwa, przy temperaturze dochodząceJ do 1600°. 
Druga grupa obejmuje dział metalurgii, opartej 

na zastosowaniu wodoru jako paliwa, przy tem
peraturze do 2 000°; jest to przeważnie metalur
gia metali, należących do grupy platyny. Do 
trzeciej grupy należy dział metalurgii, który moż
na nazwać chemią najwyższych temperatur; źró
dłem ciepła służy tu łuk elektryczny. przyczem 
temperaturę do 2 000° można podnieść do punktu 
ulatniania się węgla. · Autor rozpatruje głównie 
wyniki badań, dokonanych w grupach pierwszej 
i trzeciej w ciągu ostatnich 20 lat. b) Saladin t 
Charpy. Obecny stan ·wielkiego pnemyslu żelaznego 
we Francyi. Autor dzieli huty żelazne na grupy, 
podaje statystykę materyałów surowych i wy
tworów skońcżonych, postępy, dokonane za ostat
nie lata pod względem ilości i jakości wytworów, 
wreszcie opisuje urządzenia i sposoby, stosowane 
obecnie w niektórych fabrykach francuskich. c) 
Ch. de Freminville. Próby cięcia stali twardej za
pom?Ctf pity be.s: zębów. Próby dotyczyły cięcia 
blaehy ze stali zwyklej i narz~dziowej za pomocą 
piły 300 mi/l średnicy i 3 mm grubości. Kształt 
obwodu pil'y jest półokrągły. Liczba obrotów na 
min u tę 3 838. N a przecięcie blachy stalowej zu
żyto 4 min. 15 sek.; piła zębata przy takiej sa
mej m ocy może tę pracę wykonać w ciągu l mi
n u ty. Stal narzędziowa, której pil a zębata wcale 
ciąć nie może, daje się .przecinać łatwiej, niż stal 
zwykła. Nagrzewanie się piły zauważono tylko 
na obwodzie piły, która jednakże nie doznała 
żadnych uszkodzeń. ił) P. Lefeuue. Porównanie 
s.s:yMości wytrawiania stali odczymtikami metalogra
fic .s:nynti. Wyniki badań porównawczych nad 
działaniem odczynników, dokonane w pracowni 
H. Le Chateliera. e) Ortnwun. · Nowe urzq,dzenia 
w 7..valcowniach; Streszczenie ar ty kulu, zamiesz
czonego w czasopiśmie Stahl und Eisen (r. 1906). 

Sierpień. a) G. Chesneau. Zasady teoretycz
ue strqcania osadów, rozpatrywanego fako 111etoda 
analizy nieorganic.s:nej. J e_;t to pierwszy rozdział 
pracy p. t. "Zasady teoretyczne metod analizy 

· nieorganicznej". Autor wyjaśnia teoretyczne pod
stawy strącania i przemywania osadów krystalicz
nych i bezkształtnych; rozpatrujf\ warunki po
większania się ziarn osadu krystalicznego oraz 
strącania koloidów i pseudoroztworów. b) Guillet. 
Stal uildowo-cllromo ZL a. Badania mechaniczne i 
mikroskopowe nad rÓŻJJymi próbami stali niklo
wo-chromowej . Autor na podstawie tych bada:ó, 
przychodzi do wniosku, że stal niklowo-chromo
wa jest wogólc twardszą od niklowej zwykłej. 
Gdy zawiera ona mało węgla, da~je się łatwo ob
rabiać, natomiast jest kruchą przy dużej zawar
tości · węgla. Za pomocą cementowania stal niklo
wo-chromowa perlitowa pokrywa się z po
wierzchni ·warstwą martensytową, która jest 
twardszą od otrzymywanej w tychże warunkach 
warstwy na zwyklej stali niklowej. 

W K. 
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l( ·h_ l\_ront a 
Brak wagonów wę~lowych na kolejach. 1 

Kopalnie węgla zagłębia Dąbrowskiego od pe w
nego dłuższego czasu odczuwają dotkliwy brak 
wagonów, który zmusza kopalnie do składania 
węgla na zapas i przez zmniejszanie liczby dni 
roboczych w tygodniu do ograniczania wytwórczo
ści. Rada Zjazdu przemysłowców górniczych 
Królestwa Folskiego w wielokrotny ch odezwach 
i depeszach zwracała się do zarządu drogi żelaz
nej Warszawsko-Wiedeńskiej z reklamacyami z 
tego powodu i prosila o przedsięwzięcie środków, 
mających na celu usunięcie braku wagonów. Je
żeli droga żelazna nie rozporządza takim tabo
i·em, który wystarczalby na zadośćuczynienie 
potrzebom kopalń, to w takim r azie podlug pro
pozycyi Rady Zj azdu droga żelazna powinna, jak 
to niejednokrotnie w latach poprzednich miało 
miejsce, wynająć potrzebną liczbę wagonów za 
.granicą i to nie dopiero na zimę, lecz od wrześ
nia, ponieważ już w lecie r. 1906 zauważyć się 
dala tendencya do wczesnego przed nadejściem 
zimy zaopatrywania się w zapasy węgla; poclług 
zdania Rady Zjazd n tendencyę tę . droga żelazna 
powinna była podtrzymać , żeby skutkiem hraku 
wagonów nie wytworzyła się w zimie niepożąda
na wielce spekulacya na głównych rynka ch spo
życia węgl a, im bowiem wcześniej droga żelazna 
zaopatrzy s i ę w dost ateczną liczbę wago nów 
przez wyn ajęcie ich, t fl m większą będzie pe wność 
usunięcia spekulacyi p odczas miesięcy zimowych. 
Tymczasem wogóle na wrzesień droga żelazna 
przezn aczyła zbyt mało wagonów, a ponieważ 
od czerwca pod sta wiała ich mniej, niż było prze
znaczone, przeto potworzyły się zaległości w do
stawach węgla. Rezultat podstawiania wagonów 
był w lecie r. 1906 następujący: 

Przeznaczono 
przoz drogę 
~olazną na 
dzień roboczy 

Kwiecień 972 

Droga. ~cl a.zna. 
nio podstawiła 

prz ez 
cały miesiąc 

Maj . . 980 
Czerwiec 940 l 077 
Li piec . 880 l 554 
Sierpień 900 ? 
Wrzesień 980 ? 

Co do września należy zaznaczyć, że pomimo 
iż Rada Zjazdu zwracała uwagę na to, że liczba 
980 wagonów jest niedostateczna, droga żelazna 
w końcu sierpnia zmniejszyla .przeznaczonąpierwot
nie liczbę do 900 na dzień roboczy, tak iż tę tylko 
liczbę wagonów kopalnie musiały podzielić. Jeżeli 
droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska nie zajmie 
się energicznie i natychmiastowo powiększeniem 
taboru wagonów, wówczas z nastaniem mrozów 
może ujawnić się brak węgla w głównych miej-

scach spożycia i, co za tern idzie, spekulacya 
handlarzy, która będzie starała się wyśrubować 
ceny mo>'.liwie wysoko. 

Gorzej jeszcze dzieie się na drodze Iwan
grodzko-Dąbrowskiej; zarząd rzeczonej drogi że
laznej k ategorycznie oświadczył, że od l sierpnia 
r. 1906 nie będzie podstawiał kopalniom więcej po 
nad 200 wagonów dziennie (nie licząc wagonów, 
przeładowywanych w Golonogu), gdy normalne 
potrzeby wagonów w tym kierunku wynoszą 
przeszło 300. Rezultat podstawiania wag onów w 
lecie r. 1906 był: następujący: 

Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpim1 
Wrzesień 

Przeznaczono 
Za.*ąd&no przez drogę 

przez kopalnio *elazną 

na dzi e ń r ob oczy 

350 
346 
320 
320 

200 
200 

Droga *ełazn a 
nie podstawiła 
przez cały mie-

siąc 

2 365 
1117 
3 061 
3 593 

? 
s. 

Wpływ kwasu węglowego na rdzewienie 
źelaza i stali. W celu przekonania się o tern, 
jaki wpływ wywiera kwas węglowy na tworzenie 
się rdzy, GERALD Moony dokon ał badań w sposób 
następujący: próby żelaza, dokladnie oczyszczone 
z powierzchni, zwilżał kilku kroplami wody dy
stylowanej i podda wat przez dłuższy czas dzi a
łaniu strumienia powietrza, oczyszczonego z dwu
tlen ku węgl a za pomocą wodzia nu potasu i wapna 
sodowego. Po upływie sześciu tygodni żelazo w 
powietrzu czystem, nie za\o: ierającem dwutlenku 
węgla, ok azało się zupełnie czystem z powierzch
ni, jakiem było przed doświadczeniem. Skoro 
jednakże żelazo to. zostalo podelane dzi ałaniu po
wietrza, zawierającego zwykłą ilość dwilli•:nku 
węgla, to już po uplywie 6 godzin powierzch
nia jego pokryła się lekko rdzą, a po 72 godzi
nach, w ciągu których przez 11aczynie, służące 
do badań, przepuszczono 16 litrów powietrza, ca
ła powierzchnia żelaza została silnie uszkodzona 
przez rdzę. MooDY na podsta wie powyższych 
badań doszedł do wniosku, że przy wyborze 
środków, zabezpieczających od rdzewienia, nale
ży przedewszystkiem mieć na względzie, czy sta
nowią one dostateczną ochronę przed skutkami 
działania kwasu węglowego. 

(The Engineer, 25 maj, r . 1906, Stalli und Eisen, r. 1906, M 13). 
W. K. 

Oznaczanie tłuszczów w wodzie skonden
sowanej. (I. FARLANE i I. MEAns). Zagrzać 2 l 
wody (gdy ilość tłuszczów wynosi więcej niż 0,1 
w litrze, to wystarcza l /) do temperatury wrze
nia, dodać 5 cm3 rozt.woru chlorku żelazowego, na-
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stępnie amoniaku w nadmiarze, gotować w ciągu 
2 minut i filtrować przez bibułę, wymytą eter~m. 
Osad, zawierający wszystek tłuszcz, wysuszyć 
przy 100° i wytrawić eterem w przyrządzie Soxh
leta. Otrzymany wyciąg odparować i pozosta
łość, stanowiącą wszystek tluszcz, zawieszony w 
wodzie, zważyć. Celem przygotowania roztworu 
chlorku żelazowego należy 10 gr żelaza. rozp~ś
cić w 200 cm3 kwasu solneo-o z dodatkiem me· 
znacznej ilości kwasu azoto~vego dla utlenienia. 

(Chem, News, XCIJ, 108, 1905). )f' K 
(Revue do met .. ll.. •"' ii, 1906), · · 

Pokrywanie żelaza miedzią na drodze elek
ktrolitycznej. W. BnowN i F. MA!HERs•). na pod
stawie licznych badań fiz.ycznych 1.chem1Cznyc~, 
mających na celu ustaleme warunkow, przy kto
rych żelazo daje się. najl.epiej pok.rywać elektro
litycznie warstwą ~ued_zi.' przy~zh do przel~ona
nia, że najodpowiedmeJszym Jest elektroht o 
składzie następującym: 

60 gr siarczanu miedzi, 
50 " wodzianu sodu, 

159 " winianu potasu i sodu, 
l 000 " wody. 
Siła prądu na katodzie _pow~nna. by~ 0,~-

0,5 amp. na l dm2
• a na ~nodzie m~ więceJ, J~k 

1.04 amp. na' l d1w. Jeżeh na an?dzie tworzy .się 
osad zielony, nale~y dodać. wodzianu. sodu w Ilo
ści 3-4 o·r na l htr. Zam1ana wodzianu sodu na 
wodzian bP_ otasu ~ub nagrzewanie elel~trolitu nie 
przynosi korzyści. Ano~y mogą by~ wykona,n~ 
z miedzi elektrolity ~zneJ walcowaneJ. KorzysCI 
zastosowar>ia winianu potasu zamiast cyanku są te, 
że elektrolit nie jest trującym i nie wydzie~a 
szkodliwych gazów a. d~je m?żn?ść .zastos?wam~ 
prądu o nizkiem napięci~;. mied~ os1ada rowno 1 
dobrze. Do niedoo-orlnosc1 nale7.y częste doda
wanie \Vodzianu sodu, lecz tego nie można uniknąc 
również przy sposobie cyanowym, kt6ry wymaga 
częstego dodawania cyanku potasu. 

W: K. 
_ Wyczerpanie z~óż .ród żela~ny~h: Niepoko
jące horoskopy staww Jeden z gorml,cow ~l~a~dy
nawskich SJONGREN. Obhcza on wytworczose zela
za w różnych krajach i zuży?ie w nich. rudy że
laznej i dochodzi do rezultatow następuJących: 

~ 
o .. 
""' -b~ 
~~ ., . 
;>,k 

~" 
milionów tonn 

Stany Zjednoczone 1100 35 35 
Wielka Brytania . 250 14 20 
Niemcy . 2 200 21 24 
Hiszpania . 500 8 l 

• ) Physical Chemistry X , 89-51 . 
R evue do metallu'rgio, r. 1906, .M 5, 

- - - -- - --- -

Rosya . , . 1 500 
Francya. . l 500 
Szwecya. . l 000 
Pozostale kraje . . l 200 

4 
6 
4 
5 

6 
8 
l 
5 

sHa 
W ciągu wieku XIX-go wytwórczość wyno-

(w milionach tonn): 
'-"' o 
N "" 00 00 ...... T l o •<> c ~· 00 00 

•<> o ,_ o 
El 00 <::> 

l l ~ 
t;l 

~ '-"' ej <-
00 00 pą ,.... ,.... 

Wielka Brytania 8 40 120 230 398 
Francya 3 10 25 56 94 
Stany Zjednoczone 2 9 31 245 287 
Niemcy 2 7 23 145 177 
Pozostale krajo . 5 14 31 94 144 

Całkowita ilość wytopionego w wieku XIX-ym 
surowca wynosi 1106 milionów tonn; na to trzeba 
by lo zużyć okoł'o 3 300 milionów tonn rudy że
hznej. Ponieważ obecnie roczna wytwórczość su
rowca na kuli ziemskiej wynosi około 50 milio
nów ton n, na co potrzeba 120-150 milionów ton n 
rudy żelazn ej, więc wynika stąd, że gdyby nawet 
wytwórczość surowca. już nie powiększara się da
lej, przed koilcem wieku bieżącego wyczerpią się 
wszystkie znane nam złoża rud żelaznych. Autor 
tych obliczel'i .nawołuje do jak najenergiczniejsze
go poszukiwania rud żelaznych w krajach, mniej 
zbadanych pod względem geologicznym i górni-
Ciilym. (Wszechświat). 

Wytwórczość rudy żelaznej w KroJestwie 
Polskiem w r. 1905.*) 

Towarzygtwo B. Hantke 
Genet·al Riesenkampf . 
Towarzystwo Ostrowieckie 

" Starachowickie . 
" Zjednoczonych hut Kró-

lewskiej i Laura 
Juliusz hrabia Tarnowski 
Konstanty hrabia Plater 
W ale n ty Ziss 
Towarzystwo Sosnowieckich fabryk 

rur i żelaza 
Józef hrabia Plater 
Towanr.ystwo Bodzechowskie 
Henryk Catoire . 
W al ter Hanke 
Henryk hrabia Plater . . 
Towarzystwo Częstochowskie 
Henryk Dembiński 
Józef W P-iss 
Edward Sudowicz . 
Włościanie wsi Brzenkowice . 

» Mierzęcice 

Razem 

pudów 
4 229 819 
3483 527 
2 328586 
1245 775 

937 650 
909 235 
868 329 
449 373 

335 517 
329 812 
241888 
215 563 
172 907 
143 304 
106 206 
77 833 
38400 
30000 
28500 
9600 

16181824 

*) Pr7e g ląd Górniczo-Hutniczy, r . 1906, M 13, str. 295. 
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