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I. Oddział Kopalnia
– wydobycie rudy arsenowej.
Masyw Złotych Gór zbudowany jest w większości z łupków łyszczykowych, ery proterozoiku względnie
dolnego kambru. Wśród nich występują gniazda krystalicznych wapieni dolomitycznych z
okruszcowaniem arsenowym.
Chociaż współczesne teorie tłumaczą bardziej wszechstronnie metamorfizm złoża, jednak w
minionym okresie eksploatacji najczęściej przyjmowano teorię genezy złoża oraz paragenezy minerałów
którą opracował w 1933r - A. Neuhaus :
- występuje tu złoże kontaktowe o charakterze intruzyjno-hydrotermalnym,
- w okresie warysycyjskich intruzji sąsiedniego sjenitu poprzez doprowadzenie krzemionki nastąpiły
zmiany dolomitycznych wapieni w drobnoziarniste skały diopsydowe,
- po okresie warysycyjskim przez hydrotermalne fasy krzemionkowe nastąpiło zrudzenie diopsydowych
skał arsenem i złotem. .
Zasadnicze zrudzenie występuje w skałach kontaktowych .
Są to głównie:
Diopsyd (CaMgSi2O3) o ciężarze właściwym 2,5 – 2,6 i stopniu twardości 3 - 4,
Czarny serpentyn (H4Mg3Si2O2) o ciężarze właściwym 2,5 - 2,6 i stopniu twardości 3 - 4,
Wapienie dolomityczne (CaCO3 i MgCO3) o ciężarze właściwym 2,8 - 2,9
i stopniu twardości 3 - 4.
Skały te impregnowane w mniejszym lub większym stopniu minerałami, lelingitu, arsenopirytu i
magnetytu stanowią rudą arsenową.
Skład mineralogiczny rudy:

Lelingit FeAs2 ,
gęstość
Arsenopiryt FeAsS , gęstość
Magnetyt Fe3O4 ,
gęstość
Piryt FeS2 ,
gęstość
Pirotyn FeS ,
gęstość
Getyt FeO(OH) ,
gęstość

7,1 - 7,4 ,
6,0 - 6,2 ,
5,0 - 5,2 ,
4,98 - 5,9 ,
4,58 - 4,65,
4,0 - 4,4 ,

twardość 5,0 - 5,5.
twardość 5,5 - 6,0.
twardość 5,5 - 6,5.
twardość 6,5.
twardość 4.
twardość 5,0-5,5.

Poza tym niewielkie ilości: galeny (PbS) , chalkopirytu (CuFeS2) i sfalerytu (ZnS) .
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Tylko dwa pierwsze nazwane polami, posiadały znaczenie przemysłowe:
1. Pole Góry Krzyżowej zwane PolemWschodnim.
Złoże o kształcie gniazdowym, kulistym. Strefę okruszcowania stanowi rodzaj otoczki krystalicznego
czystego jądra, - wapienia dolomitycznego. Średnica jądra wraz z kontaktową strefą rudną waha się od
150 do 180 m . Miąższość rudy od 0 do 20 m.
2. Pole Zachodnie na Górze Hannig.
Złoże posiada kształt soczewki o miąższości rudy od 0 do 25 m rozciągającej się po linii NO – SW, na
długości 800 m . Soczewka zapada się na S – O pod kątem 45 -70 stopni.
3. Teren Czarnej Sztolni na Górze Sołtysiej- złoże wyeksploatowane.
4. Teren Białej Góry – prowadzono roboty inwestycyjno – poszukiwawcze.
Wydobycie rudy

.

Zasoby rudy zostały na przestrzeni wieków prawie wyeksploatowane . Pozostały jedynie partie
rud uboższych w caliźnie , w zawałach i w pdsadzkach starych wyrobisk . Do podsadzek używano
ubogiej rudy w ówczesnych warunkach nie możliwej do wzbogacania .
Eksploatację na wszystkich poziomach prowadzono w systemie warstwowym od dołu do góry , w
kierunku stropu a następnie w kierunku spągu złoża .
Pod ziemią rudę urabiano ręcznie kilofem oraz narzędziami na sprężone powietrze , pneumatycznym
młotem i wiertarką. Odstrzały dokonywano dynamitem G1 , na prostych chodnikach zapalano lontem
górniczym . W pozostałych miejscach ładunk odpalano elektrycznie spłonką ZnT Nr8.
Do przetaczania wózków do podszybi po upadowych i chodnikach , stosowano kołowroty na sprężone
powietrze oraz napęd elektryczny.
W trakcie ręcznego rozbijania brył do granulacji poniżej 20 cm a także przy ładowaniu do wózków ,
rudę wzbogacano wstępnie pod ziemią odrzucając widoczne kawałki skały płonnej .
Część urobku będącego skałą płonną pozostawiano w chodnikach na podsadzki . Nadmiar wywożono na
hałdy przy szybie „Jan” , oraz sztolnią „Gertrudy” za budynek „Łamacza”.
Na poziomach eksploatacyjnych do odwożenia urobku stosowano małe wozy prostokątne i wózki
3
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wywrotki V= 0,283 m oraz V = 0,5 m o prześwicie toru 500 mm .
Urobek ładowano łopatami , ręcznie odwożono chodnikiem do podszybi lub do koszy zsypowych .
Na Polu Zachodnim istniały 2 szyby łączące poziomy wydobywcze z główną sztolnią wyjazdową
–„Gertrudą”.
1. Szyb „Jan” , ( poprzednio niemiecka nazwa „Reden” ) głębokość szybu = 78 m ,
z poziomu +477 m (n.p.m.) kończył się na poziomie +399 m .
2. Szyb „Ślepy” głębokość szybu = 117 m z poziomu +399 m , kończył się na +282 m .
Największy zbiornik zsypowy znajdował się na poziomie +399 m Pola Zachodniego w pobliżu
podszybia szybu „Jan”. Była to właściwie pochylnia w obudowie , o długości 60 mb sięgająca do
poziomu sztolni Gertruda +360 m . Na tym poziomie pochylnia zakończona zasuwami umożliwiała
załadunek urobku do wózków wywożonych trakcją elektryczną .
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Wózki o pojemności 0,75 m załadowane rudą , transportowano też szybem „Ślepym” na poziom
sztolni „Gertruda” +360 m (+358 m przy Kopalni ) .
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„Wniebowzięcie”, miała połączenie z Polem Góry Krzyżowej.
Z tych głównych sztolni wywożono elektrowozem rudę w stalowych prostokątnych wózkach, na
powierzchnię do przerobu , oraz skałę płonną na hałdy.
Załadowane wózki elektrowóz wpychał po kolei do wywrotu w budynku kruszarek zwanego
„Łamaczem” , tu poprzez obrót każdego wózka następowało wysypanie rudy przez ruszt o prześwicie
200 mm do zbiornika z nad kruszarkami . Ze zbiornika rynną potrząsalną rudę o granulacji
0 - 200 mm podawano do jednego z dwu kaskadowo zabudowanych zespołów kruszarek . Każdy zespół
o wydajności 20 ton/godz.
I zespół to: kruszarka szczękowa typu „Black’a , rozdrabniająca od 0 do 100 mm, z niej rynną materiał
przechodził do kruszarki stożkowej typu „Symons’a” , tu po rozdrobnieniu od 0 do 25 mm spadał
grawitacyjnie do zbiornika.
II zespół to : kruszarka szczękowa typu ”H/BB69”, rozdrabniająca od 0 do 100 mm , z niej rynną
materiał przesypywał się do drugiej kruszarki szczękowej typu ”4013”, tu po rozdrobnieniu
od 0 do 25 mm spadał grawitacyjnie do zbiornika rudy.
Obowiązujące wymagania szczegółowe dla rudy:
Arsenu całkowitego min. 3,5 % .
Żelaza całkowitego max. 5,00% .
Siarki całkowitej
max. 1,20% .
Złota całkowitego
min. 0,0002% .
Wilgoci
max. 3,5% .
Granulacja
0 - 25 mm .
Podstawione pod zbiornik wózki szynowe –koleby, napełniano rudą poprzez otwarcie zasuw zsypowych
. Transporty po 12 załadowanych wózków, elektrowozem typu LD1 przewożono do oddalonego o 1200
m Oddziału Wzbogacania celem przerobu rudy na koncentraty .
W 1954 r wyliczone zasoby stanowiły: 714 tys. ton rudy arenowej (As.met.ok. 25460 ton i Au met. ok.
2000 kg ) o zawartości = 3,3 - 3,7 % As i 0,00028 % Au ( 2,8g Au/t rudy).
Straty eksploatacyjne w stos do wydobycia wynosiły od 7 % do 26 % .
Po dalszej eksploatacji do 1960 r. licząc przez 6 lat licząc po ok. 42 tys. ton rocznie , zasoby w tych
złożach mogą wynosić jeszcze: 462 tys. ton rudy o zawartości 16 tys. ton As i 1300 kg Au.
Charakterystyka urządzeń kopalni.
1. Szyb „Jan”. Zbudowany na powierzchni w Wąwozie Kłodzkim z wieżą stalową z dwoma kołami
linowymi oraz budynkiem maszynowni. Głębokość szybu 78 metrów .
Był to szyb prostokątny o wymiarach 4,2 x 1,8 m posiadający dwa przedziały: drabinowy i wydobywczy. Przedział
ydobywczy również podzielono na dwa przedziały klatkowe. Obudowany obudową drewnianą, słupkową w
odstępach między wieńcami co 1 - 1,2 m. Sięgał z poziomu +477 poprzez poziom +444 i poziom +422 do
poziomu +399. Posiadał filar oporowy gdyż przebiegał przez złoża które częściowo w filarze oporowym zostało w
ubiegłych iekach wybrane. Sygnalizację z poszczególnym podszybiem stanowiła linka z akustycznym sygnałem
znajdująca się w budynku maszynowni, oraz rozmównica rurowa . W szybie zainstalowane były: rurociąg
sprężonego powietrza , rurociąg wodny , kable energetyczne n/n i kabel telefoniczny. Wieżę szybową stanowiła
konstrukcja stalowa z kołami linowymi o średnicy 1550 mm. Średnica liny 21 mm , szybkość jazdy wynosiła 2
m/sek. , napęd silnik elektryczny 25 kW . Ciężar użyteczny wyciągu wynosił 500 kg.

2. Szyb „Ślepy”. Zagłębiony w skałach spągowych złoża (łupek, gnejs). Głębokość szybu 117 m , na poziomie
+399 m przechodził przez poziomy +373 m , +359 m , +327 m , do poziomu +282 m . Sygnalizację szybową
stanowiła linka z akustycznym sygnałem w komorze maszyny wyciągowej oraz rozmownica rurowa.
Do osadzenia kół linowych fi = 1500 mm służyła konstrukcja stalowa. Lina stalowa fi = 23 mm .
Szybkość jazdy 2 m/sek., napęd silnik elektryczny 40 kW. Ciężar użyteczny wyciągu 1000 .
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kabel telefoniczny oraz rurociągi wodne . Stacja odwadniania z dwoma pompami znajdowała się na
poziomie (VIII) +281,9 m odprowadzała wodę na poziom (III) +357,8 m. , stąd kanałem w sztolni
„Gertruda” spływała do Złotego Potoku.
3. Szyb „Bolesław” nieczynny od 1956r., Pole Białej Góry . Szyb eksploatowano do głębokości 41 m

z poziomu +541 m ,przez poziom +516 m do poziomu +500 m , na którym wykonano pomost
oddzielający przed dalszą głębokością , prawdopodobnie jeszcze ok. 40 m , nie penetrowaną po 1945
roku .
Transport urobku. Długość trakcji elektrycznej kopalni wynosiła 3200 m. Napięcie 220 V prądu
stałego.Dwa elektrowozy typ LD1, z silnikami 2x16 kW, rozstaw toru 500 mm, szyny 93mm,drut
2
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ślizgowy 100 mm oraz 80 mm .Do transportu z urobku z kopalni, stosowano 200 wózków V= 0,75 m3.
Sieć sprężonego powietrza.

Przewodami fi = 80 mm doprowadzano sprężonego powietrze do wszystkich wyrobisk .
Stacja sprężarek ( przy sztolni „Gertruda” obok kużni ) była wyposażona w :
-sprężarka typ KT-30 , pozioma 2-cylindrowa, 2-stopniowa , chłodzona wodą ,
3
ciśnienie robocze = 6,1 atm a nominalne = 7,5 atm, wydajność nominalna = 30 m
powietrza zassanego , z silnikiem = 185 kW , 380 V, 730 U/min,
-2 sprężarki „Zwieckauer Maschinenfabrik”, 1cylindrowe, 2stopniowe, chłodzone wodą, poziome,
3
ciśnienie robocze i nominalne = 6 atm ,wydajność nominalna = 14 m powietrza zassanego ,
z silnikiem = 100 kW , 380V , 730 U/min,
3
3
-4 zbiorniki ciśnieniowe na sprężone powietrze: a) V=15 m oraz V= 6,8 m obok sprężarek,
3

3

b) V=19 m obok szybu „Jan”, c) V= 5,9 m na poziomie +360 m.
Oświetlenie kopalni. Wyrobiska oświetlano lampami karbidowymi, natomiast główne przekopy,
podszybia , nadszybia lampami w hermetycznej obudowie na napięcie 133 volt.
Woda w kopalni . Nie stosowano zbiorników wodnych pod ziemią. Do kopalni dopływała woda
powierzchniowa, podczas opadów szczelinami w skałach powstałych z zaburzeń tektonicznych lub
wpływu wielowiekowej eksploatacji. Wodę odprowadzano głównie sztolniami „Gertruda” ,
„Emanuel” i „Mokrą”.
3
3
Średnio wypływało z kopalni 0,6 m /minutę a w okresie intensywnych opadów do 3 m /min .
Na poziomie VIII +282 m obok podszybia „Ślepego” usytuowano stację pomp głównego
odwadniania. Wodę przewodem fi = 150 mm przez ten szyb pompowano na poziom III + 358 m .
o
Powietrze w kopalni. Wilgotność = wahała się w przedziale 79 - 90 % . Temp. średnia +13 C ,
o

Temperatura najwyższa +18,2 C . Prędkość powietrza = 1,5 m/sek.
Przewietrzanie chodników między wylotami sztolni i szybów następowało naturalnymi prądami
powietrza, a w wyrobiskach przewodami z lutni. fi = 300 mm oraz fi = 400 mm .
Analiza powietrza w prądach wydechowych wynosiła :
O2 = 20,28 % , CO2 = 0,51 % , CH4 = 0,00 % , H2S = 0,00 % , CO = 0,00 % .
Budynek „Łamacz” . Budynek połączony torami (rozstaw 500 mm) trakcji elektrycznej ze sztolniami
„Gertrudy”, „Objazdowej” i „Czarnej” oraz objazdem z hałdą skały płonnej.
Z
pod zbiorników rozdrobnionej rudy prowadziła trakcja elektryczna do Oddziału Wzbogacania ,
z rozgałęzieniami do wszystkich oddziałów produkcyjnych , pomocniczych zakładu i stacji PKP.
Wyposażenie : wywrót wózków, zbiornik z nad kruszarkami z rusztem o prześwicie 200 mm ,
kruszarka szczękowa typu „Black’a , kruszarka stożkowa typu „Symons’a”, kruszarka szczękowa
typu ”H/BB69„ kruszarka szczękowa typu”4013” oraz zbiornik rozdrobnionej rudy.
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Laboratoryjna kontrola jakości.
Oznaczenie arsenu (As) całkowitego : w rudzie oraz w skale płonnej, w koncentratach ,
w wypałkach po arsenowych , w pyłach z komór i w pozostałościach po sublimacyjnych.
Zasada oznaczenia.
1. Proces redukcji : reduktor chlorek miedziawy lub sól Mohra w obecności kwasu solnego redukuje As5+
do As3+ .
2. Proces utleniania : podczas miareczkowania roztworem bromianu potasu As3+ zostaje utleniony
do As5+ .
3As2O3 + 2HCl + 2KBrO3 → 2KCl + 2HBr + 3As2O5 .
-Sporządzenie mianowanego roztworu bromianu potasu KBrO3:
Dla
uproszczonego seryjnego wykonywania oznaczeń wprowadzono następujący sposób sporządzania
mianowanego roztworu bromianu potasu. Całą ilość 3,7136 g bromianu potasu rozpuszcza się w wodzie
i dopełnia w kolbie miarowej do objętości 1 litra.
Tak sporządzonym roztworem bromianu potasu miareczkuje się roztwór arszeniku resublimowanego.
Nastawienie miana uważa się za skończone, jeżeli do miareczkowanego roztworu 0,3 g arszeniku
resublimowanego użyje się 45,55 ml bromianu potasu.
Przygotowanie arszeniku resublimowanego .
Około
100 g arszeniku sublimowanego wsypać do parownicy porcelanowej o średnicy ok. 150 mm , nakryć
ją szkiełkiem zegarkowym i słabo podgrzewać na kuchence elektrycznej. Gromadzący się na szkiełku
zegarowym arszenik resublimowany zbiera się i poddaje ponownej resublimacji. Czynność tą
powtarzać tak długo, aż na dnie parownicy nie będzie śladu pozostałości.
Wykonanie
oznaczenia.
Odważa się 1gram rudy, lub 0,5 grama koncentratów lub 2 gramy innych próbek wsypując do kolby
Erlenmayera z 300 ml. wody i po zalaniu 15ml. stężonego kwasu siarkowego ( 1,84) odparowuje się pod
dygestorium nad palnikiem gazowym , do możliwie całkowitego odpędzenia silnie toksycznych oparów.
Po ostygnięciu dodaje się około 15 ml.wody. Po ponownym ostudzeniu dodaje się 100ml.stężonego
kwasu solnego (1,19) oraz 5 ml 20% r-r bromku potasu i około 3 gramy soli Mohra.
( Zamiast soli Mohra : 100 ml stężonego kwasu solnego (1,19), 20 ml 20% roztworu chlorku baru,
ml 20% roztworu bromku potasu i około 0,5 g chlorku miedziawego.)

5

Do kolbki wsypać nieco pumeksu lub koralików szklanych. Kolbę z zawartością po podłączeniu do
pionowej chłodnicy spiralnej lub (aparatu Katwinkela) poddaje się destylacji na kuchence elektrycznej.
Po oddestylowaniu z kolby do pozostałości 30 – 40 ml., destylat zbiera się w zlewce z zawartością 200
do 300 ml. wody i po dodaniu 3 kropli oranżu metylowego miareczkuje się mianowanym roztworem
bromianu potasu aż do odbarwienia.
Wyliczenie wyniku :1 ml zużytego do miareczkowania roztworu bromianu potasu, przy naważce 0,5 g
próbki odpowiada 0,5% arsenu Ze względu na zawartość arsenu w kwasie solnym , dla każdej dostawy
kwasu wykonać i odjąć ślepą próbę.
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II. Oddział Wzbogacania
– przerób rudy arsenowej na koncentraty.
Transporty rozdrobnionej rudy z Kopalni, po zważeniu i pobraniu prób do analiz , przewożono kolejką
elektryczną do zadaszonego pomieszczenia magazynowego zwanego bunkrem , na Oddziale
Wzbogacania ( zwanego też Oddziałem Przeróbki Mechanicznej ) .
Przeciętny skład chemiczny rudy:
As całk. – 3,6%
Fe całk. – 7,4%
S całk.
– 1,1%
Al2O3 - 27,1%
- 47,4%
SiO2
CaO
- 5,7%
MgO
- 4,1%
CuO
- 0,9%
H2O
- 2,5%
Au
- 0,0002-3%.
Elektrowóz wtaczał wózki z rudą (1) na szynowy pomost bunkra (2) , podzielonego na cztery
betonowe boksy. Przechyłem wózki-koleby rozładowywano do stożkowych boksów bunkra ,
zakończonych zasuwami.
Stopniowym otwarciem zasuw spuszczano rudę na równoległy przenośnik taśmowy (3) . Z niego
przesypem ruda spadała na pochyły przenośnik taśmowy (4) podający ją do zbiornika (5) w
pomieszczeniu młynów kulowych, lub na krótki przenośnik taśmowy (6) kierujący do drugiego
zbiornika.
Zbiorniki o stożkowych kształtach wykonane z drewnianych desek zakończono rynnowymi
dozownikami potrząsalnymi, podającymi rudę do gardzieli młynów kulowych.
Doprowadzona do rynien woda powodowała łatwy przepływ materiału do wnętrza młynów.
Wstępne mielenie rudy.
Młyny kulowe sitowe (7) z wypełnieniem po 1500kg kul stalowych fi = 130 mm. Wewnętrzny obwód
tworzyły płyty pancerne ze stali manganowej z otworami. Obudowane na obwodzie pierwszą warstwą sit
perforowanych oraz drugą warstwą sit z drutu stalowego o prześwicie 5 mm. Mielenie z dodatkowym
stałym dopływem wody do wnętrza młyna odbywało się przy 27 obrotach na minutę . Rozdrobniony
materiał wypłukiwany przez otwory w płytach , następnie przez sita perforowane i przez obudowę sit
drucianych spływał do leja młyna. Ziarna które nie przedostawały się przez sita, wpadały ponownie do
wnętrza przez istniejące szczeliny między płytami. W młynie rudę mielono do granulacji 0 - 5 mm .
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Spod młyna zmielona ruda spływała drewnianym korytem do wstępnej klasyfikacji w stożku-szpicówce
(8). Oddzielone tu grubsze frakcje ziarn 1-5 mm spływały do rząpia pomp szlamowych , którymi
pompowano je do szpicówek nad młynami rurowymi (10) .
Przelew ze stożka wstępnej klasyfikacji przepływał do baterii Nr I klasyfikatorów ostrosłupowych (11) .
Baterię stanowiły cztery szeregowo połączone ostrosłupy klasyfikujące o coraz większych rozmiarach.
W strumieniu wody pod wpływem prędkości opadania żarn , w rozklasyfikowywały przepływającą
zawartość wychwytując 4 klasy ziarnowe w stożkach , poza mułami unoszonymi w przelewie .
Ze stożków wypływały :
- z pierwszego ziarno 0,8 - 1 mm na stół koncentracyjny pierwszy,
- z drugiego ziarno 0,6 - 0,8 mm na stół koncentracyjny drugi
-z trzeciego ziarno 0,45 - 0, 6 mm na stół koncentracyjny trzeci,
-z czwartego(ziarno 0,3 – 045 mm na stoły koncentracyjne czwarty i piąty.

-

Zawiesina z przelewu po ostatnim stożku spływała do rząpia a stąd pompowano ją do drewnianego
zagęszczacza Dorra (21) o średnicy fi = 12 m.
Otrzymywanie koncentratu stołowego.
Zawiesina rudy z klasyfikatora hydraulicznego Nr I ulegała wzbogaceniu
na stołach wstrząsanych - koncentracyjnych (13).
Parametry pracy każdego stołu dobrano do klasy ziarnowej w zawiesinie:
pochylenie = 5 o stosowano dla wszystkich stołów,
podłużne rowki od głębokości 5 mm do zaniku w końcowej części stołu,
częstotliwość drgań 260 - 280 min. ,skok płyty 19 – 22 mm ,
- dopływ wody natryskowej – regulowano proporcjonalnie do gęstości nadawy.

-

Na powierzchnię stołu wykonaną z gładkiego (wypalanego) cementu z rowkami, rozlewno cienką strugą
zawiesinę z klasyfikatora stożkowego. Wstrząsy wywołane napędem wywoływały jednokierunkowy ruch
ziaren wzdłuż rowków i kierunku spadu stołu.
Woda z rury natryskowej spływając ulegała spiętrzeniu na rowkach i przepływając ponad nimi
przetaczała przez nie ziarna duże i lekkie .Tego rodzaju ziarna poruszając się z największą szybkością a
wraz z nimi także najdrobniejsze unoszące się w wodzie w postaci zawiesiny , szybko spływały do
koryta.
Kanałem ściekowym w posadce spływały ze wszystkich stołów do rząpia pomp (9) w którym wraz z
klasą ziarnową powyżej 1 mm zawiesiny te pompowano do młynów rurowych (10).
Pozostałe wszystkie ziarna rudne, przesuwając się wzdłuż powierzchni stołów rozpływały się
wachlarzowo, kończąc się popielatą wąską smugą stanowiącą koncentrat arsenu .
Koncentrat ten spływał w oddzielone koryto a z niego do podstawionych wiaderek, opróżnianych do
szynowych wózków wywrotek (14).
Lżejsza zawiesina 0 -1 mm a w niej i większe ziarna , stanowiące przerosty minerałów w skałach
towarzyszących spływała do rząpia (9). Mieszając się w nim z grubym ziarnem 1- 5 mm ze stożkaszpicówki wstępnej klasyfikacji . Pompami szlamowymi zawiesinę tłoczono do szpicówek : przy
młynie rurowym kulowym (15) ,oraz do jednego z dwu mniejszych młynów kulowych rurowych (16).

- 11 Młyny te wypełniano kulami stalowymi f i= 90mm , nr 15 = 4600 kg oraz nr 16 po 3500 kg.
Gęstość i ilość nadawy na młyny regulowano zaworami wypływu zawiesiny ze szpicówek.
Wychód z młynów rurowych ze zmielonym do 0 – 1 mm ziarnem łączono z przelewami
szpicówek (10). Spływającymi do rząpia pomp (18) i przetłaczano ponownie do drugiej
baterii klasyfikatorów hydraulicznych (19) .
Wylewy z tych czterech stożków klasyfikatorów trafiały na następne 5 stołów koncentracyjnych (20). Tu
ponownie odzyskiwano koncentrat grawitacyjny ściekający do podstawionych wiaderek opróżnianych
do szynowych wózków wywrotek (10) .
Zawartość arsenu w koncentracie stołowym wynosiła od 39 do 45% As.

Skład chemiczny koncentratu stołowego:

-

As = 44,58 %
Fe = 35,98 %
Al2O3 = 6,94 %
SiO2 = 3,18 %
MgO = 0,55 %
CaO = 0,25 %
O2zw. = 1,44 %.

Wózki z koncentratem po pobraniu prób do analizy i zważeniu , elektrowóz przewoził na Oddział Huty
Arsenowej.

Otrzymywanie koncentratu flotacyjnego.
Z klasyfikatorów stożkowych (11) i (19) oraz szpicówki (17) przelewy drobnej frakcji ziarnowej
stanowiącej zawiesinę 0 - 0,3 mm spływały do rząpia (12). Pompy szlamowe tłoczyły je do jednego z
dwu drewnianych zagęszczaczy Dorra (21) lub (32) o średnicy 12 m oraz 14 m . Zawiesinę pompowano
w środek zwierciadła cieczy zagęszczacza ( tuż przy wale napędu ) otoczonym pierścieniem stalowym ,
uspakajającym turbulencję wlewanej zawiesiny.
Przelewy zagęszczaczy Dorra zawierające zawiesinę z cząsteczkami poniżej 5 mikronów jako nie
flotowalne spływały do rząpia (38) pompy tłoczącej je do drewnianych koryt. Ustawionymi
kaskadowo na podporach korytami odprowadzano szlamy na stawy osadowe.
Proces wzbogacania prowadzono w dwu bateriach flotacyjnych Nr I oraz Nr II, z flotownikami
mechanicznymi typu Humboldt.
Pod każdym zagęszczaczem Dorra wylew połączono poprzez zawór z pompą szlamową (22) oraz (33)
3
podającą zagęszczoną zawiesinę do dwu drewnianych szkicówek (23) i (34) po V = 1,5 m ,
znajdujących się nad flotacją Nr I (24) i nad flotacją Nr II (35) .
Przelewy z tych szpicówek grawitacyjnie korytami spływały ponownie do zagęszczaczy Dorra.
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Parametry flotacji.
W szpicówkach następowało zagęszczenie mętów kierowanych do pierwszego flotownika.
Zaworem wypływu ze szkicówki ustawiano regulując ( kontrolowaną wyrywkowo na wadze) gęstość
nadawy na flotację w przedziale 1160 – 1170 g/litr.
Do komory pierwszego flotownika obu flotacji równocześnie z mętami dozowano odczynniki flotacyjne.
1. Odczynnik pianotwórczy – olej sosnowy, z suchej destylacji pni sosnowych , zawierający
głównie alkohole terpenowych jako izomery o wzorze C10H17OH.
Tworzył pianę elastyczną utrzymującą na sobie cząsteczki minerałów o umiarkowanej trwałości, aby
po zgarnięciu rozpadając się łatwo uwalniała doczepione cząsteczki minerałów.
2. Regulator (kwasowości) pH – kwas siarkowy H2SO4. Zasadowy odczyn powyżej pH - 8
dolomitycznych skał towarzyszących wzbogacanej rudzie, zmieniano na lekko kwaśny do pH – 6 .
Konsekwencją stosowania kwasu była konieczność okresowego czyszczenia flotowników ,
skutkiem wytrącania się siarczanów wapnia i magnezu w urządzeniach .
3. Kolektor (zbieracz) - amylowy ksantogenian sodowy C5H11OCSSNa. Adsorbowany na
cząsteczkach flotowanych minerałów zmieniał ich hydrofobowość tj. zmniejszał stopień zwilżalności.

Produkcja amylowego ksantogenianu sodowego.
Ksantogenian produkowano dla własnych potrzeb na specjalnie wydzielonej instalacji z
następujących surowców: alkohol amylowy (fuzle) , ług sodowy i dwusiarczek węgla.
Do reaktora stalowego (z mieszadłem obrotowym) V = 300 litrów chłodzonego płaszczem wodnym
przepompowywano ze zbiornika odmierzoną ilość 132 litry alkoholu amylowego oraz dozując
przygotowane w odrębnym zbiorniku 71 litrów 50% roztworu wodorotlenku sodowego. Po wymieszaniu
C5H11OH + NaOH → C5H11ONa + H2O przez 7 godzin dozowano 74,5 litra dwusiarczku węgla
C5H11ONa + CS2 →C5H11OCSSNa. (dwusiarczek węgla do dozownika przetłaczano wodą z
hermetycznego zbiornika magazynującego ) . Ze względu na egzotermiczną reakcję płaszcz reaktora
chłodzono przepływem wody. Zawartość reaktora przepompowywano do zbiornika magazynującego V =
2000 litrów a stąd do dozowników przy bateriach flotacji.
Zużycie odczynników flotacyjnych na 1 tonę koncentratu flotacyjnego:
Kwas siarkowy H2SO4 = 20,861 kg
Ksantogenian sodowy = 1,155 kg
Olej sosnowy
= 0,270 kg
Każdy z szeregowo połączonych flotowników działał na zasadzie pompy wirnikowej. Wirnik pełnił rolę
mieszadła a obudowa tworzy komorę aeracyjną. Wały wirników osłonięte rurą doprowadzającą
powietrze aeracyjne, zakończone stożkową osłoną nad wirnikiem, chroniącą przed zalepieniem osadami
po zatrzymaniu flotacji.
W środowisku stworzonym przez ciągle dozowane odczynników, wytworzone pęcherzyki powietrza
mając na sobie zaadsorbowaną powłoczkę oleju tworzyły pianę nośną .
Następowało selektywne przylepianie ciał rudnych do pęcherzyków, głównie minerałów arsenowych
lelingitu i arsenopirytu .Wyniesione pianą na powierzchnię komory ciała rudne były mechanicznie
zgarniane wraz z pianą do koryta. Tu pod natryskiem wody następowało gaszenie piany i wytrącenie z
niej koncentratu minerałów arsenu.

- 14 Wyflotowane męty opuszczały komorę przez skrzynkę przelewową , spływając do przewodu
podłączonego do dna pod wirnikiem komory aeracyjnej następnego flotownika.
W procesie tym wirniki poza wytwarzaniem pęcherzyków powietrza, wymuszały przepływ mętów przez
cały szereg połączonych ze sobą flotowników w których następował kolejny odzysk minerałów.
Flotowanie w baterii Nr I (24).
Nadawa mętów ze szpicówki (33) wpływała do pierwszego z 3 flotowników V = 1,3 m3 i przechodząc przez
kolejne dwa przepływała do 15 flotowników V = 0,5 m3 . Opuszczając ostatni flotownik odpad poflotacyjny,
wypływał na kontrolny stół koncentracyjny (25) a z niego do rząpia (38) odpadów pompowanych na stawy
osadowe . Natomiast koncentraty z pierwszych 3 flotowników oraz z następnych 6 kierowano do rafinacji
przepuszczając przez kolejne siedem komór flotacji. Podobnie koncentrat z pozostałych 9 flotowników
kierowano do rafinacji na ostatnie 7 flotowników. Przelew z tych 7 komór rafinacyjnych zawierający jeszcze
ok. 20% minerału użytecznego, zawracano do pierwszego flotownika, łącząc z nadawą ze szpicówki (23) .
Dwuskrzydłowe zgarniacze piany w całym szeregu flotowników sprzężone były na wspólnie napędzanym wale.
Po zgarnięciu do koryta i zgaszeniu piany, zawiesina koncentratu spływała do rząpia (26) pompy tłoczącej do
zagęszczacza koncentratu flotacyjnego (27).
Flotowanie w baterii Nr II (35) .
3

Nadawę mętów ze szkicówki (34) kierowano do pierwszego z 15 flotowników V = 1,1 m .
Opuszczając ostatni z tych flotowników odpad poflotacyjny wypływał na kontrolny stół koncentracyjny
a z niego do rząpia (38) odpadów pompowanych na stawy osadowe.
Wyflotowany koncentrat celem oczyszczenia ze skały płonnej kierowano do rafinacji w 3 flotownikach.
Następnie dla podniesienia zawartości As w koncentracie rafinowano jeszcze dodatkowo
w 2 flotownikach.
Po zgarnięciu do koryta i zgaszeniu piany zawiesina koncentratu spływała do rząpia (37) pompy
tłoczącej do zagęszczacza koncentratu flotacyjnego (27) .
Przelew z komór rafinacyjnych łączono z nadawą ze szkicówki w pierwszym flotowniku na początku
procesu flotowania .
Odpady poflotacyjne ze stołów kontrolnych obu baterii, kierowano do rząpia pomp
szlamowych (38) , pompujących do drewnianych koryt , którymi spływały na stawy osadowe .
Do rząpia (38) spływały również męty przelewów dwu zagęszczaczy Dorra oraz woda po odfiltrowaniu
koncentratu flotacyjnego.
Na stawach osadowych następowała sedymentacja szlamów po arsenowych . Sklarowana woda poprzez
mnicha w stawie , spływała do rząpia przepompowni usytuowanej przy potoku „Trująca”. Aby nie
dopuścić do zaburzenia flotacji nadmiarem pozostających w wodzie odczynników flotacyjnych, część
wody ze stawu odprowadzano do potoku. Tu po uzupełnieniu o około 20 % objętością czystej wody z
potoku , pompowana na drewniane koryta, spływała powrotnie do rząpia (39) tworząc obieg zamknięty.
Gromadzony w metalowym zagęszczaczu Dorra (27) koncentrat flotacyjny osiadał na stożkowym dnie.
Przelew spływał do pompy szlamowej podającej męty na flotację. Zgarniany do leja osad koncentratu
flotacyjnego , pompą membranową (28) podawano do misy filtra próżniowego- bębnowego Olivera
(29). Pracę filtra regulował kolektor połączony z pompą próżniową i wodną. Obciągnięty tkaniną
filtracyjną bęben obracając się przechodził przez fazy nabierania, odfiltrowywania i odpychania warstwy
osuszonego koncentratu, zgarnianego do podstawianych wózków szynowych (30) .
Odfiltrowany koncentrat flotacyjny zawierał 10 - 13% H2O.

- 15 Skład chemiczny koncentratu flotacyjnego:
As = 29,35 %
Fe = 33,04 %
S = 15,56 %
Al 2O3 = 10,48 %
SiO2 = 8,18 %
MgO = 1,7 %
CuO = 1,12 %
CaO = ślady
O zw. = 0,55 %

.

Po pobraniu próbki do analizy i zważeniu , koncentrat przewożono w wózkach (kolebach)
elektrowozem na Oddział Huty Arsenowej .
Straty w procesie wzbogacania rudy na koncentraty wynosiły do 21 % As.

Charakterystyka urządzeń.
.Młyny kulowe produkcji „Fred Krupp”. Napęd : z silnik 43 kW z trzystopniową przekładnią pasowozębatą redukującą obroty do 27 na minutę. Wnętrze zbudowane z dwu okrągłych płyt czołowych
fi = 1500 mm otoczonych na obwodzie : płytami pancernymi dziurkowanymi , blaszanymi sitami
perforowanymi z otworami fi = 10mm , sitami plecionymi z drutu stalowego z kwadratowymi otworami
5 mm x 5 mm. Cały bęben młyna w obudowie blach stalowych ze stożkowym otwartym wypływem .
jednej z ułożyskowanych ścian czołowych otwór do wprowadzania nadawy. Młyn wypełniony kulami
stalowymi f i = 130 mm , w ilości 1500 kg . Wydajność = 3,2 t/godż.
Młyn rurowy I . Długość = 5000 mm, fi = 1550 mm , wydajność 3,5 t/h . Napęd silnik 55 kW oraz
przekładnia pasowo zębata redukująca obroty do 27 na minutę. Wnętrze wyłożone płytami ze stali
manganowej. Wypełnienie stanowiło 4600kg kul stalowych f = 90 mm. Płyty czołowe z otworami do
nadawy i wypływu osłanianego obudową stożkową z otwartym wylewem.
Młyny rurowe II produkcji „Fred Krupp”. Długość = 3000 mm , fi = 1800 mm , wydajność 1,7 t/h .
Napęd silnik 35 kW oraz przekładnia pasowo-zębata redukująca obroty do 24 na minutę. Wnętrze
wyłożone płytami ze stali manganowej. Wypełnienie w ilości 3500 kg kul stalowych fi = 90 mm.
Płyty czołowe z otworami do nadawy na wlocie i do wypływu na wylocie osłanianym obudową
stożkową z otwartym wylewem do rząpia pomp.
Stóły koncentracyjne -wstrząsalne.
Długość = 2400 mm, szerokość = 1400 mm i 700 mm . Wydajność = 0,4 t/godz. Koncentratu.
Płyta wykonana z gładkiego cementu „palonego” z rowkami , położona na ramie , podparta na
drewnianych listwach sprężystych , napędzana silnikiem 0,75 - 1 kW poprzez przekładnię pasową
mimośród wprawiający płytę w drgania.
o
- pochylenie stołów dla wszystkich stosowano=5 ,
- podłużne rowki od 5 mm do zaniku w końcowej części stołu,
- częstotliwość drgań 260-280 min. , skok = 19-22mm .
Kontrolny stół koncentracyjny- wstrząsalny. Długość = 2000 mm, boki = 1200 mm, i 500 mm.

.

i

- 16 Bateria z 4 klasyfikatorów ostrosłupowych, zabudowanych pod płaskim pochyłym korytem. Wymiary
prostokątnych otworów stożków: 600 mm x 500 mm , 800 mm x 600 mm , 1000mm x 700 mm,
1200 mm x 800 mm. Stożki ostrosłupa z blachy stalowej zakończone syfonowymi przewodami z rur
stalowych, doprowadzonych do stołów koncentracyjnych.
Zagęszczacze Dorra nr I : fi = 12 m , h = 3,5 m , oraz zagęszczacz Dorra nr II fi =14 m , h = 3,5 m .
Z obudowy drewnianej , dno płasko-stożkowe betonowe. Obrotowe grabie zgarniające ze skośnymi
łopatkami osadzone na centralnym wale. Obroty grabi n = 0,19/min , silnik 2,8 kW ,
przekładnia pasowo - zębata.
Bateria flotacji nr I . Składa się z : 3 flotowników stalowych typu Humboldt , z komorami po
3
V = 1,3m , z silnikiem 10 kW , napęd pasowy na dwa wirniki fi = 500 mm , przy 275-300 obr/min , oraz
3

22 flotowników drewnianych z komorami po V= 0,5m z silnikiem 3 kW . napęd pasowy na
wirniki fi = 350 mm , przy 350-375 obr/min. Wydajność = 2,5 t/godz.

dwa
3

Bateria flotacji nr II składa się z: 20 flotowników stalowych typu Humboldt, z komorami po V=1,1m z
silnikiem 7 kW, napęd pasowy na dwa wirniki fi = 450 mm przy 330-350 obr/min.
Wydajność = 2,5 t/godz.
Szpicówki-odstojniki Objętość ok.1500 l . Z desek o grubości 70 mm w kształcie odwróconego stożka
o wymiarach: góra = 1500 x 1000 mm, dół 500 x 500 mm , h = 2300 mm. Górna część otoczona korytem
przelewowym z odprowadzeniem. Dół zakończony dwoma otworami z zaworami regulacji wypływu.
Szpicówka obudowana korytem z odprowadzeniem.
Pompy szlamowe typu KA80 o wydajności 1000 -1500 l/min
Zbiornik- rudy (bunkier). Betonowy, czterokomorowy zadaszony, z doprowadzonymi w górnej części
szynami , do wtaczania wózków wywrotek z rudą, dowożonych elektrowozem. Pojemność 360 ton
rudy. Każdy z boksów zakończony stożkowym wysypem z zasuwą regulującą nadawę na transporter
taśmowy
Zapasowy zbiornik rudy. Betonowy dwukomorowy zadaszony, z doprowadzonymi w górnej części
szynami , do wtaczania wózków wywrotek z rudą , dowożonych elektrowozem. pojemność 200 ton
rudy. Każdy z boksów zakończony stożkowym wysypem z zasuwą regulującą zasyp do wózków
wywrotek.
Przenośniki taśmowe. Wydajność = 35 t/godz. do transportu rudy z bunkra do zbiorników nad młynami.
Zbiornik rudy nad młynami o pojemności 20 ton , zbudowane z bali drewnianych z podajnikiem
potrząsalnym , napęd silnikiem 1 kW poprzez przekładnię pasową i mimośród.
Filtr próżniowy, bębnowy obrotowy typ Olivera. Wydajność = 0,8 t/h. Napęd silnikiem 1,5 kW
poprzez przekładnię pasowo-ślimakową. Wyposażony w pompę próżniową AEG o wydajności = 3000
l/min .i pompkę do odprowadzania filtratu.
Zagęszczacz z blachy stalowej , fi = 3 m , h = 1,8 m . Obrotowe grabie zgarniające ze skośnymi
łopatkami osadzone na centralnym wale. Obroty grabi n = 0,5/min , silnik 1kW, przekładnia pasowo
zębata. Górna część otoczona podwójnym pierścieniem wymuszającym przelew syfonowo dla
zatrzymania piany koncentratu . Dno stożkowe z zaworem i pompą membranową .
Laboratoryjna kontrola jakości.
Oznaczenie arsenu (As)całkowitego: w koncentratach i w odpadach poflotacyjnych na stronie -6-.
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III. Oddział Huty Arsenowej
-produkcja arszeniku.
Otrzymywanie produktu gotowego którym był arszenik sublimowany 99 % As2O3
przebiegało w dwu kolejnych procesach technologicznych :
1. Produkcja arszeniku surowego powyżej 88 % As2O3,
2. Produkcja arszeniku sublimowanego powyżej 99 % As2O3.
Surowcem były koncentraty uzyskane z grawitacyjnego i flotacyjnego wzbogacania rudy arsenowej,
zawierające 35-45% As.
Skład chemiczny koncentratów arsenowych.
Koncentrat grawitacyjny:

Koncentrat flotacyjny

As = 44,58 %
Fe = 35,98 %
Al2O3 = 6,94 %
Si O2 = 3,18 %
MgO = 0,55 %
CaO = 0,25 %
O 2zw.= 1,44 %
CuO = 0,00 %
S
= 7,08 %
==============
100,00%.

As = 29,35 %
Fe = 33,04 %
Al 2O3 = 10,48 %
Si O2 = 8,18 %
MgO = 1,70 %
CaO = ślady
O2 zw. = 0,55 %
CuO = 1,12 %
S = 15,58%
================
100,00%.

Koncentraty składały się głównie z minerałów lelingitu FeAs2 , arsenopirytu FeAsS ,
oraz pirotynu FeS , pirytu FeS2 , magnetytu Fe3O4 i getytu HFeO2 oraz dolomitów i wapieni.
Dla efektywnego prowadzenie procesu produkcyjnego ustalono wymagania określone w Zakładowej
Normie dla:

a/ koncentrat grawitacyjny As = 40-50 %
Fe = do 34 %
H2O = do 9%.
b/ koncentrat flotacyjny

As = 32-41%
Fe = do 32%
H2O = do 16%.
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1. Produkcja arszeniku surowego.
Koncentraty grawitacyjny i flotacyjny przywożone kolejką elektryczną z Oddziału Wzbogacania w
wózkach –kolebach , rozładowywano do zbiornika magazynowego-bunkra (18). Tu zmieszane
przemiennym rozładunkiem stanowiły najczęściej surowiec o średniej zawartości:

As = 41,27 %
Fe
S
SiO2
Al2O3
MgO
CaO
Au

= 31,71 %
= 9,56 %
= 4,00 %
= 12,31 %
= 1,01 %
= 0,05 %
= 0,0012%.

Co 6 godzin zmieszane koncentraty ładowano łopatami do koleby (11) , windą z bunkra (19)
transportowano je w wózku na pomost połączony z górną powierzchnią komory pyłowej (3) pieca
obrotowego w hali zwanej „Cyrkus” . Tu rozładowany (przechyłem) koncentrat gromadzono obok wlotu
rury wsadowej (12) . Ze względu na ciepły strop komory następowało znaczne wysuszenie koncentratu ,
poniżej 8 % H2O . Dozowanie koncentratu do pieca obrotowego (2) , odbywało się periodycznie , (po
otwarciu pokrywy) łopatami przez zasyp rury wsadowej co 15 minut w ilości ok.145 kg , Uwzględniając
przerwy (w okresach obijania odpylaczy) zużywano około 12000 kg koncentratów na dobę.
Parametry procesu prażenia koncentratów (sublimacji) .
Przez rurę wsadową (12) wraz z koncentratami z wentylatora (13) w sposób ciągły wtłaczano powietrze
do pieca z dmuchawy (13) . Piec obrotowy (2), rurowo-stalowy z wyłożeniem szamotowym , ustawiony
ze spadem 3o w stosunku do poziomu w kierunku wylotu. Ogrzewany jednym palnikiem (1) na gaz
czadnicowy o wartości opałowej 1250 calorii na 1m3, tłoczony z generatora gazu . W piecu utrzymywano
temperaturę 600 oC – 700 oC uzyskując ją regulacją palnika, oraz w znacznym stopniu z reakcji
egzotermicznej spalających się siarczków metali zawartych w koncentratach. Obserwację temperatury
wnętrza obracającego się pieca umożliwiał jedynie wziernik , natomiast w urządzeniach stacjonarnych
zaczynając od połączenia z komorą osadczą poprzez urządzenia odpylające , zainstalowane były
termometry.
Obracający się na rolkach piec powodował powolne przemieszczanie się koncentratu, hamowane
sześcioma szamotowymi progami w wewnętrznym obwodzie pieca . Następowało przeciwprądowe
prażenie przesuwającego się przez 7 minut koncentratu .Temperatura w piecu wynosiła od 520 oC na
początku tj. przy wlocie koncentratu, do 700oC w środkowej części pieca, gdzie zachodziło już spalanie
się siarczków. Równocześnie następowała sublimacja par arsenu który w utleniającej atmosferze
dopływającego powietrza przechodził w lotny trójtlenek arsenu (As2O3). Zasysany wraz z gazami
spalinowymi przechodził przed komorę pyłową (3) do odpylaczy. Konstrukcja komory pyłowej
umożliwiała schłodzenie wylatujących z pieca mieszaniny gazów spalinowych z trójtlenkiem arsenu i
pyłów z 520 oC do 160 oC przy wlocie do odpylaczy ..
Rozkład temperatur odpylaczach wynosił: w pierwszych czterech 4/1 = 160 oC, 4/2 = 135 oC ,
4/3 = 115 oC , 4/4 = 90 oC i w cyklonach (5) I = 75 oC, (5) II = 60 oC. W cyklonie (6) = 50 oC.
.

- 20 Jednocześnie następowało wytrącenie pyłów podczas przepływu przez labirynt trzech pionowych części
komory (3) . Pyły opadające wprost do pojemnika ze względu na znaczną zawartość As wyciągiem
linowym podawano nad komorę i wraz z koncentratami zawracano do pieca.
Oczyszczone z pyłów gazy spalinowe przepływały przez pierwsze 4 stalowe odpylacze cylindryczne (4)
z poprzeczną przegrodą , następnie przez dwa cyklony (5) i odpylacz końcowy (6) . Na ścianach
odpylaczy i cyklonów przy jednoczesnym ochłodzeniu, następowało osadzanie pyłu trójtlenku arsenu
zwanego arszenikiem surowym. Gazy spalinowe z odpylaczy zasysane przez wentylatory (7) tłoczono
przez komorę kominową (8) do komina (E-2) .
Podciśnienie zasysania przepływających przez odpylacze gazów i sublimującego trójtlenku arsenu, w
całym ciągu technologicznym , regulowano zaworami wentylatorów (7) .
Rozkład podciśnienia mierzono zainstalowanymi U-rurkami :
-środkowa część komory pyłowej (3) = 4 mm słupa wody,
-w połączeniu komory (3) z pierwszym odpylaczem (4) = 6 mm słupa wody,
-w połączeniu drugiego z trzecim odpylaczem (4) = 6 mm słupa wody,
-w połączeniu czwartego odpylacza (4) z pierwszym cyklonem (5) = 45 mm słupa wody,
-w połączeniu odpylacza (6) z górnym wentylatorem (7) = 64 mm słupa wody ,
– -w połączeniu odpylacza (6) z dolnym wentylatorem (7) = 94 mm słupa wody.

.

Rozruch całej instalacji wymagał nagrzania wszystkich urządzeń , do stopnia zapewniającego
przeniesienie punktu rosy już w pierwszej fazie produkcji poza ostatni odpylacz .Następowało to po
osiągnięciu temperatury 80 oC w pierwszym odpylaczu (4) . Po nabraniu pojemności cieplnej przez
odpylacze i komory pyłowe wykraplanie przesuwało się poza komin.
Instalacja pracowała w ruchu ciągłym czterozmianowym. Obsługa piecowni na każdej zmianie po 5
godzinach pracy zmniejszywszy zaworami wentylatorów ssanie , dokonywała obijania odpylaczy i
cyklonów drewnianymi młotami. Spadający do lejów pył szarego arszeniku surowego spuszczano do
przenośnika ślimakowego (9) z którego napełniano podstawiony wózek–kolebę z pokrywą (10) .
Skład chemiczny arszeniku surowego (szarego)::
As2O3 = 88,26 %
Fe całk. = 4,89 %
Al2O3 = 2,67 %
2,04 %
SiO2 =
O2 związane= 1,09 %
MgO = 0,58 %
CaO = 0,29 %
Cu
= 0,16 %
S całk. = 0,02 %.
Wyprodukowany na każdej zmianie arszenik surowy w ilości 1000 - 1200 kg przewożono do zbiornika bunkra (16).
Wyprażone w temp 480 oC wypałki zwane wypałkami po arsenowymi , opuszczały wylot pieca sypiąc
się sposób ciągły wprost do wózka znajdującego się w komorze pod wylotem pieca obrotowego. Pyły z z
komory naturalną wentylacją wydobywały się stalowym kominkiem (E-1) wprost do atmosfery .
Proces prażenia koncentratów prowadzono nie tylko do maksymalnego wydzielenia arsenu ale i spalenia
siarki oraz utlenienia żelaza dwu wartościowego z Fe++ na trójwartościowe Fe+++.
Zawartość w
wypałkach każdego z tych pierwiastków: As, S, i Fe++ powyżej 1%, znacznie obniżała efektywność w
odzyskiwania z nich złota metodą chloracyjną.

- 21 Wypałki po arsenowe w postaci czerwonego piasku o ziarnach poniżej 1mm zawierały średnio:
Fe2O3
SiO2
MgO
Al2O3
CaO
As
CuO
S
Au

- 77,19 % w tym Fe2+ do 1%
- 9,49 %
4,79 %
- 4,29 %
1,23 %
1,23 %
1,11 %
0,51 %
0,003-0,004 %.

W wózkach-kolebach wypałki te transportowano kolejką elektryczną na Oddział Złota.
2. Produkcja arszeniku sublimowanego.
Otrzymanie czystego trójtlenku arsenu odbywało się w powtarzającym się 6 -godzinnym cyklu
produkcyjnym resublimacji, dla uproszczenia nazwano: procesem sublimacji.
Surowy arszenik o zawartości ok. 88 %As2O3 z bunkra (16) ładowano łopatami przez zasyp (20) do
przenośnika ślimakowego (21) a następnie przez przenośnik (22) trafiał do zbiorników zasypowych (23)
nad trzonowym piecem sublimacyjnym (24) .
Załadunek do pieca, w cyklu co 6 godzin, odbywał się przy zmniejszonym dopływie gazu do palników
(1) oraz po zmniejszeniu ssania wentylatorów (40).
Poprzez otwarcie zasuw pod zbiornikami (23), wsypywano ok.1600 kg surowego arszeniku do wnętrza
pieca, na płaską powierzchnię szamotowej wymurówki . Przez otwarte drzwiczki po obydwu stronach
pieca, ręcznie gracami rozgarniano zawartość równomiernie po całej powierzchni wnętrza pieca.
Wszystkie te czynności odbywały się przy włączonym wentylatorze (38). Zasysane nad drzwiczkami
pieca pyły i opary As2O3 przewodami wentylacyjnymi (38) wypuszczano bezpośrednio do atmosfery
kominkiem (E-3) .
Parametry procesu resublimacji. Po załadowaniu piec ogrzewano trzema palnikami gazem
czadnicowym , przeponowo z otworami w komorze spalania umożliwiającymi przepływ gazów
spalinowych przez wnętrze nad trzonem pieca. Następowała powtórna sublimacja arszeniku w trakcie
której gazy i pyły przepływały przez: - komorę spalania w temperaturze 820 oC – 840 oC, - we wnętrzu
(trzon) pieca 750 oC – 800 oC, -w komorze pyłowej (25) 600 oC - 630oC, - w pierwszym odpylaczu (26)
= 140 oC – 150 oC, aż do szóstego odpylacza (26) = 70 oC. Cała instalacja pracowała na podciśnieniu
wytarzanym przez dwa wentylatory (40) , wtłaczające gazy spalinowe przez kanał kominowe (41) do
wspólnego komina (E-2) .
Przepustnicą wentylatorów (40) utrzymywano się podciśnienie w całym ciągu instalacji.
Rozkład podciśnienia regulowany przepustnicami wentylatorów (40), mierzony U-rurką wynosił :
- między komorą (25) a pierwszym odpylaczem (26) = 6 mm słupa wody,
- między szóstym odpylaczem (26) a komorą liniową (39) = 4 mm słupa wody.
W trakcie procesu co 30 minut po otwarciu drzwiczek recznie gracami przegarniano wsad na trzonie
pieca. W szóstej godzinie procesu po otwarciu drzwiczek i wyciągnięciu zasuw otworów zsypowych ,
gracami wygarniano z trzonu pieca spiek pozostałości po sublimacyjne do podstawionych koleb (42).
Po całkowitym opróżnieniu pieca następna 6-cio godzinna zmiana pracowników rozpoczynała kolejny
cykl tj. załadunku pieca (24) surowym arszenikiem.
Pozostałości po sublimacyjne ze względu na zawartość 14-16% As, zawracano do procesu poprzez
rozładowanie do bunkra (18) i zmieszanie z koncentratami podawanymi do pieca obrotowego.

- 22 Pozostałości po sublimacyje /wypałki/ zawierały średnio:
As = 14,5 %
Fe2O = 49,0%
Al2O3 = 28,0%
SiO2
= 3,5 %
MgO = 2,3 %
CaO = 2,2 %
S
= 0,5%.
Pyły sublimującego arszeniku , zasysane ciągiem wentylatorów (40) przechodząc przez komorę pyłową
(25) (murowaną z cegły) traciły w niej porwane mechanicznie zanieczyszczenia.
Z komory opary przepływały przez baterię 6 stalowych odpylaczy (26) , w których następowało
osiadanie sublimowanego arszeniku. Po 5 godzinach obsługa drewnianymi młotkami obijała ściany
odpylaczy .Spadający w postaci białego proszku arszenik przenośnikiem ślimakowym (27) przechodził
do inżektora transportu pneumatycznego (28) .Wytworzone przez pompę próżniową (36) podciśnienie
umożliwiało przetransportowanie arszeniku rurociągiem fi = 100 mm do odpylacza cyklonowego (29) .
Wytrącony w odpylaczu arszenik , poprzez przenośnik ślimakowy (30) dozowano do przesiewacza (31).
Zassane przez pompę próżniową powietrze przechodziło przez odpylacz mokry (35) w którym
wypłukiwały się nie wyłapane w cyklonie (29) resztki pyłu arszeniku.
Z przesiewacza (31) po przejściu przez przesiewacz z sitem o boku oczka 0,8 x 0,8 mm z przenośnikiem
ślimakowym (32) otrzymywano produkt gotowy pod nazwą :
arszenik sublimowany o zawartości - 99,0 do 99,5% As2O3..
Zanieczyszczenia : Fe2O3 , Al2O3 , SiO2 , SO3 , CaO , MgO., - stanowiły mniej niż 1% .
Do ustawianych na wadze dziesiętnej bębnów blaszanych (33) przy włączonej wentylacji (37) odważano
po 100 kg arszeniku netto.
W trakcie pakowania z każdego opakowania rurką zgłębnikową pobierano ok.0,2 kg próbki do analizy,
następnie po nałożeniu uszczelki gumowej zaciskano wieczko bębna.
W celu ochrony bębny były umieszczano w beczkach drewnianych (34) z miękkiego drewna
wzmocnionych wiklinowymi obręczami, wypełniając trocinami przestrzeń między ściankami opakowań
a następnie mocowano drewniane wieko beczki.
( Do 1955r. zamiast uszczelek stosowano lutowanie.) Na wieku beczki malowano: numer kolejny
opakowania , nazwę producenta: „Kopalnia Arsenu Złoty Stok”, nazwę produktu „ Arszenik
sublimowany”, ciężar brutto , netto = 100kg , oraz znak ostrzegawczy „Trucizna !”. W takiej postaci
beczki z arszenikiem odwożono do magazynu jako produkt gotowy. W ateście przy każdym
opakowaniu wpisywano wynik analizy na % zawartość As2O3.
Odpady produkcyjne. Pyły z komór wstępnych przy piecach (3) , (25) oraz przy kominach (8) , (41) i
pozostałości po sublimacyjne (42) zawracano zmieszane z koncentratami do pieca obrotowego (3).
Raz w miesiącu wyłączano z pracy całą instalację i otwierano zamurowane wejścia komór liniowych
(39). Przy włączonych wentylatorach (41) następowało ostudzenie komór (39) umożliwiające wejście
pracownikom i wybranie pyłów do taczek. Pyły wsypywano do komory (17) bunkra, skąd wraz z
arszenikiem surowym ładowano do przenośników (20) podających na piec sublimacyjny (24) .
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Straty produkcyjne w przeliczeniu na 1000 kg arszeniku sublimacyjnego.
1.Surowiec: koncentrat suchy
-zawartość As
- ilość
As

w 1953 r.

w 1958 r.

= 2120 kg
=
40 %
= 848 kg

= 2030 kg
=
40 %
= 812 kg

= 1000 kg
2. Produkt, arszenik sublimowany As2O3
-zawartość As2O3
= 99,0 %
- ilość czystego As2O3
= 990 kg
- % As w As2O3
=
75,72 %
- ilość As w 1000kg arszeniku sublimow. = 750 kg

= 1000 kg
=
99,2 %
= 992 kg
=
75,72 %
= 751 kg

3. Odpadu produkcyjne zawracane do obiegu :
-wypałki po sublimacyjne
=
- zawartość As
=
- ilość As
=

162 kg
14,5%
25 kg

=
=
=

155 kg
14,0 %
22 kg

4. Pyły z komór(3),(8),(41),(25),(39)
-zawartość As
- ilość As

=
=
=

70 kg
32,0%
22 kg

=
=
=

65 kg
32,0 %
21 kg

=

47 kg

=

43 kg

Razem ilość As zawracanego do obiegu
5. Wypałki po arsenowe(15)do odzłocenia
-zawartość As
-ilość As

= 976 kg
= 1,23 %
= 12 kg

=
=
=

937 kg
1,0 %
9 kg

6. Straty nieuchwytne As

=

=

9 kg

39 kg

Na każde 1000 kg wyprodukowanego arszeniku sublimowanego, przedostawało się:
- do atmosfery wraz z gazami spalinowymi, poprzez emitory E – 1 , E – 2 , E – 3 , E – 4 ,
oraz -do środowiska z rozsyłów i nieszczelności transportu technologicznego,
- w 1953 roku 51,5 kg As2O3,
- w 1958 roku 11,9 kg As2O3 .
Pomiarów strat w miejscach ich występowania nie wykonywano .
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Charakterystyka urządzeń.
Piec obrotowy rurowy (3) , nachylony pod kątem 3 stopni, z blachy stalowej 18 mm, z wymurówką
szamotową. Na obwodzie walczaka otoczony wieńcem zębatym napędu i dwoma pierścieniami bieżnymi
wspartymi na czterech rolkach obrotowych.
Napęd : silnik el. 5,5 kW , 965 U/min , przez przekładnię pasową napędzającą zębatkę atakującą
wieniec walczaka suszarki. Jeden obrót pieca = 4,5 minuty.
Długość walczaka = 14350 mm , średnica wlotu = 2720 mm, średnica wylotu = 2860 mm .
We wnętrzu na obwodzie pieca 6 przewężeń tj. progów z cegły szamotowej , spowalniających szybkość
przesuwania się prażonych koncentratów. Średnica prześwitu pierwszego progu na wlocie do pieca
przy komorze pyłowej (3) = 1000 mm.
Wylot pieca obudowany metalową komorą (1), o wymiarach1400 x 4000 mm , h = 4000 mm.
Do palnika pieca (1), doprowadzano gaz czadnicowy rurociągiem fi = 250 mm. Komora wylotu pieca
odpylana naturalnym ciągiem przez osadzony na stropie kominek stalowy fi = 250 mm (E-1) ,
wystający ponad dach hali. Dół komory zakończony wysypem do podstawianych na torach koleb (15)
odbierających wysypujące się wypałki po arsenowe .
Komora pyłowa (3) zbudowana z cegły z żelbetonowym stropem, podzielona na trzy połączone części
o łącznej pojemności 224 m3. Przez cały przekrój pierwszej części komory wmontowano 22 rury stalowe
fi = 120 mm. ,które naturalnym przepływem powietrza chłodziły komorę.
Na wierzchu komory położone szyny umożliwiały dowóz koncentratu z windy (11), pod rurę zasypową
fi = 250 mm (12) . Dół komory zakończony stożkowym zsypem pyłów do podstawionego pojemnika
V = 0,150 m3.
Dmuchawa (13), z silnikiem 0,5 kW tłocząca powietrze do pieca przewodem fi = 80 mm.
Bateria 4 stalowych odpylaczy cylindrycznych (4) o wysokości 13750 mm, fi = 2500 mm, wysokość
część cylindrycznej = 11200mm, stożkowej = 2550 mm. Wylot ostatniego odpylacza zakończony zasuwą
z murowanym odprowadzeniem 1200 x 1200 mm do komory pyłowej.
Dwa stalowe odpylacze cyklonowe (5) o wysokości 7000 mm, fi = 2500 mm, wysokość części
stożkowej = 3000 mm.
Odpylacz końcowy (6) stalowy cylindryczny o wysokości 5000 mm, fi = 1600 mm wysokość części
stożkowej = 2000 mm.
Dwa wentylatory odśrodkowe (7) , 15600 m3 , 1400 u/min.
Kanał kominowy (8) z cegły o wymiarach 1000 x 1800 mm o długości = 10 m.
Komin fabryczny (E-2) z cegły wysokość = 58 m, wspólny dla instalacji pieca obrotowego oraz
sublimacyjnego.
Przenośniki ślimakowe (9), (21), (22), (27), (30), (32), fi = 200 mm w obudowie stalowej,
z silnikami 3 - 4 kW wraz z przekładniami pasowymi.
Bunkier , betonowy magazyn z 4 komorami (16) , (17) , (18) , (19) , po 70 m3 każda , z otwartą
konstrukcją windy towarowej do transportu koleb z koncentratami na pomost komory pieca (3) .
Zbiorniki stalowe stożkowe 4 szt. (23) z górnymi i dolnymi zasuwami V = 0,75 m3.

- 25 Piec sublimacyjny (24), w kształcie prostopadłościanu 12300 x 4300 mm ,h = 2400mm, wewnętrzna
część robocza trzonu pieca = 9000 x 3000mm .ok. 27m2 . Murowany z cegły , sklepienie łukowe
o
promieniu = 3620 mm, przy średniej wysokości 675 mm. Wymurówka trzonu z cegieł szamotowych,
odizolowana od spodu warstwą ziemi okrzemkowej. W przedniej części komora spalania z trzema
palnikami , oddzielona przegrodą szamotową z okienkami przepływu spalin. Po każdej stronie pieca
4
żeliwne drzwiczki o wymiarach 700 x 400 mm. Tylko przy jednej ( prawej) stronie pieca za drzwiczkami
znajdowały się zasuwy do wygarniania pozostałości posublimacyjnych .Tylko z tej (prawej) strony pod
piecem znajdował się kanał z torem i kolebami (42).
Komora pyłowa wstępna (25) z cegły 10000 x10000 mm , h = 6000 mm, połączona trzema otworami po
120 cm2 z piecem i przez wewnętrzną przegrodę z odpylaczami.
Bateria odpylaczy (6) , stalowych o wysokości 12000 mm , fi = 2500 mm , wysokość części
cylindrycznej = 10000 mm, części stożkowej = 2000 mm, zakończonej wylotem 330 x 330 mm
z zasuwą . Połączenia między odpylaczami fi = 1000 mm.
Komory liniowe (39), murowane z cegły, o długości 152 metry. Wysokość sklepienia 2750 mm,
szerokość komór 3360 mm z cegły, ok. 9400 mm przy piecu , do 5500 mm w pobliżu komina. Przegrody
z cegieł, zwężające szerokość komory do 800 mm, wbudowane labiryntowo naprzeciw ległych ścianach .
Wejścia do komór umożliwiające wywożenie osiadłych pyłów arszeniku , dla szybkiego dostępu
zamurowane cegłami na glinie. Komory na całej ich długości znajdowały się pod zadaszeniem
drewnianym krytym papą , o 800 mm nad murowanym trzonem komór
Dwa wentylatory odśrodkowe (40) , 24000 m3/h , 1470 u/min.
Kanał kominowy (41), z cegły o wymiarach 1000 x1000 mm o długości = 10 m.
Rurociąg stalowy (28) , fi = 100 mm o długości 70 m , o zdolności przesyłowej 2000 kg/godż.
Odpylacz cyklonowy (29), fi = 800 mm, część cylindryczna h =1000 mm, stożek = 1500 mm.
Filtr wodny (35) , ciśnieniowy, V = 1 m3. z zaworem spustowym.
Pompa próżniowa (36) , silnik 32 kW, 1450 U/min, osiągana próżnia 360-400 mm słupa Hg.
Przesiewacz (31) , obrotowy , sześciokątny , obciągnięty siatką stalową ocynkowaną , o prześwicie
oczek 0,8 mm , powierzchnia 20m2 i 30 obr./min. Napędzany przez silnik 1,5 kW , 740 U/min
przez przekładnię pasową.
Wentylatory (37) , (38) z silnikami 1 kW , 1460 U/min , z przewodami rurowymi których końcówki
fi = 100 mm zakończono ssawkami.

Warunki i higiena pracy przy produkcji arszeniku.
W pierwszych latach po wojnie przejęto po niemieckiej załodze 8 godzinny system pracy , a od
1950 roku wprowadzono 6 godzinny , nie dotyczyło to dozoru produkcyjnego. Przejęte i
eksploatowane od 1945 roku urządzenia Huty Arsenowej ze względu na brak hermetyzacji stanowiły
duże zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim dla pracowników. Pomimo stosowania sprzętu i
środków ochrony osobistej , pracownicy przebywali pod bezpośrednim szkodliwym działaniem par i
pyłów arsenu.
Każdy pracownik wychodząc z pracy miał obowiązek wykąpać się w zakładowej łażni i oddać
ubranie robocze do zakładowej pralni, a przychodząc pobrać wyprane .
Bieliznę osobistą i płócienne maski prano we własnym zakresie.

- 26 Sprzęt ochrony osobistej wydawany bez ograniczeń , były to : rękawice ochronne , okulary ochronne
(motocyklowe) , woreczek na genitalia , biała płócienna czapka okrywająca z tyłu szyję , maska
płócienna zwana ‘kaganiec” na tasiemkach z watą oraz płócienna chusta. Chusta spełniała istotną
rolę: oddzielała watę w masce od ust i nosa, oraz uszczelniała szyję .
Odzież ochronna przydzielana co dwa lata lub w wypadku wcześniejszego zużycia. Bluza i spodnie z
gęstej tkaniny płóciennej . Koszula flanelowa , kalesony , buty skórzane z cholewami „saperki’.
Środki do higieny osobistej : pasta do zębów , ręczniki oraz miesięcznie kostka mydła i 1 kg
proszku do prania.
Codziennie pracownik otrzymywał 1 litr mleka , i co miesiąc 30 tabletek witaminy C .
Skutki pracy przy produkcji arsenu to : nagminne owrzodzenia szyi, nosa, pachwin rąk i nóg oraz
na genitaliach. Dolegliwości te na ogół ustępowały po tygodniowej przerwie w kontaktach z arsenem.
Pracownicy z poważniejszymi problemami zdrowotnymi decyzją lekarza zakładowego odsuwani byli
na 3 miesiące do pracy na inne stanowiska bez styczności z arsenem. Konsekwencje zdrowotne w
organizmach pracowników głównie nowotwory wystąpiły dopiero kilka lat po zaprzestaniu produkcji arsenu.

Laboratoryjna kontrola jakości.

–

Oznaczenie zawartości As2O3 w arszeniku.
Zasada oznaczania: podczas miareczkowania roztworem bromianu potasu arsen As3+ zostaje
utleniony do As5+ : 3As2O3 + 2HCl + 2KBrO3 → 2KCl + 2HBr + 3As2O5
. -Sporządzenie mianowanego roztworu bromianu potasu KBrO3.
Dla uproszczonego seryjnego wykonywania oznaczeń wprowadzono się następujący sposób
sporządzania mianowanego roztworu bromianu potasu. Całą ilość 3,7136 g bromianu potasu rozpuszcza
się w wodzie i dopełnia w kolbie miarowej do objętości 1 litra.
Tak sporządzonym roztworem bromianu potasu miareczkuje się roztwór arszeniku resublimowanego.
Nastawienie miana uważa się za skończone, jeżeli do miareczkowanego roztworu 0,3 g arszeniku
resublimowanego użyje się 45,55 ml bromianu potasu.

Przygotowanie arszeniku resublimowanego .
Około 100 g arszeniku sublimowanego należy wsypać do parownicy porcelanowej o średnicy
ok. 150 mm , nakryć ją szkiełkiem zegarkowym i słabo podgrzewać na kuchence elektrycznej.
Gromadzący się na szkiełku zegarowym arszenik resublimowany zbiera się i poddaje ponownej
resublimacji. Czynność tą powtarza się tak długo, aż na dnie parownicy nie będzie śladu
pozostałości. Wykonanie oznaczenia:
Do kolbki Erlenmayera o pojemności 300 ml naważa się 0,3 g arszeniku sublimowanego, dodaje się 10
ml wody, 10 ml amoniaku (25%) i podgrzewa do całkowitego rozpuszczenia się arszeniku. Po ostudzeniu
dodaje się 100 ml wody destylowanej i 50 ml stężonego kwasu solnego. Po ostudzeniu dodaje się trzy
krople oranżu metylowego i miareczkuje roztworem bromianu potasu do zniknięcia barwy. Ze względu
na powolne utlenianie się As203 do As205 miareczkowanie należy przeprowadzać bardzo długo
energicznie mieszając.
Obliczanie
wyników: 1 ml zużytego bromianu potasu odpowiada 2,2 % As2O3 przy naważce 0,3g arszeniku Ze
względu na zawartość arsenu w kwasie solnym , dla każdej dostawy kwasu wykonać
oraz odjąć
ślepą próbę.
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Generator gazu czadnicowego.
Wszystkie piece Huty Arsenowej były opalane gazem czadnicowym półwodnym , wytwarzanym z koksu
groszku w generatorze gazu typu Kerpely’ego Marischki.
Skład chemiczny gazu czadnicowego średnio :

CO = 28 %
H2 = 11 %
CO2 = 6 %
O2 = 4 %
N2 = 50 %.
Wartość opałowa = ok. 1250 cal/m3.
Oznaczenia na schemacie.
1 - Dowóz koksu groszku.

2 - Zbiornik koksu.

4 - Korpus czadnicy .

5 - Strefa zgazowania. 6 - Dmuchawa powietrza.

7 - Przepustnica powietrza .

8 - Pływakowy sterownik przepustnicy. 9 - płaszcz wodny.

10 - Zawór dopływu wody.
12 - Pomiar temp. mieszanki.
15 - Ruszt stożkowy.

3 - Zasyp z zamknięciem. dzwonowym.

11 - Przewód mieszanki para-powietrze .
13 - Przelew syfonowy wody. 14 - Misa obrotowa z rusztem.
16 - Napęd misy z rusztem.

19 - Pomiar temp. gazów wylotowych.

17- Otwory do przebijania warstw
koksu.
20 - Dopływ gazu do sterownika .

12 - Płuczka wstępna schładzacz. 22 - Zawór kominka. 23 – Kominek . 24 - Klapa bezpieczeństwa.
25 - Dopływ wody do natrysków.

26 - Skruber.

27 , 28 - Ruszt z koksem kęsy.

29 - Natryski. 30 - Ruszt z koksem groszkiem . 31 - Przewody gazowe . 32 - Dmuchawa gazu.
33 - Pomiar ciśnienia . 34 - Kanały zamknięć wodnych . 35 - Pompa tłocząca wodę na staw.
36 - Staw osadowy.
-

37 - Pompa tłocząca wodę do natrysków.
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IV. Oddział arsenu metalicznego.
Proces produkcyjny otrzymywania arsenu metalicznego 99% As , przebiegał w dwu kolejnych
procesach produkcyjnych :
1. W piecowni redukcji arszeniku do szlamu arsenu 87% As.
2 .W piecowni rafinacji do arsenu metalicznego powyżej 99% As.
Surowcem był : arszenik sublimowany o zawartości powyżej 99,0 % As2O3
.Pozostałe w nim zanieczyszczenia stanowiły: Fe2O3 , Al2O3 , SiO2 , CaO , MgO , SO3-- .

1. Proces technologiczny redukcji arszeniku do szlamu arsenu.
Produkcję arsenu w postaci szlamu prowadzono równolegle na dwu identycznych lustrzanych
instalacjach.
Arszenik w bębnach blaszanych o pojemności 50 kg (1) , wprost z magazynu Huty Arsenowej dowożono
kolejką elektryczną a następnie windą na stanowisko zasypowe pieca redukcyjnego (2) .
Komorę pieca redukcyjnego ogrzewano palnikiem ( 3) , na gaz czadnicowy do temperatury 700 oC.
Temperaturę określano wzrokowo po uzyskaniu rozgrzania wnętrza do barwy ciemno – czerwonej.
Spalany w piecu gaz w ilości ok.125 Nm3/h prowadzono w atmosferze powietrza wdmuchiwanego z
dmuchawy (4) . Przepływ spalin wymuszał wentylator ciągu technologicznego (13). Ustawieniem
przepustnicy na przewodzie przed wentylatorem regulowano ssanie , aby wynosiło ono
w
granicach 5 mm słupa wody.
W wyniku ogrzewania komory spalania pieca , utrzymywało się stałe żarzenie dolnej strefy koksu
znajdującego się w przylegającej wierzy redukcyjnej (5) . Wieżę redukcyjną wypełniano specjalnym
gatunkiem koksu hutniczego o granulacji kęsy 120 mm. Wsad arszeniku do pieca odbywał się przez
otwór w sklepieniu (6) . Po otwarci pokrywy do otworu wstawiano rurę zakończoną lejem zasypowym i
wsypywano z bębnów arszenik . Wsad do pieca dokonywano co trzy godziny, po 250 kg arszeniku. W
trakcie tej czynności przymykano: dopływ gazu do palnika oraz powietrza z wentylatora (4) .
Kolejne zamknięcie dopływu gazu i powietrza następowało w godzinę po dokonaniu wsadu , podczas
czynności przegarniania zawartości pieca. Wykonywano to zgarniakami przez otwarte drzwiczki (9).
Po wsypaniu arszeniku ponownie: odkręcano dopływ powietrza i gazu który natychmiast się zapalał w
zetknięciu z wciąż rozgrzanym piecem.
Razem dobowy wsad arszeniku na jedną instalację wynosił 2000 kg arszeniku.
W temp.700 oC arszenik sublimował i przechodząc przez rozżarzony koks w wieży ulegał redukcji.
As2O3 + 3C → As2 +3CO
As2O3 + 3CO → As2 + 3CO2
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przepływały kolejno przez dwa odpylacze (10) oraz dwa cyklony (11) , a następnie wtłaczane do
końcowego odpylacza (12) z którego ulatniały się kominkiem (14) do atmosfery .
W odpylaczach i cyklonach skutkiem rozprężania się i schłodzenia gazów następowała sublimacja
arsenu w postaci ciemno-szarego proszku o zawartości ok. 87 % As.
Arsen opadał do wypełnionej wodą niecki (15), osiadając w postaci szlamu. Niecka wypełniona wodą
spełniała rolę wodnego zamknięcia odpylaczy i cyklonów. Do przewodu ssawnego wentylatora
doprowadzono stały dopływ wody, spłukującej pyły arsenu z wirnika oraz obudowy do niecki (15).
.Przelew z niecki połączono ze studzienką osadczą (16), a z niej kanałem do potoku Trująca.
Ze względu na przyczepność pyłu arsenu do ścian urządzeń odpylających , do czynności obsługi należało
: raz na zmianę tj. co 6 godzin obijać drewnianymi młotkami odpylacze i cyklony. W takim też odstępie
czasu zgarniakami wyciągano z niecki szlam arsenu do koryt drewnianych (15a).Tu następował odciek
wody do studzienki osadczej i wstępne osuszenie się szlamu do ok. 8 % H2O.
Szlam arsenu zawierał : 95-97 % As oraz głównie nie zredukowany As2O 3.
Raz na zmianę tj. co 6 godzin , również przy wyłączonym dopływie gazu i powietrza należało:
1 . Przez otwarcie w wieży drzwiczek (8) , zgarniakiem wyciągnąć popiół spalonego koksu , przy
jednoczesnym wzruszaniu powstałych z niego spieków. Zużyty koks uzupełniano ze zbiornika (7) , w
sumie ok.1500 kg/dobę.
2. Przez drzwiczki pieca (9) zgarniakiem do podstawionych taczek wygarniano spieki oraz pozostałości
po arszeniku surowym i wywożono na oddziałową hałdę.

2. Proces technologiczny rafinacji arsenu metalicznego.
Osuszony wstępnie szlam arsenu taczkami przewożono i składowano w zbiorniku – skrzyni drewnianej
(17) w budynku pieca rafinacyjnego , zabudowanego muflami w układzie galeriowym. Tu następowało
ładowanie łopatami szlamu do blaszanych retort (18) po ok.15 kg tj. do 1/3 objętości retorty.
Do załadowanych retort wkładano blaszane pokrywki z otworem i ostrożnie w pozycji poziomej (aby
nie przemieścić zawartości z tylnej części retorty) wsuwano je do mufli tak aby otwór w pokrywie
znajdował się w górnym położeniu. Retorty świeżo załadowane umieszczano w dwu środkowych
segmentach pieca , spełniających rolę wstępnego suszenia.
Po 6 godzinach suszenia w temp.120 oC, retorty ostrożnie w pozycji poziomej przekładano do dolnych
rzędów mufli, w dwu bocznych segmentach pieca. Za szamotową przeponą tych segmentów usytuowane
palniki gazu czadnicowego, utrzymywały w komorze spalania temperaturę 700 oC.
Proces rafinacji następował poprzez wyparowywanie arsenu z tylnej części retorty. Przechodząc bez
dostępu tlenu, do chłodniejszej przedniej części retorty, sublimował on kondensując się w postaci
krystalicznego metalicznego arsenu.
Proces od załadowania retort w segmencie suszenia do ukończenia rafinacji trwał 24 godziny. W
okresie suszenia i rafinacji istotną czynnością obsługi było ciągłe baczenie i przetykanie stalowym
prętem otworów w pokrywach retort. Utrzymanie drożności umożliwiało swobodne ulatnianie się
początkowo pary wodnej a następnie gazów, tlenków siarki i nie zredukowanych tlenków arsenu. Nie
drożność otworów w pokrywach uniemożliwiał ujście pary lub gazów doprowadzając do wybuchu
retorty. Regulacja szybkości tych procesów polegała na stopniowym wsuwaniu tj. regulacji położenia
poszczególnych retort w muflach. Do tego celu służyły przymocowane do retort blaszane uchwyty. Po
8 godzinach przebywania retort w dwu górnych rzędach mufli wydzielanie gazów ustawało a przednie
części retort całkowicie wypełniały się krystalicznym arsenem.
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segmentów suszenia . Rozkład temperatur w dwu zewnętrznych segmentach pieca wynosił od 600 oC w
dolnej części pieca, do 800 oC w górnej. Temperaturę określano wzrokowo na podstawie utrzymywania
wiśniowej barwy rozgrzanych mufli. Regulacje temperatury prowadzono dopływem gazu czadnicowego
do palników z samoczynnym zasysaniem powietrza do spalania . Proces oparty był głównie na
doświadczeniu pracowników bez przyrządów pomiarowych ,. Stopień wyrafinowania sprawdzano w
wyjętych retortach wyrywkowo rozbijając je w pakowni. Zwarta postać krystalicznej , metalicznej bryły
świadczyła o wysokiej jakości otrzymanego arsenu.
Pakowanie arsenu metalicznego.
Retorty z rafinacji przewożono na platformie kolejki szynowej do budynku pakowni zwanej
„wytrząsalnią”. Tu na stole po rozbiciu młotkami blaszanych retort wyciągano i ręcznie segregowano
wyrafinowany arsen. Często otrzymywano monolityczne stalowo-szare połyskujące kryształy, o
zawartości As pow. 99% . W niektórych retortach tworzyły się kryształy nie spójne lub poprzerastane
żółtą odmianą alotropową arsenu a także z częścią nie przerafinowaną. Były to odpady stanowiące
ok. 10% , zawracano je do rafinacji mieszając ze szlamem ładowanym do retort.
Ostateczna wydajność instalacji rafinacyjnej wynosiła 500-600 kg/dobę. Wysegregowane bryły arsenu
metalicznego od razu wkładano do bębnów blaszanych początkowo po150 kg (a od 1957 r. po100 kg.) .
W trakcie pakowania z każdego opakowania pobierano ok.0,2 kg próbki do analizy. W celu ochrony
bębny były umieszczano w beczkach drewnianych z miękkiego drewna wzmocnionych wiklinowymi
obręczami , Przestrzeń między ściankami wypełniano trocinami. Po nałożeniu na otwór bębna uszczelki
gumowej i pokrywy, zaciskano ją szczelnie wykluczając dopływ powietrza, a następnie mocowano
drewniane wieko beczki.
Do 1955r. zamiast uszczelek stosowano lutowanie . Na wieku beczki malowano : Nr opakowania , znak
wytwórcy , nazwę produktu , ciężar brutto , netto oraz znak ostrzegawczy – „trucizna” i w tej formie
zdawano do magazynu jako produkt gotowy. Do każdego opakowania podawano w ateście wynik analizy
na % zawartości arsenu.
Straty produkcyjne
Z upływem lat i opanowywania procesu zmniejszano straty produkcyjne arsenu .
Z 44% w 1954 roku do wciąż niewyobrażalnie wysokich 26% w 1961 roku .
W 1955 r. na wyprodukowanie 1 tony arsenu rafinowanego (o zawartości wówczas osiąganej
97,2% As ) , wskażnik zużycia arszeniku (99%As2O3) wynosił 2346 kg.
W 1961 r. na 1tonę o osiąganej już wysokiej jakości 99% As , zużywano 1774 kg arszeniku o
zawartości powyżej 99% As2O3 .
Miejsca powstawania strat w procesie redukcji.
1. Największe straty powstawały w spiekach po arszeniku surowym które zawierały jeszcze 15% As.
Wygarniane z pieca (2) przez drzwiczki ( 9) wyrzucane były na hałdę obok zabudowań .
2. W popiele (po koksie) wygarnianym z wieży redukcyjnej znajdowało się ok. 1% As2O3
3. W powietrzu wychodzącym z kominków cyklonu (14) oraz w zapyleniu piecowni w trakcie
zasypywania arszeniku do pieca (6) a także przy otwieraniu drzwiczek (8), (9).
4. Wycieki szlamu arsenu przy przewożeniu taczkami na drodze między (15) redukcją a rafinacją (17).
5. Ulatnianie arsenu z retort w procesie rafinacji.
6. Znaczne straty podczas przepalenia się retort przy zbyt wysokiej temperaturze a także wykonanych ze
zbyt cienkiej blachy.
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Wskaźniki zużycia w 1961r:
Na 1 tonę arsenu metalicznego 99% As zużywano:
-1774 kg arszeniku 99,0% As2O3 ,
-1100 kg koksu hutniczego- kęsy ,
-3000 kg koksu groszku (do produkcji gazu.) .

Charakterystyka urządzeń produkcyjnych.
Urządzenia piecowni redukcji.
Piec redukcyjny (2) , połączony z wieżą redukcyjną. W kształcie stalowego walca fi = 1,56 m ,
długość = 2,1 m , z wymurówką szamotową. Uzbrojony na sklepieniu w otwór (6) fi = 0,1 m
z pokrywą do zasypu arszeniku oraz w dmuchawę powietrza (4), palnik gazu czadnicowego (3),
drzwiczki do wygarniania pozostałości po sublimacyjnych (9).

i

Wieża redukcyjna (5) . Stalowa wyłożona cegłą szamotową , fi = 1,6 m , h = 3,5 m wypełniona
koksem hutniczym - kęsy w ilości 3000 kg. Uzbrojenie: drzwiczki do wygarniania popiołu koksu (8) ,
zbiornik koksu (7) z zamknięciem koszowym .
Odpylacze 2 szt.(10), fi = 1,6 m , h = 7,7 m, rura spustowa 0,5 m, połączenie z wieżą fi = 0,8 m,
połączenie z cyklonami fi = 0,3 m .
Cyklony 2 szt. (11) , fi = 1,2 m , h = 5 m , połączenie między cyklonami i wentylatorem fi = 0,2 m.
Wentylator (13) , wydajności 28 m3/min. , 1425 obr./min. , 3 kW , wlot i wylot fi = 0,2 m.
Uzyskiwane podciśnienie na połączeniu z cyklonem ok. 15 mm H2O.
Odpylacz (12 ) , fi = 0,96, h = 2,4m , z kominkiem fi = 0,15 (14).
Betonowa niecka z wodą (15) , z pochyłą wewnętrzną ścianą i przelewem, z ułożonym równolegle
odciekowym korytem drewnianym.
Studzienka –osadnik (16) , betonowa 1m3 w posadzce z rurą odprowadzającą fi = 0,1 m.
Urządzenia piecowni rafinacji.
Skrzynia drewniana (17): 3 x 1,5m. , h = 0,5 m.
Retorty cylindryczne (18) : fi = 180mm , dł.= 900 mm, zgrzewane z blachy czarnej o grubości
- 0,7 5mm z dnem i uchwytem , zamykane przykrywką z 10 mm otworem.

0,5

Piec rafinacyjny typu galeriowego (19) , w kształcie prostopadłościanu 19,76 m x 2,32 m ,
h
= 2,9 m z cegły szamotowej. Czołowa ściana pieca podzielona na 8 członów. W każdym znajduje się 5
rzędów mufli z żaroodpornego żeliwa fi = 200 mm , długość = 1000 mm z dnem. W pierwszym , trzecim
i piątym rzędzie licząc od góry było po 6 mufli, w drugim i czwartym po 7. Razem w członach pieca 128
mufli . Za muflami znajdowała się komora grzewcza (20) . Każdy z dwu skrajnych członów był
bezpośrednio ogrzewany trzema palnikami (21) . Cztery środkowe człony spełniające funkcję suszarek
nie były bezpośrednio ogrzewane. Spaliny z komory grzewczej odprowadzano do atmosfery kominkiem
(22) , fi = 150 mm.
Nad każdym z członów pieca znajdował się okap odprowadzający wydzielane z retort gazy. Przewodem
fi = 0,8 m połączonego z wentylatorem (.23) , o wydajności 320 m3/min , gaz emitowane były do
atmosfery kominkiem (28) , fi = 0,8 m .

- 34 Urządzenia pakowni.
Stół (25) do wytrząsania arsenu z retort.
Okap wentylacyjny połączony przewodem fi = 0,2 m z wentylatorem (24) o wydajności 21 m3/min.
emitującym pyły do atmosfery , kominkiem fi = 0, 2 m.

Laboratoryjna kontrola jakości.
- Oznaczenie % As w szlamie i w arsenie metalicznym .
Zasada oznaczenia.
1. Proces redukcji , reduktor chlorek miedziawy lub sól Mohra w obecności kwasu solnego redukuje
arsen As5+ do As3+ .
2. Proces utleniania , podczas miareczkowania bromianu potasu, arsen As3+ zostaje utleniony do As5+ :
3As2O3 + 2HCl + 2KBrO3 → 2KCl + 2HBr + 3As2O5 .
Sporządzenie mianowanego roztworu bromianu potasu KBrO3.
Dla uproszczonego seryjnego wykonywania oznaczeń wprowadza się następujący sposób sporządzania
mianowanego roztworu bromianu potasu. Całą ilość 3,7136 g bromianu potasu rozpuszcza się w
wodzie i dopełnia w kolbie miarowej do objętości 1 litra.
Tak sporządzonym roztworem bromianu potasu miareczkuje się roztwór arszeniku resublimowanego.
Nastawienie miana uważa się za skończone, jeżeli do miareczkowanego roztworu 0,3 g arszeniku
resublimowanego użyje się 45,55 ml bromianu potasu.
-Przygotowanie arszeniku resublimowanego .
Około 100 g arszeniku sublimowanego należy wsypać do parownicy porcelanowej o średnicy
ok. 150 mm nakryć szkiełkiem zegarkowym i słabo podgrzewać na kuchence elektrycznej. Gromadzący
się na szkiełku zegarowym arszenik resublimowany zbiera się i poddaje ponownej resublimacji.
Czynność tą powtarzamy tak długo, aż na dnie parownicy nie będzie śladu pozostałości.

Wykonanie oznaczenia.
0,5 g arsenu metalicznego (lub szlamu) odważa się do kolby Erlenmayera o pojemności
300 ml. Rozpuszcza się na gorąco w 15 ml stężonego kwasu siarkowego (1,84) i odpędza się możliwie
całkowicie dymy kwasu siarkowego nad płomieniem palnika gazowego. Po ostygnięciu dodaje się
około 15 ml wody destylowanej. Po ponownym ostudzeniu dodaje się około 100 ml stężonego kwasu
solnego (1.19) i 5 ml 20% roztworu bromku potas oraz około 3 g soli Mohra.
( Zamiast soli Mohra stosuje się też : 100 ml stężonego kwasu solnego (1,19) , 20 ml 20% roztworu
chlorku baru , 5 ml 20% roztworu bromku potasu i około 0,5 g chlorku miedziawego.)
Po wsypaniu pumeksu lub koralików szklanych poddaje się zawartość kolbki destylacji . Destylat
zbiera się w zlewce zawierającej 200 do 300 ml wody destylowanej. zadanej trzema kroplami oranżu
motylowego. Po oddestylowaniu zawartości kolby do objętości 30 do 50 ml . Bardzo wolno destylat
miareczkuje się mianowanym roztworem bromianu potasu , energicznie mieszając aż do odbarwienia.
Obliczanie wyników.
1 ml zużytego do miareczkowania roztworu bromianu potasu odpowiada 1% arsenu przy naważce 0,5
g .Ze względu na zawartość arsenu w kwasie solnym , dla każdej dostawy tego kwasu wykonać
i odjąć ślepą próbę.
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Warunki i higiena pracy przy produkcji arsenu metalicznego.

W pierwszych latach po wojnie przejęto po niemieckiej załodze 8 godzinny system pracy , a od
1950 roku wprowadzono 6 godzinny , nie dotyczyło to dozoru produkcyjnego. Przejęte i eksploatowane
od 1945 roku urządzenia Huty Arsenowej ze względu na brak hermetyzacji stanowiły duże zagrożenie
dla środowiska a przede wszystkim dla pracowników. Pomimo stosowania sprzętu i środków ochrony
osobistej , pracownicy przebywali pod bezpośrednim szkodliwym działaniem par i pyłów arsenu.
Każdy pracownik wychodząc z pracy miał obowiązek wykąpać się w zakładowej łażni i oddać
ubranie robocze do zakładowej pralni, a przychodząc pobrać wyprane .
Bieliznę osobistą i płócienne maski prano we własnym zakresie.
Sprzęt ochrony osobistej wydawany bez ograniczeń , były to : rękawice ochronne , okulary ochronne
(motocyklowe) , woreczek na genitalia , biała płócienna czapka okrywająca z tyłu szyję , maska
płócienna zwana ‘kaganiec” na tasiemkach z watą oraz płócienna chusta. Chusta spełniała istotną
rolę: oddzielała watę w masce od ust i nosa, oraz uszczelniała szyję .
Odzież ochronna przydzielana co dwa lata lub w wypadku wcześniejszego zużycia. Bluza i spodnie z
gęstej tkaniny płóciennej . Koszula flanelowa , kalesony , buty skórzane z cholewami tak zwane
„saperki’.
Środki do higieny osobistej : pasta do zębów , ręczniki oraz miesięcznie kostka mydła i 1 kg
proszku do prania.
Codziennie pracownik otrzymywał 1 litr mleka , i co miesiąc 30 tabletek witaminy C .
Skutki pracy przy produkcji arsenu to : nagminne owrzodzenia szyi, nosa, pachwin rąk i nóg oraz
na genitaliach. Dolegliwości te na ogół ustępowały po tygodniowej przerwie w kontaktach z arsenem.
Pracownicy z poważniejszymi problemami zdrowotnymi decyzją lekarza zakładowego odsuwani byli
na 3 miesiące do pracy na inne stanowiska bez styczności z arsenem.
Konsekwencje zdrowotne w organizmach pracowników głównie nowotwory wystąpiły dopiero kilka lat
po zaprzestaniu produkcji arsenu.
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V. Oddział złota
- produkcja złota metodą chloracyjną – C.F.Plattnera.
Z wydobytej w kopalni rudy, w procesie wzbogacania grawitacyjnego i flotacyjnego otrzymywano
koncentraty arsenowe z równoczesną większą w nich zawartością złota. W Hucie Arsenowej z po
wyprażeniu koncentratów w piecu obrotowym i pozbyciu się z nich arsenu , pozostawały wypałki w
postaci czerwonego piasku. Kolejką elektryczną w wózkach- kolebach transportowano je do zbiornika
magazynującego na Oddziale Złota.
Skład chemiczny wypałków:
= 0,003 % użytecznego ,

Au

As

= 1,23 %,

Fe2O3 = 77,19 % w tym Fe2+ ma x 1,0%,
SiO2 = 9,49 %,
MgO

= 4,79 %,

Al2O3 = 4,29 %,
CaO = 1,23 %,
Cu O = 1,11 %,
S

= 0,51 %.

Proces produkcyjny oparty na metodzie F.C. Plattnera przebiegał w następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Ługowanie złota.
-Strącanie siarczków.
-Spalanie siarczków.
-Rozpuszczanie w wodzie królewskiej.
-Strącanie złota.
-Wytapianie.
-Kontrola procesu.

Stosowanie metody ługowania chlorem w odróżnieniu od metody hutniczej, umożliwiało odzyskanie
około 60 % złota z wypałków. Tą część złota określano „ złotem użytecznym”.
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Ze zbiornika (1) zasypywano wypałki do 5 podstawionych na szynach koleb i wyciągarką linową
wyciągano je na pomost . Tu odważone po 500 kg w kolebach wypałki, po kolei ręcznie przetaczano (2)
do hali produkcyjnej zwanej „Chlorownią”, w której znajdowało się pięć mieszalników chloracyjnych
(3).
Do każdego mieszalnika wyłożonego blachą ołowianą wlewano 250 l wody oraz 500 kg wypałków
do odzłocenia .
Poprzez pas transmisyjny uruchamiano obroty mieszadła i przy stopniowym jego opuszczeniu do
mieszalnika , wlewano z pojemników kamionkowych zawiesinę 6,5 kg wapna chlorowanego
(o zawartości ok. 26% chloru aktywnego) , rozmieszanego w 10 l wody. Następnie z kadzi (7) zlewano
25 l kwasu solnego HCl i przez 25 minut mieszając prowadzono proces ługowania złota.
Czynności te ze względu na słabą wentylację i otwarte pomieszczenia hali, wykonywano w wojskowych
maskach przeciwgazowych z pochłaniaczami.
Po wyłączeniu mieszadeł roztwór z ługowania filtrował się przez sito do podłączanego pod każdym
mieszalnikiem zbiornika próżniowego (4), wyłożonego ołowiem. Zależnie od rodzaju granulacji
wypałków, odsączanie trwało 20-60 min. (Granulacja uzależniona od stosunku prażonych w Hucie
koncentratów stołowych jako gruboziarnistych do flotacyjnych drobnoziarnistych.) Próżnię w
zbiornikach uzyskiwano pompą inżektorową na parę wodną pod ciśnieniem 4 atmosfer z przewodów
oddziałowej kotłowni. Proces ługowania wypałków powtarzano dwukrotnie, wlewając po 200 l
wody + 2,5 kg wapna chlorowanego + 10 l kwasu solnego i mieszając 20 min. Każdorazowo
wyługowany roztwór chlorków złota filtrowano do zbiornika próżniowego (4).
W procesie tym złoto pod działaniem chloru in statu nascendi ulegało ekstrakcji wg następujących
reakcji tworząc jednocześnie kwas chlorozłotowy:
CaOCl 2 + 2HCl → CaCl2 + H 2O + Cl2 ↑
2Au + 3Cl2 → 2AuCl3
2Au + 3Cl2 + 2HCl → 2HAuCl4
Wydajność tego procesu uwarunkowana była głównie:
- stosunkiem złota użytecznego w metodzie chlorowania do złota całkowitego,
- ilością żelaza dwuwartościowego (Fe2+),
- ilością nie wysublimowanego arsenu (As).
Wyługowane wypałki dwukrotnie płukano mieszając po 10 min. z 20 l wody i filtrując do zbiorników
próżniowych (4) .Po każdej operacji ługowania i płukania roztwór ze zbiornika spuszczano ołowianymi
korytkami (9) do pierwszej z pięciu drewnianych kadzi-odstojników (11), znajdujących się w hali
„Siarczkowni”. Przelewami w tych kadziach zdekantowany roztwór przepływał do kolejnych dwóch , a
z trzeciej dolnym połączeniem do następnych.
Okresowo osady z kadzi-odstojników w postaci szlamu wytrąconych chlorków oraz drobnej zawiesiny
wypałków spuszczano do zbiornika (12). Tu po przemyciu wodą i zdekantowaniu do kadzi odstojnika
(11), przemyty osad (S-1) wypuszczano do kanału.
Po wychlorowaniu i wypłukaniu wodą, przechylając każdy mieszalnik , przy podniesionym mieszadle,
odzłocone już wypałki wysypano do znajdujących się w kanale koleb (10), wywożono na hałdę. Cykl
jednoczesnego ługowania w 5 aparatach chloracyjnych trwał w trakcie 6 godzinnej zmiany
pracowniczej.
Chlorki różnych metali i złota, po 8 godzinnym odstaniu w kadziach (11), grawitacyjnie spływały
ołowianymi przewodami do strącenia w nich siarczków metali.
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Proces strącania siarczków metali prowadzono na pierwszej zmianie w sposób ciągły. Do kadzi
reakcyjnej (13) otwierano regulowany dopływ wyługowanych chlorków złota i równocześnie ze
zbiornika (14) dozowano roztwór wielosiarczku sodu Na2Sx , ogrzanego (żywą parą) do temp.60-70oC.
W kadzi reakcyjnej (13) przy pH 6-8 strącały się siarczki metali a wśród nich i złoto w postaci
koloidalnej zawiesiny.
2AuCl3 + 3Na2S → 2Au + 6NaCl +3S
Ponieważ wielosiarczek sodu był przygotowywany przez rozpuszczenie siarki w ługu sodowym, nie
wykluczone że nie zachowane stosunki stechiometryczne prowadziły do przebiegu strącania siarczków
przy wyższym pH ,
w takim środowisku wynikiem strącania mogły być również siarczki złota.
2AuCl3 + 3Na2S → Au2S3 + 6NaCl
2HAuCl4 + 3Na2S → Au2S3 + 6NaCl + H2+ Cl2 ↑
Strącone siarczki od razu w sposób ciągły wysysane były inżektorem parowym i kierowane rurociągiem
do jednej z dwu równoległych kadzi zbiorczych (15). Mieściły one w sobie zawiesiny siarczków
uzyskanych z pięciu kadzi-odstojników (11).
Po 18-24 godzinnej sedymentacji przeprowadzano dekantację lewarując wężem roztwór znad osadu
siarczków z obu kadzi (15), do kadzi filtrującej (16) wypełnionej trocinami. Na trocinach wyłapywano
pozostałe jeszcze cząsteczki zawiesiny siarczków. Przesącz (S-2) po filtrze trocinowym spuszczano w
kanał odprowadzający do Złotego Potoku.
Gromadzenie siarczków w kadziach zbiorczych (15) trwało około 2,5 miesiąca . Po tym okresie osad
każdej kadzi przepompowano inżektorem parowym do płukania w kadzi (17). Do kadzi tej wcześniej
wlewano ok. w ok.300 litrów wody i 10 litrów kwasu solnego . Po płukaniu i 24 godzinnym odstaniu,
roztwór znad osadu siarczków dekantowano, lewarując wężem (S-3) do kanału.
Wypłukaną zawiesinę siarczków (17), przemieszczano inżektorem do ciśnieniowego zbiornika
stalowego (18). Następnie sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 1,5-2,0 atm siarczki wtłaczano do
ramowej prasy filtracyjnej (19). Napełnioną prasę pozostawiano na kilkanaście godzin, do obcieknięcia
wody kierowanej do kanału (S-4).
Po odfiltrowaniu sprasowane siarczki (o zawartości ok.10% wody),wygarniano do podstawionego
koryta.
Wszystkie roztwory z filtracji i przemywania osadów (S-1), (S-2), (S-3), (S-4) a także (S-5) i (S-6)
odprowadzano do kanału ściekowego, którym wpływały bezpośrednio do potoku Trująca.
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3. Spalanie siarczków.
Zawartość koryta po załadowaniu na blaszane tace wstawiano do suszarki (20), na 24 godziny.

Wysuszone do ok. 2 % wilgoci siarczki na tacach wstawiano do pieca trzonowego (21), ogrzewanego
węglem kamiennym przez ok. 5 godz. w temp 500-700oC. Pod bezpośrednim działaniem spalin
następowało spalanie siarczków metali w tym i złota, z emisją SO2 do atmosfery (E-2).
Nie wykluczone że siarczek złota ulegał spaleniu tworząc tlenek według poniższej reakcji:
2Au2S3 + 9O2 → 2Au2O3 + 6SO2
Bardziej prawdopodobny przebieg reakcji spalania z powstaniem złota koloidalnego.
Au2S3 + 3O2 → 2Au + 3SO2

Koniec wypalania określano wzrokowo wg. barw , w zależności od zawartości żelaza, od szaro-czarnej
do szaro-białej. Trociny z filtra (16) wybierano i suszono (20) ,następnie po spaleniu w piecu (20)
łączono ze spalonymi siarczkami.
4. Rozpuszczanie w „wodzie królewskiej”.
Wyprażone tlenki metali przenoszono do hali „Rozpuszczalni”. Tu w otwory łażni parowej wstawiano
8 mis kamionkowych o średnicy 800 mm (23). Pod misami doprowadzono przepływ żywej pary wodnej
(Pw) z oddziałowej kotłowni (K).
Do każdej misy wsypywano jedną ósmą część tlenków tj. po 6 -9 kg ,oraz po 0,5-4 kg popiołu z trocin i
po 2 litry kwasu solnego HCl na każdy 1 kg tlenków metali. Po 1-2 godzinach ogrzewania dodawano
kwas azotowy HNO3 w ilości 1/3 w stosunku do kwasu solnego tworząc „wodę królewską”. W
trakcie reakcji rozpuszczania zawartość mis mieszano drewnianymi wiosełkami.
4Au + 18HCl + 6HNO3 → 4AuCl3 + 6NO ↑ + 3Cl2↑ + 12H2O
Przy wyłączonym dopływie pary grzejnej, do każdej misy wlewano po 30 litrów kwasu solnego i
odparowywano mieszając zawartość. Po widocznym ulotnieniu się tlenków azotu , ponownie zadawano
tą samą ilością kwasu solnego aż do całkowitego odparowania. .
Tak prowadzony proces rozpuszczania złota i odparowania tlenków azotu trwał ok. 36 godz. aż do
uzyskania gęstej konsystencji a w niej złota już w postaci chlorku złota AuCl3.
Misy obudowane były drewnianą kurtyną zakończoną okapem z otworem do wywietrznika w dachu.
.Naturalnym ciągiem opary z tlenkami azotu i chloru uchodziły przez dachowy wywietrznik (E-3) , do
atmosfery emitowane w otoczenie zakładu .
Pozostałość w każdej misie zalewano 8-10 litrami wody i 30 litrami kwasu solnego. W ten sposób
chlorek złota przechodził w kwas chlorozłotawy.
2AuCl3 + 2HCl → 2HAuCl4.
Po podgrzaniu i ostudzeniu zawartość mis wlewano do kamionkowej nuczy próżniowej (26), wyłożonej
bawełnianą tkaniną filtracyjną . Osad przemywano gorącą wodą aż do zaniku chlorków w przesączu.
Przemyty osad stanowił odpad (S-5) spłukiwany do kanału.
Przesącz z nuczy próżniowej zbierano w konwiach kamionkowych (24 i 25) pozostawiano na 24
godziny do ostudzenia i wytrącenia się zanieczyszczeń w postaci osadu ( głównie chlorku ołowiu).
Roztwór ponownie sączono przez bibułę filtracyjną na nuczy próżniowej (26). Osad na bibule po
przemyciu zimną wodą stanowił odpad (S-6) spłukiwany do kanału.
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5. Strącanie złota.
Przefiltrowany przez bibułę przesącz chlorków i kwasu chlorozłotawego H3AuCl4 z nuczy (26)
wlewano do konwi kamionkowej (24). Po ogrzaniu żywą parą do 70o C redukowano chlorkiem
żelazawym FeCl2 (z kadzi 22) w stosunku 1:1 części objętościowych roztworów, wytrącając z chlorków
złoto.
AuCl3 + 3FeCl2 → Au + 3FeCl3
H3AuCl4 + FeCl2 → 3 Au + FeCl3 + 3HCl
Po odstaniu roztwór znad osadu wytrąconego „bezpostaciowego” złota odlewano do drugiej konwi (25).
Celem dokładnego wytrącenia resztek złota ,do roztworu w konwi (25) zanurzano blachę cynkową Zn .
Przesącz zawracano do kadzi zbiorczej chlorku żelazawego (22), gdzie po uzupełnieniu kwasem solnym i
złomem żelaza, ponownie przeprowadzało się z FeCl3 do chlorku żelazawego FeCl2 dla ponownego użycia
w następnym procesie redukcji złota.
2 AuCl3 + 3Zn → 2Au + 3ZnCl2

2 H3AuCl4 + Zn → 2Au + ZnCl2 + 6 HCl
Osady strąconego złota „bezpostaciowego” z obu konwi (24 i 25) sączono przez bibułę przemywano
wodą z wykorzystaniem ponownie na nuczy próżniowej (26).

6.Wytapianie złota.
Wytop kończył 3 miesięczny cykl ługowania i gromadzenia strącanych siarczków złota.
Osad złota zebrany z bibuły nuczy próżniowej zgarniano do tacy szamotowej wstawiano do pieca
muflowego (27) , stopniowo ogrzewając węglem kamiennym do temperatury ok. 900 oC.
następowało spiekanie złota w żółte matowe grudki , które po ostygnięciu wkładano do tygla
grafitowego (29).

Tu

Powierzchnię złota w tyglu pokrywano ok. 2cm warstwą mieszaniny topników w składzie:
Boraks = 70 % , NaNO3 = 15% , KHSO3 = 10% , Na2CO3 = 2% , SiO2 = 2% .
Zawartość tygla z pokrywką grafitową wstawiano do pieca (28) ogrzewanego węglem drzewnym do
temperatury powyżej 1150 oC . Proces topienia złota w tyglu trwał w zależności od wsadu 2-3 godzin.
W efekcie przechodzenia resztek zanieczyszczeń do topników wypływających na powierzchnię tygla
następowała rafinacja złota. Roztopioną zawartość wylewano do żeliwnej formy. Po ostygnięciu lśniącą
tabliczkę 4-8 kg złota o zawartości 99,9 % Au obijano młoteczkiem ze szlaki, komisyjnie ważono,
pakowano do płóciennego woreczka i po zaszyciu stemplowano pieczęcią lakową .
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Charakterystyka urządzeń.
. Magazyn wypałków. Do jednopiętrowej hali zwanej „Chlorownią”, w której prowadzono ługowanie
złota, przylegał magazyn wypałków tak zwany bunkier (1) o pojemności 15 ton . Jego górna część była
zadaszoną konstrukcją drewnianą .Elektrowozem po torach wtaczano do wnętrza wózki z wypałkami po
arsenowymi z Huty. Tu wysypywano je do pięciu zasobników betonowych zakończonych zasuwami. Pod
zsypami znajdowały się napełniane wózki-koleby (2) , które poprzez wagę przepychano ręcznie po
torach wprost na I-piętro hali „Chlorowni”. Tu na poziomie I piętra wzdłuż turów znajdowało się 5
mieszalników chloracyjnych.(3).
Mieszalnik chloracyjny (3) ze stali w kształcie cylindrycznej otwartej misy fi = 1800 mm x 600 mm
zakończonej płaskim stożkiem ,całość wyłożona blachą ołowiową. Część cylindryczną od stożkowej
oddzielono sitem z desek drewna bukowego ( z nawierconymi 10 mm otworami), obciągniętym
bawełnianą tkaniną filtracyjną Część cylindryczną każdego mieszalnika osadzono na dwu
ułożyskowanych bolcach, z dżwignią do ręcznego przechylania i wysypywania z zawartości do wózków
podstawionych w kanale.
Opuszczane i podnoszone powyżej misy mieszadła umożliwiały bezkolizyjne jej przechylenie o 90o.
Mieszadła wolnoobrotowe 30 obr./min, dwuramienne pokryte blachą ołowiową zakończone
przymocowywanymi na śruby drewnianymi (bukowymi) zgarniakami .
Wszystkie mieszadła podłączane do wspólnego napędu pasami transmisyjnymi .
Moc napędu transmisji = 12 kW.
Zbiornik próżniowy (4) cylindryczny V = 400 l , stalowy, wewnątrz wyłożony blachą ołowianą.
Połączony z mieszalnikiem wężem gumowym umożliwiającym odłączanie na czas wyładunku.. Poza
zaworami wlotu i wylotu w części cylindrycznej, znajdował się zawór do przewodu próżniowego
wysysania powietrza inżektorem parowym.,
Zbiornik odstojnik wody - (5) ze strumienia Trująca . Kadż modrzewiowa V = 8000 l
z zaworem i wężem gumowym doprowadzającym wodę do mieszalników.
Kadż do odmierzania kwasu solnego (6), modrzewiowa V = 500 l z pokrywą oraz poziomowskazem
(szklaną rurką ) z zaworem i wężem gumowym.
Turyle kamionkowe (7) są zbiornikami kwasu solnego po V = 1000 l . Przez szczelną pokrywę
połączone ołowianą rurą z kadzią (6) i przewodem (P) do sprężarki powietrza.
Naczynie kamionkowe (8) z uchwytami V = 50 l.
Koryta spływowe ( 9) drewniane wyłożone ołowianą blachą . Łączące wypływy zbiorników (4) z
kadziami (11) w hali strącania siarczków.
Kadzie odstojniki (11) chlorku złota szt.5, modrzewiowe, V = 8000 l. przelewy pierwszych trzech
połączone ołowianymi rurami, następne wylewami 10 cm powyżej dna. Wszystkie z zaworami do
spuszczania zebranego szlamu .
Wózki wywrotki koleby (10) do wywożenia wypałków wychlorowanych .
Zbiornik stalowy (12) V = 4000 l. do płukania szlamów z kadzi (11).
Kadż strącania siarczków złota (13) z modrzewia V = 200 l. z dwoma zaworami.
Kadż wielosiarczku sodu (14) z modrzewia, V = 1000 l. z zawrotem.
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z otworem na klapę zamykaną na kłódkę i plombowaną.
Kadż filtracyjna (16) z modrzewia ,V = 6000 l objętości przedzielona w połowie drewnianym sitem
perforowanym otworami o średnicy 10 mm, z nałożoną warstwą 0,5m trocin drewna liściastego,
przykryte takim samym drewnianym sitem.
Kadż zbiorcza siarczku złota (17), z modrzewia V = 8000 l..
.Zbiornik ciśnieniowy (18) stalowy, V = 300 l. z zaworami dopływu sprężonego powietrza oraz wlewu
i wypływu zawiesiny siarczków do prasy.
Prasa ramowa (19) drewniana, 50 x 50 cm, ręczny docisk z bawełnianą tkaniną filtracyjną , pod
spodem koryto zbierające odciek odprowadzany do kanału .
Suszarka (20) wydzielone murowane pomieszczenie 1,5 m x 1 x 2 m, z półkami na tace blaszane ,z
drzwiami zamykanymi na klucz.
Piec do spalania siarczków złota (21) z cegły szamotowej , opasany klamrami stalowymi. Palenisko z
rusztem, opalane węglem kamiennym, połączone przewodem kominowym z wylotem E-2. Nad
paleniskiem drzwiczki żeliwne do komory trzonowej pieca o powierzchni 2 m2.
Kadż chlorku żelazawego (22) modrzewiowa, V=1000 l. objętości bez zaworu.
Misy kamionkowe – w łażni parowej (23) szt. 8, o średnicy = 80 cm , posadowione na obudowie
drewnianej, z przestrzenią pod którą doprowadzano w sposób ciągły „żywą parę wodną” (Pw) z
kotłowni (K). Para wodna z nieszczelności i ulatniające się tlenki azotu oraz chloru, ciągiem
naturalnym trafiały pod okap i ciągiem naturalnym kominkiem (E-3) do atmosfery.
Faska kamionkowa (24) V = 60 l. pojemności do strącania złota chlorkiem żelazawym.
Faska kamionkowa (25) V = 60 l. pojemności do strącania złota cynkiem.
Nucza kamionkowa (26) o średnicy = 50 cm, z kamionkowym sitem pokrytym tkaniną filtracyjną
bawełnianą, podłączona do inżektora wodnego.
Piec muflowy (27) do spiekania „ złota surowego”, z cegły klinkierowej , opasany klamrami stalowymi.
W centralnym miejscu mufla szamotowa półokrągła o wymiarach 50 x 30 cm , h = 15 cm (otwór
zasłaniany kształtką szamotową ), niżej palenisko na węgiel z połączeniem do komina.
Piec (28) z cegieł szamotowych o wymiarach 60x60x60cm, do rafinacji i wytapiania złota. Obudowany
blachą, z otworem i pokrywą w sklepieniu, do wstawiania tygla grafitowego wprost w palenisko
opalane węglem drzewnym.
Tygiel grafitowy (29) V = 1,25 l. pojemności.
Forma (30) żeliwna do odlewania sztabek złota.
Kotłownia (K) dostarczająca parę (Pw): technologiczną , do inżektorów, do ogrzewania pomieszczeń
oraz ciepłą wodę . Wyposażona w kocioł jedno płomienicowy firmy H. Pankach, powierzchnia
ogrzewania 24m2, rok budowy 1895 , wydajność ok.0,5 t/h , ciśnienie 5 atm.
Wentylacja (31) w hali „Chlorowni” .Winidurowe przewody o przekroju prostokątnym wzdłuż
mieszalników chloracyjnych (3) z odgałęzieniami zakończonymi ssawką przy każdym mieszalniku.
Wentylator odśrodkowy emitujący do atmosfery kominkiem (E-1) wydzielające się w czasie ługowania
gazy chloru i chlorowodoru.
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Kontrola procesu produkcji.
Społeczna kontrola polegała na oddelegowaniu przez dyrektora do Oddziału Złota, dwu budzących
zaufanie pracowników Zakładu, na dwa tygodnie przed zakończeniem każdego kwartału w roku.
Ich zadaniem było kontrolowanie pracownika produkcyjnego prowadzącego końcową fazę procesu aby
nie dopuścić do powstania strat i uchybień. W tym okresie zaczynano od czynności przetłaczania
zebranych w ciągu 10 tygodni siarczków złota z 2 kadzi (15) aż do końcowego etapu produkcji,
zakończonego kwartalnym wytopem złota. Jednocześnie od rozpoczęcia do zakończenia społecznej
kontroli, codziennie po zakończeniu pracy (wyłącznie na pierwszej zmianie) delegowani pracownicy
plombowali a rozpoczynając pracę zrywali pieczęcie na urządzeniach, w których aktualnie znajdowały
się wytrącone osady złota. Czynności te ze spostrzeżeniami odnotowywali codziennie w książce
raportów.
Laboratoryjna kontrola jakości polegała na analitycznym oznaczaniu zawartości złota w
poszczególnych fazach procesu.
- Oznaczenie zawartości złota w wypałkach użytecznego dla metody Plattnera.
500 g wypałków wsypać do butli szklanej o poj.2000 ml ze szczelnie mocowanym korkiem gumowym,
dodać : 300 ml wody destylowanej , 80 ml zawiesiny wapna chlorowanego
oraz 30 ml kwasu solnego o ć.wł. 1,19 , zatkać gumowym korkiem, zamieszać i założyć do aparatu
wstrząsowego. Wytrząsać 2 razy po 10 minut i raz 5 min., każdorazowo dodając powyższe ilości
odczynników . Po każdym wytrząsaniu roztwór znad osadu w butelce, zlewać na lejek Büchnera i sączyć
przez bibułę do kolby próżniowej o poj.2000 l. Następnie całą zawartość butelki przenieść na lejek
Büchnera i odsączyć osad przemywając kilkakrotnie wodą destylowaną. Celem wytrącenia z roztworu
siarczku złota, przesącz poddać działaniu siarkowodoru z aparatu Kippa, przez około 0,5 godz. i
pozostawić do następnego dnia. Wytrącony osad przesączyć przez bibułę na lejku Büchnera. Zawartość
z bibułą umieścić na miseczce szamotowej i spalić w piecu muflowym w temp do 500oC. Po ostudzeniu
do zawartości miseczki dodać 25g ołowiu metalicznego i stopić w piecu muflowym przez około 1
godzinę w temp do 500oC.
Roztopioną w miseczce zawartość wylać do foremki żeliwnej. Po ostygnięciu, powstałą na powierzchni
szlakę obić młotkiem, a ołowiane ziarno przenieść na magnezytową kupelkę i wstawić do pieca
muflowego . Kupelację prowadzić w temp. 950 - 1150oC. w utleniającej atmosferze. W tym celu po
załadowaniu kupelki przymknąć otwór mufli na 3 min. a po roztopieniu się ołowiu udostępnić dopływ
powietrza.
Po całkowitym wsiąknięciu i odparowaniu ołowiu w postaci glejty, na powierzchni kupelki pozostaje
błyszczące ziarno złota. Należy je zważyć z dokładnością do piątego miejsca po przecinku i przeliczyć
na zawartość : Au w g/tonę lub w % Au.
- Przygotowanie zawiesiny CaOCl2. Do 500 g wapna chlorowanego wlać 5 l. wody i wstrząsać w dużej
butli około 15 minut; po odstaniu zlać płyn z nad osadu. Roztwór ten używać do analizy.
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Do kolby okrągłej o poj.2000 ml. wlać 1500 ml badanej cieczy i przez 0,5 godziny wysycać
siarkowodorem z aparatu Kippa. Zawartość odstawić do następnego dnia i przesączyć na sączku z bibuły
Zawartość spalić na miseczce szamotowej. Pozostałość w miseczce po ostudzeniu przykryć warstwą 25
g. ołowiu w postaci wiórek (chem.cz. Pb ) i wstawić do pieca muflowego. Wytopić w temp .ok.500oC
przez ok. 1 godzinę . Roztopioną zawartość wlać do żelaznej foremki i usunąć obijając powstałą szlakę.
Uzyskaną bryłkę ołowiu umieścić na kupelce i wstawić do pieca muflowego rozgrzanego do
temp.
o
950-1000 C. Po odparowaniu w czasie kupelacji ołowiu pozostaje na kupelce ziarno czystego złota. Po
zważeniu z dokładnością do piątego miejsca po przecinku oblicza się zawartość złota
w
gramach Au/ litr.
- Oznaczenie zawartości złota w popiele spalonych siarczków.
Odważyć 1 gram zmielonego popiołu wsypać na miseczkę szamotową i przykryć : 25g ołowiu w postaci
wiórek (chem.cz.Pb) oraz warstwą boraksu (chem.cz. Na2B4O7.10H2O). Wstawić do pieca muflowego w
temp. ok.500oC przez ok.1 godzinę celem stopienia zawartości. Roztopioną zawartość wlać do
metalowej foremki i po ostygnięciu obić szlakę. . Uzyskaną bryłkę ołowiu umieścić na kupelce i
wstawić do pieca muflowego rozgrzanego do temp. 950-1000oC. Po odparowaniu w czasie kupelacji
ołowiu pozostaje na kupelce ziarno czystego złota. Po zważeniu z dokładnością do piątego miejsca po
przecinku oblicza się zawartość złota w % Au.
- Oznaczenie całkowitej zawartości złota w rudzie lub w wypałkach po arsenowych
Odważone:
50 g dokładnie zmielonych wypałków lub 100 g zmielonej rudy arsenowej,
25 g mąki żytniej,
75 g kwaśnego węglanu sodu,
50 g boraksu wymieszanego z tłuczonym szkłem w stosunku 7 : 5 ,
125 g glejty ołowianej.
Dokładnie zmieszać i wsypać do szamotowego tygla Rosego. Powierzchnię pokryć warstwą soli
kuchennej, nakryć pokrywką i wstawić do pieca opalanego węglem drzewnym. Wypalać 2,5 godziny w
temp. ok. 1000 oC. Po ostygnięciu rozbić tygiel młotkiem. Ziarno ołowiu po odbiciu i usunięciu szlaki
umieścić na miseczce szamotowej. Miseczkę z zawartością włożyć do pieca muflowego na 1 godzinę w
temp. ok. 500 oC do roztopienia. Miseczkę (z roztopioną zawartością) wyjąć szczypcami i wylać
roztopioną zawartość do foremki żelaznej .
Po ostudzeniu , odbiciu i usunięciu szlaki, stop umieścić na kupelce, na którą w celu inkwartacji położyć
wcześniej około 5-7 mg srebra. Kupelkę włożyć do pieca muflowego celem stopienia zawartości w
temp. 950 - 1000oC. Po wyjęciu i ostudzeniu wytopione ziarno rozklepać na cienką blaszkę, wrzucić do
zlewki o poj. 50 ml, zalać 25 ml kwasu azotowego 22oBe i ogrzewać do wrzenia.
Po 10 min. gotowania zdekantować, dodając ponownie 25 ml kwasu azotowego 32o Be i gotować raz
jeszcze 10 min. Po tych czynnościach zdekantować kwas azotowy i po kilkakrotnym przemyciu wodą
destylowaną , spłukać ze zlewki złoto do maleńkiego tygielka porcelanowego. Po wysuszeniu w
suszarce, zważyć z dokładnością do piątego miejsca po przecinku.
Obliczenie wyników:
Ciężar złota pomnożony przez 20000 = Au g/tonę w wypałkach
Ciężar złota pomnożony przez 10000 = Au g/tonę w rudzie.
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Warunki i higiena pracy.
W pierwszych latach po wojnie przejęto po niemieckiej załodze trzy zmianowy 8 godzinny system pracy.
Od 1950 roku obowiązywał cztero zmianowy 6 godzinny łącznie z sobotami. Dla ochrony przed
szkodliwym działaniem: kwasu solnego, azotowego i wydzielających się w procesie produkcji chloru,
chlorowodoru, tlenków azotu, ługu sodowego i SO2 , wydawano pracownikom regularnie według.
czasookresów zużycia , odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
Odzież wierzchnia, bluza i spodnie robocze z czystej wełny były odporne na kwasy, kalesony
bawełniane , koszula flanelowa , czapka i gumowe buty , ręczniki , środki czystości mydło i proszek do
prania.
Każdy pracownik otrzymywał witaminę C oraz codziennie 1 litr mleka.
Sprzęt ochrony osobistej stanowiły : maska przeciw gazowa z pochłaniaczem typu wojskowego , okulary
ochronne i rękawice gumowe.
Przy nie dokładnym stosowaniu środków ochrony osobistej pracownicy chlorowni ulegali zatruciu
chlorem .
W lżejszych przypadkach do 1953 roku stosowano przejętą od niemieckiej załogi metodę . Jako
pierwszą pomoc pracownik otrzymywał od dozoru ok. 30 ml spirytusu etylowego. Jeśli to nie
pomagało był kierowany do lekarza zakładowego.

Jerzy Tichanowicz

