
PRZEGLĄD GÓRNICZO·HUTNIC,ZY: 
CLASOPISMO, POSWIĘCONE SPRAWOM PRLEMYSŁU GORNICZEGO HUTNICZEGO 

Nlł 7 (308). Dąbrowa Górnicza dnia 1-go kwietnia roku 1924-go. Tom XVI. 

Wybuchy pyłu wę_glowego. 
(Dokończenie, p . Nr. 6, str. 3621. 

Rozdzia.ł III. 

Ś r o d k i, z a b e z p i e c z a j ą c e o d w y b u c h u 
py ł u. 

Ze znajomości prawa, które określa zdolność 
p~wnego złoża de szerzenia wybuchu, można wy
prowadzić środki dla zwalczania niebezpieczeństwa 
pyłu. Te środki dzielą się na trzy rodzaje zależnie 
od celu, jaki mają na w idoku. 

Środki pierwszego rzędu zmierzają 
szenia prawdopodobieństwa przyczyny 
Są to Środki najważniejsze 1 rowmez 
skuteczne. 

do zmniej
zapalenia. 

najbardziej 

Mówiłem powyzeJ, że możliwość pewnego za
wodu z ich strony jest szczególnie niebezpieczną 
i wzbudzającą obawę. D latego też nie mogą te 
środki być uważane za wystarczające i należy oprócz 
tego zastosować środki drugiego rzędu, które mia
łyby za zadanie uczynić pył niezdolnym do wybu
chu w tych chodnikach, gdzie znajduje się on. 

Wykład warunków s tosowania środków dru
giego rzędu ustali stopień bezpieczeństwa, jaki za· 
pewnia ich stosowanie, i jednocześnie wyjaśni nie
zbędność środków trzeciego rzędu, mających za za
danie zatrzymanie wybuchu już zaczętego. 

I. Ś r o d k i p i e r w s z e g o r z ę d u. 

Postęp, osiągnięty w walce z niebezpieczeń
stwem gazu, jest postępem również z punktu wi
dzenia niebezpieczeństwa pyłu, ponieważ zapaler.ie 
tego ostatniego pochodzi zwykle albo z powodu 
wybuchu gazu albo z tych samych przyczyn, które 
powoduje taki wybuch. Postęp, jaki winien mieć 
jeszcze miejsce, winien dotknąć oświetlenia, zasto
sowania elektryczności i przedewszystkiem użycia 
materjałów wybuchowych. Wskazałem przyczyny, 
dla których stacja doświadczalna w Lievin zajęła 
się specjalnie zbadaniem środków ostrożności dru· 
giego i trzeciego rzędu. 

Il. S r o d k i o s t r o ż n o ś c i d r u g i e g o r z ę d u. 

Z n e u t r a 1 i z o w a n i e o g ó 1 n e. 

Dla zapobieżenia możliwości wybuchowej ga
zu wystarczy obniżyć jego zawartość w atmosferze 
ltopalnianej poniżej pewnego m inimum, odpowied
nio wybranego. 

Dane złoże pyłu można uczymc również nie· 
szkodliwem lub, używając przyjętego terminu , „neu
tralnem", działając na różne czynniki, od których 
zależy zdolność wybuchowa pyłu . Te czynniki, któ
rych rola jest zasadniczą, były wskazane w rozdzia
le li. W śród nich niektórę, jak zawartość części 
lotnych, miałkość pyłu i w pewnej mierze zawar
tość gazu w a tmosferze chodnika mają wielkość, 
ustaloną przez dane warunki, i nie są w rozpor~ą
dzeniu inżyniera. Ten ostatni może oddziaływać Je
dynie na gęstość złoża, jego czystość i wilgoć. 
Praktycznie więc trzy sposoby mogą być stosowa
ne dla zrealizowania niezdolności wybuchowej, mia
nowicie: odpylanie, szystytikacja i zraszanie. Zanim 
je opiszemy, będzie celowem zwrócenie uwagi na 
specjalne warunki tworzenia się osadów pyłu. 

Pewne złoże pyłu nie jest zebraniem materja
łów, po~ostawionych samym sobie i będących w 
stanie równowagi statycznej. Stan jego w danej 
chwili jest wynikiem działania sił przeciwnych, z 
których jedne zmierzają do jego unicestwienia, dru
gie zaś do jego utworzenia. Prąd powietrza, krążą
cy w chodnikach, unosi najdrobniejsze cząsteczki 
pyłu i składa je a lbo w chodnikach o szer~zym prz~
kroj u, albo w przodkach odbudowy, gdzie zmkaJą 
w podsadzce (zawaliskach). W chodniku przewozo
wym, przeprowadzonym w skałach płonnych, pył, 
przyniesiony przez wózki, może zniknąć przez stop
niowe wtłoczenie go w spodek, przez chodzenie 
ludzi i koni; w chodniku, przeprowadzonym w wę
glu, krążenie właśnie może spowodować rozdepty
wanie kawałków, spadających ze ścian i piętra, 
i zwiększenie osadu. Inaczej mówiąc, warunki two
rzenia się złoża pyłu są nadzwyczaj różnorodne i jest 
rzeczą interesującą ustalić je o tyle, o ile na to po
zwalają dalsze badania. 

Przy otworze wentylatora I metr sześcienny 
powietrza zawiera wogóle zaledwie kilka m iligra
mów pyłu: 

Powietrze w szybie w lotowym może zawierać, 
jeżeli nawet k latk i n ie chodzą, kilka centygramów 
( 1- 10) pyłu, pochodzącego z sortowni. Podczas wy
dobycia prąd napotyka naładowane wózki, p.orusza
ne z szybkością 15-20 metrów na sekundę, unosi 
drobne cząsteczki z warstwy wierzchniej a przeto 
zwiększa się ilość pyłu o kilka centygramów ( 1- 1 O). 
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W wyniku może być normalnie przy podstawie 
szybu wlotowego do 20 centygramów pyłu w za
wieszeniu na I m3 powietrza. 

i t. d.). Ten dodatek wpływa jednocześnie na zdol
ność do szerzenia płomieni w trzech kierunkach 
mianowicie: wzniesienie pyłu w powietrze czyni nie
kompletnem, obniża temperaturę palenia, zwiększa 
nieprzezroczystość obłoku pyłu i wskutek tego prze
szkadza wymianie ciepła między płomieniem i śro
dowiskiem świeżem. Żeby wyrazić ten wpływ czą
steczek niepalnych, T affanel wprowadził do swojego 
wzoru wyraz 

1 OO 0,06 c2-g 
. 0,06 - g 

W chodnikach przewozowych osad pyłu na 
ścianach, podobnie jak w szybie wlotowym, pył z 
wierzchniej warstwy węgla w wózkach może być 
wzniesiony w powietrze, co powoduje zwiększenie 
gęstości o kilka centygramów. W przodkach wresz
cie różne czynności powodują . wznoszenie pyłu w 
ilościach zmiennych. Było stwierdzone, że wskutek 
tego I metr sześcienny powietrza może zwiększyć 
swoje zapylenie o kilka decygramów (3- 4). 

A tmosfera kopalni może stanowić obłok pyłu, który w atmosferze niegazowej sprowadza się do 
którego gęstość normalnie wynosi około pół grama 1 OO c2

• Jego wartość liczbowa, prawie bez znacze
na 1 metr sześcienny. Każde zmniejszenie szybko- nia dla zawartości popiołu od 10°0 do 20%, osiąga 
ści prądu powietrza powoduje osadzanie cząsteczek z chwilą, gdy ilość popiołu przekroczy 50~~. połowę 
stałych, będących w zawieszeniu, tak że wreszcie wartości, która zapewnia bezpieczeństwo I przy 
oczyszczenie powietrza jest kompletne, ponieważ warunkach doświadczalnych galerji w Lievin, i pod
przy otworze wentylatora prawie niema śladów py- waja się, gdy ta zawartość przechodzi 50°0-70%. 
łu. Na kopalni, gdzie przechodzi 40 metrów sześ- W szystkie złoża pyłu, które spotyka się w chodni
ciennych powietrza na sekundę, może w ten spo- kach kopalń francuskich, są w sposób zupełnie na
sóh codziennie być złożone na drogach i w przod- turalny obciążone częściami niepalnemi, jak to ·wy
kach 1 700 kg pyłu, z czego drobny tylko ułamek pływa z wyników dochodzeń, przepisanych rozpo
będzie pochod.zil ze ścian. rządzeniem ministerjalnem z d. I-go marca r. 1907 

Krążenie pociągów może sp~wodować utwo- (we Francji). Gdy jednak poHady eksploatowane 
rzenie się bardzo znacznych ilości pyłu. Nieszczel- dają wytwory bardzo czyste, p rzymieszka do pyłu 
ność wózków oraz obecność buforów o górnej ścian- węglowego pyłu niepalnego, jaki daje spod ek i ścia
ce poziomej szczególniej czynnie sprzyjają takiej ny, naprawy, roboty kamienne i przewóz podsadz
„karbonizacji". Stwierdzono w Bruay, że ilość py- lći, powoduje zwiększenie popiołu najczęściej do 
łu, który osadza się podczas ladowania na buforach wysokości poniżej 40~. Wskutek tego złoże pyłu 
każdego wózka i z latuje podczas przehiegal)ia przez znajduje się w takich warunkach, że słaby dodatek 
wózek drogi od przodka do szybu, wynosi przecięt- części niepalnych zwiększa bezpieczeństwo w bar
nie około 300 gr. Na kopalni o wydobyciu 800 tonn dzo znaczny m stopniu. Ta okoliczność czyni szysty
ilość rozsianego w ten sposób pyłu wynosi około fikację metodą bardzo praktyczną dla zneutralizo-
500 kg. wania. Przytoczone poniżej wskazówki, które moż-

1) Odp y 1 en ie. Usuwając pył, miałoby się na wyczytać odrazu z rys. 1 i 2, pozwalają ocenić 
zupełną pewność zupełnego usunięcia niehezpieczeń- stopień jej skuteczności. 
stwa, które powoduje on. Żeby jednak przez to tył- W atmosferze ni ":]?tzowej urzeczywistnia się 
ko uczynić złoże niezdolnem do wybuchu, należa- tezpieczeństwo I w warunkach galerji Lievin dla 
loby obniżyć jego gęstość poniżej wartości, której pyłu bardzo obfitego (0,5 kg- 1,5 kg pyłu na 1 m3 

same warunki kopalni nie pozwolą . utrzymać . Od- , chodnika) przy zawartości pyłu: 
pylenie więc pomimo swej zupełnej celowości jest 45°0- 50%, przy zawartości części lotnych w wę-
środkiem , który należy stosować nie oddzielnie, lecz glu 15°0-20%; 
łącznie z szystyfikacją i zraszaniem. I 50°0-60%. przy zawartości części lotnych w wę-

w każdym razie jest rzeczą ważną z braku glu 2oi-25°o. 
systematycznego odpylenia przeszkadzać swobodne- 55%-60%, przy zawartości części lotnych w wę-
mu posuwaniu się pyłu. Wśród środków, które moż- glu 25%- 30()0• 

na zastosować w tym sensie, najbardziej celowemi 60?0- 65%. przy zawartości części lotnych w wę-
będą: zraszać wózki pełne możliwie najszybciej po glu 30°0• 

załadowaniu ( 15- 20 litrów wody), obciosać bufory Z temi same mi osadami pyłu i w tych samych 
u wózków w ten sposób, żeby nadać im postać warunkach osiąga się bezpieczeństwo 2, jeżeli za-
trapezu zamiast prostokąta. wartość popiołu wynosi: 

Zastosowanie tych srodków uczyniono oho- 60°~-65%, przy zawartości części lotnych w wę-
wiązkowemi w kopalniach zapylonych kategorji glu 15~-20°0• 
pierwszej na zasadzie artykułu 143 dekretu z 13 65'~-70~. przy zawartości części lotnych w wę-
sierpnia r. I q 11-go (Prawo górnicze we F1 'lcji). glu 20~0-25~. 

2) S zys ty fik ac j. a . Szystyfikacja jest to zne- 70'~-75°0, przy zawa1tosc1 części lotnych w wę-
utralizowanie chodników przez dodanie do pyłu wę- glu przekraczającej 25°0• 

glowego materji niepalnych (glina, kreda zmielona, Powyższe zawartości popiołu obniżają się o I O 
popiół. łupki niewęglowe, bardzo drobno zmielone blisko jednostek, gdy ilość pyłu drobnego, zawar· 

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



Nr. 7 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNłCZY 435 

tego w osadzie, zmme1sza się z 500 gr w jednym 
metrze sześciennym chodnika do 200 gr. 

W każdym razie wzór T affanela pozwala okre
ślić zawartość popiołu, do jakiej należy doprowa
dzić pewien osad pyłu, ażeby osiągnąć uprzednio 
wybrany stopień bezpieczeństwa. Zobaczymy dalej , 
jak ten wybór może być dokonany i w jaki spo
sób winna być dokonaną szystyfikacja. 

3) Zrasza n ie. 

Wartości, które należy dać zależnie od oko
liczności współczynnikowi a we wzorze T affanela, 
wskazują, że skuteczność zraszania zależy w bar
dzo szerokiej mierze od stopnia ścisłości zmiesza
nia wody z pyłem. W rzeczywistości nie może być 
stosowane zraszanie inne, jak tylko powierzchowne, 
dla którego a = 30. 

Wreszcie dobra jakość otrzymywanych wytwo· 
rów nie da się pogodzić z szystyfikacją w przodku, 
przeciwnie zaś zraszanie nie przedstawia żadnych 
ujemnych stron pod tym względem. 

Wydaje się na pierwszy rzut oka, że urucho
mienie systematycznego i ogólnego zraszania winno 
być bardzo kosztowne. Prąd powietrza, który krąży 
w chodnikach, podtrzymuje tam bardzo silne paro
wanie. Prężność pary wodnej wynosi 9, 16 mm przy 
10° i 23,5 mm przy 25°; jeden metr sześcienny po
wietrza, nasyconego wilgocią, zawiera 9,22 gr wody 
przy 10° i 22,75 gr przy 25°. Jeżeli przypuścimy, że 
powietrze wchodzi do kopalni przy I 0° i przy sta
nie hygrometrycznym 0,5 a wychodzi przy 25° i sta
nie hygrometrycznym 0,8 wówczas przejście jedne
go metra powietrza powoduje uniesienie 0,8 X 22,75 -
- 0,5 X 9,22 = 13,59 gr wody. Na kopalni, której 
wentylator daje 40 metrów sześciennych na se
kundę, ilość wody uniesionej wyniesie 47 tonn na 
24 god ziny. 

Skuteczność zraszania może być z grubsza 
scharakteryzowaną przez okoliczność, że zwiększa 
się stopień bezpieczeństwa z 30 do 60 lub 90 jedno
stek, wylewając ilość wody, wynoszącą I , 2, 3 kro
tną wagi pyłu. W ten sam sposób, jak to było uczy- Zraszanie w tych warunkach winno być po-
nione w rozdziale poprzednim, można stwierdzić, że wtarzane tak często, że jest rzeczą niezbędną do
dla złóż obfitych i w warunkach galerji doświad- konywanie tego przez urządzenie stałe, którego za
czalnej w Lievin, dodanie do pyłu wody tej samej prowadzenie j1..st kosztowne. Zastosowanie szysty
wagi w kopalni, gdzie węgiel ma 25i _ 35~ części fikacji ogólnej wydaje się możliwem do urzeczy
lotnych, zapewnia bezpieczeństwo: wistnienia z daleko mniejszym kosztem. Prawdę 
przy warunkach I dla zawartości popiołu 20?o-25% powiedziawszy, jedynie doświadczenie, zdobyte przez 
„ „ 2 „ „ „ 40~-50% kopbalnie w. tych spkrawk~ch, pozw

1 
oli us~aldić poglą~y, 

Te zawartości (20o
0 

_ 25% i 40% _ 50%) są bliskie a o serwac1e z pra ty 1 pozwo ą stw1er z1ć, w 1a
tych wielkości, jakie posiada normalnie pył w przod- kim stopniu można mieć zaufanie do metod zneu
kach i chodnikach. Jeżeli przeto można nie obawiać tralizowania, zastosowanych zgodnie z wynikami 
się wy buch u gazu w przodkach, zraszanie I /I za- poszukiwań T affanela. Zanim jednak będziemy je 
pewnia bezpieczeństwo kopalni; jeżeli kopalnia jest posiadali, już obecnie można stwierdzić, że wyższość 
gazowa, moina osiągnąć to samo bezpieczeństwo teoretyczna zneutralizow~nia przez ~raszanie ~est 
ze zraszaniem 2 1 w przodkach i 1I 1 w chodni- w p~ak~yce mocno osłabioną przez liczne okohcz-
kach. nosc1 u1emne. 

Dla zraszania, podoh.>3e jak dla szystyfikacji, I Z jednej strony zraszanie pozwala na zwalcza-
wzór Taffanela wskazuje reguły, które należy stoso- nie w dosyć ograniczonych rozmiarach pyłu, będą
wać w każdym wypadku. cego na ścianach, który jest zwykle bardziej miałki 

Należy w każdym razie zauważyć, że jakościo- i czysty (często zawartość popiołu wynosi zaledwie 
wo zabezpieczenie, dane przez zraszanie, jest w ka- 1/ 10 normalnej), niż pył na spodku. Z drugiej stro
żdym razie większe, niż przez szystyfikację. Różne ny konieczność utrzymywania pyłu w stanie ciągłej 
wpływy, jakie wywiera dodanie materjału niepalne- wilgoci pociąga za sobą następstwa, że wystarczy 
go, sprowadza się do obniżenia temperatury spala- chwilowe wstrzymanie działania urządzenia zrasza
nia i szybkości posuwania się płomieni. Jeżeli więc jącego, ażeby pozbawić całą metodę swego znacze
pewne złoże zostało zneutralizowane przez szysty- nia. W niektórych gorących kopalniach wystarczy 
fikację dla warunków I, nieszczęśliwy wybuch ma- wstrzyJTlame zraszania przez niedzielę, ażeby w po
terjału wybuchowego może jednak, jak to wypły- niedziałek rano kopalnia była suchą. Z tego wła
wa z samego określenia zdolności szerzenia wybu- śnie powodu w poniedziałek d. 28-go stycznia ro
chu, zapalić pył. Istnieje tylko ta pewność, że wy- ku 1907-go miała miejsce katastrofa na Redenie, 
buch taki będzie szybko zahamowany. Przeciwnie która pochłonęła 150 ofiar. 
zaś woda, wylana na spodek, ma za skutek nie Należy również dorzucić do tych uwag, że cza
tylko ochłodzenie płomienia, lecz również przeszka- sami właściwość pewnych łupków pęcznienia wsku
dza wzniesieniu się pyłu. Istnieje bardzo wiele da- tek wilgoci czyni zupełnie niemożliwem stosowanie 
nych na to, że na pewne złoże, zneutralizowane zraszai:i} •· 
przez zraszanie, nieszczęśliwy wybuch materjału wy- 4) W art ość sp os ob ów neutra 1 i z o
buchowego nie będzie miał żadnego wpływu, t. j. w a n i a o g ó 1 n ego. Ażeby ocenić wartość spo
nie wywoła nawet płomieni na pewnej ograniczo- sobów neutralizowania, jest rzeczą niezbędną ani 
nej przestrzeni. na chwilę nie zapominać o zupełnej dowolności 
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skali, która służyła do ustalenia stopnia bezpieczeń- by w reszcie rozwiązaną sprawa posiadania z całą 
stwa. Pociąga to za sobą takie następstwa: pewnością wiadomości, jaki stopień bezpieczeństwa 

1) Rozdział li pozwolił ustalić charakter wpły- należy przedsięwziąć w każdym poszczególnym ka
wu, jaki wywiera na zdolność złoża pyłu do posu- wałku, które razem stanowią kopalnię . Powstaną 
wania wybuchu początkowa przyczyna zapalenia. wtedy inne trudności, a mianowicie trudności wy
Ważność praktyczna tego czynnika jest nadzwyczaj konania; zrealizowanie bowiem rozwiązania teore
doniosłą. Ażeby ją wyświetlić, weźmy złoże pyłu, tycznego nie zawsze jest możliwe. W tym porząd
którego stopień bezpieczeństwa ma wielkość sa na ku. r~eczy tylko. z.doby~e doś.wiadcze~ie .ko~alń , jak 
całej przestrzeni z wyjątkiem tytko małego odcin- mow~łem powyzeJ, moze ~ac wskazowki uz~teczne . 
k a, dla którego bezpieczeństwa jest S < S Na I Komitet . ~entraln~ k<;>paln węgla _µosta~ow1ł prz~-

b a. prowadz1c odpow1edme dochodzeme, ktore obecme 
~ym od_cinku działani~ przycz~ny C, d~a. której zło- jest wykonywane. Da ono nam wyniki praktyczne, 
ze Sa Jest poza gramcą SWeJ zdolnoSCl wybucho- osiągnięte przez kopalnie, które stosują neutraliza-
wej, może wywołać wybuch. W tym wypadku wy- cję ogólną. 
buch rozwinie się na przestrzeni Sb ze wzrastającą Dwa wyniki dadzą się wyprowadzić na zasa-
. . . . . . . dzie powyższego, mianowicie: I) Przy obecnym sta-

siłą. Kiedy płomien dosięgme złoza Sa, wybuch nie naszych wiadomości neutralizacja może być sku -
może osiągnąć już szybkość dostateczną, ażeby stać teczną jedynie pod warunkiem, że jest ogólną, t. j. 
się przyczyną zapalenia daleko energiczniejszą, niż C. że systematycznie jest stosowaną na całej kopalni. 
i uderzenie pyłu nie zatrzym3 się. lnnemi słowy, Zraszanie lub szystyfikowanie pewnego chodnika 
złoże, stanowiące łącznie Sa + Sb może propago- lub części chodnika, ściśle biorąc, jest zupełnie nie
wać wybuch, spowodowany przez 'przyczynę, mniej celowe_. ponieważ zneutralizowanie miej~c~w.e jest 
energiczną od tej, d la której jest zapewnione bez- zupełme bezskut~czne wobec ';~b.uclm swiezo z~
pieczeństwo w swej największej części. czętego . G~y więc pewn~ .c~ę~c Jest. dosta~eczn~e 

Gdy przeto różne części tej samej kopalni nie zapyloną, ~ze~y przedst~wiac .zrodto ~1ebezp1ecz~n
są w tym samym stopniu zabezpieczone, stopień stw~,. nalez~ !ą zneutrahzo~ac w całeJ sweJ r?zc1ą
bezpieczeństwa, jaki przedstawia ich zespół, nie g~osci. T~ki sro~ek_ st~no~i dos_kc;rnałe zabezpiecze
otrzyma się przez obliczenie przeciętnej, lecz jest n~e prze~i.w uogolmenm. się m1~1sca wybuchu lub 
on równy niższemu stopniowi bezpieczeństwa, rze- m~szc~ęs~iwego ~derzem~ ~aterJału ~~buchoweg?. 
czywiście osiągniętego, o ile przynajmniej w częś- WięceJ me_ i:iale~?" oc~ekiwa~. ~) Is.tmeJe następme 
ciach najpewniejszych środki przedsięwzięte nie bę- pew~a mozln".'osc og~lnego Jakiegos Nybu~hu w ko
dą do~tateczne, ażeby zapewnić bezpieczeństwo wo- palm zneutralizowane~. Jest ona naturalme bar?z~ 
bee najsilniejszych wybuchów, jakie mogłyby po- małąk, le.cz ~~dzwyczaJna pow~ga kat~strof~, kto:e! 
wstać w częściach mniej pewnych. ryzy ~ istmeJ.e, wymaga ~peCJ8:lnych ~rodkow w ~eJ 

Jaka jest możliwa siła takiej eksplozji ? Nie- I przewidywam':1. . Są to srodki_ trzeciego ro_dzaJu. 
pewność zupełna panuje w tym względzie. 1 Scharakt.yryzu1ę !e po wsk~zanm w nastę_µst~1e n:e-

2) Również niepewne są wielkości popra- to~y, ktorą nalezy st?sowac przy neutrahzac11 ogol
wek, jakie winny być zastosowane do wyników prób ne) w obecnym stame rzeczy. 
galerii w Lievin, ażeby zastosować je do innej galerji. S zys ty fik ac ja w prakty ce. Dwa posta-

Jest rzeczą prawie pewną, że warunki prób nowienia winny być powzięte , zanim zostanie roz
szóstej serji i p róby w Commentry były dostatecz- poczęta praca. Z jednej strony należy oznaczyć cho
nie ostre, ażeby zastosowanie ich wyników w prak- I dniki, które mają podlegać szystyfikacji, z drugiej 
tyce bez poprawek w r._stępnych wypadkach za- strony należy określić stopień bezpieczeństwa, któ
pewniało dostateczny stopień bezpieczeństwa. Z dru- ry należy osiągnąć. Pod tym względem można przy
giej jednak strony wybuchy początkowe w Lievin puścić, jako pierwsze przybliżenie, że w kopalni 
niewątpliwie nie są tak gwałtowne, jak te, jakie niegazowej niebezpieczeństwo, od którego należy 
mogą mieć miejsce w robotach dołowych. Jedynie zabezpieczyć się, jest zapalenie wskutek nieudane
doświadczenia w prawdziwym chodniku na kopal- go strzału i Że stopień bezpieczeństwa 47 (granica 
ni mogłyby powiedzieć nam, w jakim stopniu mo- 1) jest wystarczający. W kopalni zaś gazowej py.ł 
gą wyrównać się te dwa wpływy, mianowicie wa- powinien być szystyfikowany dostatecznie, ażeby 
runki rozkładu chodników mniej surowe i wybuch nie posuwać wybuchu gazów. Jest więc koniecznym 
początkowy o większej sile. stopień bezpieczeństwa przynajmniej 62 (granica 2). 

3) Jeżeli nawet byłoby to zrobione, jeszcze Gdy te dwa punkty zostały załatwione, należy 
inżynier, zanim przedsięweźmie zneutralizowanie ko- zorganizować służbę badania pyłu na kopalni. Za
palni, musi ocenić stopień ważności najsilniejszego daniem jej będzie wiedzieć w każdej chwili stopień 
wybuchu początkowego, jaki może mieć miejsce. bezpieczeństwa, urzeczywistniony w każdej arterji , 
Jest to sprawa, dla rozwiązania które j doświadcze- która iest pod jej obserwacją. W niektórych wilgoć 
nie może dostarczyć cennych wskazówek, lecz w naturalna może zapewnić dostateczną neutralizację, 
obecnej chwili nie posiadamy jeszcze wyników do- inne znowu będą uważane za suche. Zawartość czę
świadczeń tego rodzaju. ści lotnych w węglu suchym i czystym oraz zawar-

Po rozwiązaniu tych różnych zagadnień była- tość gazu w powietrzu są wielkościami stałemi w 
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danej części kopalni, stopień więc bezpieczeństwa 
każdej suchej arterji według wzoru § Ili rozdziału 
li, zależy od ilości pyłu w I metrze sześciennym 
powietrza oraz od ilości popiołu. 

Pewien błąd df w wadze f pyłu miałkiego 
w 1 metrze sześciennym powietrza pociąga przy 
określeniu stopnia bezpieczeństwa błąd 

dS = 4 fa 
Jeżeli więc df = O, I kg, będziemy mieli 

ds - I O przy 200 gr pyłu 
ds - 1,6 500 gr 

tego przyrządu jest nadzwyczaj proste i szybkie. 
Przybliżenie, jakie daje, praktycznie może być uwa
żane za dostateczne. W każdym razie byłoby poży
teczne skontrolować wyniki przez długość płomie
nia, otrzymanego przy zapalaczu tlenowym. 

Jedyna trudność, jaką przedstawia zapalacz, 
jest jego starowanie. Przed wojną stacja doświad
czalna w Lievin dostarczała do wykonania tego 
próbki pyłu, wypróbowanego w galerji, dające sto
pień bezpieczeństwa 47 i 62. Stacja doświadczalna 
w Montlu<;:on nie rozporządza dostatecznie wielką 
galerją i nie jest w stanie dostarczyć próbek. Za
stosowanie jednak formułki, wypływającej z do· 
świadczeń w Lievin, pozwoli to zastąpić. 

Z węgla o za wartości V części lotnych po do
Praktyczni~ f w wię~szości kopa~ń z~~y~on:ych jest liczeniu popiołu należy przygotować próbkę, dają
~awar~e ~uę~zy 500 I I o~o gr. Na1częsc~e1 więc błąd cą w chodniku o 500 gr pyłu na I metr sześcien-
1est r:1ew1elk1 (~rzywe I 1 li n~ rys. I 1. 2), przyp~- ny stopień bezpieczeństwa 5. Otrzymać to moż~a. 
sz~za)ąc ~ę~.to~c pyłu 500. gr .1 rezy~nu1ąc z bram~ I biorąc mieszaninę, która przejdzie przez sito Nr. 200 
prob dla sc1sle1szego okreslema. Słuzba szystometr11 i zawierać będzie stosunek C . elementów nie-
będzie przeto miała jedynie do badania w arterjach, palnych, daną przez wzór ·'

00 

ds - 0,4 „ I OOO gr 

które dozoruje, jaka jest zawartość popiołu w pyle. 
W tym celu należy przeprowadzić systema

tyczne branie prób. Dla powodów, które były wska
zane powyżej, dobrze byłoby wziąć próby ze spod
ka, z kap i ze ścian i zanalizować je oddzielnie. 

Analiza nie może być dokonaną przez praże
nie, jeżeli elementy niepalne, domieszane do węgla, 
stanowią, częściowo czy całkowicie węglany, w tym 
wypadku doliczonoby do części lotnych kwas wę
glowy, uwolniony przez rozkład węglanu. Dla uni
knięcia tego błędu lepiej jest zastosować objęto
ściomierz, opisany przez T affa[\ela w swej notatce 
w lipcu r. 1912 o „doświadczeniach w sprawie kla
syfikacji pyłu" . Wymierzenie objętości zapomoi:ą 

c :\OO = -1 1/ s - 8 -
0

•
6 

10 v 2 

Próbka, zapewniająca 
w chodniku o 2 kg pyłu 
zawiera proporcję C 2000 
daną przez wzór 

to samo bezpieczeństwo 
na I metr sześcienny, 
elementów niepalnych, 

= I }// S - 2 - 0,6 C 2000 IO vi 
Przytoczona poniżej tablica, wskazuje wielkość 

C 500 i C 2000 przy różnych wartościach V. 

V = 15i V = 20% V= 25 i V = 30~ V = 35i 

s 47 C ~oo - 35 49 54,5 57 58,4 
- c 2000 43 55 59,5 61 64 --

62 c :.oo 
- 52,5 62,5 67 69 70 s --- c 2000 - 58 67 

Służba szystometrji winna prowadzić wykazy 
analiz, wykonanych w warunkach powyższych, aże
by inżynier wiedział, czy bezpieczeństwo każdego 
odcinka, który polecił badać, jest rzeczywiście za· 
pewnione, i był w stanie przedsięwziąć środki od· 
powiednie w razie stwierdzenia braku dostateczne-" 
go zabezpieczenia. 

71 73 74 

ki neutralizacji ogólnej, lecz bynajmniej nie zastą
pienie ich, ponieważ należy dążyć do uniknięcia 
katastrofy, a nie zadawalać się zmniejszeniem jej 
gwałtowności; łatwiej jest przeszkodzić powstaniu 
wybuchu pyłu, niż zatrzymać go, o ile już zaszedł. 

I) Sposób pasów z at rzym ujących. 

Sposób pierwszy zatrzymania wybuchu, które-
111. Śr od ki t rzec i ego r z ę du. go skuteczność zbadał T affanel. jasno wypływa z 

z a t r z y m a n i e w bu c h u j u ż z a p 0 cz ą t k 0 _ bada~ n.ad zdolnością do s.zerzen.i~ wybuchu; t~~re-
y tycznie 1est rzeczą zupełnie mozhwą zapewmc na 
w a n e g o. pewnym odcinku nadzwyczaj wysoki stopień bez-

Środki trzeciego rzędu zmierzają do zatrzyma- , pieczeństwa i wystarczy dla jego otrzymania wyko
nia wybuchu już zapo<:zątkowanego. Przeznacze- nać szystyfikację lub zraszanie w stopniu dosta
niem ich jest przeciwdziałanie, o ile zawiodą środ- tecznym. Idąc w tym kierunku, Taffanel urządził 
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w galerii w Lievin na drodze wybuchu pyłu pasy 
zatrzymujące, t. j . odcinki, których długość wyno
siła około 1 OO metrów i w których szystyfikacja i 
zraszanie było doprowadzone do ostateczności. Ba
danie działania takich pasów zatrzymujących do
prowadziło do wyników następujących: 

1) Pas zroszony. Wpływ hamujący, jaki 
wywiera na wybuch pas zroszony na pewnej dłu
gości, nie ulega wątpliwości. Jego skuteczność, je
żeli idzie nie tylko o zmniejszenie, lecz o przerwa
nie wybuchu, zależy od różnych okoliczności, szcze
gólniej od siły wybuchu początkowego, od długości 
pasów zatrzymujących i od stopnia wilgoci. Można 
powiedzieć, że pas długości I OO m, w którym roz
lana jest woda w ilości czterokrotnej w stosunku 
do wagi pyłu, daje rękojmie dostateczne dla zatrzy
mania wybuchu, który rozwinął się na 1 OO metrach, 
lecz jest niedostateczną, ażeby zatrzymać wybuch, 
który objął cały oddział na kopalni. 

2) Powstrzymanie gwałtowności 
buch u . 

wy-

Powieważ, praktycznie rzecz biorąc, pasy za
trzymujące są w stanie zatrzymać jedynie wybuchy 
o sile umiarkowanej, można starać się połączyć je 
z innemi urządzeniami, zmierzającemi do zmniej
szenia szybkości spalania i szerzenia wybuchu. 

Pod tym względem doświadczenie ustaliło, że 
gwałtowne załamania wywierają wpływ szczególnie 
silny na uśmierzenie uderzenia. Tak np. gałerja 
w Commentry posiadała trzy załamania pod kątem 
prostym jedno za drugiem. Płomień gasł tam już 
w pierwszem z trzech załamań. · 

Użycie załamań stanowi przeto bardzo skutecz
ny środek dla odosobnienia pewnego oddziału. Sy
stematyczne stosowanie tego środka może jednak 
być rzeczą trudną; z jednej strony rozkład ogólny 
chodników jest uwarunkowany przez dane pokładu, 
z drugiej strony załamanie jest bardzo niedogodn e 
dla przewozu i daje opór dla przewietrzania, czyli 

2) Pas s zys ty fik o w a ny. Skuteczność pa- stanowi przeszkodę dla prawidłowego zastosowania 
sów zatrzymujących, otrzymanych przez szystyfika- środków bezpieczeństwa pierwszego rzędu. Działa
cję, jest żadną wobec początkowego wybuchu co- nie ich więc może być zużytkowane tylko przy od
kolwiek silniejszego, nawet jeżeli długość pasa wy- powiednich warunkach, w szczególności można je 
nosi 150 m, o ile tylko ilość części niepalnych nie stosować w chodnikach, utrzymywanych pomiędzy 
przenosi 75%. różnemi częściami kopalni dla dogodności połącze-

3) W n i 0 se k . Woda jest bezwzględnie sku- nia i dozoru i które normalnie nie są przeznaczone 
teczniejszą, niż szystyfikacja, lecz pasy zatrzymują- dla przewietrzania lub przewozu, np. chodniki, łą

' ce nie stanowią wogóle środka skutecznego do prze- czące dwie różne kopalnie. Nie należy jednak wi
rwania gwałtownego wybuchu. Przyczyna niepowo- dzieć w uiyciu załamań sposobu systematycznej 

walki z pyłem dzenia jest następująca: gdy pas izolujący jest szy- · 
styfikowany, gwałtowny prąd powietrza, który po- 3) SP os Ó b z ap Ó r. 
przedza wybuch, miesza jego pył niepalny z pyła- 'Warunki praktyki nie pozwalają poprzedzić 
mi palnemi pasów sąsiadujących, tak że zupełnie każdy pas zatr.zymujący przez urządzenie amortyzu
znika z drogi płomieni ten korek, który miał prze- jące, które zapewniałoby jego skuteczność. Wobec 
szkodzić posuwaniu się wybu chu. tego musimy powrócić do urządzeń, które oddzia-

Gdy pas izolujący jest zraszany, jego pył bez- ływują na samo spalanie i ochładzają je aż do wy
wątpienia nie podniesie się, lecz cząsteczki palne, gaśnięcia . Ażeby osiągnąć to wygaśnięcie, należy 
zaniesione do tego pasa przez prąd powietrza, pod- dodać do elementów spalanych taki nadmiar ele
trzymają płomienie w dostatecznej mierze i płomień mentów niepalnych, żeby część ciepła, wydzielone-

. d k p · k · go przez reakcję i niepochłoniętego, nie mogła prze-posume się poza o cine zroszony. arowame, to- . . . . d . d . h . · . . . . d · 
re zostanie wywołane, spowoduj~ ochłodzenie prą- n~esc się o sąs1e mc cz~sc1 ze sw1ezem s~o ow1s-
du, lecz żeby to ochłodzenie zatrzymało wybuch, , kie.~ palnem; elementy ~nepa~ne ~rzez swoJą obec
trzeba, ażeby miało miejsce przez dostatecznie dłu- n~sc .przes~kodzą przemesie~iu ciepła przez pro
gi okres czasu, t. j. pas zatrzymujący musi być od- m.i~n.wwam~. Pas~ :a~rzymu1~c~, w~probowane w 
powiednich rozmiarów. L1evm, zawierał~ 1l_os~1 mater1ałow mep.alnych bar

dzo znaczne. Jezeb Jednak były one meskuteczne, 
to z powodu tej okoliczności, że gęstość wody czy 
pyłu niepalnego wzniesionego nie osiągały w żad
nym punkcie wielkości wystarczającej. Zwiększyć 
gęstość jest to zwiększyć trudności praktyczne przy 
utrzymaniu tego stanu i oprócz tego zjawia się nie
bezpieczeństwo, że prąd, wywołany przez wybuch, 
niekompletnie wzniesie niepalne materiały, nagroma
dzone na spodku. Wobec tego powstaje konieczność 
używania urządzeń skombinowanych, pozwalających 

Pasy zatrzymujące nie mogą przeto m1ec wo
bec wybuchów gwałtownych tego znaczenia, jakie 
winny posiadać, ażeby byfy celowemi. T eoretycz
nie może to nastąpjć jedynie tylko przy wypełnie
niu dwóch warunków, mianowicie: muszą być nad
zwyczaj długie i przedstawiać nagromadzenie takich 
ilości wody i pyłu niepalnego, że praktycznie rze cz 
jest niewykonalną. Jest bowiem rzeczą praktycznie 
nieosiągalną utrzymanie na przestrzeni kilkusek me
trów chodnika z prądem powietrza, powodującym 
silne parowanie, i lość wody, równającą się cztero
krotnej wadze pyłu. 

I na utrzymanie dostatecznego nadmiaru materiałów 
niepalnych i na wzniesienie ich w powietrze w od

i powiednim momencie. 
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Urządzenia te, wymyślone przez 'T affanela, powyżej 90 litrów na I metr kwadratowy przekro-
otrzymał'y miano „zapór" (arrets-barrages). ju, nie wywoł'ując z teg·o powodu utrudnień przy 

Pierwsze zapory zbadane był'y ·z pyłem ł'up· budowie urządzenia. 
kowym. Utworzono je, przytwierdzając do ścian Z drugiej' strony, okoliczności, w jakich zaszła 
chodnika 4 deski jedna nad drugą I O m dlugie i 40 prawie y.r tym samym czasie katastrofa w Clarence, 
cm szerokie, na których zebrano 25 litrów pyłu mogły otrzymać wyjaśnienie bardzo zadziwiające i 
płonnego na 1 m deski czyli 700 litrów na 1 metr zupełnie nie niemożliwe, a mianowicie, że szczególne 
kwadratowy przekroju chodnika. warunki w rozkładzie chodników lub w składzie 

Z wybuchów, na drodze których umieszczano pyłu mogą pozwolić wybuchowi znacznie osłabio
te zapory, wszystkie te, które były dostatecznie nemu posunąć się na daleką bardzo odległość. Je
gwałtowne, ażeby wznieść wszystek pył nagroma- żeli to przypuszczenie jest zgodne z rzeczywistoś
dzony, zostały przerwane . .Te jednak, których pęd cią, wówczas można byłoby otrzymać w pewnych 
W nie przekraczał 30 m na sekundę, wznosił pył wypadkach szczególnych uderzenia pyłu o poprze
niekompletnie i wybuchy te w pewnych wypadkach dzającym pędzie powietrze mało energicznym, nie 
mogły przekroczyć zapory. W rzeczywistości mo- posiadającym charakteru postępoworozwijającego 
globy to wydawać się mało ważnem, ponieważ się, jak wybuchy w Lievin, które jednak nie zatrzy
urządzenie było w zasadzie przewidziane dla zwal- małyby się aż do zupełnego wygaśnienia. Takie 
czania gwałtownych uderzeń pyłu. T affanel zapro- uderzenia pyłu rozszerzałyby się w sposób, właści
wadził jednak zmiany dla ułatwienia wzniesienia wy uderzeniom wahadłowym. To, które dało się 
pyłu. W tym celu umocował' na stemplach prosto- zaobserwować w Clarence, spowodowało w każdym 
padle do osi chodnika I O desek 36 cm szerokości, razie pęd powietrza daleko sł'abszy nawet, niż zau
na których zgromadzono około 300 litrów miałkie- ważone w Lievin uderzenie wahadłowe i niedosta
go py!u na metr kwadratowy przekroju. Ten układ teczne, ażeby wywołać działanie zapór, które były 
okazał się również skutecznym wobec gwał'townych na jego drodze. 
wybuchów jak zapory o deskach wzdłuż chodnika, Chociaż jest r~eczą trudną do zrozumienia mo
co zaś do wybuchów, łagodniejszych to dał on da- żliwość wybuchu, rozwijającego się w sposób tak 
leko kompletniejsze. wzniesienie pyłu, bo od 50% szczególny, jednak ostrożność nakazuje przewidy
do 75%. wać taki wypadek. Zapory nie będą mogły zatrzy-

T e wyniki nie były jeszcze uważane za dosta- mać takich wybuchów, jeżeli nie będą, po pierw
teczne; doświadczenia z pasami zatrzymującemi wy- sze, dostatecznie czułe na działanie prądu powie
kazały wyższość wody nad pyłem. Należało przeto trza 0 słabem napięciu, a po drugie, jeżeli spadek 
wypróbować zapory z wodą. rezerwy wodnej nie będzie dostatecznie powolny, 

Urządzono je za pomocą 1 O naczyń każde po ażeby jeszcze istniała zasłona z wody, którą wy-
25 litrów zawartości , ułożonych wpoprzek pod ka- woła pierwsza fala prądu powietrza, gdy w kilka 
parni na _chodniku w ~akiem polożeni1;1, . Że lekkie sekund później płomienie dotrą do przyrządu. 
pobudzenie (prąd powietrza o szybkosc1 12 m na . . . . . 
sekundę) wystarczał, żeby je wywrócić i wylać za- Te . rozne. załoze.ma d~prowadz1ły ~ affan~la do 
wartość na spodek. Ilość wody wynosiła 90 litrów prz.e~tudjowan~~ zapor, ktore grom~.d~1ły w_1ęk~ze 
na I metr kwadratowy przekroju chodnika. Próby I ilosc1 "':'~dy, mz zapora wodna w L1~v1~, działając 
wykazały, że ilość ta jest wystarczającą, żeby prze- całkow1c1e ~od. wp.ływe.m prądu powietrza o bardzo 
rwać płomień zawsze, o ile tylko naczynia by.ły wy- slabem . nap1ęcm, i . kt.ore. ~powodowałyby spadek 
wrócone. W praktyce należy obawiać się, że naczy- wody me gwahowme 1 za Jednym zamachem, lecz 
nia mogą często nie przewrócić się z powodu róż- w przeciągu pewnego czasu. Przyrząd , który został 
ny ch kawałków (kamyków, piasku, kawałków drze- zbudowany dla_ zadośćuczynienia ty.ro tr~e~ .warun.
wa), które utrudniają możność wywrócenia się. kom, został opisany w SJ?rawozdam~ z dos~1ad.cz.en 

W ten sposób stały rzeczy i zdawało się, że w Commentry. Składa się on .z dwoch zb1ormkow 
wzór jest już ustalony, gdy zostały przedsięwzięte prostokąt~ych z. blach.y o śc~anac? p~ostopad~ych 
doświadczenia w Commentry. Pierwszym ich wyni- 1 o płask1em dme, kt?re za~1es.za1ą się na łancu
kiem było zwrócenie uwagi na ujemną rolę, jaką ch~c? na kapa~~· ~azdy zb1orn~k. ma 2,5~ m . dłu· 
odgrywa budynek przy rozwoju wybuchu; obecność gosc1, .. szerokosc ro~~ą szerokosc1. ch.odmka 1 za
budynku powoduje znaczne zwiększenie wirów w wartosc około 700 litrow wJdy. Zajmują one około 
powietrzu i szybkości posuwania się płomienia. 14%- 1~~ "':"ysokości .chodnika a _ .na długość około 
Wpływ ten wydaje się szczególnie znacznym, kiedy 5 metro~ 1. pozwalaJą zgromadz1c wody oko~o 300 
odległość budynku wynosi 80 cm· do 1 m, co w do 350 htrow na I metr kwadratowy przekro3u. 
praktyce zdarza się najczęściej. W każdym zbiorniku dwie ścianki, prostopa-

W ten sposób powstały obawy, że stopień dłe do osi chodnika, mogą obrócić się na 180° na 
bezpieczeństwa, zapewniony przez pierwsze próby, zawiasach, przytwierdzonych do dna zbiornika. Pod 
dokonane w galerji w Lievin, która miała gładkie wpływem ciśnienia wody na ścianki, które wynosi 
ściany, nie będzie dostateczny w praktyce. Wydało około 30 kg, ścianki te raptownie opadają, gdy tylko 
się przeto celowem nagromadzenie wody w ilości nie są podtrzymywane w położeniu stojącem przez 
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pewne ramię, które bardzo proste urządzenie czyni 
czułem w dowolnym stopniu na prąd powietrza. 

Wreszcie, ażeby spowodować wylewanie się 
wody przez pewien przeciąg czasu, krótszy lub 
dłuższy od chwili rozpoczęcia, T affanel uciekł się 
do następującego środka. Każdy zbiornik jest roz
dzielony na trzy części, z których dwie krańcowe 
opróżniają się, gdy ścianki, które je ograniczają, 
opadną. Czas trwania ich wylewu jest funkcją jedy
nie objętośo::i wody, którą zawierają. 

Mając połączenie tych przedziałów ze środko
wym zapomocą otworów o dowolnym przekroju, 
można dowolnie uregulować czas wylewu wody z 
przedziału środkowego. Tak np. cztery krańcowe 
przedziały dwóch zbiorników, zawierające jedną 
trzecią całego zapasu wody, opróżnia się w pierw
szej sekundzie po nadejściu prądu powietrza; prze
dział środkowy jednego ze zbiorników, zawierający 
trzecią część zapasu wody, może być uregulowany 
do opróżnienia w przeciągu trzech sekund; prze
dział środkowy drugiego zbiornika będzie znów po
trzebować 15 sekund na opróżnienie. Tak więc pod
czas pierwszej sekundy po nadejściu prądu zapora, 
zawierająca 1 500 litrów, da wody 

l ( l l ) 7 
3 1+ 3 +15 = 15 

całej rezerwy czyli 700 litrów, w dwóch następnych 
sekundach da 

czyli 400 litrów, po 200 litrów na sekundę. 
Podczas 12 następnych sekund, da 

1 12 4 
3 X 15 = 15 

czyli 400 litrów, po 30 litrów na sekundę. 

Taka zapora, którą można uregulować w ten 
sposób, że stanie się czynną z chwilą, gdy szyb
kość prądu przenosić będzie szybkość prądu nor
malnego, była wypróbowaną w galerji Commentry 
i zatrzymała te wybuchy, na których drodze zosta
ła postawioną. Można przeto uważać, że otrzymano 
zadawalające rozwiązanie zagadnienia co do środ
ków bezpieczeństwa trzeciego rodzaju. 

Należy w każdym razie zauważyć, że wogóle 
jest rzeczą trudną, szczególniej w chodnikach z po· 
wietrzem wlotowem, utrzymać w zaporach wodnych 
dostateczną ilość płyuu, w razie zaś jego braku sku
teczność urządzenia jest złudną. Ten wzgląd pra
ktyczny może spowodować, że często pierszeństwo 
oddane będzie zaporom z pyłem niepalnym, któ
rych utrzymanie jest prawie żadne. 

Wyniki. 

Takie są wyniki doświadczeń stacji w Lievin. 
Jej prace wyjaśniły mechanizm szerzenia się wybu
chu pyłu, określiły czynniki, które wpływają na zdol
ność złoża pyłu do szerzenia wybuchu, oceniły ilo· 
ściowo wpływ, wywierany w tym kierunku przez te 
z nich, które odgrywają główną rolę, dały możność 
przewidzieć, jak zachowałoby się jakiekolwiek zło
że w galerji w Lievin wobec określonego wybuchu, 
wynalazły wreszcie urządzenie, zdolne do przerwania 
każdego wybuchu, zmierzającego do rozszerzenia się. 

Jeżeli chce się ocenić dzido, dokonane przez 
stację prób Komitetu Centralnego w latach 1907 -
1914, należy zwrócić się do tych zagadni eń, które zja
wiły się nazajutrz po Courrieres. Wtedy zobaczy się, 
że wszystko, to, co wiemy w sprawie pyłu, zawdzię
czamy Lievin. W szczególności zaś praca w Lievin 
dała inżynierom górnikom pewną broń, której im 
ogromnie brakowało, a przez to pewność, że zdo
łają opanować pył tak, jak opanowali gaz. 

E. Audibert 
Tłum. Eugienjusz Górkiewicz. 

Nowe drogi dla ulepszenia własności koksu 
hutniczego. 

(Ciąg dalszy, p. Nr. 6, str. 369). 

W wielkim piecu, a mamy przed sobą poważ
ną liczbę przykładów, gdyż aż 26 odmiennych jed
nostek metalurgicznych, dla celów odtleniania i na
węglania, czyli dla pracy ściśle chemicznej są zuży
wane bardzo nieznaczne ilości węglika , najmniej 
126 kg w piecu Nr. 20 i najwięcej 194 kg w piecu 
Nr. I O, · które pozostają dla pieców o różnych wy
datkach koksu, najmniej 707 kg i najwyżej I 165 kg, 
prawie stałemi (np. mamy rozchód 157- 159 kg dla 
pieców o wydatkach koksu l 003, 943, 863, 707 kg 

na jedną tonnę surówki). T ymczasem ilości węgli
ka, spalonego przed tchawami, są bardzo różne i o 
tyle mniejsze, o ile mniejszym jest ogólny rozchód 
węglika w wielkim piecu, naj .-vięcej 832 kg w piecu 
Nr. I i najmniej 471 kg w piecu Nr. 26. Stąd z 
łatwością przekonamy się, iż o wydatku koksu w 
wielkim piecu stanowi jedynie bezwzględna ilość 
węglika, spalanego w garze przed tchawami , czyli 
decyduje tu rozwijana przez koks temperatura garu. 
Wydatek koksu zależeć przeto musi od jakości cie-
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pła, skoro ilość tego ciepła ze względów oszczęd- I objętości wtłaczanego do garu dmuchu tak znaczną, 
ności koksu musi być uszczuploną. I przeciwnie, iż powstały \'\ pierwszej chwili kwas węglowy 
tam, gdzie jakość koksu sp'llda, czyli tam, gdzie ob- przekształca się całkowicie i natychmiastowo na 
niża się temperatura garu, musi być spalona I tlenek węgla wodług wzoru C02 + C = 2 CO, 
przed tchawami bardziej znaczna niż poprzednio bowiem, wpływ masy twardego węgla i wysokiej 
ilość węglika, żeby w ten sposób mogły być_ wy- panującej przed tchawami temperatury jest tak ol
równane powstałe z obniżenia temperatury garu straty brzy mi, iż rozklad ten zachodzi całkowicie i nad
ciepła. Prawo termodynamiczne Carnota daje prze- zwyczaj szybko, a zatem reakcja staje się fazą nie
biegowi spalc.nia w wielkim piecu nadzwyczaj łatwy odwracalną, następującą wślad za przebiegiem po
i zrozumiały wyraz mianowicie: sprawność cieplna czątkowego spalania się koksu, który przedstawia
pieca E jest tern wyższą, im większą piec. rozwija my przeto w postaci dwóch, związanych z sobą, 
bezwzględną temperaturę przed tchawami T1, oraz wzorów chemicznych: 

im niższą jest bezwzględna temperatura czadu 
w odlocie podpaszczowym To: 

Tt - To 
E = = 1 

Tt 
. ( 1) 

Z tego stanowiska jest zupełnie wytłumaczo
ny dodatni dla wydatku koksu w wielkim piecu 
wpływ dmuchu nagrzanego i pozbawionego wilgo
ci metodą Gayley'a. Z tego samego stanowiska mu
si być zrozumiałe wymaganie postępowania wielko
piecowego, żeby koks hutniczy, jako taki, posiadal 
własności spalania się w wielkim piecu przy możli
wie najwyższej temperaturze garu, a przeto przy 
najsilniejszem możliwem w danym warunkach na
grzewaniu dmuchu oraz stosowaniu bardzo znacz
nych zgęszczeń (jego nadprężności). Należy mieć na 
względzie również i to, że powiększenie efektu ter
micznego będzie o wiele skuteczniejsze wówczas, 
gdy jednocześnie z podniesieniem tempetatury dmu
chu zachodzić będzie podwyższenie ciśnienia ga
zów w wielkim piecu, takim samym trybem, jak 
ma to miejsce przy zapalaniu silnie sprężonych mie
szanek gazów wybuchowych w silnikach spalino
wych, w dalekonośnych działach artyleryjskich i t.p. 
Jest rzeczą oczywistą, iż nie powinny zachodzić tu 
zjawiska niepożądane w rodzaju zawieszania się 
wielkiego pieca i wywoływania przez to rozstroju 
jego biegu. Należy teraz z kolei przystąpić do roz
patrzenia zjawisk spalania się koksu przed tchawa
mi i powstawania w garze pewnej zależnej od wła
sności fizycznych koksu temperatury. 

Przy spalaniu węglika możliwe są , jak wiado
mo , trzy następujące przebiegi chemiczne: l) spala
nie idealne, t. j. całkowite podług wzoru C + 0 2 = 
= C02; 2) spalanie, najczęściej w praktyce spoty
kane, to znaczy takie, przy którem obok kwasu 
węglowego otrzymujemy w spalinach pewną ilość 
tlenku węgla, powstałego dzięki rozkładowi kwasu 
węglowego, przechodzącego przez warstwę rozża
rzonego, leżącego na rusztach, paliwa węglikiem 
twardym w myśl wzoru C02 + C = 2 CO, przy
czem ilości gazów C02 i CO w spalinach i ich 
wzajemny stosunek zależą od temperatury oraz od 
masy ciał, reagujących z sobą podług wymagań 
teorii układów zrównoważonych; 3) wreszcie, gdy, 
jak ma to miejsce w wielkim piecu, ilość rozżarzo
nego paliwa przed tchawami jest w porównaniu do 

C02 + C = 2 CO 

albo w postaci jednego przypadkowego dla dwóch 
poprzednich wzoru: 2 C + 0 2 = 2 CO. Z tego 
wynika, że przy spalaniu dwóch cząstek czyli 24 
jednostek wagowych węglika należy mieć jedną 
cząstkę czyli 16 kg albo 22,4 m:1 czystego tlenu, 

co czyni ~~zi = I 06, 7 m3 dmuchu o zawartości 21 i 
tlenu, przy temperaturze 0°C i ciśnieniu barome
trycznem 760 mm słupa rtęci. Na I kg węglika ilość 
dmuchu o temperaturze I 7°C i ciśnieniu 760 mm 
sł. rt. wyniesie: 

Jeżeli teraz zwrócimy się do tabeli Howland
Koppersa, wówczas zobaczymy, że ilość dmuchu, 
spalającego 1 kg węglika przed tchawami nieza
leżnie od gatunku, pochodzenia i wydatku koksu 
a przeto niezależnie od rozwi]anej przez koks tem
peratury garu, jest jedną i tą samą, praktycznie 
biorąc, ilością stałą, wynoszącą 4,722 m3 na 1 kg 
węglika (dla pieców 14, 15, 23 p rawdopodobnie za
szły jakieś omyłki w liczbach, bowiem rozchód 
dmuchu wypada niedorzecznie duży lub przeciwnie 
zbyt mały). Tymczasem temperatura garu dla każde
go z pieców Howlanda była odmienną od innych, 
przez co przebieg C02 + C = 2 CO zachodził 
w każdym wypadku poszczególnym przy tempera
turze innej i tern wyższej, im mniejszy wydatek 
koksu dany piec wykazał. Każdy rodzaj badanego 
przez Howlanda koksu miał w warunkach ciśnienia 
atmosferycznego swoją własną temperaturę działa
nia nań kwasu węglowego, powyżej której kwas 
węglowy wśród masy rozżarzonego węglika już 
istnieć nie mógł. Gdy.byśmy byli chcieli wskazaną 
temperaturę przekroczyć drogą podwyższania bądź 
stopnia nagrzania dmuchu, bądź jego naprężności, 
wówczas niezawodnie piec musiałby zawiesić się, 
gdyż nadmiar wprowadzonego z dmuchem na po
ziomie tchaw cieplika musiałby pójść na rozsze
rzanie zakresu działania każdej poszczególnej tcha
wy (pasa wysokiej temperatury), bowiem przy pod
wyższaniu temperatury objętość gazów gorących 
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wzrasta, a przeto wycinki (rys. 2), będące miarą Pracownia „Analytische Abteilung des Kaiser
najwyższego dopuszczalnego w wielkim piecu za-

1 
Wilhelm-lnstitutes fiir Kohlenforschung" w Berlinie 

kresu działania jednej tchawy, zaczęłyby na pro- I niedawno ogłosiła swe doświadczenia nad palnością 
mieniach aa dawać spalanie od dwóch sąsiadują- , różnych tworzyw metalurgicznych. Zostało tam usta
cych ze sobą tchaw, w środku zaś przy osi garu lone*), iż temperatura początku przekształcenia 
wskutek jednoczesnego nań działania wszystkich C02 + C = 2 CO wynosi: 
tchaw (punkt O) zaczęłoby spalać się koksu więcej, 1 dl l d 6500 aniżeli w innem miejscu garu, dzięki czemu w pie- I dt k~ a hrze~nego · · · 

8000 cu musiałoby powstać sklepienie, zwrócone swą I dl a k 0 k su ukuczego · d · 
wypukłością do góry i wsparte na spadkach wiei- ad k- su, us iarzonego z 0 -

kiego pieca. Dla odwrócenia zjawiska zawieszania at iemksmko Y ~rzyl 1t0e0~pe- 8500 · · · · raturze o sown1c . 
su~ pieca powstająca w garze temperatura me po-
winna być wyższą od temperatury całkowitego 
i momentalnego spalania się węglika na tlenek wę
gla, jako następstwo oddziaływania rozżarzonego 
węglika na powstający przed tchawami kwas wę
glowy. Rzeczą jest najzupełniej zrozumiałą, że tem
peratura tego przekształcenia jest czynnikiem decy- 1 

dującym dla oszczędnego biegu wielkiegopieca,od któ- I 
rego to czynnika zależy uzyskiwanie odpowiednio wy
sokiej temperatury garu. Stąd wyprowadzamy wyma-

o 

- - - -....0---<'l-'J;'-""""'-

Skład mieszanki układów zrównoważonych (przy 
czasie działania gazów na twardy węglik) podług 

Boudouarda. 

~ 0 

loo• ffe"" /ooo• 

Zmiany w składzie gazów przy postępowaniu o 
Rys. 2. I bardziej krótkim czasie i przy różnyc~ paliwach 

ganie prakty~i wielko~i~cowej,. polegające na ~em, I podług Clementa, Adamsa, Haskmgsa. 
że koks hutniczy pow1men hyc tworzywem naibar- Rys. 3. 
dziej tru~nopalnem czyli takiem, dla któreg_o prze- 1 Ponieważ w garze wielkiego pieca przekształ-
ksz~a.łc~me ~02 _ + .c = 2 CO od~ywa s i«? przy cenie C0

2 
+ C = 2 CO odbywa się w mgnieniu 

m?zhw1~ naJ~yz_s~eJ temperaturze 1 . ~rzy 1akna1- oka (zero sekund lub bardzo mały ułamek sekun
;-r1~ksze1 pręznosc1 dmuchu. Z drugie) stron:y do- dy) oraz przy bardziej znacznych, niż barometrycz
sw:1adczema Boudo~arda, Clementa, A~amsa 1 H~- ne ciśnieniach, przeto dla rozumienia postępowania 
skmgsa wykazały, Iz ~was węglow:y zmk~ całkowi- wielkopiecowego nie zawierają niezbędnego mater
~ie w warun~ach dł':1zszego ·oddziaływ~ma na roz- jału liczbowego ani dane Boudouarda i innych ani 
zarzony węglik, nale~ący do tego lub mne_go two- dane Kaiser-Wilhelm-lnstitutes, gdyż chodziłoby tu 
rzywa, przy ~.as.tę~uiących temperaturach 1 a tmo- 0 określenie temperatury dla momentalnej całkowi-
sferycznem c1smemu (rys. 3): tej przemiany przy różnych większych i mniejszych 

dla węgla drzewnego I I ooo ciśnieniach. Temperatura taka byłaby najdokładniej-
dla koksu wielkopiecowego . I 2000 szą miarą zdatności koksu dla postępowania wiel-
dla koksu odlewniczego I 300° 
dla grafitu . 1 700° *) Przeglqti G6rtlic:;o-l/11/11iczy, r. 1923, Nr. 9, str. 776-779. 
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kopiecowego a więc i dla 1ego wartości technicz- czywistości, gdyż, jak to widać z tabeli l, są one 
nej, albowiem trudnopalność zawdzięcza swe istnie- zbyt wielkie i prawdopodobnie obliczone dla in
nie powłoce grafitowej na powierzchni i w dziurach I nych, w każdym razie nie dla normalnych warun
dobrego koksu hutniczego, ponieważ grafit w ko- ków temperatury i ciśnienia (t. j. nie przy 0° C i 760 
ksie jest jednocześnie spoiwem, nadającem mu bar- mm sł. rt.); temniemniej liczby te będą miały dla 
dzo cenne szczególnie ważne własności mechanicz- nas znaczenie doniosłe już to wprost jako wielko
ne (twardość, wytrzymałość na rozcieranie, rozcis- ści , otrzymane w jednych i tych samych warunkach 
kanie i uderzenie). lnnemi słowy, koks wielkopie- doświadczalnych i charakteryzujące li tylko stosunek 
cowy, pomimo że musi być chemicznie czystym własności tworzyw poszczególnych. Również zrobi
i twardym, winien być przedewszystkiem trudno- liśmy przeliczenie czasu, potrzebnego dla spalania 
palnym, pokrytym i przesiąkniętym nawskroś grafi- jednej tonny paliwa, wychodząc z cyfr p. Zeyrin
tem, nadającym mu powyższe pożądane własności gera dla 1 m3 tworzywa danej ciężkości. l tu wtaś
paliwa o wysokiej temperaturze zapłonienia i spa- nie spostrzegamy zjawisko nadzwyczajne: czas spa
le\nia się w wielkim piecu. lania 1 tonny różnych tworzyw jest prawie jedna-

Przy takiem ujęciu sprawy własności koksu kowy (węgiel brzozowy, węgiel bukowy, koks z li
wielkopiecowego w niczem nie będą różniły się od gnitu). Najmniejszą jednak trudnopalnością odznacza 
dawno ustalonych w żeliwnictwie własności koksu się węgiel świerkowy i torf zwęglony, które to pa
odlewniczego. Przy identycznych zaletach fizycz- liwa, jak wiadomo, są najmniej zdatne dla postępo
nych, chemicznych i mechanicznych różnica pomię- wania wielkopiecowego. Dalej w porządku zwięk
dzy niemi będzie istniała tylko co do warunków, w ja- szającej się trudnopalności idą: węgiel z okrąglaków 
kich muszą być spalone, "mianowicie w żeliwiaku różnych gatunków drzewa i (o dziwo !) koks górno
trudnopalny i twardy koks jest przemieniany w gaz ' śląski. Stwierdzić zatem należy, że doświadczenia 
na podstawie wzoru C + U 2 = CO'! zapomocą p. Zeyringera dają wyraz cyfrowy dawno wiadome
nieznacznej prężności najzupełniej zimnego dmuchu mu (szczególnie na Uralu i w Szwecji) spostrzeże
ot'az przy możliwie cienkich warstwach rozżarzone- ' niu, iż gatunki iglaste lasu dają węgiel bardziej mię
go paliwa. Temperatura przed tchawami żeliwiaka ki i słaby, niż gatunki drzew liściastych . Wreszcie, 
wynosi zaledwie I 300°C. Natomiast w wielkim pie- co dla nas jest szczególnie ważnem, koks ostrawski 
cu spalanie zachodzi wśród dużej masy rozżarzone- wśród wypisanego w tabeli Il-ej szeregu paliw jest 
go węglika zapomocą nadzwyczaj gorącego o bar- jedynem prawdziwie tr11dnopalnem tworzywem, nie 
dzo znacznej nadprężności dmuchu i musi dawać mającem pod względem długości czasu, niezbędne
bardzo znaczną temperaturę w garze przed tcha- go dla spalania jednej tonny ( 4 500 sekund), rów
wami (I 800 i więcej stopni C). Przebieg chemiczny nego sobie wśród innych tworzyw, a w tej liczbie 

Tabela li. 
spalania koksu w wielkim piecu ma jak wiadomo, 
wyraz następujący: C + 0 2 = C02 i C02 + C = ! 

= 2 CO. W wypadku pierwszym trudnopalność ko
ksu jest konieczną dla uniknięcia przemiany C02 + 
+ C = 2 CO oraz dla zmniejszenia w ten sposób 
w ydatku koksu w żeliwiaku, w drugim wypadku j 
trudnopalność koksu również ma za zadanie utrud
niać powstawanie tlenku węgla i wznosząc tempe- '. 
raturą przebiegu C02 + C = 2 CO, wznosi jed

Dane o palności tworzyw w wielkim piecu Gebrii
der Bohler i S-ka, S-ka Akc. w Vordernberg. 

i{odzaj paliwa 

nocześnie temperaturę garu wielkiego pieca. Trud- I. Węgiel świerkowy 

Na spalenie 
Ciężar l m 3 paliwa 
1 1113 potrzeba 
w kg czasu powie· 

sekund t> za m 3 

nopalność koksu przyczynia się przeto do uzyski- z odpadków tarta-
wania oszczędności koksu, lecz w warunkach naj- cznych . l 20 4 I O 800 
wyższej osiągalnej w wielkim piecu temperatury I 2. Węgiel z okrągla-
i przemiany kwasu węglowego na tlenek węgla. 

1 
ków różnych gatun-

Doświadczenia inżyniera Friedricha Zeyringe- I ków drzewa . . I 60 570 
800 
760 

1 140 
1 590 
I 500 

ra z Vordernberga, robione w wielkich piecach 13. Węgiel brzozowy . 220 
„Gebriider Bohler i S-ka (w Sztyrji) w celu wyjaśnie- 4. Torf zwęglony. . 220 
nia możliwości zastąpienia jednego rod:reju paliwa 5. Węgiel bukowy, 
innem, będącem w danej chwili w posiadaniu za- 1 zwęglony w wyga-
Hadu wielkopiecowego, dały bardzo ciekawy i waż- żnicach. . 220 820 1 540 
ny dla rozumienia pożądanych własności paliwa wy- 6. Węgiel bukowy, 
nik. Zestawione w tablicy li liczby p. Zeyringera I zwęglony w stosach 250 920 I 7 50 
zostały przez nas uzupełnione danemi dla ilości 7. Koks z lignitów 
dmuchu, przypadającego na I tonnę paliwa, co ła- W ollaner . . . 330 I 220 2 300 
two mogliśmy zrobić, mając cyfry dla jednego 8. Lekki koks, kost· 
metra sześc. paliwa o wiadomej ciężkości jednost- ka ze Sląska Górn. 380 1 360 2 500 
lei objętościowej. Otrzymane w ten sposób liczby 9. Twardy, ścisły 
(6668- 7 000) nie odpowiadają jednak niestety rze- koks ostrawski . . 500 2 ~50 3 200 

Na spalenie 
I tonny paliwa 

potrzeba 

powie- czasu 
trza m 3 sekund 

6667 

7 125 
7 227 
6818 

7 ooo 
7 ooo 
6970 

6 580 

6400 

3 417 

3 562 
1637 
3454 

3 727 

3 680 

3 697 

3 580 

4500 
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w porównaniu do koksu górnośląskiego, mało zre- chu, przypadającego na I tonnę paliwa, jest tern 
sztą różniącego się pod względem trudnopalności mniejszą, im bardziej znaczne opory hydrodyna
od torfu, od koksu z lignitów jak również od węgla, miczne piec przy użyciu danego paliwa posiada, 
otrzymanego z okrąglaków różnych gatunków drze- bądź wskutek podniesienia temperatury czadów, 
wa. Liczby p . Zeyringera z całą bezwzględnością bądź przez zgniatanie w wielkim piecu paliwa mięk
ścisłej prawdy naukowej zwiastują nam ten smutny . kiego. Z miękkich tworzyw węgiel świerkowy i torf 
w istnieniu hutnictwa polskiego fakt, o którym mó- zwęglony wykazują nieznaczne spożycie dmuchu, 
wiliśmy na początku pracy niniejszej. Z tern więk- natomiast bardziej twardy węgiel brzozowy i buko
szą energją przemysł i technicy polscy powinni jąć wy wymagają wskutek nieznacznych we wsadzie 
się dzida naprawy własności koksu górnośląskiego wielkopiecowym oporów większej, najbardziej po
drogą, która została tu przez nas wytkniętą, miano- ważnej ilości dmuchu. Wreszcie twardy lecz jedno
wicie drogą wytwarzania w koksownicach trudno- cześnie pozwalający w garze przed tchawami osią
palnego o wysokiej temperaturze zapłonienia (na- gać bardzo wysoką temperaturę koks ostrawski od 
kształt koksu ostrawskiego) koksu polskiego, po- podwyższenia temperatury garu z jednej strony, 
krytego tak na powierzchni, jak i wewnątrz swej oraz dzięki zwiększeniu przy stosowaniu tego kok
dziurkowatości warstwą grafitu trudnopalnego, pod- su namiaru rud żelaznych z drugiej, daje znacznie 
dającego się z trudem działaniu kwasu węglowego mniejsze, niż inne paliwa, zużycie dmuchu, gdyż 
w warunkach temperatury i nadciśnienia garu wiei- jest on najbardziej trudnopalnym. 
kopiecowego. Należy zwrócić jeszcze uwagę na je
den (nieznaczny wreszcie) w badaniach p. Zeyrin- j 
gera szczegół, a który polega na tern, że ilość dmu-

(c. d. n.). W ladyslaw Kuczewski. 

Postępy chemji analitycznej hutniczej w r. 1922 ... im. 

Żelazo . być obecnie nieuzasadnionem; jakkolwiek metoda 
W. M. Thornlon junior (Journal Amer. Chem. sama jest dostatecznie żmudną w wykonaniu, to je

Soc. 1922. T. 44. Str. 998) wykonuje miareczkowa- dnak przyznać trzeba, że daje wyniki bardzo do
nie utleniające trójwartościowego żelaza rozczynem kładne, szczególniej jeżeli pracujący nabył już wpra
siarczanu tytanu. Miareczkowanie to nietylko daje wy i z~raca baczną uwagę na wsz~l~ie nieodz?wne 
wyniki dobre, lecz nadto w obecności miedzi po- war~nki, a zwłaszcza na szcz~lnosc . apara~u 1 cał
zwala równocześnie określić takową w sposób na- , kow1ty rozkład bad~nekgo mateT)ału m1eszanmą kwa
stępujący: w rozczynie , wynoszącym 100 cm3, okre- su chromowego z siar owym. 
śla się zawartość żelaza i miedzi, zaprawiając roz- Daleko jednak szybciej da się wykonać okre
czyn o temperaturze pokojowej rozcieńczonym (I : I) ślenie sumy węgla, a tern samem odpowiedni ejsze 
kwasem siarkowym i 25 do 5 cm3 I o·~-wego roz- jest dla laboratorjów praktycznych s palenie żelaza 
czynu rodanku amonu, a potem miareczkuje się i stali w piecu elektrycznym w prądzie tlenu . W 
rozczynem siarczanu tytanu o znanej wartości re- metodzie tej, która dzięki cennym zaletom ma bar
dukcyjnej . Cała ilość żelaza przechodzi przytem dzo wielu zwolenników, należy zachować pewne 
na siarczan żelazawy, a cała ilość miedzi wydzie la ostrożności, a mianowicie używac do spalania wil
się w postaci siarkocyjanku miedziawego. Po ogrza- gotnego tlenu, a gazy spalenia w celu utlenienia 
niu płynu do stanu rozpoczynającego się wrzenia ! zawartego w nich bezwodnika kwasu siarkawego 
odsącza się siarkocyanek miedzi, wymywa się go o raz pochłonięcia utworzonego S05 należy p rze
chładną wodą, usuwa się występujące na chłodno puszczać przez płóczkę z mieszaniną kwasu s iarko
zabarwienie rodanku żelaza przez dodanie po kro- wego stężonego z chromowym, albo też przepusz
pli siarczanu tytanu, a następnie osadza się wolne czać prze2J0 sp iralę z siatki miedzianej, napełnioną 
jony rodanku azotanem srebra i określa się żelazo chromanem ołowiu i wsuniętą do rury spalań. Je
wprost przez miareczkowanie O, I n nadmangania- żeli materjał badany miesza się z dodatkami, od
nem potasu. dającemi tlen (dwutlenkiem ołowiu), to całkowite 

Zapatrywanie A. Travers'a (Chimie et Indu- spalenie węgla na kwas węglowy w stali czysto wę
strie 1922. T. 7. Str. 3 i 442), dotyczące określenia glowej, krzemowej, surówce, żelazo-wanadzie i że
sumy węgla w żelazie i stali metodą Sarnstrom'a, lazo·glinie ma miejsce w temperaturze, wynoszącej 
w których autor utrzymuje, że metoda ta daje wy~ najmniej 900°C. Temperatura ta dla s tali manga
niki dokładne tylko wtedy, gdy węgiel z materjału nowej, szybko tnącej i dla żelazo-krzemu wynosi 
badanego został wydzielony za pomocą rozczynu soli I I 0011C, dla żelazo-chromu I 200°C. Przy używaniu 
podwójnej chlorku amonpwo-miedziowego, zdaje się 0,5 do I gr materjału w formie grudek grubości 
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0,5- 2 mm, czas . trwania spalenia żelazo-chromu wy- H. H. Willard i W. L. Cake (Journ. Amer 
nosi 30 minut, wszystkie inne rodzaje żelaza i stali Chem. Soc. 1921. T. 43 Str. 1 61 O) V. E . Hillmana 
spala]ą się w przeciągu 15 minut. Żelazo-wolfram (F oundry 1922. T. 50. Dod. Str. 837) jako też F. 
i żelazo-molibden spalają się w tymże samym cza- Nicolay (Chem. Ztg. 1922. Str. 1025). Ten ostatni 
sie całkowicie i bez dodatków w temperaturze wykonuje określenie siarki w sposób zupełnie od-
9000C. mienny i nowy. Rozdrobnioną próbę żelaza lub sta-

Aby określić w si:ali węgiel „karbid" postępu- li odważa w ilości 0,25 gr w krótkiej na jednym 
je się w sposób następujący: do · kolby stożkowej, końcu zatopionej rurce szklanej (rodzaju wiaderka), 
zaopatrzonej w doszlifowany korek szklany z rurką, którą wpuszcza do kolbki okrągłej o pojemności +- 13 
odprowadzającą gazy o pojemności około 200 cm, cm3, do której wpuszcza poprzednio 7 cm3 kwasu 
wsypuje się 2 gr możliwit> drobno sproszkowanej bromowodnego o ciężarze gatunkowym 1,48 Po 
próby i wytrawia się w temperaturze zwykłej w włożeniu do szyjki rureczki ze zważoną porcją ma
prądzie wodoru mieszaniną 40 cm3 kwasu mrówko- terjału zamyka kolbkę doszlifowanym korkiem, któ
wego (I : 1 O) i l O cm3 kwasu siarkowego ( l : I O) do rego przedłużenie stanowi rurka długości 12 cm, za
zupełnego rozpuszczenia żelaza, następnie przez le- nurzona w cieczy pochłaniającej. Zawartość kolbki 
jek z kranem dodaje się 50 cm3 15%-wego rozczynu ogrzewa się małym odpowiednio uregulowanym pło
siarczanu lub chlorku amonowo-miedziowego i dzia- mykiem stopniowo aż do zawrzenia kwasu i chwy-

. la się takowym przy ciągłem wstrząsaniu dopóki ta wydzielający się g<.lz siarkowodoru w 20 cm3 zi
nie nastąpi całkowite wydzielenie miedzi i węgla wego rozczynu wodanu sodu, znajdującego się w 
wskutek zamiany węglika żelaza z solą miedzi. Wy- cylinderku szerokości 2,8 cm. Po rozpuszczeniu że
dzieloną miedź wprowadza się do rozczynu przez laza w ciągu I 0- 15 minut, zakwasza się ciecz po
dodanie nieco kwasu solnego i lekkie ogrzewanie, chłaniającą dodatkiem I O cm rozcieńczonego I : 4 
następnie odsącza się węgiel na sączek azbestowy, kwasu octowego, dodaje się nie~o rozczynu kroch
wymywa się go najprzóci wodą, zawierającą kwas malu i określa się siarkowodór miareczkowaniem 
solny, a potem czystą wodą gorącą i określa się cieczy w cylindrze rozczynem 0,015 n jodu. 
ten węgiel w sposób zwykły przez spalenie. , W Określenia siarki tym nowym sposobem w pra
stali zahartowanej a następnie odpuszczonej można cowni chemi<;:znej zakładów amunicyjnych „Pocisk" 
węgiel określić dokładnie drogą barwną. w surówce i stali dały wyniki o pewną ilość więk.-

Określenie siarki w żelazie i stali wykonuje się sze, często nawet znacznie większe od wyników, 
w praktyce prawie wyłącznie w ten sposób, że ba- otrzymanych zwykłą metodą Schulte'go. Autor me
dany materjał rozpuszcza się bez dostępu powietrza tody twierdzi, że ta niezgodność wyników polega 
w zgęszczonym kwasie solnym, a wydzielony siar- na działaniu kwasu bromowodowego, który jest w 
kowodór pochłania w odpowiednich odczynnikach stanie działać energiczniej niż zgęszczony kwas sol
i następnie określa się wagowo lub jodometrycznie. ny. Dotychczasowe badania dowiodły, że jeżeli kwas 
Ten sposób, który co do dokładności nie pozosta- solny zgęszczony, zastąpiony został w metodzie 
w ia nic do życzenia, da się wykonać dość szybko. Schulte' go przez kwas bromowodowy o ciężarze 
Wszystkie publikacje w ciągu roku sprawozdawcze- gatunkowym 1,48 to wyniki otrzymane są również 
go mają na celu opisanie projektów zastąpienia wyższe i bardzo zgodne z wynikami nowego spo
zbyt łamliwych przyrządów i zastosowania tańszych sobu F. Nicolay. Dalsze badania są w toku. 
odczynników. I. W. Bolton i W. T. Sheffield (Foun- Wiadomo, że określenie zawartego w żelazie 
dry 1921. T. 49. Dodatek. Str. 405; 1922. T. 50 do- I i stali fosforu musi poprzedzić zamiana tego fosfo
datek str. 111) jako też H . Meulen (Rec. trav. chim. ! ru na kwas fosforowy, co da się osiągnąć całkowi
Pays - Bas 1922 ( 4) T. 41. Str. 121) uważają, że I cie tylko w ten sposób, że azotowy rozczyn mater
rozpuszczanie żelaza lub stali w zgęszczonym kwa- jału badanego utlenia się na gorąco nadmangania
sie solnym może być zastosowane tylko w tych wy- 1 nem potasu lub też po odparowaniu do stanu su
padkach, gdy badany metal zawiera dużo karbidu, chego, praży się aż do ujścia tlenków azotu. Pozo
natomiast materjał z małą ilością tego składnika stałe w tym ostatnim razie tlenki wprowadza się 
może być rozpuszczony jedynie w kwasie solnym I przez dłuższe ogrzewanie ze zgęszczonym kwasem 
rozcieńczonym, gdyż nie zachodzi tu obawa strat solnym do rozczynu, usuwa się nadmiar kwasu przez 
siarki przez tworzenie się siarczku metylu. wyparowanie i w rozcieńczonym wolnym od krze-

A. Marinot (Ann. Chim. ana!. et appl. 1922 mionki rozczynie osadza się kwas fosforowy molib
(2) T. 4. Str. 5), używa nawet do rozpuszczenia denianem amonu. J eżeli wydzielenie fosforu ma się 
mieszaniny rozcieńczonego kwasu solnego i siarko- wykonać w rozczynie, wolnym od kwasu solnego, 
wego. co jest niewątpliwie rzeczą znacznie właściwszą, to 

Wielokrotnie proponowano już zamiast używa- należy utlenioną resztę ogrzać z rozcieńczonym kwa
nego do pochłonięcia H 2S octanu kadmu używać sem azotowym, który podług E. Murmann'a (Chemist. 
rozczynu octanu cynku, zakwaszonego kwasem octo- Analyst 19/ 2. Str. 25) obok małych ilości żelaza 
wym, albo też tańszego jeszcze ługu sodowego. wyciąga z tejże reszty całkowitą ilość kwasu fosfo
Obecnie propozycję tę powtarza A. Marinot w pu- rowego. 
blikacji wyżej wymienionej. Jeżeli zawarty w rozczynie kwas fosforowy 
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utleniamy kameleonem na kwas fosforowy, to wy- fór, glin i około 33~ krzemu. Wiadomo, że taki ma
dzielający się przytem nadtlenek manganu musi być terjał, przechowywany w powietrzu wilgotnem, wy
usunięty zapomocą środka redukującego, przed osa- dziela gazy, zawierające fosforowodór, co wielo
dzeniem molibdenianem amonu. Jako takiego środ- krotnie by!o przyczyną nieszczęśliwych wypadków 
ka redukującego zaleca się używać z najlepszym zatrucia. Zdaniem wymienionych autorów (Leitschr. 
skutkiem szczawianu potasu. J. W. Bolton i W. T. f. anal. u. allgem. Cli.em. 1922. T. 123. Str. 89) ba
Sheffield {F oundry 1921. T. 49. Dodat. Str. 405) dania chemiczne takiego stopu nie mogą ograniczać 
jako też Graziani i L. Lozana {Giorn. di Chim. Ind. się do określenia jedynie krzemu i żelaza, lecz na
ed. appl. 1922. T. 3. Str. 94. T. 4. Str. 148) używa- leży określić zawsze zawartość glinu i fosforu . Kur
ją w tym samym celu rozczynu siarczanu żelaza- nakow i Urasow wykonują odnośne określenia w ten 
wego. Zastosowanie tego środka zdaje się być naj- sposób, że zawarty w żelazo-krzemie fosfór jako 
bardziej celowem w badaniach tych gatunków żela- fosfid zamieniają przez ogrzewanie 20 gr dokładnie 
za i stali, które zawierają kwas wanadowy, gdyż sproszkowanego stopu z 20 cm3 wody całkowicie 
ten środek redukujący, dodany w nadmiarze, zamie- na wodorek fosforu, gaz ten przy pomocy prądu 
nia kwas wanadowy, przeszkadzający całkowitemu powietrza przeciągają przez odbieralnik, napełniony 
wydzieleniu się fosforomolibdenianu, na sól wana- zmierzoną i w nadmiarze użytą ilością O, I n azo
dylową, nie wpływającą szkodliwie na osadzenie tanu srebra. Wydzielony fosforek srebra odsączają 
fosforu. W badaniach stopów, zawierających dużo po skończeniu wydzielania się gazów i określają 
fosforu, n .p. w żelazo-fosforze, zawierającym 18- 25% w przesączu pozostałe nieużyte srebro metodą mia
p udaje się zamienić fosfór na kwas fosforowy ła- reczkową Volhardt'a. Ci sami autorzy zalecają w wy
twiej i bez strat drogą suchą szybciej niż drogą konauiu całkowitej analizy żelazo-krzemu technicz
mokrą. W. W. Stephen (Chemist-Analyst. 1922. nego stapiać 5 gr dokładnie sproszkowanego stopu 
Str. 25) topi w tym celu 0,5 gr delikatnie sproszko- w tyglu niklowym z 25 gr nadtlenku sodu i do ma
wanego żelazofosforu z nadtlenkiem sodu, wodny sy płynnej dodawać nieco saletry. Wodny rozczyn 
rozczyn stopu nasyca po minutowem gotowaniu takiego stopu wyparowuje się z nadmiarem kwasu 
kwasem azotowym, po ochłodzeniu rozcieńcza do solnego do stanu zupełnie suchego, resztę rozpuszcza 
250 cm3 i 50 cm3 tego rozczynu zobojętnia o tyle, się w kwasie solnym, pozostały kwas krzemowy 
ażeby zostało najwyżej 3 cm3 wolnego kwasu azo- I odsącza się a żelazo, glin, wapń oraz kwas fosforo
towego i do umiarkowania ogrzanego płynu dodaje wy, które przeszły do rozczynu, określa się cięża-
molibdenianu amonu. rowo przy pomocy metod znanych. 

N. Kurnakow i G. Urasow wykonali szczegó-
łowe badania nad ferro-silicium, zawierającem fos- {c. d. n.) Henryk Wdowiszewski 

Kasy pomocy dla robotników w zakładach 
górniczych i hutniczych w zagłębiu Dąbrowskiem. 

Wstęp. jego śmierci rodzina jego, popada w nędzę. Po
wstaje przeto potrzeba zapewnien ia robotnikom 
stałej pomocy w tych wypadkach. kiedy z rozma
ityGh powodów zmniejsza się w części lub całkowi
cie ich zdolność zarobkowania. 

Przemysł górniczy i hutniczy jest jedną z tych 
gałęzi przemysłu, która wymaga wielkiej liczby ro
botników zdrowych i s ilnych. W tej bowiem gałęzi 
przemysłu praca oparta jest w dużym stopniu na 
sile· fizyi::znej robotnika, a siła ta jest podstawą wy- Przyczyny, które pozbawiają robotnika zdolno
dajności pracy w pomienionym przemyśle. Dlatego 1 ści do pracy na stale albo czasowo lub też powo
też przemysł górniczy i hutniczy, wzrastając i roz- dują śmierć jego, możńa podzielić na dwie grupy: 
wijając się, chętnie brał udział w zakładaniu wszel- I) przyczyny naturalne i 2) wypadki nieszczęśliwe. 
kiego rodzaju kas, które zapewniały robotnikom po- Skutek, jaki każda z tych grup pociąga za sobą, 
moc lekarską. lub też otrzymywanie zasiłków pie- może być jednym z trzech następujących: I) stała 
niężnych pod postacią zapomóg, odszkodowań i eme· , niezdolność do pracy, 2) czasowa niezdolność do 
rytur. pracy i 3) śmierć. Wyżej wyszczególnione wypadki 

Dla robotnika jedyną podstawą bytu jest otrzy- postradania środków do życia przez robotnika lub 
mywany zarobek, a przeto zdolność zarobkowania jego rodzinę bywają w odpowiedni sposób zabez
jest dla niego kapitałem, dającym mu środki do pieczane. W ubezpieczeniu od wypadków, powsta
życia. W razie niemożności zarobkowania wskutek jących z przyczyn naturalnych, biorą udział robotni
postradania zdolności do pracy robotnik, a w razie cy, pracodawcy a niejednokrotnie i państwo: w ubez-
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pieczeniu od wypadków nieszczęśliwych koszta po- dług wzorów francuskich, właściciele zakładu Huta 
noszą jedynie właściciele przedsiębiorstw przemy- Katarzyna, jako jednocześnie posiadacze zakładów 
słowych. na Śląsku Górnym, otwarli u siebie kasę podług 

Przejrzyjmy te instytucje ubezpieczeniowe, wzoru, zatwierdzonego przez Rząd Pruski dla za
w których biorą udział pracodawcy i robotnicy a kładów na Śląsku Górnym, Austrjacki Liinderbank 
które zabezpieczają robotników na wypadek choro- otworzył dla robotników kopalni Flora kasę podług 
by, t. j.: l) kasy pomocy bratniej, kasy zapomogo- wzoru austrjackich Braderladen i t. d. 
we i t. p. oraz 2) kasy chorych. Nadmienić nadto należy, że niektóre kopalnie 

Już od pierwszej chwili powstania w zagłębiu i huty w zagłębiu Dąbrowskiem wydzierżawione 
Dąbrowskiem prywatnego przemysłu górniczego I zostały od Rządu, a ponieważ w kopalniach i hu
właściciele kopalń uznali za konieczne zapewnienie tach rządowych istniało otwarte w r. 1821-ym sto
należytej pomocy lekarskiej zatrudnionym w kopal- warzyszenie górnicze (kasa bratnia), przeto nowi 
niach pracownikom i robotnikom. dzierżawcy zmuszeni byli moralńie do utrzymania 

Aby wyrobić sobie pogląd na stan wspókze- istniejącego oddawna ubezpieczenia, w którem ro· 
sny różnych kas bratnich, wzajemnej pomocy i kas botnicy posiadali już pewne nabyte prawa 
chorych dla robotników, zatrudnionych w górnictwie Jakiekolwiek były powody powstawania kas po
i hutnictwie w b. Królestwie Polskiem, należy zwró· mocy dla robotników, zatrudnionych w przemyśle 
cić uwagę na wszystkie okoliczności, jakie składały górniczym i hutniczym w zagłębiu Dąbrowskiem, 
się na p~wstawanie pomienionych instytucyj. faktem jest, że kasy te działały tu wówczas, gdy 

Otóż do zakładania kas przyczynił się w zna- nie istniało jeszcze żadne prawo~awstwo robotni
cznej mierze wzgląd na obowiązujący w b. Króle- cze w tym kierunku, gdy w innych gałęziach prze
stwie Kongresowem od roku 1808-go Kodeks Napo- mysłu robotnik chory pozbawiony był pomocy le
leona. Art. 1382, 1383 i 1384 Kodeksu l\Japoleona karskiej, robotnik niezdolny do pracy, o ile nie po
skutkiem tego przewidują więcej określoną i szer- siadał środków, musiał żebrać a rodzina po robo
szą odpowiedzialność pracodawców za postradanie tniku, zmarłym czy to skutkiem wypadku nieszczę
zdolności do pracy lub śmierć robotników, zaszłą śliwego czy z przyczyn naturalnych, pozostawała 
skutkiem wypadków nieszczęśliwych, niż odpowie- na łasce losu. Istniejące w przemyśle górniczym i 
dnie artykuły kodeksu cywilnego rosyjskiego (t. X hutniczym w zagłębiu Dąbrowskiem kasy zapew
cz. I). Skutkiem tego robotnik, poszkodowany przy niały robotnikom chorym pomoc lekarską oraz za· 
pracy w b. Królestwie Kongresowem, łatwiej mógł pomogi podczas choroby, niezdolnym do pracy oraz 
uzyskać w drodze sądowej odszkodowanie od pra- wdowom renty dożywotnie a sierotom renty czaso
codawcy, niż w innych miejscowościach Państwa we. Kasy te powstały nie na mocy jakiegoś pra
Rosyjskiego. Przemysłowiec górniczy, chcąc w mia- wa, nakazującego otwieranie ich, lecz były aktem 
rę możności osłabić w stosunku do siebie bezpo- dobrej woli właścicieli kopalń i hut oraz wyrazem 
średnie działanie prawa powyższego, chętl)ie godził przezorności robotników, gdyż jedni i drudzy pono
się n a tworzenie kas pomocy, które wpływały na sili wspólnie koszta utrzymania kas. 
zniechęcenie roi:;otników do udawania się na drogę Pierwszem Towarzystwem, które jeszcze w ro
sądową. Do udawania się na drogę sądową znie· ku 1859-ym samorzutnie utworzyło u siebie kasę 
chęcała również robotników przewlekłość postępo· pomocy dla robotników, było Gwarectwo Hrabia 
wania sądowego. Robotnicy również chętnie godzili Renard; za jego przykładem kasę pomocy zalożył 
się na otwieranie kas pomocy, ponieważ dawały im von Kramsta (obecnie Towarzystwo Sosnowieckie) 
one w razie potrzeby pomoc szybką i niezawodną; w roku 1862-im i t. d. 
robotnicy czuli, że zasilają kasy swojemi środkami, W Państwie Rosyjskiem, a przeto i w b. Kró
a przeto kasy ob0wiązane są do okazywania im lestwie Kongresowem, ubezpieczenia obowiązkowe
pomocy w razie wynikłej potrzeby. go na wypadek choroby nie było. Rząd Rosyjski 

Drugim powodem, wpływającym na dążenie nie troszczył się zbytnio o ubezpieczenie tej szero
przemysłowców górniczych w zagłębiu Dąbrowskiem kiej warstwy społeczeństwa, mianowicie robotników 
do otwierania kas pomocy dla robotników, był ten, i pracowników, na wypadek choroby i sprawa ta 
że przemysłowcy ci byli przeważnie cudzoziemca- postawiona była najgorzej w Rosji w porównaniu 
mi, którzy sprowadzali z zagranicy majstrów i ro- z państwami ościennemi. 
botników; szczególnie w hutach, i nie mogli dać W projekcie ustawy górniczej z dnia 30 (16) 
sprowadzonym do obcego kraju robotnikom warun- czerwca r. 1806-go w artykułach 769-ym, 771-ym 
ków gorszych od tych, z jakich ci robotnicy korzy- i 715-ym powiedziano tylko tyle, że pomoc lekarska 
stali w swojej ojczyźnie. Ponieważ w przemyśle na kopalniach prywatnych powinna być tak zorga· 
górniczym istniały w Niemczech "Knappschaftskas- nizowana, jak na kopalniach rządowych. Artykuł 
sen", w Austrii „Bruderladen" a we Francji „ Cais- zaś 678-y tejże ustawy wymagał, ażeby na kopal
ses des secours", przeto przemysłowcy wprowadza- niach rządowych, zatrudniających więcej niż 200 ro· 
li w zagłębiu Dąbrowskiem ten typ kasy, jaki sto- botników, znajdował się szpital i jeden lub kilku 
sowany był w ich ojczyźnie. Np. Towarzystwo za- lekarzy stosownie do liczby osób pracujących. Wy
kładu Huta Bankowa urządziło u siebie kasę we- żej przytoczone artykuły weszły do ustawy górni-
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czej z roku 1832·go oraz z roku 185 7-go i dopiero 
w nowej ustawie z roku 1893-go zostały zmienione. 
Przepisy powyższe pomimo swojej mocy obowiązu
jącej pozostały martwą literą, gdyż nietylko w za
kładach, zatrudniających 200 robotników, lecz na
wet w zakładach, zatrudniających tysiące robotni
któw, pomoc lekarska nie była zapewniona. 

Istniał co prawda projekt, opracowany w roku 
1866-ym przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych, 
o urządzeniu obowiązkowem szpitali przy zakładach 
przemysłowych w gubernji Moskiewskiej, pomimo 
jednak rozciągnięcia mocy rzeczonej ustawy w roku 
1867-m na całe cesarstwo Rosyjskie projekt ten nie 
wszedł do zbioru praw. ' 

Niezależnie od tego w roku 1886-ym zatwier
dzony został wniosek Rady Państwa o nadzorze w 
zarządzaniu zakładami przemysłowemi i o stosun
kach wzajemnych pomiędzy przemysłowcami a ro~ 
botnikami. Na mocy tego wniosku zabronionem zo
stało pobieranie .od robotników opłat za dostarczo
ną im przez przemysłowców pomoc lekarską . Prawo 
to weszło w skład artykułu 107-go Ustawy o prze
myśle, wydanej w roku 1887 ym (artykuł 102 w wy
daniu z roku 1893-go, Zbiór praw, tom XI, rozdział 
II-gi). 

V.1 ten sposób do ustawy o przymyśle zostało 
włączone nie całe postanowienie z roku 1866-go o 
obowiązku utrzymywania szpitala z określoną licz
bą łóżek, lecz tylko prawo z roku 1886-go o zaka
zie pobierania opłat za leczenie. Za pomoc lekar
ską nie wolno było pobierać żadnych opłat, lecz 
nie było obowiązku okazywania pomocy lekarskiej. 

Ponieważ środki kas bratnich w zagłębiu Dą
browskiem, które okazywały robotnikom pomoc le
karską, składały się z opłat przemyslowców L po
trąceń robotnikom, przeto na tle dokonywania tych 
potrąceń wywiązała się w roku 1884-ym korespon
dencja pomiędzy Ministrem dóbr państwowych a 
generał-gubernatorem warszawskim. Dnia 15 ( 1) 
września r. 1884-go sekrętarz Orłowski zawiadomił 
generał-gubernatora, że istnieje zamiar założenia 
Towarzystwa ubezpieczeń na wypadek starości, cho
roby i od wypadków nieszczęśliwych w przemyśle 
górniczym, przyczem zastosowana byłaby zasada 
uczestniczenia w kosztach zarówno właścicieli za
kładów górniczych jakoteż i robotników. Wobec 
tego generał-gubernator Hurko polecił gubernatoro
wi piotrkowskiemu wydać zarządzenie, mające na 
celu zabezpieczenie stosunków dotychczasowych, 
panujących w tej dziedzinie pomiędzy przemysłow
cami a robotnikami do czasu zatwierdzenia projek
tu ustawy T o<varzystwa ubezpieczeń w górnictwie. 

Wyżej przytoczone rozporządzenie utrwaliło 
dotychczasowy sposób prowadzenia kas w b. Kró
lestwie Kongresowem, jakkolwiek ustrój wewnę_trz
ny kas władzom nie był znany. Przemysłowcy roz
porządzenie gubernatora piotrkowskiego zrozumieli 
jako zezwolenie na dalsze prowadzenie kas według 
zasad dotychczasowych, inżynier zaś okręgowy i na
czelnik powiatu stanęli na tern stanowisku, że do 

czasu zatwierdzenia Towarzystwa ubezpieczeń w 
górnictwie nie są powołani do kontrolowania i mie
szania się do spraw kas bratnich. 

Dopiero w roku 1892-im, gdy na mocy prawa 
z d. 9 marca r. 1892-go . zakłady górnicze podpo
rządkowane zostały ustawie o przemyśle, inżynier 
okręgu górniczego 1-go w b. Królestwie Polskiem 

, włożył na cały przemysł w tym okręgu obowiązek 
stosowania się do ustawy o przemyśle, a więc i do 
artykułu 107 ( 102), zabraniającego pobierania opłat 
od robotników za leczenie. Według tego artykułu 
wszystkie wydatki, polączone z leczeniem, winny 
były być pokrywane z funduszów przemysłowców, 
składki zaś, potrącane robotnikom do kas, powinny 
być używane wyłącznie na wypłatę emerytur jak 
również zasiłków i zapomóg dla robotników !oraz 
ich rodzin. 

Artykuł W7 ( 102) rzeczonej ustawy o przemy
śle nie nakładał na przemysłowców wyraźnego obo
wiązku zabezpieczenia robotnikom opieki lekarskiej , 
jednakowoż na wy padek, kiedy pomiędzy przemy
słowcami a robotnikami powstawało porozumienie 
co do założenia i utrzymywania wspólnemi fundu
szami kasy chorych, wówczas porozumienie to by
ło uznawane jako umowa, wchodząca w życie i obo
wiązująca nawet bez specjalnego zatwierdzenia jej 
przez władze administracyjne. 

Tego rodzaju umowy pomiędzy przemysłow
cami i robotnikami zostały pozawierane prawie na 
wszystkich kopalniach i hutach w zagłębiu Dąbrow-
skiem z pewnemi odmianami co do typu powsta
lych w ten sposób kas chorych, kas bratnich i t. p. 

Skutki tego zarządzenia były różnorodne. !Jed
ne przedsiębiorstwa, które dotychczas wpłacały do 
kas pomocy pewne wkładki, przestały je wpłacać 
(Towarzystwo Hrabia Renard i W Jtrszawskie), inne 

1 natomiast, które dotychczas nie wpłacały żadnych 
wkładek, zaczęły je wpłacać (Towarzystwa Czeladź 
i Flora oraz huta Milowice) i wobec tego wydatki 
na leczenie chorych robotników przerzucono na ka
sy pomocy. 

Przemyilł górniczy i hutniczy w zagłębiu Dą
browskiem zdawał sobie sprawę z tego, iż w dzie
dzinie ubezpieczenia robotników na wypadek śmier
ci, niezdolności do pracy i choroby panuje chaos i 
w celu uporządkowania tej sprawy Zjazd 1-y prze
mysłowców górniczych w b. Królestwie Polskiem 
opracował w r. 1883-im dwa projekty w omawianej 
sprawie, mianowicie: 1) projekt Stowarzyszenia eme
rytalnego, zapewniającego ubezpieczonemu emery
turę dożywotnią w razie postradania przez niego 
zdolności do pracy oraz jego rodzinie emerytury 
dożywotnie (wdowom) lub czasowe (sie rotom) w 
razie śmierci ojca rodziny, i 2) projekt ustawy nor
malnej .kasy chorych, zapewniającej ubezpieczonym 
pomoc lekarską oraz zasiłki podczas choroby. Nie 
mogło być i nie było w projektach tych odróżnia
ne, czy śmierć, niezdolność do pracy lub choroba 
powstały z przyczyn naturalnych, czy z ~ypadków 
nieszczęśliwych, ponieważ prawo o odpowiedział-
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ności cywilnej za wypadki nieszczęśliwe z robotni
kami . zaczęlo obowiązywać w Państwie Rosyjskiem 
dopiero od r. 1903-go. Projekty powyższe omawia
ne byly w następstwie w r. 1885-ym na Zjeździe 
2-im przemysłowców górniczych w b. Królestwie 
Polskiem, lecz nie zyskały zatwierdzenia władz, 
Sprawa powyższa ponownie poruszona była w r. 
1893-im na Zjeździe 3-im przemysłowców górni· 
czych w b. Królestwie Polskiem, gdzie z całym na
ciskiem zaznaczono, że ustawa przemysłowa nie 
wkłada na przemysłowca obowiązku okazywania 
swoim robotnikom pomocy lekarskiej i zabrania tyl
ko pobierania od robotników opłat za tę pomoc, 
o ile jest ona okazywaną; tern więcej przeto usta
wa przemysłowa nie wkłada na przemysłowca obo
wiązku okazywania robotnikom takiej pomocy, jak 
wsparcia podczas choroby, zapomogi na pogrzeby, 
pomoc lekarska rodzinom robotników i t. p., a tego 
rodzaju pomoc okazywały robotnikom istniejące do
tychczas kasy. Kasy te były jednak instytucjami czy
sto prywatnemi i nie miały zatwierdzonych przez 
Rząd ustaw. Zjazd 3-ci uznał za konieczne opraco
wanie dla zagłębia Dąbrowskiego projektu ustawy 
kasy chorych, opartej na zasadach następujących: 
1) Każda większa kopalnia lub huta będzie mogła 
otworzyć u siebie kasę chorych; kopalnie mniejsze 
mogą otwierać wspólne kasy chorych , 2) Ustawa 
nie przewiduje, jakiego rodzaju pomoc lekarska po
winna być okazywaną robotnikom i sposób okazy
wania tej pomocy powinien być uzależniony od wa
runków miejscowych z tern jednak zastrzeżeniem, 
że pomoc ta powinna być jednakowa dla wszyst
kich robotników niezależnie od kategorji. 3) Usta
wa przewiduje wypłacanie robotnikom podczas cho
roby zapomóg w wysokościach, zależnych od kate
gorji, do jakiej robotnik należy. 4) Fundusze kasy 

„składałyby się z opłat przemysłowców i potrąceń, 
dokonywanych robotnikom, a z chwilą, gdy niedo
mówienie w ustawie przemysłowej będzie rozstrzyg
nięte w ten sposób, iż leczenie robotników mązy 
na przemysłowcu, wówczas wpłacane przez prze
mysłowca na rzecz kasy sumy przeznaczane były
by na koszta leczenia robotników, a sumy, potrąca
ne robotnikom, na koszta leczenia ich rodzin, wy
płacanie robotnikom wsparć podczas choroby i na 
pogrzeby i t. p. Opracowana przez Zjazd ustawa 
kasy chorych została zatwierdzona przez władze*), 
lecz ustawa ta nie miała powodzenia w życiu dla
tego, iż jednocześnie nie została rozstrzygnięta spra
wa zabezpieczenia emerytalnego, okazywanego ro-

*) Zbiór praw, instrukcyj i przepisów, obowiązujących 
dla prywatnego przemysłu górniczego w b. Królestwie Polakiem, 
str. 279 - 288. 
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botnikom prz~z istniejące przedtem kasy b ratnie. 
Kasy te nie przestały przeto działać nadal. 

W r. 1896-ym uporządkowaną została sprawa 
okazywania przez przemysłowców pomocy lekar
skiej robotnikom. Mianowicie na mocy postanowie
nia obowiązującego Komisji do spraw górniczych 
przy Zachodnim Zarządzie Górniczym dnia 6-go 
kwietnia r. 1896-go*) właściciele zakładów górni· 
czych i hutniczych winni okazywać bezpłatnie po
moc lekarską; postanowienie powyższe określa ści
śle sposób okazywania pomocy lekarskiej, urządze
nie szpitali, wydawanie lekarstw i t. p. 

Do kas bratnich należało przeto udzielanie po· 
mocy lekarskiej rodzinom oraz wypłacanie robotni
kom wsparć podczas choroby, wsparć na pogrzeby 
jak również ciążące na niektórych kasach zobow1ą
zania emerytalne, mianowicie wypłacanie emerytur 
dożywotnich robotnikom, niezdolnym do pracy skut
kiem przyczyn naturalnych, oraz wypłacanie emery
tur dożywotnich wdowom i emerytur czasowych 
sierotom po robotnikach, zmarłych skutkiem przy
czyn naturalnych; od r. 1903-go wypłacanie rent 
inwalidom z wypadków nieszczęśliwych przy pracy 
oraz rent wdowom i sierotom po robotnikach, zmar
łych skutkiem wypadków nieszczęśliwych, należy 
do właściciela zakładu przemysłowego. 

Pomimo pięknego założenia istniejące w za
głębiu Dąbrowskiem kasy pomocy dla robotników 
miały i mają wiele braków. Braki te są następują
ce: 1) W kasach z konieczności istniały jednocze
śnie wszystkie rodzaje ubezpieczenia, i okazywanie 
pomocy lekarskiej oraz wsparć podczas choroby, 
i wypłacanie emerytur w razie śmierci, starości 
i niezdolności do pracy. 2) Przy otwieraniu kas 
i ustanawianiu opłat na rzecz kas oraz obowiązków 
kas nie wzięto zupełnie pod uwagę wymagań ma
tematyki ubezpieczeniowej, skutkiem czego kasy, 
posiadające znaczną liczbę emerytów, są bankruta
mi z punktu widzenia matematyki ubezpiecze
moweJ. 

Poniżej podane zostaly szczegóły ustroju i dzia· 
łalności niektórych kas w zagłębiu Dąbrowskiem 
oraz przytoczone zostały dane statystyczne o obro
tach kasowych za czas od roku 1884-go do roku 
1923-go, zebrane przez p. Tigranowa **). i uzupełnio
ne obecnie przez biuro Rady Zjazdu przemysłow
ców górniczych. 

(c. d. n.) Tadeusz Pindelski 

*) Zbiór praw i t. d., str. 270 - 278. 
**) Kusy wzaimnopomoazczi raboczich czastnych gornych 

zawodow i promyslow w Cars~wie Polskom. 
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Bogactwa kopalne w Rosji. 
(Ci11g dalszy, p Nr 6, str . 375). 

Złoto. 

Pr ze my sł zloty n a ku 1 i ziemskiej. Z n a· 
c z e n i e r o s y j s k i e go p r z e m y sł u zł o te go. 

Zł o ż a zł ot e n a kul i zie m s kie j. 

Początek wydobywania złota datuje się od za
mierzchłych czasów przedhistorycznych. Według obli
czeń ekonomistów ilość złota, wydobytego na kuli 
ziemskiej przed r. 1913-ym, wynosiła około 60 mil
jardów franków złotych*). Z ilości tej ponad 60't 
znajduje się w postaci sztab złotych i monet w skar· 
bcach banków państwowych, prywatnych i u ludno
ści, ponad 30~ w postaci różnych wyrobów, reszta 
zaginęła bezpowrotnie. Z całego wydobycia złota 
na kuli ziemskiej przed wojną około 60'~ było za
kupywane przez banki emisyjne d la celów zabez 
pieczenia kursu walut i bicia monet, 25~ - 30% 
szlo na cele techniczne (dentystyka, zegarnictwo, 
jubilerstwo i t. p.), około l 0°0 - l 5% wywiezione 
było na wschod do lndyj i Chm, skąd nigdy już 
nie wracało na rynki międzynarodowe. 

Pomimo stałego wzrostu we wszystkich kra
jach wydobycia złota przed wojną cena złota w 
okresie 30 lat przed wojną trzymała się na jednym 
poziomie. W okresie powojennym cena złota w sto
sunku do walut stałych (dolary Stanów Zjednoczo
nych A. P„ franki szwajcarskie) nieco spadła przy 
jednoczesnym wzroście cen na wytwory rolne i prze
mysłowe, tak, że obecna wartość złota w stosunku 
do towarów wynosi 40'ri wartości przedwojennej. 

Afryka. 
Transwaal. 
Rhodesia ~ . . 
Afryka Zachodnia . 
Madagas kar, Kongo 1 mne. 

Ameryk a. 
Stany Zjednoczone A. P. 
Kanada. 
Meksyk. 
Ameryka 

. . 
środkowa . 
południowa 

Australja 
Europ a. 

Francja 
A z ja. 

Rosja, Syberja, Turkiestan ra-
zem z Uralem 

lndje Brytańskie 
Japonja. . . . 
Indje W schodnie . 
Chiny i kraje pozostałe. 

Kraje pozostałe 

1916 

309 901 
30 570 
12680 
3070 

149 540 
30900 
22800 
5 810 

22 540 
61 630 

I 530 

30450 
18040 
12870 
8 000 
6050 

W wyniku takiego spadku cen złota wy
tworzył się niekorzystny dla przemysłu złotego 
uklad stosunków ekonomicznych, który wywołał 
zaniechanie odbudowy wielu złóż uboższych. 

Wydobycie złota w latach ostatnich wynosiło: 

r. 11.J l 3 . 
19 14. 

" 1915. 
1916. 
1917. 

" 1918. 
1919. 
1920. 
1921 . 

. 697 714 kg 

. 683039 " 

. 771 860 " 

. 757 900 " 

. 630883 " 

. 572306" 

. 543 517 " 

. 508 300 " 

. 507 600 " 

Należy zauwazyc, że liczby te są przybliżone . 
Przemysł złoty ze względu na charakter swój nie 
posiada dokładnej statystyki. Dość znaczny odse
tek wydobywanego złota unika rejestracji, gdyż by
wa ukrywany, kradziony lub sprzedawany potaje
mnie, nie jest zatem podawany do urzędowych ze
stawień statystycznych. 

Jak widać, wydobycie złota po wojnie s tale 
spada. Rok 1922-gi dał jeszcze większą zniżkę wy
dobycia tego metalu. 

Wydobycie złota w głównych krajach wydo
bywających wynosiło (w kg): 

356 22 1 

231 590 
61 630 

l 530 

75 41 0 

1919 

259 194 
18461 
9 158 
4817 

90855 
23 896 
22948 
4967 

291 630 

21 237 163903 
391_4_6 ___ 3-9146 

227 

6 5J6 
15 780 
11 443 
2 784 
5 538 

' 227 

42081 

6 530 (nieobjęte spisem powyższym) 31 519 3 1 519 6 530 
-~~~~--=-::-:-:::-::-::---·~~~~~~-:-:-~~~ 

Razem . 757 900 543 517 
*) l w. zawiera 0,Z9032 g czystego złota. 
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Największe wydobycie złota posiadają Afryka stała już wyczerpana. Odbudowa złóż pierwotnych 
i Ameryka. Wśród poszczególnych krajów dobywa- (rudnych) zrobiła tu stosunkowo największe postę
jących po Transwaalu, Stanach Zjednoczonych A.P., py. Pozostałe zapasy złota złóż uralskich znajdują 
Australji, Rhodezji i Kanadzie 6-te miejsce za1mo- się w ubogich złożach okruchowych, w zwałach 
wała przed rewolucją Rosja. dawniej wypłókanych piasków oraz w złożach rud-

Głównym dostawcą złota jest Transwaal, da- nych. 
jący od 40i do 50% wydobycia tego metalu na kuli li. Kaukaz. Na Kaukazie dotychczas spo
ziemskiej. Wydobycie złota prowadzone tu jest głó- tykano tylko nieprzemysłowe oznaki złota w róż
wnie na złożach Witwatersranda, w których zasoby I nych miejscach. Nie wykluczona jest możliwość 
matalu i bogactwo przewyższają wszystkie znane znalezienia złóż pierwotnych o wartości przemy
złoża. Złoża te są starym otworem okruchowym słowej. 
brzegowej formacji morskiej. III. Tu r kies ta n. Złoża złote w T urkiesta· 

W Stanach Zjednoczonych A. P. wydobycie nie były odbudowywane w czasach dawniejszych. 
złota prowadzone jest głównie w stanach Alaska, Obecnie są one wyczerpane; widoków rozwoju wy
Kalifornja, Kolorado, Karolina, Idaho, Arizona, Ne- dobycia złota Turkiestan nie posiada; wyjątek sta
wada, Montana i Utah. Złoto wydobywane jest za- nowią bogate złoża złota okruchowego w Bucharze 
równo ze złóż pierwotnych (rudnych) jak i wtór- w dorzeczu rzeki Piandż (Amu-Darja). 
nych okruchowych. Główne zapasy złota znajdują IV. S y ber ja z ach od n i a. 
się w złoż·ach pierwotnych. Najbogatsze złoża okru- a) Okrąg Kokczetawski posiada złoża okru-
chowe są wyczerpane. chowe prawie całkowicie wyczerpane, złoża pier-

\Vydobycie złota w Australji ma miejsce w wotne są niezbadane, zapasy umiarkowane. Złoto 
okręgach New South Wales, Viktorja, Queensland, 

1 

zawarte jest również w złożach rud innych metali. 
WesternAustralja i New-Zeland. Odbudowywane są b) Okrąg Ust'- Kamienogorski. Złoźa okru
złoża pierwotne i okruchowe. Zapasy złota w zło- . chowe są wyczerpane. Złoża pierwotne są bogate, 
żach są znaczne. zapasy złota znaczne. 

Duże zapasy złota znajdują się również w Mek- c) Okrąg Zajsański posiada złoża okruchowe 
syku, Afryce południowej, Ameryce Południowej w znacznej częsc1 wyczerpane. Złoża rudne zba-
i w Indiach. dane mało, zapasy prawdopodobnie znaczne. 

W Rosji wydobycie złota dokonywane było d) Okrąg Sałairski (dawniej okrąg Ałtajski): 
na Uralu i w Syberji. W starych ośrodkach prze- Bogatsze złoża okruchowe wyczerpane. Pozostałe 
mysłu złotego (Ural i niektóre obszary na Syberii) złoża są niewielkie i nie nadają się do odbudowy 
odbudowywane były zarówno złoża okruchowe, jak na większą skalę. Złóż rudnych nie znaleziono. Zło
i rudne. W nowych zaś prawie wyłącznie okru- to znajduje się również w licznych złożach srebra 
chowe. i miedzi. Zapasy złota są umiarkowane. 

Główne zasoby złota w Rosji znajdują się w e) Okrąg Kuznieckiego Ałtaju; bogatsze złoża 
Syberji, a zwłaszcza w Syberii wschodniej (na okruchowe są wyczerpane, pozostałe nadają się do 
wschód od jeziora Bajkał). Przestrzenie złotonośne odbudowy znaczniejszej zapomocą pogłębiarek. Zło
zajmują tu olbrzymie obszary, nie mające rów9ych ża rudne są liczne i względnie bogate. 
sobie wśród obszarów złotonośnych w żadnym in- V. S y b er j a wsch o dni a. Odbudowa zlóż 
nym kraju. Odbudowa ich znajdowała się dopie- rozpoczęła się tu znacznie później„ niż na Uralu 
ro w stanie zaczątkowym; zawierają one niewątpli- i w Syberii zachodniej. Pomimo wyczerpania wielu 
wie znaczne zapasy złota w złożach okruchowych, bogatych złóż okruchowych, znajduje się tu znacz
a zwłaszcza w złożach pierwotnych, które wogóle na liczba złóż nie naruszonych, nie wykluczoną jest 
mało były w Rosji odbudowywane. przeto możliwość znalezienia nowych bogatych złóż 

W śród złóż na kuli ziemskiej złoża rosyjskie tego typu. W skutek osobliwego charakteru budowy 
zajmują poważne miejsce. Przemysł złoty na kuli większej części złóż okruchowych (szerokie i dłu
ziemskiej stworzony został w przeważającej części gie doliny rzeczne, duża miąższość pokładów pias
przez kapitał angie lski, który jest dotychczas wła- ków złotonośnych) możliwem jest szerokie zastoso
ścicielem większości przedsiębiorstw, wydobywają- wanie bardziej doskonałych metod odbudowy maso
cych złoto we wszystkich krajach. wej. Nawet wyczerpane już doliny rzeczne posiadają 

G ł ó w n e o b s z a r y z ł o t o n o ś n e R o s j i. 

Złoża złote w Rosji położone są na Uralu, w 
Turkiestanie i w Syberii zachodniej, wschodniej 
oraz na Dalekim Wschodzie. 

1. Ur a I. Ural jest najdawniej znanym okrę
giem złotonośnym w Rosji. Większość złóż znaj
duje się tu na wschodniej syberyjskiej stronie łań
cucha górskiego i biegnie wzdłuż tegoż łańcucha. 
Większość bogatszych złóż okruchowych złota zo-

duże zapasy złota w częściach piasków uboższych 
oraz w zwałach piasków, wypłókanych dotychczas 
przy zastosowaniu mniej doskonałych sposobów 
płókania. Złoża rudne są zbadane mało. 

I) Okrąg Sajański (wzdłuż pasma gór tejże 
nazwy). W kraju Urianchajskirri jest znaczna liczba 
zlóŻ' okruchowych nienaruszonych, nadających się 
do odbudowy zapomocą pogłębiarek. W innych czę
ściach okręgu bogate złoża okruchowe są wyczer
pane, złoża pozostałe nadają się do odbudowy ma-
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sowej zapomocą czerpaków mechanicznych. Zapasy 
złota prawdopodobnie znaczne. Złoża rudne są ma
ło zbadane. 

2) Okrąg Jenisiejski. Bogatsze złoża okrucho
we już zostały wyczerpane, pozostałe nadają się do 
odbudowy masowej zapomocą czerpaków mecha
nicznych. W głębi tajgi Jenisiejskiej możliwe jest 
odkrycie nowych bogatych złóż okruchowych. Do 
badań i odbudowy złóż rudnych dopiero przystą
piono. 

3) Okrąg Leński posiada okruchowe złoża ty
pów następujących: 1) w utworach polodowcowych 
i współczesnych, 2) w utworach lodowcowych, 3) 
w utworach przedlodowcowych. Wszystkie trzy ty
py złóż zwykle występują razem, nalegając na sie
bie. Najbogatsze są złoża w utworach przedlodow
cowych. Zawartość złota w nich wynosi od 24 do 
240 gr na tonnę piasków. Bogatsze części znanych 
złóż są w znacznej części wyczerpane, niewykluczo
na jest jednak możliwość znalezienia nowych zapa
sów. Piaski o mniejszej zawartości złota znajdują 
się w ilościach olbrzymich. Złoża miejscowe nada
ją się w znacznej części do odbudowy zapomocą 
pogłębiarek (drag). Złóż rudnych, zasługujących na 
uwagę, dotychczas pomimo poszukiwań nie znale
ziono. 

4) Okrąg Przybajkalski. Najbogatszą częścią 
tego obszaru jest tajga Bargurińska, mało zresztą 
zbadana z powodu trudnego do niej dostępu. Po
zostałe części są w znacznym stopniu wyczerpane. 
Możliwem jest znalezienie nowych złóż bogatych. 
Złoża rudne pozostają niezbadane. 

5) Okrąg Wscbodnio-Zabajkalski. Złoża okru
chowe częściowo •.•yczerpane. Okrąg posiada znacz
ną liczbę złóż biedniejszych oraz duże zwały daw
niej przepłókanych piasków, zawierających jeszcze 
złoto, a nadających się do odbudowy zapomocą po
głębiarek. Złoża rudne są liczne i bogate. 

ciowo zbadany, odbudowywany zaś był słabo; po
siada olbrzymie możl iwości w kierunku znalezienia 
bogatych złóż okruchowych i rudnych. Klimat su
rowy i słabe zaludnienie, brak wytwórczości rolnej 
i niedostępność kraju utrudniają rozwój przemysłu 
złotego. Wśród złóż okruchowych są tu dwa typy, 
morskich przybrzeżnych (typ Nome na Alasce) i 
rzecznych. Zapasy złota są olbrzymie, rozrzucone 
jedI;1ak na wielkich obszarach. 

1 O) Okrąg Sachaliński posiada stosunkowo nie
wielkie złoża okruchowe, dotychczas nie odbudo
wywane. Zapas złota jest umiarkowany. 

11) Okrąg Ussuryjski. Złoża okruchowe są w 
znacznej części wyczerpane przez dawnych niezna
nych mieszkańców kraju . Pozostałe olbrzymie zwa
ły piasków przepłókanych nadają się do powtórne
go przeszukania. Możliwem jest znalezienie złóż 
rudnych. Znajdujące się w okręgu tym pasmo gór
skie Sichota-Alin posiada nienaruszone i mało zba
dane złoża okruchowe i rudne. 

P r z e m y s ł z ł o t y w R o s j i. 

Początek wydobywania złota w Rosji datuje 
się od r. 1744-go, kiedy poraz pierwszy znaleziono 
złoto na Uralu. Jednocześnie prawie złoto znale
ziono w górach Ołonieckich· i na Ałtaju w złożach 
rud srebrno - ołowianych . Początkowo odbudowy
wano w Rosji tylko złoża rudne. Z początkiem zaś 
wieku XlX-g'o rozpoczęto odbudowywać i złoża 
okruchowe. 

Od powstania przemysłu złotego do r. 192 1-go 
włącznie według statystyki urzędowej wydobyto w 
Rosji następujące ilości złota: 

od r. 1744 do r. 1850. 
185 1 „ " 1900 . 

" " 1900 " " 191 7 . 
" " 1918 " " 1921 . 

Razem 

348 747 kg 
I 668 205 „ 

791 825 „ 
30 070 „ 

. 2838847 kg 6) Okrąg Amursko-Zejski jes t trudno dostęp-
ny z po"".odu .b~aku d~óg, sl~b~go zaludnienia i bra- 1 czyli około 15% ogólnego wydobycia złota na kuli 
ku wytworczosc1 rolne) na m1e1scu. Dotychczas od- iemskiej · 
budowywane b~ły tylko wyj.ątko'wo bogat~ złoża z Wydobycie złota w ostatnich latach w Rosji 
okruchowe, gdyz tylKo w takich opłacało się pro- wynosiło· 
wadzić wrdobycie. ~~czba z!óż nieco ~boższych jest . r. 191 3 . . 49 255 kg 
b'."rdzo w1«:lka. Mozhwem Jest szerokie za~tos?wa- 1 „ 1914 . . 51 793 " 
me pogłębiarek. Zapasy złota są bardzo w1elk1e. 1915 48 092 

7) Okrąg Burejsko-Selemdżyński, wyjątkowo " 1916 · . 30 450 " 
trud~o dostęp1:Y• P?łożony w dzikich i ~ezlud.nych :: 1917 : : 30 876 :: 
okohcac~ o klimacie suro"".'ym, zba?~ny jest .medo- „ .1918 . . 20 870 „ 
st~t.eczme. Po wy.czeri;>amu dawniej znalezionych „ 1919 . 6 5 36 „ 
złoz dalsze poszukiwanie złota zarzucono z powo- 1920 1 794 
du. tr~dnych warun.~ów gospodar~zych ~r~ju. Zna- :: 1921 : 870 :: 
lez1eme nowych złoz bogatszych 1est mozhwem. 

8) Okrąg Dolno-Amurski położony jest w ła
two dostępnych miejscowościach o klimacie łagod
nym. Okolice te dotychczas są mało znane i były 
słabo odbudowywane. Zapasy złota w złożach okru
chowych, nadających się do odbudowy zapomocą 
pogłębiarek, są znaczne. 

9) Okrąg Ochotsko-Kamczatski jest tylko częś-

Jeżeli pominiemy okres początkowy powstania 
przemysłu złotego w Rosji, kiedy odbudowywano 
wyłącznie złoża rudne sposobami pierwotnemi, w 
historji rozwoju przemysłu złotego w poszczegól
nych okręgach złotonośnych zauważymy dwa na
stępujące okresy: 

I) odbudowa bogatych złóż okruchowych spo 
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sobami pierwotnemi oraz górnych utlenionych po- I gim, w pozostałych zaś okręgach w okresie pierw-
ziomów złóż rudnych. I szym wydobywania złota. · 

2) po wyczerpaniu złóż powyższych odbudo- Według statystyki władz policyjno-górniczych 
wa masowa ubogich złóż okruchowych z zastoso- wydobycie złota przed wojną w poszczególnych 
waniem mechanicznych lub hydraulicznych sposo- 1 ośrodkach przemysłu złotego wynosiło (w kg): 
bów wydobycia i płókania piasków oraz odbudo-
wa głębszych poziomów złóż rudnych częstokroć z Rok Ural Syberia 
~astosowaniem procesów chemicznych (dawniej chlo- , zachodnia 

ryzacja, obecnie cjanizacja). 
Wśród opisanych powyżej okręgów złotonoś-

z ł o 

10 514 
10900 
10908 
IO 732 
7 864 

t o 

4203 
4226 
3 325 
3 276 
3063 

Syberia wech. 
i Daleki 
Wsc hód 

Razem 

st:row~ 

49271 
46919 
43914 
46830 
5 ł 744 

63988 
62045 
58147 
60838 
62671 

Wytwór
czość złota 
chemiczmie 
C7ystego*) 

53644 
52056 
47 781 
49 255 
51 793 

nych Ural (oprócz skrajnej północy), Syberia za- 1910 
chodnia, gub. Jenisiejska i południowa część gub. 191 ł 
lrkutskiej znajdują się naogół w drugim z powyż- I ł 9 ł 2 
szych okresów przemysłu złotego. Przemysł złoty I I 9 ł 3 
w obwodzie Zabajkalskim jest w stanie przejścio- ł 9 ł 4 
wym, w okręgach Leńskim i Amursko-Zejskim na ( Stosunek odsetkowy wydobycia złota ze złóż 
schyłku okresu pierwszego, w okręgu Ussuryjskim okruchowych i rudnych w poszczególnym ośrodkach 
(z wyjątkiem pasma Sichota Alin) w okresie dru- przemysłu zmieniał się w sposób następujący: 

U r a 1 Syberia zachodnia Syberja w~chodnia Cała Rosja 
Rok Okru· RudnP Okru- Rudne O kru- Rudne Okru- Rudne 

chowe i chem.*) cho we i chem. c ho we i chem. cho we i chem. 

1884 85% 15i 96% 4~ 99'~ 1,0% 97~ 3~. 
1904 58~ 42~~ 72'~ 28% 97,8% 2,2t>0 87"' 13% .t 
1913 4000 60'~ 45°~ 55% 98,2% 1,8'<> 85% 1500 

Przeważające znaczenie w wydobyciu złota .Obw. Zabaj-
w Rosji ma Syberia wschodnia, gdzie wydobywane I kalski . ł 37 37,0 0,53 
jest prawie wyłącznie złoto okruchowe. W przemy- Obw. Amurski 
śle złotym na Uralu i w Syberji zachodniej w cza- r i Daleki 
sach ostatnich przeważa wydobycie złota rudnego I Wschód 6 ł 053 175,5 0,21 r- 0,6 
i chemicznego. 

W okresie ostatnich kilku dziesięcioleci wydo
bycie złota w Rosji stale wzrastało. Nie było to je
dnak skutkiem udos konalenia techni!c.i wydobycia, 
lecz stopniowego odkrywania nowych bogatych 
okręgów złotonośnych, z których wydobycie w ogól
nej masie wydobycia pokrywało spadek wydobycia 
w innych okręgach starych. 

Razem 44 3 647 82,9 0,3 - 0,6 

Największe zastosowanie miały pogłębiarki 
w kopalniach w tajdze Janisiejskiej , gdzie wydoby
wane w ten sposób złoto wynosi ponad 90°0 wydo
bycia ogólnego. Ekskawatory nie znalazły szersze
go zastosowania w przemyśle złotym Rosji. 

Na początku bieżącego stulecia przy odbudo- Warunki istnienia i rozwoju przemysłu złote-
wie złóż okruchowych rozpoczęło się stosowanie go w Rosji były bardzo ciężkie. Większość okrę
nowych mechanicznych sposobów wydobywania gów złotonośnych, zwłaszcza syberyjskich, położo
piasków zapomocą pogłębiarek. Metody hydraulicz- na jest w miejscowościach o surowym klimacie, od
ne mało były w Rosji stosowane. 

1

1 dalonych od ośrodków przemysłowych i kultural-
W r. j 914-ym pracowały na kopalniach złota nyc.h, słabo z.alu~nionyc~, ni~ .posiad~jących wła

w Rosji 44 pogłębiarki, których praca wyrażała się sneJ wystarczaJąCeJ wytworczosc~ r<:>lneJ, trudno do-
w liczb ach następujących. stępnych. Tworząc nowe przedsiębiorstwo, przemy-

. słowiec miał do czynienia z obszarem dziewiczym, 
Liczba Wydoby· Przeciętne Przeciętna za· gdzie musiał tworzyć wszystko od podstaw: budo-

wydobycie wartość złota 
Pogł'„· cie 0°ólne w c' d o . dl d . t . ł. kł Okrąg „ "' jednej pogłę- w 1 tonnie a r g1 a owozu maszyn 1 ma erja ow, za a· 
biarek · złota kg d ' · }k" · · · l' biarki kg piasków g r ac wie 1e magazyny i tworzyc zapasy materJa ow 

Ural . 7 
Syberja zach. 2 
Gub. Jenisiej-

ska . . 27 
Okrąg Leński ł 

340 
122 

ł 942 
153 

48 6 
O 

07 
_ () 3 i przedmiotów dla zapewnienia ciągłości pracy, bu-

61 ·0 0•14 _ 0·42 d?wa~ siedziby l?dzkie_ i .przytem zgod~ie z. ~rze-
' ' ' j p1sami ·prawa musiał łozyc na utrzymame m1e1sco-

?2,9 O, ł - 0,28 I wwejt pohczty, tekleghrafku, .szf ót, . plko.licji, dsłąd~w hi t. ~· 
ł 53,0 O 6 yc warun ac ap1tat wie i sze mec ętme 

' . do przemysłu złotego; większość przemysłowców 
złotych w Rosji rekrutowała się z pośród ludzi bez 

*) Do kategorii złota chemicznego zaliczone jest złoto I ka italu szuk . c eh . . . b t 
drobne lub związane chemicznie w złożach okruchowych, odcią- . P ' aJ~ ~ szczęscia i ogac wa w pogo-
gane z piaelców zapomocą cjanizacji a w dawniejszych czaeach 1 Ili za złotym muazem. 
i chloryz~cji . ! Liczba przedsiębiorstw w przemyśle złotym, 
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1924 

przeciętna ich wytwórczość 
robotników wynosiła : 

liczba zatrudniony.eh I i rosyjskich do przemysłu złotego uległ zmniejsze
niu wobec trudnych warunków istnienia tego prze-

1909 1913 mysłu. 
Ur a I. 

Liczba przedsiębiorstw 184 21 O Obecnie przemysł złoty w Rosji narówni z 
Prze ciętna ich wytwórczość w kg 41 ,6 51, I całem życiem gospodarczem kraju przeżywa ciężki 
Liczba robotników (ogólna). 34 332 32 126 kryzys. Z powodu swoistych warunków, w jakich 

S y b er j a z a c h 0 dni a znajdował się przemysł złoty, kryzys ten jest cięż-
Liczba przedsiębiorstw 79 77 szym, niż w innych działach gospodarczych. W 0 -

Przeciętna ich wytwórczość w kg 34,2 42.5 b~c dokd?alenia główłnychho~ręgów złodtonobśnykc~ od 
Liczba robotników (ogólna). 9 052 5 368 osro ow przemys owyc i z powo u ra u na 

S y b e r j a ws c h 0 dni a miejscu wytwórczości rolnej materiały techniczne i 
Liczba przedsiębiorstw 392 415 spożywcze musiały być zawczasu dowożone prze-
Przeciętna ich wytwórczość w kg 114, I . I 03,2 w

1 
ażnie w zimie na cały rok knaprzód. Od kilku 

Liczba robotników (ogólna). 29 50 I 51 114 at tego nie czyniono i w wyni u tego organizacja 
C a ł a R 0 s j a techniczna została rozbita: robotnicy rozpierzchli się, 

Liczba przedsiębiorstw 655 692 urządzenia mechaniczne i budynki uległy zniszcze-
Przeciętna ich wytwórczość w kg 84, I 72,2 niu. k Ol?rócz t~go dprzemysłh złotyUpo1stradałS wbiele 
Liczba robotników (ogólna). 82 885 88 608 w 0 resie wo1en omowyc na ra u i w Y erji 

. .. . . . zachodniej. W Syberii wschodniej, gdzie walki usta-
Na Uralu 1 w SybefJ• zachodnie) odbywało się ły dopiero w r. 1922-im wydobycie również znacz-

stopniowe skupianie się przemysłu złotego w więk- nie spadło. ' 
sze jednostki przemysłowe, wywołane wyczerpywa- j W k h ł t · h ·d · h · 
niem się złóż łatwo dostępnych i potrzebą więk- d ł do ręga~ kz 0 ondosbnyc. • .zna) u1ącyc się 

h kł d · db d · ł ' · tł h po w a zą sow1ec ą, wy o yc1e z10ta w r. 1921-ym 
szyc na .. a ".w przy o .. u 0~1e .z oz poz~s ~ yc . wvnosiło: 
W Syber11 zas wschodme1 daie się zauwazyc na- ' 
odwrót. drobienie się przedsiębiorstw. Duże zna- Ural .• . . . . 
czenie dla przemysłu złotego w Rosji mają t. zw. Syberia zachodnia 
„staratieli", t. j. drobni przedsiębiorcy, odbudowy- I Gub. Jenisiejska i lrkutska 
wujący oddzielne działki złóż za płacę w złocie od Okrąg Leński . 
I m3 piasków przepłókanych. W Syberii wscho · I Razem 

160 kg 
120 n 

180 n 

410 n ----
. 870 kg 

dniej większość ty ch ostatnich rekrutowała się 
1 zpośród chińczyków, przychodzących tam z sąsie- Widoki rozwoju przemysłu złotego w Rosji. 

dnich prowincyj chińskich na zarobki. Wobec danych wyżej przytoczonych należy 
Przeciętna wydajność roczna robotnika, zatru- przyjść do przekonania, Że Rosja posiada na Uralu 

dnionego w przemyśle złotym, wynosiła w roku i w Syberji olbrzymie obszary złotonośne, wyzyska-
1904-ym 0,60 kg czystego złota, w r. zaś 1913-ym ne dotychczas tylko częściowo, naogół dalekie od 
0,74 'i.i f b ł . l . wyczerpania i zawierające jeszcze bardzo wielkie 

oto ra mowane Y 0 w spe;J°: me w tym , .zapasy złota. Nieznaczny w stosunku do obszaru 
~elu utrzymywanych p~ze~ Rząd <;>smm lał~orator- okręgów złotonośnych i bogactwa ich poziom wy-
1a.ch rządowych, zna1duiących się. :' g owny~h dobycia złota przed wojną objaśnia się nie brakiem 
osrodkach przemysłu złotego. T ak1ez laborator1a ł · · 1 l b · k · · · · • 

ł · k · · lk" b k. · k S b . k. z oz teg0 meta u u m s ą iego zawartosc1ą w zrn-
~trzym.ywa Y i:ue to~e wie ie an 1· Ja Y eryis 1 żach, lecz trudnemi warunkami pracy w przemyśle 
1 Ros\ir5kJiAz1dtyckh d h 

1913 1914 
złotym. Rozwój wydobycia złota, możliwy w Ro-'l ur anyc R:zą .. owyc w 

1 
r. 

20 
~t k k' sji ze względów na warunki naturalne, może nastą

pr~emyhs e kz ot?'mł w kos11
. pracowa 0 k ~P? e kał - pić jednak tylko stopniowo, w miarę podnoszenia 

cy1nyc z ap1ta em a cy1nym w wyso osc1 o o o · · k I I · d d 
80 

·r · bi" ł h · 
596 

d · b " się poziomu u tura nego 1 gospo arczego w o no-
. m1 ionow ru 1 .z otyc 1 • ~rze .się ior~tw, na- śnych okre<gach. Jednym z głównych warunków 

le~ących do oddzielnY:ch osob 1 społek ,. m e obo- tego jest przeprowadzenie wielu linij kolei żelaz
w1ązanych do składama sprawozdan publicznych, z h d · b. h 1 · · · · h k k · ł kł d k l 20 T . bi" nyc , rog 1tyc oraz regu acJa wazmeJszyc rze 
ap~ta em za °: owym 0 .0 0 mi J0?0w ru 1• dla połączenia okręgów złotonośnych z ośrodkami 

czyli razem kapitały, pracu)ące w przemysle złotym, mysł e i · k !tu alne i 
wynosiły około I OO milionów rubli. Z sumy tej 28 prze ow m 1 u r m · 
miljonów rubli należało do kapitalistów i banków Rtęć . 

angielskich, a 17,5 miljonów rubli do francuskich i Wydoby cie rtę ci na kuli ziem s kiej. Zło
belgij s~ic?. Jeżeli uwzgl~dni s!ę kapitały obce w ż a rt ęci n a ku 1 i ziemskie j i z n ac ze n ie 
prz.eds1ęb1orstwach .uralskich ~1eszanych, w".do~y- wśród n i c h złóż r 0 s y j ski c h. 
wa1ących złoto, wowczas ogolną sumę kap1tałow 
obcych w przemyśle złotym określić można w wy- Wydobycie rtęci na kuli ziemskiej w ostatnich 
sokości około 50°0• W okresie ostatnich kilku lat I latach przed wojną i w pierwszych latach wojny wy
przed wojną dopływ kapitałów zarówno obc:ych jak nosiło (w tonnach metrycznych): 
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Kraje wydobywające 1912 1913 1914 191S 1916 1917 191 8 1919 

Stany Zjednoczone A. P. !ió il4 f>63 716 1 01 8 I ~30 l 119 738 

Hiszpania l -l90 1 490 9;,3 J 222 79ó 856 !">87 j 270 

Austro-Węgry (Idrja) 7 ;3 Sf>f> 936 936 936 59.~ 600 GOO ? 

Włochy (Monte Amia ta) 98() 988 1 073 98!) J OiH i 071 1 o:~s !lOO ? 

Meksyk l óO lf>O !JO 1!0 UO HO HO 140 

Rosja 27 l lfi 80 

Pozostałe kraje. :io :io 100 100 iOO 100 50 ;)() 

Razem 4 :11+ 4 2ł7 :) 7lf> 4126 4197 '.Jl'.132 3 !)3.J. :30?8 

Z powyższego widać, że głównymi dostawca- około 2 OOO tonn, zapas zaś możliwy jest dość 
mi rtęci na rynki międzynarodowe są Stany Zjed- znaczny. 
noczone A. P., Hiszpanja, Włochy, ziemie dawnej Złoże to było odbudowywane w czasach przed
monarchji Habsburgów {w tern 90% złoża w ldrji, historycznych w swych poziomach górnych, na po
należące obecnie do Włoch). W Rosji zaniechane ziomach zaś głębszych w drugiej połowie ~biegłe
od r. 1909-go wydobycie rtęci wznowione zostało go stulecia. 
w r. l 915-ym· dla potrzeb wojennych. Rubryka „kra- Il. Kaukaz. Na Kaukazie znane są dwa zlo
je pozostałe" składa się z wydobycia w Chinach ża rtęci: Gpek i Gepcech, położone w Dagiestanie 
i w Australji. w odległości około 65 km od stacji Belidżi. Złoża 

Najbogatsze i największe ze znanych złóż rud znajdują się w dzikiej okolicy górzystej i są trudno 
rtęciowych jest złoże Almaden w Andaluzji (Hisz- dostępne. 
panja). Zawartość rtęci w rudach uboższych tego Ruda (cynober) znajduje się w postaci zapeł-

·. złoża wynosi od I% do 7%, w bogatych zaś od 8%' nienia wąskich szczelin tektonicznych. Zawartość 
do l,2%· i nawet do 20%. Ruda wydobywana zawie- rtęci w rudach złoża Gpek wynosi około 0,26%. Zło
ra przeciętnie 5% rtęci, podczas gdy ogólnie za prze- Że to było dawniej na małą skalę odbudowywane, 
mysłowe uważane są złoża, posiadające rudę 0 za- przyczem ruda po wzbogaceniu wywożona była do 
wartości od 0,5%. Złoża w Stanach Zjednoczonych Anglji. Ogółem wywieziono około 7 tonn rudy 
A P., położone głównie w Kalifornji, posiadają ru- wzbogaconej, zawierającej 65i rtęci. 
dę z zawartością 1%- 3% rtęci, złoża we Włoszech Większ·ego znaczenia przemysłowego obadwa 
Monte Amia ta w T oskanji około I%. w Idrji zaś złoża Kaukaskie nie mają. 
około 0,8%. III. Ural. Na Uralu w niektórych złożach okru-

Znane w Rosji złoża rtęci w porównaniu z po- chowych złota znajdowan? kryształy ~ynobru, .d?-
. · • · · k W· · d • · · · chodzące do 400 gr wagi, co stwarzało nadz1eJę 

wyzszem1 Złozam1 są s romne. sro ztoz rosyr J I . · · k h ł · · · D h · d k 
ski h · d t lko ł · N.k't k ' ł · zna ez1ema w1ę szyc z oz rtęc1. otyc czas Je na 

c . Je no„ Y z ~n~ . 1 1 s ie, po ozone. ?a po- złóż takich nie znaleziono. Znane na Uralu złoże 
łudmu RosJ1 europe1skie1, ma ustaloną wartosc prze- A' k' ( b p k J k b k') 
myslową. Zawartość rtęci w rudach tego złoża wa- . Jats te gu · erms. ~ pow. e ate; yn ur~ 1 po-
ha si.ę od 0,4% do 2%. Złoża pozostałe częściowo są si~~a rudę z zawartoscią ~ko~o 0,22 o . rtęci. War
niezbadane , częściowo zaś została ustalona ich bez- tosc przemysłowa tego złoza Jest wątpliwa. 
wartościowość. W najlepszym razie Rosja będzie B. Ros j a azj at y ck a. 
mogła pokryć wydobyciem ze swych złóż rtęcio- l Ob · d z b · k I k · N b 

h lk b . • . w o a a J a s 1. a prawym rze-
wyc ty o zapotrze owame Własne. k' s· . Ild'k (d ł k' N'. . . B gu rze 1 iernyJ 1 an opqw rze 1 izmaJa or-

Złoża rtęciowe w Rosji. zia) w odległości 35 km na północny wschód od 
miasta Nerczyńskij Zawod znane jest złoże rtęci. 

A. Ros j a e uro Pej s ka. Jest ono wprawdzie bardzo mało zbadane, prawdo-
I. Południe Rosji. Na Południu Rosji w podobnie jednak nadaje się do odbudowy. Sądząc 

zagłębiu Donieckiem położone jest Nikitskie złoże z typu złoża, przypuścić możemy, że zapas rtęci 
rtęciowe w pobliżu stacji kolejowej Nikitowka na w niem jest umiarkowany. 
trzonie głównego fałdu antyklinalnego pasma Do- Il. Obwód Am ur s k i. Znaczna ilość cyno-
nieckiego. bru wydobywana była razem ze złotem przy odbu-

Rudą rtęciową. jest cynober (HgS); znajduje dowie złoża okruchowego złota na lewym brzegu 
się ona w warstwach piaskowców i kwarcytów, pod- rzeki Bureja, w odległości 32 km od ujścia rzeki 
ściełających warstwy wytwórcze karbonu. Rudzie Niman (w pobliżu rzeki loran). Prawdopodobnie 
tej towarzyszą siarczki Sb2Ss, FeS2 i FeAsS. Mine- znajduje się w pobliżu złoże rtęci. 
rały te występują w postaci wsiąków lub wypeł- III. O b wód Jak ut ski. Złoże rtęciowe od
niają drobne szczeliny wzdłuż linij tektonicznych, I ?alez~ono "'! pasmie gór Wierchojańskich. Wartość 
tworząc ciała rudne o miąższości do 2 m. )ego Jest nieznana. 

Zapas rtęci w zbadanej części złoża .wynosi IV. Turkiestan. Znane są tu dwa złoża rtę-
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ci w obw. Fergańskim, w dorzeczu rzeki Lajla k , Rok cynober rt~ć metaliczna 

wzdłuż prawych dopływów tejże Berk-su i Aszat. 1913 56,3 168, l 
129,3 Złoża położone są w dzikiej okolicy górzystej na 1914 41,7 

wysokości ponad 3 700 m nad powierzchnią oceanu. , . . . 
Cynober tworzy tu żyłki grubości od 2 do 7 mm. Na kilka _lat ~r~ed _wojną zamierzano w~nc:iw1c 
Złoża te zasługują na uwagę. W czasach dawniej- odbudowę złoza ~1kit~kiego, przy~zem zamow1ono 
szych były one odbudowywane przez ludność miej- W: fabry~ach au~trJ?-ckich urządzema d la w_zbogaca
scową. 

Przemysł rtęciowy w Rosji. 
Wydobycie rtęci w Rosji odbywało się tylko 

na złożu Nikitskiem. Złoże to zna leziono w roku 
1779-ym i rozpoczęto odbudowywać w r. 1887-ym. 
Rtęć wytapiano w piecach o budowie pierwotnej, 
przyczem znaczny odsetek j ej był tracony drogą 
sublimacji. Za cały czas odbudowy dawniejszej od 
r. 1887-go do r. 1909-go wytopiono 6 462 ton ny czy
stego metalu. Wytwórczość przytem była nastę
pująca:· 

r. 1890 
" 1900 
" 1904 
„ 1905 
" 1906 
" 1907 
" 1908 
" 1909 

170 tonn 
304 
417 
318 
210 
130 
49 

7 

Własne zapotrzebowanie roczne w Rosji wy
nosiło przed wojną od 50 do 180 tonn· metalu. 
Nadwyżkę wytwórczości w latach dawniejszych wy
wożono zagranicę, głównie do Niemiec. Po zarzu
ceniu odbudowy złoża Nikitskiego zapotrzebowanie 
w Rosji pokrywane było drogą przywozu. Wyso
kość tegoż przed wojną wynosiła (w tonnach): 

ma rud 1 wytap1ama metalu. Wybuch wo1ny prze-
szkodził temu i odbudowę rozpoczęto przed otrzy
maniem zamówionych urządzeń; w wyniku wytapia
nie metalu wznowiono w dawnych piecach. Z I 
tonny rudy otrzymywano 4,25 kg metalu przy 
przeciętnej zawartości tegoż w wydobywanych ru
dach 0,5~; 

W okresie rewolucyjnym odbudowa złoża by
ła zarzucona. W połowie r. 1921-go Rząd Sowie
cki wznowił odbudowę, przyczem przy 190 robotni
kach zatrudnionych wytwórczość wynosiła w osta
tnich miesiącach r. 1921-go około I tonny metalu 
mies1ęczme . 

Widoki przemysłu rtęciowego w Rosji. 

Z przytoczonych danych wynika, że Rosja po
siada tylko jedno złoże rud rtęci z ustaloną warto
ścią przemysłową; jest to złoże Nikitskie na Połu
dniu Rosji europejskiej . Zbadany zapas metalu w 
tern złożu może pokryć dwunastoletnie zapotrzebo
wanie Rosji w warunkach zwykłych. Wartość po
zostałych złóż jest częściowo niezbadana (Syberja, 
Turkiestan), częściowo zaś dowiedziona jest niska 
wartość ich (Kaukaz) lub też zupełna bezwartościo
wość (Ural) . 

(c. d. n.). W a eł a w Bóbr. 

Liczba wypadków nieszczęśliwych przy strzelaniu 
powietrzem wybuchowem na Śląsku Górnym*) .. 

Powietrze wybuchowe wprowadzono w kopal- Z pośród kopalń węgla kamiennego**), ubez-
niach górnośląskich w początkach wojny, gdy oka- I bieczonych w sekcji Vl-ej zawodowego Stowarzy
zał się brak odręcznych materiałów wybuchowych. szenia górniczego, używało do ce lów strzelniczych : 
Po raz pierwszy zastosowano sposób użycia powie- \ . . 
trza wybuchowego w jednej z kopalń węgla ka- Rodzai materi ału t 'l tS 1916 19 17 19 18 19 19 1920 !921 1922 

miennego dnia J -go kwietnia r. 1915-go. Za nią po- wybuc h owe go Lic zba zakładów stosujących 
szły zwolna inne kopalnie, tak że w latach 1917 Wyłącznie mater· 
i 1918 osiągnięto jako najwyższą liczbę 22 kopalnie jały wybuchowe 61 52 45 48 50 5 7 62 66 
węgla (z jedną kopalnią rudy), strzelających po- 'Materjały wybu-
wietrzem wybuchowem. W roku 1918 rozpoczęto chowe i powie-
wycofywać używanie powietrza wybuchowego z naj- trze wybuchowe 9 17 14 14 I I 9 6 2 
rozmaiti.zych powodów. Przewążnie powie-

Obecnie jeszcze 4 kopalnie węgla kamiennego trze wybuchowe 
i jedna kopalnia rud_y posługują si« powietrzem (80% i więcej) . - 3 8 8 8 6 2 2 
w ybuchowem. 

*) Z eif;,c/1n jt de:s Uhrrs clil. Bt>rg -1111d / u /lteu11ul11111::.rl1m **) 0prócz kopalń wydobywających ró wnież przedsię-
Vtr t111., , c. 1923, Nr. 7. bioratwa gł~bienia 1 budo w y nybów . 
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Już z góry należy zauważyć, że tylko mała · wodowanych powietrzem wybuchowem a strzeli
liczba kopalń zainteresowała się w dostatecznym wem stałem. 
stopniu powietrzem wybuchowem, używając je wy- Rozmait.e wydziały strzelnicze zajmowały się 
łącznie do celów strzelniczych. tern pytaniem tylko czasowo, przerywając często 

Wielka liczba kopalń ograniczyła się natomiast . swe czynności, nigdy ich nie kończąc i nie ogła
do prób więcej lub mniej niidych Niektóre kopal- szając zbadanego materjału. Dlatego w artykule ni
nie używały powietrza wybuchowego wogóle tylko niejszym pragniemy lukę tę wypełnić i sprawdzić 
przez kilka miesięcy, inne zadowoliły się wytwa-

1 słuszność twierdzenia powyższego na podstawie 
rzaniem 15% - 50% urobku przy pomocy powietrza materjałów urzędowych. 

b h Ponieważ mamy porównać z sobą dwa zasa-wy uc owego, pozostając zresztą przy strzeliwach 
dawnych. Najważniejszych ulepszeń, które okazały dniczo równe strzeliwa pod względem ich wytwa-
. l · · l k 1 · h l · rzania, swoistości i ich użycia w kierunku liczby 

się ce owem1, w wie u opa mac wca e me wpro- I dk · · T h · ł · · 
wadzono, tak że sposób strzelania powietrzem w·y- I wy~a 0~ mbslcbęs iwyc '. pr~eto naJlk" ahciwszed 
buchowem, który w tych kopalniach zamarł w za- • kc;irown~n~dT . Yh 0 Y hesdawi~me wlOÓ OOO k wypa -
rodku Z braku zainteresowania się, Z chwilą po- I l' OW u0zro ha IC pocd o. ze°:1a na . , g strze· 

k · · h dl d t t · ·1 . · iwa. anyc tego ro zaJU me mozna mestety ozna-nownego u azama się w an u os a eczneJ 1 osc1 
1 

• 

najtańszych strzeliw został zupełnie wycofany. W I czyc. p . · dk. · d ł · · 
kopalniach, w których sposób ten znalazł większe l orowdna?1e wb!.Pa. ow na .Je en st~za mhe Je~t 

· d · · · · · · . 800 i ce owem, g yz na 11ame otworow strzaiowyc me 
zastosowante, g zie m1anow1c1e przynaJmilleJ 0 db · · · · ł · I k"l 
urobku otrzymywano powietrzem wybuchowem, naj- ' o ywa s1~ rowdndo~1e~nd1e, zwl baszc~a z~ z ł ~ o-
ł · · · · · · b ł · I grama mozna o ac Je en u w1ęceJ strza1ow. 

~ o:-'meb1szą przyczyną. u~udmęck1a te~oz. dy oi:>or za- Nadto brakuje do tego ·danych. 
o1og1 ro oczeJ, przez mą Je na owoz mg y me uza- I · 
sadniony. Sądzono, że sprężyny tej niechęci nale- Odniesienie wypadków do ilości przewiezio-
żało szukać w uniemożliwieniu kradzieży strzeliwa. I nego urobku, 7.astosowanego ostatnio przez Mini
W niektórych kopalniach możliwość korzystnej od- sterjum Francuskie do kopalń rudy żelaznej w Lo
przedaży strzeliwa mogła być również niepoślednią taryngji, w górnośląskich kopalniach węgla nie daje 
do tego podnietą, zwłaszcza wówczas, kiedy wli- jasnego obrazu, gdyż przy takiem porównaniu nie 
czalna cena strzeliwa przy wyznaczaniu płac ugo- i wybija się wymiar robót skalnych, zużywających 
dowych była bardzo niską . Ten powód mógł odgry- wielką ilość strzeliwa. 
wać jednak tylko rolę podrzędną. Z drugiej strony Pozostaje jedyna możliwość porównawczego 
sprawdza się, że fałszywe ocenianie zapotrzebowa- . odniesienia wypadków nieszczęśliwych do liczby za
nia strzeliwa tudzież wysoka cena s trzeliw stałych ' łogi robotniczej, i o ile wszelkie wypadki przy wy
umożliwiają uzyskanie niezamierzonego zarobku 

1 
twarzaniu i przewozie do kopalni z braku danych 

wyższego, gdyż górnicy wprawni zaoszczędzają na niekorzyść powietrza wybuchowego nie mogą 
s trzeliwo i wskutek wyższej ceny zyskują istotną być uwzględnione, to przynajmniej w interesie bez
zwyżkę zarobków ugodowych. Korzyści tych przy stronnego porównania byłoby pożądanem, żeby ująć 
powietrzu wybuchowem osiągnąć nie można. Nie I i porównać wszelkie wypadki strzeliwne w kopalni, 
_ błądzi się jednak, gdy niechęć załogi roboczej ku a przeto i przy przewożeniu, w magazynach strze
powietrzu wybuchowemu odniesie się do niedogod- , liwnych oraz w chodnikach przewozowych. Brakuje 
ności w jego stosowaniu a w niektórych wypad- tu jednak potrzebnych danych. Jedynem źródłem 
kach do ujemnych wyników wskutek nieodpowied- urzędowem wypadków powyższych jest statystyka 
nich zapalników .. Zalet~ strzelania powietrzem wy- I zawo~owego ~towarz~szenia górni~zego, k.tóra jed
buchowem, przec1wstaw1one zresztą tej samej sku- nak mestety me rozdziela wypadkow wzm1ankowa
teczności dobrych strzeliw stałych, a więc znaczna 1 nego rodzaju od wypadków, spowodowanych inną 
osżczędność, niezależność od fabryki i przewozu, I przyczyną, i nie zalic·za np: wybuchów strzeliwa w 
wykluczenie jakichkolwiek wypadków przy wyra- magazynach do wypadków strzelniczych, podczas 
bianiu, przy przewozie kolejowym, przy przewoże- ; gdy rejestruje wypadki strzeliwne, powstałe w cza
niu pod ziemią i przy magazynowaniu, uniemożli- sie przewożenia strzeliwa szybami lub w chodni
wieniu kradzieży strzeliwa, nieszkodliwość niewy- kach*). 
strzałów, zbyteczność wydawania ustawy, dotyczą- Powyższe wypadki strzeliwne przy porówna
cej obehodzenia się ze strzeliwem, tudzież przepi- niu niebezpieczeństwa obu rodzajów strzeliw nie 
sów policyjno-górniczych, dotyczących wydawania mogą być przeto uwzględnione na niekorzyść po
tego strzeliwa, nie wywarły pożądanego wrażenia. wietrza wybuchowego. 

Wresz-cie wyrok ogólny, że przy s tos owaniu Z urzędowego materjału można zestawić je-
powietrza wybuchowego wypadki nieszczęśliwe są dynie porównanie liczby wypadków „przy strzelce" 
częsts~e •. aniżeli przy użyciu strzeliwa stałego, uzy- * . „ _ . 

skał niejako prawo obywatelstwa. Wyrok ten przy- _) S~ra~ozdanie ro~zne s ekc11 V~ ei zawodow~go Stowa· 
. ł . t b k . . kk 1 . k . t I rzyszen1a l'.ormczego. u.dział po.szczegolnych zakładow w od-
1~ ogo ez r:ytyczn!e, Ja o_ wie nie. og1oszono azkodowantu za wypadki, zestawiony według zewnętrznych przy· 
nigdy statystyki porownawczeJ wypadkow, spowo- czyn, ustęp „przy przewozie i ładowaniu". 
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w odniesieniu do liczby osób ubezpieczonych. By 
otrzymać przedstawienie przedmiotowe, należy cof
nąć się wstecz do roku 1906-go. Dane pochodzą ze 
sprawozdań rocznych sekcji VI-ej zawodowego 
Stowarzyszenia górniczego. Przedewszystkiem przed
stawiono próbnie cyfry nieszczęśliwych wypadków 
strzelniczych na 1 OOO ubezpieczonych w każdej gór
nośląskiej kopalni węgla od roku 1906-go sposobem 
wykreślnym. Wykreślone 67 krzywych nie okazało 
jednakowego zachowania się, lecz nieregularne wa-

nie to dało obraz bardzo interesujący i użyteczny. 
Do roku I 9 14-go krzywa prawie nie zmienia się i 
wykazuje tylko małe wahania od 0,57 do 0,94 wy
padków strzelniczych na 1 OOO osób ubezpieczonych. 
Pod czas wojny pomiędzy rokiem 1914-ym i 1921-ym 
kr:.qwa podnosi się aż do najwyższego stanu w r. 
191 7-ym, osiągaj ąc 1,91 0/ 00 , poczem spada zwolna 
do roku 1920-go do wysokości 0,650/ 00, osiągając 
stan przedwojenny, a następnie w r. 1921-ym obni
ża się do wysokości 0,490 00 . Okazuje się przeto fakt 

Tablica wypadków strzelniczych na 1 OOO osób ubezpieczonych: 

Strzelanie wyłącznie 
Strzelanie mieszane atrze· Strzelanie powietrzem 

I 
Strz~lanie powietrzem 

N~ strzeliwem stałem 
liwem stałem i powie· wybuchowem ponad soo„ wybuchowe m ponad 80\ 

" '"O trzem wybuchowem i zapałem lontowym i zapałem elektryczny m ..o „ 
;;l c. 

I I I >. " " I". " " ~ ~ ~ ~ 
N c N N 

~ 
N c 

(,) o (,)" .~ o 
·O <> ·O ·a N ·-..o ·o N 
'"O „ ·- '"O u ...5 :o ..c '"O c u 

Rok „ c c „ Ci " " ..o u 
„ Ci " ~..ce; .... N ·a. - E ·a. 

co u ~ ...l< !: ~ ~o ~ ...l< „ N - „ c „ N 
N >. - N " I) „ o ~ N " " -" ..o ..o „ o „ :.;; :o :.>e o ~ „ :.;; ;;l 

..0 N ..o '"O '"O o ·- ..o '"O N O N „ >. .s o c. N 
"' 

>. (,)" (,) c. A c. - o c. A 
:.J 'Q. :.J o :.J o >. 

" 
>. >. " ~ o ~ ~ ~ o - - 2 1-3 1 1-7 I 4 ' I 6 8 9 . 

I Hl()() 60 GO 66 8116S l O,i2 

1907 61 61 90 9:) i :'>,1 0,94 

190 62 62 60 !O='> 968 O, :'> i 

i 9mi 64 6.J. s I 17 l9i O, i ó 

Hl l O 66 66 99 11 7 f>2S o, ł 
mu (i:I (,):1 106 JJ 9 Oi::l o, 9 

Hl!:! 6f> lif> 3:3 l 22 213 0 ,6 

Hll3 6 <IS 90 J ~(j 167 0,71 

mu 70 70 82 J2:-lf)69 O,GG 
HH5 70 61 !l9 ()6:10 1,u 9 30 21 625 

1916 - ·) 1 _ ·? :i_ 99 6. 7ł8 L,H 17 91 ?,7 23 

19 17 67 .J.5 129 67 612 1,94 lł 3 3'1 :190 

19! 8 70 48 138 52 509 1,45 !'1 103 35 972 

J!lJ9 69 50 102 9.J.41 0 l,OS 11 60 :)5 529 

1920 72 5i 3 12 097 0.6f> Il ł;, 2i 506 

192! I i O I 62 I o 161 SH6 O,.J.9 1 u 2!> 
1 22 6'> 

hania. Dla porównania phu rodzajów omawianych 
strzeliw nie można było użyć poszczególnych krzy
wych, i dlatego w kopalniach węgla*), posługują
cych się strzeliwem stałem, obliczono razem na 
podstawie danych statystycznych w latach I 906-
1921 **) roczną cyfrę wypadków strzelniczych i przed
stawiono je graficznie (kolumna 6 w przytoczonej 
poniżej tablicy i krzywa I w wykresie). Zestawie-

*) Suma wszelkich wypadków strzelniczych, odniesiona 
na 1 OOO ludzi ubezpieczonych. 

**) Dalszych rocznych sprawozdań zawodowego Stowarzy
szenia górniczego brakuje. 

I" „ I I I " " 
, ., . 

" ~ I" . N () 
~ 

N c N N 
~ 

N N N (,) ..o u o u " u o u " 
· - ;;l ·O ·a N ·-..o ·o ·a N ·-..o 
...5 ..c '"O u -= :o ..c '"O u ...5 ::O...c: 
"..o u Ol Ci " "..o u 

„ Ci " " o N •O >. .... N ·a. .... 
~ ·a. N ..0 >.. 

.!: „ i: ..... !: t! ~o ~ ...l< z ·o c „ N - "' c „ N • o o N " " „ o ~ N " " " " o N ..o ..o O N 
·- o „ :.;; :o ·- o „ :.;; :o ·- u ..i.:o " ..i.:o" ...l<O t> 
'"O o·- A '"O '"O o·- A '"O '"O o ·-.so c. N „ >. 111 0 c. N „ >. „ o il. 
o. - u Q. ..o c.- . ~ Q. A c. -:.J o o >. >. " 

>. ..J >. „ >. 
~ ~ ~ o ~ ~ ~ o ~ ~ -- I 1-15-j-,6------

IO li 12 13 14 17 113 

I I I I 

li 

1,39 

2,łO 1 i 2 11:1 3,32 2 3 2 !lł2 ] ,02 

2,4:! ł '15 7 6 7 5, 8 4 H 600 1.63 

2,86 4 25 7 758 3 •)-) 
. ·-- * 10 8 779 1,14 

1,69 4 16 !l 810 1, 63 .J. q 10300 O,i7 
1,66 2 .J.1 !) 57:ł i ,00 4 12 J0\1-1.'> 1,1 0 

I ,C!l I 1 :-i I :I ił() o, c I 1 2 I 3 :-Ił) 0.60 

! I 
naoczny, że cyfra wypadków strzelniczych przy 
s trzeliwie stałem w czasie wojny znacznie wzrosła. 

Krzywą Il (kolumna 1 O tablicy) są objęte ko
palnie, strzelające równocześnie strzeliwem stałem 
i powietrzem wybuchowe m a przeto sposobem mie
szanym. Do uzyskanego i przewiezionego urobku 
użyto w tych kopalniach od 8~ do 79~ powietrza 
wybuchowego. Krzywa Il postępuje we wzniosie 
i upadzie w przybliżeniu za krzywą I, wykazuje jed
nak naogół w r. 1918-ym wyższą cyfrę wypadków 
strzelniczych, wynoszącą do 2,860/ 00 • Temu wzros
towi cyfry wypadków nie należy dziwić si ę, gdyż 
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według dawnego doświadczenia górniczego każde tylko samo powietrze wybuchowe, lecz i zapalniki 
nowe strzeliwo tudzież każdy nowy zapalnik .o raz powodują wypadki nieszczęśliwe, co przy strzeli· 
każdv nowy sposób, nawet gdyby niewątpliwie gó- wach stałych m a znaczenie drugorzędne. RozrÓŻ· 
rował ponad dotychczasowym·, przynosił wzmaga- niono mianowicie: w krzywej III kopalnie z zapal
nie się cyfry wypadków nieszczęśliwych. Przyporo- nikami lontowemi (kolumna 14 tablicy) a w krzy
nijmy tylko, jak niezwykle wzrosły wypadki strzel- wej IV kopalnie z zapałem elektrycznym (kolumna 
nicze, gdy w Westfalj i niebezpieczne zapalanie od- 18 tablicy). Wybór lontu posiada właśnie przy 
rywcze zostało zastąpione przez bezwątpienia strzelaniu powietrzem wybuchowem znaczenie prze
bezpieczniejszy zapał elektryczny. Korzyść tego ważające, gdyż lont sam staje się łatwo ciałem wy
ulepszenia po przejściowem wzmożeniu się nie- buchowem a tern samem dalszą podnietą niebezpie
bezpieczeństwa wypadków zwolna dopiero ujawnia- czeństwa. Z badań górnośląskiego wydziału strzel
.la się. Wzrostu cyfry wypadków strzelniczych nale- niczego, jakie nam dostarczono, okazuje się, że 
żało w kopalniach, używających strzeliwa miesza- prawie we wszystkich kopalniach stosowano lont 
nego, jeszcze dlatego oczekiwać, że górnik z natu- zwykły, a więc nieodpowiedni. którego można bez 
TY rzeczy nie czuje się bezpiecznym, będąc zmu- niebezpieczeństwa używać tylko przy największej 

Wypadki strzelnicze na I OOO osób ubezpieczonych. 

Krzywa I: strzeliwa odręczne. 

Krzywa Il: s trze liwa stałe i powietrze wybuchowe. 
Krzywa III: powietrze wybuchowe z zapałem lontowym. 
Kru.ywa IV: powietrze wybuchowe z zapałem e lektrycznym. 

; 

. 

o 

:n„~"1'1-1 

--- ........-

..... . ..,. 

szonym w krótkich odstępach czasu lub naprzemian 
do używania dwóch strzel iw całkiem różnych 
w swej istocie i w sposobie użycia . Do porów
nania powietrza wybuchowego ze strzeliwem 
stałem nie nadaje się krzyw·a Il, gdyż daje sumę 
wypadków strzelniczych obu sposobów rozsadzania. 

Ponieważ z materjału statystycznego zawodo
wego Stowarzyszenia obie powyżej podane grupy 
kopalń zostały wyłączone, pozostały przeto jeszcze 
kopalnie, posługujące się wyłącznie lub prawie wy
łącznie powietrzem wybuchowem. Kopalnie te po
dzieliliśmy rozmyślnie na dwa działy, gdyż przy 
swoistości s trzelania powietrzem wybuchowem nie 
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ostrożności i dokładnej znajomości sposobu. Od
nośnym kopalniom bez ogródek zarzutów robić nie 
można, gdyż sposób strzelania był nowym i znaj
dował się dopiero w okresie próbnym; dopiero po 
przekonaniu się o niebezpieczeństwie lontu zwy· 
kłego okazał się w handlu bezpieczny lont specjal
ny. Do porównania nie nadaje się przeto również 
krzywa llł, gdyż oprócz wypadków · strzelniczych, 
spowodowanych powietrzem wybuchowem, które 
mamy porównać, zawiera ona jeszcze wszelkie wy· 
padki, które należy zaliczać na niekorzyść lontu. 
Krzywa p rzebiega bardzo nieregularnie i nie towa
rzyszy wcale krzywym 1 i Il. 
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Nie można tego przemilczeć, że niepowodze- dwoiły się, kiedy• w miesiącach rozruchów w czer
nia, podane w krzywych Ił i lll, stały się przyczy- wcu i lipcu musiano używać tymczasowo lontu, 
ną uogólnionego sądu o niebezpieczeństwie powie- gdyż dostarczenie zapalników elektrycznych z po
trza wybuchowego. wodu wstrzymania przewozów kolejowych było nie-

Dwa sposoby strzelnicze można w sposób spra- możliwem. 
wiedliwy porównać tylko wówczas, gdy przeciwsta- Ze złożonego materjału okazuje się, że pod
wi się je, powiedzmy, w czystej ich kulturze. Zdoi- stawą ·niekorzystnego oceniania powietrza wybucho
ną do porównania z krzywą I strzeliw odręcznych wego jest nieodpowiednie tegoż zastosowanie lub 
jest przeto z tego powodu tylko krzywa IV, obej- niedokładne obchodzenie się z niem, które to nie
mująca te kopalnie, które wyłącznie lub prawie wy- powodzenia oddają krzywe Il i Ili. Dalej okazuje 
łącznie (ponad 80'b) strzelały powietrzem wybucho- się jednak, że sposób strzelania powietrzem wybu
wem i które używały przy tym sposobie najodpo- chowem można stosować wyłącznie, skoro zastosu
wiedniejszego zapalnika, mianowicie elektrycznego. jemy środki nieodzowne dla ich swoistości przy 
Kopalń, posługujących się 'wyłącznie lontem spe- obchodzeniu się z niemi tudzież zapalaniu i wre
cjalnym, niema, wskutek czego porównanie z niemi szcie z badań okazuje się, że prziY s trzelaniu po
odpada. wietrzem wybuchowem zachodzi mniejsza liczba 

Przebieg krzywej porównawczej IV jest bar- wypadków nieszczęśliwych, aniżeli przy strzeliwach 
dzo uderzający. W przebiegu ogólnym krzywa do- stałych. 
stosowywuje się do wzniosu i upadu krzywej I strze- Wynik ostatni nałe7y szczególniej dlatego je
liw stałych, osiągając jak i ta w latach krytycznych szcze wysoko ·ocenić. iż wprowadzenie tego zupeł
odpowiedni wzrost, zaś po roku 1918-ym powolne nie nowego sposobu nast_ąpiło w czasie najnieko· 
obniżenie się do stanu przedwojennego. Naogół je- rzystniejszym i wśród najnieodpowiedniej szych sto
dnak cyfra wypadków strzelniczych przy po- sunków, zmierzających do wyszkolenia robotników. 
wietrzu wybuchowem, zapalanem elektrycznie, jest Wliczając nadto ubytek wzmiankowanych już wy
mniejsza; w przeciągu sześciu lat porównawczych padków przy w y twarzaniu i przewożeniu, musimy 
cyfra ta znajduje się czterokrotnie poniżej . a tylko przy postępowaniu bezstronnem zerwać s tanowczo 
dwukrotnie powyżej cyfry wypadków strzelniczych z dotychczasową błędną oceną powietrza wybu
przy strzeliwach stałych. Należy przytem wspomnieć, chowego. 
że górowanie w r. 1921 -ym nie jest uzasadnione, By iść w śl::id dalej za zebranym materjałem 
gdyż krzywa spada do 0,30 o 

00
, gdy uwzględni się i uzupełnić go, byłoby nader wdzięcznem, gdyby 

tylko same wypadki strzeliwa powietrznego. Cyfra, wydział strzelniczy rozwinął szerzej statystykę wy
wynosząca 0,60 o 

00 
w tym roku, wykazuje wypa- padków strzelniczych tak co do powietrza wybucho

dek, który z powie trze m wybuchowem nic nie ma wego jak i co do strzeliw stałych, rejestrując 
wspólnego, i przy każdem odręcznem strzeliwie z więks~emi szcze~ólan:ii , ~ypadki strzelnicze wr~z 

· g•b d r yc' si'ę z podamem bezposredmeJ ich przyczyny (zapalame, 
mo 1 y wy a z . 1 • ł I · · · · b h · ) 

lnteresującem jes t stwierdzenie, że w r. '1921-ym niewystrza y, zapa eme spozmone , wy uc Y 1 t. P· · 

na jednej z kopalń, posługującyc;h się zapałem ele- Inż. Lange w Rudzie 
ktrycznym, wypadki nieszczęśliwe natychmiast po- , Tłum. Feliks Pie3frak 

Przegląd wydawnictw gorn1czo hutniczych .. 

Pierwsze w Brazy/ji elektryczne piece wielkie*). 
Towarzystwo „ Compana Elektro Metallurgica Bra
sileira" wzniosło dwa elektryczne piece wielkie 
ustroju Elektrometałl, z których pierwszy urucho
miono dnia 27 marca r. 1923-go. Kształt pieca da
je rysunek. Zasługuje tu na uwagę szczegół, że dolna 
część szybu ma zwężenie w kierunku z góry nadół, 
wówczas, gdy inne nowe elektryczne piece wielkie 
posiadają tę część albo w postaci walca albo o po
szerzeniu średnicy z góry nadół. 

Piec ma 6 elektrod, z których każde dwa są
siednie należą do. jednej i tej samej fazy. Trzy 

*) S lalil 1111d E1.,en, rok 1923, Nr. 46, str. 1431. 

przetworniki przy piecu każdy o mocy 1 550 KVH 
dostarczają prądu przy napięciu od 60 do 120 wol
tów. W innych szczegółach urządzeni e elektryczne 
pieca jest jednakowe ze stosowanym obecnie w 
Szwecji. 

Skład przetapianych rud jest następujący: 

Mosso 
I panem a 

Ruda man 
do ferro ganowa 

\I o ·i 
o o 'I) 

Si O~ 3,76 2,35 3,8 
Fe203 92,20 83,00 

V V o Fe O 0,90 9,00 ·- ... i:: 
Al20 3 1,54 0,62 z ..!>t Cl! 

I CaO 0,55 0,26 
o:;; 
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Mo aa o lpanema Ruda man· 
do ferro ganowa 

% o o· 
o o 

Mg O V V o 
Mn O 0,08 0,56 ·- .... c 

z~~ 
Ti02 0,25 3,10 o · UJ 

P20~ 0,08 0,15 0,16 
s 0,035 
Fe . 65,20 65,10 4,8 
Mn. 48,33 

Topnik {wapień) wykazuje straty 
przy żarzeniu - 42, 92 i 

SiO? 1,44 „ 
Al20 3 + F e 20 ; 0,65 „ 

CaO 54,70 „ 
MgO 0,48 „ 

p - 0,062 °o 
Jako środek odtleniający, jest używany węgiel 

drzewny składu (na podstawie I O rozkładów che
micznyc h): 

wilgoci • 3,3701> ciężar I m 3 
części lotnych 30,76~ 
węgla 63,29°0 220- 250 kg. 
popiołu 2,58% 

Wyniki postępowania są podane w tabeli; ru
bryka pierwsza dotyczy kwietnia r. ub., druga zaś 
kwietnia łącznie z czasem uruchomienia pieca. Lic~
by powyższe rzecz prosta muszą być ocen~o~e z 
uwzględnieniem tej okoliczności, iż rozchodzi s~ę tu 
jedynie o pierwszy dosyć krótki okres pracy pieca, 

• 2PJS"/ . 

/<1no'anren/ 

i dlatego zużycie elektrod nie zostało podane (wy
nosi ono w przybliżeniu 9 kg i dla tak krótkiego 
okresu nie może być dokładnie obliczone). 

Kilka przytoczonych rozkładów czadu wielko
piecowego należy rozpatrywać też z powyższego 
punktu widzenia. 

24-IV- 1923 
25 - IV 
27 - IV 

co, 
40,2 
39,2 
36,8 

o, 
o.o 
o.o 
o.o 

co 
41,0 
42,4 
42,4 

CH1 

2,2 
4,2 
4,0 

H, 
16,4 
14,0 
16,6 

Nt 

0,2 
0,2 
0,2 

Tabela. 

Wyniki biegu elektrycznego pieca wielkiego. 

Kwiecień 27Jlll --30 IV 

Mosso do ferro 
lpanema 
Ruda manganowa 
Ogólna waga rud 

Topniki 

kg 966 96!> 

21+ 020 

.n:i30 

l 228 ;n;, 
" 

Węgiel drzewny hl 125 * 
J .101 0.J.2 KVH godzin 

Czas roboczy godz. 714,25 

„ przerw biegu 
Czasokres sprawozdawczy 
Przeciętne obciążenie KVH 
Wytwórczość żelaza 

Uzysk żelaza z rud 
„ " ze wsadu 

Wytwórczość żelaza na 24 
godziny . . . . . . tonn 

Wytwórczość na I KVH w ciągu 
roku . . tonn 

KVH godzin na I ł żelaza 

Rudy na I ł żelaza kg 
Topników na I t żelaza 
Węgla drzew. na 1 t żelaza 

!>,31> 

i 20 
2 10 1 

782 200 
63,7 
;)!J, fj 

! , ;)() 

1 Hl !l 

I :'i70 

107 

Hi.I 

l 0-!5 :'16!> 

2H 020 

f>30:>0 

1 312 J:J:i 

87 6;).) 

13 7.+1 

l f>96 0! 2 
776,2f> 

9,35 

786 

2 0~·6 

782 200 
59,6 

:.:i,9 

! .29 

2 OłO 

l 67 

112 

17,6 

Na początku bylo wytwarzane żelazo o zawar
tości 1,2% Si i 2,5% Mn, później zaś o 0,5% Si i0,3 Mn. 

R. Durrer 
Tłum. Wladyslaw Kuczewski. 

Wlaściwości koksu kuźniczego*). G. St. J. Perrott 
i A C. Fieldner w American Society for T esting 
Materials w czerwcu r . ub. wygłosili odczyt, w któ
rym, omawiając dokonane przez U.-S.-Bureau of Mi
nes prace, dotknęli też i sposobów badania właści
wości koksu kuźniczego . Opisali oni między innemi 
piec doświadczalny Kreisinger'a, służący dla wyzna
czania „palności" tworzyw, sposób określania wpły
wu kwasu węglowego na „Reaktivitat" koksu. Nic 
nowego zdaniem uczonych niemieckich Per~ott 
i Fieldner nie zakomunikowali. Zwraca natomiast 
uwagę podane przez nich badanie właściwości me· 
chanicznych zapomocą tak zwanej próby spadania. 
Próba ta jest stosowana w Ameryce w sposób na
stępujący: około 20 - 25 kg koksu ulega cztero
krotnemu spadaniu z wysokości około 1,8 m na 
płytę stalową, poczem koks jest odsiewany przez 
sito dwucalowe. Ilość pozostającego na sicie koksu 
w stosunku do całego poddanego próbie namiaru 
jest wynikiem próby. W wypadkach, gdy kok~ 
nie odpowiada warunkom przepisanym co do swe} 
wytrzymałości, podlega on zabrakowaniu. 

Całkowite badanie właściwości koksu obejmo-

*) S tahl und Eism , r . 1924, Nr. 4, str. 102. 
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wać winno: I) określanie zawartości kawałów o ' g la do koksownic zachodzi stale za pomocą pod
różnej wielkości zapomocą p rzesiewania koksu p rzez no$nika i węglowni (Kohlenbunker) oraz zasypni, 
sita o różnej wielkości otworów; 2) całkowity roz- u mieszczonej bezpośrednio na komorze. Wytworzo
kład chemiczny; 3) określenie rzeczywistej i pozor- ny w komorze koks stale jes t wywalany do zasieki 
nej ciężkości właściwej, stopień dziurkowatości oraz swoistej zapomocą walca, chłodzonego natryskiwa
wagi 1 m3 w stanie, w ja k im jest on ładowany do ną nań wodą i umieszczonego u dołu komory, skąd 
w ie lkiego pieca; 41 próbę spadania; 5) określenie po ochłodzeniu się i po odparowaniu wody koks 
odporności koksu przeciwko działaniu nań kwasu może być brany do użytku. Drogą ustanawiania 
węglowego (C02). różnych szybkości ruchu walca okres przebywania 

W celu wyjaśnienia wpływu różnych właści- tworzywa w koksownicy może być bardzo poważ
wości ~oksu na bieg pieców kuźniczych U. S. Bu- n ie zmieniany. Powstająca od natryskiwania wody 
reau of Mines zamierza rozpoczęcie prób nad pie- na walec gorący i na rozżarzony koks para wodna 
cem doświadczalnym. Zapewne nie dadzą te próby przechodzi przez warstwę rozżarzonego koksu, dzię
wynik ów całkowicie pewnych, niewątpliwie jednak ki czemu otrzymuje się gaz wodny, który wznosi 
przyczynią się one do wyświetlenia zasadniczego się do góry i, będąc zmieszanym z wytworami roz
znaczenia wielu „tajemnic koksu ", a mianowicię: kładu węgla w górnych częściach komór, wchodzi 
stopnia gęstości, wytrzymałości, wielkości kawałów, do rury odlotowej, a stamtąd do miejsc ustawienia 
pochodzenia (z pieców ulowych lub z koksownic) skraplaczy. 

i t. P· Wladyslaw K uczewski Wskutek zmiany ilości wody, zużywanej na 
Próby koksowania węgli w koksownicach nowego gaszenie koksu i na zatryskiwanie pary. mogą być 

ustro1'u. Dr. Engler z Waldenbu rga (na Śląsku Dol- dowolnie zmieniane ilości gazu wodnego, co w po-
nym) w zeszycie Nr. 45 tygodnika Stahl und Eisen łączeniu ze zmianami czasu przebywania węgla· w 
z r. I 923-go (na str. I 404 - I 408) podaje wyniki koksownicach daje możność dobrego przystosowy
prób koksowania węgli dolnośląskich zapomocą wania spożycia tego ostatniego zależnie od wlaści
dwóch różnych sposobów, mianowicie zapomocą wości i ilości gazu. 
zładu nieustającego działania w Glatzu i następnie 
w wąskich koksownicach systemu Koppersa. Dla prób był brany sp·iekalny węgiel gazowny 

Zład w G latzu był zbudowany w r. 1920-ym o wielkości kawałków do 12 mm i o zawartości 
przez Henryka Koppersa (z Essen) i składa się z 8%-10% wody, który już od kilku dziesiątków lat 
podwójnego pieca o dwóch komorach i z jednego jest zwęglany w zwyczajnych koksownicach Bahn
pieca pojedyńczego 0 jednej komorze. Komory te schacht der Fiirstensteiner Gruben in Waldenburg 
są pionowe, mają na wysokość 9 m, na długość 2 in Schlesien i daje przytem dobrej jakości koks od
m i na szerokość 0,3 _ 0,4 m. Dla ogrze wania ko- lewniczy wielkopiecowy i opałowy. Zawartość w 
mór służy gaz czadnicowy (Generatorgas); odzysk- koksie popiołu wynosi 6,08%, ciężkość I m

3 
740 kg 

nice (Regeneratoren) są zmieniane co pół godziny. przy zawartości wody 7,93°0· 
W czadnicach gaz jest wytwarzany z odpadków Wyniki prób podane są w przytoczonem poni-
koksu drobnego o grubości do 30 mm. Zasyp wę- żej zestawieniu. 

Próby w zładzie Glatz' u 

W d n i u Jednostki 
13-111 14-lll 16-111 wagi Uwagi 

r. 1922 r. 1922 r. 1(1L2 lub miary 

J Wsad węgla (na 24 godziny) 
\Węgla suchego „ 
Otrzymano : koksu wilgotnego 

smoły . 
amonjaku. 
s ulfatu . 
benzolu 
gazu 

Ciepłotwórczość gazu przy 0° 
i 760 mm. 

Temperatura komory 

6945 
65 10 
5 630 

3,ti4 
0 ,229 
0,887 
0,73 

38,5 

4 508 

I 150 

Przeciętnie na I OO kg węgla suchego otrzymano: 
w zładzie Glatzu: 
smoły . 3,74% 
amonjaku 0,22% 
sulfatów 0,85"0 

7 225 
6806 
5 880 

3,85 
0,213 
0,825 
0,736 

39,5 

4 375 

I 200 

7 069 
6657 
5 745 

3,54 
0,217 
0,843 
0,55 

37,4 

4675 

I 250 

kg 

" , . l~ o () 

" 
m3/ I OO kg 

. 3 
J. c. m 

oc 

I wagi 
węgla 

{suchego 

Such.W. 

benzolu . 0,672% 
gazu . . . 38, 5 m3 

w koksownicach zwykłych: 
smoły 3,00~ 
siarczanu 
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amonu . 0,926~ zwyczaj dobre wyniki a mianow1c1e, ze rozchód je-
benzolu . 0,9n go jest mniejszy, aniżeli koksu, uskwarzonego w 
gazu . 34,0 m:1 piecach szeTokich. 

w pracowni c~emicznej : Zasyp zachodzi w przeciwieństwie do innych 
smoły 4,21 '.t ustrojów, w których węgiel jest ubijany, przez otwo-
s1arczanu ry górne, poczem nabój koksownicy jest ręcznie po-
amonu . 0,9 405?0 ziomowany. Przy dbałem poziomowaniu jedna ko-
benzolu . 1, 1 ooi ksownica mieści 6,3 - 6,2 tonny węgla o grubości 
gazu . 31 ,8 m3 kawałów do 12 mm i o 12% wody. 

Jak widać, w zładzie Glatzu otrzymywane są Natychmiast po uruchomieniu w dniu 16-ym 
bardziej znaczne niż w zwykłych koksownicach stycznia r. 1922-go wąskich pieców dało się stwierdzić, 
ilości gazu (dzięki dodatkowym ilościom gazu wo- iż czas koksowania doznał bardzo poważnego zmniej
dnego) i smoły, natomiast amonjaku i benzolu co- szenia w porównaniu z koksownicami innych ustro
kolwiek mniej. jów, wówczas gdy w ustroju Otto-Hoffmann wyno-

Wytworzony koks był całkowicie spieczony sił on 48 godzin, a Koppersa 36 godzin, piece do
o bardzo dobrej dziurkowatości i o wadze I m 3 - ~"".iadczalne przy . temperaturze ~cian około 900oC 
400 kg; zawartość w niem popiołu wynosiła 8, 1 n. JUZ po 18 godzmach ~~ksow~ma dawały dobrze 
objętość dziur S3,6n, ciężkość właściwa tworzywa uskwa~z.ony koks. Wymk1 bad?~· przeprowa~zonych 
koksu 1,86, zaś całego kawałka koksu 0,93. 

1 

przy roznyc~ temperaturach .. s~1an koksowmcy, zo-

w l b d 
. . ł . . . . h . stały zestawione w trzech mzeJ podanych tabelach. 

ce u z a ama Jego w1asc1wosc1 mec amcz- z . . .. 
nych użyto walca Simmersbacha (Kokschemie, 2 apomocą aspiratora o ob1ętosc1 .IOO l były 
Aufl.. 1914 Seite 279). Po wysortowaniu na sitach brane z przewod~ 0 ?lotowego . ~o g~dzmę p_roby 
wyjętego z walca rozbitego koksu gazu w celu okreslema zawartosc1 w mm amonJaku, 

ł k łk . ciężkości właściwej, ciepło twórczości i składu che· 
pozosta10 awa1 ow: · p · d · h · b l' b d m1cznego. rzec1ętne. z woc pro 1cz y po ane 

dla koksu zła
du Glatzu 

ze zwykłych 
koksownic 

ponad 
4'JJll /Il 

o 
.tl 

83,0 

88,0 

o wielkości 

od 40-25 11m1 od z:i -IO 111111 poniżej 
I O mm 

o 
:(I 

3,5 

9,0 

o 
o 

3,0 

1,0 

I) 

u 

10,5 

2,0 

są w załączonych tabelach. 

Podczas gdy w pierwszych godzinach post~
powania (tabela 1) ciepłotwórczość, ciężkość wła· 
ściwa i skład chemiczny gazu koksownianego ule
gają bardzo nieznacznym wahaniom, po upływie 
12 godzin zachodzi poważna zmiana, mianowicie 
ciepłotwórczość i ciężkość właściwa zaczynają spa-

Należy zaznaczyć przytem, że zład Glatzu dać. Dalej spada w gazie zawartość metanu, wzno
p rzeznaczono głównie dla wytwarzania gazu świe- si się natomiast zawartość wodoru. Ten sam obraz 
tliwnego. daje również wyższa temperatura ścian koksownicy 

{wynosząca 1 050°C), gdzie (tabela 2) po upływie 
W jesieni r · 1921-go w koksiarni Bahnschacht 12 godzin również zachodzi znaczna przemiana 

der Fiirstens teiner Gruben zu Waldenburg in Schle- w składzie gazów. 
sien przez dyrekcję górniczą Księcia Pszczyńskie- I 
go wspólnie z firmą Heinrich Koppers in Essen Na podstawie podobieństwa gwałtownych w 
(Ruhr) został zbudowany zespół koksiarski o 30 obu wypadkach . (tabela I i 2) zmian został wypro· 
komorach, przeznacZ0ny dla prób. Wspomniane ko- wadzony wniosek, iż właściwe koksowanie kończy 
ksownice by.ty znacznie węższe, niż będące dotych- się już po upływie 12- 13 godzin czasu i że prze
czas czynnemi ustroje Otto- Hoffmann i Koppers, to w dalszych godzinach wygazowanie obejmuje 
które posiadają szerokość 500 - 450 mm. Długość tylko nieznaczne pozostałości części lotnych. W myśl 
wynosiła 10 m, średnia szerokość 350 mm, stożko- powyższych dwóch doświadczeń koksownice były 
watość została zwrócona ku stronie koksu. W kie- opróżniane po upływie IS godzin. Koks okazał się 
runku pionowym również było zrobione zwężenie; zupełnie dobrze uskwarzonym, wyszedł w kawałach 
u góry koksowni ca okazala się węższą, niż u dołu. jednakowych, grubych i kwadratowych, wykazując 
Ściany wzniesiono z cegły dynasowej. Ogrzewanie jednocześnie mniej pęknięć, aniżeli koks z pieców 
zachodzi sposobem odzyskowym o poszczególnych szerokich o długim okresie koksowania. 
dla kaidej koksownicy odzysknicach, jak to stosuje 
się w powszechnie znanych nowych ustrojach Kop
persa. 

Myśl urządzenia tego rodzaju pieców koksiar
skich została zapożyczona przez Koppersa w Ame
ryce, gdzie doświadczenie wykazało, iż uskwarzo
ny w wąskich koksownicach i przy znacznej ich 
temperaturze koks daje w wielkich piecach nad-

Przy dalszem prowadzeniu postępowania tern· 
peratura w kanałach grzewczych była stopniowo pod
wyższana, dzięki czemu czas koksowania wypadł 
odpowiednio krótszym. Wielokrotne uczynione przy 
temperaturze ścian I 160° spostrzeżenia pozwoliły 
wysadzać koks z pieców już po upływie 12 godzin. 
Ocinośne liczby doświadczalne są zestawione w ta
beli 3. 
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2 

6 
7 

s 
9 

JO 

11 

12 

rn 

g. NH3 
w 1.00 m 3 

gazu 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

Tabela I. 

(przy temperaturze 900°C). 

Da n e o gaz i e kok sown i a n ym 

Ciężkość Ciepłotwór- , _____ ._S_k_ła_d_c_he_m_ic_z_ny::....w_0_,10.__o_b_. ----

v;},:~ciQoa ~::ś~~:J;;;; powie·! N2 I C0 2 li H, I CH: I CO ICmHn 
i 760 mm o0 i 760 mm trze 

3:18 I O,f>S4 fi--1:-11 , l}-,-38 5,28 1 5.00 30,:>2 I JO, l 7 1 ó,6 I 4,05 

1 0:16,6 0,537 6 375 

1 07-! 0,508 6 259 5,1 :l,79 4,45 37,±6 

l rn8, 9 o,489 6 246 

i 177,! o,±85 n 097 7,4ó ł,6 40,89 32,4:!) 5,6 3,8 

1 158, 3 o ł!-10 f> 88± 

959,1 0,496 5 784 5,1 7,-l:J 13,9:) 41,2 :12,86 :\ ,65 

942 o,.i fi fi 871 

937 ,ł 0,±87 5 88 5,77 4,50 3,4;) -1:0, 1;, 110,17 5.86 4,1 

777 ,8 0,±78 6 O!lil 

694,7 C,ł47 fi 680 2,7 48,10 ::10,21 2,8 

703,8 0,461 4 789 --·-----1----1,--------------------------

„ 
·a ,...... „ >. 
~~·~ 
- '" -o w 
„ o. o „ be ... .._, 
u 

1 

2 

:i 

4 

ó 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

l ó 

528,6 0,:13~ 4 n2 
2%,8 0,4()3 :l -!9=> 

1'10 O,:J2l 3 OfH 

56,'l o,331 I 2 3:,9 

32,8 0,37G :! 756 

4.00 6,f>O 

6,49 9,9ił 

3,85 1 H,41 
'3,37 1\37 

Tabela 2. 

1,3 66,3 

o, ó 71,11 

0,8 , 71,92 
0,6 7ó,08 

(przy temperaturze 1 050°C). 

o a n e o g a z i e k o k • o w 

16.0 

fi,76 

3,52 

1,88 

n i 

5,61 

5,3 

3,7 

a n 

0, 5 

0,2:; 

10, 2 

y m 
g. NH3 

100 m 3 
Ciężkość c;epło•wO< ~ S k ło d o h e m i o. " y w o o ob. 
właściwa czość najwyż-

I ' CmH~ przy 0° i szi; 1 1113 przy O powie-1 N2 I C02 I H, I CH, co gazu 
760 tnlll t 7 60 Ili lll trze 

I 
5:Hl,5 0,590 7 1'!7 11, 77 ó,3Q 5,9 22,8 45,80 5,22 3,2 

709,5 0,550 7 0!2 - - - - - -- -

766,6 O,óH 6 704 4,48 5,32 ó,2 35, 92 41,68 5,3 2,9 

735,9 0,493 6 fl l9 - - - - - - -
656,2 0,478 6 27-ł- 4,81 5,08 4,35 40 ,87 'l6,29 ó ,2 4,3 

566,ł 0,46fl 6 2!!2 - - - - - - - -

539,2 0,462 61()9 5, 77 3,4:2 fl,6 43,66 %,25 ó •) 
.~ 3,1 

614,5 0,444 6 172 - - - - - - -
589, ó 0,448 6 126 ł,Si ł,<H 3,40 !3,33 3-!,85 5,-1 3,6 

6!0,2 0,446 6205 4,8 5,05 2,f>6 4-1,67 3ł,61 5 ~ 21 3,10 

630,8 0,4.)0 6 254 4,27 3,19 :3,0 45,40 :H,64 5,7 3,8 

605,7 0,458 5808 7 ,21 4,2± 2,1 H,59 32,S 5,2 3,86 ----- - -
689,1 0,364 5 305 3,8!> 2,5 1,8 57,30 26,85 5,41 2,3 

627, 2 0,290 4352 4,17 f>,22 1,7 64,98 17,93 fi,4 0,59 

656,2 0,286 3 608 7,21 6,l 0,4 73,68 7,71 -1,5 0,4 

1924 
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Tabela 3. 

(przy temperaturze 1 160°) . 

• ·a ,-.. D a n e o g a z i e k o k • o w n i a n y m 
CS >. g. NH3 

w o o ?; ..o ~ Cięikość Ciopło<wO• I H ł • d o h o m i o " ' ob. 
!: '2 ~ w I 00 1113 

właściwa czość najwyż· ' 

I ICmHn • o. o pny 0° i au I i113 przy 00 powie·! Ni C02 I H„ I CH. co „ 
~ gazu 

N 760 111111 i 760 111111 trze . u 

l 991 O,lt2'!. I :Hl-1:6 7,21 I '!. ,90 6,0 3t\ 19 28,6 I 6,3 2. 

2 ] 010 O,-Hl2 !') 7-li'> 6,2:) :i, .)! 4., .J. !i2J>3 :1-!,:18 G,2 2,7 

a l 081 O,.J.61 fi :'iQ:I 7,69 I , 4f> . " '*•- !4,16 32,7 tl, :l,0 

4 1 057 0, -±3! ;:, :, l!l 4,81 21 I :l 4,0 -±9,!9 :10, 17 6, ! :1,0 

fi 1 019 o,+28 fl 492 - - - - - - -
G 927 0,420 :) 4:16 ;> ,'!.9 3,06 3,20 49/19 28,76 G,9 2.8 

7 9 43 0,421 '12:) . 6,25 :S,39 3,40 -±8, 7:1 27,I !l 8, 1 2.4 

!l!3 O, .J.21 !) 271 5,77 (i ,79 :1 ,6 !S,Sł 24,6 7, 13 2,1$ 

n +4 o„ns ;, :\.12 +,81 3,89 2,6 i'l0,24 29,0fi 7,0 2,-± 

10 72 0.357 4 ;3 

11 71 0 0.297 .u o:: 

Poważna zmiana w składzie gazów, jak widzi
m y, za chodzi już w dziewiątej godzinie, a po upły
wie 12 godzin koks jest całkowicie uskwarzony. Po
nieważ koksownice przy dwunastogodzinnem postę
powaniu dawały niezawodne korzyści gospodarcze, 
a wytwarzany przez nie koks w zupełności odpo
wiadał wszystkim stawianym co do jego właściwo
ści wymaganiom, przeto obecnie piece te są pro
wadzone przy wysokiej ( 1 160°C) temperaturze ścian 
w celu uzyskiwania dwunastogodzinnego koksowania. 

Właściwości mechaniczne koksu, zbadane w 
walcu Simmersbacha, wykazane zostały w sposób 

':>,77 3,12 2,0 I ,,6.H I 24,! 7 6,6 1,6 

+. l 2,J5 1,0 69,J 1.),6-! ;i ,9 o, 
miast dziurkowatość i ciężkość właściwa wypadły 
niższe od tych, jakie posiadał koks, skwarzony w 
Waldenburgu, bowiem nie miało tu zastosowania 
ubijanie węgli, dzięki któremu trudnopalność koksu 
(w rozumieniu zdolności wytwarzania w garze wiel
kiego pieca w.vsokiej przed tchawami temperatury, jak 
łatwo zresztą zrozumieć, bardzo duŻ'o zyskuje jużto 
przez samo zgęszczanie masy węglowej, jużto dzię
ki zachodzącemu w koksownicy rozkładowi smoł 
i powstawaniu grafitu, jak o tern pisaliśmy w arty
kule p . t. „Nowe drogi dla ulepszenia własności 
koksu hutniczego"*) w miejscu, gdzie mówiliśmy o 
roli tak zwanej skorupy namazionej. W doświad-

Koks z pieców czeniach p. d -ra Englera jest jeszcze jeden bardzo 
próbnych Koppersa H offmanna I ciekawy i ważny dla teorii koksowania szczegół, a 

następujący : 

Pozostałości na sitach 
zwykłych mianowicie, że odsetek zawartości gazów w różnych 

było: warstwach placka koksownianego w zależności od. 
0
oi 

0~~ 0
o

0
o ich względem ścian p~łożenia, ~ więc: przy samych 

powyżej 40 
25 
10 
10 

mm 93 88 73 ścianach, na środku placka (czyli w skorupie nama-
4 9 20 I zionej) i nareszcie w warstwach pomiędzy temi 

1 1 4 
dwoma punktami położonych, jest tern bardziej róż-
ny, im szybciej prowadzona była koksownica . 

poniżej 
" 2 2 3 Co się tyczy uzysku w wąskich piecach wytwo-

Dziurkowatość u skwarzonych w różnych pie
cach koksów wynosiła: 

Objętość d ziur 
rzeczywista ciężkość wł. 

w p iecac h: 
pró bnych Koppersa Hoffmanna 

zwykłych 

48,68% 40,46°~ 40,31 °0 

(tworzywa) . 1,7 3 1,74 
1,025 

1,76 
1,033 pozorna ciężkość wł. (kawału) 0,92 

Z powyższego wynika, iż wytrzymałość me~ 
chaniczna koksu w wąskich piecach wypadła, jak 
należało tego spodziewać się, bardzo dobrą (o czem 
w swoim czasie pisaliśmy w Przeglądzie Górniczo
Hutniczym z r. 1923, Nr. 5, na str. 371 - 372), nato-

rów ubocznych, należy zaznaczyć, że wówczas gdy 
w piecach s zerokich (zwykłych) zawartość amonja-

Zawartość gazów w różnych warstwach placka ko
ksownianego (w odsetkach): 

1 
Ustrój koksownicy przy 2 3 4 5 

ścianie 

i ws ko-

6 rupie 
na m a-
zion~j 

Hoffmann ( 48 godz.) 2,02 1,9S 

Koppera (36 godz.) 2.26 -· 2 Il ! 

Koppers (24 godz.) l,.J.4 i,:i:1 

Próbne piece ( 12 godz.) 1 , 72 1,87 2,06 1,5!'> 2 6:1 .j. ;) 7,30 

Koppers (12 godz.) 1 /~8 1 1-.-> , _ 

*) Artykuł ten będzie umieszczony w Nr . 6-~ Pr::;eglq
d11 G6r11iczo-H11/11iczego z r . 1924-go. 
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ku w ciągu całego okresu wygazowania wynosi 
872 g. (dla I OO m3 gazu), w piecach wąskich wy
nosi ona 947 g. Przy jednakowych przeto w 
obu wypadków ilościach gazu w piecach wąskich 
uzysk ten jest wyższy o 947 - 872 = 75 g. NH3 
na każde 1 OO m5 gazu. Uzysk srnoł i benzolu, jak
kolwiek nie był dokładnie mierzony, tern niemniej 

śmiało można powiędzieć. iż nie jest on nieznacz
ny, bowiem gazy przebywają we wnętrzu gorącej 
koksownicy znacznie krócej a przeto nie ulegają 
rozkładowi w takim stopniu, jak ma to miejsce 
w zwykłych piecach szerokich o tej samej tempe
raturze ścian, lecz o bardziej długim okresie kokso· 
wania. Wladyslaw Kuczewski 

KRONIKA BIEŻĄCA. 
Wydanie w druku pamiętnika Zjazdu III-go I telskiego nabył za posiadaną w chwili obecnej do 

górników i hutników polskich. Zarzad Stowarzy- rozporządzenia sumę 180 OOO OOO marek polskich 
szenia polskich inżynierów górniczych i hutniczych z funduszów własnych Koła jedną akcję Banku 
poruczył specjalnemu Komitetowi przygotowanie i Polskiego dla Koła. Zaznaczyć należy, iż w swoim 
wydanie w druku pamiętnika Zjazdu III-go górni- czasie zarząd Koła nabył również za 50 złotych 
ków i hutników polskich, który odbył się, jak wia- polskich 8~0 pożyczkę państwową. / . 
domo, w dniu 15, 16 i 17 października r. 1922-go. D . ł l . , d K • D b · 
P · 'k b d · · • k z1a a nosc o czytowa O<ta w ą rowie 
armętm ę zie zaw1era1 cenne prace nau owe, G , . . St · l k · h · · · · • 

zgłoszone na Zjazd w postaci referatów. Komitet .ormcz~J o~arzyszema P~ _s ie mzymerow gor-
wydawniczy przystąpił do prac przygotowawczych. mcz~ch 1 hutmc~ych. W dniu 20-ym mare~ r. b. 
Dużą przeszkodą jest brak funduszów na wydawni- ws~ol?em staraniem Koła ora~ Stowarzyszeni~ Te
ctwo. Komitet wydawniczy zwrócił się do zarzą- chmkow ~ Sosnowcu odbył się w lo~alu tegoz Sto
dów wszystkich Kół Stowarzyszenia (w Krakowie, warzyszema odczyt, opracowany zb1oro~o p:zez 
Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Warszawie, Dro- P·P· Leop<;>lda S_zefera, ~ygmunta Malaw~ktego 1 Je· 
hobyczu i Krośnie) z prośbą o zebranie od człon- rz~go \Yojn~ra 1 stanowi~cy sprawozd_ame z. od~y
ków Stowarzyszenia .po 1 O OOO OOO marek tytułem I tej wycie~zki .do Szwec11 w celu z""'.'1edzema w1ę· 
przedpłaty na wydawnictwo, które następnie będzie kszych osrodkow pr_zemys~_u szwedzkiego oraz V:Y" 
sprzedane przedpłatnikom po cenie ulgowej. Naj- stawy przemysłowej w <;aoteberg. Odczyt ten, ilu· 
wyższe zainteresowanie się sprawą powyższą wy- st.rowany 70 pr~ezr_oczam1, wygłoszon)'. ~ostał w s~o
kazało dotychczas Koło w Dąbrowie Górniczej, ze- so~ w~soce zajmu1ąc:>: wobec _ca!kow1c1e wypdmo
brafo bowiem do dnia 21-go marca r . b. przedpła- ne) sali Stowarzyszema Techmkow. 

tę od 46 swoich członków, (t. j. więcej niż trzecia Koło w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenia 
część członków Koła). Dalsze zapisy spodziewane polskich inżynierów górniczych i hutniczych urządza 
są w najbliższej przyszłości. Zarządy Kół pozosta:- dla swych członków w dniu 31-ym marca r. b. od
łych proszone są również przez Komitet Wydawni- czyt inż. Eugienjusza Bojemskiego o ·kompresorach. 
czy o zwrócenie się w tej sprawie do swych człon· Następnie zapowiedziane zostały na najbliższą 
ków, o zebranie od nich przedpłaty i 0 przekaza- przyszłość odczyty następujące: inż. Józefa Modze
nie sum zebranych Komitetowi wraz z adresami lewskiego o koksowaniu węgla przy niskich tempe
osób wpłacających raturach, inż. Stefana Czarnockiego „Roboty pań-

Komitet Wydawniczy otworzył sobie rachu- stwowego Instytutu geologicznego na terenach wę
nek czekowy w Pocztowej Kasie Oszczędności glowych w Polsce" oraz prof. Henryka Czeczotta 
Nr. 101 240 Komitet Wydawnictwa pamiętnika III „Wzbogacanie kruszców zapomocą flotacji" . I. 
Zjazdu górników i hutników polskich, Dąbrowa 
Górnicza, ul. 3 maja Nr. 11 . Uruchomienie kopalni soli. W Nr. 5 Przeglą-

Na rachunek powyższy raczą zarządy Kół prze- du Górniczo-Hutniczego (str. 323) podana została wia
lać zebrane u siebie fundusze na wydawnictwo. domość o zalaniu kopalni soli Wapno w Wielko· 
Również na rachunek powyższy wpłacać mogą polsce, należącej do Towarzystwa Solvay, w skutek 
przedpłatę i nieczłonkowie Stowarzyszenia polskich nagłego przypływu wody. Ponieważ zarząd wspo
inżynierów górniczych i hutniczych przez opłacenie mnianej kopalni zastosował natychmiast odpowie
sumy 1 O OOO OOO marek i przysłanie swego adresu dnie środki zaradcze, przeto w dniu I 0-ym marca 
Komitetowi Wydawniczemu (Dąbrowa Górnicza, ul r. b. uruchomiona została kopalnia i zostali z po-
3 maja Nr. 11 ). I. wrotem przyjęci do pracy wszyscy robotnicy. / . 

Popieranie Skarbu. Zarząd Koła w Dąbrowie Wykonanie planu przewozu węgla w lutym 
Górniczej Stowarzyszenia polskich inżynierów gór· roku 1924-go. Według danych Ministerium Kolei 
niczych i hutniczych w poczuciu obowiązku obywa- Żelaznych w lutym r . 1924-go: 
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Przewidywanie Wykonanie 1· węglowy przeżywa obecnie kryzys i większość ko-
wagonów na dzień palń nie pracuje w soboty, a nawet niektóre kopal-

kalendatzowy I nie pracują jęszcze mniejszą liczbę dni w tygodniu, 
Ogółem naładowano . . . 
Przyjęto ładownych z zagranicy 
Przewieziono tranzytem 

9 256 5 752 utrzymania swego wywozu zagranicznego, aby nie 
I 615 I 406 stracić swych odbiorców. N. S. 

830 I 044 I Zmniejszenie liczby dni pracy na kopalni gal-
Razem . I I 70 I 8 202 manu. Zarząd Towarzystwa Sosnowieckiego ogło

sił robotnikom kopalni galmanu w Bolesławiu, iż 
od dnia 28-go marca r. b. aż do oc;łwołania zosta
nie wstrzymany bieg kopalni i płóczki w czwartki, 
piątki i soboty każdego tygodnia. 

w tej liczbie: 

węgiel dąbrowski I 500 
krakowski 500 
cieszyński 35 
karwiński 20 
górnośląski I I OO 
z innych kopalń krajowych I O 

„ ze składów . . . 48 
drzewo kopalniane i inne materjaly 15 3 

opałowe i torf 405 

910 
213 

28 
15 

776 
3 

52 
113 
355 

N. s. 

Zmniejszenie liczby dni pracy na kopalniach 
węgla. Z powodu trwającego już od dłuższego cza
su bardzo niedogodnego stanu na ryku węglowym 
i z powodu poważnych trudności w zbycie węgla 
zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach za

l granicznych kopalnie węgla znalazły się w położe
niu finansowem niezwykle ciężkiem. Większość 

Plan przewozu węgla na kwiecień r. 1924-go. znaczna kopalń nagromadziła z konieczności u sie
Na zebraniu w Ministerjum Kolei Żelaznych usta- bie tak poważne zapasy węgla, że brakuje im miej
lono na kwiecień r. 1924-go następującą pracę wa- sca na podwórcach kopalnianych na sypanie dal-
gonów na dzień kalendarzowy: , szych zwałów. Jest to położenie w dziejach kopalń 
pod ładunek węgla dąbrowskiego I 400 wprost niebywałe. Zdawałoby się, że posiadane 

krakowskiego 450 zapasy węgla świadczą dobrze o zasobach mater-
jalnych kopalń. Tymczasem tak nie jest. Przede-

cieszyńskiego 30 k l ł d 
k 

w:::zyst iem węgie ze zwałów sprze any zostanie 
arwińskiego I I 

0
20

0 
napewno po cenie_ niższej: a) z powodu zniszczenia 

górnośląskiego . . . 1 ł h ł d · h k l ' k . h I O się węg a na zwatac oraz przy powtórnem a o-
z mnyc opa n ra3owyc waniu go do wagonów, b) z powodu dążności zniż-

„ ze składów · • · · 50 kowej cen na węgiel. Następnie posiadane zwały po-
drze wa kopalnianego i innych wstały kosztem całkowitego wyzbycia się przez ko-

materjałów · · 150 palnie wszelkich rezerw finansowych, które w okre-
opałowego i torfu 350 sie przedwojennym sięgały sum bardzo poviaŻnych , 

Przy ustalaniu norm przewozów w kwietniu r. 
b. przedstawiciel Dyrekcji Warszawskiej kolei pań
stwowych zaznaczył, że żądanie Rady Zjazdu pod
stawiania kopalniom w zagłębiu Dąbrowskiem I 606 
wagonów w dzień kalendarzo.wy wskutek przypa
dających w tym miesiącu Swiąt Wielkanocnych, 
jest dla kolei żelaznych niewykonalnem i należy je 
zmniejszyć do I 400 wagonów na dzień kalendarzo
wy. Wniosek Dyrekcji Warszawskiej został popar
ty przez dyrektora Departamentu Eksploatacyjnego, 
z zastrzeżeniem jednak, że ustalona dla zagłębia 
Dąbrowskiego norma I 400 wagonów będzie zwię
kszona w razie powstania dla kopalń konieczności 
zwiększenia naładunku . Wobec rzeczonego zastrze
żenia została warunkowo przyjęta norma I 400 wa
gonów w dzień ·kalendarzowy dla zagłębia Dąbrow
skiego. 

Co do wywozu węgla zagranicę zaznaczono, 
że węgiel górnośląski wskutek przeszkód atmosfe
rycznych był zatrzymywany na stacjach pogranicz
nych z Rumunją. Przyjmowa.nie wagonów wywo
zowych przez Piotrowice odbywa się normalnie i 
koleje Czeskie przyjmują nawet powyżej 12 pocią
gów umówionych na dobę. Przedstawiciel Rady 
Zjazdu przemysłowców górniczych podkreślił ko
nieczność dla zagłębi staropolskich, gdzie przemysł 

a których brak obecnie odbija się w następujący 
sposób na życiu kopalń: I) wypłaty i zaliczki ro
botnikom oraz pracownikom wypłacane są stale z 
wielkiem opóżnieniem i z wielkim wysiłkiem, co 
nigdy nie miało miejsca w okresie przedwojennym, 
2) wszelkie budowle oraz nowe urządzenia musiały 
zostać zatrzymane, co oczywiście nie może być sto
sowane na dłuższy okres czasu, gdyż doprowadzi
łoby do zupełnego wyniszczenia się kopalń, 3) ko
nieczny zapas drzewa i materjałów magazynowych 
zmniejsza się gwałtownie, bowiem kopalnie nie są 
obecnie w stanie nabywać nawet niezbędnych ma
terjałów magazyn< wych (o nabywaniu maszyn nie 
może być mowy), 4) kopalnie zalegaja z koniecz
ności w opłacaniu podatków, co również dawniej 
nie zdarzało się, i zmuszor.e są z tego powodu 
opłacać wysokie kary. 

W położeniu obecnem kopalnie zmuszone są 
uciekać się do środka bardzo niedogodnego, a mia
nowicie do zmniejszania liczby dni pracy, ażeby nie 
powiększać posiadanych zwałów. 

Srodek ten jest niedogodny, bowiem utrzymy
wanie kopalni (odwadnianie, przewietrzanie, napra
wy i t. p. wydatki stałe) pociąga za sobą koszta 
dość znaczne a całkowicie bezużyteczne w dni za
trzymywania pracy na kopalni. 
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Z powodów wyzeJ przytoczonych normalnie, 
t. j. we wszystkie dni tygodnia nie pracowała nie
mal żadna kopalnia w zagłębiu Dąbrowskiem i Kra-
kowskiem. ' 

Większość kopalń (Towarzystwa: Sosnowieckie, 
Warszawskie, Saturn, Grodzieckie, F rancusko-Wło
skie, Czeladź, Hrabia Renard, Flora, Łagisza. Brze
szcze, Bory) pracują po 4 lub 5 dni w tygodniu. 
Większość tychże Towarzystw zapowiedziały w od· 
powiednim term.inie swym robotnikom, że zmuszo
ne będą ograniczyć liczbę dni pracy w tygodniu 
do dni 4 lub 3 w zależności od warunków zbytu 
na węgiel. 

Zarząd Towarzystwa Sosnowieckiego podał 
do wiadomości robotników warsztatów kopalnia
nych w Niwce, że od dnia 20-go marca r. b. aż do 
odwołania praca w warsztatach zawieszona bę
dzie w czwartki, piątki i soboty w każdym tygo
dniu. 

Oczywiście kryzys przeżywany dotknął w od
powiedni sposób i kopalilie mniejsze węgla kamien
nego i brunatnego, z których część zawiesita lub 
ograniczyła pracę, część zaś obniżyła płace swym 

robotnikom, zniosła premje i t. p. 
Właściciele kopalni Wojciech i Ikskiil , mz. 

Knothe i Przedpełski, podali do wiadomości robo
tników ogłoszenie treści następującej : 

„Pomimo, że ceny węgla obniżyliśmy poniżej 
kosztów własnych, zbytu jednak na węgiel niema, 
gdyż węgiel zagraniczny jest znacznie tańszy. Jedy
nie znaczna obniżka podatku węglowego i kosztów 
wydobycia przez powiększenie wydajności pracy 
może przyczynić się do utrzymania kopalni w ru
chu. Co do obniżenia podatków, robimy starania, 
obniżenie zaś kosztów wydobycia węgla jest zale~ 
żne od stanowiska robotników przy pertraktacjach 
z przemysłowcami. Nie mając pewności, iż obie te 
sprawy będą w najkrótszym czasie pomyślnie za~ 
łatwione a obawiając się znaleźć w sytuacji niemo
żnosc1 dokonania wypłaty robotnikom, zmuszeni 
jesteśmy wymówić wszystkim pracownikom kopalni 
Wojciech i lkskiil od dnia 20-go lutego r. b. pracę, 
o czem powiadamiamy wszystkie władze". 

Koszta własne w przemyśle hutniczym. Kosz~ 
ta własne I tonny surówki w zagłębiu Dąbrow
skiem wynosiły w złotych polskich*): 

r. 1913 styczeń r. 1924 

Wydatki na rudę, zgorzyny. 43,35 albo 44°0 96,00 albo 40,4°0 
koks. 40,20 41 '~ 91,50 39~ 
topniki. 0,98 I ~ 3,80 1,6% 
koszta przetopu 13,00 14% 45,00 19°0 

-:-------~.,,.,,~.,.,-~~="::'-----,,..,,..,,~~-:-':-~~~-

ogół em 97,50 albo I 00% 236,30 albo iooi 
Cena surówki Nr. I loco huta. 110,00 190,00 

Koszta własne I tonny żelaz.a walcowanego w zagłębiu Dąbrowskiem wynosiły w złoty ch polskich: 

Wydatki na surówkę 
stare żelazo 
węgiel 

r . 19 13 

67,50 albo 
16,20 

styczeń r . 1 ~24 

82,50 albo 25% 
61,-·· 18% 

28,70 88,- 26't 
„ „ koszta przetopu 

walcowania . 93,60 46% 105,05 3 l ~o 
Ogółem . 206 

Cena żelaza handlowego loco 
albo 100% 338 albo 100% 

huta . . 222,- 260,- T. P. 

Ceny żelaza w Europie zachodniej w stycz
niu r . 1924-go**). Ogólna zniżka cen żelaza w stycz
niu r. b. nie ominęła również Francji, Belgii i Luk
semburga. Stało się to wyłącznie pod wpływem 
Niemiec, gdzie, jak wiadomo, obniżeniu cen sprzy

·jało: I) ustalenie wartości marki niemieckiej, 2) wy
rzucenie na rynek ze składnic w zagłębiu Ruhry 
znacznych ilości wytworów hutniczych oraz 3) prze
dłużenie dnia roboczego w Niemczech. Jak znaczna 
różnica w tenach panuje na lądzie stałym z jednej 
strony i w Anglji z drugiej strony, widać chociaż
by z zestawienia następującego (ceny wywozowe 
w funtach szterlingach za tonnę loco port): 

*) Pr:::e111ysl i Handel Górnośląski, r. 1924, Nr. 3. 
**) Przemysł i Handd, r 1924, Nr. ~. 

Belgja 

Surówka odlewnicza 4, I O 
Zlewki martenowskie 6,00 
Żelazo handlowe 6, 17 ~ 
Dźwigary 6, I O 
Kątowniki . . 8,50 
Blachy powyżej 3 mm 7, 15 

Francja Lukaemburg A nglja 

4,10 4,10 5,00 
6,00 8, 15- 8.50 
6,l]i 6,17} 
6, IO 6, IO 9,00 9, 10 

7, 15 9, 15- 10,5 
T. P. 

Kryzys w przemyśle metalowym w Rosji*). 
Pomimo iż wytwórczość upaństwowionego przemy
słu wynosi zaledwie drobny odsetek wytwórczości 
przedwojennej, przemysł ten przechodzi obecnie os
try kryzys wskutek braku zbytu na swoje wyroby. 
Na zanik zapotrzebowania wpływają nader wysokie 

*) Przemysł i Handel Gómoślqski, r . 1924, Nr. 3. 
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ceny, kilkakrotnie przekraczające przedwojenne, pod
czas gdy główny odbiorca włościanin sprzedaje 
"Swój towar zboże poniżej cen przedwojennych. W 
roku 1913-ym wieś rosyjska zużywała 85 OOO OOO pu
dów żelaza handlowego, zaś w roku 1923-im 3 OOO OOO 
pudów; zapotrzebowanie na jedną głowę (na wsi) 
stanowiło w roku 1913-ym 68 funtów, o hecnie zaś 
2 funty. 

W pierwszej połowie lutego r. b. huty i od
lewnie nabywały koks po 30 sh. za I tonnę . T. P. 

Taryfy k olejowe na wywóz węgla zagranicę*). 
Nadmiar wytwórczości węgla kamiennego w Polsce 
zmusza nas do wywozu zagranicę około 36% ogól
nego wydobycia czyli mniej więcej 14 0()0 OOO tonn 
węgla rocznie. Główna część tego wywozu przypa
da na węgiel górnośląski, gdzie warunki zbytu są 
tego rodzaju, że z ogólnej sprzedaży węgla przypa
da na zbyt w kraju tylko 47"0, a 53t trzeba wywo-

Wysoka cena wyrobów rosyjskiego przemysłu 
metalowego tłumaczy się drożyzną paliwa i prze
wozu, m a ł ą w yd a J. n oś c i ą r o b o t n i k a, biuro

zić zagranicę. 
kratyzmem zarządów i nieracjonalną gospodarką 
przedsiębiorstw. Pomimo wysokich cen przedsię- Zależność wywozu węgła od taryf kolejowych 
biorstwa pracują z n iedoborem, pokrywanym przez jest rzeczą powszechnie znaną, natomiast nawet ko
Skarb Państwa. T. P. la fachowe nie orjentują się jasno w budowie taryf 

Ze stawienie ta ryfy k olejowej polskiej z tary- wywozowych i nie zastanawiają się nad możłiwoś
fami państw ościennych. Z zestawienia taryfy ko- cią ich reformy. N~łeży przeto zastai;~wić się nad 
l~jowej polski.ej z .taryfami kołejow.emi ~~ńst~ oś- I tą. sprawą, rozp.atru1ąc prz~ sposobnosc1 tar~fy ko
c1ennych wymka, ze taryfa polska Jest mzsza sred- ł~Jowe ty~h. panstw, do. ktorych łub przez ktore wę
nio o 189~ od taryfy niemieckiej, 0 50~ od taryfy g1el polski )est przewozony. 
czechosłowackiej i o 45°0 od taryfy austrjackiej. Ładunki węgla, o ile pozostają w Rzeszy Nie
Przewożne za towary, stanowiące podstawę docho- mieckiej, opłacają przewoźne w markach złotych, 
dów kolei, po przeliczeniu na centimy złote wynosi obliczone podług taryfy wyjątkowej Nr. 6 kolei nie
za I OO kg przy odległości 500 km: mieckich za całą długość przewozu od nadawczej 

Za węgiel w obrocie wewnętrznym według ta- stacji polskiej do odbiorczej stacji niemieckiej. Rze
ryfy polskiej 112 centimów złotych, niemieckiej 2 1 I czona taryfa wyjątkowa jest na odległości bliskie 
centimów złotych, czeskiej 163 centimów złotych i średnie stosunkowo bardzo wysoka a od taryfy 
i austrjackiej I 51 centimów złotych. polskiej różni się w sposób następujący: 

Za żelazo według taryfy polskiej 195 centi-
mów złotych, niemieckiej 434 centimów złotych, Stawki taryfowe za I O tonn: na odległość kilometrów: 
czeskiej 451 centimów złotych i austriackiej 358 100 200 300 500 800 
centimów złotych. . taryfa niemiecka (marki złote) 51 88 125 158 166 

Za drzewo w obrocie wewnętrznym według pol ska (franki złote) . 40 65 85 112 170 

taryfy polskiej 112 centimów złotych, niemieckiej Pomimo to przerachowanie tej taryfy przez 
434 c~ntimó_w z!o.tyc_h, czes~iej 205 centimów zło- · szlaki polskie i niemieckie daje niższe przewoźne, 
tych 1 austq~ckieJ .2:>9 centimow złotyc~ . . . niż obliczenie łamane do i od granicy państwa we-

.. W porownanm d? taryfy przedwo)enneJ rosy]- I dług taryf miejscowych. Dlatego nic tu narazie ułe
sk1~J .stosunek przewozneg<? za 100 kg przy odłe- pszyć ani poprawić nie można, gdyż trudno wyma
głosci 500 km jest następujący: . gać ażeby Niemcy przewozili węgieł polski taniej 

za węgi.el .w~dług tary_fy .polskiej 112 centimów od ~wego własnego. 
złotych, ~osy1 sk1ej 131 centimow zł?tych; . . Jakkolwiek więc wysokość oficjalnej stawki ta-

za zełaz.o ~~dług tary.fy polskiej 195 cent1mow ryfowej, o ile obchodzi ona odbiorców węgla, ob-
złotych, rosyjsk1e1 227 centimow złot~c~; . niżyć się nie da, to przecież polskie koleje pań-

. za drzewo we?l~g . taryfy p.ols.k1ej 112 cent1- stwowe mają i w tym wypadku możność przyzna
mow złotych, rosy1sk1eJ l?.6 cent1m?~ złotyc~. T.P. nia nadawcom t. j. polskim kopalniom lub wywo-

Ceny węg~a w AnglJi w drugiej połowie I~: żącym węgiel pewnej premji wywozowej, która 
tego r. 1924-~o ). Na ~Y?ku w<?głowym w Anglii naszego Skarbu kolejowego w gruncie rzeczy nie 
P?PYt n~ ~ęg1el . w drugie) połowie l.utego r._b. znacz- obciążyłaby wcale. 
me ~mn:ej~zył się w stosunku do p1erws~eJ połowy Pomienioną premję można wyobrazić sobie w 
t~goz m1es1ąca. Ceny węgła były następujące w szy- sposób następujący: Opłatą przewozową, pobraną 
linga.eh za I tonnę: podług taryfy wyjątkowej Nr. 6, dzielą się uczestni-
Węgiel gruby kotłowy od 25 25,6 czące w przewozie koleje polskie i niemieckie w 

" gatunek 23,6 24,6 ten sposób, że każda z nich otrzymuje przedewszy, 
zwyczajny · · 16 stkiem po połowie należności ekspedycyjnej czyli 

„ drobny (best small) 16 stacyjnej, zawartej w stawce taryfowej , a reszta 
Durham gatunek drugi · 24,6 idzie do podziału w stosunku do liczby kilometrów. 
Węgiel gazowy · · od 24 25,6 Ponieważ udział kolei polskich, obliczony w 

" drobny koksujący 23 24 ten sposób, jest od normalnej polskiej stawki tary-
Koks gazowy . 40 42 

*) . /j1•11c111 /Vsc/10d11111, r . 192-l, Nr. 45. *) /'1 :;e111ys l i I Ja//(id (;ór11oślqs!.•1, r. 1924, Nr. 3. 
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fowej na tę samą odległość często wyższy, przeto i ·przygotowania w tym kierunku. 
tej nadwyżki przygodnej mogłyby polskie koleje W czasie wojny Stany Z jednoczone sprzedały 
zrzec się, wypłacając ją nadawcom węgla w posta- I Anglji część swoich ( 400 450 miljonów) dolarów 
ci zwrotu, czyli t. zw. refakcji. srebrnych dla zaspokojenia zapotrzebowania srebra 

G · d t · · w t f a dla w lndjach, gdzie skutkiem zupełnego wywozu zło-
orze}l rze s awii dę kpr.a_ a . ary ho~ ta groził nawet brak srebra. Na mocy jednak wyżej 

wywozu N~ s iego d~g a t 0 ra}OW dkny~ ~an~~- wspomnianej ustawy Pittmanna, Rząd Amerykański 
to przez . iemcyf ' g )'.Z kw ymNwyp

6
a lu me a I - obowiązany byl zakupić od wytwórców srebra taką 

stosowania tary a wy)ąt owa r. , ecz norma na ·1 . . b . k d ł A I „ Zd . . 
niemiecka taryfa węglowa (klasa E). Różnice w wy- ~amą 1 osc s re ra, Ja ą sp~.ze a ng .JL. a}e. się, 

k · · b t h t k k · t b lka astępu ze srebro, sprzedane Anglp, zostało JUZ odkupione s o osc1 o u yc s awe po azuJe a e n - . b k ' . p· 
1 ra 1 wyrownane, a p rzeto ustawa 1ttmanna stra-

1~~~ki taryfowe za I O tonn na odległości kilometrów ciła moc prawną i amerykański urząd skarbowy 
k h ł h I OO 200 300 500 800 nie potrzebuje i nie musi kupować srebra od wy-

węgl a w mar ac z otyc : twórców. Wobec nadmiaru wytwó1czości srebra na 
Taryfa wyjątkowa Nr. 6 51,00 88,00 125.00 158,00 166,00 kuli ziemskiej amerykańskie kopalnie srebra mogą 

„ normalna E. · 56,6 96,6 131,1 187,6 240,6 znależć się w położeniu kłopotliwem. Na podsta-
Chcąc zatem naszemu wywozowi, zmuszonemu wie ustawy Pittmanna Rząd zakupywał dotychczas 

do przechodzenia przez Niemcy, przyjść z pomocą prawie całą amerykańską wytwórczość srebra po 
taryfową, musielibyśmy przedewszystkiem postarać cenie 99:•/8 centa za jedną uncję. Podczas gdy s rebro 
się u zarządu kolei niemieckich o to, ażeby stawki nie amerykańskie można było w tymże czasie kupo
taryfy wyjątkowej Nr. 6 s tosowane były nie tylko wać po 64-65 centów za uncję. Zagadnienie utrzy
do ładunków węgla , przeznaczonych na spożycie mania cen srebra, rozumie się. jest obecnie najwa
wewnątrz Niemiec, ale także do przesyłek tranzy- żniejszem zagadni eniem dla wytwórców srebra, po
towych. Z podobnej ulgi ze s trony kolei niemiec- nieważ z chwilą, gdy Rząd Amerykański przestał 
kich korzysta już Czechosłowacja . kupować prawie całą ich wytwórczość, podaż sre-

0 ile w wypadkach wyliczonych poprzednio bra zwiększy się, a ceny bezwarunkowo spadną. 
do umożliwienia lub ożywienia wywozu węgla po- Dlatego też na kongresie wytwórców srebra w Re
trzebne będą ulgi taryfowe na kolejach obcych, o no (Nevada), odbytym w początkach września roku 
tyle znowu widoki wywozu na południowy i na 1923-go, postanowiono założyć stowarzyszenie wy
północny wschód t . j. do Rumunji i państw Bałtyc- wozu srebra, do którego to założenia potrzebna by
kich zależpe są wyłącznie od taryf naszych kolei żelaz- I ła współpraca kongresu, gdyż ustawa zabrania za
nych. Inte res rozwoju kopalnictwa węglowego i sta- 1 kładania podobnych stowarzyszeń o charakterze 
nu bilansu handlowego godzien jest ofiar ze strony monopolowym. 
polskich kolei państwowych, jednakże tylko do pew- Skutkiem zubożenia Europy pokazały s ię na 
nej granicy, a tą granicą są własne niestety bardzo 1 rynkach wielkie masy srebra starego, które spowo
wysokie koszta ruchu kolejowego. T. P. dowały spadek cen srebra. Nie rozchodzi się tu o 

Nadmiar wytwórczości srebra w Stanach Zje- srebro hand lowe, lecz o monety srebrne, które nie 
dnoczonych*). Amerykański mm1ster spraw we- pochodzą z Ameryki, gdzie srebro s kutkiem więk
wnętrznych zażądał od urzędu górniczego 1Bureau szej wartości monet srebrnych zostało z obiegu 
of Mines) opracowania dla siebie rozprawy na te- wycofane. Pokażne ilości srebra starego dostało 
mat ogólnego zastosowania srebra w przemyśle się na rynki międzynarociowe wskutek przetopienia 
i w handlu. W raz ie gdv rozprawa będzie przewi- monet s rebrnych. Wobec tego życzeniem amery
dywala, że ilości srebra są wystarczające, poszuki- I kańskic:1 wytwórców srebra jest, ażeby państwa 
wanie s rebra ma być stanowczo w Ameryce w zbro- I europ ejskie, o ile nie przystąpią do wybijania mo
nione. Skutkiem zmniejszenia się popytu na srebro I net srebrnych, rozpoczęły p rzynajmniej zbieranie za-
dla celów zabezpieczenia wartości pieniądza papie- pasów srebra. T. P. 
rowego, jako następstwa wygaśnięcia amerykań- ' Przedłużenie dnia pracy w niemieckim prze
skie j ustawy P ittmanna, wytwórcy srebra zmuszeni myśle węglowym*) Po długich układach pomiędzy 
są szukać nowego zbytu dla s wego m etalu. W zwią- robotnikami a p racodawcami o przedłużenie dnia 
zku z pomienioną rozprawą urząd górniczy doniósł, pracy w środkowo-niemieckim przemyśle węgla bru
że w górach srebrnych w Cobalt w stanie Ontario natnego Ministerjum Pracy wydało dnia 22-go gru
znaleziono ogromną bryłę srebra czystego wagi dnia r. 1923-go rozporządzenie treści następującej: 
około 3200 funtów wartości około 20 OOO dolarów. Ponieważ we wszystkich zagłębiach węgla ka-

Dotychczas głównymi odbiorcami srebra były miennego postanowiono przedłużyć dzień pracy, 
lndje i Chiny zwłaszcza w czasie wojny. Można je- przeto celem zaopatrzenia gospodarki państwowej 
dnak obawiać się, że pewnego dnia, kraje pomie- w wystarczającą i tanią ilość węgla, utrzymania prze
nione zaleją wszystkie rynki uzbieranemi zapasa- mysłu węgla brunatnego w ramach ogólnej gospo
m1 s rebra; w roku obecnym Chiny robią już jakby darki węglowej oraz zabezp ieczenia p racy górni-

*) ,lfo1111111i:;lrsche R11ndsch1111, r . 1924, Nr. 2. *) .lfcm/11nis/1sche 1?1111d~clia11, r. 1924, Nr. 2. 
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kom przemysłu węgla brunatnego zatwierdza się Położenie w przemyśle górniczym na Śł4Pku 
układ następujący : I Czeskim*). Wytwórczość w przemyśle na Śląsku 

1) Od dnia I-go stycznia r. 1924-go robotnicy Czeskim była w listopadzie roku ubiegłego bardzo 
będą pracowali dłużej ponad zwykłą dniówkę nor- niejednostajna. Wytwórczość przemysłu metalur
malną w ten sposób, że czas pracy: a) pod ziemią gicznego wykazuje pewną zwyżkę, piece wielkie 
(łącznie ze zjazdem i wyjazdem) w okręgach środ- były czynne przez cały miesiąc. Trzynieckie Towa· 
kowych wynosić będzie 8 godzin a w okręgach rzystwo kopalń i hut oraz huta Karola przyjęły na
obwodowych 8 ~ godzin dziennie, b) na powierzchni wet nowych robotników. Fabryka drutu w Bogumi
(łącznie z przerwą) 10 godzin, c) w innych zaję-

1
1 nie otrzymała wiele zamówień na wywóz i powię-

ciach, w których praca trwa na dwie zmiany, kie- kszyła liczbę robotników o 100 ludzi T. P. 
·rownicy ruchu i warsztatów mają ustanowić pewne Przewóz węgla polskiego pr7ez Czechoałowa
normy, ażeby sobotnie ranne dniówki kończyły się cję**). Polskie kopalnie skarbowe na Śląsku Gór
najpóżniej o godzinie 4-ej popołudniu. nym, zwróciły się do Rządu o ostateczne prz.epro-

2) Praca na robotach szkodliwych, wymienio- wadzenie umowy z Rządem Czechosłowackim w 
nych w artykule 2. rozdz. Il ust. 3 układu ma być sprawie umożliwienia wywozu węgla polskiego na 
skrócona w tym samym stosunku do ogólnego cza- I południowy wschód do Czech oraz przewozu przez 
su pracy, co dotychczas. j Czechy. Węgiel górnośląski, wywożony do Czech, 

3) Opłaty, przewidziane w układzie za godzi- obciążony jest dotychczas przez Rząd Czeski po
ny pracy nadliczbowe, nie mają zastosowania do datkiem przywozowym w wysokości 60 koron czes
przedłużonej dniówki, natomiast zwyczajne zarobki kich na tonnie (pomimo zniesienia przez Rząd Pol
na dniówkę łącznie z dodatkami drożyżnianemi zo-

1 
ski 40~:wego podatku przywozowego), co przy obec

staną stosunkov. o podniesione do przedłużonej licz- nych cenach, ustalonych przez konwencję węglową 
by godzin pracy. Ugody o płace z robotnikami po- dla Czechosłowacji, wynosi: 
winny być w ten sposób załatwione, że zarobki 
pod ziemią nie mogą być niższe od zarobków ro- Gatunek 

botników, pra~uj~cych na ,r~wierzchni: I 
4) Zwolmema robotrukow w związku z prze· gruby- orzech 

dłużeniem liczby godzin pracy mogą być przepro- I drobny I 
wadzone tylko w bardzo ograniczonym zakresie. I miał . 

Cena za 1 
tonnę ko· 

ron czeskich 

195 
120 
96 

Podatek ko· 
ron czeskich 

60 
60 
60 

Podatek 
w ouu l~ 

31 
50 
68 

O ile nie będzie można tego uniknąć, należy brać 1 

pod uwagę przy zwolnieniu robotnika jego wiek, 
stan rodziny oraz jego obywatelstwo. Robotnicy, ' 
którzy mają być zwolnieni, powinni być natych
miast o tern urzędowo zawiadomieni. Zwolnienia 
mogą nastąpić w terminie od dnia 2-go stycznia 
r. 1924-go do początku lutego tegoż roku. 

Tymczasem podatek od węgla czeskiego wy
nosi zaledwie 10'1, cen węgla, czyli: 

Gatunek 

gruby- kostka 
orzech I 
drobny J 

Cena za 1 
tonnę ko· 

ron czeskich 

180 
168,5 
147,1 

Podatek ko· Podatek 
ron czeskich w 0 ,11·J u 

18 
16,85 
14,71 

10 
10 
10 

W ten przeto sposób rozwiązane zostało za
gadnienie przedłużenia dnia pracy w przemyśle wę
gla brunatnego w Niemczech środkowych, że po-
wrócono do takiej liczby godzin pracy, jaka obo- Różnice powyższe w opodatkowaniu stanowią 
wiązywała w czasach przedwojennych. T. P. coraz większe trudności w zbycie węgla górnośląs-

Koks z węgla brunatnego*). W komisji sto· kiego do Czechosłowacji. 
warzyszenia Braunkohlenstiftung we Freibergu zo- ' Przy wysyłce węgla polskiego do Austrji, Wę
stało po raz pierwszy w sposób praktyczny udo- r gier i wogóle na południowy wschód z przewozem 
wodnione, że koks z węgla brunatnego jest zupeł- przez Czechosłowację ta ostatnia oblicza listy prze
nie inny od tego, jaki dotychczas wytwarzano w ga- wozowe. według norma~nych stawek taryfowych (ta
zakach lub piecach (Thiiringer Schwelofen), gdzie r~fa wy1ątkowa l-c), wowczas gdy dl_a węgla czes
koks ten był wytworem przejściowym. Koks ten kiego przy wysyłce w tym samym . kierunku stoso
nazwano koksem płomiennym; jest on łatwopalny, wana Jest taryfa ulgowa (taryfa wyjątkowa 1-a); np. 
bezwonny i spala się płomieniem, nadto nie za wie- za I O tonn ~ęgla górno~ląskiego należność przewo
ra zupełnie smoły. Otrzymano go przez zastosowa- 1 zowa wynosi od BoB:umma ~o Lundenburga (~98 
nie pewnej temperatury i strumienia gazu obojętne- km) 808 koro.n czeskich czyli 0,41 koron czeskich 
go, przepuszczanego przez przyrząd, odpędzający z~ 1 tonno-kilometr, podcz~s. gdy dla węgla czes
smoły, przyczem rozkładane przedtem substancje kiego od Ostrawy ~orawski~) do Lundenburga (I_ 92 
organiczne w tym wypadku zostawały zatrzymane I km) 666 koro.n czeskich, czyli 0;35 koron czeskich 
w stanie prawie nierozłożonym. Prawdopodobnie za I tonno-blometr. 
koks ten będzie mógł znaleźć zastosowanie w prze- . O~róc~ tej różni~y oficjalnej k?leje cz~skie da
myśle oraz w paleniskach, przysposobionych do I Ją na mektore gatunki węgla czeskiego ulgi poufne, 
opału węglowego. T. P. 

I 
*) Mo11/cmistische R1111d„·cha11, r. 1924, Nr. 2. 

*) (,'azel<I (;6r11ic1rn, r. 1924, Nr. I. * Przemysł 1 Handel, r, 1924, Nr. 4. 
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dochodzące w poszczególnych wypadkach do 10%-
15n0. Od dłuższego jui czasu prowadzona jest ener
giczna czynność w pomienionych sprawach w Pra
dze przez przedstawicieli zespołów górnośląskich, 
lecz narazie bez żadnych wyników. 

Szczególnie ważną jest sprawa stawek taryfo
wych i przewozowych, gdyż jeżeli Rząd Czeski bę
dzie nadal obstawał przy obecnej swojej polityce, 
może odciąć węgiel polski od rynków austrjackie
go, węgierskiego i bałkańskiego, które to rynki ma
ją dla węgla polskiego wielkie znaczenie, zwłasz
cza dla Sląska , tern większe wobec zmniejszenia się 
wywozu węgla do Niemiec. Parcie · w tym kierunku 
jest nieodzowną koniecznością a odcięcie tych dróg 
może postawić nasz przemysł węglowy w położe
niu bardzo trudnem. 

Jak ważnem jest załatwienie pomyślne sprawy 
powyższej , dowodzi tego przytoczona poniżej tabel
ka, wykazująca wysyłki węgla do Austrji , Czech, 
Węgier i Jugosławji , wzrastające z m1es1ąca na 

• 
m1es1ąc: 

ma) 
czerwiec. 
lipiec 
sierpień . 
wrzesień . 

tono 

190000 
237 ooo 
264 ooo 
329 ooo 
365 ooo 

0;0 wysyłki ogól· 
ne j z kopalń gór

nośląskich 

141\ .o 
131~ 
16'.~ 
1900 
22% 

Dlatego też niezbędne jest energiczne wystą
pienie Rządu Polskiego do Czech nawet z zagroże
niem zastosowania polityki odwetowej, np. zastoso
wanie wyjątkowej taryfy dla węgla i koksu czes
kiego, przewożonego przez Polskę do Rumunji i t.p. 

T. P. 
Przyszłość przemysłu górniczego w Meksy

ku. Przemysł górniczy w Meksyku ma przed so
bą świetną przyszłość. Z ogłoszonej na J?OC7ątku 
czerwca r. 1923-go statystyki wynika, że dotychczas 
wydano około 25 OOO nadań górniczych, z których 
zaledwie 20% rozpoczęło lub prowadzi odbudowę; 
pomimo to wydobycie rożnorodnych minerałów 
osiągnęło pokaźne liczby, najpomyślniejsze dla sre
bra i miedzi. W ostanich tygodniach czerwca r. ub. 
wiele zakładów metalurgicznych uruchomiło nie
czynne dotychczas piece wielkie, wiele zaś towa
rzystw zaczęło umieszczać swoje kapitały, sięgają
ce miljonów pezetów, w większych przedsiębior
s twach metalurgiczno-górniczych. W maju r. 1923-go 
wydobyto w Meksyku: złota 2000 kg, srebra 240000 kg, 
ołowiu 12 500 OOO kg, miedzi 4 OOO OOO kg i cynku 
1 200 ooo kg. T. P. 

Oleje z węgla kamiennego*). Na wzór Nie
miec na całej kuli ziemskiej zaczynają robić przy
gotowania celem uzyskania z węgla olejów mine
ralnych. Norwegja (państwowe zakłady Siidwaran
ger) sprowadziła z Niemiec maszyny dla wytwarza
nia olejów i ma zamiar stosować do przeróbki wę-

*) Gaz ela Góniir;za, r. 192/i, Nr. I. 

gie! kamienny z Konigsbucht (Szpitzberg), który 
to węgiel znany jest z dużej zawartości olejów, mia
nowieie około 1 si olejów surowych; z czego wię
kszość używana do silników spalinowych. 

Amerykański wytwórca samochodów Ford zde
cydował się wybudować w Ontorio (Kanada) fabry
kę, w której ma przerabiać się tamtejszy ' węgiel na 
olej motorowy w ilości 1 O galonów albo 37,85 litrów 
oleju z 1 tonny węgla. Prawdopodobnie dotyczy ta 
cyfra oleju zupełnie czystego, gdyż uzyskanie 3,7°& 
wydaje się zbyt niskie. T. P. 

· Ofiary pracy w Stanach Zjednoczonych*). 
W przeciągu ostatnich dziesięciu lat w kopalniach 
w Stanach Zjednoczonych zginęło około 25 OOO gór
ników. W samych tylko kopalniach węgla miękkie
go, które nie przestrzegają zupełnie przepisów bez
pieczeństwa, zginęło 18 243 górników. Liczba zabi
tych je.st bardzo wielka nie tylko dlatego, że jest 
trzy razy większa od liczby zabitych w stosunku 
do liczby zabitych w Anglji, lecz i dlatego, że licz
ba zabitych stalf' wzrasta, a R7ąd nie robi nic, aby 
zmusić kopalnie do przestrzegania przepisów bez
pieczeństwa i zaprowadzić odpowiednie urządzenia, 
Warunki pracy w kopalniach węgla miękkiego są 
tak straszne, że nie odpowiadają one najelementar-
niejszym pods tawom bezpieczeństwa. T. P. 

Obrót materjałami wybuchowemi**). Dnia 
15-go stycznia r. b. odbyła się w Ministerjum Prze
mysłu i Handlu w wydziale węglowym narada w spra
wie nowych przepisów obrotu materiałami wybu
chowemi. W naradzie wzięli udział delegaci mini
sterjów: Spraw Wojskowych, Koleji Żelaznych 
i Spraw Wewnętrznych. Narada uchwaliła utworze
nie specjalnej komisji dla ułożenia odpowiednich 
przepisów kolejowych oraz zestawienia lis ty kolejo
wej materjałów wybuchowych, dopuszczonych do 
przewozu kolejami żelaznemi. Tej samej komisji 
zostało polecone ułożenie projektu zasad utworze
nia nowej komisji, która zajmie się opracowaniem 
przepisów, dotyczących wogóle obrotu materjałami 
wybuchowemi, ponieważ obecnie w trzech byłych 
dzielnicach Polski przepisy są różne. T. P. 

W zrost płac dniówkowych w Ameryce***). 
Zależnie od stosunków, panujących na rynku s talo
wym i żelaznym, robotnicy niewykwalifikowani osią
gali za dziesięciogodzinną dniówkę zarobki nastę
pujące: 

w roku 191 5-ym 
„ „ 1916-ym 
dnia I -go lutego 

1-go maja 
„ I -go g rudnia . 

w roku 1917-ym 

2,00 dolary 

2,20 
2,50 
2.75 

dnia I -go kwietnia 3,80 
I-go s1erpma 4,20 
I -go paździer. 4,62 

*) Gazeta Górnicza, r. 1924, Nr. I. 
**) Prz em y s f 1 J-/a11del , r. 1924, Nr. S. 
***) Gazeta J(Ór11icz a, r . 1924, Nr. I . 
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w roku 1920-ym żądania robotników co do podniesienia płac zarob-
dnia 1-go lutego 5,00 dolary kowych oświadczyło, że owszem gotowe jest iść na 
w roku 1921-ym nieznaczne podwyżki, jednak tylko pod warunkiem, 
dnia 16-go maja 4,05 żeby robotnicy zgodzili się na przedłużenie dnia ro-

16-go lipca 3,70 boczego. Organizacje robotnicze ogłosiły zakłady 
„ 29-go sierpnia 3,00 Alpine pod „zakazem" i jednocześnie wszczęto tam 

w roku 1922-im I opór bierny. Wskutek powyższego wydobycie wę-
dnia 1-go września 3,60 I gla w czasie najbliższym w i n n o z n ac z n ie sp a ś ć. 
w roku 1923-im W. K. 
dnia 16-go kwietnia 4,00 „ T. P. Zmiany w przemyśle austrjackim. T owarzy• 

Obniżenie cen żelaza w Czechosłowacji 1). stwa Schołler Stahlwerke i Błeckmann-Stahlwerke 
Pod naciskiem Rządu kartel czesko-słowackiego A . G. połączyły się z sobą pod firmą Towarzystwo 
przemysłu żelaznego ogłosił w styczniu r. b. zniżkę Schołler-Bleckmann - Stahlwerke w jedno duże 
cen na żelazo sztabowe, fasonowe, dźwigary i szy- przedsiębiorstwo metalurgiczne z siedzibą w Wie
ny dla kopalii o I O koron czeskich, na blachę cyn- dniu, które będzie teraz drugiem po Ałpine-Mon
kową o 20 koron c,zeskich a na blachę czarną o 1 O tangesellschaft najbardziej znacznem przedsiębior
koron czeskich na 1 OO kilogramach. T. P. stwem austrjackiem. Dyrekcja handlowa została ze-

Zapasy platyny na kuli ziemskiej2). Według środkowana w Allgemeine Verkehrsbank'u. W. K. 
danych, ogłoszonych niedawno przez „Compagnie ; Możliwość wywozu węgla polskiego do Ru
lndustrielle de Płatin" , zapas platyny w Stanach munji. Dyrekcja kolei rumuńskich wyraziła zgodę 
Zjednoczonych wynosił na początku roku 1922-go na przyjmowanie z Polski do 150 wagonów z wę-
65 OOO uncyj wobec 47 OOO uncyj na początku roku glem dziennie do Rumunji ponad obecną normę 
1921-go. Jednakże „Deutsche Optische Wochen- 1 przyjmowania ładunków w Sniatynie, wynoszącą 75 
schrift" donosi, że pomienione Towarzystwo parys- wagonów dziennie, pod warunkiem, że węgiel wy
kie kontrolowało wytwórczość platyny na kul i ziem- 1 syłany będzie w przewozach zwartych. Odnośne 
skiej tylko do chwili wybuchu wojny. Według ho- , zarządzenie zostało wydane przez nasze Minister
wiem doniesień w Rosji wytwórczość platyny na 1 jum Koleji Żelaznych dyrekcjom Katowickiej , Kra
Uralu przyniosła w przeciągu 11-tu miesięcr (od kowskiej , Lwowskiej i Stanisławowskiej . 
pażdziernika r. 1922-go do września r. 1923-go) oko- Sprawa powyższa ma wielkie znaczenie, ponie-
lo 6,5 puda. waż wobec wrogiej polityki czechosłowackiej, która 

Rozporządzalny zapas platyny w Stanach Zje- obłożyła węgiel polski, idący tranzytem do Austrii 
dnoczonych wynosi według oceny fachowców nie- i Węgier taryfą o wiele większą, niż swój własny· 
mieckich około 5 OOO kg czyli 155 OOO uncyj angieł- węgiel, 'współzawodnictwo węgla górnośląskiego 
skich. T. P. z węglem czechosłowackim staje się niemożliwe na 

Ceny żelaza3). Związek polskich hut żelaznych terenie Austrii i Węgier, co też zmusza przemysł 
ustalił, począwszy od dnia 24-go stycznia r. 1924-go węglowy polski do skierowania swojej uwagi na 
aż do odwołania, następujące ceny na wyroby wal- Rumunję. Obecnie otwiera się dla Polski nowy ry
cowane w złotych polskich równych frankowi zło- nek zbytu w Rumunji, którego dotychczas nie mo
temu za 1 kg loco huta wysyłająca przy zamówie- żna było wykorzystać w dostatecznym stopniu po-
niach pełnowagonowych: mimo najlepszych chęci obopólnych, z powodu ma-

żelazo handlowe . 26 groszy łej przelotności stacji Sniatyn. 7 . P. 
bednarka: zimno-walcowana 52 

gorąco-walcowana . 30 I Powiększenie na Polskim Śląsku Górnym licz-
32 by koksiarni i brykietowni*). Dziewięć obecnie drut 

blacha 33 istniejących na Polskim :iląs ku Górnym koksiarni 
31 i cztery brykietownie mają być w ciągu roku bieżelazo uniwersalne 

Do cen powyższych doliczane są dopłaty, obo-
wiązujące ' w dniu wysyłki. T. P. 

Alpine Montangesellschaft. Towarzystwo unie
ruchomiło swoją stalownię Neuberg wobec okolicz
ności, że małe przedsiębiorstwo, jakiem jest Neu
berg, nie jest zyskowne. Wskutek tego wielki piec 
został tu przeznaczony dla wytwarzania surówki 
odlewniczej. Wydobycie węgla przedstawiało się 
dotychczas zadawalająco . Obecnie grozi zatarg z ro
botnikami, Towarzystwo bowiem w odpowiedzi na 

') Przi-glqd pr::;u 11yslowo-gospodarczy, r. 1924, Nr. 2. 
~) " li " tt tł „ " 
' ) P1 seglqd Pr:::e111y ,,1o1„o-l /m11ilow) . r. 1924. Nr. 2. 

żącego uzupełnione budową nowych trzech koksiar
ni oraz budową dwóch do trzech nowych wytwór-
ni brykietów. W. K. 

Zapotrzebowanie węgla na kolejach szwaj
carskich. W skutek częściowej elektryfikacji związ
kowych kolei szwajcarskich roczny rozchód węgla 
spadł z 700 OOO tonn na 450 OOO tonn w r. 1923-im. 
Przeważnie zapotrzebowanie to pokrywają kopalnie 
obwodu Saary, jako najbliżej od Szwajcarji położo
ne. Umowy na dostawę węgla są już zawarte i mu
szą one jeszcze uzyskać zgodę rady zarządzającej. 
Nowa szwajcarska taryfa celna obecnie jest rozpa• 

*) D. B. Z. r. 1924, Nr. 18. 

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



~4_74~~~~~~~~~P_R_Z_E_GLĄD GÓRNl_C_Z_O_-H_U_T_N_I_C_Z_Y_·~~~~~~~~-19_24~ 

trywana w komisjach rzeczoznawców po to, żeby czej Nr. I na 95 . sh . i odlewniczej Nr. 3 na 94 sh. 
być przedłożoną Parlamentowi do zatwierdzenia. franko stacja Wintersdorf obok Rastatt 'u . W. K. 

W. K. Układy Micum z wytwórniami stali szlachet-
Kuźnica fińska w posiadaniu Niemców. We- nych. Pomiędzy wytwórniami stali szlachetnych a 

dług doniesień z Helsingforsu spółka niemiecka na- Micum została podpisana umowa, według której 
była większość akcyj zakładów Towarzystwa Dals- podatek wywozowy został ustalony na 1 ~ odpowied
bruk obok Abo. Kuźnica ta jest jedną z najstar- niej stawki podatku niemieckiego. Jednocześnie prze
szych zakładów przemysłowych w Finlandji, zatru- widziany jest podatek na poczet odszkodowań, który 
dnia 1000 robotników i posiada fundusz udziałowy wynosi 200% podatku wywozowego. Jeżeli np. zakład 
8 OOO OOO mar-ek fińskich . W. K. płaci 1 OO marek podatku wywozowego, wó >J czas 

Nowe przedsiębiorstwa w P o lsce*). W roku na poczet odszkodowań musi wnieść 200 marek 
bieżącym mają być rozszerzone na ::>ląsku Górnym czyli razem 300 marek. Osobne dostawy w naturze 
wytwórnie wagonów oraz zbudowane now'e wytwór- dla przemysłu stalowego w rachubę nie wchodzą. 
nie parowozów i samochodów. Również niemałą W szystkie pretensje władz okupacyjnych zostały 
uwagę kół zainteresowanych zwraca na siebie wy- uwzględnione w powyższej zapłacie gotówkow ej. 
twarzanie w Polsce samolo tów. Kapitaliśc i angiel- Od czasu do czasu władze mają prawo wymagać 
scy już mieli jakoby zgłosić udział w różnych przed- dostaw w naturze, lecz te ostatnie obowiązkowo 
siębiorstwach górnośląskich. W. K. muszą być opłacane z dochodów powyższych. W.K. 

Siły wodne w lndjach Holenderskich. Siły Odkrycie największych na kuli ziemskiej złóż 
wodne w kolonjach holenderskich (według obliczeń rudy żelaznej*?). Według danych Journee lnduslrielle 
E. Mattern'a w Zentralblatt der Bauverwaltung, mogą w Dtle--(RO$ja) zostały odkryte złoża rud żelaz
być oszacowane najmniej (przy dziewięcio-miesięcz- nych, które jakoby są największe z dotychczas zna
nym okresie korzystania ze spadków wodnych) nych na kuli ziemskiej. Lawierają one mianowicie 
w sposób następujący: ilości rudy jakoby sześciokrotnie większe, aniżeli 

na Jawie 500 OOO koni mocy wszystkie razem wzi ęte dotychczas znane złoża na 
„ Sumatrze . 2 OOO OOO kuli ziemskiej. Pole obejmuje tu przetrzeń ZDJ) km) 
„ Hol. Borneo . 2 OOO OOO długą, przy głębokości (zmiennej) od 2 do .40 .km.. 
„ Celebesie . . I OOO OOO „ „ (?) (niemal do środka globu , uwaga W. K.), wów-

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie okręgi zo- cza s gdy znane pokłady Kirma w Szwecji mają na 
stały zbadane. Na Jawie mogą być budowane s il- długość I O km i gł'ębokość 500 m. . W K. 
nie od 1 OOO do 5 OOO K . M. każda przy spadku Z przemysłu lotaryńskiego . W zakładach 
od 50 m do 150 m. W wyją~kowych tylko wy- Ueckingen , należących do Sp. Akc. "F orges et 
padkach byłyby tu do osiągnięcia większe wyniki Acieries de Nord et Lorraine" , został uruchomiony 
(do 50000 K . M.). Na Sumatrze stan rzeczy jest mniej nowy wielki piec. W. K. 
więcej ten sam, z tym chyba wyjątkiem, że istnie- Sposób Habera we Francji. Komisja Senatu 
ją tu wodospady o mocy do 200 OOO koni. Borneo omawiała w dniu 6 lutego r. b . sprawozdanie p . 
posiada spadki do I OO m wysokości pr7y przepły- Leon Perrier'a, dotyczyce umowy na syntetyczn e 
wie wody 100 m3/sek. (100 OOO K . M.). Na Celebesie wytwarzanie amonjaku sposobem Habera, i uchwa
nowe badania wykazały, że mogą być tu wykorzy- , liła główne wytyczne złożonego jej projektu, który 
stane spadki od 25 do 80 m przy mocy 150 OOO do sprowadzał się do utworzenia się spółki akcyjnej 
200 OOO koni mechanicznych . pod nazwą „Office national de l'azote" w ten spo-

Obecnie są czynne silnie powyżej 1 OOO K. M.: sób, żeby kopalnie państwowe obszaru Saary za-
Na Jawie chowały swoje prawa osobiste i samodzielność ma-

państwowe . 3 500 K. M. terjalną . . Urząd ten będzie podlegał ministrowi Skar-
prywatne . . .3 400 bu i posiadał zarząd, wyznaczony przez ministra i 

Razem ~ 6 900 .... K M działający pod kontrolą Parlamentu. W. K. 
na Suma~rze · · Ruda manganowa dla hut górnośląskich . Z u-

państwowe . 2 OOO K. M. Życie południowo-rosyjskich rud mangai:iowych w 
prywatne . . 5 350 kuźnicach górnośląskich (polski ch) s tale wzrasta; w 

-- r. I 922·im wynosiło ono 1 200 l, w r. 1923-im I 600 t i 
Razem · 7 350 K. M. według wszelkiego prawdopodobieństwa w r.1924-ym 

Na dwóch pomienionych wyspach istnieją JUZ jeszcze wydatniej zwiększy się, gdyż kuźnice pol
urządzenia e lektryczne o 14 250 K . M. Do tego docho- skie wyróżniają te rudy, jako najbardziej dla siebie 
dzi jeszcze 24 OOO K. M. które są obecnie w okresie odpowiednie. W. K. 
budowy. W. K. Górnośląska Spółka akcyjna artykułów kole-

Ceny surówki luksemburskiej. Wobec stałych jowych w Gliwicach. Zatrudnienie s talowni i wal
wahań kursu franka kuźnice zdecydowały się na cowni szczególnie w dziale blachy c ienki e j znowu 
obliczanie swych cen w funtach szterlingów. Cenę stało się niezadawalającem. W dziale dalej posu
surówki hematytowej ustalono na I OO sh., odlewni- niętej obróbki są pewne zamówienia. Dobrze za-

*) D B. 7-. " 1924. Nr. 10 *) D. 8. Z. r . 1924, Nr. 36 . 
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trudnioną była wytwórnia zestawów kołowych w Huta Bismarcka w Hajdukach Wielkich. Deut
Hucie Pokoju (Nowy Bytom, Polska). Z nowych sche Bergwerks Zeitung z dnia 16 stycznia r. 1924 
budowli w czasie najbliższym są przewidziane tył- (Nr. 13) donosi, iż z rady nadzorczej Sp. akc. Bis
ko te, które są konieczne dla podtrzymania wytwór- marckhiitte wyszli wszyscy członkowie poddani 
czosc1. W K. niemieccy. W K. 

Towarzystwo Stahlwerksverband w Diisseldorfie. Sprzedaż kopalń przez Skarb Austrjacki. 
Na zwykłem zebraniu akcjonarjuszów w d. 23- 24 sty- Skarb Austrjacki , według doniesień prasy wiedeń
cznia r. b. wskutek wyjścia z rady nadzorczej p.p. Dr. skiej sprzedał firmie Bayerische Bergina za 7 200 OOO 
inż. h. c. Augusta Thyssena i tajnego radcy górni- koron złotych zakłady następujące: I) państwową 
czego dr. inż. h. c. Hilgera (b. dyrektora zarządu kopalnię miedzi obok Brixlegg w Tyrolu, 2) kopal
Hut Królewskiej i Laury) weszli w skład rady nad- nię węgla obok Kufstein i 3) jedną z kopalń w 
zorczej p.p. Dr. prawa h . c. Fritz Thyssen z Miilheim Karyntji. W. K. 
oraz dyrektor Karol Ohly z Berlina (od zarządu Zakłady Witkowickie. Stan zamówień w os-
Hut Królewskiej i Laury). W. K. tatnich czasach silnie wzrósł a to dzięki napływo-

Zmniejszenie płac robotniczych w Belglji. wi ich z zagranicy (z Jugosławji, Rumunji, Ukrainy 
Na mocy zawartego pomiędzy Rządem a przemy- i Rosji), wskutek czego liczebno'ŚĆ załogi robotni
słowcami belgijskimi porozumienia, podjętego w ce- czej stale wzrasta. Nawet ci robotnicy, którzy w 
lu potanienia ogólnych kosztów utrzymania w pań- swoim czasie dzięki wywołanemu przez bezrobocie 
stwie, ceny węgla zostały zniżone od dn. 1 lutego górników brakowi koksu zostali wydaleni, dzisiaj 
r. b. o 5 fr. na tonnie, wskutek czego belgijscy wła- są znowu przyjęci z powrotem, bowiem liczba czyn
ściciele kopalń ogłosili zmniejszenie płac zarobko- nych wielkich pieców stale wzrasta. Dzienne spo
wych o 8°0 • Belgijskie organizacje robotnicze zagro- życie koksu w zakładach Witkowickich wynosi oko
ziły bezrobociem w wypadku, gdyby przemysłowcy ło 50 wagonów. Własna koksiarnia jakiś czas pra
zapowiedż swą wcielili w Życie. W. K. cowała tylko o jednym zespole koksownic, obecnie 

Towarzystwo akcyjne Katowickie dla gór- zaś jest uruchomiona w całości. Oddział rur Man
nictwa i hutnictwa żelaznego. Różne oddziały To- nesmann'a, który przez dłuższy czas nie miał prą
warzystwa mają w roku bieżącym otrzymać większą du elektrycznego, obecnie też został uruchomiony. 
wydajność. Baczna uwaga jest poświęcona kopal- W K. 
niom węgla. Bieg interesów w ostatnich czasach Śląskie Towarzystwo rudne w Katowicach*). 
pozostawia wiele do życzenia we wszystkich dzia- Działalność Towarzystwa, które ma za zadanie ob
.łach wytwórczości. W. K. sługiwanie huty Bismarcka, Huty Pokoju oraz Kato-

Przemysł na niemieckim Śląsku Górnym. Za- wickiego Towarzystwa dla górnictwa i hutnictwa 
kłady w ostatnich czasach otrzymały możność uzy- żelaznego, rozwija się pomyślnie. Poszukiwania na 
skania dużych zamówień . Terminy dostaw dla za- polach rudnych w b. Królestwie Kongresowem są 
mówień zwykłych są wyznaczone na 2 - 2 ~ m.ie- prowadzone bardzo starannie. Znajduje to uspra
siące. Ceny są znacznie zniżone. . W. K. wiedliwienie w okoliczności, że pokłady ilastych 

Towarzystwo Borsigwerk na Sląsku Górnym rud żelaznych wśród warstw jurajskich powiatu 
niemieckim. Zakłady prawdopodobnie uzyskają za- Wieluńskiego oraz Częstochowskiego posiadają is
mówienia w zakresie swej właściwości. Naogół bio- totnie znaczenie doniosłe. Rudy te są spotykane na 
rąc, stan jest niezadawalający. Wydobycie węgla zachodniej krawędzi wzniesienia wolbromskiego, 
w r. 1924-ym ma być wzmożone. W. K. które ciągnie się od Wielunia przez Częstochowę 

Kopalnie Saary. W drugiej połowie stycznia w kierunku południowo-wschodnim do Olkusza. 
r. b. zarządy kopalń zaczęły otrzymywać wagony Wielką dogodnością dla hut górnośląskich jest blis
w większym zakresie, a przeto wysyłka węgla mo- kość tego złoża, które częściowo jest już odbudo
gła odbywać się już w rozmiarach znaczniejszych wywane przez kuźnice w b. Królestwie Kongreso
od dotychczasowych. Wypadki przerw pracy na wem. Wydobycie wynosiło tu dawniej 300 OOO tonn 
kopalniach zostały przeto usunięte. Wymagania rudy rocznie. Prawdopodobnie jednak wydobycie 
podwyżki płac robotnJczych zostały przez zarządy to ze względu na znaczne zapasy rud może być z 
kopalń odrzucone, natomiast są urzeczywistnione I łatwością powiększone. W. K. 
odszkodowania za spowodowane brakiem wagonów Posiadłości gornicze Skarbu Pruskiego. Land
przen~y w pr.acy w wys.okości sum, wypłacanych w tag pruski uchwalił rozporządzenie o oddaniu w rę
grudm.u r. ub . . 1 w styczniu. r. b. przez kasy chorych. ce spółki akcyjnej, utworzonej w dniu 9 pażdzier
~~łog1 ~obotmcze . wskazują na znac~ne obezwar~o- 1 nika r. 1923, zarządzania względnie wyzyskiwania 
sc10wame franka ~ powst~łą stąd drozyznę w kra1u; kopalin w posiadłościach Państwa Pruskiego. Na 
z uzyskanego w hst~padz1~ r. ub. dodatku społec~- I mocy pomienionego rozporządzenia dyrekcja górni
nego 50 cis na dmowkę 1 na członka rodzmy me cza Recklinghausen ma być przekształcona na je
są one zadowolone. ~eny_ w~gla. ~ą. utrzymywane I dną lub na kilka spółek akcyjnych. Ministerjum ma 
na swym dawnym poz1om1e, rowmez 1 frachty kole- przyjąć akcje należące do Państwa. Zastępstwo 
jowe chwilowo nie doznały jeszcze żadnych zmian. - --- ' 

W. K. *) D. 8. Z. r. 1924, :-.lr. 29. 
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Państwa polecono m1mstrom Handlu i Przemysłu 
oraz Skarbu w równych częściach. Ministrowi 
Skarbu przysługuje prawo odstąpien ia akcyj Ban
kowi Państwa Pruskiego. Sprzedaż akcyj przez 
Ministerium może odbyć się nie inaczej jak za każ· 
dorazową zgodą wyznaczonej na to Komisji Land
tagu. Zastaw akcyj w liczbie pow,yżej 33% ich licz
qy ogólnej wymaga zgody Komisji, o ile zastaw 
zachodzi pomimo Banku Państwa . Ministrowie Han
dlu i Przemysłu oraz Skarbu są upoważnieni do 
zaciągania pożyczek w wysokości do 30 OOO OOO ma· 
rek złotych. Komuniści wnieśli projekt upaństwo
wienia całej posiadłości górniczej i oddania zarzą
du nad nią tudzież wyzyskiwania kopalin organiza
cjom robotniczym. Projekt ten rzecz prosta został 
jednogłośnie przeciwko głosom komunistów odrzu-
~n~ WK 

Zapasy r.ud żelaznych w Szwecji. Pola rudne 
na północy Szwecji w myśl znanej uchwały Sejmu 
szwedzkiego były przedmiotem badań komisji rze
czoznawców, o czem teraz komisja pomieniona zło
żyła wyczerpujące sprawozdanie. Największe w Pań
stwie północne pola rudne mają, jak okazało się, 
znacznie większą rozciągłość, niż o tern myślano 
dotychczas. W szczególności dotyczy to złóż Kin.i
na, położonych na . północnym zachodzie od Gelli
vara, gdzie dawniej na podstawie wierceń do głę
bokości 300 m obliczano zapas rudy na 740 OOO OOO 
tonn. Obecnie wykonane wiercenia stwierdziły obec
ność rudy na głębokościach 700- 800 m, a przeto 
przypuszczalny jej zapas podwaja się, czyli wynosi 
około I 500 OOO OOO tonn. Nadto stwierdzono, że w 
miarę pogłębiania otworów jakość rudy polepszała 
się. Na tern mianowicie są budowane przypuszcze
nia, co do możliwości wywozu nie tylko bardziej 
wysokich gatunków rud (biednych w fosfór), lecz 
i dążenia ku rozszerzaniu zbytu dzięki nowym wyż
szym gatunkom, nadającym się do wytapiania z nich 
najczystszego żelaza. W . . K. 

Nowy szyb naftowy na Morawach. Miihrische 
Bergbaugesellschaft, które należy do koncernu So
ciete des Petroles de Dąbrowa, w styczniu r. b. 
wywierciło w · gminie Goding nowy szyb, który 
obecnie daje 8 OOO kg ropy dziennie przy nieznacz
nej względnie głębokości, wynoszącej zaledwie I 4 l ,8m. 
Ropa jest wolna od nafty i benzyny, w stanie su 
rowym znajduje zastosowanie jako smar, przy od
parowywaniu zaś daje olej gazowny i wazelinę. po. 
mienione Towarzystwo wywierciło na terenach 
gminy Goding cztery szyby, z których trzy okazały 
się wydajnemi. Pierwsze poziomy ropy leżą wśród 
warstw sarmackich na głębokości około 145 m. 
W bezpośredniem sąsiedztwie czeskie Ministerjum 
Robót Publicznych, dalej Towarzystwo Osteuropii
ische Petroleumindustrie i wreszcie Koliner Petro
leumraffinerie założyły nowe szyby, lecz dotyczczas 
bez jakichkolwiek wyników dodatnich. W. K 

Ciężki stan węgierskiego przemysłu żelazne
go. Prasa donosi o ciężkim stanie przemysłu żelaz
nego na Węgrzech. W końcu roku ubiegłego skład-

nice w wytwórniach okazały się przepełnionemi# 
Niektóre zakłady wskutek swoistych własności swych 
wytworów nie mogły pracować na skład, a przeto 
musiano powszechnie zarządzać ograniczenia ruchu 
i zwalnianie robotników. Przemysł narzędzi rolni
czych, jakkolwiek ma dosyć dobre widoki na przy
szłość, jednak wskutek spadku siły nabywczej u 
ludności wiejskiej, musiał też podzielić los innych 
przedsiębiorstw żelaznych. Wywóz zagranicę jest 
nader trudny wobec silnego współzawodnictwa ze 
strony Czechosłowacji. W. K 

Stan przemysłu w górnictwie dolnośląskiem. 
Po wprowadzeniu przedłużonego dnia pracy wydaj
ność pracy znacznie poszła w górę. Zbyt węgla na 
cele kolejnictwa, gazownictwa i wytwarzania ener
gji elektrycznej jest stale zadawalający. Popyt węgla 
na cele przemysłowe jest bardzo ospały, a na opał 
domowy zmniejszony. Mniej wartościowe gatunki 
węgla nastręczają przy zbycie dużo trudności. W.K 

Przemysł żelazny w Czecho-Słowacji w r. 1923*). 
Rok 1923 minął dla przemysłu czesko-słowackiego 
wśród niepomyślnego usposobienia rynku. Wywóz 
do państw sukcesyjnych był połączo11y z trudnoś
ciami znaczniejszemi, bowiem ceny miały dążność 
wybitnie zniżkową. Bardzo wydatnego obniżenia się 
cen być tu nie mogto dla tej prostej przyczyny, że 
zniżenie państwowego podatku od węgla a ute"ffi 
i zniżenie cen koksu okazało się nie o ty le znacz
ne, żeby mogło to spowodować zmianę położenia 
na lepsze. Dlatego też stan zatrudnienia w kuźnic
twie był mało zadawalający; ceny w os tatnich cza
sach spadły jeszcze bardlliej. Przemysł maszynowy 
nadal walczy z brakiem zamówień. Wytwórnie w a
gonów zamówień rządowych nie 'uzyskały, dostaw 
do. Rumunji z przyczyny niedotrzymywania termi
nów wpłat i dzięki zupełnemu ich brakowi przesta
ły wchodzić w rachubę zakładów czeskosłowackich . 
Z przyczyn powyższych należy spodziewać się ogra
niczeń ruchu tudzież zwalniań robotników w wy
twórniach wagonów. Walcownie cynku były naogół 
dobrze zatrudnione, chwilami nawet przedłużano w 
nich pracę na godziny nadliczbowe. Wytwórnie pil
ników, odlewnie mosiądzu , żeliwiarnie i t. p . miały 
roboty znacznie mniej, aniżeli w r. 1922-im. Jedyna 
gałąź przemysłu, która była zatrudniona bez przer
wy w przeciągu roku całego, jest to gałąź samo-
chodowa. W K. 

Sprawa koksu we Francji. Według doniesień 
pism niemieckich, ilość koksu, dostarczanego do 
Francji z zagłębia Ruhry, przekroczyła w styczniu r.b. 
liczbę 300 OOO tonn. Dnia 9 i I O ·stycznia r. b. od
było się zebranie Scof, na którem była omawiana 
sprawa przedłużenia działalności tego Towarzystwa 
i po 31 -ym stycznia r. b„ przyczem dla koksu fran
cuskiego byłyby stosowane zasady wolnego handlu, 
natomiast działalność Societe des Cokes de Hauts 
F ourneaux obejmowałaby podział koksu niemiec-
ki~. WK 

Austrjacki instytut oszczędnego prowadzenia 

*) u. B. Z. r. 1924, Nr . 17. 
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przedsiębiorstw*). Na zebraniu Związku przemy
słowców w Austrji p. Nationalrat dyrektor Streerm
vitz wygłosił odczyt, w którym uzasadniał potrzebę 
stworzenia w Austrji na wzór Niemiec komisji dla 
badania biegu przedsiębiorstw ze stanowiska osz
czędnościowego tudzież dla ulżenia przemysłowi 
drogą odpowiednich zarządzeń prawnych i zmniej-
szenia dlań ciężarów podatkowych. W. K. 

Rosyjskie zamówienia we Francji**). Rząd So
wietów zamówił we francuskich wytwórniach lotni
czych 54 samoloty dla ćwiczeń Henriot'a, 4 Mora
n 'a, płatne w złocie, nadto za l 7 OOO OOO rubli róż
nych przedmiotów i części lotnicze (silniki, narzę
dzia, przyrządy i t. p.). Istnieją pogłoski również o 
drugiem zamówieniu sowietów, obejmującem 1 OO 
różnych i 50 ciężarowych samolotów. W. K. 

Ochrona celna stali szlachetnej w Niemczech***). 
W lutym r. b. prasa niemiecka doniosła o ciężkim 
s tanie wytwórni stali szlachetnych w okręgu Rum
scheid'skim, a to z przyczyny współzawodnictwa 
stali zagranicznych (szwedzkich, angielskich, belgij
skich i francuskich), które są jakoby o 40i - so% 
tańsze od niemieckich. Zdaniem gazety Deutsche 
Bergwerks-Zeitung niemiecka stal szlachetna, jakkol
wiek jest rzec7ywiście nieco droższą, tern niemniej 
cena jej bardzo jest bliską do przedwojennej, nato
miast pod względem jakości znacznie przewyższa 
ona stale zagraniczne. Nadto ochrona celna dla sta
li szlachetnej w Niemczech prawie nie istnieje, staw
ka celna dla żelaza handlowego i stali szlachetnej 
jest )?dn.akowa, a zatem wynosi ona znikomo mały 
o dse'tek ~~ci stali szlachetnej. W. K. 

Rudy z Jugosławji dla Śląska Górnego. I Kuź
nice okręgu Katowickiego i Huty Królewskiej za
biegaj ą o kupno na jugosłowiańskich kopalniach 
rządowych żelaziaków czerwonych i brunatnych a 
to w celu potanienia górnośląskiej wytwórczości 
żelaznej i polepszenia w ten sposób warunków swe
go współzawodnictwa na rynku międzynarodowym. 

W.K. 
Wykorzystanie złóż szpatu ciężkiego w Har

zu. Odbudowa złóż szpatu ciężkiego w Harzu w 
okolicach Grundu i Silbernaalu w Hildesheimie 
(tamtejszy szpat jest bowiem najbardziej czysty 
i piękny) została przez Rząd zakazana. Kopalina, 
dawniej uważana za niezdatną do użytku, znajduje 
dzisiaj dosyć szeroki"e zastosowanie w prze"myśle, 
przedewszystkiem w przemyśle chemicznym, gdzie 
z niego są wyrabiane tak zwane ziemie i sole ba
rytowe, nieodzowne przy określaniu w pracowniach· 
chemicznych kwasu siarkowego. Sole barytowe są 
nadto używane dla wytwarzania trucizny na szczu
ry i myszy oraz ciał dla gaszenia ognia i proszków 
strze luiczych. Sproszkowany szpat ciężki zastępu
je białe barwniki ołowiane, tworzywa, używane przy 
wyrobie bielizny papierowej. W. K. 

Zapasy nafty w Stanach Zjednoczonych Arne-

*) /J. B. Z. r 1924, Nr. 15 
**) „ „ 18. 

***) M fi U H n 28. 
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ryki Północnej*). Zapasy nafty w Stanach Zjedno
czonych Ameryki Północnej są prawdopodobnie blis
kie wyczerpania się. Z ogólnej ilości początkowo 
określonych na l 5 miliardów barreli zapasów wy
dobyto już 6,4 miljarda. Obliczono, że w r. l 93 l-ym 
zasoby te mogą okazać się wyczerpanemi. Zapew
ne, obecne olbrzymie wydobycie (2/3 wydobycia ro
py na całej kuli ziemskiej) ze względów geologicz· 
nych nie będzie mogło przez czas dłuższy być utrzy
mywane na znacznej jak obecnie wysokości, przeto 
wyczerpanie się zasobów będzie mogło nastąpić 
nieco później, niż w roku l 93 l. Pokładane są na
dzieje na uzyskanie pewnego w · stosunku do obli
czeniowego nadmiaru ropy. T emniemniej Stany Zje
dnoczone z czasem będą zależały w silnym stopniu 
od przywozu ropy zagranicznej, w pierwszym rzę-
dzie Meksykańskiej. W. K. 

Dalsze posunięcia grupy lotaryńskiej.**) Grupa 
lotaryńska w ostatnich czasach nabyła tekę akcyj 
Towarzystwa Mathildenhiitte w Harzhurgu wzamian 
za akcje Towarzystwa Essener Steinkohlenbergwerke 
w ten sposób, że za każde 3 OOO marek akcyj Ma
thildenhiitte dała 2 OOO marek akcyj Essener Stein
kohlenbergwerke, i uzyskała przeto wpływ w Ma
thildenhiitte. Cel pomienionej czynności polegał na 
tern, żeby uzyskać możność wspólnej odbudowy 
kopalń rudv Mathildenhiitte obok Harzburga oraz 
graniczących z ostatniemi znanych uprawnień gru
py lotaryńskiej, przynależnych do Harzer Werke 
zu Riibeland und Zorge z jednej strony i z drugiej 
na zaopatrywaniu w koks z kopalń w Lotaryngji 
kuźnicy Mathildenhiitte. Trudno powiedzieć, czy 
w przyszłości zajdzie całkowite zespolenie Mathil
denhiitte z grupą lotaryńską. Plany koncernu lota
ryńskiego, dotyczące budowy kuźnicy o wielkich 
piecach i o stalowni, obecnie przynajmniej nie są 
bliskiemi do urzeczywistnien.ia, a to z powodu znacz
nych trudności pieniężnych, które przeżywa tak 
przemysł francuski, jak i niemiecki. W. K. 

Walcownie bednarki w Belgji. Towarzystwo 
zakładów żelaznych Ougre-Marihaye wysłało jedne
go ze swych inżynierów do Stanów Zjednoczonych 
A. P. w celu zaznajomienia się z walcownictwem 
bednarki (żelaza taśmowego) metodą Morgana, 
która, jak wiadomo, gwarantuje skalę wytwórczości, 
dzisiaj jeszcze nieosiągalną w kuźnictwie belgij-
skiem. W. K. 

Udział Niemiec w górnictwie rud szwedz
kich**). Komunikat szwedzkiego Instytutu Geologicz
nego dotyczy świeżo odkrytych nadzwyczaj boga
tych złóż rudy żelaznej w prowincji Vesterbotten 
w Laplandji. Oprócz znanych dużych pokładów ru
dy zostały tu znalezione rudy, które są całkiem 
wolne od fosforu; nadto istnieją tu również nadzwy
czaj obfite pola rudy miedzianej i cynkowej, któ
rych wydobycie nie nastręczy prawie żadnych tru
dności. 

*) De11tsche Bergwer/n;.Zeitung , r. 1924. Nr. 31 . 
**) Deutsc/1e Bcrgw~rks-Z1•itu11g, r 1924. Nr. 28. 
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Rokowania pomiędzy grupą kapitalistów ho
lenderskich, szwedzkich i niemieckich, podjęte w ce
lu założenia spółki dla wykorzystania złóż rudnych 
w prowincji Vesterbotten, mają przebieg pomyślny. 
Ma być założone przedsiębiorstwo początkowo o 
funduszu 5 OOO OOO guldenów. W. K. 

Bogate odkrycia platyny w Transvaalu.*) Po
szukiwania geologiczne w okręgu W aterberg w Tran
svaalu doprowadziły do odkrycia bardzo obfitych 
złóż platyny, a mianowicie na razie rozchodzi się 
tu o dwie żyły, które biegną prawie równolegle do 
siebie w odległości około 50 m jedna od drugiej 
i mają około 6 m szerokości. Rozciągłość złoża 
określona jest w przybliżeniu na 2! km. Odkrycie 
to ma ogromnie doniosłe znaczenie nie tylko dla 
rozwoju międzynarodowego handlu platyną, który 
już od szeregu lat z powodu nadzwyczaj uszczuplo
nego wydobycia platyny na Uralu doznaje wielkie
go ograniczenia, lecz również odkrycie pomienione 
posiada duże znaczenie geologiczne, gdyż platyna 
zalega tu w żyłach kwarcu. Dotychczas bowiem 
znajdowano platynę wyłącznie wśród warstw allu-
vmm. W. K. 

Poszukiwania nafty w Hannowerze. Koncern 
Stinnes' a według doniesień Gott. Tagehl. zawarł 
umowy z szeregiem właścicieli ziemi i gruntów 
w powiecie Burgdorf (Pro w. Hann ower), które za
bezpieczyły firmie Hugo Stinnes prawo poszukiwań 
nafty. Rozchodzi się o znaczne obszary w gminach 
Sehnole, Rethmar, Unimeln, Gretenberg, Evern, 
Gross i Klein Lobke; w Gretenberg'u wiercenia 
głębokie Jeszcze dawniej wykazywały obecność 
nafty. W. K. 

Odkrycie węgla brunatnego. Na zasadzie art. 
481 ·go ustawy górniczej (wyd. r. 1912-go) Urząd 
górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. 53-im Mo
nitora Polskiego z dnia 4-go marca r. b. , że Anto
ni Krzyżkiewicz i Wincenty Rutkiewicz, zamieszka
li w Koziegłowach, w gminie tejże nazwy, działa
jąc w imieniu i na rzecz własną, odkryli węgiel 
brunatny dnia 24-go stycznia r. b. zapomocą otwo
ru wiertniczego na głębokości 15,26 m na gruncie 
włościanki Jadwigi Wiśniewskiej, w osadzie i gmi
nie Koziegłowy, starostwa Będzińskiego, wojewódz
twa Kieleckiego, w odległości 200 m na południo
wy zachód od drogi, wiodącej od wsi Gęzyn, gmi
ny Choroń, do wsi Siedlec, gminy Rudnik Wielki 
i 180 m na północ od granicy gruntów osady Ko-
ziegłowy i wsi Siedlec. R. 

Zakłady łotewskie Phonix w Rydze. Urucho
miona niedawno wytwórnia maszyn Phonix ma do
starczyć Łotewskim kolejom ttPaństwowym pierwsze 
wagony pocztowe w liczbie trzech sztuk na dzień 
I-go kwietnia r. b. Koszt 1 wozu wypadł na 5 1 OOO 
łatów . Pewne zakłady niemieckie, które są zbliżo
ne do firmy Busch- Waggon, prowadzą układy co 
do dostawy Łotwie osobowych wozów kolejowych. 

W. K. 
Położenie w przemyśle węglowym w Niem· 

*) fJeutsclie B ergwerks·Zeil1111g, r. 1924, Nr. 37. 

czech w styczniu r. 1924-go*). Przedstawiciele prze
mysłu węglowego w zagłębiu Reńsko-Westfalskiem 
przy zawieraniu układu z komisją francuską zwra
cali uwagę na to, że kopalnie pod zarządem Fran
cuzów przy obecnie panujących stosunkach · gospo
darczych i komunikacyjnych nie będą mogły wy
dajnie lub też zupełnie pracować; obawy po więk
szej części spełniły się. Przemysł bowiem nie wy
stąpił jako odbiorca węgla z wyjątkiem zakładów 
przemysłowych, należących do koncernów, a cały 
zbyt ogranicza się głównie do dostaw z tytułu od
szkodowań wojennych, dla kolei, elektrowni, gazow
ni; dużą część wydobytego węgla sypie się na zwa
ły. Niektóre kopalnie nie podjęły jeszcze robót a 
niektóre kopalnie nie mogą zatrudniać tej załogi, 
jaką posiadały pierwotnie. Niedostateczne podsta
wianie wagonów wpływa ujemnie na zbyt węgla 
oraz za wysoka taryfa przewozowa. 

Na ;:,ląsku Górnym w dniu 2-im stycznia r. b . 
weszła w życie umowa o przedłużeniu dnia pracy~ 
na podstawie której robotnicy zobowiązali się pra
cować od 1

/ 2 do 2 godzin dłużej na dobę. Skut
kiem tego wydobycie węgla podniosło się za czas 
od dnia 3-go do dnia 25-go stycznia r. b. przecięt
nie do 37 187 tonn dziennie. Przeciętne wydobycie 
w roku 1913-ym wynosiło 37 218 tonn dziennie, a 
w roku 1922-im 29 748 tonn dziennie. Ponieważ jed
nak liczba robotników zwiększyła się o 50~ w sto
sunku do roku 1913-go, przeto nie osiągnięto jesz
cze wydajności przedwojennej; przy obecnej liczbie 
robotników wydobycie przeciętne na dobę powinno 
wynosić około 54 OOO tonn. Podstawianie wagonów 
było niedostateczne z powodu zasp śnieżnych; że
gluga na Odrze ustała z powodu mrozów. Ce
ny węgla od dnia 2-go stycznia uległy obniżce o 
5°0 i to w ten sposób, że na gatunkach grubych ob
niżono cenę niewiele, natomiast na gatunkach drob
nych i miale prawie o 3,07 marki złotej. 

W środkowo-niemieckiem zagłębiu węgla bru
natnego wydobycie węgla zwiększyło się w stycz
niu r. b„ co należy przypisać przedewszystkiem 
przedłużeniu dnia pracy. Popyt na węgiel surowy 
był dość znaczny. W dniu 1-ym s tycznia r. b. ob-
niżono ceny węgla o I 0%. T. P. 

Wyniki faszystowskiej polityki pracy we Wło
szech*). Największe przedsiębiorstwo metalurgiczne 
w Livorno, zajmujące się obróbką miedzi i niklu 
(Societa Metalurgica Ita(iana), wykazuje w swojem 
sprawozdaniu za rok 1923-ci, jakie wyniki dodatnie 
przyniosło zaprowadzenie wydajniejszego sposobu 
pracy w jednej z fabryk pomienionego przedsię
biorstwa. 

Otóż w roku 1923-im liczba robotników zmniej
szyła się z 923 (przeciętnie) do 759 ludzi, podczas 
gdy wytwórczość podniosła się z 5 602 tonn do 
6 292 tonn, czyli że wydajność na jednego robotni
ka podniosła się przeciętnie prawie o 34%. Przecięt
ny zarobek na dniówkę zmniejszył się również z 

*) .lfo11/a11isti~cl1t' R1111dsc/1011, r. 1924, Nr. 5. 
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31,20 na 26,48 lirów, ale pomimo to przeciętny za
robek roczny podniósł się z 6 7SO do 8 750 lirów, 
gdyż nie było ani bezrobocia ani strajków, wobec 
czego robotnik pracował przeciętnie 2 593 godzin 
w roku zamiast I 475 godzin (w r. 1922-im). 

Wartość wywozu wzrosła równolegle z 9,70 na 
11 ,63 miljonów tonn, a dywidenda Towarzystwa z 
'9% na I 0%. T. P. 

Kopalnictwo rud żelaznych w okręgach Dill 
i Lahn. Stan kopalnictwa rud żelaznych w okręgach 
Dill i Lahn w styczniu r. b. znacznie pogorszył się; 
te z kopalń, które pozostały czynnemi, tak dalece 
ograniczyły swe wydobycie, że trudno nawet po
wiedzieć, że są one w ruchu. Nadzieje , pokładane 
w zniżeniu cen rudy, zawiodły, gdyż niestety popyt 
na rudę i jej' wysyłka pozostały, jak i dotychczas. 
szczupłe. Na podstawie układu z robotnikami, po
-czynając od dn. 7 stycznia r. b„ długość dnia pra
cy została powiększona prawie do rozmiaru przed
wojennego. Pozostaje i nadal pod znakiem zapyta
nia okoliczność, czy zarządzenia powyższe przyczy· 
nią się wydatnie do naprawy ciężkiego obecnego 
stanµ kopalnictwa. W. K. 

Bilans Towarzystwa Francusko - Włoskiego 
Dąbrowskich kopalń węgla. W Nr. 46-ym Monito· 
ra Polskiego z · dnia 25-go lutego r. b. ogłoszony 
zo.stał bilans Towarzystwa Francusko-Włoskiego 
Dąbrowskich kopalń węgla za rok sprawozdaw
<:zy 1922/ 1923-i, zamknięty zyskiem w wysokości 
3 I 02 189,50 franków francuskich. Poszczególne po
zycje bilansu· przedstawiają się w sposób następu
jący (franki francuskie): Stan czynny: nieruchomości 
14 501 574,33 Frs„ budynki drewniane, urządzenia 
i maszyny 9 915 099,4 7 F rs„ nieruchomości w Lyo
nie 324 922,80 F rs„ zwały węgla i materjały 195 929,83 
F rs„ dłużnicy w Dąbrowie i w Lyonie I 086 408,96 
F rs., kasa w Dąbrowie i w Lyonie 64 361,53 F rs„ ban
ki w Dąbrowie i w Lyonie 5 471 324, 14 F rs„ papie
ry procentowe w Dąbrowie i w Lyonie 5 942 517,76 
F rs. Razem suma stanu czynnego 37 S02 138,82 F rs. 
Stan bierny: kapitał zakładowy (24 OOO udziałów): 
kapitał w akcjach i obligacjach spłaconych 9 640 500 
Frs„ kapitał rezerwowy zwyczajn:v 918914,72 Frs„ 
kapitał rezerwowy nadzwyczajny 2 631 998,68 F rs., 
fundusze ubezpieczeniowe 3 300 OOO.- F rs„ razem ka
pitał zakładowy 16 491 413,40 F rs„ wierzyciele w Dą
browie i w Lyonie 4174670,74 Frs., fundusz umo
rzeniowy 13 733865, 18 F rs„ zyski i straty: pozosta
łość z poprzedniego okresu operacyjnego 182 506,73 
F rs„ zysk rozporządzalny z okresu 1922/ 1923 r. 
2 919 682,77 F rs. Razem stan bierny 37 502 138,82 F rs. 

Rachunek zysków i strat składa się z pozycyj 
następujących: Strona Winien: umorzenia w r. 1922 
1923-im 1 200 OOO F rs„ fuFldusze ubezpieczeniowe 
600 OOO F rs„ odpisy na straty na kursach walut 
I OOO OOO F rs„ odpisy na kapitał zapasowy nadzwy
czajny 360 454,66 F rs., odpisy na kapitał zapasowy 
statutowy 324 409,20 F rs„ pozostałość z rachunku 
zysków i strat z okresu 1921 / 1922 r. 182 506,73 Frs„ 
zysk rozporządzalny za r. l 922/1923-i 3 I 02 189.SO 

F rs. Razem strona Winien 6 587 053,36 F rs. Strona 
Ma: nadwyżka dochodów nad rozchodami w roku 
1922/ 1923-im 6 404 546,63 F rs„ pozostałość zysków 
z r. 1921 / 1922-go 182 506,73 F rs. Razem strona Ma 
6 587053,36 Frs. 

Zysk czysty za r. 1922/1 923-i w wysokości 
3 I 02 189,50 F rs. podzielono w ten sposób, iż na 
dywidendę przeznaczono 2 640 OOO F rs„ zaś resztę 
zysku ( 462 189, 50 F rs.) przeniesiono na okres 
przyszły. L. 

Cena węgla w Niemczech w lutym r. 1924-go*). 
Ceny węgla w lutym r. b . zostały w ten sposób 
obniżone, że nowe ceny są jednak wyższe od prz~d
wojennych: na Śląsku Górnym o 120% (przeciętnie), 
na Śląsku Dolnym i w Saksonii o 122%. Ceny wę
gla brunatnego środkowo-niemieckiego zostały zmniej
szone o 15%. 

Ceny były następujące (w markach złotych 
7a I tonnę loco kopalnia): Śląsk Górny: węgiel pło
mienny gruby 18,60, kostka I 18,60, orzech I a (płó
kany) 18,80, Il a (płókany) 15,80, groszek 14,80, 
grysik 14,70, miał 7,00, pospółka 15,35, drobny 12,00, 
węgiel gazowy gruby i kostka I 18,90, orzech I a 
(płók.any) 19, I O, II a 16,00, groszek 14,80, pospółka 
I S,35, drobny 12,20, węgiel koksujący 16,00. 

Saksonja: węgiel surowy 20, 1 O, koks kawałko
wy 33,00, rozbijany I 33,50, Il 35,50, III 34,50, IV 
32,60. 

Niemcy Środkowe: węgiel brunatny pospółka 
3,50 do 4,35, przesiany 4,40 do 5,45, gruby 4,70 do 
S,65, miał 2,55 do 3, I O. 

Śląsk Dolny: Węgiel płomienny gruby i orzech 
I 24,80, orzech li 23,50, groszek I 22,50, II 22,00, 
pospółka 18,00, miał 16,00, węg1el kuzienny 20,00 
do 26,00, węgiel gazowy 13,00 do 25,80, koks: odle
wniczy 36,30, wielkopiecowy 34,80, kostka i orzech 
1 37·,80, orzech Il 36,00, groszek I 24,00, Ił 12,00, 
miał koksowy 4,SO, brykiety 30,00. T. ? . 

Ceny węgla we Francji w lutym r. 1924-go**). 
Kopalnie węgla departamentu Du Nord i Pas de 
Calais obniżyły z dniem 1-ym lutego r. b. ceny wę
gla o 3 franki na I tonnie, które były następujące 
(za I tonnę): 

rospółka Flenus od 20 - 25 mm 79 franków 
„ „ 30 - 35 mm 84 

„ w innych gatunkach 77 - 79 
węgieł antracytowy 75 „ 
brykiety przemysłowe. 142 
koks kuźniczy . 142 

odlewniczy. 157 T.P. 

Ceny żelaza w marcu r. 1924-go***). Ceny wy
robów walcowanych, ustalone w dniu 10-ym stycz
nia r. b. przez Związek polskich hut żelaznych, po
zostawały przez drugą połowę stycznia i cały luty 
bez zmiany, pomimo podwyższenia cen węgła od 

*) Przemysł i lla11dd , r. 1924, Nr. 10. 
**) 
*~") 
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480 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1924 

dnia ł 6-go stycznia r. b. o 76?0, koksu o 7 4?~ i płac 
robotniczych od 172% do 175?0 • 

Obniżenie cen węgla i koksu w lutym r. b. 
o 20% lub o 31°0 nie wyrównało zwyżki cen węgla 
i koksu z dnia 16-go stycznia r. b., wobec czego 
ceny wyrobów walcowanych pozostały nadal bez 
zmiany. Wobec obniżenia podatku państwowego od 
węgla oraz spodziewanej zniżki cen węgla na ko
palniach, Związek uchwali! obniżyć ceny o I 0%, 
ustalając od dnia 4-go marca r. 1924-go następują
ce ceny zasadnicze wyrobów walcowanych (za I 
tonnę loco huta): 
Żelazo handlowe . 
przy zamówieniach 

n n 

cena wyższa o 2°0. 

od 60 tonn; 
mniejszych 

234 złp. 

bednarka: zimno-walcowana 468 
gorąco-walcowana 270 

drut . 288 
blacha ponad I mm 297 
żelazo uniwersalne 279 

Do cen powyższych doliczane są dopłaty, obo-
wiązujące w dniu wysyłki. T. P. 

Zatwierdzenie cen węgla w Czechosłowacji*). 
Ministerjum robót publicznych w porozumieniu z 
Ministerjum finansów i handlu zatwierdziło ostatecz
nie tymczasowe ceny węgla z dnia 7-go grudnia 
r. 1923-go**). W ten sposób zamknięty został okres 
obniżania cen węgla w Czechosłowacji. T. P. 

Odkrycie rud w Laponji*). Według doniesień 
Szwedzkiego Towarzystwa Geologicznego dla po
szukiwań minerałów odkryto w Laponji w prowin
cji Westerboten bardzo bogate złoża rud i;niedzi, 
cynku, pirytu i siarki. Wydobywanie można rozpo
cząć natychmiast. Rzeczone Towarzystwo czyni sta
rania u Rządu Szwedzkiego o uzyskanie funduszów 
celem dalszego prowadzenia rooót poszukiwawczych. 

T. P. 
Ceny węgla w Austrji w lutym r. 1924-go*). 

Ceny węgla w Austrji w lutym r. b . były następu
jące (za I kg loco kopalnia w koronach austrjac
kich): Austrja Dolna: węgiel kamienny do opału do
mowego 5 I O, kowalski 400- 600, węgiel brunatny 
280- 420, gatunek gorszy 250- 320, lignit 180- 200. 
Austria Górna: węgiel kowalski 460, węgiel brunat
ny 300. Styrja: węgiel błyszczący 300- 500, węgiel 
brunatny 250- 380. Karyntja: węgiel brunatny kost-
ka 380, niesortowany 250- 300. T. P. 

Rad w Turkiestanie*). Ponieważ w Kongo 
odkryto bogate pokłady rudy radu, przeto cena 
międzynarodowa I grama radu spadła w przeciągu 
krótkiego okresu czasu z 110 OOO dolarów na 7 5 OOO 
dolarów. W międzyczasie odkryto bogate pokłady 
rudy radu w Turkiestanie. W lipcu r. 1923-go oce
niano ogólną wytwórczość radu na kuli ziemskiej 
na 8 uncji, z tego 3 ~ uncji przypadało na Stany 
Zjednoczone. Z powodu jednak odkrycia radu w 

*) 1lfo11fa11is1i.:,c/ie R1111d.~c/1n11, r. 1924, Nr. 6. 
**) Przegląd Gór11icz o-H11l//IC:J)', r. 1924, Nr. 6, str. 392. 

Kongo wytwórczość radu w Stanach Zjednoczonych 
została bardz-0 ograniczona, gdyż nie opłacała się. 
Jeżeli wiadomości o odkryciu radu w Turkiestanie 
zostaną potwierdzone, w takim razie wytwórczość 
radu w Stanach Zjednoczonych zostanie jeszcze 
bardziej ograniczona. T. P. 

Okrycie pokładów węgla kamiennego i złóż 
rudy żelaznej w Niemczech*). W Brunświku w oko
licach Mackendorf, Dohren i Grasleben odkryto po
kłady węgla kamiennego i złoża rudy żelaznej . Pe
wne przedsiębiorstwo z Hamburga otrzymało od 
urzędu górniczego w Brunświku wyłączne prawo 

I 
wydobywania i rozpoczyna odbudowę pokładów 
węgla kamiennego. Pierwsze nadanie górnicze obej
muje przeszło 2 OOO OOO metrów kwadratowych. 
W północno-zachodniej części nadania znajduje się 
sześć pokładów węgla każdy o miąższości 60 cm. 
Odkryty węgiel kamienny posiada podobno wielką 
wartość cieplikową. . T.P. 

Czas pracy w niemieckim przemyśle węgla 
brunatnego*). W okręgu górniczym Magdebur~
Helmstadt wprodzono nowy czas pracy, mianowicie 
wynosi on pod ziemią dziewięć godzin a na po
wierzchni dziesięć godzin. W okręgu górniczym Bit
terfeld związki robotnicze opierają się wprowadze
niu przedłużonego dnia pracy w sposób powyższy. 

Odkrycie złota w Kanadzie*). W Kanadzie 
północnej w prowincji Quebek odkryto niedawno 
nowe rozległe obszary, zawierające złoto . Po do
kładnem zbadaniu przez inżynierów górniczych 
stwierdzono, że nowe pola złota , bogatsze są od 
"pól w Klondike, w Australji i samej Kanadzie; po
la te położone są w o kręgu Abittibi i T emiskaming. 
W niedługim czasie pomienione miejscowości zwró
cą powszechną uwagę na siebie, chociaż obecnie 
są nawet w samej Ameryce bardzo mało znane . 
Około roku 1902-go w czasie budowy kol eji w okrę
gu T emiskaming natrafiono na rudy kobaltu i ni
klu, które zawierały do 25°0 srebra. Zasłynęło wów
czas nowo powstałe miasto Kobalt- City, a wy
twó.rczość srebra na kuli ziemskiej uległa zasadni
czym zmianom, ześrodkowując się w Kanadzie. 
T emiskaming po raz wtóry zwróci więc na siebie 
uwagę świata górniczego. T. P 

Odnawianie kopalń soli w Czechosłowacji*) . 
Rząd Czechosłowacki wyasygnował w r. 1924-ym 
6 500 OOO koron czeskich na odnowienie salin w Ak
na- Slatina. Przedewszystkiem mają być przepro
wadzone roboty konserwacyjne a następnie pogłę
bienie poszczególnych robót górniczych, ażeby w ten 
sposób powiększyć wydobycie soli. Część sumy po
mienionej przeznaczona została na budowę domów 
urzędniczych i robotniczych, poniew~ż warunki mie
szkaniowe w Slatinie są w stanie opłakanym. Za
pewne i w roku przystłym Rząd Czechosłowacki prze
znaczy większe sumy na odbudowę i naprawę salin 
w Slatinie, gdyż obecnie jest to jedyna w Czechosło
wacji kopalnia, która zaopatruje w sól całe Państwo . TP. 

*) 1lfo11/<111isti:. c/1e R1111dsc/1a11, r. 1924, Nr. 6. 
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ST A TYS TYKA. 
SPOŻYCIE WĘGLA POLSKIEGO 

w miesiącu styczniu r. 1924-go. 

Węgiel kamienny. Kopalnie większe 

Rok 1923 Rok 1924 

• o „ ' o „ 
·C :~·~ •C ;."'C ·c 

Rodzaje odbiorców o o N -N 
N u " u N u- u 
o g_~ ::~ o O-" >, 
>. >. o. o-

cii ... "' ,n ' "' o:>('; 0"-
"" _,, "' 

T o n n y 

Zagłębie Dąbrowskie. 

W r. 1924 spożyto węgla więcej 
(+ ) a lbo mniej (- ) niż w r. 1923 

Styczeń 

I 
I 

% 

Od początku roku 

do 31 stycznia 

Tonny I () 
to 

Koleje żelazne \ 18-l 2-16 1184 246 1102 2% I 102 225 1- '2 021 I- '15 1- 82 021 - 45 
Wojskowość 14 171 u 171 15847 15 8!7 + 1 676 + 12 + 1 67G + 12 

Inne instytucje państwowe . 6 978 6 !-l78 :l 606 3 606 - :1:l72 - 48 - :rnn - 4S 
Żegluga 227 227 30 30 - Hi7 - 7- rn1 - 87 

Koksownie 
Kopalnie rud kopalnie, nie maJące węgla 

własnego fi 7!-ll 5 791 5 :175 5 375 - 41 6 - 7- -11 6 - 7 

Przemysł naftowy 1 7!-lO l 790 30 30 - 1 760 - 98 - l 760 - 98 

Przemysł solny . 250 250 618 618 + :168 + 147 + ?.68 + 147 

Przemysł metalurgiczny żelazny 297 7 19 787 29643 29 6:13 - Bł - O- 1+4 - o 
Przemysł metalurgiczny innych metali . 4 019 4 019 42'19 ł 2-19 + 2:m + 6+ 230 + 6 

Przemysł mechaniczny i metalowy IS 722 18 722 200! 6 200!6 + I 32-1 + 1+ 1 :1u1+ 7 

Przemysł cukrowniczy 44-ll -1441 s 9!-l7 8 997 + 455ti + 103 + 4 5f>6 + 103 

Przemysł włókienniczy 62 480 62 480 27 15! 27 154 -35326 - ń7 - :-lf):326 - 57 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegi elnie, wapienniki). 1.) 618 l i'> 618 6 ·~3 1 6 ~31 - !-lJ87 - 60 - !-l38? - 60 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 28i 281 10:"> 105 - 176 - 6" - 176 - 63 " 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, go-

rzelnie) 1093-l 10934 6 608 6 608 - -1326 - 40 - 4326 - 40 

Puemysł chemiczny u 10.J: 14104 10 826 10826 - 3278 - 23 - :1278 - 23 

Przemysł papierniczy. 1!'>·113 15 413 9058 9058 - 63!'1!) - 41 - o 355 - 41 
Inne gałęzie przemysłu 17 7:'l9 l 7 7:lP 15425 15 425 ~ 2:114 - 11 - 2:H4 - 13 

Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje bez-
pośrednio oraz za pośrednictwem zarządów 
miast ~3 -163 33 463 26 527 26 527 - (}!}:~6 - 21 - 6 916 - 21 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-
mowego 2ł 145 NJ45 30 185 30185 + 6040 + 25 + 6 O.J.0 + 25 

Pośrednicy . ~0504 50504 :39 459 39 459 - li 045 - 22 - Il 04!\ - 22 

Wywóz za granicę 21 .">86 21 f>86 38 651 88 651 +1106:"> + 79 + 17 065 + 79 

Razem 536 GS9 536 6 9 400 8Pti ! 00895 -13579-l - 25 -135 79! - 25 
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Węgiel kamienny Kopalnie mniejsze Zagłębie Dąbrowskie. 

Kolej e żelazne 
Wojskowość . 

Rodzaj e odbiorców 

Inne instytucje państwowe 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud kopalnie, me mające węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki) 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, 

gorzelni e) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł papierniczy 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje 

bezpośrednio oraz za pośrednictwem zarzą
dów miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku 

domowego 
Pośrednicy 
Wywóz za gramcę 

Razem . 

Rok 1923 Rok 1924 
W r. 1924 spożyto węgla więcej 
(+ )albo mniej(- ) niż w r. 1923 

Styczeń 

T o n n y 

11 f, I 115 -1- 115 

789 7S9 10 10 779 

510 510 80 ))0 ł30 

r.o 50 50 

7.">5 75!'> l .'ilS I :11 8 + 763 + 

870 

562 

70 

(i()2 662 

rn 391 13 :~9 1 

19!5 

:2H 

61137 

fi62 

rns - 672 

:ni .i.i s 

6 937 - 6 ! 5! 

4 08:2 1 1 Ó697 1 1 067 - :-10 15 

:i35 89 ::!46 1 -

4630 .j. (fi0 :2fill 

4 096 ł 0116 582 

:2 8:3G 2 836 l 365 

."i 78.'> 5 78fi -l 058 

2611 - :2019 

;,39 - :) 507 

l 36:> - 1 471 

.j. 058 -- 1 7:27 

:i ()00 :l 600 2 63il 2 6:33 967 

8 02:2 8 0:22 5 693 

16 351) 16 3'10 )) 387 

673 

5 693 - 2 3:29 

8 387 - 7 963 

673 - 2 :281 

u 
o 

Od począt ku roku 

d o 3 1 stycznia 

I Tonny 

100 -

!li) 779 

8~ .no 
100 - 50 

101 + 76:) + 
100 - 5():2 

77 - 117:2 

()3 - .f. I S 

48 - 6 4Tl4 

7.j. - :~01 .'i 

73 - 2-!G 

.j..j. 2 019 

86 - ;) 507 

fj•) - 1471 

:30 - I 727 

27 H1)7 

29 - 2 329 

! 9 - 7 9(i:J 

77 - 2 :281 

•) 

o 

100 

99 

84 

100 

!Ol 

100 

77 

63 

48 

H 
86 
52 

27 

29 
49 
77 

70 :l9! 70 39ł 86 152 '36 152 -34 :242 - 411 - :-Ił :242 - 49 
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Węgiel kamienny. Wszystkie kopalnie Zagłębie Dąbrowskie. 

---
Koleje żelazne 
Wojskowość 

Rodzaje odbiorców 

Inne instytucje państwowe . 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud kopalnie, me mające węgla 

własnego 

Przemysł n.aftowy 
Przemysł solny . 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali . 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki). 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, go-

rzelnie) 
Przemysł chemiczny . 
Przemysł papierniczy . 
Inne gałęzie przemysłu 

Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje bez
pośrednio oraz za pośrednictwem zarządów 
miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-
mowego 

Pośrednicy . 
Wywóz za granicę 

Rok 1923 Rok 1924 
W r. 1924 spożyto węgla więcej 

C+ ) albo mniej (- ) niż w r. 1923 

• o« ' o „ 
•C ;.."O·c ·C ~"O ·a 

" ti ==' ti " ~~ ~ N N 
Styczeń u o .!IC ~ u ~o~ c Q. 0 ~ >. ... .,, 

Ji 
.., • „ 

en ~~CY; o~;; 

T o n o y I 
I 

118-! 361 1184 :361J102 225 1 102 225 1-82 136 1-

1.J. 171 14 171 15 847 1!) 847 + 1 676 + 

7 767 7 767 :H)l6 3 61.6 - 4 l '> l -

227 227 30 30 - 1~17 -

fi 791 f) 791 5 37;, 5 375 415 -
2 '300 2 300 110 110 - 2 HlO -

:100 300 618 !i18 + :n8 + 
30542 :10542 :·H 161 31 16i + 619 + 
!581 4 !°>81 42!9 4 2!9 - 332 -

19 !°>92 19 !°>92 202!! 20 244 + 1)52 + 
:) !03 510:3 9 '.W 9 2!1 + 4138 + 

7!°> 871 7:) 871 34 091 :14 091 -t,,1780 -

19 700 19 700 7 ·~98 7 ~98 - 12402 -
616 616 19! 194 - ! 22 -

15 !i6! 15 564 9 219 9 219 - R3!f> -
18 200 18 200 11415 ]} 415 - 6785 -
18 249 18 249 i0423 1042'3 - 7S2ti -
2352! 23 52.J. 19 .J.83 19 483 - 40!1 -

~7 068 :17 063 29160 29 160 - 7903 -

:12 167 32 167 35 878 ·3r, 878 + 3711 + 
66 854 66 854 47 846 47 846 -19008 -
24f>+O 24 5+0 39124 39 .32! +a78.J. + 

Od początku roku 

do 31 stycznia 

% Tonny 
I 

I 
4.5 1- 82 I :SG'-

12 + 1676 + 

5:3 - "'151-

87 - J97-

7 - .J.l() -
95 - 2 1 ~10 -

106 + :>.18 + 
2+ 6HJ + 
7 - :~32 -

s+ 0521+ 
81 + .J.1 :1s+ 

55 ~ 41 7.80'-

f" )ol - J2 .J.l)2 -
69 - 422 -

41 - (j :14;) -

:17 - (i 785 -
4,3 - 7 826 -
17 - 40!1 -

2 1 - 7 903 -

12 + 
;3 7] 1 + 

2S - t!) 008 -
60 + 1478! + 

% 

12 

53 

87 

7 

1!5 

106 

2 

7 

3 

tll 

55 

(i3 

69 

41 

37 

43 
17 

21 

12 

28 

60 

Razem . . 607 083 607 083 437 047 437 047 - 170036 - 28 - 170 036 - 28 
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Węgiel kamienny 

Koleje żelazne 
Wojskowość . 

Rodzaje odbiorców 

Inne instytucje państwowe 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud i kopalnie, me ma1ące węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki) 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, 

gorzelnie) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł papierniczy 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje 

bezpośrednio oraz za pośrednictwem zarzą
dów miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku 

domowego 
Pośrednicy 

Wywóz za gramcę 

Zagłębie Krakowskie. 

Rok 1923 Rok 1924 
W r. 1924 spożyto węgla więcej 
<+ >albo mniej(- ) niż w r. 1923 

Styczeń 
Od początku roku 

do 31 stycznia 

T o n n y 

50 370 I óO ;\70 :38 3:33 38 :333 1 -12 037 - 24 - H im I --
5 28 1 :) 281 4 508 4 508 - 773 - 15 - 7i3 -

l 954 I !l54 3 476 3 4i6 + 1 522 + 78 + 1 522 + 

350 

:2 2-lO 
s 740 

169 

45?"i 

i22 

;3fiO 1 804 1 04 + 1 454 + 
2 240 2 252 2 2ń2 -+ u -t 
8 740 11 468 11 468 + 2 728 + 

169 2i4 2U + .J..') + 
- 2 059 2 059 + 2 0!)!) + 

2i l 

10 

2i l -- 184 -

JO - 712 -

1 153 I 153 - - ll f>:I -

'/ 2!l7 

:·H3 

3 liS 

'l 2:i1 

771 

2 5:')9 

:-3 Ii8 

3 2:i1 

771 

2 559 

5 iO.') I 
!'>92 

I 

2 :ioo 

264:.') 

1 147 

:-3 09,1 

5 70!'> - I 51)2 -

.'>92 + wi j + 

2500 -

2645 -

l 147 + 
:3094 + 

67~ -

GOG -

376 + 
!);}!) + 

6 23?1 O 23:l 8 O!li 8 097 + I 6-l + 

2d 9?"i6 28 956 l 125 18 12!) - JO ' :3 1 -

12 817 t:HsI7 26260 26260 + 1H.J.3 + 

5 506 !> .~>06 2 4:15 2 ! 35 - a 011 -

+I!)+ 

i + 
: 4:'>4 + 

?H + 2 728 

12 + 
+ 
+ 
+ 

27 + 45 

o -r 2 o;,9 
40 - 1 4 --

99 - 712 -

100 - 1 15;3 -

22 - l .192 -

73 + 249 + 

21 - 6i 

J!l - 606 -

49 + 376 T 

21 + :i:l.') + 

30 + I 6~ + 

37 - 10 8:31 -

JO.) + 13 443 + 
56 - ;3 071 -

o 
o 

24 
15 
78 

415 

1 

31 

27 

o 
40 

99 

100 

22 

73 

21 

19 

49 
21 

30 

37 
105 

56 

-----l·----------------1----··----
Razem 142 34:.1 1-t~ 34-f) 1;34 995 13! 99.1 - i ;~:)0 - !) - 7 3.10 --
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Węgiel brunatny Zagłębie Dąbrowskie. 

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

Koleje żelazne 
Wojskowość . 

Rodzaje odbiorców 

Inne instytucje państwowe 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud i kopalnie, me mające węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki) 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, 

gorzelnie) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł papierniczy 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, e lektrownie, wodociągi i tramwaje 

bezpośrednio oraz za pośrednictwem zarzą
dów miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku 

domowego 
Pośrednicy 

Wywóz za granicę 

Rok 1923 Rok 1924 
W r. 1924 spożyto węgla więcej 

(+ ) a lbo mniej (-) nii w r. 1923 

_, 

307 

1 706 

7 286 

76 

152 

597 

366 

101 

T o n 

307 

1 706 1 320 

1 036 

7 286 3 209 

256 1 541 

76 133 

152 116 

597 301 

:366 78<3 

10 1 -

Styczeń 

n y _, 

153 154 

1 320 R86 

1 036 + 1 036 + 

3 209 - 4077 

1:-38 + 62 + 
116 36 

301 296 

783 + 417 + 
- 101 

Od początku roku 

do 31 stycznia 

I Tonny I 
-1 

:)0 - 15! 

23 - 386 

o+ J 036 + 

56 - !077 

79 - 202 

82 + 62 + 
u - 36 

50 - 296 

114 + !17 + 
100 - 101 

50 

o 

56 

79 

82 
24 

114 

100 

-----1----------l·----1----1----I·---
Razem 1 o 84 7 10 8.J.7 7 11 o 7 11 o - 3 7:-37 34 - :1737 34 

R. P. 
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486 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY . 
' 1924 

1-- ·--

, 

DANE o LICZBIE ROBOTNIKOW 
. . 

lutym 1924-go. w miesiącu r. 

~ęgiel kamienny. Zagłębie Dąbrowskie. 

L i c z b a r o b o t n i k ó w 
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~!537 99:~ 666 - 8 "' ') ;i_ :2 OJ .'> 29 063 16870 706 !:iS 
' - 52-1 ~>80 Hl;33 -!l -±07 l 699 112-ł - 1376 2595 -±8201 
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26:~6!) 1181 618 - g ,)(j 177 29197 16968 7!)0 -!.''>3 - .~49 12+ 1868-! łil3:i3 I !l7l l 071 - 1::!05 301 478 l 

2fl961 117 6i5 - l 091 ~WB 29 113 16798 780 -1:59 - 390 227 1 654 !"!.7:-i$1 1%8 I 07± - 14gl .J.9:J -1,7 767 
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20 127 1165 628 - 907 6 2:,3 29 o o 13599 07 +lS - !!:">O 344;3 l l:S617 33726 11)7:2 10-Hl - I 257 91196 47697 

2482 nu 623 - 14 2-18:36 29 096 5 121 793 392 - 9 12291 18606 7603 193± l 015 -- 23 ;37 127 ,1,7702 

2;')405 1193 -184 - l 386 +87 28 95:i 16771 l => :34-! - !72 293 J8G95 42 l'/(l 2008 '28 - 18:)8 780 +7650 

263!8 IWl -!61 - 6!19 :177 21:) 1:168 16%6 802 ;134 - ;jHJ 229 J81i40 -±:l304 1 9-!5 79il - 9.''>8 606 4760 

26:372 11 57 !07 - :)76 !O:"> 28 917 17081 780 313 - 23il 2:12 18639 -:1:;3.:,53 l 9:37 720 - 809 5;37 47f>56 

26122 115:3 399 - ii:l± . -192 28 700 17230 78-! :imJ - 22'3 286 188:-32 ±:l3!":>2 19:37 708 - 757 778 !7532 
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' ) Brak danych z kopalni Franciszek. . 
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Nr. 7 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 487 -- --

Węgiel kamienny . 
I 

. 

Zagłębie Krakowskie. 
I 

I 

L i c z b a r o b o t n i k ó w 

R A z E M 
I 

N. a d o I e N a powierzchni i 
I -
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488 PRZEGLĄD GÓRNICZO~ HUTNICZY 1924 

Ił 
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J 
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Węgiel kamienny. 

Wszystkie zagłębia. 
. 
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- -! ±:'>J :i 970 1):3 827 

2 5łi :15-1 63 860 

- :3 !09 6 JO:J 63 621 

- l 839 ± 8:i0 6:3 656 

- I 176 H 508 63 58il 

725 21! 4;')0 6:'l fi64 

55 51 880 63 67± 

- 2 087 ± 902 5;1 2:l! 

- 1 ±9! l 8?.8 ()3 :jJ9 

- 1 ±~2 7±?. 63 :!~6 

- 1 ?.75 2 96?. 63 :·n 1 

- l 68-1 2 ::i 2 ():1 216 

807 18 828 {j3 Ol! 

9 :'>O 2JO ti'l 027 

- 2 62;, 1 srn t:i 'I 020 

- I 768 1 90:1 62 984 

- 2 081 656 62 865 

l ±59 2 lf>G 62 807 

- l fJ70 I :·142 

I 2 I l9 5:34 

cl!> 49 904 

62 70f> 

62 550 

62 569 

- 2 fil!:> 2 2±.') 02 455 

l 368 :ł '.Wi 62 404. 

L :rn6 Ti:'> 

- l 060 :3 6 (j 

- l OfJO 12 893 

62 272 

62:m 

62 100 
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Nr. 7 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY. 489 

Węgiel brunatny. 

Zagłębie Dąbrowskie. 

-

L i c z b a r o b o t n i k ó w 

R .~ z. E M 

N a d o I e N a po w 1 e r zc h nj 

- ' 
Nieprzybyłych do pracy 

. 
Nieprzybyłych do pracy Nieprzybyłych do p racy 

·r: .r: .r: .r: 
u >. z powodu u :-, z powodu u >. z powodu 

" 
>. u >. u >. u .... „ - „ ... „ 

·- >. „ .~ o li >. „ .~o li 
>. „ 

-~ o li ..o Q. ~ .r: ~ co 
„ 

E ..o Q. ~ .r: ~ co 
„ 

E ..o Q. ~ .r: ~ co 
„ 

E r:-o..>e r: -o..>e .~-o~ „ >. >. •O u ~ „" ·~ o ·a " >. >. ·O u ~ „" ·~ o ·.s " >. >. •O U ~ Ili" " „ o ..o Q. >. •O „ r: ... „ o ..o Q. >. ·O „ r: - N o ..o Q. >. •O „ r: " o r: -o oE ..>C Q. o - ... ·O 

I o oE ..>C 0..2 ~ ~_g 
·o o o .s ..>C 0..2 «i o o ·O 

Cl 
„ ..,, ;·i „ o o co „ -o co „ -o 

"° o - Ili -~ N C0..0 o - Ili ·~ ; ~ 
„ 

- Ili ·v- ; ~ „ co.o 
Cl. „ ... o a.. ... ..... o o.. o ~o. o .r: :i Q. u:.:: " o 

I .r: :i Q. u:.:: " ~ .r: !: ł).:.: " ~ 
u ~ ·a-o ·a „ 

u " ·a-o ·a u „ ·a..,, ·a 

1 500 2 I - 21 - 550 !>24 Hl 1 - J:l 8 f>6f• 102-1 +i 2 - 3! 'i 1 11 
2 2+ rn - - - i'>24 567 11 H I - - ·U5 !>48 1-1:2 :~3 l - - Sl39 1 11 
3 22 J9 - - - 526 567 1()4 i 4- J - - 4:29 548 1:26 :ri 1 - - ll.15 l 11 

,i Hl 27 1 - :~6 38 543 401 23 I - u 81 530 842 50 2 - 60 lHl 1 07 
5 469 27 l - 17 31 !)-li) 4-18 N I - 14 59 546 917 f) J 2 - 31 90 l 09 
6 4-21 30 l - 5fJ 49 , 5f>Ci 4-40 22 2 - 7 79 550 861 52 3 - 62 128 1 IO 
7 H2 :32 11 - :39 J3 537 44:S 24- 2 - '39 40 5.')0 887 56 13 - 78 53 l 08 
8 49:1 31 12 - 21 2 559 501 2!> 2 - 21 B 561 994 5Ci L-! - 42 l-! 1 12 
9 504 :30 12 - 2a 2 571 497 23 2 - 2-! 11 557 1 001 5:1 l.J. - -!7 1 :1 l 12 

JO 23 26 - - - 523 57'!. 101 20 I - - Hl 556 124 4li l - - g57 I 12 
11 -!(i:l 30 g - ?-_, 46 ~75 -lH 25 l - 3-! 2-! 558 9:17 5~> JO - 61 70 L 1:1 

12 52-! 29 10 - 24 l 585 50:1 2 ] - 17 6 5!>5 1 027 57 Il - u 7 !U 

I~ !).J,ł 2:1 10 - 16 6 59g 4-77 29 l - 16 2 525 l 02 L i'>2 li - 32 ~ 1 12 
H 530 18 18 - 17 7 5 5 -!90 24 l - H - 529 1 020 42 u - 31 7 I Il 

15 519 18 12 - :w 15 .')-! 473 2-! - - 13 -· 510 992 -!2 12 - 33 l!'> 1 09 
16 465 17 12 31 2!5 44 592 410 28 2 19 22 14 -!90 875 +o H ?">0 -!5 58 los 
li 22 14 - - - 541 577 10-! 18 l - - :382 505 126 32 I - - 923 1 os 
18 4- * 21 - +:-! 17 25 5!'l0 4-k7 ] <.) 2 24 20 2 f>H 931 -W 2 fi7 37 "!.7 I 10 
19 -197 24 l - 38 26 586 455 18 2 - 16 16 507 9!>2 -!2 :3 - 54 ł2 ] 09 

20 471 2!"> 1 - 19 57 cm 396 17 2 - 1~ 
•I 68 500 67 t2 :3 - 36 125 I 07 

21 ,:.H 21 2 - 22 !)l 570 384 17 5 - 8 79 493 858 :J'l 7 - 30 130 1 06. 
22 497 19 1 - 17 4g ·'>:i H81 J() 5 - u 82 495 878 :!.'> 6 - 28 131 1 071 
23 3g7 2:! 2 - 1:1 147 581 :305 16 5 - 12 168 506 702 :1 7 - 25 :~ 1 5 l 08' 
24 16 21 2 - - !°>4:1 582 98 12 5 - - 390 505 114 33 7 - - !l33 l 08 
25 300 24 2 - 37 225 588 259 1 fi :) - 28 19.) 502 559 :~g 7 - t);) -!20 I~ 

26 472 22 2 - 12 72 !'>80 :~77 lfJ 4 - 10 !l2 -!98 4ll ;37 6 - 22 16-± l 07, 
27 487 21 l - l 43 570 399 14 .J. ·- 13 79 509 6 3;) ;°J - 31 122 1 07 
28 41i2 21 1 - 25 43 552 3g7 14 4 - 8 79 502 s:,9 35 f) - 3;'} 122 1 05 
29*) -!57 21 1 - 11 ł2 :'>32 400 14 -l - 11 o 509 57 :1:) 5 - 22 122 l Oł 

• 
. ----

*) Brak danych z kopalni Helena. 

' 

' 
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_490 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY. 1924 -----

Węgiel kamienny i brunatny. 

Wszystkie zagłębia. 

: Li czba ro b otników 
,. R A z E M 

N a d o I e Na powie r z c hni 

Nieprzybyłych do pracy 

z powodu 

Nieprzybyłych do pracy 

z powodu u "' 
"' u 

- CIS "' „ 
..o o. 

Nieprzybyłych do p1acy 

z powodu 

1 J:~ :liO 1 łO!l 

2 :1 '2i7 I :~Si 

3 3 ! ł :i I .~-,fi 

4 ~I :!t:3 l 3m1 

f> :\.) -1-!li j 4:\7 

6 :\O 71i7 I :39-! 

7 :I:! OO: I H 9 

,8 :!!l ("li I -1-8:3 

19 14 11 :1 I .1.J. 

o :! :mt 1 :i16 

1 :l:! 0-.,-1- 1 .J,:3-1-

2 :\:i H ;i l !G7 

3 1Fl !IS:! J :>0:1 

4 :1:1n74 1 5:17 

r'5 ;{:l HłO I .'16.'> 

1 :if>l ~7 22 -.,:i1 
2!b0 I !"J-l-:1 

8 
9 :1-1, :!3-1- 1 1102 

W :H h8!1 1 :is:, 
~l :l.J. o:u l li:! I 

~2 :-ł.t :111 l (jjf) 

•3 :!:! lłO 1 f>i!l 

4 :! '>::;!l 1 5;,:1 

'5 :I:! !l29 l !l07 

6 :14 1-lll 1 1)-llł 

7 3;, Of>t> J f>f>!"> 

8 :12 ~ll)7 l 5fl!'i 

~9 26 :W:1 l 600 

6 Ił 

662 
6f>9 

7:10 

826 

72 1 

79-1-

71-1-

fi66 

6f>O 

7-ll 

O CIS 
CO-"' „ ·-
i: 5 .„ o „ ..o 

-.; o 
N"" 

.~"O 
i: o 

E „ .... 
•O 
co 
o 

N O 

„ " o. 
"' ..o 
o „ 
o 

..<: 
u 

149 I 6.')!l 2 :>O-! :m 7&0 22 :>:\o H79 .J.7$ 

- -,o ;.IH5l 39 !'>7 CHl7 1 lłł9 H6 

SO 3-!f>92 39860 6 256 9i'> I -1-40 

- 3 2t:1 :i I :W :39 707 21 .J.:\ i 

- 1 61HI 242 :19 6\JS 22 6H I 

- 2 082 .J. 682 :19 6±6 2CJ Ci8-1-

- 1 2:1:> 

~(j;I 

:i 92-! :39-!97 2:! J ±1 

7 416 :\!H33 21 :100 

\) 7 5:12 

97-l .)(ił 

!120 .);39 

9.'">'.l 4!ll 

974 -! .-, 

lSi :!:!SH :19661 16 ił6 980 -!04 

3'3 :l:i !:'.>S H97:!6 li 02'; 

- 1 ;,79 :10-t1 :rn 6nl 21 ;,;,,i 

l !O!l 

- l 0!6 

!l40 

I :'\lll 

l :17~ :!ll83J 22 :1:i 1 

488 :19 720 22 ;,99 

24:1t> 39621 22+:-1 

I !!22 3P57-! 22 .J.0-1-

~li.ii 33;, 

975 -!59 

983 J:iO 

llH L .J.30 

mn H :i 

llSS .fil 

31 tl:li l:l7!l6 ~9;)7:1 17 724 \181 .U)4 

- - :1-1. H 8 ::19 <i:32 fi :mi !lHO -!:'.>U 

.J.:l 2 O-li J ,tJ5 39!7:! 22 0:1:1 l OOS 521 

- 1 :12s 1 n.J. 3!l397 22 20.J. 1 001 510 

- I ;)8!') +38 392±7 22 30'l , 989 ;) 19 

- l 06!1 10:14 :lP 1:>4 22 101 i 0:12 ?'> 11 

- l ! 8!"1 !l60 :J9067 :!2 :!67 I 00\l :'J l± 

\)28 1:3801 39 l.'>2 16 :i82 I 0:!7 4f>0 

U :H!l(il} 39 118 6 220 l Oo:, ±21 

- I 9S2 1 itiS 3889b 21 iOI ! 024 -!2:J 

Il l l 66-1. :lS \l:17 2 l !l92 l CXJ8 H90 

l ().!.{) 5±8 38 7-18 22 .'>f>2 979 :372 

302 2fiS7 gg;, 35 21 969 IJQO 359 

7±0 9;,;,5 :jS~65 19 -!Hf> I OO<l 3H 

l\l 

O CIS 
co..>< „ ·-
i: 5 

•N O 
~..o 
" o 
N "" 

.~"O 
c:: o 

E „ 
:"O 
co 
o 

"' N O 
„ "O 

o. 
"' ..o 
o 
o 

..i: 
u 

~ -e 
·O ;... 
o. c:: 
o~ - „ „ .... 
::> o. 

;);) J 069 2!> 2:)2 5.) \)(JO 2 38ti l 167 

IO 17 601 25077 \l ~.J.S :! 336 11(18 

1-l 17-1-11 :!5072 9:~99 2337 1091l 

I :ł69 !l69 :ł.) l!J:i 1'>2 64fJ 2 386 1262 

8:ł :ł02 25'.n:i 5o 12<i 2 +11 1:190 

l :18\l I !).J,9 2'>081 :i 1 451 2 :lH 1260 

li!32 1:179 25 2.J.6 54 2:Hi '.U02 1285 

:l.i.'> 2106 25 220 i'>O :lU7 2 4:17 l J!lll 

{j 616 250:31 30 '>:'l9 

li 67fJ 12;1 076 8 31)2 

1131 2łti88 ."i:{{j:l8 

-1-fH U 6:11 ;,7 .J.7() 

2428 lOiO 

2 483 10:-l!) 

2 409 1200 

24:10 I Hi6 

~ :ltl 262 2-1 720 '>8 f>ti J 2 .J.94 1 HH 

:lfili !'):{ l 2-1802 56 -lł5 :L'>30 11 7f> 

31)8 ł7!'> 24 7:36 51i 3H 2 !)5:3 1299 

21:> ~'>090 2.J.523 -!O 1'>75 :! ;J:32 1201 

9 lłiob5 2H77 Il 3.">3 2 .'lO:l I! Il 

6: ;, -J:ll :!-! 652 ;,;, ti2ti '2 62:! 1:lOO 

2+630 5() -t :I~ 

2±6911;W193 
2+716 56 J:32 

ZHlo 5() 778 

:178 ()O-!S ZHS:> :is i :!2 

21 16868 U5:IB \) lOH 

602 3~7 2-!6-!i f).j. 630 

409 7.J.6 2-l !'J-!5 56 1-1-1 

:l51 :14.9 24' 603 f)7 608 

2\H 1121 24 730 5-! 9:-S6 

:l32 H.'>9 2-li'>71i .J.5 6:1"l 

2 ao:s 126n 

2 .'>7-! 127:! 

Z f>f>:I 1:1 10 

2 6Zł 1:11<> 

2 60fi 

2 .'>61 

:! ():Jl 

2 .·1.'>7 

z :l:l-l 
2 5.i,;) 

2 fjt)(j 

! 154 

lllł 

lO:lf> 

93.J. 

9lfJ 

883 

Sl O 

19-l 

:)0 

67 

o „ 
""""" „ ·-
c:: 5 

•N O 
~..o „ o 

N '" 
.~"O 
: o 

E 
.! 
·O 
b< 

':'.) 

2210 3!i3 6.10:'!2 

\)() 52 0:12 6-l 9:1! 

!l.J. .12 OO:l 6± 932 

+ 5 1-i. 4 OSl"l 6·HOO 

2i'>'i8 -1-H HHl51 

:l-!71 6:!31 H-i.727 

l 917 4,l)l);\ 6ł i-!3 

1 218 9522 6± 10:1 

77:! :!\l .ttiH 64 fill2 

5;> 52 s:H 6-t 002 

2 1-l:S 4 972 6-l '367 

1 5:1!'> J :1:1 Cl! -1-62 

l .J..H 750 64 ,<.J.O 

l 306 2 !l69 CH 425 

1717 2:197 M:\10 

8:12 188 6 6-! 096 

Il !'>! 133 6ł IU\J 

2662 1846 64 124 

182:! l 94:, (j.j, 077 

2 117 781 63 9;.J 

l .j. 9 2 286 6:J 370 

1 !"i98 1 .ff! 63 7 :1 

I :100 l!l8!9 63 6:37 

:i,> :1os:n 63 o:ia 
2 5b.J. 2 !WJ 63 5±5 

1 :ino 2.i,10 63 .J. 'l2 

l :197 897 6"1 3.'>J 

l 093 :1 sos 6:l 26!> 

10;2 1:rnt:i 63 lł! 

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



Nr. 7 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 

Dane o uczęszczaniu robotników do pracy w kopalniach 
węgla kamiennego w lutym r. 1924-go. 

491 

Zagłębie Dąbrowskie. li 
Zagłębie Krakowskie. li R a z e m 

;.., 
u Nieprzybyłych do pracy „ „ 

z powodu Cl. 
o 

-o li o o „ 
t>O..>I ...c :r;...c ·~ tlO t> ·~ u ·o u :r; :r; t> i:: .s >. >. 

Cl. >. „ c - ..o ·O •N 0 
•C >. o o E ....: „ o 

~..o Cl.·" t> ..o ... 
-=~ ·c- „ :r; „ o ·;:; >. o ... 
:J Cl. !: :J ' " N 

Cl 
... ...<: u- -~-o et u „ -~"' c c o -

o D 

1 9 ł 2 - 3 2 

2 15 ł 2 - - 79 

3 Hi .j, 2 - - 78 

<i g;, ł 2 - 7 2 

5 90 4 2 - 4 -
6 % ł 2 - 6 3 

7 6 J " - ;3 !) 

8 80 ł 2 - 2 12 

9 f) l -!. :.!. - 1 4.2 

10 14 -ł 2 - - 80 

11 S8 4 2 - ł 2 

12 91 .j. :.!. - 2 l 

13 \Jl 4 2 - 2 ] 

14 89 .j, 2 - 2 3 

15 ~37 ł 2 - o) :i 

16 7;) ł 2 - 2 17 
17 16 ł 2 -- - 7H 

18 89 4 2 - '.l o) 

19 91 -l 2 - 3 -
20 90 ł :.!. ·- 3 1 

21 90 5 2 - 2 1 
22 88 + 2 - 3 3 

23 i l 4 :.!. - 3 20 

24 16 -1- 2 - - 78 
25 8H ł 2 - + l 

26 91 ł 2 - '.:! 1 

27 91 4 2 - - 2 l 

28 91 4 l - 2 2 
29 69 4 1 - 2 ~-1 

Z liczby ogólnej zatrudnionych robotników. 

>. 
(J Nieprzybyłych do pracy „ „ 
Cl. z powodu 

E 
o 

E -o li o o „ 
t> ...<: t>O..>I t> - :r; ...<: 'i t>O &) ·~ ...... 

· O u ·O u :r; t> i:: E •O 
tlO >. >. Cl. >. „ c tlO - ..o ·O •N O o •C >. o o E ....: ... o 

~..o o · C Cl.·~ t> ..o ~ - „ -~ „ :r; "' o 
IL> 

·;i >. „ ..... ·;:; ::l Cl. :J ·~ N .., 

Cl 
N ...<: u- - ~-o Cl et u „ '"-o c c o 

s E T 

100 1 76 ł - - -1- J6 100 1 
100 :.!. 11 .j, - - 1 Sł 100 2 

100 3 11 4- - - l 84 100 3 

100 ł 69 .j, - - 7 20 100 ł 

100 5 89 .j, 1 - 5 1 100 5 
JOO 6 Cf~ -1 l - 3 '30 100 (j 

100 7 77 ł 1 - 3 15 100 7 
100 8 70 .:(. - - 2 :!ł 100 8 
100 g ;34. :i - - - 61 100 Il 

100 10 9 ;, - - - 86 100 10 
100 11 67 -1 1 - :1 25 100 11 

100 12 82 ł 1 - 3 IO 100 12 
100 13 92 ł 1 - :~ - 100 13 

100 1:1- s :3 -!. l - 2 10 100 Ił 

100 15 90 .j. l - 4 I 100 15 
100 16 25 4 I - -- 70 100 16 
100 17 10 -l - - - 86 100 17 
100 18 81 ł 1 - 7 7 100 18 

100 J9 80 4 1 4 11 100 19 
100 20 90 4 j - 4 l 100 20 
100 n 82 ł I - 3 10 100 21 
100 22 91 ł 1 - 3 1 100 22 

100 23 29 -l j - - (i6 100 23 
100 24 !l ł l - - 86 100 2-! 

100 25 SO ł 1 - 5 10 100 25 

100 26 81 -i l - ;3 n 100 26 
100 ?--· 9G ! 1 - 4 l 100 27 
100 28 i:-1 -! 1 - 2 20 100 28 
!OO 29 8:3 ł 1 - 2 10 100 29 

;.., 
u „ 
o. 
o 

-o 
...c u 

i: 
..o 

;.., 
N „ 

a.. 

K 

86 
Ił 

1."l 

:l l 

go 
80 
8+ 
78 

.J,7 

13 
83 

89 
91 
88 
88 

63 
I i'l 

87 

88 
90 
88 
89 
61 
1-l 

Si 

>l8 

91 

87 
72 

Nieprzybyłych do pracy 
z powodu 

v o o „ 
t>O..>I 

:r; ...cl 'i t>O tl ' " :r; t> c E >. 

·& ~I 
„ c ..o ·O .„ o 

o ..>I 
„ o 

~..o o ... Cl. ·~ „ - „ ·c- „ :r; „ o o „ .... 
!: :J ' " N " ..c: :J Cl. u -

.~"' u „ '""' c c o 

4- 2 - 3 !) 

4- 2 - - 80 
-1- i - - BO 

4 2 - 7 6 

.j. 2 - 4 --
ł 

„ - f) g 

-1- 2 -- 3 7 
ł 2 - l ).') 

-1 2 - 1 4:6 
ł 2 - - 81 
4 2 - :3 8 

4 ?. - :.!. 3 

ł 2 - 2 1 

-!. 2 - 2 4 

-ł •) - 2 ł 

ł 2 - I 30 
-1 2 - - 79 

ł 2 - ł 3 

4 2 - :1 :3 
-l 2 - 3 1 
.j, :.!. - o) ł 

-!. 2 - 3 2 
4 2 - :.!. Hl 

'* 2 - - 80 
4 2 - -l 3 

-! ') - 2 .j, 

ł ? - 2 l 

4 1 - 2 6 

4 1 - 2 21 

R. P. 

e 
t> 
~ 

tlO 
o 

1 
1 
1 
1 
1 
I 

l 

1 
l 

1 
1 

1 
I 

l 

1 

1 

oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

l 
1 

1 
1 

100 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w styczniu r. 1924-go 

(w tonnach). 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Ulisses . 

Razem 

Nazwa kopalni 

Bolesław 
Ulisses 

Razem 

Nazwa p~Óczki 

Józef . 
Bolesław 

Razem 

Nazw a huty 

Paulina . 
Konsta~ty .· 
Jadwiga. 

Razem 

W ydobycie galmanu. 

Galman b rylasty 

Styczeń 

469 

748 

1 217 

I 

I. 

O d początku 
roku do 31-go 

stycznia 

469 
7-!8 

1 217 

Ga l man 

nie sortowany I z bly.zczem 
ołowiu 

s t y c z 

l 6!">9 54.6 

l o.rn 4 

2 702 5!')0 

d o p ł ó k 

I R a z em 

e ń 

2 20f> 

i on 
32f>2 

Wydobycie blendy, pirytu rudy żelaznej. 

Do płókania 
Blenda brylasta Blenda cynkowa z błyszczem 

ołnwin i pi rytem 
P i r y c I Od początku I 

Od początku I Od początku 
Styczeń roku do 3.1-go Styczeń roku do 3 1-go Styczeń roku do 3 !-go 

s tycznia stycznia stycznia 

- - - - I I I ] 

6 6 I fi55 I 65.') I 495 I 49:> ---
6 () ] 6fi5 1 6!');) 496 496 

Płókanie galmanu. 

P rzy płókaniu rud galmanowych P rzy płókaniu 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blenda płókana I Błyszcz ołowiu 

a n i a 

Od początku 
roku do 31-go 

stycznia 

2 20.'> 

1 O.J.7 

3 '.::f>2 

Ruda żelazna I Od początku 
Styczeń roku do 3 ~-go 

stycznia 
I 3!H !tn 

- -
:131 ;3;31 

blendy 

P i r y t 

O d początku 
roku do 31-go 

stycznia 

Od początku ·~ Od początku ·~ Od początku ·~ I Od początku 
roku do 3 ~-go l ::I roku do 3 1-go ::I roku do 31-go ::I 

1 

roku do 31-go 
stycznia ~ stycznia ~ stycznia ~ stycznia 

1 203 

I 203 

I 203 

___ • _ 1 .„ 1 .„ ,.„
1 

" , ,.,, ~" 

:: :: 1624 1----6-2:4 __ ,, 28 - --=-2-=-8--l'--3-5_:_'3 _. ____ ~-;-3--
1 203 

Wytwórczość cynku pyłku cynkowego. 

c y n k p y ł e k c y n k o w y 

Styczeń 
Od początku roku 

Styczeń 
Od początku roku 

do 31-go stycznia do 3 1-go stycznia 

178 17 21! 2!l 
!94 l!l.J. 

06 Ot; 1-t J.! 

1178 I 178 -!:~ 4;3 R.P. 
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Średni zarobek 
w większych 

jednego robotnika 
kopalniach węgla 

na dniówkę 
kamiennego 
1923-im. w zagłębiu Dąbrowskiem w roku 

Ka t ego ri e robotników 

Górnicy na filarach 
Górnicy na chodnikach 

Górnicy na robotach w kamieniu 

Cieśle i pomocmcy ciesielscy wykwalifikowani 

.Ładowacze na filarach 

.Ładowacze na chodnikach 
Pozostała pomoc ponad 17 lat (odpychacze, ha

mow acze, ciskacze i t. p.) 
Maszyniści i pomocmcy wykwalifikowani 
Robotnicy, zatrudnieni przy różnych robotach pod 

z1em1ą, ponad 17 lat 
Chłopcy 

Ogółem robotnicy pod z1em1ą 

Do7:orcy na dole 

Średni zarobek 

w styczniu I 

15 7tl 

1:1 1.rn 

12 2:i2 

130.19 

10507 

JO !22 

(j 81.'J 

9 6fi6 

8823 

4 610 

9 697 

18 77;, 

M 

p 

w grudniu 

o 

a r 

d 

:l670 897 

3 024 760 

2 8.J:O 356 

3102 54:0 

2 379 471 

2 356 s9:i 

l 6-15 948 

2 !57 826 

ll 181 ooo 
1 1'36 336 

2 :310029 1 
J :102 378 

Śrenia 

roczna 

dynamiczna 

z 

e 

i 

513 205 

-!26 75.J, 

:-l83 Jl9 

!6!°> 77'!. 

3.J,2 037 

817 5,1,;, 

2~7 006 

3+.fl 0 17 

326 859 

137 972 

328 781 

6,17 536 

e 

k 

I 

Wzrost zarobku 
w grudniu w porów-

naniu z zarobkiem 
w styczniu 

I 
I 

m i 

3655 1761 
3011 014 

2 828 10+ 

3 089 .J:Sl 

2 :168 964 

2 :-1+6 n~ 

1639 13:-.l 

2 448 170 

2 172 177 

l 1:11 726 

?. 3003:-.l'!. 

ł 283 603 

ą 

% 

:!3 2f10 

21 90fi 

23 083 

2:~ 6!°>8 

22 .'HG 

23185 

~40f>2 

25 ·s:>.J. 

2-1. 6HI 

U !°JJ9 

23 722 

22 !315 

Na powierzchn i 

Maszyniści 

Palacze 
Ślusarze, kowale i tokarze 
Cieśle, stola rze i murarze 
Elektrotechnicy 
Niewykwalifikowani robotnicy, zatrudnieni na po

wierzchni przy różnych' robotach 
Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni przy pod

sadzce 
Chłopcy, zatrudnieni na powierzchni, od 15 do 

17 lat 
Kobiety ponad 17 lat 
Ogółem robotnicy na powierzchni 
Dozorcy· na powierzchni 

Ogółem pod z1em1ą i na powierzchni 

10 2!>9 

!J 651 

10 716 

!PH.J. 

l l 230 

(j 989 

7 167 

3 ~3:3 

.J: 31'>2 

~ !88 

U 993 

S SO 

2 706 6fi8 

24'30106 

2 696 1:18 

2 :'\08 407 

2 84092.J: 

l 822 157 

l 669 227 

SM 2-1.2 

1 048279 

I 911123 

:~ 513 958 

2 163 372 

377 362 

%.J: 069 

:-l9.J:901 

:122 3:12 

J29 078 

25!l 6J .i 

123 697 

1:19 01)1 

:rnn 363 

527!W> 

2 696 390 

2 420 455 

2 685 .U2 

2 29S =>83 

2 8'.!9 6!)! 

l 8l f> llil> 

1 f)G'.! 060 

Sfi l OO!) 

1O.J.3 927 

I 903 ();}fi 

3 498 96!) 

2 15! 4-92 

26 zsa 
25 o o 
25060 

23 :-rns 
'.!fi 198 

2a 190 

26 :12::1 

23 987 

2:1337 
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Wydajność pracy jednego robotnika na dniów
kę w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku 
Cieszyńskim w r . 1922 i 1923-im. 

Kategorie robotników r. 1922 

G órnicy . 1,379 
Pomocnicy . . . 1,215 
Ogółem rob otnicy pod ziemią 0,632 
Ogółem robotnicy na powierzchni 1,31 4 
Ogółem robotnicy pod ziemią . 
i na powierzchni 0,427 

r. 1923 

1,372 
1,065 
0,590 
1,367 

0.412 
R. P. 

Przemysł gazolinowy w Polsce1) . Na obszarze 
R zeczypospolitej Polskiej posiad amy obecnie pięć 
fabryk gazoliny, przerabiaj ących miesięcznie średnio 
około jednego miljon a m3 gazu ziem nego, co wyno-

Wytwór-::zość Przeróbka 
Rok ogólna gazu 

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

si około 14 wagonów po 1 O tonn gazoliny miesię
cznie. Oprócz tego trzy fabryki gazoliny są w bu
dowie i w najbliższym czasie zostaną uruchomione. 

Z pośród przedsiębiorstw, zajmujących się 
przemysłem gazolinowym, pierwsze miejsce pod 
względem ilości wytwarzanej gazoliny zajmuje To
warzystwo Gazolina, drugie Towarzystwo Galicja, 
trzecie Silva P iana . 

Przytoczona pomzeJ tabelka podaje ogólną 
wytwórczość gazu ziemnego, ilość przerobionego 
gazu na gazolinę, wytwórczość i rozchód gazoliny 
w roku 1919-ym , 1920-ym, 1921-ym, 1922-im oraz 
w pierwszej połowie r. 1923-go. Ilości gazu ziemne
go podane są w m3, gazoliny w kilogramach. 

Wytwórczość 
Rozchód Rozchód 
gazoliny gazoliny 

gazów na gazolinę 
gazoliny 

w kraju zagranicą 

1919 brak danych :I óS?"i 300 462 700 :356 407 104 :110 

J\l:W -Wł 97'! 001 46 3 630 093 0()0 233!H · :H2 l I 

1921 400904744 7> 2ll!'> 461 ()6! 35 23i 19 399 ">01 

1922 402 ! 97 !) ! (i n:-.o 421 922 26 1 :1os zn 46i 922 

I póir. 1923 1 ~13 0!3 !i!l :1597 430 fi06 ;,72 J 6940 474 :')!).'"> 

Z tabelk i powyższej widzimy, że ilość gazu, wzrosła o 100% w stosunku do roku 1919-go a w ro
zużytego do wytwórczości gazoliny, wynosi średnio ku 1923-im będzie jeszcze wyższa. 
1% w stosunku do ogólnej wytwórczości gazów. Na- 1 Wywóz gazoliny do poszczególnych krajów 
leży jednak stwierdzić, że wytwórczość gazoliny wynosił {w m3

) : 

ciągle wzrasta. W r. 1922-im wytwórczość gazoliny 

Rok Austria 
Czecho· 

Gdańsk 
słowacja 

l !11 9 2:-1 :202 Sl I t:-3 

1!120 193 2!0 ! O u :i 45 420 

Ul2 1 20 666 l i !!O 1 .) :) 9 

1922 :~H 6.1!l :16 990 

1 póh. 192:1 2a 600 :\;Hl-!-95 106 [100 

Kop a lnictwo rud żelaznych i wyt apia nie su
r ówki w Chinacb 2). Według V . K. Tinga dyrekto
ra chińskiego urzędu geologicznego zapasy rud że
laznych w Ch inach wynoszą 555 196 OOO tonn o za
wartości w nich 245 107 800 tono żelaza. Zapasy te 
w różnych prowincjach wynoszą {w tonnach): 

Prowincje 

Chili 
Fengtien 
Schangtung 
Honan 
A nhwei 
Kiangsu 
Hupeh 
Fukien 
Che kiang 

Zapasy 
rud 

86 46!) ooo 
287 .'>80000 

22 9:WOOO 

3 400000 

'!.7 500000 

:'190 GOOO 

:)2 6 7 ooo 
15 000000 

~ 300000 

') I r::e111y1>! 1 Handel, r. 1924, Nr. I. 

Zawartość 
w nich Fe 

42 89ll ooo 
105 20:, ooo 

H ::l..., 000 

I 640000 

l :) :,2.-, ooo 
20 7 7 oo 
:JO og;, OOO 

7 000000 

l 0.'>0000 

' Stald u11d Eism, r . 1923, Nr. 48, str. 1487. 

Jugosławja Niemcy Szwajcaria Razem 

104 :1 1:-. 

„t 3 306 20000 :142 187 

32 05-! !)f) 59 1 19:> 76 1 399 'Ol 
•) 390 57 3 4()7 922 

-!-74 59f> 7. P. 

Wytwórczość roczna chińskich nowocześnie 
urządzonych zakładów wielkopiecowych wkrótce 
będzie mogła wynosić 1 OOO OOO tono surówki, o ile 
temu sprzyjać będzie stan rynku międzynarodowe
go. Tu już istnieją lub są w budowie następujące 
kuźnice: 

Roczna mo · Wytwórczość 
N a z w a żliwa (liczona) 

wytwórczość w r. 1923 

H anyeng 
Taych 
Liu-Ho-Kou Min. Co (Yangtse) 
Pen Hsi Hu Coal & Iron Co 
Lung Yen Co . 
Kai Lan Mining Administration 
Anshan chan 

Ogółem . 
11 W r. 1924 ma być uruchomioną. 
>) Projektowana. 

t o 

216000 

:i24 ooo 
:ł6 ooo 
91 000 

!IQOOO 

SJOOOO 
100000 

n n y 

100000 

f}() ooo 
·111 ooo 
20000 

. _1) 
-~) 

20 ooo 
~60 ooo 
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Jednocześnie przez mieszkańców pierwotnemi I W Niemczech ta sama sprawa przedstawiała 
sposobami. prowadzone jest kopanie rud i wytapia- się w sposób następujący: 
nie surówki, które w r. 191 S obliczano na 499 8 l O 
tonn oraz I 08 330 tonn. 

Surówka Y angtse (odlewnicza Nr. I) zawiera: 
2,S- 3,0(l; Si, 0,03'~ S (najwyżej), od O.OS do 0, l S% 
P, O,S0- 0,70°0 Mn. Surówka z Han-Jeh-Ping zawie
ra: 2-4~ Si, 0,03-0,08vi> S, 0,2S-0,33% P, 0,60-2,0% 
Mn. Surówka z Pen-Hsi-Hu zawiera 0,012-0,047°0 S, 
0,07~ P , 0,40% Mn. W. K. 

Wytwórczość koksu na kopalniach i hutach 
na kuli ziemskiej 1) (w tysiącach tonn): 

K r a j e r. 1913 r . 1921 r. 1922 

Niemcy: 
Obszar ówczesny 

teraźniejszy2) 
Zagłębie Saary 
W schodnia część Sląska Górnego 
Alzacja i Lotaryngja 
Wielka Brytanja 
Francja3) . 

Francja (koks wytwarzany tyl-

;'1'*630 27 91:-l 2H 63:1°) 

:ll 66 26 726 29J1:1 

l 777 177 

98i"> J 1 8 

200 ? 
1300! 4149 

ł 227 ? 

I 320 7 ) 

i98) 

'l Hl7 

2 :i{)6 

ko na kopalniach) 2 9łl 7ł~ I 02l'i 

Belgja :l fi:H 1 łO:l 2 707 

Czechosłowacja•) ? I 1:lfi 6U 

Hiszpania fi9o H 6 :l83 

Włochy 498 34 ? 
Rosja ł 437 10! 112 

Stany Zjednoczone Am. Pół. 42002 23 11! :>J 29() 

Kanada I :188 1 204 :') ? 
Japonja I 2H ? ? 

Unja południowo-afr. ? ? 
Rhodezja . 20 ? ? 
Nowa połudn. Walja :lO:l 592 !-!~ 

W Stanach Zjednoczonych Am. Pół. z ogól
nej ilości wytwarzanego koksu w piecach o wyko
rzystaniu wytworów ubocznych uskwarzono: 

w r. 1900 - S,2°o0o 
1910 - 17,1 

„ „ 1913 27,S 
1917 40,4 
1920 60,0 
1921 78,1 
1922 78,0 

marzec 1923 6S, I 
czerwiec 

lipiec 
- 64,3 
- 67,3 „ 

1
) Stali! 1111d Ei::.m, r. 1923, Nr 51, str. 1575. 

' ) Bez Saary 
J) Obszar teraźniejszy. 
' ) W r 1913 w Austro-Węgrzech wytworzono 2 562 OOO 

tonn koksu, z czego 160 OOO I na Węgrzech . 
'•) Rok 1 ~120 . 
' ) Razem ze $Jąskiem Górnym do maja. 
;) Po dodaniu wytwórczości w pięciu pierwszych mil"sią· 

cach, którą przyjęto ni. 550 OOO I. 
' ) Wykazania przy Francji. 

w r. 

" „ 
1909 -
1913 
1919 
1920 

77,4'~0o 
89,4 
99,0 
99,0 

Handel zagraniczny koksem w I OOO i metr. 
191 3 1922 

Kraje Przywóz Wywóz Przywóz W ywóz 

Niemcy . S95 6433 289 6 964•) 
Stany Zjednoczone A. P. IOS 1

) 915 1) 85 464 
Wielka Brytanja 16 I 2S43) ? 2SS43) 

Belgja I 128 I 114 ? ? 
Austrja 934 370 ? ? 
Czechosłowacja . ? ;I 86 3S4 
Francja . 3070 231 s 140 463 
Szwecja 496 o 528 ? 
Hiszpanja2

) 396 o 96 o 
Kanadal) 721 63 
Japonja . 20 7 ? ? 
Szwajcarja . 439 11 4S6 3 

w. K. 
Górnictwo i hutnictwo w Hiszpanji w roku 

1922-im5
) . 

Wydobyto lub wytworzono 
(w tonnach): 

Węgiel kamiennny 
Antracyt . 
Węgiel brunatny 
Brykiety 
Koks . 
Ruda żelazna 
lskrzyk żelazny 
Ruda manganowa 
Surówka . 
Żelazo namanganione 
Żelazo zlipne (Schweisseisen) 
Stal 
Wyroby z żelaza i stali 

r . 1 ~12 1 

47l!Hi3b 

:292 %11 

408 G74 

73:2 99~ 

H 6087 

2 110:2 36~1 

6'.l39Sf\ 

:NIJ!b 

247 ł9i' 

? 
16 2 i 

:1!'lll 97 

:306 2Il'.i 

r. 1922 

4-Ii!ł.'l :H 

2'16 :llO 

3:2!l fiSO 
(i/f) ' 4: 

:ł83 !fil 

:2 771 Sb 

ł6 o o 
2f>łf)!i 

:W!l 792 

307 

2 039 
2:30 fi7 

:11.i 31?°> 
w. K. 

Wytwórczość srebra i ołowiu na Polskim 
Śląsku Górnym w roku 1923-im.6) Wytwórczość 
srebra na Polskim Śląsku Górnym wynosila w roku 
1923-im 3 600 kg, ołowiu zaś 16 300 tonn. Jak wia
domo, obie huty, zajmujące się wytwórczością sre
bra i olowiu, będą w roku bieżącym znacznie roz
szerzone, należy przeto spodziewać się, ze wytwór-
czość w roku bieżącym wzrośnie. T. P. 

1 ) Rok fiskalny. 
~) Łącznie z brykietami. 
3) Łącznie z koksem gazowmanym. 
•) Łącznie z dostaw&.mi reparacyjnemi. 
~) Stahl 1111d E1sm, r. 1923. Nr. 50, str. 1547. 
•i) Kupit'C, r. 1924, Nr. 6. 
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Średni zarobek jednego robotnika na dniówkę w kopalniach węgla brunatnego w Wielkopolsce 
w r . 1923-im. 

Mieaiąc 

Styczeń 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

Mai 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień . 

Wrzesień 

Październik 

Listopad. 
Grudzień 

Średnia roczna 
Wzrost zarob-

ku w grudniu 
w porównaniu 
z zarobkiem 
w styczn iu 

N a d o 

Robotni- Pomoc 
cy wy-

Górnicy kwaliliko- górnicza 
i inna 

want 

M 

f) 656 3 220 

9032 6 001 

.H 15f) 8 543 

I:! 512 8 106 

11 618 7 861 

11 209 11 6-10 

:W272 21 2Zł 

75 622 H709 

lf)2 :395 80 :IB7 

2!\:~i:wi 177 007 

62:1 778 ! 67 232 

1 649 -!Oil 1 154 374 

208212 166 019 

l 64:-l 7;,3 1 151 154 

:rn 062i 3- ''"0% • :) 1:) 

e -
I Ogółem Chł robotnicy 

opcy I pod 
ziemią 

a 

4 006 

6 968 

9 943 

9-!.J.5 

9 -!1 9 

11 480 

:W930 

54 281 

97 277 

l .J..l.703 

511 702 

1 29[) G77 

179 089 

1 2~ll 671 

Na powie r zchni 

Chłopcy I Ogółe!ll 
i robotnicy 

dziewczę-I na p o-
ta wierzchni 

Robotni- Pomocni-
cy wy- cy wy-

kwalifiko- kwalifiko- Kobiety 
wani wani i in . 

k 

4572 :-1005 1 lfi9 - 2 989 3 615 

80->8 5 129 2160 - 5-136 () 272 

LO 159 6 971 ;3 329 - 7 128 q 29 
10 666 7 205 H 07 - 7 228 8 ! 04 

10 478 7 :383 309!l - 6 913 219 

12 4:,9 8 986 3 8f)l - 8 902 10 068 

23 059 17 771 7 989 - 17 08f) 19 229 

48037 28 482 18:W6 - 30 990 42 f>93 

l Of) 722 80 -!fil 42 269 - 7Hl77 97 793 

199 007 l f>2 312 76 149 - 148 684 17H91 

-!!'l0268 327 124 189 HS - :l32 :~73 4:12 299 

1 199 253 1 100551 49-! 14 - 99008 1 l i4 395 

17541!) 107 :-117 66 664 - 115 :300 1:io 201 

l 1946 1 1 097 ;,46 492 9Sll - 987 09!l 1 170 7 o 

26 B0°o 36 .)24% 42 f>36% - 33 024% 32 3&7% 
R. P. 

Średni zarobek i wydajność pracy robotników kopa lnianych na Śląsku Cieszyńskim w styczniu 
r . 1924-go. 

K a t e g o r i e robot n 

rmcy 
botnicy wykwalifikowani . 

Go 
Ro 
Po 
Ch 
Ra 

moc górnicza i inna 
łopcy 

zem robotnicy p od z1em1ą 

botnicy w ykwalifikowani 
mocnicy wykwalifikowani 
bi ety 
łopcy i dziewczęta 

i k ó 

i 1nn1 
Ro 
Po 
K o 
Ch 
Ra zem robotnicy na powierzchni . 

w 

o gółem pod z1em1ą i na powierzchni 

Liczba odrobionych! Przypad a czystego I Średni zarobek W y dobycie węgla 
dniówek zarobku na j edną dniówkę 

M a r e k T o n n 

-
N 8 d o I e 

I I 214 I :iO 80f> Sli9 O!J2 1166-H>H l,2!l 

- -
1:~ 781 103 17.'i 636 22 7 .J.86 80:3 1,05 

210 I 192 868 903 f) 680 328 o ,8Fi 

25 205 2:35 174 3'14 223 9 330 465 u,:,7 

' -
N a p o w i e r z c h n i 

-
.-, 630 f)8 18~> ;>66 539 10:H4PI4 2,57 

4 531 27 9!'l0 536 919 6 i68 734 3,Hl 

I O·Hi .J. 8~-! 018 058 4 678 788 13. 3 
;)9 Hll 357 J 79 :3 2.J.3 :3-t2 ~-if>,19 ~ 

11 2()6 91 221 .J.731595 8097 OMl J ,28 ~ 

36 471 :~26 395 847 !JJ8 8 9+9 462 0,40 
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Średni zarobek jednego robotnika na dniówkę w kopalniach węgla kamiennego w zagłębiu 
Krakowskiem w roku 1923-im. 

K a t ego ri e rob otnik ó w 

' 

Górnicy 
R obotnicy wykwalifikowani 
Pomoc górnicza i m na 
Chłopcy 
Razem robotnicy pod z1em1ą 

R obotnicy wykwalifikowani 
Pomocnicy wykwalifikowani 
Kobiety ' 

Chlopcy i dziewczęta 

i 1nn1 

Razem robotnicy na powierzchni 

Ogółem pod z1em1ą i na powierzchni 

w 

-

Średni zarobek 

styczniu I w grudniu 

M a 

p o d 

1fl! l8 :1 351 606 

14 846 'l 3:39 6!6 
9 JS9 2 015 101 
() 13/{j ! 060 52! 

11 660 2 49± S.'H 

N a 

11 4!.14 2628 156 

7 646 l 77-1- 'J(j] 

5 :li ! l Of>061'i 

!907 82 8f>9 

70 1 960 966 

. 10 429 2 273 9~8 

Średnia 

roczna 

r 

z 

.J.75 002 

477 025 

290 368 

1:-!4 .J.37 

357 734 

p o w i 

364 437 

24;, 670 

150 991 

113422 

272 2i4 

321 .J.61 

e 

i 

e 

Wzrost zarobku w grudniu 

w porównaniu z zarobkiem 

k 

e 

3 33G ISS 

3 32! 800 

2 005 612 

i o:,~ 845 

2 483 191 

r z c 

2 616 662 

1 76(i 91;, 

1 04!> 2.J.() 

S23 !)f>2 

I 9:'\2 2:>8 

w styczniu 

I 
I 

m 

h n i 

i 

o 
o 

ą 

21 638 

22 895 

21 1 :~6 

15 768 

21 297 

. 

22 765 

23 10\) 

19 ! 61 

16 791 

22 ! 19 

-

--------------
2 26:l 499 21 70.J. 

R. P. 
Średni zarobek jednego robotnika n a dniówkę w kopa lniach węgla brunatnego w zagłębiu Dą

browskiem w r . 1923-im. 
p d i i N i h i -o o z e m ą a p o w e r z c n o „·a 

c. s:: ...<: 

Robotni· Ogółem Robotni- Pomocni- Chłopcy Ogółem .„ ~ 
Pomoc E .,. „ 

robotnicy i robotnicy ł) ~- o 
Miesiąc Gó rnicy 

c y wy-
górnicza Chłopcy 

cy wy· cy wy· 
Kobiety :o ~ ·~ kwaliliko-

·i inna 
p o d kwalifiko- kw alifiko- dziewczę· n a po· 

oo . ~ o 
want ziemią w ani w ani i in. ta wierzchni Q N Q. 

M a r k i 

Styczeń :l:'ill o 68 f> 229 .i f>l9 7 21 l (j :!14 f> :330 :3 607 2 519 5-104 6 27'i 

Luty 939 6 ! 92 5 231 444:-l 7 3 1 6 611 5 69H :l 690 2 !l8f> f) 727 6 f> l 9 

Marzec 18 654 15 640 11 472 9 2:.i6 l f> 8!8 1;3 f>67 12 65f> 7 998 9 .')62 12 295 131140 

Kwiec.i eń rn 2.11 17 512 10 801 ~) 203 16 l!H 13 2!0 12 294 7 843 g .J.!l () 1 l 938 13 845 

Maj 202+0 16 8!0 10 99-t ~) 86f> 16 912 H J61 13 407 7 879 10 054 12 975 14 7;,5 

Czerwiec 23 02() 22 064 12 664 l l 285 18 878 H> 828 16 029 g 1!9 10 777 1.;, 900 16 735 
' Lipiec 38 2i :l 32 3 J 20 :~09 l .J.~3 31 989 27 266 24 :-!30 l f; o ;) 1 ~873 23 881 27 670 

Sierpień . 74 7 7 65 137 .J.2 26.J. '37 7f>O (i3 J2f> :"15 01:-3 !7 620 :10 462 :i7 792 47 :11-:1: fi! f>43 

Wrzesień 1!7 963 130 627 90 702 363f> 126 038 1(17 431 96 432 61 .')30 I 2 726 9:~ 657 108 461 

Październik 288 o 3 2Hl 942 171 Ol i'> 21* 674 24.J.46t 210767 187 ±5<> HD:l l6 - 184 676 21'! 298 

Listopad. 726 793 691 383 .J.1'>6 38 - 633 377 ;,37 865 527 202 307 ±68 - 499 146 56f> 079 

Grudzień 1 652049 1 4266!0 I 06 251 948 ooo l 430 730 l 2 5 f>07 1 3079 8 6 l 37[) - 1181 931 1 301 871 
' 

Średnia roczna 2fi0 917 :!O 611 15310.J.f) 180848 2Jf> 41 169 716 169 704 109 S7.J. 17 887 159!>30 I 5 6 

Wzrost zarob-
ku w grudniu J J 6J '3 6!)() 1 419 772 1 063022 94:1481 1 ±2:1 ;,19 ! 279193 1 302 658 677 768 - l 176 f>27 l 29;, 594 
w porownamu 
z zarobk~em l 

19 66±~ 20 <i72% 203<!9% 20 878% 1 97Jl '.ł, 20 260~) 24440% 18 790% - 21 771% 20 6.J.0% w styczniu . 
R. P. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/
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Wydobycie rud żelaznych w Państwie Pol
akiem za 10 miesięcy r. 1923-go.1

) Wydobycie ru
dy w dwóch naszych dzielnicach, t. j. na Śląsku 
Górnym i w b. Królestwie Kongresowem, bez 
uwzględnienia Poznańskiego i Małopolski, gdzie 
sposobem pierwotnym wydobywa się nieznaczne 
ilości darniowych rud żelaznych, przedstawia się 
w s posób następujący (w tonnach): 

b . Król. 
Kongres. 

w kwartale 1-ym r. 1923-go 108 '316 

2-im 94 895 

3-im 9i \)]4 

301 12:'> 

w październiku r. 1923-go 34 2!H 

Górnictwo i hutnictwo we 
1922-im2) . 

Wydobyto łub wytworzono 
(w tonnach): 

Ruda żelazna 
zaw1era1ąca Mn 

manganowa 
lskrzyk żelazny . 
Węgiel kamienny 
Antracyt . 
Węgiel brunatny 
Surówka ogółem: 

w tern na koksie 
„ węglu drzewnym 

w piecach elektrycz. 
Stal ogółem: 

Śląsk Górny Razem 

88i0 I I 7 J'l6 

8 :'>Sł 103 479 

IO 414 ! 08 329 

'!.7 868 328 !'l93 

3 881 :1761:'> 

T. P. 
Włoszech w roku 

r. 1921 r . 1922 

2/!'l 4i') :J IJ 21:'> 

:i !l80 3 19fi 

.) 107 ł (i~H 

:~94 i.W ł2S 722 

OL :JJO 16'l!l29 

22 921i 2(i 42.'3 

I (J2d O:~.') 74;, ~()~ 

61 :381 lf>i :-i\Hl 

26 !)f),') 1-10211 

8 J3i 2 9'l7 

21i 28!1 11 401 

700 43;\ llSJ -lHl 

()il 2'l7 n:ili4i9 

Wytwórczość żelaza i stali we Francji w li
stopadzie r. 1923. Wytwórczość surówki 536 149 t 
i zlewków stalowych 492 527 t, · jakie wykazało w 
listopadzie r. ub. kuźnictwo francuskie, należy do 
najwyższych kiedykolwiek przedtem osiąganych we 
Francji liczb tej wytwórczości. Na podstawie roz
porządzalnego materiału (danych za grudzień r. ub. 
rzecz prosta i eszcze nie posiadamy) można twier
dzić, iż wytwórczość ta w r. 1923-im będzie mniej 
więcej następująca: surówki 5 250000 t (w r. 1922-im 
5 228 OOO t, a w r. 1913-ym 5 207 OOO i), zlewków 
stalowych 4 900 OOO t (w r. 1922-im 4 334 OOO i, w r. 
1913-ym 4 687 OOO t). Należy tu uwzględnić, że dzi
siejsze francuskie kuźnice że lazne wytwarzają il ości 
metalu, wynoszące zaledwie około 52':, i l ości przed-
wojennych. W. K. 

Obrót węglem w Belgji 1) . W przeciągu pierw
szych trzech kwartałów roku 1923-go Belgja przy
wiozła 5 303 529 tonn węgla, z czego na Anglję 
przypada 3 541 190 tonn, na Francję 719 359 tonn, 
na Niemcy 565 751 tonn, na Holandję~ 470 OOO tonn 
oraz na Stany Zjednoczone 7 109 tonn. Przywóz ko
ksu wynosił 584 141 tonn; najgłówniejszymi dostaw
cami były Niemcy, które dostarcLyły 40 I 406 tonn, 
i H olandja, która dostarczyła 5 7 90 l ton n . Brykie
tów p rzywieziono 24 371 tonn. Wogóle w ciągu 
pierwszych trzech kwartałów r. 1923-go przywie
ziono do Belgji 5 922 044 tonny materjałów opało
wych wartości 655 773 926 franków. 

Natomiast wywóz węgla z Belgji wynosił 
2 069 399 tonn. Najgłówniejszym rynkiem zbytu jest 
Francja, dokąd wywieziono I 607 51 O ton n, następ
n ie Norwegja 244 037 tonn i Szwecja 158 306 tonn. 
Koksu Belgja wywiozła 461 644 tonn, z czego do 
Francji 394 211 ton n. Wywóz brykietów wyniósł 
270 169 tonn, z czego na Francję przypada 154 728 
tonn, na Holanciję 54 206 tonn i Szwajcarję 23 189 w tern zlewki 

odlewy 
Stopy żelaza . 

~4 n.to tonn. 
:!O 20:I Całkowity wywóz węgla wynosił 2 808 212 tonn 1:'> :inn 

wartości 351 046310 franków. T. P. 
W. K. Zapotrzebowanie węgla w Wiedniu~ ) W pierw-

Wydobycie węgla kamiennego na Niemiec- szych sześciu miesiącach r. 1923-go przywieziono 
kim Śląsku Górnym w styczniu r . b . 3) Przeciętne do Wiednia 818000 tonn węgla kamiennego (ogó-
dzienne wydobycie węgla kamiennego na Niemiec- łem przywieziono w tym czasie do Austrii 1 600 OOO 
kim Śląsku Górnym wynosiło w styczniu r. b. 37 978 ton n węgla kamiennego, z czego 1 l OO OOO tonn z 
tonn Cw . grudniu r .. ub. 33 177 tonn) przy ogólnem Polski), z czego 409000 tonn zużyto na cele opału 
wydobyciu w stycznm 987 4 19 tonn. Węgla na zwa- domowego· 193 OOO t · • · · d · • h b • k · · · 79 527 k k , onn zuzy1a gazownia wie en-
-tac y10 z oncem . m~esiąca . tonn, 0 su ska, I 02 OOO tonn elektrownia, resztę zaś zużyły róż-
22O1 3 t~nn. Pod~taw1ame wag~now było regula rx:ie. I ne gałęzie przemysłu. Z wymienionej p~wyżej li cz
Pod~taw1ono. ?gołem w styczniu 761~1 wag~no:n by 818000 tonn p rzy ada na polski Ś l ąsk Górn 
czyli na dz1en roboczy 2 927 wagonow. Zuzyc1e 1 475 OOO tonn p y 
własne węgla na Śląsku Górnym wynosiło 410 274 Wedłu~ obliczeń obciążenie przywozu węgla 
ton1?,. do Niemie.c wysłano 538 102 tonn, do polskiej polskiego do Austrji na skutek niesłuszni e pobie
częsc1 S ląska Gornego. wysłano. 4 613 tonn: Innych ranych przez Rząd Czeski należytości przy przewo
wys>'.łek węgla zagramcznych me uskuteczniano zu- zie z tytułu t . zw. Kohlensteuerersatzabgabe, dalej 
pełme. T. P. nadwyżki taryfowej dla węgla ' zagranicznego oraz 

1) p,-..;m1y,,/ 1 /lanrld, r. 1924, Nr. I. 
nal eżytości celno-manipul acyjnych, wynosi blisko 

~) Mf/o//11rg111 1/a/i 111a, 15 (r. 1923), str. 599. 

3) .lfo11!11111 .,f1sc/11 N1111r/.,c/u111, r. 1924, N. 6. 
4

) f>rzeg-!t1d Co.spoda1 c..;y, r. 1924, .'Jr. I. 
' ) Prze111;•s/ i Hol/(ld (1ó111f}„'/q.,/n, r. 1924, Nr. I . 
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93 miljardy koron austrjackich rocznie. Obliczenia 
powyższe oparte są na liczbie dziennego przywozu 
węgla do Austrji, która wynosi 800 tonn. 

Z początkiem roku 1924-go wniesioną zosta
nie do parlamentu austrjackiego ustawa o nowej 
taryfie celnej; szczegóły projektu rządowego nie są 
jeszcze dokładnie znane, wiadomem jest tylko, że 
nowe stawki będą naogół wyższe od dotychczaso

wych, co w połączeniu z podwyższeniem taryfy ko
lejowej wywrze niewątpliwie wpływ ujemny na wy
wóz węgla z Polski do Austrji. W związku z tern 
należy zaznaczyć uchwalenie podwojenia podatku 
od obrotu towarowego (Warenumsatzsteuer) z dniem 
1-ym stycznia r . 1924-go. T. P. 

Działalność hut we Francji w roku 1923-im 1). 

W roku ubiegłym huty we Francji wy:tworzyły 
5 299 600 tonn surówki (w roku 1922-im 5 128 600 
tonn, w roku 1913-ym 5 207 tonn). Wytwórczość z 
roku 1923-go dzieli się na I 156 57 I tonn surówki 
odlewniczej i 3 580 400 tonn surówki Thomassa. 
Wytwórczość surówki zwiększa się stale we Fran
cji wskutek wznawiania działalności pieców wiel
kich . Zbyt surówki napotyka jednak na wielkie 
trudności wskutek wysokich cen i utrudnionej do
stawy koksu. Umowy wywozowe są bardzo oży
wione w roku bieżącym, zwłaszcza z Anglją. 

Ceny surówki w lutym r. 1924-go były nastę
pujące (we frankach za tonnę): surówka n° 3 P . L. 
380 390 loco wagon Lotaryngja lub departa
menty wschodnie; surówka hematytowa od 420- 415 
loco wagon Roneu. T. P. 

Przemysł górniczy we Włoszech południo
wych2). W roku 1922-im w okręgu Neapolu wydobyto: 

Rodzaj minerału: T onn: Liczba ro botników: 

Rud a oluminjowa (bauksyt) 
manganowa 

Leucyt 

I) Silli 

:!flO 

I O UOll 

n:i 

Siarka surowa :!fi :!Ili /():, 

Piryt . :lu ·' 
Węgiel brunatny (i no~ l!HI 

Ropa nafto wa ().111 6\ł 

Łupek bitumiczny !i11 Clł 
Sól kamienna Il :,:!:! :!:!5 T. P. 

Wydobycie węgla w Rosji w roku 1923-im3). 

Wydobycie węgla w Rosji w pięciu okręgach wę
glowych, a mianowicie w Donbasie, Podmoskiew
skim, Uralskim, Kuznieckim i Czeremchowskim wy
nosiło w roku 1923-im 211 214 OOO pudów brutto a 
174673000 pudów netto (w roku 1922-im wydoby
cie wynosiło 144 349 OOO pudów brutto a I 03 349 OOO 
pudów n e tto). W ten s posób wydobycie brutto po
większyło się w stosunku do roku _, 1922-go o 46,41~ , 
a wydobycie netto o 69'~ . Najwięcej wzroslo wydo
bycie w Donbasie, gdzie wydobycie brutto w stosun
ku do roku 1922-go podniosło się o 63'~ a netto o 97°0 • 

Węgla na zwałach w dniu 1-ym stycznia r . 
' ) • IJ• 'llC)CI /,/ scluul111a, r . 1924, Nr. 33. 
~ ) ,1frmt11111st1cl1<' Nu11d;,c/1a11. r. 1 Y24, Nr. 2. 

. lj fllC)" ll$c/iod111a, r . 1924, Nr . 35. 

1924-go było ogólem 130 064 OOO pudów, z czego 
w samym Donbasie bylo 118 980 OOO pudów. T. P. 

Wydobycie węgla w Austrji w kwutale trze
cim r. 1923-go1). 

Przeciętna Wydobycie 
Okrąg górniczy liczba w tonnach 

robotników 

St. Polten :! b:,:! /(j fi07 

Wels ;\ J:-11 iii OJ:l 

Leo ben { .'>4i 1&1 i 5 

Grac :i !l\łS :!~:! .)'l!l 

Celowiec 64!l Hl !:>S):I 

Hall 40 1 i:) 8]() 

Burgenland I flUO JO!l 1;,.i 

Cat a Austrja: 
Kwarta! trzeci Hl:!08 7 15 ;,4 1 

drugi l!l :-łO!l nl'>H'3 

pierwszy :W OYZ (Jn8 H 6 T. P. 
Wydobycie węgla w Austrji w grudniu roku 

1923-go. 2) W grudniu r . 1923-go wydobyto w Au
strji 140 145 centnarów metrycznych węgla kamien
nego (okrąg górniczy St. Polten, Wels i Leoben) 
oraz 2 396 731 centnarów metrycznych węgla bru
natnego {okrąg górniczy St. Polten, Wels, Leoben, 
Grac, Celowiec, Hall i Burgenland). T. P. 

Wytwórczość surówki i stali w Szwecji w ro
ku 1923-im3). Wytwór.czość żelaza w Szwecji w roku 
1923-im wynosiła 277 OOO tono, w roku zaś 1922-im 
264 300 tonn, a w roku 1913-ym 730 000. Jak widać 
z powyższego, wytwórczość żelaza bardzo zmniej
szyła się w stosunku do wytwórczości w latach 
przedwojennych. Stali wytworzono 298 OOO tonn, 
podczas gdy w roku 1922-im wytworzono 351 OOO 
tono a w roku 1913-ym 749000 tonn. Powodem tak 
małej wytwórczości żelaza i stali był ogólny zastój 
w przemyśle metalurgicznym, który trwał przez ca. 
łą pierwszą połowę roku 1923-go. T. P. 

Wywóz żelaza i stali z Francji w roku 
1923-imł). Wywóz surówki żelaznej z Francji w ro
ku 1923-im wynosił 592 086 tono, spadł więc w sto· 
sunku do r. 1922-go bardzo poważnie, mianowicie 
o 128 628 tonn. Przyczyną tego był kryzys opał o· 
wy, który dotknął w roku ubiegłym piece wielkie, 
oraz wstrzymanie wywozu do Niemiec, które w ro
ku 1922-im sprowadziły z Francji przeszło 200 OOO 
tonn (w r. ub . tylko 22 500 tonn). Wywóz do Anglji 
zmniejszył się o 50'h, natomiast do Belgji wzróst 
wydatnie. Wywóz żelaza i s tali wzrósł z I 847 238 
ton n w roku 1922-im do 2 OOO 071 tonn w roku 
1923-im. !3iorąc pod uwagę, że wywóz żelaza i stali 
pomimo zmniejszenia wywozu do Niemiec wzrósł 
dosyć wydatnie, należy podkreślić rozwój wywozu 
do Anglji i do Belgji. Wywóz ferro-aljaży w roku 
ubieglym wykazuje również zwyżkę, mianowicie 
z 9 488 tonn wzró::s~ do 21 711 tonn w r . 1923-im. T.P. 

1) ,Jfo11ta111sl1:sche R1111dsdia11, r. 1924, Nr. 2. 
' ) .l!o11ta111sl1sche R1111dsclw11, r. 1924, i\lr. 4. 
') 11/011/ani,fi,,c /ie Ruud:;c/11111, r . 192'1, Nr. 6. 
1) .ljmc/a 11 schod111a, r. 1924. Nr. 48 . 
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Górnictwo hutnictwo w Austrji w kwartale 111-im r . 1923-go . 

W ydobycie w tonnach : 
1921 1922 

Ruda żelazna 69ti OOO 1 203 OOO 249 łti!"l 

37569 Węgiel kamienny i brunatny . 2 600 OOO 3 Hl7 OOO 

Surówka 
Zlewki stalowe 

Węgla brunatnego 

Surówka 
Rygle . 
Żelazo sztabowe 
Blacha gruba 
Drut 

Wytwórczość w tonnach: 

226 ooo 
293 ooo 

323 ooo 
f>80 ooo 

73 691 

90 317 

Ceny sprzedażne w koronach za I t: 

1222 ' 

1()2 ooo 
194 500 

196 ooo 
19-l ooo 

650 ooo 

l iiO OOO 

2 6600'.)0 

3 11 0000 

3710 000 

3 100 ooo 

2517750 

:3021 300 

.') 203 350 

:~ 2 300 

.j. .j.S).j, i:,O 

Kwartały r. 1923 
li Ili 

292 899 

;339 67! 

fl'.1 3 7 

i:u 790 

2 200000 

2 700 ooo 
+ooo ooo 
3 600 ooo 
-l 100 ooo 

362 Ol 
71:, fiłO 

220 ooo 
do 

;) 0000 

1 900 ooo 
2 700 ooo 
:1075 ooo 
3 600000 

3200000 

Zarobki robotnicze na dniówkę w koronach: 

Węgiel { 

Ruda { 

Surówka 
Stal 

Górnicy. 
Pomoc 
Górnicy. 
Pomoc 
Robotnicy 
Robotnicy 

l !)!l:1 

17:10 

2 (l61 

2 090 

2 OJ:l 

2 !)92 

+7 00(J 

3-! 000 

6+000 

-12 ooo 
56 ooo 
MOOO 

;)9 !l4o6 

;)! 28:~ 

51320 

-l3 f102 

46802 

5:~ fi i 

(j() 192 

H 06ł 

7S !Jl2 

62 92 

-17 70 1 

52 07+ 

.) 60 ' 

++ 208 
fj() 090 

54 60 
łi 701 

!>2 07-l 

do Niemiec 195 127 f?.g. 
„ Czechosłowacji 45 OOO 
„ Austrii 125 OOO 

1924 

W.K. 

Wydobycie wosku zie mnego w Polsce 1}. Wosk 
ziemny, jako materjak nadzwyczaj cenny i poszu ki
wany na rynkach zagranicznych, nadaje się w Pol
sce do stworzenia przemysłu, którego rozwój jest 
bezwzględnie zapewniony, a to tembardziej dlate
go, iż polski ozokeryt nie znajduje współzawodnic
twa na rynkach zagranicznych. Dowodem tego roz
woju jest liczba czynnych w P olsce kopalń; liczba 
ta od początku r. 1923-go z liczby 3 wzrosła do li
stopada tegoż roku do liczby 5; również liczb a za
trudnionych robotników wzrosła z 730 do 1 078 lu
dzi. Wydobycie wosku przedstawia się bardzó po
myślnie, gdy bowiem w styczniu r. 1923-go w ydo
bycie wynosiło 42 453 kg, we wrześniu wynosiło już 
64 170 kg a wydobycie za 9 miesięcy r. 1923-go wy
nosiło 533 952 kg. 

„ Włoch 90 828 „ T. P. 

W osk ziemny, jako wytwór czysto wywozowy, 
znajduje nadzwyczaj małe zużycie w kraju; ogółem 
w kraju zużyto wosku 3 563 kg. Wywóz natomiast 
p rzedstawia się więcej dodatn io, gdyż wynosi 455 955 
kg czyli przeszło 85?0 wydobytego wosku ziemnego 
w Polsce. W szczególności wywieziono: 

1
) Pr:.emy:,/ z Ha11del, r. 1923, Nr. 46. 

Wydawca: Rada Zjazdu prze mysłowców górniczych. 

Przemysł' me talurgiczny na Uk rainie w listo· 
pa dzie r. 1923-go.1} W miesiącu listopadzie roku 
1923-go Ukraina posiadała cztery czynne piece wiel
kie. Brak surówki. o którym dużo wspominano 
przed k ilku miesiącami, znacznie osłabł i w począt
kach r. 1924-go spodziewać się należy, że zapotrze
bowanie surówki będzie w zupełności pokryte. W y
twórczość wynosiła (tonn}: 

surówki 
stali martenows kiej 
wyrob ów walcowanych 

w tern: 
szyn . . 
żelaza handlowego 
drutu-walcówki 
blachy grubej . 

dachowej . 
rur . 
„ wyciąganych 

23 100 
30900 
18050 

6 500 
2 295 
3850 
I 705 
1 329 
2 218 -

472 7 . P. 
1

) Prze111;•.sl i lla11del, r. 1924, Nr. 6. 

Redaktor: Kazimier z Srokowski. 

W drukarni Edmunda Mirka i S·ki. 
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