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PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 
CL ASO.PISMO, POSWIĘCONE SPRAWOM PRLEl\'1YSŁU · GORNICZEGO i HUTNICZEGO 

N2 11 (312). Dąbrowa Górnicza dnia 1-go czerwca roku 1924-go. Tom XVI. 

ś. P. KAZIMIERZ SROKOWSKI. 
W dniu 22-im maja r. b. po krótkich cier

pieniach zmarł redaktor naszego pisma od po
czątków jego powstania oraz długoletn.i sekre
tarz Rady Zjazdu przemysłowców górniczych. 

S. P. Kazimierz S rokowski 
urodził się dnia 4-go marca r. 
1864-go w Dąbrowie Górniczej, 
gdzie ojciec jego zajmował po
sadę w górnictwie rządowem. 

Po ukończeniu gimnazjum 
w Piotrkowie w r. 1884-ym wy
jeżdża na studia do Petersbur
ga, gdzie w ciągu lat 5 własną 
pracą ciężKą zdobywa potrze
bne środki na ksztakenie się i 
w r. 1889-ym chlubnie kończy 
stu dja, zdobywając stopień nau
kowy kandydata nauk matema
tycznych. 

Wielu kolegów ś. p. Ka
zimierza Srokowskiego pozosta
ło w Rosji, zdobywając stosun
kowo łatwo odpowiednie sta
nowiska, zmarły nasz redaktor 
reprezento.wał jednak ten od
łam młodzieży, która za obo
wiązek swój uważała wracanie do k raju i obej
mowanie choćby bardzo skromnych stanowisk, 
ale w kraju. 

W r. 1889-ym i następnym widzimy ś. p. 
Kazimierza Srokowskiego na pos<tdzie nauczy
ciela języka polskiego i matematyki w szkole 
górniczej w Dąbrowie Górniczej. W ciągu kil
ku lat następnych pracuje w Tow. Warszaw
skiem i F rancusko-Rosyjskiem, prowadząc pra
ce w sekretariacie oraz w rachubie; w tym 
czasie zaznajamia się on bezpośrednio ze spra
wami przemysłu górniczego. 

W r. 1896-ym ś. p. Kazimierz Srokowski 
objął posadę sekretarza Rady Zjazdu przemy-

~ 
slowców górniczych i na tern stanowisku po
zostawał aż do zgonu. W przeddzień swej 
śmierci do późnego wieczora pracował jeszcze 
w biurze. Przez cały czas piastowania god-

ności sekretarza Rady Zjazdu 
w wykonywanie swych obo
wiązków wkładał taki ogrom 
pracy i energji oraz umiejętno
ści, że to zjednywało mu po
wszechny szacunek i uznanie 
wśród tych, którzy widzieli i 
podziwiali jego zapał i nie
zmordowaną pracowitość. 

W ciągu 28-letniej pracy 
swej na tern trudnem stanowi
sku ś. p. Kazimierz Srokowski 
ustawicznie rozszerzał zakres 
swej pracy, gruntownie w swoim 
czasie poznał, opracował i p rzy
gotował do druku zbiór praw 
i przepisów górniczych oraz in
teresował się wszelkiemi spra
wami, które miały znaczenie 
dla przemysłu górniczego. 

W szczególnie wybitny 
sposób przysłużył się ś. p. Ka

zimierz Srokowski sprawie czasopiśmiennictwa 
górniczego: od początku r . 1897-go w ciągu 
lat 7 redagował on samodzielnie dział „Gór
nictwo i Hutnictwo" w Przeglądzie Technicz
nym, a następnie od dnia I-go października r. 
1903-go aż do zgonu redagował Przegląd Gór
niczo-Hutniczy z przerwą od drugiej połowy r. 
1914-go do r. 1919-go z powodu wojny oraz 
z powodu uwięzienia i internowania ś. p. Ka
zimierza Srokowskiego przez władze austriac
kie za działalność społeczną i obywatelską. 

W redagowanie naszego pisma jego twór
ca i faktyczny kierownik wkładał znowu ol
brzymią ilość pracy i energj i, zdobywając dla 

„„ •. „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ...... 
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pisma współpracownictwo nieraz pierwszorzęd
nych polskich sił naukowych, które nadsyłały 
swoje prace, częstokroć b. wybitne, z zakresu 
górnictwa, hutnictwa, geologji oraz dziedzin 
pobliskich. Pozatem z pisma tego ś. p. Kazi
mierz Srokowski uczynił jak gdyby encyklope
dję naszego górnictwa, umieszczając w niem 
wszystko, co miało bezpośredni lub pośredni 
związek z zagadnieniami przemysłu górnicze
go i hutniczego. 

Przeglądem zmarły redaktor zajmował się 
z wyjątkowem zamiłowaniem, osobiście doko
nywując szczegółowej korekty nadsyłanych rę
kopisów. Numer obecny został przez zmarłego 
całkowicie przygotowany do druku. 

Na specjalne podkreślenie zasługuje pie
czołowitość zmarłego o czystość języka nasze
go. Z nadsyłanych artykułów do Przeglądu sta
rannie usuwane były przezeń wykroczenia prze
ciwko czystości, prawidłowości i jasności ję
zyka. 

Następną kartą chlubną w życiu ś. p. Ka
zimierza Srokowskiego była praca w Stowa
rzyszeniu polskich inżynierów górniczych i 
hutniczych oraz w Kole tegoż Stowarzyszenia 
w Dąbrowie Górniczej. 

Ś. p. Kazimierz Srokowski należał wraz 
z pięcioma żyjącymi dotychczaG inżynierami 
górnikami i hutnikami do najstarszych człon
ków i założycieli Stowarzyszenia, które po
wstało jeszcze w r. 1896-ym jako sekcja gór
niczo-hutnicza przy Towarzystwie popierania 
przemysłu i handlu. • 

S. p. Kazimierz Srokowski był przez dłu
gi szereg lat skarbnikiem oraz dawniej sekre
tarzem w Stowarzyszeniu i w Kole w Dąbro
wie Górniczej, sprawom Stowarzyszenia po
święcał wiele pracy, był projektodawcą statu
tu St(łwarzyszenia oraz kasy ubezpieczeniowej 
dla członków Stowarzyszenia, której opraco
wał statut szczegółowy*); po upływie 25-let
niej pracy w Kole Dąbrowskiem obrany został 

*) Kasa te, której projekt statutu wydrukowany 70· 

stał w Nr. 8 Prz1•glqd11 Gór11icz o-H11111iczego do chwili 
tej nie weszła w życie. 

wraz ze ś. p. Hieronimem Kondratowiczem 
i ś. p. Stanisławem Kontkiewiczem w r. 1921-ym 
na członka honorowego w uznaniu wyjątko
wych zasług dla Koła. 

Zdawałoby się, że wyżej wymienione sta
nowiska i godności pochłaniały całkowicie czas 
zmarłemu . 

Tak jednak nie było. Znajdował on mi
mo to czas i wolę na zajmowanie się roznemi 
pracami społecznemi. W pierwszym rzędzie 
był to zamiłowany pedagog: nauczał w szko
le górniczej i w gimnazjum męskiem w Dą
browie Górniczej oraz w szkole handlowej 
i realnej w Będzinie. Uczył prawa i matema
tyki, którą studjował nieustannie aż do zgonu 
i zgromadził pokaźną bibliotekę dzieł matema
tycznych. 

Niemal we wszystkich instytucjach spo
łecznych i kulturalnych w Dąbrowie Górniczej 
i w zagłębiu brał czynny udział: zajmował się 
sprawami Macierzy Szkolnej, Biblioteki Dąb
rowskiej, Towarzystwa Dobroczynności, Sokol
stwa, największej w swoim czasie spółdzielni 
w kraju „Nadzieja", Tow. Wzajemnego Kredy
tu, Tow. Resursy, Tow. Muzycznego, Rady 
Opiekuńczej szkoły górniczej i wielu innych 
zrzeszeń i stowarzyszeń. 

Od czasu wprowadzenia samorządu miej
skiego brał czynny udział w zarządzie miasta 
Dąbrowy Górniczej, organizując miejski wy
dział skarbowy, i od samego początku powsta
nia Rady Miejskiej był jej przewodniczącym 
w warunkach bardzo trudnych aż do zgonu. 

Zmarł człowiek wyjątkowy. Oprócz za
miłowania do pracy cechowała go nadzwyczaj
na prawość. W każdej sprawie miał wytknię
ty prostolinijny sposób postępowania i od te
go nie zbaczał. Odznaczał się nadto niezwy
kłem umiłowaniem prawdy. Skromność wro
dzona nie pozwalała mu szukać zaszczytów i 
rozgłosu. Jeżeli zajmował stanowiska w za
rządach wielu instytucyj, to jedynie poto, aby 
wypełniać zwykle najtrudniejsze obowiązki . 

Cześć Jego pamięci I 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.... wp 

ZAGADNIENIE MECHANIZACJI KOPALŃ. 
Nigdy w historii rozwoju naszego przemysłu 

nie istniała taka konieczność stosowania środków 
technicznych, aby pomódz wytwórczości, jak obec
me. Przyczyny tkwią w wysokich kosztach robo-

c1zny i małych wydajnościach. Najważniejszem 
przeto zadaniem, zadaniem, które musi być dążnoś· 
cią wszystkich, zatrudnionych w przemyśle, jest po
większenie wydajności ogólnej, zmniejszenie kosz-
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lów urabiania I i węgla i, co jest najwazme1sze, 
podniesienie wydajności robotnika, aby zmniejszyć 
koszt robocizny. 

Od spełnienia tego zadania zależnym jest los 
i żywotność całego naszego przemysłu. Warunki, 
w jakich wydobywa się węgiel, rozdział pracy, 
ciemność i odległości utrudniają dozór w najwyż
szym stopniu. Te warunki pracy i wielka siła mięś
ni, jakich nasze górnictwo wymaga, w wyższym 
stopniu, niż gdzieindziej, nakładają wielką odpo
wiedzialność za wydajność na poszczególnego 
górnika. 

Cały ten splot zagadnień pracy górniczej wy
daje się tak ciężkim i złożonym, że wzbudza lek
ceważenie każda myśl, zmierzająca do ujęcia tych 
warunków w pewne formy i reguły. Przesądza się 
ją wprost z góry, jako bezpłodny temat akademicki. 

Wprawdzie kierownictwo jest i obecnie waż
nym czynnikiem w procesie wytwórczym, jednako
woż jego rola ogranicza się w zasadzie więcej na 
dozorowaniu ruchu i dopilnowaniu ogólnego planu 
organizacyjnego, niż na właściwem prowadzeniu, 
gdyż sama wydajność zależną jest od tego, czy 
potrafiło się obudzić zainteresowanie i inicjatywę 
w pracy u górnika, . czy też nie. Dla tego też gdzie
kolwiek opracowywuje się aż do drobnych szcze
gółów plan ruchu kopalni, opiera się on stale na 
tych tylko starych wynikach, jakie podaje nam sys
tem dozorowania, zamiast na wynikach, jakie wo
góle osiągnąć można. W ten sposób rezygnuje się 
z gromadzenia danych ruchomych, jako wyniku 
prowadzenia, a ogranicza się na zbieraniu danych, 
Jako wyniku dozorowania. 

W · tej świadomej rezygnacji z naukowego pro
wadzenia ruchu leży w następstwie również rezyg
nacja z szerszych poglądów na ruch kopalni. 

Można śmiało powiedzieć, że obecne nasze 
górnictwo nie jest wielkim przemysłem nowoczes
nym, ale wielkim kramikarstwem. Nie wolno 
zapominać, że śledzenie i badanie szerszych pod
staw, kształtujących nowoczesne prowadzenie każ
dego przedsiębiorstwa, wpływa bez ..vątpienia j na 
kształtowanie się warunków jego ruchu w drobnych 
szczegółach. Dla tego muszą znaleźć się pomimo 
największych trudności podstawy do rozszerzenia 
poglądów na ruch i na prowadzenie go nawet w 
górnictwie. 

Stopnie, po których musi posuwać się w gos
podarce górniczej myśl techniczna, są następujące: 
planowość i ześrodkowanie odbudowy, gospodar
czość przewózki i urządzeń kopalnianych a dopie
ro na samym końcu zagadnienie nowoczesne) orga
nizacji pracy· i systemów płacy. 

Jako jednak najważniejszy warunek w po
większeniu wydajności i zmniejszeniu kosztów, po
zostanie zawsze rozszerzenie działalności maszyn. 
Maszyny nie pomogą jednak, jeżeli razem z niemi 
nie pójdą w parze nowe środki organizacyjne pra
cy i dozorowania, od których zależnym jest wynik 
samej mechanizacji kopalń. 

Zawsze b~dziemy potrzebowali· i korzystali z 
doświadczenia, ale życie nie śmie znów zadusić się 
w przyzwyczajeniach. · Za mało skłaniamy się, aby 
ćwiczyć naszego ducha w samodzielnem sądzeniu, 
i według tego działać. Jest o wiele łatwiej obra
cać się w obrębie swoich przyzwyczajeń, ' łatwiej 
jest sobie przypominać, niż myśleć. 

Otóż, jak zawsze większość, która sobie przy
pomina„. popada w stagnację, a garstka, która myś
li, której duch jest w ciągłem działaniu i która ma 
odwagę wystąpić do walki ze staremi przyzwycza
jeniami i starym sposobem myślenia, jest właściwie 
siłą popędową dla wszelkiego postępu. Niestety 
wołanie i udawadnianie korzyści gospodarczych z 
nowoczesnych form ruchu kopalń nie wyszło jesz
cze z małemi wyjątkami poza formy pewnego ide
alistycznego traktowania. Jakie takie zaintereso
wanie okazują tylko ci, których konieczność zmu'
sza do zmniejszenia kosztów wytwórczych, ale 
większość, która przy swoich starych metodach 
dobrze zarabia, jest na to zupełnie obojętna. 

Obecne położenie gospodarcze nie pozwala 
na wygodne spoczywanie, stare metody górnicze 
mogły nadawać się do starych stosunków dobrze, 
ale w zupełności nie nadają się do nowych. Tak 
jak w innych gałęziach wytwórczości i w górnict• 
wie praca musi zostać uzbrojona w urządzenia me
chaniczne i sposoby organizacyjne, aby zwiększyć 
wydajność i zmniejszyć koszta wytwórczości. 

Znajdujemy się obecnie w głębokiej depresji 
przemysłowej. Stajemy wobec zatrzymania całego 
życia przemysłowego, raz w skutek ciasnoty cen, 
albo znowu przez nadmiernie wysokie ceny węgla. 
Są to sprawy, nad któremi zastanawia się obecnie 
prztmysł węglowy w interesie swoim i państwowym. 

Wiadomą jest rzeczą, że ceny robocizny są 
największą pozycją kosztów w przemyśle górni
czym, ale należy liczyć się z tern, że zarobki mo
gą być obniżone tylko do pewnego minimum. Ja
kie zatem znaleźć wyjście? Można to osiągnąć do 
pewnych granic przez podniesienie sprawności pra
cy, jednak ogólnej poprawy należy spodziewać się 
dopiero przez celowe wprowadzenie środków me
chanicznych, które pozwolą na wyzyskanie inteli
gencji ludzkiej przy obsłudze maszyn, zamiast po
sługiwać się nią w czystej pracy mechanicznej 
muskułów, jaka przedstawia zawsze najdroższą pos
tać energji. 

Jakkolwiek podniesiona sprawność pracy przez 
zastosowanie maszyn obniży koszta wytwórcze i 
poprawi podstawy gospodarki przemysłowej, nie są 
to jednak środki lecznicze do natychmiastowego 
zastosowania, aby miały właściwość wyciągnięcia 
przemysłu górniczego w jednej chwili z groźnego 
kryzysu. Prawdziwy postęp do wyższych form 
wytwórczości wymaga ewolucji. Wprowadzanie i 
systematyzowanie nowych metod w starych kopal
niach wymaga czasu, nauki, nakładu energji a prze
dewszystkiem dużo prawdziwego entuzjazmu. Wiel
kie zainteresowanie, jakie obecnie wykazuje nasz 
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przemysł górniczy w odniesieniu do nowych metod 
pracy, niechże będzie zwiastunem czekającego nas 
i na tern polu wielkiego postępu w przyszłości. 

M e c h a n i z ac j a u r o b k u. 

Wielką trudność sprawia wyszczególnienie 
wszystkich warunków, które przemawiają za zasto
sowaniem pewnego sposobu urabiania węgla. Ogól
nie można podzielić pokłady, ze względu na ich 
możność urabiania, na grupy następujące: 

· niki strzelniczej i wysoko zróżniczkowanej pracy, 
aby osiągnąć bezpośrednio na przodku roboty naj
większą urobliwość węgła, czyli taką, jaką zapewnia 
najwyższa sprawność nowoczesnych maszyn wrę
bowych. Można przeto zgodzić się, że miara zde
cydowania o sposobach urobku na różnych pokła
dach powinna być zawsze sprawność nowoczesnych 
maszyn wrębowych wraz z ich korzyściami i trud
nościami technicznemi i gospodarczemi. 

W i e r t a r k i - m ł o t k i. 
I) Pokłady, nadające się tylko do odbudowy 

ręcznej. W takich wypadkach miarodajnym rzecz- Bezwzględnymi panami położenia są dotychczas 
nikiem będzie nie jedna, ale zwykłe wiele okolicz- w~ertark~mło~kid przed~hszystkiem na rhb~tach ka
ności, jak niemożliwość stosowania strzeliwa, łatwa ziennyl d u owa· ,1b 1ekt pows~ec me. znana. 
urobłiwość węgla, tak że wszelka mechanizacja nie 1 e ~.z~ ę u na s~oso . w_y onywama . swe1 pracy 
·est w możności odnieśc bezpośredniej sprawności rc:izrozmamy młotki, ~lział~Jące ude~zemen:i, wierce-
J bk · Pk. db d · t mem oraz połączemem Jednego 1 drugiego; ze 
uro oweJ, warun 1 o u owy, 1 . p. 1 d b · ł k' 1 k · wzg ę u na zapotrze owame m ot 1 e e tryczne 1 

2) Pokłady, nadające się do odbudowy za- powietrzne. Młotki powietrzne posiadają pewną 
pomocą materjałów wybuchowych przy wierceniu przewagę nad wiertarkami obrotowemi. Z powodu 
ręcznem lu~ ~echanicznen:i otworów st.r2:elniczych, 1

1 swojej skupionej budowy, lekkości i łatwości dosto
których zuzyc1e przedstawia zawsze mme1szy koszt sowania się do właściwości górotworu ciężar ich 
od stosowania innych środków mechanicznych a nie przenosi 7- 1 O kg. Wiertarki obrotowe górują 
osiągają taką samą, albo może nawet większą uro- natomiast nad tamtemi przez równomierny i jedno
bliwość węgla, jak przy stosowaniu nowoczesnych stajny ruch oraz dogodne przeqiesienie sił, są one 
maszyn wrębowych. jednak związane z właściwościami górotworu, który 

3) Pokłady, nadające się do mechanicznego nie może być twardym; nadają się przeto więcej 
urabiania w calem tego słowa znaczeniu, t. j. takie, I do wiercenia otworów w węglu. 
które muszą być mechanicznie podcinane przy (c. d. n.). Gustaw Różycki 
ewentualnej konieczności zastosowania całej tech- inżynier górniczy. 

Wzory Leroy dla urządzeń podsadzki płynnej. 

W roku 1910- 1912 kopalnia Hrabia Renard 
zmuszona była z powodu braku dostatecznej ilości 
piasku używać do zamulania łupek z e zwałów, 
szlakę z sąsiedniej huty Katarzyna oraz wapień tłu
czony. Zastosowanie tych materjałów było z po
czątku przyczyną dużych trudności w ruchu kopal
ni w skutek ciągłych zatykań się przewodów i nie
pomiernie dużego zużycia wody. Napotykane tru
dności były bodźcem do szczegółowego badania 
warunków prawidłowego biegu urządzenia, przy
czem ówczesny inspektor maszyn Towarzystwa Hra
bia Renard, inżynier Karol Leroy, opracował swą 
„ teorię biegu urządzeń podsadzkowych". 

Wzory Leroy są próbą matematyczne~o usta
lenia stosunku, istniejącego pomiędzy wymiarami 
przewodów podsadzkowych (średnicą, długością i 
profilem przewodu, wysokością spadku wody) oraz 
ilością zużywanej wody i opuszczonego materjału 
podsadzkowego przy prawidłowem (bez zatykań) 
działaniu urządzenia. 

Nieogłoszone dotychczas w druku wzory Leroy 
mają zastosowanie przy projektowaniu przewodów 
podsadzkowych, wyborze średnicy przewodu i naj
korzystniejszego przełożenia jak również przy ba-

daniu już istniejących urządzeń z punktu widzenia 
najlepszego ich wykorzystania. 

I. Przypuśćmy, że przewodem rurowym, ma
jącym nachylenie i0, przepływa woda w kierunku 
nachylenia przewodu. Przypuśćmy dalej, że nachy
lenie ;0 jak również chyżość wody są tak małe, że 
znajdujące się w przewodzie ziarno materjału pod
sadzkowego, którego ciężar oznaczymy przez p, spo
cz~rwa nieruchomo na dnie przewodu. Jeżeli chy
żość wody będziemy stopniowo zwiększali, nastąpi 
oczywiście moment, kiedy działanie ciężkości żanu
rzonego w wodzie ziarna podsadzki, zwiększonej 
przez napór przepływającej przewodem wody, bę
dzie większe od tarcia ziarna podsadzki o ściankę 
rury i ziarno podsadzki zacznie w przewodzie poru
szać się. Ruch ziarna, z początku przyspieszony, 
wkrótce stanie się jednostajnym, w prz~ciwnym bo
wiem razie, to znaczy, gdyby chyżość ziarna stałe 
#Zrastała i zbliżała się do chyżości wody, musiał
by nastąpić moment, kiedy różnica chyżości wody 
i chyżości ziarna okazałaby się za małą dla prze
zwyciężenia tarcia ziarna o rurę i ziarno przestało
by poruszać się. 

W wypadku ruchu jednostajnego działające na 
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ziarno siły muszą być w równowadze. Siły te są ' f (V- v S) = ( _ ) Sin (g-i) (I) 
następujące: q qo Cos g 

1) Wypór wody według zasady Archimedesa. ' . . . . . . 
Oznaczając ciężar wody w objętości ziarna przez p

0 
I T"':1erdz~me, ze. wszystkie z1'."-rna !?odsadzki 

wyrażamy silę wyporu wody jako ' podlegaJą tarc1':1, wy~azonemu p~zez 1e_den 1 t_en ~am 
kąt g, uzasadniamy Jak następu1e: Siła tarcia ciała 

p- p 0 stałego, ślizgającego się po płaszczyźnie pochyłej, 
jest proporcjonalna do ciężaru tego ciała, chociaż 

2) Siła składowa ciężaru ziarna, działająca rów- nie wszystkie jego cząstki stykają się z płaszczyzną 
nolegle do osi przewodu ślizgania. Podobnie i w naszym wypadku wszyst-

( p- p
0

) Sin i kie ziarna podsadzki, mające jedną i tę samą chy-
l żość, jako cięższe od wody, nie pływają w niej, 

3) Siła składowa ciężaru ziarna, działająca w I lecz ciążą jedno na drugiem, tak że na ściankę 
kierunku normalnym do ścianki przewodu. przewodu działa ich ciężar wspólny. 

Równanie {I) ma miejsce z chwilą ustalenia 
(P-Po) Cos i I się w przewodzie jednostajnego ruchu podsadzki o 

Siła ta znosi się: chyżości V p rzy chyżości wody V. 
1 Ili. Jednostajny ruch ziaren podsadzki może 

4) równą 1e1 _rea~cją ścia?~i przewodu. jednak mieć miejsce tylko wtedy, kiedy woda do-
5) Opór tarcn~ ziarna o sc1ankę przewodu starczy ziarnom podsadzki zapas energji, przeciw-

(p- po) Cos i Tang g działającej ciążeniu ziaren i przezwyciężającej tar-
. cie się ich o ściankę przewodu. 

~) Kinetyc_zny ?apór wody na ziarno podsadz- 1 Zanotujmy zapomocą wyrazu matematycznego, 
ki, ktory wyrazimy Jako że nabyta przez ziarna podsadzki energja, służąca 

f (V - vs) dla przezwyciężenia tarcia, została im dostarczoną 

I 
a więc straconą przez wodę. · 

gd~ie V oznacza. chyż~ść wody, . ~ · c_hyżość jedno- I. Chyżość ruchu materjału podsadzkowego 
sta1~e.go ruchu z1~rna 1 .s przekroJ ziarna w płasz- jest v na sekundę. Wyobraźmy sobie dwa odcinki 
czyzme, normalne) do osi przewodu. , przewodu o długości v każdy. 

Siły 2), 5) i 6) działają równolegle do osi prze- · 
w od u. Warunkiem ich równowagi jest równanie 

(p-p
0

) Sin r+ f (V- vs) = (p- p
0

) Cos i Tang g 

Gdyby przewód podsadzkowy nachylony był 
w kierunku odwrotnym do kierunku przepływu wo
dy, warunkiem równowagi sil byłby: 

f (V- vs) -(p- p
0

) Sin i = (p- p
0

) Cos i Tang g 

Oznaczając i0 w pierwszym wypadku znakiem +. w drugim zaś wypadku znakiem - , otrzymamy 
wzór ogólny 

f(V-vs) + (p- p
0

)Sini = (p- p
0

) Cos i Tang g 

skąd 

2 1 

' 
: tr. . v. 

- i. - - .. - - - -~ - - - - - - - - ,.L 

W końcu jednej sekundy materjał podsadzko
wy, zawarty przedtem w odcinku I, znajdzie się w 
odcinku 2. Oznaczamy przez P ciężar materjału 
podsadzkowego, znajdującego się w jednym odcin
ku przewodu. Będzie to jednocześnie ilość (ciężar) 

f (V- ) _ ( _ ) ~in (g- i) I materjału podsadzkowego, przenoszonego w ciągu 
v s - P Po Cos g jednej sekundy. Przez P

0 
oznaczamy ciężar wody 

II. Działanie wody na pewną liczbę jednako- I w tej. s_amej objętości .. Część siły ta~cia ziaren, prz.~
wych ziaren podsadzki, przechodzących w pewnym ~wyc1ęzaną przez napor wody, mozna przedstaw1c, 
okresie czasu przez wiadomy przekrój przewodu, Jako wyraz tego naporu . . 
możemy wyrazić jako ( P-P ) Sm ~g-r) 

o Cos g f (V-v S) 

gdzie S oznacza przekrój ziaren w płaszczyźnie nor
malnej do kierunku przepływu. Jeżeli ciężar zia
ren jest q a ciężar wody tej samej objętości q

0
, wów-

czas, przypuszczając, że kąt, wyrażający tarcie dla 
każdego z tych ziaren, jest jednakowy i równa się 
g, możemy analogicznie do uprzednio wyprowadzo
nego wzoru napisać: 

Ponieważ ziarna podsadzki w ciągu jednej se
kundy przebyły odległość v, praca naporu wody, 
równa energji, nabytej przez ziarna w ciągu jednej 
sekundy, wynosi 

( P- P ) Sin (g-i) . v 
o Cos g 

2. Energji tej dostarczyła woda. Wyrażamy 
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teraz w mny sposób straconą przez wodę energję. 
Niech będzie V chyżość przepływu wody na sekun
dę. Rozpatrzmy dwa odcinki 11 i 21 przewodu każ
dy o długości V. 

l .l. „ l 
r1, " .. ..... „„ .,. 

V 11 

I) V V > V 

2) V V = o 

3) V - V < V 

W y p a d e k 1-s z y V - v > v. 

Dzielimy w myśli, jak na rysunku, odcinek 11 

przewodu na 3 części o długościach 

V, V - 2 V i V 

i rozpatrzmy w pierwszej części działkę d x w od
ległości x od końca A odcinków I i 11, położonych, 
jak wskazuje rysunek, gdyż jesteśmy na początku 
rozpatrywanej sekundy ruchu podsadzki. Działka 

Z końcem jednej sekundy woda z odcinka 11 d x jest w zetknięciu z materjałem podsadzkowym 
przeszła do odcinka 21

• Oznaczmy przez z stratę z odcinka I, przyczem zetknięcie trwać będzie tylko 
ciśnienia na 1 m b. przewodu, spowodowaną oma- , 
wianą wymianą energji i przez E ciężar wody, za
wartej w odcinku 11. E wyraża jednocześnie ilość 
wody, dawanej do przewodu w przeciągu jednej 
sekundy. Przechodząc z odcinka 11 do odcinka 21, 

woda straciła pewną ilość energji, równającą się 

EV z 

Ponieważ jednak w każdym poszczególnym 
momencie materjat podsadzkowy, zawarty w odcin
ku 1, jest w zetknięciu tylko z ilością wody o cię-

E V . E ·1 . . .. dd . żarze V a me , przeto i osc energ11, o aneJ 

przez wodę materjałowi, zawartemu w odcinku I, 
wynosić będzie tylko 

V 
EV z V Evz 

Rozumowanie to może wydawać się niedość 
ścisłem. Wyraz Ev z otrzymujemy jednakże i dro-

,... - - -
Jl. 

„ 

t.c; 

X 
I sek. V - v 

W tym przeciągu czasu działka przejdzie dro-
V x . l . . .. . . Vx C 

gę -v· - 1 u egn1e stracie c1smema - V- z. ię-- v - v 

żar działki jest E :x . Energja, oddana przez dział
kę d x materiałowi z odcinka 1, wynosić będzie 
przeto 

E dx V_! z 
V V- v 

Ez 
-- xdx 

V- v 

czyli że pierwsza część odcinka 11 odstępuje odcin
kowi I w ciągu rozpatrywanej sekundy energJę 
równającą się 

f v _§._.=__ X dx = 1 

0 V- v 2 
Ez v2 

V V 

-· ~----~ . 
Jl I 

I 

I 

I 

r I 

I 

~11 • "' - i- „ I 
, i; I 

I 

I 

~ 

,.._ ____ .J 
I Jl. 

I 
!+-----

~ 

I ł 

~---- - '"i 
I Jl. ł 

- - ~ 
I 

I 

gą rozumowania więcej dokładnego, jednakże 1 o 
wiele dłuższego w sposób następujący: 

W trzeciej częsc1 odcinka 11 poszczególne 
działki· nie są w styczności z materiałem odcinka I 
na początku rozpatrywanej sekundy ruchu podsadz
ki, lecz będą z nim wszystkie w styczności z koń
cem tej sekundy. Rozpatrzmy w części trzeciej 
działkę d y w odległości y od B, punktu końcowe-

Przypuszczając że 

V > v 

możemy mieć trzy wypadki następujące: 
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go odcinka 11
• Działka ta będzie w styczności z I W tym wypadku druga część odcinka 11 nie 

zawartością odcinka 1 dopiero po upływie czasu istnieje. Odstąpiona energja wynosi: 

I 
" V- o y I v2 I v2 

- V-o 2Ezv-v+z-Ezv-v-Evz 

Poniewai styczność ta ma m1e1sce Jeszcze z 
końcem sekundy, trwa więc ona 

y 

V V 

w którym to okresie czasu działka dy 

b
. d Vy . . . Vy z 

zro 1 rogę -V 1 straci energJę V · . 
- o - o 

Ponieważ ciężar działki wynosi t a y. 

przeto energja, odstąpiona przez nią ma
terjałowi odcinka I, wynosić będzie 

E Vyz Ez 
V d y -v V ==- V V y dy 

Trzecia część odcinka 11 odstępuje więc ener-
gJę, równą 

Wypadek 3-i 

V - - v < o przy V > o 

przedstawia szkic następujący: 

. 
I I 

I I 

2.L "tf- V I 1.!. I 

I I 

'.tv-"U'.• 
I I 

2 4 

'V V-- -< - - - - - - - ~ -- - - - - -"> -

V-,,. 

Dzielimy odcinek 11 na 3 części o długościach 
V-v, 2 o- V i V- V. Na podstawie przeprowadzo-

jv. Ez y dy = 1 2Ez 0 2 nego powyżej rozkładu na dział'ki pierwsza część 
0 V- v V- v 

1 

odstępuje energję, równą 

Przejdźmy do rozpatrzenia drugiej c:zęści od: JV- v ~ d _ 1 E ( _ ) 
cinka 11 o dł'ugości V - 2 v. Pewna dz1ał'ka teJ I v - v x x - 2 z V V 
części nie jest jeszcze w styczności z materjał'em 0 

· 

odcinka I z początkiem rozpatrywanej sekundy ru- Trzecia część odstępuje energ)ę, równą 
chu podsadzki i nie jest już w styczności z nim w I 
końcu tejże sekundy. Styczność trwa tu V v v i w tym 

V V 
czasie zrobiona była droga równa -V , stracone 

-o 

zaś ciśnienie równa 
. V V z 

się V v· 

W aga tej części wynosi 

E (V- 2 v) v- -
Energję, odstąpioną przez wodę, zawartą w 

drugiej części odcinka 11
, wyrażamy: 

v_Vz E(V- 2v) =- Ez v(V- 2v) 
V- o V V v 

Sumując wyrazy, otrzymane dla poszczegól
nych części odcinka 11 

I E z v 2 + Ez V (_V 2 o) + .!__ Ez ~ 
2 V- v V- v 2 V- v 

otrzymujemy jako sumę poprzednio wyprowadzony 
wyraz 

Wypadek 2-i 

V 

EV z. 

V = Q 

fv- o Ez 1 
--ydy=- Ez(V- v) 

o v - v 2 
Z . . . . . dk . . (2 v- v) E awartosc częsc1 sro owe1 wazy V . 

Każda jej działka była w styczności z materjałem 
odcinka 1 w ciągu 1 sekundy, strata więc ciśnienia 
wynosi tu ogółem V z, a odstąpiona energia 

(2 V - V:) E V-=
V 

Sumując 3 powyżej wyprowadzone wyrazy 

~ Ez (V- v) + E z (2 v-:) V+ i Ez (V- o) 

otrzymujemy tym razem jako sumę: 

Evz 

Pozostaje jeszcze wypadek 

V < V. 

Zbadamy go, rozpatrując t. zw. chyżości kry
tyczne. Narazie wystarczy zaznaczyć, że i w tym 
wypadku otrzymuje się wyraz E o z który jednak
że będzie wielkością ujemną, to znaczy, że mater
iał podsadzkowy oddaje swą energię wodzie, któ
r:ei ciśnienie zamiast zmniejszać się, jak w poprze
dnich wypadkach, będzie powiększało się. 
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Zestawiając dotychczasowe wywody, widzimy, I 
Że materjał podsadzkowy, zawarty w odcinku 1 
przewodu E, otrzymuje w ciągu jednej sekundy 
energJę równą 

· ( ? - p ) Sin (g -- i) v 
o Cos g 

l ze woda oddaje temuż materjałowi w ciągu jed
nej sekundy energję 

skąd 

Otrzymujemy równanie 

~P- P) S~J._g-i) v= E v z 
o Cos g 

P- P o 
Z = E 

Sin (g- i). 
Cos g 

Z upoważnienia autora 
opracował w języku polskim 

E v z (c. d. n.). Jerzy Todtleben. 

' 
koksu wielkopiecowego w świetle Właściwości 

nowych badań amerykańskich 1 niemieckich. 
(Dokończenie, p . Nr. I O. str. 654). 

Kto mid do czynienia z amerykańskiemi wiel
kiemi piecami, gdzie spust zachodzi „ bez zatrzymy
wania dmuchu" i gdzie otwór spustowy dla żelaza 
jest zamykany zapomocą „maszyny armaty", ten 
wie, że spust, obejmujący nawet sto przeszło tonn 
surówki, nie wywołuje zawieszania się pieca, jeżeli 
przytem nie miało miejsca „zatrzymywanie dmu
chu". W piecach taś europejskich, gdzie naprawa 
„przodka" jest dokonywana ręcznie podczas długich 
(trwających niekiedy około I godziny czasu) posto
jów wielkiego pieca, opisywane przez dr. Koppers' a 
zjawiska zawieszania się są w istocie objawami 
zupełnie normalnemi; tak samo zdarzają . się one po 
dłuższym postoju pieca, przy zmianie spalonej tcha
wy, skrzyni chfodzącej, chłodnicy i t. p , a więc po 
dokonanym poprzednio spuście żużla z kotliny, na
pełnionej surówką i żużlem do poziomu, nie prze
kraczającego przelewki żużlowej, bowiem powyżej 
tego poziomu kąpiel wielkopiecowa nigdy wznieść 
się nie może rzecz prosta bez tego, żeby „po za
trzymaniu dmuchu" tchawy nie okazały się zalane 
żużlem (w trakcie „osiadania pieca"). Powyżej zaś 
przelewki żużlowej poziom surówki płynnej sięgać 
nie może dla tej prostej przyczyny, że niebezpie
czeństwo wybuchu, powodowane bliskością surów
ki płynnej do zamkniętych chłodnic i skrzyń, na
pełnionych wodą, jest nadzwyczaj poważne, zagra
żające życiu obsługi wielkopiecowej . 

Nie można również obejść milczeniem poglą
dów dr. Koppers'a co do podziału tworzyw w wiel
kim piecu (uzmysłowione schematycznie na rys. I) 
szczególnie zaś co do rozkładu rudy i koksu rów
noległemi względem siebie warstwami, czego w 
rzeczywistości być nie może już chociażby dlatego, 
że, po pierwsze szybkość schodzenia wsadu we 
wnętrzu wielkiego pieca dla różnych składowych 

1) Przeg-lqd Gór11iczo-l/11t111czy r . 1922, Nr. 11, str. 666 
i 667 i r, 1923 Nr. IO, str. 8815. 

części naboju jest wielkością niestałą (dla rudy nao
gół większą, dla koksu natomiast mniejszą), po dru
gie spadki wielkiego pieca ze względu na panującą 
tu ciepłotę nie mogą zawierać niczego innego, 
oprócz rozżarzonego koksu i wypalonego wapna, 
po trzecie wpływ tarcia wsadu o ściany z przyczyn 
całkiem zrozumiałych jest większy w spadkach, ani
żeli w szybie wielkiego pieca. Wreszcie wykazywa
nie na rysunku technicznym 7ąbków a, należących 
do chłodnicy gardzieli wielkopiecowej, jest niedo
rzecznością już to ze stanowiska długotrwałości tych 
ząbków (znaczne ich niszczenie będzie zachodziło 
wskutek uderzeń ssuwającego się ze stożka wsadu), 
już to ze stanowiska oporów ruchu przy schodze
niu zasypanego około ząbków a koksu i rud. 

Dziwnie niekonsekwentnie zostało przedstawio
ne na rys. I rozumowanie dr. Koppers' a co do cie
płoty w garze; mianowicie dla idealnego, to znaczy 
najbardziej łatwopalnego koksu, linja I całkiem 
słusznie wykazuje ciepłotę niższą, aniżeli dla koksu 
trudnopalnego (linji 3). Natomiast dr. Koppers z 
jakichś niezrozumiałych i bliżej nieznanych nam po
wodów utrzymuje , iż sprawność cieplna wielkiego 
pieca (o bezwzględnej ciepłocie przed tchawami 
It i przy gardzie li .7 g) 

_ Tt - Tg 
E - --- = I 

Tt 
. (Ci 

jest w wypadku wysokiej przed tchawami ciepłoty 
(to znaczy w wypadku stosowania w wielkim piecu 
koksu trudnopalnego) mniejszą jedynie dla tego, że 
s padek ciepłoty na przestrzeni pomiędzy tchawami 
a gardzielą w. pieca (Tt Tg) musi być zdaniem dr. 
Koppers 'a mniejszym, aniżeli w wypadku stosowa
nia koksu łdtwopalnego. Na tern właśnie polega 
błąd zasadniczy w rozumowaniu dr. Kop pers' a , gdyż 
w takim razie należałoby uznać za szkodliwe i nie-
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pożądane dla postępowania wielkopiecowego sze
roko dzisiaj stosowane nagrzewanie i po części wy
mrażanie dmuchu, słowem, wszystkie te metody, 
jakie mają na celu osiąganie znacznej ciepłoty 
przed tchawami garu, następnie pozwalają na wy
twarzanie tu mniejszej ilości czadów, a więc i na 
osiąganie niskiej ciepłoty przy wyjściu tych ostat
nich z gardzieli wielkiego pieca. 

Perrot i Kinney pomimo dużego wniesionego 
w teorję wielkiego pieca światła n:iukowego nie
zupełnie jednak słusznie twierdzą, iż bieg pieca jest 
zupełnie niezależnym od właściwości stosowanego 
przytem koksu. Przeciwnie, praktyka dowodzi, iż 
na bieg ten w silnym stopniu wpływają właściwoś
ci koksu oraz że posługiwanie się znaczną ciepłotą ' 
dmuchu wymaga bardzo dobrego, twardego i trud- 1 
nopalnego pokrytego grafitem koksu, inaczej bo
wiem wielki piec przy stosowaniu odpowiednio na
grzanego dmuchu będzie z łatwością ulegał zawie- ' 
szaniom się i zaburzeniom w biegu. 

Należy zaznaczyć, iż zawieszanie się wielkiego I 
pieca, wywołane przez dłuższy jego postój bez 
dmuchu (o czem rozprawia dr. Koppers1) i mz. 
Brassert2) zachodzi jedynie dzięki „zaklejaniu się 
kanałów we wsadzie wielkopiecowym, leżących 
mmeJ więcej na poziomie spadków i roztrzonu, 
żużlem, który, ściekając nadół, traci na swej płyn
nosc1 rzecz prosta dzięki obniżeniu się ciepłoty 
podczas postoju pieca zarówno na wyższych, jak i 
na niższych od tchaw jego poziomach. Przy pusz
czeniu doń dmuchu najbardziej „zaklejonemi" oka
zują się kanały, znajdujące się w bezpośredniem 
ze ścianami spadków i garu sąsiedztwie (spadki bo
wiem mają powierzchnię ściętego przewróconego 
wierzchołkiem nadół stożka kołowego); wobec szyb
kiego spalania się koksu około osi garu i nienor
malnie powolnego znikania paliwa powstaje około 
ścian jego oparte o spadki wielkiego pie.:a sklepie
nia, piec zawiesza się czasem nawet dosyć uporczy
wie i niebezpiecznie3). 

O takim samym mechaniźmie jest zjawisko 
zawieszania się wielkiego pieca przy stosowaniu 
nadmiernie gorącego dmuchu, gdy mamy do czy
nienia z lichym łatwopalnym koksem i z ciężkim 
wsadem rudnym: około osi spala się wtedy koksu 
również więcej, aniżeli około ścian, bowiem sfery 
działania tchaw3) z łatwością (przy względnie nis
kiej ciepłocie) łączą się z sobą, dając w ten sposób 
nadzwyczaj szybkie spalanie się koksu tam, gdzie 
sfery te wchodzą ze sobą w styczność, największą, 
a zatem w punkcie O (rys. 63) str. 671) około osi 
garu. 

Tyle co do pracy dr. Koppers'a. Przechodzi
my tedy do rozpatrzenia badań dr. Bahr'a. 

Teoretyczne założenia tego ostatniego mogą 

1
) Stahl 1111d E1,;t11, rok 1923, Nr. 51, str. 1563. 

2) Stali/ 1111d l:.1sm, r. 1923, Nr. 2, str. 72. 
1
) l'r1::1~l{lqd (J1illlll'$O-H11fllic.cy, r. 1922, Nr. 11. str. 666, 

I i etr. 671, ry•. 6. 

być wykazane zapomocą schematu (rys. 2 i 3), z 
których widać, że koks, łatwo poddający się dzia
łaniom chemicznym (leicht reaktionsfahiger Koks), 
powoduje powstawanie strefy spalania i utleniania 
mniej więcej na połowie wysokości spadków wiel
kiego pieca; koks zaś trudnopalny powoduje prze
sunięcie się tych stref wzwyż mniej więcej do po
ziomu roztrzonu, dzięki czemu strefa tak bierna 
topnienia, jak i pośredniego odtleniania (gazami) 
okazują się odpowiednio uszczuplonemi co do swej 
objętości i przesuniętemi wydatnie do góry. Porów 

~ . 
~ :J)VZY 

nanie przytoczonych powyżej danych Perrott'a i 
Kinney'a (tabela I) ze schematami dr. Bahr'a (rys. 
2 i 3) z łatwością przekonywuje na~ o niedorzecz
ności założeń i dociekań dr. Bahr' a, bowiem w od
stępie 3-4 m powyżej tchaw, a tembardziej w od
ległości 5-6 m od nich nie może znajdować się w ga
zach tlen lub kwas węglowy, które znikają całko
wicie i ostatecznie po przejściu pomiędzy kawała
mi rozżarzonego koksu zaledwie 60 cm drogi od 
tchaw w kierunku środka wielkiego pieca. lnnemi 
słowy, teoria zjawisk pomienionych w ujęciu dr. 
Koppers'a i dr. Bahr'a stoi w zupełnej sprzecznoś
ci ze zdrowemi o niej pojęciami oraz jasnem jest, 
że doświadczenia amerykanów Perrott'a i Kinney'a 
są całkowitem zaprzeczeniem pomienionej teorii nie
mieckiej. Temniemniej wobec pewnych ciekawych 
szczegółów nie od rzeczy będzie poznać też i pra
cę dr. Bahr'a, która została wykonana w sposób 
następujący: rozdrobniony koks był przesiewany 
przez sita o otworach wpierw 3 mm-owych a potem 
2 mm-owych. Po otrzymaniu praktycznie jednako
wej wielkości kawałków koks był suszony przy cie
płocie 110°-120° C, poczem wprowadzano go do 
przyrządu, służącego dla określania stopnia jego 
palności, mianowicie do dwóch rur z kwarcu, gdzie 
zajmował stale jednakową, zawczasu dokładnie wy
mierzoną objętość. Rury kwarcowe byly poddawa
ne nagrzewaniu w piecu elektrycznym, p .zyczem 
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zapomocą oporników ciepłotę regulowano w ten I gła (łącznie w CO i w C02) do wprowadzonych w 
sposób, że pozostawała ona we wszystkich częś- przyrządzie ilości (tlenu zawartych również w CO 
ciach pieca a więc i na całej długości rur jednako- i w C02), przyczem spalanie się węgła w C02 zo
wą. U dołu rury miały połączenie ze zbiornikiem, stało przez dr. Bahr'a przyjęte jako najniższy sto
zawierającym czysty tlen, u góry zaś z butlą, zao- 1 pień palności tworzyw, powstawanie zaś w rurach 
patrzoną w ciepłomierz i w manometr, służącą dla z kwarcu czystego tlenku węgla (CO) oznaczać ma 
gromadzenia tudzież dla mierzenia ilości gazów, wy- 1 najwyższy jej stopień czyli to, że im większe ilości 
twarzanych w rurach kwarcowych przez działanie węgla zostały przekształcone na CO, tern bardziej 
tlenu na rozgrzany do pewnej ciepłoty koks. znacznym wychodzi stosunek zawartego w gazach 

Oprócz panującej w piecu elektrycznym cieJ 
płoty na przebieg utleniania ma wpływ również i 
czas styczności tlenu z koksem. Pomiary dr. Bahr' a 
wykazały jednak, iż w porównaniu ze znaczeniem, 
jakie ma tu ciepłota, wpływ czasu styczności na 
bieg utleniania posiada nader nieznaczne rozmiary. 
I dalej. Jednym z najbardziej ważnych momentów 
tych badań jest rozkład chemiczny powstających w 
rurach kwarcowych gazów, od którego zależy wiel
kość tak zwanej palności, przyczem miarą tej os
tatniej dr. Bahr nazwał stosunek masy (wagi) tlen
ku węgla do kwasu węglowego. Wobec jednak po
większania się objętości gazów przy zamianie C02 
(pod działaniem rozrzarzonego węgła) na CO dr. 
Bahr w celu liczbowego określania łatwopalności 
posługuje się stosunkiem zawartego w gazach wę-

węgla do zużytego na to tlenu, tern bardziej znacz
ną okaże się właściwość, nazywana przez niemców 
„Leichtverbrennlichkeit" łub „Reaktionsfahigkeit" ko
ksu. 

Ponieważ w czystym kwasie węglowym (C0 2), 

którego 100°0 zawartości w gazach przyrządu Bahr'a 
określamy jako oi łatwopalności koksu, stosu-

nek wagi węgla do wagi tlenu wynosi 37,5°6 ( ~~) , 

a stosunek wagi tlenu do węgla 2,6 667 ~~ , przeto 

łatwopalność tworzywa X w wypadku, gdy metodą 
dr. Bahr'a został otrzymany gaz o zawartości tlen
ku węgla C0°o objętościowych, i kwasu węglowego 
C02% objętości, będzie miała swój wyraz we wzo
rze następującym: 

2i2
4 (~ C02+ 0

0 CO) C gramów 
X = ( ' X 100- 37,5).2,6 667 (D), 16 (% CO + zn• CO )O · 

22,4 . 0 2 2 gramow 

bowiem w wypadku, gdy spalanie koksu w rurach w wypadku zaś CO = 0'~: 
kwarcowych będzie dawało czysty tlenek węgla 1 

( 1 Ź (C02 = O t ) wzór (D) będzie określał łatwopal- i X 2 = 2,6 667 
16 

X 
2
x I OO 

2,6667 C~ X 100 37,5) -= 1 00·~ 

37,5) = 0 %; 

ność na: X 1 

X = (100 

wszelkie inne wartości X będą 
pomiędzy X1 = 100°t» a X2 = 

leżały rzecz prosta, 
o oo: 

O.O 5 ~6 ('~ C02 -1- ·~ CO) 
O.O 7 14°0 CO + O, 1 428°0 C0 2 

- 37,5). 2,6 667 . (E) 

Dla określenia czasu styczności gazów z kok- 1 wnioski następujące : l) Łatwopalność tworzyw za
sem została przez dr. Bahr'a obliczona wielkość leży w silnym stopniu od ciepłoty, przy której są 
swobodnej między kawałami koksu przestrzeni w prowadzone pomiary; tak np„ cila grafitu czyli two
sposób następujący: całkowita waga koksu i po- rzywa najmniej palnego dr. Bahr otrzymywał licz
zorna jego ciężkość właściwa dawały objętość, zaj- by takie: 
mowaną tak przez sam koks, jak i przez dziurko
watość 1'ego powierzchni. Z drugiej znowu strony 

Cieploty Palność 

85011 11 7<v dzięki szeregowi pomiarów udało się ustalić, iż na • o 
I cm3 koksu przypada O, I 086 cm3 objętości dziur, 900

11 
16,0'.h 

leżących na jego powierzchni. Z powyższego łat- 910° 20,8~~ 

Ciepłoty 

930° 
940° 
950° 

Palność 

35,7~ 
42,1 % 
63,2% 

wo wywnioskować, w jaki sposób została określa- 920° 28.5% 
na wielkość swobodnej między kanałami koksu 2) Czas styczności gazów z koksem wywiera 
przestrzeni, gdy były wiadome: waga koksu, nas- ' na jego palność wpływ bardzo nieznaczny. 
tępnie rzeczywista oraz pozorna jego. ciężko~ć w~aś- J . . . . . 
ci wa i objętość położonych na pow1erzchm d ziur. :3) O bm ze me ciepłoty pieca ~lekt~yc:zne~~. pro-

Najbardziej ciekawe dla nas wyniki liczbowe ~adz1 do spadku tak zw. „Reaktionsfah1gke1t pa-
prób dr. Bahr' a zestawiliśmy w tabeli 2. hwa. 

Z danych poniższych łatwo wyprowadzimy 4) Przy ciepłocie 900° C palność okazała się 
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Tabela 2. Doświadczenia nad palnością różnych tworzyw (Dr. Ba hr). 

Rodzaj pa liw a 
..; 
z 

1 G rafi t 
2 

5 Dahlh. koks 4% pyłku 
6 „ ,, bez „ 
7 Konst. X 36 godz. p rzy spodzie 
8 „ „ „ głowie 

15 Dahlh. koks 7l1 pyłku 
16 „ 4'6 " 
19 G rafit 
20 Dahlh. koks bez pyłku 
22 Konst X 36 godz. przy głowie 
23 „ „ „ spodzie 
25 Dahlh. koks 4'ti pyłku 
~9 Grafit 
:l3 

3.J. Dahlh. koks 4i pyłku 
'36 " 
37 Grafit 
38 
~o 

łl 

.J.2 

44 Dahlh. koks: 

" 
" 

4" o 
7~ 

bez 

41)6 
•411 

!)!') " o 
60 Węgiel drzewny 

pyłku 

„(2 próbka) 
„ (żarzony) 

pyłku 

„ (żarzony) 

61 „ „ (żarzony) 
6:l Konst. X 24 godz. przy głowie 

6.J. „ „ „ spodzie 
68 Dahlh. koks 30 godz. „ głowie 
69 

" 70 
" 

72 
" 
" 

" 

" 

48 
48 

„ spodzie 
„ głowie 

75 Koks uskw. w muflu (konst.). 
80 Koks Konkordia 
81 Z węgla Konkordia 10° 0 Fe2 (SOth 
82 „ „ koncen. 
83 " „ FeC13 

8f>O I.OSI l,02ł 72 3 0,3 Hl.Il 12,5 2,l:l 1,71 l!l,7 

850 1,0'>6 1, 005 72,0 - 18,8 11,7 2, 13 t,il J\l,7 

tj.')Q 1,0% 1,0.10 lifi,l 0,4 26.5 17, 1 l.!:J7 0,9:l '>2,7 

s;.,o 1, 11 ~ 1.021 69,7 o,6 21.6 13,fl i .8!> o,9!1 +9,5 

s:,o l.078 1,orn 11,2 0,2 20,9 rn,o 2,o!l o,!l2 :'!4,6 

8:io1,1011,0:11 11 ,s 0,2 21,6 l :J,:-1 1,960,s6:i1>,1 

900 l,40!J 1. :124 :1+, 1 O 2 58, 2 -16,ł 1,!l6 0,!17 flG, !> 

900 1,-!H 1. :H.'l :~ .J. ,7 O, J 56,ł H .8 1,97 O,!ł:l 52,7 

!JOO I 003 I 0:'.>5 66,2 0,6 2ł,li 16.0 2,13 1,71 19,7 

900 1.205 I , I 56 ;,:~ . fi 0,-l :16, 1 2=>,6 1,85 O,!rl -10,5 

900 J ,JH2 1.l-!2 ;,!),1 0,6 :H,6 23,S 1,96 0.86 f>li,I 

!:JOO 1,11.1 l . IH :12,'> 0,9 32,3 23,7 2,03 0,!12 ;>4,6 

9501 ,SO!J J,0:17 11,2 0,2 82.4 78.7 I,!:J709H:'!2,7 

:1,ł 9:»0 l,.J.f> l J,.J.06 '.!!J,2 O. fi 61,.J. f>l,f> 2, 13 1,71 HJ,7 

7 2 9!>0 J,627 J •. 'llf) 21.0 0.ł 12,2 63,2 2,13 1,71 l!l,7 

6.9 950 1, s8S l. 773 2 7 - 92.0 9.J.,ł 1, 97 run ;,2, 7 

fS ,6 !HO I ,!>21 ! , :196 2'>.fi 0 . .J. 6:1,0 52„"I 1 197 0;9:1 !>2,7 

7,.J. 910 1,067 !.10!'> :>'3.5 0,6 :10,2 20,8 2.13 1,71 19,7 

7,! !J20 1,2.J.7 I l!l7 50,S 0,-t :lll,7 28,5 2,13 1,7 1 I!J, 7 

(),!) !):10 l ,:!60 l,221 -l2 , !) 0,5 ł2,0 35,7 2,1'3 1,7 1 19,7 

6, 940 1.aoli 1,:n3 :11.2 o.8 5:3,s 42,1 2,13 1,71 rn,1 
1,-t mo uo9 1.12:~ :1 ' :1 o.:) 30,2 20,8 2,13 1,71 rn,7 
f).7 OJO 1,41."1 1,łf>I 25,6 0 ,5 C4,2 56,0 1,97 O,\l:l .'»2,7 

7.:1 900 1.:120 1,.J.24 2:1.8 0,6 .17,4 !>ł,7 I !:Jo 0.!)7 501!'> 

6.S llOO 1,I'lfl l,150 .'>2 !J O,ll :H.2 24,81,85 O,ll3 4!l/> 

U w a g i 

Liczba 1,7 1 ( 1,21) popraw. 

Czas skwarzenia 36 g 

Czas skwarzenia 36 g. 

" u 

6,:l 900 1,091 !.174 53.:l I) 2 :36 7 2.'>,8 l , '3!> 0,93 1.lll,.'> Liczba 1,091 (1,91)popraw· 

7,:1 \100 1,190 l,H9 ;,:~.7 0,fl :ili,8 25,8 - - - przy I 000° C 

6/> POO l ,H2 I :\!)!) 30,ti O,fł 61 ,0 50.1 I ,97 0.9:1 :,2, 7 

6,9 1,497 l :174 :iO.ł O,li 61,3 f>O,+ - - - pny I 000° C 

4.'>2-11,3 - - 2,266 J./.lO .i 8 0,4 8:1.2 89,6 1,7:1 0,H 74,fi 

I J ,3 

7,2 

6,8 

6,:) 

6,7 

7,4 

5„') 

H,2 

7.0 

7.0 

7.0 

7, 0 

7,0 

!lOO 2,2:-11 1.743 ."1,4 0,4 83,'3 ':'8,8 - - -

900 J,195 1,090 .">!J, 2 O ł :l i 6 21,3 2,10 0,9:3 !>fi,tl 

9001.208 1,151 fl\!'l 0,5 3:),!l Zł,!>2,040,9453 I 

900 1.164 i,247 f>9,8 O,!> 30,J 20,3 2,07 0,9:155,0 

900 J,16! 1.1:16 '!>7,2 0, 6 :31,8 2!.8 2,07 0,9:'155, 0 

900 1,8'll J.l.t2 .'i'i,7 0.6 :12,7 2:\2 1,88 0,11~) ł7,3 

!lOO 1, 19;, 1, rn1 !>5, l 0/> :lli ,2 :!4,8 l, 9'.l J ,OO .J.7, 9 

900 !,20!) 1.164 ;,3,1 0,2 :3-, 8 26,9 1,87 1,02 45 5 

900 i ,252 1,162 48,<i o,:~ 3.\8 21,2 - -

900 l,Jllb 1,118 58,0 0,3 31 ,6 21,!:J - - -

900 1.477 1,310 36,-t 0,4 :15,i H,5 - - --

900 1,602 1,-!2! 29, ii o, s 66,{ !>0,9 - - - --

900 1,636 1,ł23 3015 O,ł 62,0 50, '7 - - -

przy I OOO~ C 

Czas skwarzenia 24 g. 

30 „ 

48 g. 

l z domieszką soli Fe 
sułfatowych wzg. ch lor· 

J kowych 
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równą dla węgła drzewnego (Nr. 61) 88,8%, dla gra
fitu zaś (Nr. 19) 16°~. 

5) Dziurkowatość koksu, jak to stwierdzili 
również amerykanie Pierrot i Kinney, nie gra żad
nej przy wyznaczaniu właściwości paliwa roli; ma 
tu wpływ decydujący jedynie odmiana fizyczna pa
liwa w rozumieniu odmiennej budowy jego ścianek 
między dziurami (mianowicie to, że mamy do czy
nienia z węglem drzewnym, grafitem, z miękkim 
czy też z twardym koksem) 

6) Łatwopalność wcale nie zależy od ilości 
zawa~tych w koksie a więc nie wydzielonych pod
czas iego skwa~zenia części lotnych. 

7) Natomiast ma tu nadzwyczaj doniosłe zna
czenie zawartość żelaza; stwierdziły to doświadcze
nia nad koksem, wytworzonym z domieszką 5- 10°0 
pyłku wielkopiecowego. 

8) Kawały, pochodzące z różnych części kok
sownicy, posiadają odmienną palność z tej, zdaniem 
dr. Bahr'a, przyczyny, że zawierają one, po pierw
sze,. węgi~l, a po drug~e żelazo w odmiennych po
staciach f1zyczno-chem1cznych; w częściach placka 
koksownianego, gdzie podlegały one przez czas 
dłuższy działaniu wysokiej ciepłoty i gazów, po
wstał ?zi~ki rozkładowi ostatnich grafit oraz dzięki 
odtlemamu twardym węglem połączenia żelaza z 
krzemem i węgłem. Takie kawały są bardziej trud
nopalne, aniżeli te, które pochodzą z mniej gorą
cych części koksownicy. Natomiast obecność żelaza 
w koksie powiększa jego palność a to dzięki kata
lityczn~mu działaniu . tlenków żelaza, bowiem przy 
spalamu koksu na Jego powierzchni pomimo po
ws~awa1:1i':l dwutlenku węg}a (C -I- 0 1 = C02) -

ma]ą m1e1sce dwa następujące przebiegi chemiczne: 

poniżej 850° C CO~ -t Fe ~ ~ F eO + CO 

i powyżej 850° C FeO + C ~ Fe + CO. 

I rzeczywiście. W czasie wojny w kuźnicy Pio
trowskiej (Societe Metalłurgique Russo-Belge a Ena
kievo, Rosja Poludniowa) mieliśmy dosyć częste 
wypadki psucia się płóczki do węgla koksowniane
go. lłość popiołu w koksie wzrastała wówczas z 
normalnych 12·:1 na 19 ~-20 ~ i więcej. Wszystkie 
bez wyjątku wielkie piece za każdym razem, gdy 
na skutek uprzedniego zawiadomienia zarządu ko
k~iar~i o tern, że koks ma być skwarzony z węgli 
mepłokanych, dostawały odpowiednio ulżone na
miary rudne, dalej zmniejszony nieco dmuch oraz 
przyzwoitą (większą od normalnej) ciepłotę jego, 
1ednak stałe wykazywały zmniejszenie ciepłoty 
przed tchawami, co łatwo było spostrzedz natych
miast po dojściu do tchaw bardziej bogatego w 
popiół (a więc i w żelazo) „nowego" koksu. W myśl 
teorji dr. Bahr'a koks ten byt rzecz prosta łatwo-

---
gół praktyczny, a mianowicie: że palność koksu jest 
wi~lk?ścią zale.żną po .pierwsze o? ciepłoty, przy 
ktorei zachodzi spalanie, po drugie od wielkości je
g~ powierzchni zewnętrznej, innemi słowy od roz
miaru kawałów. I dalej. Używany w Europie koks 
łatwopalny dawałby bez wątpienia jeszcze mniej 
P?myślne wyniki biegu wielkich pieców, gdyby był 
u.zywany w kawałach drobnych, tak jak to robi 
się np. w Ameryce, gdzie zawartość popiołu a więc 
i żelaza w koksie jest znacznie mniejszą aniżeli w 
Europie, oraz gdzie koks jest skwarzony przy bar
dziej wysokich, niż w Europie, ciepłotach kok
sownic. 

Na P.odstawie pomienionej bardzo ciekawej i 
ze st~now1ska. nauk?wego . poważnej pracy robi 
dr. Bahr wywod, ktorym memało zadziwić może 
niejednego praktyka wielkopiecownika bowiem 
d~. Bah.r zal.eca umyślnie świadome zan{eczyszcza
me paliwa zelazem w celu uzyskiwania„. lepszych 
właściwości paliwa „bessere Reak.tionsfahigkeit"ll 

Tego rodzaju wywód wywołał wielką wątpli
wość nawet w kołach niemieckich i wywołał tym
czasem wprawdzie jedyną .ze strony prof. Osann'a 
g~rąc~ odl?o~iedź: „Nieznaczna ciepłota garów 
w1~lkich p1ecow na węglu drzewnym", - powie
dział on podczas rozprawy nad odczytem dr. Bahr'a1): 
„ma SWOJ wyraz w tern, że do niej musi być dos
tosowanv skład chemiczny żużla, oraz w tern, że 
wywołuje ona bardziej znaczny, aniżeli w wielkich 
p~ecach n.a koksie ~ozchód paliwa; w ten więc spo
sob zosta1e naprawiona szkoda niskiej ciepłoty ga
ru" „Znam górnośląskie wielkie piece i wiem że 
mają one batdziej znaczny od westfalskich rozcbód 
paliwa z jednej strony dzięki dużemu odsetkowi 
okruchów, pochodzącemu z nieznacznej mechanicz
n~j wytrzyma~o~ci k?ksu, z drugiej zaś strony dzię 
k1 łatwopalnosc1, ktora rzecz prosta prowadzi do 
górnego ognia (Oberfeuer) oraz do małooszczęcinej 
gospodarki cieplnej. 

. Znamiennym dla mnie osobiście jest fakt 
z~iany przez prof. Osann' a jego w tym przedmio
cie zapatrywania, gdyż jeszcze •nie tak dawn0 2) 
prof. O sann mówił: „Ich ha be mich se hr darii ber 
erfreut, dass prof. Mathesius3) die Stre1tfrage iiber 
den Kopperschen Ieicht verbrennlichen Koks in 
so geschickter Weise vorgetragen hat. Ich stimme 
mit ihm ganz iiberein". 

Śmiemy utrzymywać, iż zmiana w poglądach 
prof. Osann'a zaszła nie bez pośrednictwa Ślaska 
Górnego, gdzie organ Stowarzyszenia pols kich . in
żynierów górniczych i hutniczych Przegląd Górniczo
Hut~ic~y ma pew~ą. l~czbę p~enumeratorów i czy
telmkow, „po częsc1 mteresu1ących się" postępami 
polskiej nauki i techniki. 

Wladyslaw Kuczewski. 

palnym (Reaktionsfahiger Koks). ~i Staht 111ul D.srn, r. 1924. Nr, 2, str. 44. 
Wyniki badań dr. Bahr'a wskazują niezbicie 1 ? !:Jra/J/ ////(/ 1~1:"'11! r. 1923, Nr. 28, str. 9 11. · d b d d · ł . ·) J>r~1•tr/qd (,or111czo JJ11t111czy r 1923 N IO 

na ie en ar zo omos1y, naszem zdamem, szcze- 904 _ 911 ,„ · ' · • r. • str. 
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Postępy chemji . anality cznej hutniczej w r. 1922-im. 
(Ciąg dalszy, p , N;. IO, str. ó57). 

Ołów. 12 godzin sączy on płyn, stojący nad osadem, 
/ . /. Hausma (Pharm. Weckblad 1922. T . 50. ogrzewa pozostały w zlewie siarczan ołowiu z 10 

str. I 314) podaje sposób szybkiego określania oło· I cm3 I %·wego kwasu siarkowego, a potem wymywa 
wiu w artykułach handlowych, mianowicie naczy· go na sączku 50%-ym alkoholem i, po I godzinnem 
niach kuchennych, służących do gotowania potraw. suszeniu w I 30°C, waży. 
Przedmioty oczyszczon e ogrzewa si ę w szali porce- L. Dede i P. Bonin (Ber. d. d. chem. Gesel. 
łanowej przez przeciąg 1 godziny z 50 cm3 3°6-wego I 1922. str. 2 327) stwierdzili, że z rozczynu, który w 
kwasu octowego na wrzącej łaźni wodnej, następnie I OO cm3 zawiera 20 mgr ołowiu i w którym i lość 
płyn odlany, po dodaniu nieco kwasu siarkowego, kwasu solnego wynosi 1,4 n, osadzenie siarczku oło· 
wyparowuje się do stanu suchego i suchą resztę wiu w temperaturze pokojowej nie da się osiągnąć 
ogrzewa dalej ostrożnie , dopóki nie przestaną a w temperaturze podwyższonej już przy mniej
uchodzić pary 503. Pozostałość po rozc1enczeniu szem zgęszczeniu kwasu solnego (w I00°C przy 
wodą odsącza się i wymywa w celu rozpuszczenia stężeniu 0,25 n HCl) wcale nie nastąpi. Jeżeli w 
zawartego w niej siarczanu ołowiu wprost na sącz- rozczynie soli ołowiowej obecnym jest chlorek po· 
ku rozczynem octanu amonu. Jeżeli w odsączu, tasu, amonu lub wapna, to wystarcza, jak tego 
puszczonym po raz drugi na ten sam sączek , po dowodzą doświadczenia Dede i Bonina, daleko 
dodaniu 4 kropli Zn rozczynu dwuchromanu pota- mniejsze stężenie kwasu solnego tak w zwykłej jak 
su powstaje osad czysto żółtej barwy, szybko spa- i podwyższonej temperaturze, aby całkowite osa• 
dający na dno i rozpuszczalny na czysto w ługu dzenie ołowiu nie nastąpiło. (Te same własności 
potasowym, to w materiale naczyń znajduje się stwierdzili Dede i Bonin również i w osadzaniu kad
niewątpliwie ołów. mu i cyny siarkowodorem z rozczynów w kwasie 

Badania L. W. Winklera (Z. f. angew. Chem· solnym). 
1922, T. 35. str. 662 i 7 15) nad ciężarowem okre- Wprost p rzeciwnie działa kwas perchlorowy, 
ślaniem ołowiu stwierdziły, że przy osadzaniu siar· który w bardzo małym stopniu rozpuszcza siarczek 
czanu ołowiu dodatek alkoholu jest zupełnie zby- ołowiu. To wydzie lenie siarczku ołowiu w rozczy· 
teczny jeżeli dodaje się 1 O cm3 I o0~-wego rozczynu nie perchloranowym wzmacnia bard.zo dodatek nad· 
siarczanu amonu do wrzącego rozczynu I 00 cm 8 chloranu sodu. 
azotanu lub chlorku ołowiu, który to rozczyn za- . Ponieważ w elek~rolitycznem określ.eniu oło· 
wiera 0,35 gr ołowiu i nie więcej mz cm3 1/ 1 n wm osadzony na anodzie dwutlenek ołowm trudno 
wolnego kwasu azotowego. jest przed ważeniem uwolnić od zawartej w nim 

Winkler zaleca odsączony po 12 godzinach wody, przet~ wp~szczony zazwy~zaj w ~ooo .c osad, 
osad wymywać chłodnym, nasyconym wodnym roz- w c~lu pr~eliczem~ na czysty . ołow, 1!1nozy ~1ę pr.zez 
czynem siarczanu amonu lub też 50%-ym alkoholem emp1ryczme okresłony wspokzynmk, ktory Jest 
i po suszeniu, trwającem 2 godziny w I 30°C, wa- . . { Pb 
żyć. Podczas gdy w rozczynie soli ołowianej bar- mme1szy od teorel:yczne go PbO = 0,8 663), któ· 
dzo szkodliwie działa obecny w niej azotan potasu, 2 

to znów zawartość azotanu sodu i amonu , jako też rego jednak wielkość zależnie od ilości dwutlenku 
soli miedzi, kadmu, glinu, żelaza (w obecności soli ołowiu, ulega pewnym wahaniom. 
żelazowych należy ołów osadzać na chłodno) man· Tę niepewność, dotyczącą wahan wspókzyn· 
ganu, cynku, kobaltu, niklu i magnezji nie ma żad· nika, usuwają D. A . A1c. fnnes i E. B . Townsend 
nego wpływu na dokładność określenia, o ile ilość (Journ. Ind. Eng. chem. 1922. T. 14. Str. 420) w ten 
tych obcych metali nie przewyższa zawartości oło- . sposób, że osad dwutlenku ołowiu na anodzie, w 
wiu, a odsączony PbS04 p rzed wymyciem go wod- chwili, gdy on jest jeszcze mokry, rozpuszczają przez 
nym rozczynem siarczanu am onu poprzedzi kilka- ogrzewanie do 80° w mieszaninie 25 cm3 O, In kwa· 
krotne wymycie I 00-ym kwasem siarkowym. Na to- su szczawiowego i 5 cm3 zgęszczonego kwasu azo· 
miast dodatek alkoho lu w osadzeniu PbS04 jest towego, a niezużyty do rozpuszczenia Pb02 kwas 
nieodzowny, jeżel i rozczyn badany, obok dużych szczawiowy, po osadzeniu ołowiu kwasem siarko· 
ilości miedzi, kadmu, cynku łub innych metali za· wym jako siarczan, określają nadmanganianem po
wiera zbyt mało ołowiu. W "takim razie Winkler tasu. Ten sposób, podany niegdyś przez F. Lux' a 
wyparowuje rozczyn ołowiu tak dalece, że reszta (Z. f. anal. chem. 1880. T . 19. Str. 153) jes t podług 
po wyparowaniu i ochłodzeniu krystalizuje, pozos- Me. lnnes'a i Townsend'a w danym razie daleko 
tałość, po dodaniu I cm3 kwasu azotowego rozpusz· lepszy niż metoda jodometryczna Diehl'a- Topfa, 
cza w I O cm3 wody a przesączony w danym razie gdyż nieodzowne w tej ostatniej metodzie rozpusz· 
i do 20 cm3 rozcieńczony rozczyn zaprawia naj· czanie dwutlenku ołowiu na chłodno w jodku po
przód 25 cm 3 96i -owego alkoholu a potem 5 cm 3 tasu , zawierającym kwas octowy dużo octanu so· 
10~-wego rozczynu siarczanu amonu. Po upływie du, odbywa się bardzo wolno. 
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ilością O, I n rozczynu chromanu potasu i ilość chro
manu alkalicznego, która nie weszła w reakcję, 
po dodaniu 3 kropli I 00-wego rozczynu azotanu 
srebra, miaruje się z powrotem O, I n rozczynem 
azotanu ołowiu. Końcowy punkt miareczkowania 
daje się zauważyć po zniknięciu czerwono-brunat
nego zabarwienia, pochodzącego od chromanu 
srebra. 

Nienormalności, zauważone przez niektórych 
analityków w wykonaniu tego jodometrycznego spo
sobu, dumac~y I. Gladstone (Journ. Ind. Eng. chem. 
1922. T. 14. str. 426) nie obrotową reakcją Pb02 + + 4 Hl = Pbl2 + 2 H 20 + 12, lecz działaniem 
wydzielonego jodu na obecny w rozczynie octan 
alkaliczny i tworzenie się jodanu. Nienormal
malność da się usunąć, jeżeli dwutlenek ołowiu 
(około 0,2 gr) zmiesza się z rozczynem I gr jodku 
potasu i 20 - 25 gr chlorku sodu w 125 cm3 Zalecane przez L. Bertiaux' a (Ann. chim. anal. 
7%-wego kwasu solnego i mieszaninę taką wykłóca et appl. 1922 (27) T. 4. Str. 77 i V. Weinoda (Metali. 
I - 2 minuty do zupełnego rozpuszczenia się dwu- Ind. (London) 1922. T. 21. Str. 1691 metody okre
tlenku, a wydzielony wolny jod miareczkuje się ślania głównych i ubocznych składników metali bia-
0, I n tiosiarczanem sodu. łych łożyskowych i im podobnych stopów, mają 

W ten sposób określa Gladstone również dwu- być szybkie w wykonywaniu i dla celów praktycz
wartościowy ołów w jego stopach, a mianowicie nych dostatecznie dokładne lecz nie przedstawiają 
wydzielony wodan ołowiu rozpuszcza w nadmiarze w gruncie rzeczy nic nowego. Również i bieg ana
ługu potasowego lub sodowego, alkaliczny rozczyn lizy, opisany szczegółowo przez W. A. Stahl'a (Chem. 
ołowiu nasyca wodą bromową i wyparty wodan Ztg. 1922. str. 409), całkowitej analizy średnich pro
ołowiu przeprowadza do kwaśnego rozczynu chlor- duktów w rafinerji ołowiu, przedstawia dość dobrze 
ku sodu, zawierującego jodek potasu. skombinowane metody oddzielań i określań. P onie-

W rozczynie azotanów, swobodnym od wol- waż jednak sposób polega na oddzielaniu i okreś
nego kwasu, można określić ołów miareczkowaniem laniu z jednej porcji naw~żonego metal~ za.wartych 
elektrometrycznem za pomocą żelazocjanku potasu. w tych produktach: .ołowiu, srebra. miedzi~ c~ny, 
(W D. 7 readwell i D. Chervet (Helv. chim. Acta arsenu, ant~~onu, bizmutu, kadm~, cynku 1 mkl~ 
1922. T. 5. str. 633) albo też nową metodą, podaną z dokladnosc1ą ~o~ta.teczną dla wyz.szych w?"magan, 
przez K. Jelinka i H. Ens a (Z. f. anorg. und allg- 1 pr7eto la two poJ~C, ze ~eto dy są zmudne 1 wyma
Chem. 1922. T. 124. str. 185). Metoda polega na ga]ą do wykonania długiego czasu. 
tern, że ołów osadza się pewną, w nadmiarze użytą, I (c. d . n.) Henryk Wdowiszewski. 

Kasy pomocy dla robotników w zakładach 
górniczych i hutniczych w zagłębiu Dąbrowskiem. 
(Ciąg dals7y p. Nr. ' IO, str. 659J. 

Kasa pomocy robotników w Warszawskiem To- 20, 50 i 75 kopiejek. Suma składek członkowskich 
warzystwie kopalń węgla i zakładów hutniczych. w roku 1896-ym odpowiadała 2,39°~ wypłaconych 

Kasa pomocy wzajemnej zostala założona robotnikom. za.robków. W~laty T owa~zystwa ni_e 
przez samo Towarzystwo w roku 1874-ym, chociaż ~yły ~rz~w1dzi~ne w statucie Kasy, Jednakowoz, 
otwarcie Kas na poszczególnych kopalniach, nale- Jak w1dac z ksiąg, do roku 1891 -go Towarzystwo 
żących do Towarzystwa, datuje się jeszcze z cza- wpłacało do Kasy corocznie sumy nieznaczne, któ
sów poprzednich właścicieli przedsiębiorstwa . I re nie stał'y w .żadnej zależn?ści od sumy skła-

Uczestnikami Kasy byli obowiązkowo wszyscy [ dek członkowskich. Z kar, ktore wpływały do Ka
robotnicy i s~tygarzy Towarzystwa; mogli oni jed- I sy, tworzony b-.ył s;>ecjalny ~un~us~ karny zgodnie 
nak zwolnić się od uczestnictwa, jeżeli należeli do z ustawą z dma 25-go pazdz1ern1ka r. 1894-go. 
jakiej innej Kasy. Fundusze Kasy były p~zechowywane w kasach To-

Członkowie Kasy dzielili się na trzy kategorje: warzystwa Warszawskiego, za co Kasa Pomocy 
1) sztygarzy, maszyniści i górnicy; 2) stróże i woź- otrzymywała 4't rocznie. 
nice; 3) kobiety i dzieci. Z liczby 2 07 4 członków Fundusze Kasy p.rzeznaczane były na usku
było w dniu 1-ym czerwca r. 1898-go 419 obco- tecznianie wydatków, które w myśl artykułu 4-go 
krajowców; statutu dzielity się na cztery grupy: I) pomoc le-

F und usze Kasy powstawały ze składek człon- karska, lekarstwa i wsparcia piemęzne w czasie 
ków, wpłat Towarzystwa, kar i odsetek od kapi- choroby w wysokości: I kategoria 30 kop. dla żo
tału. Członkowie Kasy odpowiednio do kategorji, natych i 20 kop. dla kawalerów dziennie; Il kate
do których byli zaliczani, wpłacali miesięcznie po gorja 20 kop. dla żonatych i 15 kop. dla kawale-
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rów dziennie; lil kategoria 10 kop. dziennie i 5 Wydatki na zasiłki piemęzne w czasie choro
rubli na pogrzeb; 2) wydawanie lekarstw żonom i by zmniejszyły się od roku 190 I -go z powodu, że 
dzieciom na polecenie lekarza Kasy; 3) wydawa- zarząd Kasy wydawał zasiłki tylko przez 3 miesią
nie w razie śmierci z wypadku nieszczęśliwego ce, a w wypadkach wyjątkowych przez 6 miesięcy. 
wdowom po uczestnikach Kasy na pogrzeb I O rub. Zasiłki na pogrzeb wypłacano od I O rubli wzwyż. 
i ponadto miesięcznie zasiłku po 2 ruble 50 kop. W składzie zarządu Kasy od roku 1905-go na
oraz na każde dziecko do 14-go roku życia po 75 I stępuje zmiana, a mianowicie mandaty trzech przed
kop.; 4) wydawanie zasiłków w wysokości: dla -~ stawicieli Towarzystwa otrzymują trzej członkowie 
kategorii członków 3 ruble 75 kop. dla Il kategorJl I Kasy, wybrani przez robotników, i wspólnie zarzą-
2 ruble 50 kop. i dla lll kategorji I rubel 75 kop. I dzają oni sprawami Kasy. 
miesi_ęcznie w razie po~tradania ~dolr~ości do pr~cy · Od dnia I -go marca r. 1920-go członkowie Ka
Jeżeh w?ow~ wyc~odz1ł_a za mąz, wowczas zarow- sy płacą 1% swoich zarobków bez względu na ka
no ona Jak 1. dz1ec1 traciły prawo do _em~rytury. . tegorję, do której ich pierwotnie zaliczano, wkłady 

Uczes~mcy Kas;: oraz członkowie . ich rodzm zaś Towarzystwa równe w sumie wszystkich opłat 
otrzymywali bezpłatnie pomoc lekarską l lekarstwa. od robotników. Równocześnie podwyższono wypła
Wydatki na ten cel dzieliły się: a) 40_t na z~kup- cane emerytury (wsparcia), które wynosiły w mar
no lekarstw, b) 30°0 na opłaty w szpitalach 1 am- I cu r. 1922-go dla inwalidów kwartalnie ,118000 ma
bulatorja~~ ora~ ~) 30i na ~trzymanie lekarz_a, felcze~a, rek, dla wdów 42 OOO marek i dla dzieci 40 600 ma
akuszerki 1 stroza.. Pom1emon~ wydatki ponosiła rek. Suma wypłaconych wsparć wynosiła kwartal
Kasa od daty swo)eg~ powstania do. roku 1892-go nia 20 404 OOO marek. W zamian wsparć stałych Ka
włącznie; po ogło~zemu us_tawy z d?1a_ 9-go marca sa wypłacała inwalidom i wdowom jednorazowe 
r. 1892-go wydatki te przeJęło na s1eb1e T owarzy- spłaty ostateczne w wysokości 2 OOO OOO marek dla 
stwo, które z końcem tegoż roku wybudowało inwalidów oraz 600 OOO marek dla wdów. 
szpital kosztem 36 OOO rubli. I Charakter Kasy pomocy określony jest statu-

Wzamian emerytur Kasa wydawała również towo, jako zapomogowy (zatwierdzony dnia 29-go 
inwalidom oraz wdowom zasiłki ostateczne. Wy- I listopada r. 190 I -go). a przeto wypłacane zasiłki 
dawanie zasiłków zależne było od zawiadowcy ko- pieniężne nie mają cech emerytalnych, lecz są zwy
palni, który był 'równocześnie kierownikiem Kasy. kłemi wsparciami, które Kasa wydaje robotnikom 
Członek odbierający ostateczny zasiłek, składał po- 1 i robotnicom po przepracowaniu najmniej '5-ciu lat 
kwitowanie z odbioru sumy; w niektórych wypad- 1 na kopalni. Zasadniczo Kasa dąży do spłacania jed
kach żądano za~wiadczeń notarialnych. Emery.tury norazowego t. zw. emerytów i wdów; jeżeli jednak 
dla niezdolnych do pracy wynosiły od 21 rubli do członek Kasy jest chory, niedolężny i potrzebujący 
180 rubli rocznie; emerytury dla wdów od 24 rubli opieki, w takim razie otrzymuje on wsparcie (eme
do 75 rubli rocznie; dla sierot 9 rubli na rok. rytalne), a nie spłatę jednorazową. Wsparcia eme-

F undusze Kasy pomocy składane były na ra- rytalne wypłacane są z góry; w grudniu r. 1923-go 
chunku bieżącym Towarzystwa. wsparcia wynosiły: 

W roku 1901-ym składki uczestników Kasy dla górnika 3 OOO OOO marek 
wynosiły 40, 25 i 15 kop. miesięcznie, co stanowiło ładowacza 2 1 OO OOO 
około I ,25t wypłaconych robotnikom zarobków. 1 wdowy. I 800 OOO 

składek od robotników. Oprócz tego Towarzystwo " 
Wpłaty Towarzystwa równe były sumie wszystkich I sieroty . 

1 
800 OOO " 

przejęło na siebie wydatki na leczenie członków W dniu 30-ym grudnia r. 1923-go było 15-tu 
rodzin· robotników. t. zw. emerytów, 48 wdów i 372 sierót. 

Wysokość kapitali_zowanych ~merytów stano- I . _Sp~aty jednora~owe prze~stawiały się w tym-
wiła około 22t wszystkich rozchodow kasy. ze m1es1ącu w sposob następuJący: 

dla górnika po 15-tu latach pracy 150 OOO OOO marek, dla ładowacza 11 O OOO OOO marek 
I 0-ciu 11 O OOO OOO „ 70 OOO OOO 

„ „ 5-ciu 40 OOO OOO „ „ 24 OOO OOO 
wdowy jednorazowo 24 OOO OOO 

Za pierwszy kwartał r. 1924-go wsparcia eme
rytalne i spłaty jednorazowe przedstawiały się w 

1 

sposób następujący: 

Wsparcia: dla górnika 
„ ładowacza 

" 
wdowy 

„ sieroty 

„ „ 
15-tu latach pracy 500 OOO OOO 
10-ciu " 350000000 

Spłaty jednorazowe: górnik starszy po 

H U 5-ciu ·" 135000000 

" 
młodszy „ 15-tu " 425 000000 

10-ciu „ 275 ooo ooo 

24000 ooo 
16800000 

7 200000 
7 200000 

marek, 

" 

marek 
„ 
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górnik młodszy po 5-ciu latach pracy 60 OOO OOO marek 
lado w a cz 15-tu 350000 ooo 

" 
10-ciu 240 000000 

„ 
" 

5-ciu 85 ooo ooo 
wdowa jednorazowo 100000000 

Pozatem Kasa wydaje wsparcia nadzwyczajne Zarząd Kasy składa się z trzech p rzedstawi-
w razie choroby, trwającej dlużej niż miesiąc na cie li Towarzys twa Warszawskiego i trzech przed
podstawie świadectwa lekarskiego w wysokości (w stawicieli robotników. Kasa opłaca jednego urzęd
grudniu r 1923-go) od 8 OOO OOO do 20 OOO OOO ma- ni ka. Fundusze gotówkowe pomieszczone są w ka
rek oraz zapomogi na pogrzeb uczestników Kasy sie Towarzystwa Warszawskiego. Papierów wartoś
w wysokości od 1 O OOO OOO do 15 OOO OOO marek. ciowych posiada Kasa na sumę 98 130 rubli 39 ko
Wysokość wsparć e merytalnych, spłat jednorazo- piejek, które Ban k Państwa w czasie wojny wy
wych i wsparć nadzwyczajnych ustanawia Zarząd wiózł do Rosji ( 4%-we i 4~00-we bile ty kredytowe 
Kasy na zebraniach, które odbywają się co miesiąc. ziemskie). 

Żródła dochodu kasy. 

Wplaty T owa- I Odsetki od kap ita·1 Niepobrane zarob· 

Składki członków K łów, s przedai pa· ki. Pożyczki i za· 
R a z e m a r y p ierów wartościo· l iczk i o d T ow arzys· R o k rzystwa 

kop . I wych I twa 
Rub. \ kop. Rub. Rub. I kop . Rub. I kop. Rub. I kop. Rub. I kop. 

I 
I 

1874 J 660 05 - - 53 ;-,7 19 .')! - - 1 ns 16 

1875 l 622 3,1 - l 70 26 44 38 - - I 736 98 

1376 2428 '!.2 1 06:-, IS 3 IH f>2 90 - - 1630 21 

1877 4890 I 91 1 :300 Il 260 fi l 70 50 - - 6 422 ')3 

I87S 6 031 82 I 681 72 316 50 78 2:1 - - 8 108 27 

1879 6 363 2:1 1 663 40 378 os !OO o.;. - - 8 50-1: 75 

1880 7 :)07 97 I 65S 4! 580 2!1 153 57 - - i:i rno 24 
1881 7 75 ' 62 l 5.J.9 4,5 :m1 33 2i0 

I 
90 - - I O l:i8 30 

1882 6 8110 Hi 831 f>4 41:) 25 :i;-ł I 62 - - 8 !)1 1 57 

18 3 5 9;,{) 09 856 .;5 353 12 393 32 - - 7 f>58 99 

1884 6850 13 - - 30'!. 57 406 Hl - 7 5;,3 89 
I 

1885 6 499 6'l 405 85 294 77 4~0 02 - - 7 619 32 

1886 7 9!l+ 97 1 ooo oo 3.J.9 60 4]] oo - - 9 7i\5 57 

1887 7 659 '33 l ooo oo .'105 i°>8 47:3 19 - - 9 438 10 

188S 9 501 15 1 ooo oo 502 97 506 5 - - 11 510 il 

1889 12 793 i\2. 1 ooo oo 3i\1 75 !i!~9 -? ,_ - - 1*744 99 

1890 13 224 08 1 ooo oo 832 63 725 03 - - 15 781 74 

1891 14062 43 l ooo oo 446 35 812 99 - - 16 321 77 

1892 l ł 89+ 65 - - 48;) 2;) 826 41 - - 16 206 31 

1893 14 629 44 - - 815 60 989 12 - - 16 !3! 16 

1894 15 842 72 - - 5!) 75 1 352 15 - - 17 2f>4 62 

1895 15 276 

I 
45 - - - - 1 721 i7 - - 16 998 22 

1896 13 555 22 - - - - 2 012 75 - - 15 567 97 

1897 ! 3 658 80 - - - - 2141 Si - - l :l800 67 
' 

1898 

l 1899 
B k d h B k d h r a a n y c r a a n y c rnoo 

1901 

1902 12 391 45 I O 691 8;) - - 2 672 48 936 47 26 69:ł 25 

1903 10 961 80 10 961 80 - - 2 779 38 708 82 25 łll 80 

1904 11 054 O."> ]] 0[14 0;) - - 4287 42 :;25 97 22 108 10 
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Żródła dochodu kasy. 

Oda etki od kapita· Niepobrane aarob· 

Składki członków 
Wpłaty Towa· K 

łów, sprzedaż pa· ki. Pożyczki i za· R a z e m 
R ok rzyatwa a r y pierów wartościo· liczki od T owarzys-

wych twa 

Rub. I kop. Rub. i kop. Rub. i kop. Ru b . i kop. Rub I kop Rub . i kop. 

I 
I 

! I 190:> !l 676 20 9 R7!l 20 - - :1 ~67 2± 476 90· 2:1396 54 

1!)06 JO 734 75 10 734 7f> ,·, 03:1 I 
63 98 

I 
7!l 2<i dOl 88 - -

1907 Jl 27 

I 
40 11278 40 - - L 783 

I 
62 413 M 24 75ł 06 

190S 11 540 70 11 5+0 70 - - -1067 2;) 22~J I S':i: 27 37S I -1-9 

1909 12 01'3 20 12013 20 - - :i 5()7 u :150 

I 
95 27 !l44 

I 
:i9 

11110 12 7!'>S 65 12 7;,3 6!) - - 3 567 24 41+ 78 2ll H!Sl 'i2 

l flll 12 513 60 12 f>l3 HO - - JO .182 53 :i2~ 67 :3() i :~:; 

I 
!O 

J!H2 13 21ti 45 13 216 i"> - - 7 ,-,43 l7 HS 29 :H 424 36 

rnn 13 :16;) 70 13:w, i O - 7 b78 04 ·3;,.i 39 :H!l63 82 

191-1 11 928 .'lU ll 928 :io - - s 234 22 775 ;57 132 866 79 

l !l l 5 11 03S !)fi Il 039 ;');"-i - - - - 2bllfl 96 U\177 06 
I !)Hl 10 21)3 \JO 10 293 \JO - - - - 20 858 :18 41 H 6 18 

1917 11 08+ ll.'i l l 084 n;> - - - so:~o oo :·m 101> !lO 

191-:i 1 9-1-3 O:> 1 !)ł3 o:> - - - - l 7"ii 04 ;) 6+:1 a 
Korony 31 2łO 3:, :~ 1 2ł0 :1.1 - - - - 66 0:~ 1 oo 128 :>11 70 

Hl]!) - - .. - - - - - - - - -
Korony 21 ];)() li O ::1 lf>6 60 - - - - :H rn2 59 7!) ł7!'> 79 

Marki 15 4fl i 40 15 41łł łO - -- - - 15 ooo oo 4.'> 98b 80 

1920 .. - - - - · - - -· - - -
Marki 32 -1;)7 74 :i2 457 74 - - - - 4.J.7!l 84 69 ;ll}f) 32 

rn21 - - - - ·- - - - - - - -
Marki 36 11 6 77 361 16 77 - - - - 86 łO 72 319 94 

1!122 - - - - - - - - - - - -
Marki 29 7ł5 4!'>3 6.-) 29 74.'> 4:i:1 6!'> - - - - 8 ;350 !)26 oo 67 b.U S3:l I 30 

Pomoc lekarska, wsparcia za dni choroby, zasiłki pogrzebowe oraz inne wydatki. 

Pomoc Wsparcia za Zasiłki Wydatki 
Razem 

R o k le karska dni ch oroby pogrzebowe różne 

Rub. kop. Rub. kop. Rub. kop . Rub . ko-p. Rub. I kop. 

1874- 5!)3 21 17* 22 3 oo - - 730 H 
187:> 1 050 19 :~ 11 18 58 20 - -- 1419 58 

1876 2 OGI 40 :~SG 10 37 69 - - 2 485 20 

1877 ł859 -19 l 089 Of\ }1}3 20 - - 6 111 74 

1878 4 9n 07 l 847 89 65 68 - - 6 686 64 

1879 497-1 56 1 841 10 348 49 - - 7 164 15 

1880 4291 98 2 184 15 250 11 - - 6 726 24 

1881 3 755 92 lł4!'> 65 2ó9 53 - - 5461 11 

1882 ł093 69 1 477 05 601 75 - - R 172 49 

1883 4 316 93 1 320 70 27!'> 68 - - 5 913 31 

1884 4m2 12 1 226 50 78 56 - - 13 217 18 

188:'> 4 f>l2 06 1 037 40 I 371 14 - - 5 920 61 
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Pomoc W aparcia za Zasiłki Wydatki 
Razem 

R ok lekaraka d ni choroby pogrzebowe różne 

Rub. 1 kop. Rub. kop. Rub. I kop. Rub. I kop Rub. I kop. 

I I 
1886 5 653 28 J.i:)l oo :i84 69 - - 7468 I 98 
1887 4 927 28 1 6-1-9 :-17 17!l ,.,- - - 6 i5tl 43 , I 

1888 5 752 15 1 912 70 109 38 - - 7 974- 23 
1889 6 220 08 2799 :-17 475 07 - Il 494- 52 
1890 7 429 78 3 711 H 210 I 23 - - 11 ~1.-) l 45 
1891 8039 35 4 708 47 !'>22 ' 97 - - 13 270 79 
1892 8 658 73 ;i 94.j. 70 526 

I 
89 - - 13 130 32 

189:-l 104 60 4123 

I 
80 MS 16 - - 4796 56 

189:! 103 17 ;i 957 oo f>S:i 71 - - 4643 94 
l f'>9f> 75 25 3899 I :-!O 211 I 94 - - 4226 49 
1896 63 87 4 626 

I 
10 :lłll 2:-i - - 50:-19 22 I 

1897 111 80 5 :-!2f> 65 422 s:-i - - 5860 28 
1898 

1899 
B k d h r a a n y c 

1900 

1901 

19 2 -- - ll 47!i (lf) 5!l2 oo 444 65 I 12 f>l6 30 
1903 11 f>ó9 25 f)!} f 

! oo 413 20 - - 12 488 85 
1904 - - 11 0! 3 7f> .j,!}f) f>O 320 67 ll 8f>9 92 
190f> - - 12 42f> 25 553 oo 313 6.') 13291 90 
1906 - - 10 37f> 50 ~02 50 3602 27 14480 27 
HJ07 - - 6 6:l4 30 Mł oo 635 lfl 7903 45 
1908 - - 8 209 65 7:!0 I 40 972 41 !) 912 46 
1909 - 8859 40 807 50 542 19 1020!1 09 -

I 19!0 - - f>826 

I 
12 li7 l :\O 510 :-io 70().i 92 

rn11 - - 7 587 10 ~.j. f) oo f) 84-1: fi7 l! '277 77 
1912 - - 8 7-!4 55 522 oo 422ł 03 13 4!l0 58 
Hll3 - -- Il J.'l! oo :)!l() oo J.652 +8 H+02 

I 
48 

Hll4 - - 7 033 15 823 oo 4 86:> I f)2 12 721 67 
HW> - - 6 861 3;, l 2:1& .')0 9SO oo 907!) 

I 85 
. l!H6 - - 107:12 4'> 1 lł!J 20 7~;-l 07 12 fi06 72 

1917 - - 9 4.(i8 oo ! 3h oo 615 oo Il 401 oo 
1918 - -- 2 45() 2f> '20& 50 ~:i 30 2 948 05 

Korony - - J!l 781 98 7 ll'17 oo 2 ooo oo f)!J 7:!8 98 
1919 -- -- - - - - - - -

Ruble - - - - - - 17~ '17 179 37 
Korony - - 27 19!l 70 lib.J.2 oo 1 900 oo :lf) 94! 70 
Marki - - l ó 448 48 3 201 oo 1 200 oo ] ~) 8-l!l 48 
1920 - - - - - - - - · - - -

Marki - - 9102 24 '2 :l:W oo 7 660 oo 19088 24 
Ruble - - ł 

- - - - H oo 14 oo 
1921 - - . -- - - -- - - --

Marki - - I - - - - 9000 oo 9 ooo oo 
1922 - - - - - - - - - -

Marki - - - - 6 30!'> 47 975 330 oo 981 6:35 47 
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Emerytury zasiłki ostateczne n iezdolnych do pracy oraz wdów i sierot. 

Wsparcia nadzwyczajne 
Spłaty jf'dnMazowe wza- Emerytury oraz w sparcia atałe inwalidów, 

Rok mian wsparć atałych wdów i aierot 

Rub. I kop . Rub. I kop. Ilość I Rub. I kop. 

I 
1874 - - - - - 6 oo 
1875 - - - - - 7 '35 

1876 - - - - l 

I 
:!6 20 

I S77 - - 18!') oo 6 121 :16 

1878 - - - - 6 614 oo 
1879 - -- - 6 596 25 

1880 - - 140 oo .\, U l 75 

1881 - - 320 

I 
oo 10 802 19 

1882 - - - - n 917 110 

188:-l - - 360 oo lf> 1 101 38 . 
188! - - HO oo 15 

I 
1 30ł 75 

1885 - - I 17!'> oo 18 I 230 17 

188() - - l f>O oo 23 I 42:! 62 

1687 - - 1!)0 oo 21 1 65:-s 25 

1888 - - 140 oo 2! 1 72! oo 
1889 - - 260 oo 28 1 662 ;)5 

18ll0 - -- - 24 1 662 <;7 

HJ!)l - - 540 oo 30 1 933 45 

1892 - - 6SO oo 27 1 as:> :io 
189:! - - 3:!0 oo 32 2227 .10 

1894 - - !'>40 oo 38 274-2 97 

1801 - - 300 •)0 ::i4 2822 62 
1896 - - 2490 oo 36 3 6ll0 94 

1807 - - 4 9!0 oo 37 2 661 66 

1 89-ł - - - - - - -

189!) - - - - - - -
1900 - - - - - -
1901 - - - - - - -
1902 2 730 !>O 600 oo 4!) 1561! 75 

190:'1 4 6ł4 oo - - -U :i 86:) 10 

190ł 6 211 SH - - 29 l 61Z 75 

1905 8 211 05 - - 29 4 Vrł 75 

1906 8766 27 - - 20 6246 oo 
1907 2588 90 417!'> oo 17 7 514 oo 
1\108 2 921 10 4600 oo 16 7 054 12 

1909 2609 90 8 210 oo 16 7 272 12 

1910 1 555 60 4145 oo 16 741 4 !')() 

1911 1 876 80 18 3!'JO oo i;, 7ł55 oo 
J9l2 11 299 60 1 075 oo 14 . 7 066 oo 
191:'1 9786 20 1 565 oo n 6 751 75 

191! 1069! 14 250 oo li 6302 2!'> 

191!'> 2523 90 9 405 oo 11 o 946 50 

1916 3232 10 202:-30 oo 10 5 598 05 

1917 2553 70 10110 oo 10 5 273 50 
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W sparcia nadzwyczajne 
Spłaty jednorazowe wza· Emery tury oraz wsparcia stałe inwalidów, 

Rok mian wsparć stdych wdów i sie rot 

Rub . I kop. Rub . I kop. Ilość I Rub. I kop . 

I 

1918 579 I oo 16!5 (}() 4 1 37-l 85 

Korony austr. 141\63 oo 29 434 oo - 12 080 38 
19Hl - - 300 oo - - -

Korony austr . 29 396 JO 14775 oo 4 12 0!>8 33 

Marki pohk . 9 771 oo 3377 oo - !> OM> oo 
1920 

Marki polak. 31 265 40 3700 oo 4 11 689 50 

Hl21 

Marki polak. 5810 oo 3917 oo 4 21 003 oo 
JH22 

Marki po lak. 4 182 515 I oo 1 i 797 310 oo 472 14 121417 I oo ' 

Zestawienie kasowe liczba członków Kasy. 

Rok 
Liczba 

członków 

Dochód Rozchó d Saldo Kapitał 

Rub . I kop. Rub. I kop Rub. I kop. Rub . .I kop. 

I 

18i4 o l 7;13 ](j 73(i I 4.J. 996 72 9G6 n 
1875 E l 7;16 98 l 42($ ml 310 f) 1 306 77 

o 
:3 Ci.IO zq -!O 58ł !870 ~ 2 :Jtl llOS I 81} 2 -!l f) 

18i7 Cl 6-!22 3 G .J.1 :! 30~ 3 72 .I, :Hl9 :n 
' " 

1878 ~ 8 10 •)-1 7 !>UO (i-! 607 Wli 3 02(1 !Hł 
Cl 

_, :i 
187!) ' " 8 504 7:) i 7 762 40~ 742 :i5 3 76!) 20 ł 

H:t'>O z 9 790 2-l ~ 7 607 

I 
!Hl 2 182 25} ;) 9:'>1 fi.) -

!SSI 822 10 158 30i 6 67'1 :io 3-!Sf) I 1)-:086 55} 
~ 

18'32 88fl 8 511 57 7 090 !) ~ 1421 4'3 10 8:»s ;3~ 

1883 755 7 558 !)$} 7 ił74 6fl 18-! :-10 11 0!2 3ili 
ISS-! SS: 7 f)f>8 89 7 ()6 J 1};3 - 103 4~ IU 939 29 
18&5 963 7 6J!l 32 7 :i2;) I 7'3 283 5:-1 ~ l l 2:~2 S? i_ 

- ~ 

1886 1 093 9 7;,f, 57 9 0-!2 60 712 86~ Jl !H5 79 

1387 920 Ił 4:18 IO~ 8 ;):)!ł (i8 878 42 I 12 824- 2Jł 
~ 

1888 1 ooo 11 510 71 n '3:-IS 2:1 1 672 4S J.j, .j.()(j 69i 
1889 1 280 14 7H 9!) ]] -1-17 7 ;3 327 !l2 17 82~ 6q 
18(10 1 385 15 781 7-! ~ 1:101g 3~ 2 76:} ~ ~> I 

-ł- :! :Wf>88 4 

1801 1 747 16 321 77 l f>7H u :i77 :i3 21 16!"> f)7 

18112 1 628 16 2011 31 1 :i 6!);, 82 510 49 21 G76 6 

1893 I 6f>3 16 434 16 73'>-! (j 9080 10 30 7;>6 16 

1894 1 71 7 . 17 2f>! 62 8 126 !)] !ł 127 'il 3988:1 87 

1S95 1 785 16 998 ?2 7 349 11 9 641! 11 49 :i:12 98 

1896 1 61);, i ;i ;,(\7 97 I l J!JO 16 4 ;177 81 53 910 79 

1897 1 673 15800 67 IH61 94 2 338 n 56 249 52 
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(Ciąg dalszy). 

Rok Liczba członków 
Dochód Rozchód Saldo Kapitał 

Rub. I kop. Rub. I kop. Rub. 1 kop . Rub I kop . 

' I 

l 
i I 

1898 ' I I 
1899 ! ' I ! 

Niewiadomo I I ' I ' : I 
1$100 . 

' 
1901 

' I I ' 1902 2 320 26 69:3 2!> 17 416 I f)f) 9 276 j 70 715 088 71 I 

I 
1903 3078 2f>.lll 80 21 077 4.'> .J.334 Hf> !3042:! (l(j 

1904 2 929 22 108 10 19 684 f>6 2 42:l 5.J. S7 659 ' 99 ' 

HOó 2 720 23 396 f>4 ~5 636 ?O 2 240 
I 

16 35 419 '33 : - I 
1906 3185 26 liOl SS 29 492 f>ł - 2 890 66 '32 52!) 17 

i 
1907 H69 24 754 06 223!)2 :~5 2401 71 8.J. 9:10 SS 
l90S 3 230 27 :378 49 ?.4 487 68 2890 81 87 821 69 
190!! 3860 27 9-14 59 28 301 11 - 3f>6 '? .)- ó7·Hi:> 17 
1910 3550 29 -Hl9 32 20128 02 9 371 10 90 83() fi 

1911 3500 36 138 40 3'3 959 57 - 2 821 1? r,4 01!'> 30 
!912 • 3730 34 !2-l ::i6 :!2 f);H 

I 
18 J-19:} 18 95 508 48 

1913 3800 :~4 963 82 :12 f>O!'> I ł3 2-l!i8 :rn 97 966 '37 
HH4 3000 :12 866 79 29 968 06 2 8!)8 7:1 100 865 60 
191fl 2 900 24 fJ77 06 26 !).).) 2!> 1 978 I 19 ' 98 887 -11 -
1916 2 600 41446 18 41 (31)7 77 - 221 59 98 fi6!) 82 

29 3:'8 I 
I 

l!l 17 2800 30199 90 20 851 70 P!) :)27 52 I I 

1918 2%0 5 643 ] .j. 6 54(i 90 - 903 7() 98 62'3 7(i 

Korony - 128 Gl 1 70 115 8lll i 36 12 69f> 
I 

:i+ 12 69!'J 34 
19l!l Ruble 2880 479 ! 37 .J.79 37 98 lH 39 - -

Korony - 79 .J.7f) 79 92 171 13 -- 12 69f> M -
Marki - 4f> 988 80 38 042 48 7 9.J.6 :12 7 946 32 

1920 Marki 2889 69 395 :~2 6:> 743 a I 3652 18 11 5118 f>O 

Ruble - - - !4 oo 1-l oo gq 130 :1~ 

1921 Marki 2980 72 319 I 9-l 119 730 oo 32 5'39 94 H 188 44 
I 

Ruble - - - - - - - !)8130 39 
~ 

' 1922 Marki 3200 67 841 83:3 I :10 63703 506 I 7,1 .j. 138 :126 !)() 22.J.f>2 :HS 27 

Ruble - - : - - · - -- - 98 no :i!l 

(c. d. n.) Tadeusz Pindelski. 

Bogactwa kopalne w Rosji. 
(Ci11g dalszy, p . Nr . IO, atr.663). 

Ropa naftowa. 

Z n ac ze n i e go s o d a r c z e r o p y n a f to w ej• 
Z ap asy ro py w z l oż ach n a ku 1 i ziem· 

ski ej. Z n ac ze n ie z lóż rosyjskich. 

W śród płodów kopalnych ropa naftowa (olej 
skalny) zajmuje najb a rdziej up rzywilejowane miej-

sce, zawdzięczając je doniosłemu znaczeniu gospo
darczemu otrzymywanych z niej wytworów. 

Nie do pomyślenia jest obecnie utrzymanie ży
cia gospodarczego i 'kulturnlnego w poszczególnych 
krajach na poziom ie współczesnym bez zapewnie
nia im dostawy odpowiedniej ilości wytworów naf
towych. Są one niezbędne dla popędu i smarowa· 
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nia silr_1ików, pracujących w przemyśle, w żegludze 
wodnej, w ruchu samochodowym i w lotnictwie dla 
~zeregu i_nstalacyj kotłowych (zwłaszcza okrętow;ch), 
łalto pal~wo płynne, dla oświetlenia (nafta, benzyna) 
t wreszcie dla bezpośredniego użytku, jak0 suro
wiec lub materjał pomocniczy w różnych działach 
p~zemysłu .. Wiel~ie znaczenie ropy i jej wytwo
row w całej pełni uwydatniła wojna ostatnia; mo
carstwa, które walczyły przeciwko państwom cen
tralnym, w znacznej części zwycięstwo swe za
wdzięczają nieograniczonej ilości wytworów nafto
wych, które były w rozporządzeniu ich armij i floty 
oraz przemysłu. W dobie obecnej bez wytworów 
naftowych najsilniejsze floty wielkomocarstwowe 
będą bez wartości, gdyż będą stały unieruchomio
ne w portach; najliczniejsze armje będą osłabione 
przez niemożliwość zastosowania środków nowo
Żytn~j techniki wojennej. Toteż sprawą zaopatry
war~na ?dnośny~h krajów w wytwory naftowe zaj
mu]ą się obecnie rządy wszystkich większych państw 
i każde z ni~h posiada swoją politykę i dyplomację 
nafto.wą.. ~1ele ważnych spraw międzynarodowych 
roz~iązuJe się pod znakiem interesów naftowych; 
maJ.ą one wpły~ na kształtowanie się ugrupowań 
politycznych międzypaństwowych, na zakreślanie 
granic państwowych i tworzenie nowotworów poli
tycznych. 

Kraje, nie posiadające większych zasobów ro
py naftowej na obszarze własnym, a narażone wo
be~ sweg.o położenia geograficznego na odcięcie w 
razie wojny od dostaw zagranicznych wytworów 
naftowych od wielu lat czynią energiczne wysiłki 
w kierunku wynalezienia metod otrzymywania wy
t~oró"! naftow.ych *) z posiadanych zapasów innych 
b1tumow, węgli kopalnych odpowiednich gatunków, 
łupków palnych i niektórych gatunków torfu. Prace 
te prowadzone są zarówno we Francji, w Niem
czech, "! Anglji, a nawet i w bogatych w ropę Sta
nach Z1ednoczonych A . P. W Niemczech osiągnię
te. zostały. po~czas wojny i w okresie powojennym 
wiele~ ob1ecu1ące wyniki w tej dziedzinie. Dotych
czas Jednak zagadnienia te nie znalazły ostateczne
go rozwiązania i ropa naftowa nadal sprawuje swe 
rządy nad światem. 

Zapasy ropy naftowej na kuli ziemskiej trudne 
są do obliczenia ze względu na charakter złóż rop
nych oraz na stopień ich zbadania. Pierwszą pró
bę w tym kierunku, daleką jednak od doskonałości, 
uczyni! kierownik sekcji mineralnej United States 
Geological Survey E. Stebinger. W zestawieniu 
s~em. E. Stebinger uwzględnił tylko złoża mniej lub 
~1ęce1 zbadane. Jako podstawa do obliczenia przy
Jęty został zapas złóż ropnych w Stanach Zjedno
czonych A P „ określony w wysokości 7 OOO OOO 000 
baryłek. 

Zapas ten przyrównany został do jedności. 
Wyniki obliczeń są następujące: 

*) Właściwie wytworów, mogących zamienić wytwory 
naftowe. 

Stany Zjednoczone A . P. 
Alaska 

Kanada 
Meksyk . . . . . . 
Północ Ameryki Południowej 

łącznie z Peru . . . . 
Południe Ameryki Południo-

wej łącznie z Boliwją 
Algier i Egipt . . . 
Persja i Mezopotamia . . 
Rosja południowo-wschodnia, 

Syberja południowo-zacho
dnia, Kaukaz . 

Rosja północna . 
Rumunja, Galicja, Europa 
w~chodnia . . 

Japonja i Formoza 
Chiny 
łndje . . 
Wyspy Zondzkie 

Razem 

Wielkość 
względna 

1,00 
0,14 
0,65 

0,82 

0,51 
0,13 
0,83 

0,83 
0,13 

0, 16 
0,18 
0,20 
0,14 
0,43 
6,15 

_Jbey le. 
....:.--

7000 
995 

4525 

5 730 

3350 
925 

5 820 

5820 
925 

1 132 
1235 
1 375 

995 
3 015 

43055 

. Wi~lk.~ść zapasu podanego pięciokrotnie prze
wyzsza 1losc ropy naftowej, wydobytej dotychczas 
przez przemysł naftowy w różnych krajach. W ra
zi~ utrzymania wydobycia ropy naftowej na pozio
mie obecnym zapasy te wystarczyłyby mniej więcej 
na 60 lat. 

Zestawienie to nie jest jednak ścisłem i nie 
odpowiada rzeczywistości, zwłaszcza w stosQnku do 
~asobów ~ ~uropi<:. Zasoby w Europie środkowej 
1 wscho.dn~eJ, ~tore] zł'o~a dalekie są jeszcze od wy
czerpania i dają od dłuzszego czasu ponad 2" wy
dobyci~ ogólne~o, oceni~me są np. na 0, 16 podczas 
gdy wielokrotnie ustępujące im co do zasobów zło
ża w .Rosji półno.cnej o~naczone są przez współ
czynmk 0, 13. Niedocenione są natomiast zapasy 
ropy n~~t~wej w Rosji (obwód Uralski i Kaukaz), 
w Per~JI i w Mez"Opotamji. Kraje te posiadają ol
brzymie obszary, na których stwierdzoną została 
obecność ropy naftowej. Zapasy na tych obszarach 
wielokrotn~e przewyższają bezwątpienia zapasy w 
Stanach Z1ednoczonych A P „ gdzie większość pól 
naftowych przekroczyła już maximum wydobycia ro
Pr· Należy z~uważyć przytem, że wyrażanie zapa
sow ro~y w liczbach baryłek, cystern i t. d . jest 
pozbawione podstaw rzeczowych i z natury rzeczy 
nie m?~e mieć ~arto_ści. . Bardziej rzeczową oceną 
~artosc1 potenC)alneJ złoza może dać zestawienie 
Jego obszaru z danerni o wydajności . 

W każdym jednak razie dane przytoczone da
ją możność oceny z pewnem prz) bliżeniem warto
ści gatunkowej obszarów naftowych w poszczegól
nych krajach. 

Największe złoża o znaczeniu międzynarodo
wem posiadają S~any Zj«:dnoczone A. P., Meksyk, 
Ameryk~ Połud~1owa, Wyspy Zondzkie (lndje Ho
lenderskie), Persja, Mezopotamja i Rosja. Według 
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obliczeń geologów amerykańskich za 20 25 lat 
Stany Zjednoczone A. P. będą miały złoża swe 
wyczerpane. Uwzględniając obszar pól naftowych, 
mamy podstawę do wnioskowania, że największe 
zapasy obszarów naftowych oraz największe zasoby 
ropy posiadają Ameryka Południowa, Meksyk oraz 
kraje, położone przy kotlinie Kaspijskiej i znajdu
jące się pomiędzy morzem Kaspijskiem i morzem 
Czerwonem, Rosja, Persja i Mezopotamja. Obszary 
naftowe w tych krajach (t. j. w Meksyku, Ameryce 
Południowej, w Rosji, Persji i Mezopotamji) będą 
miały w niedalekiej przyszłości przeważające zna
czenie w międzynarodowym przemyśle naftowym. 
Z powyższego wynika, że rosyjskie zło.ża naftowe 
należą do największych złóż o znaczeniu między
narodowem. Wśród obszarów naftowych rosyjskich 
do liczby takich złóż należą: I) obszary naftowe na 
Kaukazie północnym, gdzie oprócz znanych złóż na 
półwyspie Apszerońskim i groźnieńskich złoża ro
pne ciągną się prawdopodobnie wzdłuż całego pas
ma gór; 2) obszary naftowe w obwodzie Uralskim, 

Obszary ni.ftowe 1911 1912 1913 1914 

zajmujące olbrzymią przestrzeń w dorzeczu rzeki 
Emby i ciągnące się na zachód ku stepom astra
chańskim, na północ zaś i na wschód do obwodu 
T urgajskiego. 

Pozostałe ze znanych złóż naftowych w Rosji 
na Kaukazie południowym, na Krymie, w obwodzie 
Zakaspijskim i Fergańskim, w gub. Archangielskiej 
i na Sachalinie mają znaczenie tylko miejscowe. 

P r z e m y s ł n a f t o w y r o s y j s k i ) j e g o z n a
c ze n ie w międzynarodowym przemyśle 

naftowym. 

Wydobycie ropy naftowej w Rosji prowadzo
ne jest w następujących miejscowościach: I) obszar 
Bakiński, 2) obszar Groźnieński, 3) obszar Czarno
morsko-Kubański, 4) wyspa Czeleken, 5) obw. Ural
ski, 6) obw. Fergański. 

Wielkość wydobycia ropy w każdym z obsza
rów powyższych w przeciągu ostatnich I O lat ze
stawiona jest w następującej tabliczce (w tysiącach 
tonn metr): 

1915 1916 1917 1918 1 ~119 1920 1921 

Baku 7 545,9 7 847,5 7 655,7 7 067,2 7 390,2 7 804,7 6595,1 l l 3 152.4 3 693,4 2 870,0 2475,0 
Wyspa Czełeken 218,0 213,1 131, I 82,0 65,5 49,2 26,2 

Groźny I 232,8 1 072,8 1 208,2 1 613,1 I 439,3 1 683,6 I 767,2 429,5 618,0 864,0 1310,0 

Obw Uralski 18,0 98,3 275,4 
Obszary Kub.-
Cżarnom. 128,0 1)0,8 80,0 65,5 

Obw. Fergański 32,7 32,7 32,7 29,5 

W okresie od października r. 1922-go do mar
ca r. 1923-go wydobyto ropy w Baku 1 662 OOO tonn, 
w Groźnym 719 OOO tonn, w obw. Uralskim 68 300 
lonn. 

K r a i 

Wydobyto ropy 
od r. 1854·go do r. 1920·go 

Liczba milionów 
baryłek 

Stany Zjednoczone A. P . 
Meksyk . 

5 242,7 
435,9 

tb 
61,88 

5,14 
Rosja 
lndje Holenderskie 
lndje Zachodnie 
Rumunia 
Polska 
Persja 
Peru 
Japonja i Formoza 
Trynidad 
Egipt 
Argentyna 
Kanada . 
Niemcy . 
Inne kraje 

Razem 

1 947,8 
218, I 
122.4 
167,2 
165,9 
27,5 
29,1 
42,5 
11,9 
8,8 
6,8 

24,5 
18,6 
2,6 

8 470,3 

22,99 
2,58 
1,44 
1,99 
1,97 
0,32 
0,33 
0,50 
0,14 
0,10 
0,08 
0,28 
0,22 
0,04 

100,00 

270,5 262,3 255,7 146,0 26,2 31,0 35,0 

124,6 31, 1 24,6 8,0 
32,7 35,0 24,6 

Znaczenie przemysłu naftowego w Rosji w 
wydobyciu ropy na kuli ziemskiej uwidacznia się z 
liczb następujących, wyrażonych w miljonach ba
ryłek: 

Wydobycie w r. 1920-ym 

Liczba milionów 
baryłek 

443,4 
159,8 
37,6 
16,0 
8.5 
7,4 
6,0 
6,6 
2,8 
2,2 
1,6 
1,1 
1,4 
0,2 
0,2 
1,2 

696,1 

i 
63,00 
23,16 
4.47 
2,32 
1,23 
1.07 
0,87 
0,96 
0,40 
0,32 
0,23 
0,16 
0,20 
0,03 
0,03 
0,17 

100,00 

Wydobycie w r. 1921-ym 

Liczba milio nów 
baryłek 

469,6 
195,0 
28,6 
18,0 
6,8 

. 8,3 
4,(J 

14,6 
3,5 
2,6 
2,3 
1,1 
1,7 
0,2 
0,2 
2,5 

758,7 

U' 
o 

61,90 
25,70 
3,78 
2,37 
0,89 
1,09 
0,51 
1.92 
0,46 
0,34 
0,30 
0,14 
0,22 
0,03 
0,03 
0,32 

100,00 

7,0 

Wydobycie ropy naftowej w r. 1922-im wynosiło: 
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Stany Zjednoczone A . P . 
Meksyk 
Rosja 
Persja 
Indje Holenderskie 
Rumun ja 
Ind je 
P eru . 
Polska 
Argentyna 
Borneo Brytańskie 
Trynidad 
W enezuela 
japonja i Formoza 
Egipt 
Francja (Alzacja) 
Kolumb ja 
Niem cy 
Kanada 
Czechosłowacja . 
Włochy 
Alg er 
Anglja 

Pozostałe kraje . 

R azem 

Baryłki Tonny 
amerykań skie m etryczn e 

5!>7 ;,:n ooo 764H>000 

182 278 ooo 27312000 

32 966 ooo 4493000 

21 909 ooo 2 291 ooo 
16 720 ooo 2 330000 

9 843 ooo 1 369000 

7 700000 1 081 ooo 
!> 31.J- OOO 701 ooo 
!) 227 ooo 713000 

3 018000 439000 

2849000 410000 

2 44!> ooo 340000 

2 201 ooo 33!) ooo 
2 042000 272 ooo 
I 188 000 178000 

496000 70000 

W~OÓO 46000 

319 ooo 4fJOOO 

179 ooo 2."1000 

120000 18000 

31 ooo 4 ooo 

9000! 
1 ooo 1[)000 

100 ooo 
S54 809 OOO 119 f>27 OOO 

% 
65,2 
21,3 

'3,9 
2 ,6 

1,9 

1,2 

0,9 

0,6 

0,6 

0,4 
0,3 

0,3 

0.3 

0,2 

o,:-J 

100,0 

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

Rosja zajmuje obecnie trzecie z kolei m1e1sce· 
pomiędzy krajami, wydobywającemi ropę naftową. 

Główne znaczenie w rosyjskim przemyśle naf
towym mają obszary bakińskie, które przed wojną 
dawały koło 85°0 całego wydobycia ropy naftowej 
w Rosji. Poniżej przytoczony jes t krótki przegląd 

przemysłu naftowego w głównych ośrodkach tego 
przemysłu w Rosji. 

Ob s zar Bak iński. Do roku 1900-go wydoby· 
cie ropy naftowej ze złóż bakińskich prowadzone było· 
na t. zw . o b s z a r a c h s t ar y c h, w których skład 
wchodzą obszary: Bałachany, Sabunczy, Bibi Ejbat 
i Ramany, obejmujące łącznie koło 110 ha. 

Do największego rozkwitu wydobycie ropy na 
tych obszarach doszło w r. 1901 -ym. Od tego cza
su wydobycie na o b s z ar a c h s ta r y c h s tale
spada. 

Ropa z tych obszarów należy do typu rop sze· 
regu naftowe go o składzie CnH2n. Na różnych po
ziomach roponośnych spotyka się ropę w rozmai
tych gatunkach Naogół ropa z poziomów górnych' 
jest lżejszą i zawiera więcej destylatów lekkich . 

Poniżej przytoczone są wyniki destylacji cha
rakterystycznych gatunków ro py z ob sza r ó w 
s t a ry c h: 

;.., 
... :t „ o 

· N -"I 
.,. i:: 

·~ :> v -

F r akc j e w o 
o 

Destylacje pozostałości 
przy vacuum 12 Ili /Jl 

Miejsce wzięcia próby 

Ramany głęb . 368 m 

Bałachany głęb . 175 m 

„ 
"" 

od 70° 
do 125° 

. 0,857 6,7:! 

(c. g .0.7!>2) 

. 0,87:3 4,f>2 

(0 ,74!">1 

do 100° 

od 12S0 od 150° 
do 150° do 200° 

6. 16 11 ,3 

(0,78:~ ) (0,807) 

ł,i9 9 f>9 

(O, 762) (O.SI !) 

od 200° Pozosta· od I 20'' do od 200" 250° Pozo-

d o 250° łość d o 150° 200° do 250° 300° sta· 
łość 

14,04 61,77 8,3:1 10,97 J J,07 11,08 18 ,38 
(o,:m) (0,8491(0,866 l( 0,891 )I O 906)( 0,942) 

11 ,:) 69,fi 

(0.940) 

Bib i-Ejba t (poziomy górne) . o 85 I ~)[) 17.14 12 29 16.2~ f>2,4f> 

Bibi-Ejba t (poziomy dolne) głęb . 
645 m . 0.8SJ:"i 2,69 

(O, 777) 

Z rop bał'achańskich wyrabiane był'y najlepsze 
gatunki olejów maszynowych i specjalnych. W ob ec 
niedosta tecznego i s tale spadającego wydobycia rop 
bałachańskich, do tych ro p dodawa no .ropę z ob
szarów, położonych między obszarami Bałachany i 

11, I.'> 
(0,799 ) 

lb,07 

( 0,S!ł7) 

li9,f>:3 

( O,Sf>S) 

2:3,4H 

(o. 1) 
17,01 

( 0,904 ) 

Pozostał . 

b'3,b 

(0,946) 

Ramany*) w celu podwyższenia wytwórczości ole
jów m aszynow ych . 

*) Ropa z właściwych obszarów Ramany n ie nadawała 
oię d o wytwarzania tych o lejów ze względu na niewielką zawar
tość parafiny. 
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Warunki ogólne wydobycia na obszarach starych zestawione są w niżej przytoczonej ta 
bliczce: 

Wydobycie roczne Liczba Przeciętna glębo· 
Największa i nai· Przeciętna wydaj· 

Rok szybów mniejsza głębokość 
ność z jednego 
szybu na dobę w tys. ton n mtr . czynnych kość szybów w m szybów w m (w !tg} 

100:, 6 7:!1 1 973 :l-l\!l (jJ - 703 17 212 

1910 7 8-t:l 2 8!0 :m ,o f>l -886 10 220 

Hll!i ll3!J:l H45 !lS7, 7 72- 914 (J ')86 

191.! ;, :).!] 9 (;24 8!l'.!:,1 68-9!6 ~i ttSH 

Wydobycie ropy z różnych głębokości w r. jako to: Binagady, Surachany, św. Wyspa Ataszkja 
19 13-ym wynosiło: i inne, zwane obecnie obszarami nowemi. Najwięk-

do I OO sążni (213 m) . . . 2,8% sze wydobycie wśród tych ostatnich dają obszary 
od 101 do 200 sążni (426 m). 42, 1()0 surachańskie. Na obszarach tych wydobywa się kil-
od 201 do 250 (532,5 m) 23,2°b ka gatunków ropy, a mianowicie: I) ropa biała o 
od 25 I do 300 „ (639 m) . 18,0°0 ciężarze gatunkowym 0,776, 2) ropa czerwona o cię-
poniżej 300 sążni (639 m) . . I 3,9i Żarze gatunkowym 0,805-0,814, zawierająca 0,72~ 

I 00,0°
0 

parafiny, 3) ropa zielono-brunatna o ciężarze gatun-
Na obszarach bakińskich znajduje się ropa w ko:-vym 0,840; 65~ .. ropy na obszarach surachańskich 

ilościach przemysłowych w 9- 15 poziomach rop- daJą szyby s~mobiJące. . 
nych. Z nich nie wszystkie dotychczas są na od- . ~~pa b1'.łła surachanska •. wydob,rwbana zreslztką 
nośnych terenach obszaru przemysłowego odbudo-

1 

~ 1.losciach nieznacznych, d~Je d~ .9 o e?zyny e : 
· • b · · kieJ (0,704), do 7°r benzyny sredmeJ 0,752), do 22t 

wywane'. poziomy gtę sze są Jeszcze w znaczne) b . . k" . (O 766) d 60 6<1< f (O 79611') 
częsci nienaruszone. enzyny c1ęz ieJ , ' o , ,o na ty , r, · 

Od r. 190 I do r. I 903-go wydobycie ropy roz- Ropa binagadińska należy do typu rop cięż-
szerza się na inne miejscowości w okolicach Baku, I kich. Wyniki destylacji tej ropy są następujące: 

C1ęiar 
gatunkowy do 150° do 200" do 250° d~ 305° Pozostałość 

ropy 

O, !ll .l 

0,112;, 

5,!%(0,7f;9} 

:-1.06 (0,791) 

JO 7=>% (0,807) 5,73°0 (0,868 ) 1 0, :'>2~ (O,(j92) 

7,02% (0,„.!0) 8,73°0 (0,86!1) 10,2J 00 (0,8!12) 

64,6 

70,9.') 

Przeciętna głębokość szybów na obszarach W ostatnich miesiącach r. 1923-go wydobycie 
surachańskich w r. 1914-ym wynosiła 41 O m. Naj- ropy z pól naftowych Bakińskich spadło z 3j0 OOO 
głębszy szyb byt głęboki na 820 m. W r. 1914-ym tonn miesięcznie (wydobycie przeciętne w ostatnich 
na obszarach surachańskich było 57 szybów czyn- miesiącach r . 1922-go i w pierwszej połowie r. 
nych. Wydobycie na tych obszarach nowych stale 1923-go) do 300 OOO tonn miesięcznie. Spadek ten 
wzrastało. wywołany jest wyczerpaniem samobijących szybów 

Obecnie wydobycie ogólne na obszarach ba- I na obszarach Surachańskich, ogólnym spadkiem wy
kińskich znacznie spadło w porównaniu z wydoby- dobycia szybów wskutek szybko postępującego za
ciem przedwojennem. Z ogólnej liczby 3 800 z górą wodnienia odnośnych poziomów ropnych, niedosta
szybów czynnych w r. 1915-ym, w odbudowie znaj- teczną liczbą nowych wierceń, oraz złemi wynika
dowało się w styczniu r. 1923-go tylko około I 500 mi wierceń na zasypanej części zatoki Bibi Ej bat. 
szybów; z powodu wadliwej administracji oraz z Obszary Surachańskie posiadały szereg szybów 
powodu braku robotników wykwalifikowanych, ma- dowierconych a nieeksploatowanych w chwili na
szyn i materjałów technicznych, artykułów Żywno- cjonalizacji przemysłu naftowego przez Rząd So
ściowych i t. p. jeszcze bardziej upadł ruch wiert- wiecki. W miarę spadku wydobycia na innych ob
niczy, jak to widać z niżej przytoczonych danych, szarach Rząd Sowiecki uruchamiał eksploatację tych 
dotyczących starych obszarów bakińskich: szybów dla utrzymania wydobycia ropy na pozio-

191-l 

Hl:?O 

l!l~l oko!o 

rnz:-1 ( styczeń) 

Liczbe me- Liczba szy· Liczba szy· mie stałym. Obecnie szyby te są na wyczerpaniu. 
trów odwier· bów bów w po· Zawodnienie zwłaszcza daje się we znaki na 

conych w wierceniu głębianiu terenach „starych" , jak to widać z przytoczonych 
1: '> 810 602 ;s62 poniżej danych urzędowych. 
10:.> G'i6 fit n 

~ooo 1-ł;) 

4 000 9!l 

8200 l'll 

817 Zawartość wody w " 0° 0 
w w ydobywanej ropie 

Bałachany 74,3 
Sabunczy 78,5 
Romany . 82,6 
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Zawartość wcdy w 0 ioQ'o 
w wydobywanej ropie 

Sura chany 
Bibi-Ejbat . 
Binagady 

36,7 
80,9 
18,6 

leży w niedalekiej przyszłości oczekiwać katastro.
falnego spadku wydobycia ropy w tern zagłębiu. 

Przeróbka ropy prowadzona jest obecnie tylko 
na jednej rafinerji, należącej dawniej do T-wa Br. 
Nobel i częściowo na rafinerii T-wa Ka&pijs1'iego. 

Szybkość wzrostu zawodnienia na niektórych Cały program . przeróbki na rok następny określony 
obszarach jest następująca (w <>&%): jest w wysokości 1 31 O OOO tono ropy (80 OOO OOO 

X r . 1921 IX r. 192Z 
pudów). 

Unieruchomienie szybów czynnych grozi zło
żom bakińskim zawodnieniem i przesunięciem pod
ziemnych zbiorowisk ropy. 

Zmiany liczby pracowników i robotników w 
przemyśle naftowym w zagłębiu bakińskim uw1-

Prowadzone przez rząd sowiecki wiercenia, docznione są w poniższej tablicy: 
chociaż sprawność ich dochodzi do 12 OOO m bież. 

1
_

1 1913 1 1 1921 

Ba łachany 
Surachany 
Binagady . 

69,9 
34,0 
14,2 

75,7 
40,7 
21,1 

d dl 1 
Kategoria pracowników 

miesięcznie, są nie ostateczne a pokrycia ogó ne-
go spadku wydobycia. Nie przystąpiła do wierceń Administracja i biuro . 2 919 4 599 
również amerykańska firma Barnsdall Co., z którą Majstrowie i wiertacze 6 746 3 678 
Rząd Sowiecki zawarł umowę na wiercenie szybów Podmajstrzy i uczniowie 2 511 1 533 
na dawnych terenach państwowych. Robotnicy · 28 289 9 366 

Na zasypanej części zatoki Bibi-Ejbat dowier- Drobni funkcjonariusze . 3 899 5 360 
co no około 25 szybów, większość · z nich jednak Razem 44 364 24 536 
jest nieprodukcyjną, gdyż przyroda przygotowała tu Jak widać powiększył się niewytwórczy per-
niemiłą niespodziankę n atury geologicznej. W czę- sonel biurowy z powodu wadliwej administracji, 
ści zatoki wiercenia stwierdziły obecność utworów zmniejszyła się natomiast znacznie liczba robotni
wulkanu błotnego. Na obszarze tym, stanowiącym ków. W okresie lat 1921 - 1922 liczba tych os ta
o koło 17 ha, warstwy roponośne uległy znacznym tnich zmniejszył.a się jeszcze o kilka tysięcy osób. 
perturbacjom, w których wyniku nie należy tu spo- O b s z ar Gr o ź n ie ń ski. Obszar Groźnień
dziewać się obecności prawidłowych złóż ropnych. ski dzieli się na części Staro-Grożnieńską i Nowo
Piaski roponośne stanowią tu prawdopodobnie tył- Groźnieńską. Odbudowę w pierwszej rozpoczęto 
ko oddzielne złoża gniazdowe, nie dopuszczające w r.. 1893-im a w drugiej w r. 1913-ym. Powierz
prawidłowej odbudowy. chnia pierwszej części w r. 1'917-ym stanowiła oko-

Liczba eksploatowanych obecnie szybów spa- ło 1 960 ha, a drugiej około I 700 ha. 
dła do 1 300. Większość tyc h szybów (około 75°0) W części Staro-Groźnieńskiej zarejestrowano 
jest elektryfikowana, pomimo to jednak zużycie ro- 16 pokładów roponośnych , zgrupowanych w 5 
py na kopalniach wynosi obecnie do 17% (wobec poziomach. Ropa należy do typu rop szeregu me· 
1 2'~ spalanych przed wojną w Rosji i 2% spalanych Łanowego Ciężar gatunkowy ropy wynosi 0,874-
obecnie w Polsce). Świadczy to o tern, że eksploa- 0,884, a w części zachodniej obszaru 0,906 - 0,91 o. 
towana jest duża liczba szybów, których wydobycie Ropa z większości poziomów zawiera parafinę w 
nie opł'aca się; zbyt duży odsetek wydobywanej szy- 1 ilości od 0,2% do 5?0• Przy destylacji tych rop 
bem ropy spala się na miejscu dla popędu maszyn. otrzymuje się od 10% do 130,0 benzyny (ciężar ga
Odsetek spalanej ropy nie spada pomimo premij, tunkowy 0,726), od I do 71~ ligroiny (c. g. 0,760) 
płaconych przez rząd sowiecki za zmniejszenie ilo-

1 

od 20 do 28i nafty (c. g. 0,798- 0,780), i od 57 do 
ści spalanej ropy i pomimo kar za spalanie ropy 70°0 pozostałości (c. g. 0,891 - 0,915). 
na kopalniach ponad określoną normę. W ostatnich I Część Nowo-Groźnieńska jest mniej zbadana. 
czasach dla zmniejszenia z użycia ropy na opał na Posiada ona znaczną liczbę pokładów roponośnych, -
kopalniach i dla podniesienia przez to ogólnego wy- zgrupowanych również w 5 poziomach. Typ ropy 
dobycia rząd sowiecki rozkazał używać na opał analogiczny jest do typu rop staro-groźnieńskich z 
drzewo ze starych budynków nadszybowych nie- tą różnicą, że poziomy głębsze posiadają ropę ze 
eksploatowanych szybów. Ten środek jednak nie znaczną zawartością parafiny, dochodzącą do 8.79%. 
pomógł, nie mówiąc już o tern, że nie może vn W r. 1917-ym przemysł naftowy na obszarach 
mieć znaczenia na czas dłuższy. Wobec takiego grożnieńskich uwidaczniał się w liczbach nastę
stanu rzeczy w kopalnictwie naftowern w Baku na- pujących: 

Głębokość szybów 

Do 300 sążni (690 m) 
Od 30J' s. do 500 s. (od 639 do I 065 m) 
Poniżej 500 s. (I 065 m) 

Wydajn o ś ć szybów 
Obszary stare 

Wydobycie Liczba 
roczne w tys. szybów 

tonn (1916) czynnych 

-182 19! 

510 140 

128 20 

Obszary nowe 

Wyda"1ość W}'dob<cie 
roczna I szy- w r. 1916 
bu w tonnach w tys. 10011 

2 :io.i,,s 90, l 

3 tjÓO, ~ 467,2 

6 :jf)7,0 

Liczba 
szybów 

czynnych 

15 

17 

Wydajność 
roczna I szy
bu w tonnach 

5 276,6 

2732, 5 
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Nr. I I 

Przeciętna wydajność szybów na dobę wy- )ąc do obliczeń metodę statystyczno-geologiczną, 
nosiła: podaje następujące liczby dla zapasów ropy nafto-

r. 1915 kg r . 1916 kg weJ na obszarach grożnieńskich. 

Obszary stare 10840 8607 Obszary nowogroźnieńskie. 
Obszary nowe 20278 50649 Zapas całko· Wydobyło Pozostaje 

Razem I 1 524 13 106 Poziom wity przed r. 1917 zapas 
w 1000 I 1000 I 1000 t 

Wydobycie ropy z różnych głębokości w o 5 523 574 4949 
r. I 917 -ym wynosiło: 1 I I 033 607 10426 

do 300 sążni ( 639 m \ 34,3% II 6574 328 6 246 
od 300 do 500 s. (639 I 065 m) 58,0% 111 10600 65 IO 535 
poniżej 500 s. (I 065 m) 7,7% IV 6 787 6 787 

100,0% 
Razem 40 517 I 574 38943 

Przeciętna głębokość szybów na obszarach Obszary starogroźnieńskie. 
staro-grożnieńskich w r. 1917-ym była 638,2 m, na O I 574 524 I 050 
nowo-groźnieńskich 89 I ,2 m; szyb najpłytszy miał I 5 787 4 754 I 033 
99 m, najgłębszy zaś I 384,5 m. II 3 623 I 738 I 885 

I llI 29475 7902 21 573 
Znaczny wzrost wydobycia ropy na obszarach IV 16 705 z 032 673 

nowo-groźnieńskich w latach 1915 - 1917-ym, spo- ----.,.,,,.-...-,----.-,......----14 ___ _ 
wodowany dużą liczbą szybów samobijących, do- Razem 5 7 164 16 950 40 214 
wierconych w tym okresie, zastał przemysł nie- Liczby powyższe z natury rzeczy nie mogą 
przygotowanym do magazynowania wydobytych być bezwzględnie ścisłe, są jednak bliskie rzeczy
ilości ropy. Rurociąg 8· , łączący obszary groźnień- wistości. 
skie z portem Pietrowskiem na morzu Kaspijskiem, Ob w. U r al s k i. Na olbrzymim obszarze 
nie mógł podołać przesyłaniu całego wydobycia roponośnym w obw. Uralskim na południe od Ura
z powodu niskiego punktu krzepnięcia (+24°C.) ro- lu, ograniczonym od południa przez morze Kaspij
py grożnieńskiej parafinowej, której wydobycie by- skie i płaskowzgórze Ust'Urt, od wschodu przez 
ło przeważające. Przemysł rafineryjny w Groźnym, góry Mugodżarskie, od północy przez rozdział 
wzorujący się na bakińskim, nie był przygotowany wodny rzek Bek i Uił a od zac~odu przez stepy 
do przeróbki ropy parafinowej do końca, otrzymy- astrachańskie, dopiero w pierwszych latach ostat
wana zaś na rafinerjach pozostałość: „mazut" para- niego dziesięciolecia rozpoczęło się wydobywanie 
finowy grożnieński nie znajdował zastosowania szer- ropy naftowej. Wydobycie ropy, rozpoczęte w 
szego, jako Środek opałowy z powodu wysokiego r 1912-ym szybko wzrosło od I OOO OOO pudów w 
punktu krzepr:!ęc~a. W szyst~o to spo~odowało r: 19 I 2·ym: a do I 6 OOO OOO pudów w r I 915-ym. 
sztuczne obmzame wydobyci~ w ~roznym 0 ? Wydobycie ześrodkowane jest na obszarach Dos
~· 19 I 6-go drog.ą zatamowywama szybow samobi- sor i Makat, położonych w Dossorskim pasie naf
Jących. W ~oncu r. 19.1 7-go. po?czas napadu na I towym. Organizacja przemysłu naftowego i jego 
?bszary ~roznego plemion gorskich m~gazyny ropy istnienie połączone są z wielkiemi trudnościami z 
i wytworow naftowych w Nowym. Groznym zosta!y powodu niskiego poziomu kulturalnego i gospodar
pod.Palone, ~ zatamowanych szyb?w. !po wyrzucei:i1u czego kraju, który podobny jest do prawdziwej 
z . mch korkow) wybuchły strumienie . ropy, kto~e pustyni. Duża odległość od kolei żelaznych, brak 
rowmez zostały podp:ilone W wymku k~palme dróg, brak roślinności, słabe zaludnienie kraju, zu
nafty ~ Nowym Groznym zostały doszczętnie zbu- pełny brak wytwórczości' rolnej i brak wody do 
rzone 1 spalone zostało ponad 1 500 OOO tonn ropy. picia w znacznym stopniu utrudniały powstanie i 

Rząd sowiecki od chwili objęcia obszarów rozwój przemysłu naftowego. Tylko wielkie bo
grożnieńskich zabiegał w kierunku doprowadzenia gactwa złóż ropy pozwoliły przezwyciężyć wszystkie 
wydobycia na tych obszarach do normy możliwie trudności i stworzyć tam placówki przemysłowe. 
wysokiej. W r. 1921-ym przystąpiono do wiercenia W r. 1917-ym w obrębie obw. Uralskiego 
18 nowych szybów na obszarach staro-grożnieńskich czynnych było 101 szybów wydobywczych, w ich 
dla otrzymania płytkiej ropy bezparafinowej przy- liczbie 7 samobijących. Przeciętna głębokość szy
czem odwiercono do marca r. I 923-go ponad 4 500 bów na Dossorze wynosiła około 190 m, a na Ma
m. Wobec trudności przewozowych w półroczu kacie około I 50 m. Przeciętna wydajność szybu w 
drugiem r. 1922-go ponownie sztucznie zmniejszo- r. 1917-ym wynosiła 2 525 tonn. Udział ropy sa
no wydobycie ropy. mobijącej w ogólnem wydobyciu stanowił około 9 i . 

Znany badacz złóż naftowych na Kaukazie Ciężar gatunkowy ropy wynosi 0,860- 0,870 i 0,892. 
geolog Stefan Czarnocki w ostatniej swojej pracy, Ropa zawiera znaczną ilość benzyny i nafty i jest bez
.ogłoszonej w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym, stosu- parafinowa. Z ropy otrzymywano dobre oleje maszy-

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



744 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1924 

nowe których wytwórczość utrudniona była jednak łat
wością tworzenia przez oleje z tej ropy 
emulsji z wodą przy przemywaniu tychże i zo
bojętnianiu ługami po oczyszczaniu kwasem siar
kowym. 

W r. 1918-ym podczas powstania kozaków 
orenburskich cała ludność robotnicza (około 2 OOO 
robotników) była wywieziona do miasta Astrachań. 
Od tego czasu wydobycie ropy i roboty wiertnicze 
spadły do minimum. 

Zorganizowana z wielkim trudem dostawa ar
tykułów technicznych i spożywczych została zruj
nowaną i w wyniku przemysł naftowy prawie zu
pełnie przestał istnieć. W r. 1920-ym wydobyto 
tylko około 48 OOO tonn ropy. W r. 1921-ym rząd 
sowiecki zamierzał wznowić wiercenia na 30 szy
bach, przy obecnych jednak warunkach przeprowa
dzenie tych robót jest bezwzględnie niemożliwem. 
Zamierzone na r . 1921-y wydobycie wynosiło 
143 OOO tonn. 

Maj k op. W śród obszarów naftowych czar
nomorsko-kubańskich największe wydobycie ropy 
miało miejs ce w Majkopie. Złoża majkopskie po
siadają 3 poziomy ropne, z których dwa górne są 
normalnej budowy geologicznej, a trzeci oryginal
nego typu korytowego. Poziomy górne posiadają 
ropę ciężką o ciężarze gatunkowym 0,940. Wydo
bycie największe daje poziom trzeci, odznaczający 
się szybkiem wyczerpywaniem szybów. Ciężar ga
tunkowy ropy z tego poziomu wynosi 0,814. Des
tylacja tej ropy daje do 19% b enzyny o c1ęzarze 
gatunkowym 0,718, do 40~, nafty o c. g. 0,820 i do 
4 1 'h pozostałości o c. g. 0,934. 

W r. 1915-ym czynnych było 242 szybów. 
Przeciętna głębokość szybów wynosiła około 1 50 m. 
Udział nafty samobijącej w wydobyciu ogólnem sta
nowił 27'h. 

Wydobycie n a innych złożach naftowych z 
grupy czarnomorsko·kubańskiej miało znaczeme 
podrzędne. 

Wojna domowa na obszarze obw. Kubańskie
go i ogólny brak artykułów technicznych poderwa
ły przemysł naftowy na tych obszarach. W 
r. 192 1-ym produkcja została częściowo wznowiona. 

Nazwa wytwor ó w 

Nafta 
Benzyna (gazolina, ligroina) . 
Smary (oleje maszynowe specjalne) 
Oleje solarowe . 
Pozostałość naftowa 
Inne produ k ty 

Ba ku 

Tysięcy 
% tonu 

l 160 '.!:3,8 

48, 5 1,0 

180,.'> :3, 7 

70 ,') 1,4 

3 326,.Jo 68,0 

103,2 :~ ,1 

4 889,1 100,0 

Obw. Zakasp i jski. Wyspa Czeleken. 
W ostatnich latach przed wojną i w pierwszych la
tach wojny wydobycie ropy na wyspie Czeleken 
znacznie spadło, a mianowicie z 13 300 OOO miljo
nów pudów w r. 1911-ym doszło do 1 600 OOO pu
dów w r. 1917-ym. Obecnie wydobycie z tych złóż 
ma znaczenie podrzędne. W r. 1917-ym było 66 szy
bów czynnych z wydajnością przeciętną po 405 tonn 
rocznie z szybu. Wartość pozostałych złóż w ob
szarze Zakaspijskim jest dotychczas niewyjaśniona. 
Ropa czelekeńska zawierała do 5% - 6i parafiny 
i miała zastosowanie, jako surowiec dla wytwarza
nia parafiny. 

Ob w. Fergański. Złoża ropne w obw. F er
gańskim mają znaczenie drugorzędne. Wydobycie 
odbywa się na 4-ch obszarach, znacznie oddalonych 
jeden od d1 ugiego. Brak środków technicznych 
wpłynął ujemnie na s tan przemysłu naftowego rów
nież i w obw. Fergańskim . 

P r z e r ó b k a r o p y n a f t o w e j (p r z e m y s ł 
rafineryjny). Prawie cała ilość ropy naftowej, 
wydobywanej w Rosji, była przerabiana na miej
scach wydobycia. Tylko nieznaczny odsetek ropy 
wywożony był w stanie surowym na rynki we
wnętrzne i zewnętrzne. 

Z powodu szerokiego zastosowania w Rosji 
pozostałości ropnej, zwanej mazutem, jako środka 
popędowego i opałowego, oraz 'z powodu osobli
wych własności większości rop rosyjskich przerób
ka ropy tylko w nieznacznej części doprowadzana 
była do końca z wydzieleniem wszystkich wytwo
rów · końcowych przeróbki. 

W r. 1915-ym w okręgu Bakińskim istniały 53 
rafinerje, z których tylko 30 było czynnych. Z nich 
część przerabiała wyłącznie ropę z własnego wydo
bycia, część dokupowała ropę od dobywców, a część 
pracowała tylko na ropie kupowanej. 

W okręgu Groźnieńskim pracowało 6 rafineryj, 
\.- Majkopskim 2, w Uralskim 2. Oprócz tego było 
czynnych ki lka drobnych fabryk olejów i smarów 
w Rosji e u ropejskiej, głównie w dorzeczu Wołgi. 

Praca rafineryj uwidoczniała się w roku 19 14-ym 
w liczbach następujących : 

Groźny 

Tysięcy 
tonn 

130 

l 160 

J 
\ S-!0 
I 
1 230 

% 
10 l 

12,B 

73, ll 

100, 0 

Majkop 

Tysięcy 
ton n 

13,1 

l ?fi :-} 

j"" 
l ' 30,0 
I 

68,4 

19, :3 

37, 1 

ł3, 6 

100,0 

U r a I 

Tysięcy 
tono 

60,6 

1,6 

:-3 2 

} 142,6 

20S,O 

29, 3 

0, 8 

116 

68,3 

100,0 

Razem 

Tysięcy 
ton n 

136\7 

% 
21,3 

l l ! 89,6 7,7 

} .t i'>4'2,2 71 ,0 

6 395, 5 100,0 

Przed wojną w przemyśle rafineryjn yrr, dawał I twórczości m azutu, a powiększania zato w ytwór
się zauważyć pow olny p roces zmniejszania się wy- czości olejów i sm arów. 
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Podczas wojny, gdy wywóz zagraniczny ustał 
zupełnie a zapotrzebowanie paliwa płynnego wzro
sło, daje się zauważyć zwrot ku powiększeniu wy
twórczości mazutu. 

Spożycie ropy w Rosji na różne cele wyraża
ło się stosunkiem następującym: 
Zużycie na kopalniach dla celów opałowych 

i popędowych . 

różne kategorje spożywców 
puJące: 

Przemysł . . 
Koleje żelazne 
Flota rzeczna 

w Rosji było nastę 

. 46,8i 

. 33,3% 

. 19,9% 
1 oo.ouo 

Wywóz ropy surowej na rynki zewnętrzne Wywóz za granicę wytworów naftowych (łącz-
10°0 I nie z wywozem do Polski) był następujący: i wewnętrzne 

Przeróbka na rafinerjach 
Opał i popęd rafineryj 

65°0 
1 Oil Wywóz w tysiącach tonn 

· o Rok _ Ol ej e P ot.o„a- R I 00% Nafta ; smc.rv lośc Benzyna azem 

Liczby te wykazują, jak nieekonomicznie pro
wadzona była gospodarka ropna. Zużycie gazu zie
mnego na cele popędowe i opałowe było minimalne. 

W y w ó z wy t w o r ó w r o p n y c h. Znaczna 
część wydobycia ropy i przetworów ropnych rosyj
skiego przemysłu naftowego spożywana była we
wnątrz kraju. Wywóz zagraniczny stanowił tylko 
nieznaczny odsetek spożycia ogólnego. 

Wywóz ropy i przetworów ropnych z obsza
rów bakińskich kierowany był po następujących 
szlakach: I) do Rosji europejskiej i na Syberję a) 
przez morze Kaspijskie do portów Astrachań i Pie
trowsk oraz b) koleją żelazną Władykaukaską, 2) 
tranzytem na Batum a) koleją żelazną i b) nafto
ciągiem*) przeważnie dla celów wywozowych oraz 
do portów na morzu Czarnem i Azowskiem w Ro
sji europejskiej, 3) morzem do prowincyj zakaspij
skich, 4) morzem i koleją żelazną do Persji i Tur
cji azjatyckiej, 5) przewozem kołowym dla potrzeb 
powiatu Bakińskiego. 

Znaczenie różnych sposobów przewozu w 
ogólnym wywozie było w okresie lat 1912 - 14: 

Drogą morską 
Kolejami żelaznemi 
Drogą kołową 

. 82.01
:) 

. 16,9% 
1.1 i 
100·~ 

Ropa i przetwory naftowe z obszarów groź· 
nieńskich wywożone były koleją żelazną Wl'ady
kaukaską, oraz rurociągiem 8~ do Pietrowska na 
morzu Kaspijskiem. Oba te sposoby przewożenia 
były niedostateczne gdyż od 25 do 30ą0 wydobycia 
ropy w latach ostatnich nie mogły być wywiezione. 

Ropa w okręgu Uralskim przerabiana była na 
dwóch rafinerjach, położonych we wsi Rakuszi na 
brzegu morza Kaspijskiego. Ropa z kopalń prze
wożona była na rafinerje zapomocą rurociągu. Z 
Rakuszi ropę i przetwory naftowe przewożono mo
rzem Kaspijskiem do ujścia Wołgi (Astrachań). 
Rafinerie w Rakuszi oddestylowywały tylko frakcje 
benzynowe i naftowe. 

W ostatnich latach przed wojną i w pier
wszych latach wojny spożycie opalu płynnego przez 

*) Zdolność przewozowa naftociągu w;-noaiła 700,000 do 
820,000 tonn nafty miesięcznie . 

1912 
1913 
1914 

457 
536 
291 

195 
213 
94 

57 
70 
32 

140 
120 
113 

849 
939 
530 

Głównymi odbiorcami rosyjskich przetworów 
naftowych były państwa: Turcja, Egipt, Anglja, 
Polska, (b. Kongresówka i Kresy), Państwa Bał
kańskie, Niemcy i Chiny. Wywóz nafty stałe spa
dał wobec współzawodnictwa na rynkach wschod
nich ze strony przemysłu naftowego lndyj Holen
derskich. Tylko wywóz olejów maszynowych i 
specjalnych stale wzrastał, gdyż pod względem 
własności technicznych oleje maszynowe rosyjskie 
przewyższały takież oleje amerykańskie i inne. 

Rząd sowietów na rok 1921-y zamierzał pro
wadzić wywóz przetworów naftowych przez Batum 
i częściowo przez Noworosyjsk za granicę w ilo
ściach następujących: 

Benzyna 
Nafta . . . 
Oleje maszynowe 
Smary mazutowe 
Opał płynny 

80 OOO tonn 
200000 
90000 
30000 

215000 

W rosyjskim przemyśle nafto~ym w znaczne} 
mierze pracowały kapitały zagraniczne. Miało 
to miejsce zarówno w przemyśle kopalnianym (wy
dobycie ropy), jak i w przemyśle rafineryjnym oraz 
w handlu ropą i przetworami naftowemi. 

Udział kapitałów obcych w przemyśle tym w 
r. 1914-ym był następujący: 

Wydobycie ropy; około 60~ wydobycia ogól
nego w Rosji było w rękach obcych. 

Przemysł rafineryjny; około 80~ wytwórczości 
ogólna-rosyjskiej było w rękach obcych. 

Handel; około 75% ropy i przetworów nafto
wych było sprzedawane przez firmy z kapitałem 
obcym. 

Obecnie wszystkie przedsiębiorstwa naftowe 
są upaństwowione i znajdują się w administracji 
rządowej. 

K r ó t k i z a r y s g e o 1 o g i c z n y z ł ó ż i z a s o
b ów ropy n a f.t owej w Ro sj i. 

Złoża ropy naftowej, jak to było wyżej wspom
mane, znane są w następujących częściach Rosji: 
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1. Kaukaz; Baku, Groźny, obszar Kubańsko- Obydwa obszary groźnieńskie nie doszły do 
Czarnomorski i Kaukaz południowy. maximum możliwego wydobycia i zawierają jeszcze 

2. Obwód Uralski. znaczne ilości ropy a zwłaszcza ropy parafinowej. 
3. Obwód Zakaspijski. Prócz tego w dalszych okolicach złóż groź-
~. Obwód Fergański . nieńskich lobw. Terski) znajduje się wiele miejsco-
5. Gubernja Archangielska w dorzeczu rz eki wości, w których stwierdzoną została obecność ro-

Uchty. py przemysłowej. Do nich należą obszary Woznie-
6. Sachalin. sieńskie, pasma Surżeńskie, Bragunskie, Hudermes-
Zasoby ropy naftowej złóż, położonych w tych kie, niektóre miejsca gór Czarnych i t. p. Złoża 

miejscowościach, są następujące: ropne ciągną się tu prawdopodobnie daleko na za-
l. Kaukaz. Bak u. Obszary naftowe Ba- chód, w kierunku obszarów czarnomorsko-kubań

kinskie położone są na półwyspie Apszerońskim, skich. 
tworzącym zakończenie południowo-wschodnie łan- O b szary cz ar n o m o r s ko - ku bań ski e. 
cucha gór Kaukaskich. Ropa naftowa znajduje się Główne znaczenie wśród tych obszarów ma Maj
w pokładach trzeciorzędu (pliocen-oligocen); w ilo- kop. Ropa zalega tu w trzeciorzędzie (dolny rnio
ściach, nadających się do odbudowy, ropa znajduje cen i górny oligocen). Warunki geologiczne tych 
się w pliocenie w warstwach piętra wytwórczego złóż nie upoważniają do oczekiwania na poważ
„słodkowodnego ". Na obszarze półwyspu Apsze- niejsze powiększenie na nich wydobycia. 
ronskiego warstwy trzeciorzędu tworzą szereg sio- 1 Inne pola naftowe czarnomorsko-kubańskie ma
deł i kopuł, z któremi związane są złoża naft~we. ją znaczenie podrzędne i nie zawierają większych 

Piętro wytwórcze „słodkowodne", zawierające ilości ropy. 
główne pokłady ropne, dzieli się na dwa podpiętra: I Kaukaz Południ o wy. Złoża ropne na 
górne i dolne (warstwy Kirmakińskie). Dolne pod- Kaukazie południowym położone w gub. Tyfliskiej, 
piętro na wszystkich obszarach bakińskich zawiera Jelizawetpolskiej i Kutaiskiej , nie mają większego 
ropę w ilościach, nadających się do odbudowy, gór- znaczenia przemysłowego i nie posiadają znacz
ne zaś podpiętro nie wszędzie zawiera ropę prze- niejszych zapasów ropy. 
mysłową. j Obwód Ur a 1 ski. Złoża naftowe w obwo-

Górne podpiętro posiada 9 głównych pokła- dzie Uralskim rozrzucone są na wielkim obszarze, 
dów ropnych. Z nich na niektórych obszarach od- tworzącym około 75 OOO fem 2• 

budowuje się tylko c1ęść pokładó·w np. (na obsza- Pod względem morfologicznym obszar ten dzie
rach Ramany i Sabunczy tylko 5 górnych pokła- li się na dwie części: płaskowzgórze Przyuralskie 
dów, na obszarach Surachany 6). Na obszarach Bi- (północno-wschodnia część) i nizina Przykaspijska 
bi-Ejbatu w górnym podpiętrze odbudowuje się 13 (południowo-zachodnia część). 
pokładów ropnych. Ropa występuje głównie w warstwach juraj-

Dolne podpiętro na starych obszarach bakiń- skich (środkowy i dolny jura) oraz w górnej i dol
skich dopiero zaczęto odwiercać. Wyniki pierw- nej kredzie. Wartość przemysłowa złóż ropnych w 
szych wierceń były bardzo obiecujące; ogółem na- kredzie nie jest jeszcze ustalona. 
liczono w tych warstwach dolnego podpiętra 54 po- Wszystkie znane wycieki ropne oraz stwier
kłady ropne. Odbudowa niektórych pokładów tego dzone siodła i kopuły, zawierające ropę, grupują 
podpiętra prowadzona była tylko na obszarach Bi- się w pięciu pasach (linjach) tektonicznych, różnią
nagady, Św. Wyspy i Ataszkji. cych się nieco między sobą pod względem budo-

Zapas ropy naftowej obszarów bakińskich sta- wy geologicznej. Pasy te są następujące: 
nowią dolne pokłady ropne górnego podpię- I Pas T emirski. 
tra wytworczego na niektórych obszara~h or~~ p~a- 2. Te.rsakański. 
wie wszystkie pokłady ropne dolnego (K1rmakmskie- 3 · Iman-Kariński. 
go) podpiętra na większej części obszarów bakińskich. 4· Dossorski. 
Prócz tego nienaruszone są: część obszarów Bibi- 5· Gurjewski. 
Ejbatu oraz szereg obszarów roponośnych „nowych" · 
w okolicy Baku. Przemysł naftowy obecny skupiony jest w pa-

G r 0 ż ny. Obszar naftowy Grożnieński poło- sie Dossorskim (nizina Przykaspijska ), najlepiej do
żony jest na przedgórzu północnym gór Kaukas- tychczas zbadanym. Wydobycie oparte jest na dwóch 
kich wzdłuż Grożnieńskiego pasma wzgórz. poziomach ropnych; prócz tych ostatnich znane są 

Ropa naftowa znajduje się w pokładach trze- tam i dalsze pokłady ropy. 
ciorzędu w miocenie (średnim i dolnym) oraz w gór- Badania geologiczne i roboty poszukiwawcze 
nym oligocenie. ustaliły wzdłuż wyżej wymienionych pasów tekto-

Na obszarach staro-grożnieńskich znanych jest nicznych wielką liczbę obszarów, zawierających ropę. 
16 pokładów ropnych, nadających się do odbudo- Nie są one wprawdzie dostatecznie zbadane, 
wy; pokłady te zgrupowane są w czterech pozio~ można jednak z całą pewnością twierdzić, że zaso~ 
mach. Obszary nowo-grożnieńskie nie są Jeszcze by ropy muszą tu być bardzo wielkie i że w przy-
dostatecznie zbadane. szłości powstanie tu wielki przemysł naftowy. 
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O b w ó d Z a k a s p i j s k i. Głównem miej- I ziemnych. Dotychczas przeprowadzono tu szereg 
scem wydobycia ropy w obw. Zakaspijskim jest wierceń próbnych bez poważniejszych wyników. 
wyspa Czeleken na morzu Kaspijskiem. Ropa naf- Dopiero w końcu r. 1921-go dowiercono tu jeden 
towa występuje tu w warstwach, odpowiadających szyb z wydajnością początkową około 3 tonn na 
warstwom wytwórczym z obszarów bakińskich. Za- dobę. 
pasy ropy są tu nieznaczne. 

Ropa, otrzymywana z głębokości 230 m, m1a
lnne złoża w obw. Zakaspijskim (powiat Kra- ła ciężar gatunkowy 0,903; destylacja JeJ dawała 

snowodski 1 nie są zbadane: wartość ich przemysło- rezultaty następujące: 
wa jest jednak wątpliwą. do 

1 50° c - o.o·:) 
Obwód Fergański. Złoża ropne w obw. od 150° „ 300° C 3 I ,8 t 

Fergańskim rozrzucone są według przedgórzy pasm ponad 300° C - 68,2'~ 
górskich, okalających rowninę Fergańską. Pokłady 
ropy występują w miocenie (piętro Fergańskie). Budowa geologiczna złóż naftowych na Sacha-
Zapasy ropv nie są tu wielkie. linie nie jest dotychczas dostatecznie zbadana. Po

kłady ropne znajdują się prawdopodobnie w r'óżnych 
Gub. A r cha n g i e 1 ska. Obszar naftowy warstwach trzeciorzędu od miocenu do górnego 

w Rosji północnej, połoźony w dorzeczu rzeki pliocenu. Charakter złóż zbliżony jest do złóż ja
Uchty na granicy gub. Wołogodzkiej i Archangiel- pońskich, wydajność szybów będzie prawdopodob
skiej, dotychczas jest mało zbadany. Ropa na ob- nie niewielka, jak również i ich głębokość. Złoża 
szarze tym występuje w dewonie środkowym. I te nie posiadają prawdopodobnie większych zaso-

w d f •d kl' l bów ropy i mogą mieć tylko znaczenie miejscowe. arstwy ewonu tworzą tu at anty ma ny 
długości około 150 km. Szerokość części siodłowej Prócz tego ślady ropy znane są w Rosji w 
fałdu około 20 km. Ropa naftowa otrzymywana gub. Kazańskiej i na Syberii wzdłuż wschodniego 
była dotychczas zapomocą kilku szybów próbnych, brzegu jeziora Bajkał, na południu od ujścia rzeki 
odwierconych w różnych miejscach na odległości Barguzin. Dotychczasowe badania tych złóż i cha
od kilku do kilkunastu km, jeden od drugiego (głę- , rakter geologiczny budowy ich nie dają nadziei 
bokości od 50 do 426 m). Dopływ ropy nie prze· znalezienia tu złóż przemysłowych. 
wyższał 0,5 tonn na dobę Typ ropy zbliżony jest . „ . 

do pensylwańskiej. Destylacja ropy (ciężar gatun- 1 2:asoby ropy ~afto~~J. w ~OSJI zestaw1c;>ne są 
kow 0,882) dała rezultat następujący: ~ tabliczce podanej pom~eJ. Nie są one .u.Jęte w 

y liczby ze względu na ogolny charakter złoz ropy 
od do 150°C 4<j, ciężar gatunkowy 0,7499 I naftowej i na stan ich zbadania w Rosji. 
„ 150° „ 210°c 21 ·~ 0,8050 I 
„ 270° „ 380°C I 4't; 0,8350 I 
„ 380° „ 425°C 51 °0 0,8600 I Nazwa złoża 

Ilość P".I' bh· 
W k . tooa wy doby· 

ie utworow, tej ropy d ol - i:o 
. h s tvc zoia 

zaw1era1ącyc ropę r. 1921-i:o w 
tys i~cR.c-h tono 

Zasoby 

ropy 
Zawartość parafiny w ropie wynosi około 1,25'~. 

Wszystkie szyby dawały znaczną ilość gazów. I Baku 1 okolice pliocen 
miocen środkowy 

i dolny 

·?:n 7!l4 

21 65:i 

olbrzymie 

olbrzymie Na zasadzie badań dotychczasowych można 
stwierdzić, iż zasoby ropy nie są tu znaczne, cha
rakter zaś otworów roponośnych nie dopuszcza 
większego dopływu ropy do szybów. Wobec nie
znacznej wydajności szybów, złoża te przy obec
nym niskim stopniu kultury w kraju, przy zupełnym 
braku dróg komunikacyjnych, braku· zaludnienia i 
wytwórczości rolnej nie mają znaczenia przemysło-
wego. 

Wysp a Sacha 1 i n. Na północnej części Sa
chalinu, należącej do Rosji, wzdłuż wschodniego 
wybrzeża wyspy na przestrzeni 250 km 2, znane są 
liczne naturalne wycieki ropne i wychody gazów 

Groźny 

Inne obszary w obw. 
Terskim 

Obszary c zarnomor- . d I 
sko·kubańskie mioce n ° ny 

K k ł d . trzeciorzęd (rói ne 
au az po u mowy okre oy) 

Ohw. Uralski 

Obw. Zakaspijski 

Obw. Fergański 

Rosja północna 

Sachalin 

(c. d. n.). 

jura, częściowo 
kreda 

pliocen 

miocen 

d ewon 
pliocen-górny 

miocen 

1 !-100 

114(; 

470 

prawdopodobnie 
b . znaczne 

umiarkowane 

nie-znaczne 

olbrzymie 

umiarkowane 

„ 

Waclaw Bóbr. 
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Przemysł węglowy. we Francji w roku 1923 ... im. 

Wydobycie węgla we Francji w roku ubiegłym 
wyniosło 38 543 670 tonn wobec 32 581 790 tonn 
w r. 1922-im 

Wydobycie miesięczne wynosiło w tysiącach 
tonn: 

Styczeń 
Luty 
Marzec 
Kwiecień . 
Maj 
Czerwiec . 
Lipiec. 
Sierpień 
Wrzesień 
Październik 
Listopad . 
Grudzień . 

Węgiel 
3070 
2411 
2932 
2 931 
3 060 
3 255 
3 148 
3 337 
3251 
3610 
3 432 
3 277 

Lignit 
77 
68 
80 
69 
69 
71 
67 
68 
70 
80 
74 
70 

Razem 
3147 
2479 
3012 
3000 
3 129 
3 326 
3215 
3 405 
3321 
3690 
3 506 
3 347 

Poszczególne okręgi górnicze wydobyły (w ton-
nach): 

Węgiel Lignit Razem 

Arra.s 15 284000 l 5 284000 
Douai . 5 611 485 5 611 485 
Strasbourg 4 165 725 4 165 725 
St. Etienne 4023 440 4 023 440 
Lyon 2 895 ':ł85 '6235 2 902 220 
Ala is 2 054 165 28185 2 082 350 
Toulouse I 985 460 I 695 1987 155 
Clermont Ferrand. 1427600 2400 I 430000 
Marseille . 24665 813 385 838050 
Nancy . 104 035 104 035 
Bordeaux 51 235 9 535 60 770 
Nantes 53 940 53940 

Razem . 37 682 235 861 435 38 543 670 

W wydobyciu powyższem kopalnie, zniszczo" 
ne przez Niemców, uczestniczyły w liczbie 22 497 203 
tonn wobec 16 786 496 tonn w r. 1922-im. 

Ruch strejkowy był nieznaczny i ujawnił się 
w postaci jednego tylko strejku w lutym r. ub., 
przyczem z wyjątkiem zagłębia Strasburga, gdzie 
trwał on do 5 kwietnia, został zlikwidowany w prze
ciągu dni kilkunastu. 

Wskutek tego średnie wydobycie dzienne nie 
ulegało żadnym dążnościom zniżkowym, wynosząc 
dziennie w tonnach: 

W roku 1913-ym 
w styczniu roku 1923-go 
w kwietniu 
w lipcu „ „ . 
w październiku r. 1923-go . 
w grudniu 

136147 
121 064 
124 984 
128 592 
136661 
139 446 

Należy zaznaczyć, iż wydobycie w r. ub. w iloś
ci 38 543 670 tonn zbliża się do przedwojennego, 
które wyniosło w r. 1913-ym 40 843 OOO tonn, jak-

kolwiek jeżeli potrącimy wydobycie okręgu Stras· 
burga w ilości 4 165 7 25 tonn, który nie należał przed 
wojną do Francji, wówczas niedobór wydobycia 
wynosi obecnie około 6 OOO OOO tonn w porównaniu 
z okresem przedwojennym. 

Z powodu zmniejszenia liczby godzin pracy 
lic7ba robotników, która wynosiła w r. 1913-ym 
203 208 ludzi wzrosła do 239 082 w r. 1922-im i do 
liczby 283 097 ludzi w r. 1923-im. Należy zazna
czyć, iż znaczna część wydobytego we Francji wę
gla dokonaną jest przez górników polskich. 

Wobec zmniejszenia przywozu koksu z Niemic 
wytwórczość koksu we Francji uległa znacznemu 
powiększeniu, wynosząc w kopalniach węgla w r. 
1922-im I 033 775 tonn, a w r. 1923-im 1 993 885 tonn, 
jednocześnie wytwórczość koksu w zakładach me
talurgicznych wyniosła w r. 1922-im 1 509 OOO a w r. 
1923-im 2 300 OOO tonn. Brykietów otrzymano w r. 
1923-im 3 070 024 tonn wobec 2 804 400 tonn w r. 
1922-im 

Bilans handlowy węgla we Francji przedsta· 
wiał się w ciągu r. 1923-go w sposób następujący 
(w tysiącach tonn) : 

Rok 1923 Rok 1922 
Przywóz Wywóz 

Węgiel. 
Przywóz Wywóz 

Saara 3 182 241 3 534 455 
W. Brytania 17 955 12099 
Belgja . 2 179 I 167 2466 606 
Niemcy I 479 68 3 731 
Szwajcaria 438 704 
Włochy 107 59 
Holandia . 723 564 
Stany Zjednoczone 671 23 
Różne . 79 253 4 280 

Razem 26268 2 274 22421 2 104 

Koks 

Saara 96 2 1 
W. Brytanja 384 70 
Belgja . 498 15 498 89 
Niemcy 2073 2 4303 IO 
Szwajcarja 163 
Włochy 269 193 
Holandja . 375 
Sta:r..y Zjednoczone 169 
Różne. 33 26 269 171 

Razem 3628 496 5 140 463 

Brykiety 
W. Brytania 162 138 
Belgja . 377 7 781 
Szwajcaria 162 46 
Niemcy 206 5 498 
Różne . 31 65 5 66 

Razem 776 239 1422 112 
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W zestawieniu powższem uderza zwiększenie 
przywozu węgla angielskiego oraz zmniejszenie 
przywozu węgla i koksu niemieckiego w związku 
z oporem biernym w Ruhrze. W prowadzenie pozwo
leń wywozowych na węgiel w Belgji zmniejszyło 
jego przywóz z tego kraju a długotrwały strejk 
obniżył dostawy węgla z Saary. Podkreślić rów
nież należy w związku z powyższemi przesłankami 
wzrost przywozu koksu amerykańskiego. 

Naogół spożycie węgla i koksu we Francji w 
roku 1923-im w porównaniu z 
wynosiło (w tysiącach tonn): 

latami poprzedniemi 

Wydobycie Przywóz Wywóz Spożycie 

Rok 1919 21 567 22 262 590 43239 
1920 24303 28041 465 51879 

„ 1921 28241 22 719 2 192 48 768 
1922 31940 27 474 2567 56847 

„ 1923 37 414 29987 2 772 64839 

Ceny węgla i koksu kształtowały się za I ton
nę w r. 1923 we frankach francuskich w sposób 
następujący: 

Tout venat Koka me
gras 35 o, 0 talurgiczny 

Styczeń 75 95 
Luty 82 110 
Marzec . 82 198 
Kwiecień 82 198 
Maj . 82 198 
Czerwiec .. 82 180 
Lipiec . 82 180 
Sierpień 82 180 
Wrzesień 82 200 
Październik 82 230 
Listopad . 82 212 
Grudzień . . 82 220 

Jak wynika z zestawienia powyższego, cena 
węgla była względnie stałą, natomiast cena koksu 
ulegała stałej zwyżce. Al~ksander Stein. 

Przemysł węglowy w Belgji w r. 1923-im. 

Prawie wszystkie czynne kopalnie węgla na
leżą do towarzystw akcyjnych. Syndykaty sprzedaży, 
które dawniej grupowały przemysłowców pew
nych okręgów, są obecnie rozwiązane. Jedynym 
związkiem obecnie istniejącym jest związek, łączą
cy w sobie związki węglowe każdego okręgu, utwo
rzone dla obrony pewnych wspólnych interesów 
(głównie obrona przed syndykatami robotniczemi), 
12 kopalń patronowanych przez Societe Generale 
de Belgique wydobywa więcej niż 5 OOO OOO tonn 
rocznie, t. j. około jednej czwartej w ydobycia kra
joweg o. 

Inni wytwórcy węgla utworzyli grupę Marie
mont - Bascoup i Courcelles-Nord, wydoby vV'ającą 
rocznie więcej niż I 500 OOO tonn; „Lei: charbonna
ges de Ressais" z wydobyciem rocznem 750 OOO 
tonn, są również właścicielami „ Charbonnages de 
Wenterslag" w Campinie z wydobyciem 600000 tonn 
rocznie. Towarzystwo „du Bois Luc" i „Charbon
nages reunis de Charlerei" wydobywa rocznie 
600 OOO tonn. Każda z tych sześciu kopaln w I 
Campinie może wydobywać rocznie I 200 OOO tonn 
węgla . Towarzystwa metalurgiczne Hougree Ma- I 
rihaye i Cockerille posiadają dość znaczne kopal
nie; inne też są zainteresowane w towarzystwach 
kopalnianych. 

Kapitały, zebrane na wydobycie węgla w za
głębiu Campine, pochodzą również od towarzystw 
metalurgicznych, szczególniej francuskich: Pont a 
Mousson, Schneider i S-ka, Creusot, de Vendel i t. d. 

Wydobycie węgla w Belgji wynosiło w tonnach: 

1913 22841590 
1916 16 862 870 
1917 14919700 
1918 13825730 
1919 18 482880 
1920 22413 500 
1921 21 719 ooo 
1922 21 234670 
1923 22 255 400 

Wiele towarzystw przerabia pył węglowy na 
brykiety. 

Wyrób koksu w przeciągu roku 1923-go wy
niósł prawie 4 OOO OOO tonn, w porównaniu z 
2700000 w r. 1922-im i3523000tonnw r. 1913-ym. 

Robotników, zatrudnionych w koksownicach, 
było około 5 000. Wyrób brykietów wyniósł (w 
tonnach): 

1913 2 608 640 
1917 951 930 
1919 2 540 890 
1920 2 922 ooo 
1923 987 OOO (sem. pierwszy). 

Z końcem semestru !-go w przemyśle tym 
pracowało I 400 robotników. 

Wytwórczość w tej gałęzi przemysłu podlega 
licznym wahaniom. Od stycznia r. 1923-go była dąż
ność zmniejszenia się wytwórczości; miesiąc czer
wiec w stosunku do maja wykazał znaczne zwięk-
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s~enie. Lic:~b~ robotników, .zatrudnio~ych w kopal- 1 głębie. p~łudniowe zaczyn.a wyc~erpyw~ć się i wy
mach belg1Jskich w r. 1923-im, wynosiła 455 OOO. dobycie Jego od lat 15 me zmienia się. Zagłębie 

Pomimo, iż warunki, w których znajduje się C.ampina. i południowa część Hainaut zaczyna do
przemysł belgijski, nie są przychylne, to jednak p1er?. brc ~ksploatowane. Tymczasem wydobycie 
dzięki ciągłym ulepszaniom, zaprowadzanym w ko- belą1Js~1e me w~starcza na P<?trzeby kraju, którego 
palni ach, wydajność pracy utrzymuje się prawie cią- SJ;>ozy.c1e P.rzewyzsza wydoby~1e w r. 1910-ym. Wiel
gie na tym samym poziomie pomimo zmniejszenia kie p1e~e 1 zakłady metalurgiczne, fabry~i ?Ynku i 
liczby godzin pracy i pogłębienia robót. sz~larm~ są podstawą .. pr~em:ysłu belg11~k1ego; to 

W starych zagłębiach utworzyła się klasa ro- te~ węgiel ma dla BelgJ.1 wiel~ie znaczeme. Belgij
botników, górników, wyspecjalizowanych w wydo- 5~1 ryne~ .węglowy .~aleznym .Jest bar~zo od ~agra
bywaniu .vęgla z pokładów cienkich i nieregular- mcy, a JUZ <;>d chwili zawarcia po~o)u BelgJa po-

h wraca stopniowo do stanu przedwojennego. 
nyc · Gł' · · 1 · Rekrutowanie robotników górników nie jest owną przyczy~ą tej zamiany węg a 1est nie-
obecnie tak łatwe, jak dawniej. Górników wykwa- dostateczne wydobycie węgla gazow~go, tłustego i 
lifikowanych jest coraz mniej. w.ęgla do wyrobu ~oksu oraz , nadmiar węgla do 

T b b 
• . . . . . d uzytku domowego 1 węgla chudego. Stan ten po-

rze a YiO zwrocie się z wezwaniem o ro- l · d · h ·1 d k l · C b ·k. fl d k. h . .. B l . . k d epszy się op1ero z c w1 ą, g y nowe opa me w am-
.ot~1 ow .z l .aman z 1~ ~rohwincdJI . e ~Jl, s ~ po: pine i południowym Hainaut dostarczą węgla gazo

ciągi spe~ja me prz.ywo~ą ie. co z1en?1~ tys1ą~a~~ wego i tłustego. 
do kopaln. Robotmcy c1 są Jednak mmeJ pewm, mz p ed · · 1 · l k . · · · k. 

· · Il · d · · • k l . d rz WOJną węg1e ang1e s t 1 memiec 1 za-
gorn1cy wa om, .g yz po~zuc.aJą i~two opa me po • lewał całą południową Belgję i wypychał do pew-
cz~s sezonu robo.t w cegie.lmach 1 w po_lu. Z tego nego stopnia węgiel belgijski do Francji, dokąd 
tez powodu Belg~a stara się 0 rob~~mkow we Wł?- Belgja wywozi~a prawie regularnie od 4 OOO OOO do 
szech, w Polsce 1 w CzechosłowacJl. Rekrutowanie 5 OOO OOO to 1 W · 1 b J ·· k. · · ·k · · h T b · · k · nn węg a. ęg1e e g1js 1 Jest sprze-
gorm ow iest ":':' c wt ~ 0 ecneJ . powazną west1~; dawany również w Szwajcarii i we Włoszech . 
dla ekspłoatac)l kopa\n w Campme potrzeba będzie 
w bliskiej przyszłości około I OO OOO robotników. Za- Aleksander Stein. 

Wytwórczość żelaza i stali w Anglji w roku 1923--im·:·=·) . 

Gospodarka międzynarodowa dąży na każdem czy te korzystne wyniki z roku ubiegłego będzie 
polu do osiągnięcia stanu rownowagi z czasów mogła Anglja i nadal osiągać; wiadomo bowiem, 
przedwojennych. Możliwem jest osiągnięcie rowno· 1 że osiągnięcie tych wyników Anglja zawdzięczać 
wagi z czasów przedwojennych tylko w przybliże- musi położeniu, jakie wywołane zostało skutkiem 
niu, albowiem zmiany, jakie spowodowała wojna okupacji Ruhry przez wojska francuskie. Przemysł 
ostatnia, dały przewagę gospodarczą Stanom Zje- żelazny w Niemczech został przez to sparaliżowa
dnoczonym Ameryki POłnocnej. Przedewszystkiem ny na długo, a przemysł żelazny we Francji i w 
zainteresowana jest Anglja, która w roku ubiegłym Belgji z powodu chronicznego braku koksu niemo
zrozumiała swoje stanowisko, jakie zajmowała w że wspołzawodniczyć z wyrobami angielskiemi na 
handlu węglem i żelazem. Wydobycie węgla w całej linji. 
Anglji jest obecnie mało co mniejsze, aniżeli przed Wytwórczość surówki i stali w Anglji rozwi
wojną, natomiast wywoz materiałów opałowych z jała się w latach 1913- 1923 w sposob następujący: 
Anglji przekroczył pokaźnie normy przedwojenne. 
Co do żelaza i stali stosunki nie układają się tak 
pomyślnie. Chociaż wytworczość stali przekroczyła 
normy z roku 1913-go, jednak wytwórczość surów
ki nie osiągnęła jeszcze wytwórczości przedwojen
nej; wywóz zaś żelaza i stali pomimo wielkiego po
stępu naprzód w ostatnich latach wykazuje jeszcze 
różnicę z rokiem 1913-ym o 650 OOO tonn, czyli o 
13,07~. W każdym razie nasuwają się wątpliwości, 

*) Cl1iC1;'1111.f, r 1924, Nr. 14. 

Rok 

1 9 1 ~ 

191! 
191=> 

1916 

1917 

1918 

Liczba 
przedsi ę- pieców 

biorstw wielkich 

126 :ns 
117 291 

11 8 

Wytwórczość Wytwórczość 
surówki stali 
I. tonn I. tonn 

W 2tilH J:> 

s 02:1 i7:1 

9 072!01 

7 fltl:~ 87ti 

1s:~;,11~ 

s .1!>001=> 

9 1964=>7 

l'l S0! 07~ 
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Liczba Wytwórczość Wytwórc:z.ość 1. tonn albo o 33,88°0, w roku 1923-im jest mniejsn 
Rok przedsię· 

biorstw 

IO!!l 120 

19:?0 116 

Hl21 11 1 

1922 OR 

1 92:~ 

pieców 

wie lkich 

:?t;O 

28:'> 

!l.'> 
1:12 

:?(}2 

surówki, stali I o I 050 OOO l. tonn albo o 12,37°0. Jest to zjawisko, 
I. tonn I. tonn I które spotykamy w czasach powojennych we wszyst-

i-UHOI 

8 03-! '117 

2 616 :100 

4 902 300 

I -!38 500 

7 89-1 000 

034 i OO 

3 703 400 

5 8$0 600 

8 488 llOO 

1 kich państwach. 

Wzrost wytwórczości surówki w roku 1923-im 
w stosunku do wytwórczości w roku 1922-im wy· 
nosi przeszło 2 500 OOO l. ton n albo 51, 7 3% i jest o 
wiele większy od wzrostu wytwórczości stali, który 
wynosił 2 61 O OOO l. tonn albo 44,35%. Uwagi godny 
jest fakt, że wytwórczość surówki, która w roku 
1913-ym przewyższała wytwórczość stali o 2 600 OOO 

Wzrost wytwórczości surówki zawdzięczać na
leży odpowiedniemu zaopatrzeniu hut w materjał 
surowy; stosownie więc do tego podniosło się wy
dobycie rudy że aznej z 6 870 OOO l. tonn w roku 
1922-im na 1 O 900 OOO l. tonn w roku 1923-im. Przy
wóz rudy wzrósł z 3 470 OOO l. tonn na 5 870 OOO 1. 
tonn. Zaopatrywanie hut w surowiec przed wojną 
pokrywano przeważnie rudą krajową(2/3) ił resztę 
przywożono z zagranicy (1/3); pod tym względem 
mało co zmieniło się w roku 1923-im. 

V.' szczególności zaopatrzenie Anglji w rudę 
żelazną w latach 1913 - 1923 przedstawiało się w 
sposób następujący (w 1. tonnach): 

Wydobycie przywóz Razem 
Poz.ostaje Ro k rudy rudy żelaz· prażonki wydobycie W ywó z 

żelaznej nej pirytowej i przywóz dl„ hut 

19 1:1 15 9!H 328 i H 2 :?49 fi$6 28:~ 2402fl 860 6 :-178 24 Ol !l 482 

l!H4 14 857 582 .') 70! 748 fl02 362 :H 174 692 21 22:~ 21 l .'):146!) 

l m:, 1-l ~35 012 6 l!l7 1:-,:, 67i 600 21 109 767 1 t>8ł 21 l OS 083 
1!)!6 !3 404 658 60:-33 i ()7 712 4H7 21 l łO 922 I 113 21 Ull801l 

1917 lł 8!!) 7:H 6 180 6!)!l 6406 I 21 676070 6()7 21 67:'> 40:l 

191$ 1-1- 613 032 6 581 728 li27 ::i27 21 82:? 287 160 21822 127 
19l !J 12 254 11)5 f) 200 61)6 258 3ł3 17 713 23,i 2 :-364 17 710870 

] \l20 !:? i06 895 6 499f)f)1 c1:~0 M4 J Il 837 010 2 09:-. rn 3:~± 915 

J 921 :~ 477 95:) l 88'1 642 28:351:'> f) 65! 11 2 1 566 ;, 6f>2 54() 

Hl22 (i 867 512 3 ł72 64!) 4004! 6 10 ił::l 60:-l 4 660 10 7:35 94:l 

102:-l 10900000 ;) q71 006 :-l:l7 fl48 17 108 5f>+ 3129 li 105425 

Przywóz surowca z poszczególnych krajów był następujący (w I. tonnach): 

1913 1921 1922 1923 

Rudy żelazne, zmme1sza3ące Mn wogóle 211 (H4 42 0:,4 47 :!63 !l9734 

z tego z Hiszpanji ISS Hlfi 84-U 243! 3 :li 681 

Rudy żelazne innego gatunku wogóle 7 230 ()Q,') I '.:>45 588 :H:!"> 382 !i 771 272 

z tego ze Szwe cji 3li6 o!lJ 177 3!)2 :12o'i1n 60!1 OłO 

z Norwegji 437 7!l9 79815 166 :H;> .i:is 379 

Hiszpanji 4 ;,2;, 8-1-:l 78605[) l f\5086:3 :? :>00890 

" 
Algieru 7fi!l 4fi l 401 656 6!l<i 9:-16 !l83016 

" 
Grecji 20:i 643 :~1 661 Hl 781 (jfl 794 

" Tunis u ~7!107 1 l SG 710 201:w1 3-1-0178 

" 
kraj ów innych li08 0\l7 182 ;3:19 :16:l 2CH b2.) 475 

Przywóz rud wogóle 7 44-2 2-!!l I 837 642 a 412 6-t:> ;, 871 006 

Prażonka pirytowa :)g(i 2'.:>3 2SS ól5 -WOH!i :~:-li M.8 

Ruda manganowa 601 J 77 i I :! 856 :tn312 .'>2097!) 

Odpadki I obcinki 12925:-l l ' i 277 10-1- <lJ4 21 1 8flf> 

Przywóz rudy z Hiszpanii do Anglji wynosił rudy ze Szwecji w roku 1923-im w stosunku do ro
w roku 1923-im zaledwie połowę przywozu z roku ku 1913-go wzrósł o 242 OOO I. tonn, z Algieru o 
1913-go. Udział Hiszpanji w przywozie surowca do 229 OOO I. ton n, z Tu n is u o 61 OOO l. ton n , podczas 
Anglji w stosunku do czasów przedwojennych spadł gdy przywóz z Norwegji zmniejszył się o 49 000 l. 
z 63't na 43°0 w roku 1923-im. Natomiast przywóz I tonn. 
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Rozwój wytwórczości surówki i stali w Anglji i 1923-go przedstawiał się w sposób następujący 
w poszczególnych miesiącach roku 1921-go, 1922-go 1 (w I. tonnach): 

W y tw ó rc z oś ć surówki Wyt w ór c zoś ć stali 

Miesiąc 

1921 1922 1923 1921 1922 1923 

Styczeń 642 100 288 ooo 567 900 493 400 327 ;>OO 634100 

Luty 463 600 300 100 543 400 -183 500 418 800 707 100 

Marzec 386 ooo fl89 800 B:nooo :3;,9 100 5:l9 '100 802 500 

Kwiecień 60 flOO 39-! 300 652 200 70600 404 200 749 400 

Ma i 13 600 407 900 714 200 f) 700 462 aoo 821 ooo 
Czerwiec 800 369 200 692 900 2 700 400 200 767 700 

Lipiec 10200 399 100 6'i5 ! OO 117 200 473 100 639 500 

Sierpień 94 20\l 411 700 ;,99300 434 100 528 400 fi67 500 

Wrzesien 158 300 -1:10 :300 5!">8 600 429 300 55f) 900 69:') 100 

Październik 235 :ioo 481 f>OO 595 700 405 400 565 200 702 200 

Listopad 271 800 -193 900 598 200 H fl800 600 800 74~ 500 

Grudzień 27!"> ooo 533 700 626 900 381 ooo 546 100 653 300 

cały rolt 2 616 300 4 902 aoo 7 438 500 3 703 400 5 880 600 8 488 !lOO 

Wytwórczość surówki 
stępująca : 

stali w poszczególnych okręgach przemysłowych w r. 1923-im była na 

O k r ą g 

Derby, Nottingham Leicester i t. d. 
Lincolnshire 
Wybrzeże północno-wschodnie 

Szkocja 
Staffordshire, Warwick, Worcester t. d. 
Walja południowa, Monmuthshire 
Sheffield 
Wybrzeże zachodnie 

razem 

Głównym ośrodkiem wytwórczości surówki 
jest okrąg wybrzeża północnego, który to okrąg 
wytworzył w roku 1923-im 28,5% ogólnej wytwór
czości surówki w Anglji. Po nim następują inne 
okręgi jak np. Derby i t. d. ( 13,9%), Wybrzeże za
chodnie (I 1,6%), Walja południowa ( 11,0%) i t. d. 
Pod względem wytwórczości stali na pierwszem 
miejscu stoi Walja południowa (26,2%), potem idą 
Wybrzeże północne (19,8~). Szkocja (14,9%), Shef
field (13,7%) i t. d . 

Łącznie ze wzrostem wytwórczości surówki 
wzrastała liczba pieców wielkich, będących w ru
chu a mianowicie: 

Mi e sią c 

Styczeń 
Luty 

Piece wielkie, będące w ruchu 

1<}22 

90 
101 

1923 

183 

189 

Wytwórczość eurówki 

I. tonn 

l 034 700 

708 700 

2 117 700 

766 800 

514 300 

816 ooo 
!'138 500 

860 800 

7 438 500 

Mi es i ąc 

Marzec 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień 

Wrzesień 

Październik . 
Listopad 
Grudzień 

<V 
o % 
13,9 
9, .„ 

28,5 

10,fl 

7, fl 

J 1,0 

7,9 

11,6 

100,0 

Wytwórczość stali 

I. tonn % % 
529 300 6, 2 
5;~9 400 6,4 

L 679 000 19,8 
l 261 800 14,9 

895 300 10,5 
2 22!'> 100 26,2 
J 164 100 13,7 

194 900 2,3 

8 488 900 100,0 

Piece wielltie, będące w ruchu 

1922 1923 

107 202 

112 216 
110 223 
11 5 222 
117 206 
126 106 
138 190 
151 188 
162 199 
169 W4-

Handel zewnętrzny Anglji żelazem i stalą w 
latach 1913 - 1923 przedstawiał się w sposób 
następujący : 
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w y w ó z p r z y w ó z 

Wartość Wartość 
Rok 

ogółem ogółem I. t o n n za 1 tonnę I. t o n n za 1 tonnę 
w tysiącach w tysiąca.eh 
funt szte rling. 

funt. szterl. funt. szterling. 
funt. szterl. 

1913 4 969 225 55 351 

Hl U 3 884 J53 Jl 66S 
l ll15 :i 196 98'1 40 406 

1916 3 29-1 624 56674 

J!H7 2 823 030 44828 

1918 J 608 103 :l6 848 

1919 2 2328H 64 424 

1920 :12<)1 22fl L28 907 

1921 ] 6!}(j 889 63 604 
1922 3 397 185 fi0862 

1923 4 ::im 571 7G 202 

Wywóz żelaza i stali w roku 1923-im w sto
sunku do roku 1922-go wykazuje przyrost o 922 OOO 
tonn albo o 27, 15% a wogóle był największy od cza
sów przedwojennych; w stosunku do roku 1913-go 
różnica wywozu wynosi jeszcze 650 OOO tonn czyli 
13,07%. Przywóz żelaza i stali wykazuje również 
stosunkowo duży przyrost, a mianowicie o 441 OOO 
tonn czyli o 50,08%; był on jednak o połowę mniej
szy od przywozu w roku 1913-ym. Chociaż ogólna 
wartość wywozu (o 15 300 OOO funt. szterling), jak 
i przywozu (o 3 400 OOO funt. szterling) była więk
sza, aniżeli w roku 1922-im, to jednak wartość 

M e s ą c 
1921 

Styczeń 232 '.ISO 

Luty 16() 869 

Marzec . 148852 

Kwiecień 160 133 

Maj 99014 

Czerwiec 6± 701 

Lipiec 64 001 

Sierpień 71) 461 

Wrzesień 133 324 

Październik l f>5 848 

Listopad 193 550 

Grudzień 205 274 

Razem l 696 889 

11,1 2 230 95:'> 15890 7,1 

10, 7 l 618 0ló 10877 6,7 

12,6 1 177 340 10 80f. 9,2 

17,2 77?. 846 11 214 14,5 

19,3 495 869 10 78ll 21,7 

"22,9 3:·16 Qf.tO 9 708 28,8 

28,9 óO!l 262 J I ti13 22,8 

39,6 . I 107 i">98 21l 017 26,2 

37,5 1 IHO 02'1 22 764 rn,9 
17 ,9 881 284 10 419 11,8 

17,f) 1 322 (527 13 782 J0,4 

za I tonnę zmniejszyła się przy wywozie z 17,9 funt. 
szterling na 17 ,6 funt. szterling. i przy przywozie z 
11 ,8 funt. na I 0,4 funt. szterling. 

Nadwyżka wywozu nad przywozem w roku 
1923-im była największa od roku 1913-go i wyno
siła okrągło 3 OOO OOO l. tonn, podczas gdy w roku 
1922-im wynosiła 2 520 OOO l tonn a w roku 1913-ym 
2 7 40 OOO 1. tonn. 

W poszczególnych m.iesiącach wywóz i przy
wóz stali i żelaza rozwijał się w sposób następują
cy (w 1. tonnach): 

w y w ó z p r z y w ó z 

1922 1923 1921 1922 19B 
253 a:i+ %3 ;33q 157 843 8'l 72i 128 8f>5 
22!-l 61(j ::Il 7 f>68 l f):i372 64609 l :!~ 664 
295 820 368 07"!. 156 088 6:18-t"!. 110 965 
258413 386 9.'>7 102 100 ;)9863 lJ ;"i 38'1 
272 -!37 424 .iO!l '31 915 60939 82:Wi 
286 298 365 148 84 ±85 527!H IO:'i 124-
2f)i 743 307 670 .!03 MI 5?i893 J i-1- 142 

269 983 :12:3 8i 7 Hl 506 80 11 3 1;;;064 

27\l l 68 :~33 985 :W6127 70553 lJ{i 390 
34i 128 388 ;>911 17"!.769 90 6:18 106 262 
:172 ?.32 3948!)] 169 2:~7 79807 97 462 
3-10823 3.)ł 906 116 528 11 4 011 108 070 

::i 397 185 4 am ;'JiI 1 640 024 888 28± l 322 627 

Dla przykładu podajemy rozwój wywozu su- 1 w roku 1923-im 20,70% ogólnego wywozu żelaza z 
rówki do krajów różnych, który to wywóz wynosił Angłji {w l. tonnach): 

K a 1913 1921 1922 19Z3 

Szwecja 9+ 971 1 562 I fi 5f>8 

Niemcy 129 9'12 3464 54 97± 6 
Holandia . 61166!1 f) 015 11 282 
Belgia 889.J,3 37 094' 90655 112 129 
Francja 157 500 19 201 51 85:'1 55 642 
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Włochy . 
Japonja 

K 

Stany Zjednoczone 
lndje Angielskie 
Australia 
Kanada 
Kraje inne 

a 1913 

109 5!l2 

971 50 

12-l 792 

14 !l66 

36147 

:'155CH 

16! 051 

1921 1922 1923 

1664! 67 H7 6! 990 

3196 7 528 

I 3n5 :mi 318 

10809 18 442 11 OSf> 

1 24q 8 Hl 

1 128 31 ;,57 

23 170 ;,7 708 

Razem l 12J 181 n 5686 79:-ł 763 894 2!l8 

Wywóz blachy pocvnkowanej z Anglji przedstawiał się w sposób następujący (w I. tonnach): 

K a 

lndje Holenderskie 
Japonja 
Argentyna 
Afryka południowa angielska 
lndje angielskie 
Australja 
Nowa Zelandja 
Kanada 

Wywóz sztab stalowych z 
tonnach): 

Niemcy 
Norwegja 
Holandja. 
Belgja 
Francja 
Portugalja 
Włochy 
Chiny 
Indje angielskie 
Austrałja . 
Japonja 
Kanada 
Argentyna 

K r • a 

Anglji do 

Rozwój cen wywozowych za żelazo 
cy (w f. szt„ szyi. i p.): 

Kwartał pierwszy 
„ drugi ,11 

trzeci 
czwarty 

różnych 

stal 

Jak widać z powyższego, ceny w roku 1923-im 
wzrastały co kwartał bez przerwy; w kwartale 
czwartym roku 1923-go były one o 2 Ł, 6 s, I d, 
albo o I 4,08i wyższe, aniżeli w kwartale pierwszym, 

1913 1920 19.ll 1922 1923 

27 ;,f)5 18 124 5 611 15 :>-il 12 łll 

3:'> :>6:~ U.+77 rn 951 7 ;\.)8 19 083 

7f>094 50 21-! 27 88+ ti~ .t:Jfi 84418 

40237 3! 5+6 13 02:1 :ł! 7fl2 :H85S 

2:-17 67:3 72 460 57 806 ! 17 3! 8 147 906 

10H 50 .')9 721 38 650 Hll 8:-11 11 2 1 fl7 

22 921 23025 7 .'1! 2 2a:m 21 7~1 

:~2 rns IHS5 l 0;)7 1! 82!l 7 336 

krajów przedstawiał się w sposób następujący (w I. 

1913 192 1 1922 1923 

34 i39 233 18 465 22792 

25 166 5008 17 2:1 1 l fl 114 
4:1 QO!l 20{>41 !30000 36 2:39 

1:l :363 8078 l !l 171 22 568 

21 :i32 (i .'>l 2 :t~ 227 :33003 
14 873 a s11 W óO! 19 248 

20 4JS H71 lROllo 19029 

2 1 691 16 112 1.J. 71lS 29!">5! 

GS Sl7 4001! 51 :326 58fl08 

2'i 96 1 18 296 ;37 0:1 42 369 

28 222 21 802 17 295 :-37 648 

9 889 3 126 41 896 27 ?42 

19 a2:1 3 14.7 L7 7SO 27 023 

przedstawiał się mniej więceJ w sposób następują-

191 3 1920 1921 1922 1923 

11 fi o 31 H o H JO o 21 1 5 16 7 4 
11 2 l) :-17 15 o 42 10 o 18 7 o 17 o 8 

10 Hl o 42 o o :-15 5 o li 18 1 18 10 9 

l1 'l o 47 12 o 28 13 o l !'> 6 8 18 13 5 

a w stosunku do ostatniego kwartału roku 1913-go 
były wyższe o 67,45i . 

W szczególności najwazme1sze ceny wywozo
w e żelaza i stali były następujące (w f. szt„ szyi.) 
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grudzień grudzień grudzień I u t y 
1913 1920 1922 1924 

Surówka pud Iowa 2 16 11 15 13 o ó 5 7 5 8 2 

hematytowa 3 13 o 14 o 6 4 12 4 f> 9 2 

żelazo manganowa Il 6 2 39 fi o fa o Jń o 
Żelazo spawalne 9 3 o 3! 13 o 12 12 2 n 18 !} 

Szyny 7 ó 2 24 10 6 9 o 7 . 9 3 fi 

Drut kolczasty 11 19 6 58 10 6 18 rn 9 u " 5 

inny 20 1 2 'i+ 8 6 26 l1 o ;n Ił 2 

Blacha pomzeJ 1/ 8 cała 10 7 3 32 2 6 14 1 f> 4 21 J 7 

bi a la 14 5 4 60 12 6 :!O 10 o 24 18 9 

cynkowana 12 7 o 48 () o 18 16 o 20 11 9 

Żelazo obręczowe 9 15 7 40 3 6 13 JO 2 14 o o 
Rury lane 8 2 4 30 10 o 12 19 9 ) fi 8 9 

Gwożdzie, nity 16 12 1 61 13 o 29 11 o 28 16 o 
Sruby i mutry 21 9 4 78 u 6 32 7 6 Cll 8 o 
Osie, obręcze kołowe 21 11 10 58 10 o 29 17 o 28 2 2 

Bloki stalowe 14 6 9 37 9 o 12 o 2 13 12 7 

Dźwigary 8 6 4 28 14 6 10 11 n IO 10 7 

Tłumaczył T. Pindelski. 

Przegląd wydawnictw. 

Spostrzeżenia nad biegiem postępowania w żaliwia
kach*). John Grennan ogłosił w czasopiśmie Foundry 
(5 I Nr. z r. I 923, str. 908-91 O) swoje spostrzeże
nia nad biegiem postępowania w żeliwiakach (ko
pulakach). Piec doświadczalny miał prześwit 760 mm, 
wysokość od dysz do poziomu wsadu w paszczy 
wynosiła 2 I 50 mm. Cztery dysze o polu 76 305 mm 
każda były umieszczone na wysokości 530 mm nad 
trzonem; zasilał · je w dmuch nawietrznik (wentyla
tor) o wydajności 40- 43 m3 na minutę. W celu 
prowadzenia spostrzeżeń p. Grennan urządził 6 
otworów (wzierników) w odstępie 150 mm jeden 
nad drugim, przyczem najniższy znajdował się o 
560. mm powyżej dysz. Numery wzierników szły od 
dołu ku górze, a więc N 1 był o 570 mm powyżej 
dysz, N 6 o 1 31 O mm ponad niemi 560 + (5 X 
X 150) = 1310. Wsad zawierał350kgżelaza, w tern 
50~ surówki 50~ druzgu żeliwnego. Koksu było 37 
kg. Wysokość, jaką zajmował w piecu I namiar że
laza, wahała się pomiędzy 180 mm a 460 mm (za
leżnie ort właściwości druzgu). Namiar koksu miał 
w piecu grubość 150 mm. Pomiary ciepłoty we 
wziernikach wykazały w sposób poglądowy wzra
stającą ciepłotę opuszczających się na dól tworzyw. 
Było więc stwierdzone, że we wzierniku N 4 cie
płota (przeciętna) wynosiła I 200°C, we wzierniku 

*) Stahl 1111d Eise11, r. 192'4, N~. 5, str. 122- 123. 

zaś N I około I 600° C. Również dało się spo
strzedz, iż w strefach, leżących o 530 mm i nawet 
do 1 OOO mm powyżej dysz, gazy były dostatecznie 
gorące po to, żeby mogły one zagrzewać żeliwo 
powyżej jego punktu topnienia (znać to było po 
ciepłocie niedużych kawałków koksu). Zapomocą 
więc wzierników udało się p. Grennan'owi rozpoz
nać poszczególne fazy w przebiegu topnienia i wy
ciągnąć stąd ważne wnioski, dotyczące istoty prze
biegu postępowania w żeliwiakach. Mianowicie stre
fa topnienia zajmuje (na wysokość) przestrzeń od 
530 mm do 1 170 mm powyżej dysz; zależnie od 
właściwości fizycznych druzgu żeliwnego przestrzeń 
ta wzrasta łub zmniejsza się, natomiast dalej l 200 
mm sięgać ona nie może. Najpierw w pobliżu ścian 
szybu zaczyna się topnienie cienkiego druzgu że
liwnego, potem na wysokości 870 mm od dysz top
nienie obejmuje surówkę, która na wysokości 710 
mm już jest roztopioną obok znajdujących się oko
ło osi pieca resztek cienkich kawałów druzgu że
liwnego i surówki. Strefa topnienia tworzyw około 
osi pieca leży o 150 mm niżej, aniżeli przy jego 
ścianach. Gąska surówki średniej wielkości wyma
ga dla roztopienia 6 minut, przyczem posuwa się 
ona na dół o 150- 200 ml!'. Tworzywa topu są przy 
osi pieca bardziej zimne, aniżeli w sąsiedztwie ścian. 
Zjawisko pomienione występuje wyraźniej na po
ziomach wyższych i mniej dobitnie na niższych, b<>" 
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wiem podczas opuszczania się wsadu w żeliwiaku I wem Polski. Zostało w ten sposób umożliwione 
zachodzi mieszanie się koksu z żelazem. szerszemu ogółowi zapo-znanie się ze zdaniem an-

Granice strefy topnienia zależne są od wielu gielskiego rzeczoznawcy o naszej gospodarce pań
różnych czynników: najpierw wywiera tu wpływ stwowej. Jest to dzieło ze wszech miar godne poz
wielkość kawałów druzgu żeliwnego w ten sposób, nania nie tylko ze względu na osobę autora. Jak
że druzg drobny uszczupla tę strefę (na wysokość); kolwiek wskutek stabilizacji marki i ukazania się 
następnie szybkość gazów często wznosi strefę top- złotego, zagadnienia finansowe i walutowe straciły 
nienia powyżej jej poziomu normalnego; po trzecie na ostrości, to jednak nie będzie od rzeczy zająć 
ma miejsce okoliczność bardziej znacznego spieka- się cokolwiek tą książką bliżej, podaje bowiem du
nia się koksu w pobliżu osi żeliwiaka, aniżeli oko- żo ciekawych rzeczy i nasuwa pewne myśli. Książ
ło ścian (jako następstwo tarcia wsadu o ściany). ka rozpada się na 4 części. W pierwszej autor 
Nareszcie, zasługuje na uwagę pogląd A. W. Bel- przedstawia położenie finansowe Polski do czasu 
densa. w myśl którego przebieg spalania w zeliwia- stabilizacji, w drugiej analizuje przyczyny tego po
ku można przedstawić w postaci powierzchni prze- . łożenia , w trzeciej podaje środki zaradcze, część 
wróconego stożka o wierzchołku w środku płasz- 1 czwarta zawiera załączniki. Są to krótkie tezy gos
czyzny dysz i o podstawie z prześwitem, równym podarki finansowej Państwa . Nie podaje ona nic 
średnicy pieca i leżącym o 480 mm powyżej pozio- nowego, ale też Państw.o, przeprowadzające uzdro
mu dysz. Najwyższe ciepłoty znajdują się w płasz- wienie finansów, nie może i nie powinno kusić się 
czyźnie, przechodzącej przez połowę wysokości stoż- w tej dziedzinie o torowanie nowych dróg teorji 
ka. Potwierdzeniem słuszności poglądu, że ciepłota skarbowości, powinno ono stosować środki, wypró
w sąsiedztwie ścian żeliwiaka jest zawsze wyższą, bowane i stwierdzone przez wieloletnie doświad
aniżeli około jego osi, może służyć fakt szybkiego I czenie tylu państw a dlatego niezawodne. Donio· 
po uruchomieniu żeliwiaka nagrzewania się jego słość położenia finansowego dla całokształtu gospo· 
ścian, które szybko przychodzą w stan rozżarzenia , darki społecznej wyraża autor w początkowem zda
i potem zapomocą promieniowania zaczynają odda- I niu: „Położenie obecne jest następstwem przeszło
wać swe ciepło wsadowi. 1 ści a będzie przyczyną przyszłości". Autor widzi 

Wszystkie zrobione spostrzeżenia uprawniają jasno trudności, jakie Państwo ma do zwalczenia, 
do wywodów następujących: podwyższanie pozio- I szczególnie podkreśla trudności administracyjne, któ
mu dysz zawsze prowadzić będzie do powiększenia re najdotkliwiej dają się odczuwać w dziedzinie ad
różnicy pomiędzy ciepłotą warstw wewnętrznych z ministracji skarbowej a które nie dadzą się usunąć 
jednej strony, a położonych w pobliżu ścian żeli- w ciągu jednego dnia. Jednym z ważnych czynni
wiaka z drugiej . Najbardziej zatem odpowiedniem ków był fakt, że Polska należała do trzech różnych 
byłoby urządzenie dyszy w środku trzonu, gdyby systemów prawnyci1 i gospodarczych, wskutek cze
to było możliwe ze względów praktycznych. Nale- go wytwMzyły się we wszystkich dziedzinach życia 
ży unikać znacznej różnicy w rozmiarach kawałów społecznego wogóle, a w komunikacji, przemyśle 
i w składzie chemicznym poszczególnych tworzyw i handlu w szczególności, tTZy różne, a wobec dzi
przetopowych, bowiem różnica warunków topnienia siejsze całości odśrodkowe kierunki.' Przyjrzawszy 
jest dla nich tak dalece duża, że np. cienkościenny się tym trudnościom, autor stwierdza, że „Polska 
druzg żeliwny topnieje w piecu w pobliżu ścian o powinna pamiętać, iż spełnia dzieło daleko więk
jakie 600 mm wyżej, aniżeli reszta grubych jego ka- sze, niż to, które było nałożone na którekolwiek 
wałów, znajdujących się około osi żeliwiaka. W ten inne nowe Państwo". Badając finansowe położenie 
sposób często są położone względem siebie zała- Państwa, autor ocenia wszystkie zjawiska z tego 
dowane zdawałoby się równomiernie namiary żela- punktu widzenia, nie schodząc nigdy z tego stano
za. Żelazo namanganione (F eMn) lub silnie nakrze- wiska i unikając wypowiadania opinji o stronie po· 
mione (FeSi) powoduje nieraz bardzo silne waha- litycznej badanych przez siebie zjawisk. Nie mógł 
nia w składzie chemicznym żeliwa. on jednak nie wypowiedzieć krytyki pewnych cha-

Zalecane jest zatem zaopatrywanie żeliwiaka rakterystycznych dla naszej młodej państwowości · 
w zbiornik dla pomieszczenia w nim przynajmniej zjawisk. 
jednego namiaru żelaza; gdy mamy druzg znacznie Z tego też punktu widzenia wypowiada za, 
gorszy od surówki, co zresztą zwykle bywa, wów- strzeżenia co do naszych poczynań w zaraniu na
czas pierwszy spust żeliwa zawiera zawsze więcej szej państwowości w kierunku szybkich reform so
druzgu, aniżeli tego spodziewać się można zawcza- cjalnych, które „przekraczały najzupełniej zdolność 
su. W tern znajduje usprawiedliwienie rozpowszech- płatniczą Państwa, zubożonego przez wojnę". Nad 
niony wśród odlewników pogląd, że pierwszy spust tern zdaniem powinni zastanowić się nasi reforma~ 
żeliwa jest zawsze mniej dobry, aniżeli następne. I torowie społeczni. Autor stwierdza bogactwa natu-

W./adys./aw Kuczewski. I ralne Polski'. tyle razy _i przez tyl~. stwierdzone. 
, „Polska posiada lasy, ktorych wartosc w stosunku 

Hilton loung. Sprawozdanie o położeniu finanso· do obszaru nie da się z żadnemi porównać". Bo~ 
wem Polski. Ukazało się niedawno w języku polskim I gactwami temi gospodaruje naród pracowity i zdol
sprawozda~ie Hiltona Jounga o położeniu finanso- ny, a środków wystarczy „nie tylko na pokrycie po--
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trzeb Rządu, ale nawet na zajęcie przodującego Wszelkie plany nawet najbardziej pomysłowe lub 
k d h ·1· · · P 1 k b d fantastyczne, których tyle pojawiało się u nas, nie stanowis a na rog~c cyw1 1zac11. o s a, ę ąc 

zdolną do utrzymania się własną wytwórczością i prowadzą do celu, jeżeli nie usunie się . przyc~y~y 
d f f. · · · d z•a. Są to rzeczy ogólnie znane, lecz me ogolme zabierając się o re ormy mansoweJ, me stoi prze t h 

niemożliwością". Takie postawienie sprawy zadaje stosowane. Autor powtarza je szczegółowo, wyc o
kłam głoszonej do niedawna u nas . przez p~w~e dząc widocznie z zasady, że są rzeczy tłak pros~eł 
organy niemożliwości przeprowadzema uzdrow1em~ że należy je powtarzać codzień, aby ogó zrozum1a 
finansowego wlasnemi środkami. Warunki dobroci je. Nie będziemy ich tu przytaczali. 
pieniądza muszą tkwić w s.amym. o~ganiżmie g.os- Dzieło to jest klasycznym przykładem jasnoś
podarczym i nie . mog~ z.naJd~"."ac. ~tę poza m!'11. ci myśli i zwięzłości wyrażeń, cech tak cennych ~ 

Niema ekonom1czne1 memozltwosc1, aby budzet tak stosunkowo rzadkich w literaturze naukowej. 
kraju nie mógł być zrównoważony "."' .umiarko~~- Mile uderza wysoki objektywizm, z jakim a.utor 
nym przeciągu czasu własnym wys1łk1e~ kraJu . traktuje badany przedmiot. Widać, że auto~ we!rzał 
Słowa te dzisiaj rozumią się same przez się wobec w spustoszenia i trudności, jakie Polska miała i ma 
wyników reformy skarbowej, nie nale~y je?n~k za- jeszcze ciągle do przezwyciężenia. 
pominać, że były one pisane w okresie na1w1ększe- Tych momentów, tak ważnych d.la zroz~mi~
go przyspieszenia spadku marki: ~rzy ro~pa~rywa- nia ogólnego i gospodarczego położema Polski, me 
niu skutków spadku waluty zna1du1emy ogolme zna- rozumie zwykle zagranica, oceniająca nasze poczy
ne zjawiska, jak stałe zmniejszanie się stopy życio- nania państwowe. Wyniki tych poczynań prze?st'.1-
wej klas, żyjących ze stałych płac i klas pra- wią się w zupełnie innem świetle po uwzględmemu 
cujących, brak znaków obiegowych, brak kredyt~, tych trudności. Wobec ich wielkości należy uznać 
stały wzrost stopy odsetkowej, ucieczka od marki, wielkość pracy i doniosłość osiągniętych wyników; 
pogoń za walutami obcemi, zupeł~y zanik oszc~ęd- jest to zasadniczą cechą dzieła p. Jounga. Budzi 
ności, ucieczka kapitałów zagranicę (rachunki w ono jednak pewne zastrzeżenie: Mówiąc .o spadku 
bankach zagranicznych). Analizując położenie bud- waluty, autor podkreśla tylko 1ego skutki u1emn_e, 
żetowe autor podkreśla zasadniczą cechę naszych zapominając zupełnie o dodatnich, które równow:azą 
budżet6w, dochody wskutek spadku wartości jed- ujemnie. Zdanie powyższe wygląda na paradoks, a Jed
nostki walutowej zawiodły zupełnie oczekiwania. nak spadek waluty należy w opinji_Publ_icz~ej zrehabi
Za niedobór budżetowy są odpowiedzialne wojsko litować. Spadek waluty poczynił w1elk1e szkody, 
i koleje. "Budżet legł w gruzach, a wojsko i kole~ · lecz przyniósł nam jedną korzyść, która przewyż
je odpowiedzialne są za tę katastr~fę" .. Wydat~1 sza wszystkie szkody. 
na wojsko są dyktowane względami pohtycznem1, Spadek waluty umożliwił odbudowę życia go~
wydatki na koleje były wywołane koniecznością ich podarczego i rozbudowę Państwa. Te olbrzy~ie 
gruntownej naprawy. Autor stwierdza, ~e koleje środki, jakie te dwa zjawiska pochłonę~y, _mozna 
znajdują się obecnie pod względem techn~czi:iym w było ze społeczeństwa wydobyć tylko dzięki spad
stanie godnym podziwu, a doprowadzenie ich do kowi waluty. Są wypadki w życiu społeczeństw, z 
tego stanu było zadaniem ponad siły bo.gat~go i których spadek waluty jest jedynem wyjś~iem. Prz_e~ 
silnie zbudowanego Państwa. Stan rozstroju fman- takie wypadki przeszliśmy, a wyprowadził nas z me) 
sowego nie wynika ani ze stanu gospodarczego, ani spadek waluty. Gdyby p. Joung przyjechał był do Pol
z bilansu płatniczego, który jest czynny. Autor prze- ski nie w końcu r. 1923-go lecz na początku r. 
kreśla kategorycznie do niedawna jeszcze powta- T919-go, jego dzieło nosiłoby całkiem inny charak
rzane u nas przesądne zdania, szukające fantastycz- ter, a zamiast optymizmu uderzyłby zapewne w ton 
nych przyczyn naszego stanu finansowego i stwier- beznadziejności. To, że p. Joung mógł na początku 
dza, że spadek marki nie został spowodowany przez roku 1924-go stwierdzić względnie pomyślny stan 
spisek czynników nam wrogich, gdyż niema takich naszej komunikacji i gospodarki społecznej, jest wy
Środków, zapomocą których można byłoby wywo- nikiem tylko tego, żeśmy przez cztery lata ponosili 
lać taki spadek wartości pieniądza; odrzu~a ~n ty- ciężar podatku, wynikającego ze spadku waluty i 
lokrotnie powtarzany związek z ~arką mem_1ec~ą. jego wszystkich następstw. Spadek marki wychodzi 
Speku~acja, któ~ą u nas po~sz7chme a .z~pełm7 i:i1e- ze stanu zupełnej ruiny. Opłakana historj~ marki 
słusz~1e pomaw1~no. o obm~an~e wartosc1 marki, jest była koniecznością. Z chwilą gdy stan _og?lny po
skutkte1:1 tego ZJawisk~ _a ~1.e Jego ,P_rzy_cz)'.ną, gd:y- 1 prawił się, i powstały warunki uzdrow1ema, . z ~~ 
by bowiem przez chw1e1nosc wartos.~1 p_1emąd~a me chwilą uzdrowienie weszło w okres re.a~1z_aCJ1: 
był stworzony podkład do spekulacJ1, mgdy me po- Smutna historja marki była zaczynem dz1s1ejsze1 
wstałaby ona. Jedyną przyc~yn~ byla gospodar~a reformy, która była nie do pomyślenia i przepro
Skarbu Państw'.l. Au~or wy!aśma. to na po~sta~ie wadzenia w roku 1919-ym. Smierć marki była na
prawa popytu 1 podazy, stw1erdza1ąc tern,. ze Jest rodzeniem się złotego . 
zwolennikiem ilościowej teorji pieniądza; me zaleca Książka p. Jounga powinna znaleźć się na 
nic nowego, jak~ Śrc;>dk_i z~radc~e, lecz stary .. wy- 1 biurku każdego myślącego człowieka w Polsce. 
próbowany sposob, 1ak1m 1est rownowaga buazeto-
wa. Powiększyć dochody i zmniejszyć rozchody. Jan Blitek. 
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KRONIKA BIEŻĄCA. 
Nowe rozporządzenie o dozorze nad górnic

twem. W Nr. 9-ym Przeglądu Górniczo-Hutniczego 
(str. 614) umieszczona została wiadomość o nowem 
rozporządzeniu o dozorze nad górnictwem, zaczer
pnięta z organu urzędowego Ministerjum Przemysłu 
i Handlu Przemysl i Handel. Wyższy Urząd Górni
czy w Warszawie prostuje, że rozporządzenie po
wyższe nie było ani zatwierdzone ani ogłoszone 
przez Ministerjum Przemysłu i Handlu. 

Zmniejszanie lic7by dni pracy. Zarząd To
warzystwa kopalń węgla Czeladż ogłosił robotni
kom, że od dnia 30-go maja r. b. aż do odwołania 
praca na kopalni będzie zawieszona oprócz sobót 
również i w piątki z powodu braku zbytu na węgieł. 

Położenie w przemyśle metalowym w Austrji. 
Widoki w przemyśle metalowym w Austrji nie są 
najgorsze, zwłaszcza przemysł elektryczny ma za
pewnioną pracę na długi okres czasu, co stoi w 
związku z elektryfikacją kraju i wyzyskaniem sił 
wodnych. Natomiast inne gałęzie przemysłu meta
lowego, jak np. fabryki, wagonów, parowozów i wo
góle materjałów kolejowych cierpią na brak zamówień 
ze strony Rządu, który czasami uwzględnia oferty 
niemieckie. Zyski przedsiębiorstw są niewielkie, 
gdyż dużą część pochłaniają podatki i dodatki so
cjalne. Wogóle o jakimś zastoju w przemyśle mó
wić nie można. 

W ostatnich czasach z powodu zmniejszonej 
zdolności wytwórczej Niemiec wzrasta popyt na to
wary austrjackie i zwiększa się liczba zamówień 
z zagranicy; tak np. dość dużo zamówień nadeszło 
z Japonji, gdzie obecnie po trzęsieniu ziemi zajmu
ją się odbudową kraju. Również pracują fabryk.i 
austrjackie dla Włoch, lecz zamówienia te przecho
dzą przez niemieckie domy handlowe, które mają 
we Włoszech rozwinięte stosunki handlowe. 

W wielu wypadkach przemysł austrjacki współ
zawodniczy zwycięsko, lecz bywa i bity przez prze
mysł niemiecki, gdyż koszta przewozu przy braku 
drogi wodnej są często za drogie; austrjaccy prze
mysłowcy metalowi mogą najłatwiej wywozić do 
tych państw, do których towary idą przez T ryjest. 
W ten sposób idzie wiele towarów do Japonji i do 
Chin często na rachunek Niemiec. 

Dla ułatwienia sobie zbytu przemysł żelazny 
w Austrji zawarł umowę z przemysłem żelaznym 
w Czechosłowacji, mającą na celu wzajemne regu
lowanie zbytu żelaza w Austrji i Czechosłowacji 
oraz wykluczenie współzawodnictwa na rynkach za-

. granicznych. Przemysł czechosłowacki może dostar
czać do Austrji prawie wszystkie wyroby walcowa· 
ne, podczas gdy Austrja ogranicza się do dostawy 
do Czechoslowacji surówki stalowej. Do innych 
państw ustalono wywóz według cyfr przedwojennych. 

Dla austrjackiego wywozu żelaza umowa po
wyższa posiada wielkie znaczenie dlaletego, że wy
klucza współzawodni~two czeskie, które z powodu 
stałego obniżania kosztów wytwórczości stawało się 
coraz groźniejsze. Obecnie ceny będą regulowane 
w drodze umów, według cen rynku międzynarodo-
wego i wartości pieniądza. . T. P. 

Pierwsza giełda starego żelastwa w Niem· 
czech.*) Coraz bardziej rozwijający się w latach 
ostatnich handel żelastwem zmusił koła zaintereso
wanych z jednej strony do jak największego wy
specjalizowania wyrobu żelastwa, z drugiej zaś stro
ny do zorganizowania regularnego handlu tym arty
kułem. Rozwinęła się specjalna gałąź przemysłu, 
przygotowująca żelastwo (Schrottindustrie); po
wstały specjalne maszyny1 np. do rozdrabniania od
łamów żelastwa, zaczęto robić analizy w celu stwier
dzenia jakości stopów, np. zawartości niklu i t. p. 
Właściwie gatunki sprzedawanego żelastwa dzielą 
się na trzy główne grupy mianowicie; łom stalowy 
(Stahlschrott), fragment (Gussbruch) i wióry (Spa
ne); te trzy grupy dzielą się jednak obecnie na 30-
40 gatunków. Ciągle zwiększające się zapotrzebo
wanie żelastwa spowodowało powstanie licznych 
składów tego artykułu. Obroty żelastwem przybie
rały rozmiary wielkie. Największym odbiorcą że
lastwa w Niemczech jest zagłębie Ruhry, na które 
przypada od 70% do 80% całego zużycia żelastwa 
w Niemczech. Tam też powstała w ostatnich cza· 
sach (w Essen i ..J Diisseldorf) organizacja, jedno
cząca handel żelastwem, w postaci giełdy żelastwa 
(Schrottborse); narazie przystąpiło do niej 60 firm~ 
handlujących żelastwem z rozmaitych okolic Nie
miec. Giełda nie ma zamiaru narazie ogłaszać no· 
towań cen żelastwa ani też ·ogólnego usposobienia 
rynkowego; działalność jej ma ograniczać się tym
czasem eł.o ześrodkowania handlu żelastwem. 

T. P. 
Nowa umowa zbiorowa w przemyśle gorni

czym. Po długich naradach, które trwały przeszło 
miesiąc, przedstawiciele przemysłu górniczego z 
zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego doszli do 
porozumienia z przedstawicielami miejscowych 
związków zawodowych górniczych i została podpi
sana nowa umowa zbiorowa z ważnością od dnia 
I-go maja r. b. do dnia 30-go kwietnia r. 1925-go. 

Podpisanie umowy odbyło się pomiędzy Radą 
Zjazdu przemysłowców górniczych a Centralnym 
Związkiem górników w Polsce w dniu 26-ym maja 
r. b. oraz Związkiem górników Zjednoczenia zawo~ 
dowego polskiego w dniu 28-ym maja r. b . 

Tekst nowej umowy wydrukowany zostanie 
w następnym numerze Przeglądu Górniczo-Hutni
czego. 

*) Przemysł i f,andel, r. 1924, Nr. 17. 
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Obniżenie cen węgla w Wiedniu.*) Od dnia I Ustrój władz górniczych w Jugosławji*). 
9-go kwietnia r. b. dla górnośląskiego węgla, uży- Władze górnicze w Jugosławji nie są jeszcze jedno
wanego do opału domowego, zostały ustalone ceny licie zorganizowane. Na terenie Jugosławji obowią
następujące: za 1 OO kg węgla, załadowanego na zują bowiem dotychczas przepisy \lStaw górniczych 
wozie 78 500 koron, za 100 kg węgla w workach serbskiej, bośniackiej i hercogowińskiej, dalej wę
plombowanych 85 300 koron loco skład na dworcu gierskiej i austrjackiej. Obecnie trwają prace nad 
kolejowym. Dotychczasowe ceny węgla wynosiły jednolitą ustawą górniczą dla Jugoslawji. Władze 
81 300 i 88 600 koron za I OO kg. T P. górnicze mają swoje siedziby w tych samych miej

Wydajność w górnictwie niemieckiem.**) We
dług zestawień, ogłoszonych w Deutsche Handel· 
dienst, wynika, że wydajność w zagłębiu Ruhry w 
styczniu r. b. wynosiła przeciętnie tylko 80% - 90% 
wyde,jności przedwojennej; chociaż w czasie oporu 
biernego roboty przygotowawcze posunięto bardzo 
daleko do tego stopnia, że czasowo należy liczyć 
się z ograniczeniem wydobycia. T. P. 

Przywóz koksu do Polski z Niemiec***). Tekst 
umowy, podpisanej w dniu 27-ym marca r. 1924-go 
przez prezesa Calondra, członków Komisji Miesza
nej oraz przedstawicieli państw w sprawie wywozu 
koksu ze Śląska Górnego i Dolnego niemieckiego 
do Polski, jest następujący: 

Celem uniknięcia rozstrzygań sprzecznych spraw 
prawnych przez Komisję Mieszaną i celem załatwie
nia całego sporu prawnego polubownie zawierają 
strony dobrowolnie ugodę następującą: 

1) Rząd Niemiecki zezwala, ażeby w czasie 
od dnia 1-go marca r. 1924-go aż do końca czerw
ca r. 1937-go ze Śląska Górnego i Dolnego niemiec
kiego najwyżej 19 605 tonn koksu miesięcznie wy· 
wożono na Śląsk Górny Polski do wyłącznego zu· 
życia Śląska Górnego pod warunkami, przewidzia· 
nemi w art. 90 traktatu Wersalskiego i w myśl ust. 
Il art. 332 konwencji Genewskiej, Rząd Niemiecki nie 
jest jednakże obowiązany dopuścić do wywozu z 
wymienionej ilości ogólnej miesięcznie więcej, ani· 
żeli najwyżej 1 O OOO tonn koksu ze Śląska Dolnego. 

2) Na skutek zobowiązania, przyjętego przez 
Rząd Niemiecki pod liczbą 1, Rząd Polski rezyg· 
nuje ze wszystkich swoich dalej idących wniosków 
1 roszczeń. 

3) Ugoda załatwia wszystkie spory prawne po
między Rządem Polskim a Niemieckim. co do wy· 
wozu koksu z obszaru Rzeszy Niemieckiej na Śląsk 
Górny Polski, a postępowanie przed Komisją Mie
szaną umarza się, · jako ukończone. 

4) W razie powstania jakichkolwiek sporów 
co do niniejszej ugody pomiędzy Rządem Polskim 
a Niemieckim rozstrzyga o nich ostatecznie Komis
ja Mieszana dla Śląska Górnego po przeprowadze
niu postępowania, przewidzianego w jej regulami
nie i w konwencji Genewskiej. Przytem Komisja 
Mieszana uprawniona jest do wydawania w wypad
kach nagłych tymczasowych zarządzeń, do których 
strony powinny stosować się. T. P. 

*) Mo11/m1isl1sclie R1111dscl1a11, r. 1924, Nr. 9. 
**) Mo11ta11isl1sc/1e R1mdsc/1a11, r. 1924, Nr. 9 . 
***) Przegląd Gospodarczy, r, 1924. Nr. 8. 

scowościach, co i przed wojną, oraz ten sam zakres 
działania. Władze górnicze w Słowacji są następu
jące: Okręgowy urząd górniczy (Okrużni rudarski 
urad) w Lublanie i Celje, jako władze instancji 
pierwszej, oraz Starostwo górnicze (Rudarsko gla
varstvo) w Lublanie, jako władze instancji drugiej. 
Władze górnicze w Kroacji i Slawonji: Starostwo 
górnicze (Rudarsko Satnistvo w Zagrzebiu; w Dal
macji Starostwo górnicze w Spalato, w Bośni i 
Hercogowinie Starostwo górnicze w Sarajewie a 
dla innych częsci kraju Ministerjum leśnictwa i gór
nictwa (Ministarstvo Suma i Rudnika) w Belgra· 
dzie z sekcją górniczą pod nazwą Generalna dyrek
cja górnicza (Generalna Rudarska Direkcija). Ge· 
neralna dyrekcja górnicza jest najwyższą władzą 
górniczą w Jugosławji a więc instancją trzecią dla 
Słowacji, instancją drugą dla Kroacji i Slawonji, 
Dalmacji, Bośni i Hercagowiny a jedyną instancją 
dla reszty kraju. Pozatem opracowywuje się w Ju· 
gosławji jednolitą ustawę ubezpieczeniową o kasach 
brackich; prace posunęły się tak daleko, że w nie· 
długim czasie ustawę będzie rozpatrywała Skup-
sztyna. T P. 

Rynek węglowy w Austrji**). Na rynku kra
jowym w Austrji daje zauważyć się w dalszym 
ciągu wielki napływ węgla krajowego. Mianowicie 
Towarzystwo górniczo-przemysłowe Al pina popie· 
ra wszelkiemi środkami swój przemysł węglowy, a 
będąc w okresie zwiększenia własnego wydobycia 
węgla i oszczędzając węgla na zużycie własne w 
swoich zakładach, jest w stanie wyrzucić na rynek 
węglowy znaczną część swego wydobycia. Wydo
bycie ogólne Towarzystwa Al pina wynosi miesię
cznie 700 OOO - 750 OOO centnarów metrycznych. 
Zbyt węgla na innych kopalniach do marca r. b. 
był bardzo pomyślny. Od tego jednak czasu moż· 
na zauważyć na kopalniach dolnoaustrjackich pew· 
ne pogorszenie się położenia, które na innych ko· 
palniach pozostawia również wiele do życzenia. 
Natomiast podaż węgla zagranicznego jest bardzo 
wielka, mianowicie węgla górnośląskiego i z zagłę
bia Saary. Węgiel czeski nie ma powodzenia na 
rynku austrjackim pomimo obniżenia od dnia I-go 
marca taryfy przewozowej; zwłaszcza węgla brunat· 
nego sprowadza się do Austrji bardzo mało. 
Wzrost wartości korony czeskiej oraz strajk górni· 
ków na niemieckim Śląsku Górnym jest pomyślnym 
czynnikiem dla wzmożenia współzawodnictwa wę· 
gla krajowego z węglem zagranicznym. T. P. 

*) Monla11istisclie R1111dsc/Jnu, r. 1924, Nr. 9. 
**) Der Kolilemnarkl, r. 1924, Nr. 11. 
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Zebranie Członków Koła w Dąbrowie Gór- niczej cztery interesujące referaty: mz. Piotra Drze
niczej Stowarzyszenia polskich inżynierów gór- wieckiego „Znaczenie dla polskiego przemysłu nau
niczych i hutniczych. W dniu 26-ym maja r. b . odbyło kowej organizacji pracy" , prof. Karola Adamieckie
się liczne zebranie Członków Koła. Przed przystą- go: „Zasady i metody organizacji pracy", inż. J. 
pieniem do porządku dziennego prezes Koła, poseł Wojciechowskiego: „Najnowsze zdobycze psycho
Juljan Sykała, wygłosił specjalne przemówienie, techniki na polu zastosowania naukowej organiza
poświęcone pamięci zmarłego członka założyciela cji pracy" oraz inż. J. Łubieńskiego: „Propozycje 
Stowarzyszenia polskich inżynierów górniczych i Związku inżynierów amerykańskich współpracy z 
hutniczych, wieloletniego członka zarządu Stowa- inżynierami polskimi w przeszczepieniu naukowych 
rzyszenia i Koła w Dąbrowie Górniczej oraz człon- metod organizacji pracy na grunt polski" . 
ka honorowego tegoż Koła ś. p. Kazimierza Referaty te mają związek z projektem zjazdu 
Srokowskiego, podnosząc jego zasługi, położone międzynarodowego w lipcu r. b. w Pradze, który 
dla Stowarzyszenia, oraz wyrażając żal z powodu I to zjazd będzie całkowicie poświęcony temu przed
zgonu tego człowieka i działacza, obdarzonego nie- miotowi. 
pospolitemi zaletami charakteru. W drugiej połowie czerwca r. b. odbędzie się 

Następnie inż. Henryk Czeczott, profesor Aka- w Dąbrowie Górniczej również staraniem Koła dla 
demji Górniczej .w Krakowie, wygłosił odczyt p. t. szerszego ogółu osób zainteresowanych odczyt zbio
W zbogacanie kruszców i węgla zapomocą flotacji. rowy: inż. L. Szefera, Z. Malawskiego i J. Woj
Zagadnieme to , którego pierwszorzędnym znawcą nara o przemyśle szwedzkim. 
jest prof. Czeczott, ujęte zostało w odczycie w spo- Zastój w przemyśle górniczym. Z powodu 
sób oryginalny, szczegółowy i bardzo gruntowny, w braku zbytu na węgiel została zmniejszona liczba 
odniesieniu jednak głównie do kruszców; o węglu dni pracy na kopalni Reden Tow. Franko-Rosyj
prof. Czeczott przygotuje odczyt specjalny. skiego do 5 dni w tygodniu oraz na kopalniach Pa-

Przewodniczący zebrania wyraził prelegentowi ryż i Koszelew Tow. Francusko-Włoskiego do 4 dni 
w imieniu wszys.tkich zebranych gorące podzięko- w tygodniu. 
wanie za opracowanie odczytu, którego spodziewa- Rynek metalowy w Belgji*). Ceny wyrobów 
ny jest ciąg dalszy. metalowych w Belgji były następujące (franków bel-

Pozostała część zebrania poświęcona została gijskich za I tonnę fob Antwerpja): 
jeszcze omawianiu sposobu przyjścia z pomocą słu- Żelazo lane w sztabach 800 
chaczom Akademji Górniczej. Na listę dobrnwol- Dźwigary 773- 790 
nego opodatkowania się wpisało się w dalszym Rods . . . . . . 900 
ciągu kilkunastu członków Koła. Blacha od 3 mm powyżej 895- 900 

Przemysł węglowy w Bułgarji*). Rząd Buł- Żelazo walcowane . . 815- 825 
garski zamierza utworzyć pewną niezawisłą organi- „ wyborowe 845- 855 
zację przemysłową, która mogłaby w lepszym stop- Blooms stal . 665- 670 
niu, aniżeli dotychczas, wykorzystywać wielkie pań- Drut . . . . . 975- 1 OOO 
stwowe kopalnie węgla w Pernik na granicy serb- Zakłady mają zamówienia na 12- 15 tygodni 
skiej . Wydajność kopalń węgla wewnątrz kraju i nie przyjmują narazie żadnych zamówień. Godne 
ma być wszelkiemi siłami podniesiona, ażeby w uwagi są dostawy na wywóz zagranicę: 
razie wybuchu wojny kraj nie był odcięty od wszel- 1) dla tramwajów warszawskich za 500 000 fr. 
kiego przywozu węgla. Na kopalni węgla w oko- 2) kolei w Brazylji . . . . . „ 400 000 „ 
licy Filipopel ma być zbudowana fabryka brykie- 3) „ Ameryki 400 OOO tonn ko-
tów; dotychczas tylko jedna firma czeska złożyła tłów parowych. T P. 
ofertę na budowę pomienionej fabryki brykietów, Rynek węglowy w Belgji*). Węgiel belgijski 
której to oferty Rząd nie przyjął. Koszta budowy zaczyna współzawodniczyć z węglem z zagłębia 
wynoszą okrągło 100000000 lewów. Podobno Ruhry na rynkach w Holandii, Szwajcarii i wschod
Rząd zwróci? się do Anglji i do Niemiec o składa- niej Francji. Ceny węgla przemysłowego w marcu 
nie ofert. T. P. r . b. pozostały w stosunku do stycznia r. b. prawie 

Koszta utrzymania w zagłębiu Dąbrow.skiem. że niezmienione z wyjątkiem cen koksu; natomiast 
Urzędowa Komisja statystyczna dla badania kosz- ceny węgla opału domowego zostały obniżone od 
tów utrzymania w zagłębiu Dąbrowskiem stwierdzi- 2~-5 franków na I tonnie. 
ła obniżenie się kosztów utrzymania w drugiej po- Ceny żelaza w Rosji.**) Ceny żelaza w Rosji 
łowie maja r. b. o 3,49% w porównaniu z kosztami od dnia 21-go marca r. b. loco Moskwa były na-
utrzymania w pierwszej połowie tegoż miesiąca. stępujące (w rublach za I pud): 

Działalność odczytowa Koła w Dąbrowie Bednarka . . 3,20- 3,40 
Górniczej Stowarzyszenia polskich inżynierów gór- Żelazo okrągłe 3, I O - 3,30 
niczych i hutniczych. W dniu 2 czerwca r. b. sta- Drut . . . . . . 5, I 0- 5,25 
rantem zarządu Kola odbędą się w Dąbrowie Gór- Surówka odlewnicza 1,90- 2,00 T. P. 

2) A/011ta11is t1sc/u Ru11dsc/1au, t 1924, N1. IO. 
*) Przmrysl i Handel Górnośląski, r. 1924, Nr. 6 . 
**) Koldewnarkl, r . 1924, Nr. J I. 
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ST AT-YSTYKA. 
SPOZYCIE WĘGLA POLSKIEGO 

w miesiącu marcu r. 1924-go. 
Węgiel kamienny. Kopalnie większe. 

Rok 1923 Rok 1924 

Rodzaje odbiorców 

•o •o 
o ;.-o ~ o #-o~ 
t) ~:I""' t) ~:: ~ 
t! o.>< „ N O-"" a.es „ o.ee „ „ 

:a .., -
~ O_;~ o_;~ 

T o n n y 

-

Zagłębie Dąbrowskie. 

W r. 1924 spożyto węgla więcej 

C+) albo mniej (- ) niż w r. 1923 

Marzec 

I 
I 

% 

Od początku roku 

do 31 marca 

Tonny I % 

Koleje żelazne 1188 567 1516 11:1 lrn7 836 I sH os8 l-5o n1 I- 27 1-172 625 - 33 
Wojskowość 12 714, 40346 17:304 50 73!'> + 45!l0 + 36 + JO:ISll + 26 
Inne instytucje państwowe . "'101 15 4~2 2 !'>06 9 8f)4 - i 595 - :39 - 5 578 - 36 
Żegluga 320 '300 60 90 - 260 - 81 - 716 - 89 
Koksownie - - - - - - -
Kopalnie rud i kopalnie, nie ma1ące węgla 

własnego 4 69i 18 47:3 !'>022 15892 + ~25 + 7- 2 518 - a 
Przemysł naftowy 2 216 :; 463 f>59 SB-I. - 1657 - 75 - 4599 - 84 
Przemysł solny. l 222 2 062 706 8 049 - 516 - 42 + :1987 + 290 
Przemysł metalurgiczny żelazny 31 192 86420 23 700 83 033 - 7492 - 24 - 3 387 - 4 
Przemysł metalurgiczny innych metali . 3487 10626 3 118 9892 - 369 - 11 7'H - 7 -
Przemysł mechaniczny i metalowy 19734 5-! ll6 21490 !J9 7:17 + 1756 + 9+ 56211+ 10 
Przemysł cukrowniczy 10 212 111429 4038 18 S83 - 6 174 - 60 - 546- 3 
Przemysł włókienniczy 58165 169 427 28189 88 205 -29976 - 52 - 81 222 - 48 
Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 

cegielnie, wapienniki) . 20 ;,20 51 436 4 214 16443 -16 :IQ6 - 79 - :34993 - 68 
Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych :w 720 273 458 - ~8 - J.j - 262 - 36 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, go-

rzelnie) 10724 32 302 f) 246 16614 - ;>478 - 51 - 15 688 - !9 
Przemysł chemiczny 15 326 43 851 5408 21 ·lOO - 9918 - 65 - 22451 - 51 
Przemysł papierniczy . l~ 078 42049 4574 19807 - 8504 - 65 - 22242 - 53 
Inne gałęzie przemysłu 18 131 52 %2 20329 52 511 + 2198 + 12 + 159 + o 
Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje bez-

pośrednio oraz za pośrednictwem zarządów 
miast 28 Sl99 8:3 ;339 21 -166 77 094 - 7533 - 26 - 6 241 - 7 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-
mowego 21 609 66 998 21 317 63 916 - 292 - 1- ;3 082 - ó 

Pośrednicy . 61 932 16ł ~37 70 591 154 120 + 8659 + 14 - 10117 - 6 
Wywóz za granicę 63158 126 915 :35 078 114 409 -28Q80 - 44 - 12 506 - 10 

- -
Razem 590425 1603512 433 02-1 1226 094 -1.17401 - 27 -377 -118 - Z4 
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-~~---~----~~--~~--"-~-

1924 

Kopalnie mniejsze . 

Węgiel kamienny 

Rok 1923 Rok 1924 

R odzaje odbiorców 

Zagłębie Dąbrowskie• 

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

Marze c l
i Od początku roku 

do 31 marca 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;-~~...,..~-T __:__·n--;-n~-y-;~~~~';--~~~-;'~T-o_n_n_y-+'~-%~~ 
-I 1s2 ·- -1 --1 

-- 1s2I- 100 Koleje żelazne 
Wojskowość . 
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 1 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 

4-1-2 2 02!1 20 30 -- 422 -

24 

809 2 702 ! !">7 T:r!. -
:io 298 2 :372 + :?\.18 1 

2412 48?7 !">89 3 712 - l 8?.:3 -
80 780 238 2% + l !"18 + 

2!l l 1 !lQ:l - 619 - 291 -

1 ()!)[ 3 !l()(i 2·1:!'l 633 - 1 ·H2 -
11 6."1:l H!i 239 -Io !">76 16 30!! - 7 077 -

f> :121 J."1 M8 I I 2:,3 1 3 2lfl - 4 :WS -
:~in 1 107 it„"> :i1io - 178 -

:1 66:> 12 45S 2 441 

!"1'-iU8 1580! ;,;J7 

2 :HO 7 2!1"fi 2 -i6?. 

n 14:1 1 i :-rno :~ o.u 

7 032 - l 224 

] 962 - !") 2."1 ] 

5 240 -1- 122 + 
'3 93-> - 3 oon 

:\41lł !O 74 ~ 2 'lfl7 -; 302 - ] 0!17 

,-, b6i Hl 734 

2 l 263 ,'J(i 2.'i:l 

l iU~ fi !li!> 

-! :·iOO H 0."10 - 1 f>Ci l 

:, n2g rn :-,:-is -1:-i :-1:14 -

321 1 '316 -- I :-l~7 -

flj - I H99 - 99 

9:l -

o -! 

+;> - 100 

N - 100 

2 ."ił;) 94 

2 :t!2 + +Ga 
'76 - l 1G:1 - 24-

197 - 7>ł2 - 69 

100 - 1 28-Ł - 67 

:i;1 - :i 27:3 - 84 
61 - 19 !I:!! - ;,5 

77 - l 2t:l3 - 79 

!Il - i:i7 - 6S 

:1:1 - .-) ł~IJ - 44 

!JO - rn S:-lll - 88 

:i - 2 0."15 - 28 

!)0 - <! ~26 49 

:-1 1 - :l'l.">(J -

2i - r> n1 -
72 - :1111:-i 

31 fi F>ll -

~1 

29 

67 
74 

---- -11-------------------··----1----
Razem 57 
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Węgiel kamienny. Wszystkie kopalnie. Zagłębie Dąbrowskie. 

R odzaje odbiorców 

Koleje żelazne 
Wojskowość 

Inne instytu cje państwowe . 

Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud kopalnie, nie 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, go-

rzelnie) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł papierniczy . 
Inne gałęzie przemysl'u 
Gazownie, e lektrownie, wodociągi i tramwaje bez-

pośrednio oraz za pośrednictwem zarządów 
miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-
mowego 

Pośrednicy . 
Wywóz za granicę 

R azem 

Rok 1923 Rok 1924 
W r. 1924 spożyto węgla więcej 

C+ ) albo mniej (-)niż w r. 1923 

Marzec 

T o n n y I 
I 

lisa 567 1516 895 1131 s:-115 I 344 oss l-5o n1 1-
12 714 40 3.J6 17 304 50735 +.;;f>!lO + 

4 543 17 461 2 526 !l 884 - 20!7 -
:-120 851 60 90 260 -

J. 6(17 18 -!07 5022 [f) 892 + :ł2f> + 

302!'> ~ 1(55 616 1 021 - 2409 -
1 222 2 112 l 004 10 421 - 218 -

33 604 Ol 297 24289 86 74:> - 931!'> -
3 !'>67 11 406 3 '.-lf)6 10 l!lO - 211 -

20025 ;)6 019 21 -ł-90 60 :~:i6 + 14fi.') T 
11 003 23 3:35 4287 19 516 - 7616 -
60818 20:. 666 32 765 104 510 -37053 -

26041 06 784 r, !67 19 658 -2057! -
684 I 827 458 808 - 226 -

14 :189 H 760 7 687 '!.3 6±6 - 6702 -
21 134 59 (J.12 f>965 23362 - !.'> lGO -
J:>.J.18 -!9 '.i-!4 70'.i6 25047 - 8:ł82 -
24274 6!) 712 2:3 373 61 445 - 901 -

32 493 g.:, 081 2386:3 84 486 - 86~0 -

27 470 86 782 25 617 77 966 - 1 853 -
SR ! 9f> 220 490 76 &20 172 658 - 667fJ -
64 866 138 890 ~5 399 116 225 -29467 -

663 969 1819372 461 g4o 1:318 689 -202029 -

Od początku roku 

do 31 marca 

i Tonny I % 

'!.7 1- 172 807 - 83 
36 + 10389 + 

2() 

44 7 577 - .J.3 
81 - 761 - 89 

7- 21305 - 14 
80 - 7 144 - 87 

18 + 8309 + 393 

28 - .J. 552 - 5 
6 _ I 276 - 11 

1+ 4 3:111+ 8 
64 - 3 srn- Il) 

.'i3 - 1011.'i 6 -- 49 

79 - 4712 6 - 71 
;3;3 - 1 Ol 9- .)6 

47 - 21114 - 47 

72 - 36290 - 6i 

54 - 24297 - 49 

-! - 8 267 - 12 

2'? - 9 fi95 - 10 

7 - 81316 - 10 
8 - 47 832 - 22 

45 - 17 665 - 13 

30 -50068'3 - 28 
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Węgiel kamienny 

Rodzaje odbiorców 

Rok 1923 

" • N „ „ 
::!: -

Rok 1924 

Zagłębie Krakowskie 

W r. 1924 spożyto węgla więcej 

(+) albo m\liej (-) niż w r . 1923 

Marzec l
i Od początku roku 

do 31 marca 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~T _:___n n y I 
71447 1164391 36 OO.'> 112 97 11 -:3;, H2 I -

O-' 
10 r Tonny I i 

Koleje żelazne 

Wojskowość . 
Inne instytucj e państwowe 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud kopalnie, me mające węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny 
Przemysł m etalurgiczny żelazny 

Przemysł m etalurgiczny innych meta li 
Przemysł m echaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy . 
Przemysł cem entowy i ceramiczny (cementownie, 

cegielnie, w apienniki) 
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 granicę 

Razem . 

4139 12 971 8 391 19 706 + 4 252 . + 
2 '.!OO 5 935 l 025 5 739 -- j 275 

634 I 3:-16 (l71 :3 2*8 + W' ' I + 
:J ()48 !l:'H6 2 514 7259 - 1134 

10337 28829 3'!99 26 668 - 6838 

352 850 186 727 166 

;155 949 :15{) 2 607 + o + 
88 n4 150 42 1 + 62 + 

2094 -1:368 310 :320 - ! 784 

1 SSi -1994 w 20 - 186! 

8 2-11 2i> 687 1 3222 1 14440 - 5019 

-18 535 825 1 012 + 277 1 + 

2-168 'i 969 l 049 4699 - 1419 

4 120 11 758 272 3 :3-16 - =~848 

651 1 68-1 1 618 3045 + 967 + 
1 754 623~ 3 656 9 286 + 1902 + 

10258 2:162!'1 3 574 18111 - 6684 

25 506 88 590 13 834 42 804 -11672 

19 9!1 -19 011 7-131 88 523 - 12 ólO 
2169 l-1 2ll2 1 045 !) 102 -- l I2ł 

------ -
172 .J,34 .J,64 056 e9 l f>2 320054 -83 282 

50 - 51 420 1 -

103 + 6 735 -ł-
31 

' 55 - 196 

6+ J 912 

:n - 2 057 

66 - 2 161 

47 - 123 

o+ 1 6f>8 

70 - 31'3 

85 - 4048 

99 - 4 97! 

61 - 11247 

577 + 477 

57 - 3 '.!70 

93 - 8 412 

149 + 1 361 

108 -ł- 3 054 

3 

+ 143 

22 

7 

1-1 

+ 175 

43 

93 

100 

+ 

+ 

+ 

44' 

89 

41 

72 

81 

49 

65 - 5 514 23 

46 - 45 786 52 

63 - 10488 21 

!i2 - 9190 6! 

-i8 -H.4002 -- 31 
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_ N_r._1_1 _________ P_R_Z_E_G_' L_ĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 765 

Węgiel brunatny 

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 
R olnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, 

gorzelnie) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł pap1ermczy 
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 gramcę 

Rok 1923 Rok 1924 

Zagłębie Dąbrowskie. 

W r. 1924 spożyto węgla więcej 

(..L) albo mniej {- ) niż w r . 1923 

~~·-----·------------·-·--------------.,.--------------~.g ~ u ~~ I 
[~ ~ ~ i~ Marzec I Od początku roku 

5 ~;;; ::E ~ ~ do 31 marca 

T 

-1 

2 o:.o :i 426 

- S60 

3W> ·HO 

14 

18;) 

10.) 

!>'?O 

260 

1 810 

1 298 

82:3 

o n 

I 11)7 

~ 1 

:~o:~ 

n Y 

-1 

:.:H - IS!l -

3 2GS -j- ;)SI r 

8d60 - 4032 

l f>:i -

:rn1 + 

1880 - Si 
280 -

•>' 
.o Tonny I 

-1 

:.!S - 1 :{1)4 -

~łiO -

:i'i - 10±21 -

17:~ ;- 29 + 
!(IQ - 1.-, -

100 - Hi2 -

17 - :~41 

10 - CJ79 

j.') ..L 

100 -
+ 

cl' 
o 

40 

"24 

100 
t597 

100 

45 

100 

---------·--------------------1·------1------1------
Razem 11 609 31 954 6 906 20 160 - 4 703 - 41 - 11 79± - 37 

R.P. I 
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766 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1924 

, 
Sredni ,zarobek i wydajność pracy robotników 

na Sląsku Cieszyńskim w lutym i marcu r. 
kopalnianych 
1924-go. 

, 

Kategor i e ro botni ków 

-
órnicy 
botnicy wykwalifikowani . 

G 
Ro 
Po 
Ch 
Ra 

moc górnicza i inna 
łopcy 

zem robotnicy pod z1em1ą 

botnicy wykwalifikowani 
mocnicy wykwalifikowani 
biety 
łopcy i dziewczęta 

i mm 
Ro 
Po 
Ko 
Ch 
Ra zem robotnicy na powierzchni . 

o gółem pod ziemią i na powierzchni 

-
Kategorie r obotników 

Górnicy . . 
Robotnicy wykwalifikowani 
Pomoc górnicza i inna 
Chłopcy 

Razem robotnicy pod z1em1ą 

Robotnicy wykwalifikowani 
Pomocnicy wykwalifikowani i 1nn1 
Kobiety 
Chłopcy i dziewczęta 
Razem robotnicy n a powierzchni 

Ogółem pod z1em1ą i na powierzchni 

L-u ty 

Liczba odrobionych' Przypada czystego I Średni zarobek Wydobycie węgla 
dniówek zarobku na jedną dniówkę 

M a r e k T o n n 

-
N a d o I e 

-
9 871 142 10 1 403 269 H 395847 1,52 

-- - - -
12 012 109 778 ()79 849 9 139 084 1,25 

194 l l+!l 558 401 5 925 :,:,g 77,20 

22077 253 029 6!1 519 11 461 233 0,68 

-
N a p o w i e r z c h n i 

4997 62 !32 362 993 12 ł9:1969 3,00 

!002 :>.O 852 664 ł25 7 709 Rll 3 ,74 

!.lH 5 081 ~61 fJ27 5 382 7118 15,86 

52 187 '386 SJ78 3 603 596 288,02 

9995 98 553 775 92'3 9 860 308 1,50 

32072 %1583 .U7 -142 10 962 :316 0,47 

Marzec. 

Liczba odrobionych! Przypada czystego I Średni zarobek Wydobyc ie węgla 
dniówek zarobku na jedną dniówkę 

M a r e k T o n n 

-
N a d o I ę 

5 :149 67 620 88t1 OOf> 12 641 781 1,46 

- - - -
(j:)70 fl4 682 829 848 8 :523 JOSl 1,19 

106 f>39 366 !101 r., 088 il63 73,93 

12 025 122 8-1-3 OS2 3f>4 10 215 641 0,65 

-
N a p o w i e r z c h n i 

- I 
R 767 +2 623 671 077 11 :315017 2,08 

2 990 20 60:) 288 4'35 6 891401 2,62 

643 2 sn n2,un 4 428 822 12,19 

:io 228 917 978 4 ;,73 3.~9 156,7! 

7 MiO (i6 305 60Sl 973 8 HOO OSZ 1,05 

19 475 ; 89 148 692 327 ·' O,otO ~I'~ 9 712 385 tJ 
RP. 
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Nr. 11 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 767 

PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w marcu r. 1924-go 

(w tonnach). 

Wydobycie galmanu. 

Ga l man d o p ł ó k a n i a 
Galman brylasty -

Nazwa kopalni 

Bolesław 
U lisses 

Razem 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Ulisses . 
Razem 

Nazwa płóczki 

Józef . 
Bolesław --

Razem 

Nazwa huty 

Paulina . 
Konstanty 
Jadwiga. 

Razem 

I 

niesortowany I z błyszczem I R a z em ołowiu Od początku 

I Od początku roku do 3J ·go 
Marzec roku do 3 l ·go M a r z e c marca 

m arca 

558 1452 147fl 722 2 :301 6-!.')\.l 

412 1 762 135 ~ 737 2555 

970 :121-t 2 21-1 ni 2 938 9 014 

Wydobycie blendy, pirytu rudy żelaznej . 

Do płókania 
Blenda brylasta J3lc11da cynkowa z błyszczem P i r y c Ruda żelazna 

ołowiu i pirytem I Od początku 
Marzec I Od początku I Od poc~ I Od początku 

Marzec roku do 31-go roku do 31 ·go Marzec roku do 31-go Marzec · roku do 31-go 
marca marca marca I marca 

- - - - I - I 1 I 401 1 007 

7 15 I :~77 Hl O I 102 I 8-14 - ----
7 15 1 377 HlO 102 S+ó 401 1 007 

Płókanie galmanu. 

Przy płókaniu rud galmanowych 

Galman płókany Błyszcz ołowiu 

I Przy płókaniu b l endy 

I I I u 

Od "'""''"I u „ „ 
i:! :! 

I P i r y t 

I 
I Od początku '

~da płókana I Błyszcz ołowiu 
I I u „ 

N ... 
Od początku u „ Od początku u 

Od P•<»•k•1 „ 
"' :iE 

roku do 3 l ·go 
marca 

roku do 3 l ·go roku do 31 ·gol i:! roku do 31 · go 
"' "' "' :iE marca ~ marca 2: marca 

68 

68 

1971 l!l7 - - I - I !'128 1412 I 
1 2~)0 ~ 693 66 161 

I 
- --------

I 487 3 890 66 161 328 1+12 

14 

Ił 

Wytwórczość cynk u pyłku cynkowego. 

c y n k p y ł e k c y 

Marzec I Od początku roku Marzec I do 3 1-go marca 

181 521 I :io 

194 567 3 

803 2 446 20 

1 228 I 3534 !'>3 

:! 
"' ~ 

131 

131 

n k 

I 
roku do 31-go 

marca 

792 

7{12 

o w y 

Od początku roku 
do 3 1-go marca 

s:, 
5. 

53 

143 R. p 

~ 
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~ I Wydobycie węgla kamiennego w Państwie Polskiem w r. 1 923~im. 

Ki I 
u 
~ I 
:J :r: o 
N 
u z 
·81 
o 
<C' 
....J 
'-' L.t.l 
N o:: 
a.. 

::t:> 
-a 
" 

Czaso k resy 

Styczeń 

Luty 
Marzec . 

kwartał I 

Kwiecień 

Maj 
Czerwiec 

kwartał Il 

Lipiec 
Sierpień 

Wrzesień 

kwartał III 

Październik . . I 
Listopad 
Grudzień 

kwartał IV 

r. 1923 . 

r. 1922 . 
r. 1921 

r. 1920 

r. 191 9 . 

r. 19 13 . 

z a g 

ś I ą s le i e 
o 

0 wydobycia 
roku 

tonny 
p o!>rze·l 19 13· o dmego g 

2 :1-1os 329 , lO'l,98 SS, lfi 
2 118 9Qlj 104,!l7 79,.).) 

2 436 2"17 101, 70 91/>:I 

li !lOil 534 104,77 86,41l 

2 147 493 I Oil, O:> 80.63 

] 958 16:1 S!l,08 73,;,3 

2 26!) 2<i9 1:.!S,26 85,26 

H3H925 I o:,,6<i 7!-l,Sł 

2 :1f>6 7!;1 1 i:!,.)3 1 88,!'>.'> 

2 :-187 562 lOł,7:3 89,71 

2 288 731 lOł,07 85,95 

7 0:3:1 074 107.00 &8,0S 

2 024 094 90,78 76,05 1 
2 333 5-!3 106,ł:J 37,69 
196098:3 !)7,71 73,fi9 

6 318 620 98,28 79,l:l 

26 tl30 1:,3 10:-l,!l2 s:1,:% 

25 791 612 llf>, 17 80,7;) 

22 39;3 807 !)0,:33 70,11 

24 789 ':i35 1 :rn. 12 77 ti2 

19198 261 - 60,11 

31 937 -175 -- 100,00 

.t ę b i a 
R a z e m 

04browskie Krakowskie 

o , wydobycia " wydobycia - O wydobycia 
roku roku roku 

tonny ton ny ton ny 
po!>rze-11 9 13· o po!>rze·l 1913· o po!>n:e·l 1913· o 
dm ego g dm ego g dm ego g 

71237:1 127,93 li8,0l 18-! 387 110, 10 112,27 'i 2-!:'>0$9 lll,7:> 9-!,57 

60~ 140 110.:!.J, 101,S2 l /.l ~24 i rn,>,4 106,H 2 8%872 l06,6S 84,70 

726 333 11 J ,O(j 1:-rn,4;, 207 872 109,08 l:W„'>7 :1 :l70 f.02 10:1, .J.„ 100,:37 

2 04084ti l 17,li2 118,1.'> !'lfi7 os:-1 112,(l(I 115,0() !l 511 46:1 iOl,21 !J3,2lJ 

1);$8 .)15 12!l~Sł 104,:i::i l 18 607 n:-1, 14 10S,7:i 2 \)(}.j,fiJ!"i IO::i,1 ! ~6,:!ti . . 
;")/.) lil!l 100. 1~ 111,52 . l!'>OH4 !l 1 />!l 91,fi:I- 2ti'S:1716 !JJ ,:12 ::.o,:n 
fl6!'13il9 114,-10 1 lf•,7{) 17:3 079 JOS,21 1m,-±1 :i 107 687 12:1,22 uf,91 

J S7ti !lQ;I 114.:i!l 111, 71 :,02 100 10.J.. J(l 101,!JJ I s 7;,fj 618 106.&:1 86,19 

(i85 8-!3 lO!"i.!l-! u:-1,n1 183 !HO 10:1,0'!. 111,!Jl 
I 

:-i 2:~t> ;j3.J. u 0.05 9-!, 13 

684 ł8:3 109.66 124,:w J9il 39.'> 110,8:J l 17,76 :~2ti5HO 104,49 96,72 

f>S5110 90,0!l lOCi.-!8 170:)20 10±,:lO 103,83 :!OH361 101 . 1;, lJ0,20 

I {):i.1436 100,75 llł, iO 5-!i' 825 106, 70 111,19 9 '.)86 :-1:15 IOf>,lS !l3,6Ci 

:l65 86-! !'>!l,68 60,6-ł 106 600 I ;,9,96 1 64-,91 2·Hllif!.'i8 80,62 72,80 

6:i4 286 128,48 110,9:3 158 410 ll0,20 ll6,4;> :J 126 239 109,97 92,02 

5-!8 150 1rn,o.1 101 ,95 l (i7 2i'>l !05,28 101 ,S+ 2 011 :is.i 96,tlO 79, c>."> 

1 ;,n aoo '8S,72 uo.:i2 ł32 261 SS,79 87,il s ~.j, 181 \l.\:J;) 81 , -16 

7 HS 575 105,lf> 108, 7!-l 2 Oł9 2G9 10:1,21 103,98 :lti 007 997 lO:l,63 Sb.!i:l 

7 07>4 968 112,115 103,56 I !lS;> 525 llS,71 100,7:> :H 832 IOf> 1 l!J,81 8.">,7>0 

:-1751 767 118,01 bł,lli I 672 512 120,7:.! bł,d6 :rn S18 OS6 96,0:l 7:1,21 

.j. 873 700 10:,,fl:~ 71,31 1 :-185 410 102,72 70,~9 :H 048 H60 12:!,łS 76,23 

4 tH3 710 102,5;, 67 •. )1 ! 34S 6-12 7!l,'l:I 68,ł.~ -y;, 160 61~ 70,:i:i 61,SO 

fl 819 :W9 - 100,00 I !)70 7\)0 100,00 -!07'!.7 474 - 100,00 
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Rozchód ogólny węgla kamiennego 
z kopalń w Państwie Polskiem w r. 1923-im. 

C z aaokreay 

Styczeń 

L u t y 

Marzec 

kwartał I 

Kwiecień 

Maj 
Czerwiec 

kwartał li 

Lipiec 
Sierpień 

Wrzesień 

kwartał III . 

Październik 

Listopad 
Grudzień 

kwartał IV 

r. 1923-i 

z „ 

Śląakie 

ton ny 

2 .J.76 0~5 

2 232 ;,70 

2 477 :\20 

7 1135 905 

2 016 048 

1HH767 

2 423 007 

6 :183 S22 

2 299 370 

2 4 13 9fi0 

2 283 150 

6 996 470 

I 91$5 420 

2 081 S75 

1 977 4;12 

Il 024 736 

265901133 

I 010 d o 
wydobycia 

105/l4 

108,13 

101,68 

104, 10 

93,89 

99,32 

106,78 

100, 14 

97,57 

101,10 

99,77 

~9,-!S 

97,62 

89,77 

100,84 

9\7~ 

99,9-! 

li' ę 

Dąbrow a kie 

tonny I 0 
0 do 

w ydobycia 

690 764 

625 21>4 

745 52! 

2 061 579 

1140 072 

."i60 703 

Uf>3!l21 

1 SM 696 

-:.J.9~1 
Cl97 072 

5711112 

1950683 

:-rn2 501 

f>63 087 

f>49 890 

I 47.'> ł78 

71H2 436 

117 Ol 

103,112 

102,(Hl 

101,07 

100,26 

97,49 

98,28 

98,71 

913,:14 

101,85 
98,80 

99,i6 

9!J,15 

88,82 

101,26 

llf>,1)1 

98,99 

b a 

K r ak owakie 

ton ny 

176 263 

182 793 

208 430 

f>67 486 

16-l 173 

145 3S9 

18:1220 

-!92 782 

192 02! 

198 f>l2 

170 783 

561 316 

107 0;30 

!f>S 377 

urn 793 

4:\5 200 

r 2 056 78-! 

I 
0 / 0 do 

wydobycia 

26,28 

104,7!"> 

100,70 

100,41 

92,23 

99, 1:3 

106,:-16 

fl9,l.'i 

106,12 

10:i,88 

101,!3 

103/17 

102,8G 
101 .!"JS 

lO:i,OU 

102,20 

105,44' 

R a z e m 

ton ny 

:-l :l4!l 042 

3 040 6.')7 

3 431 271 

9 814 970 

2 820 293 

50~;,9 

:l 260148 

:s 7:n :100 

a lc35 890 

3 309 5:14 

3 033 O.J..'> 

9 ;)08 469 

2 43-1- 960 

2 803 ;1:39 

2 697 llfi 

7 93'1414-

35 990 15:1 

olo do 
wydobycia 

103,14 

lOó.OS 

101.84 

1C3 23 

86,30 

98,91 

10-!,9:3 

llfl,78 

118,'.! I 

101,42 

911,70 

99,79 

98.07 

90, 14 

101,011 

96,04 

99,82 

I 
z 
:-< 

I 
'"O 
:::o 
N 
[Tl 
C') 
r 
> o 
C') 
O· 
:::o z 
n 
N 
o 
± 
~ 
z n 

I ~ 

'I 

$ 
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Zbyt krajowy 

węgla kamiennego w Państwie Polskiem w r. 1923-im. 

, 
l.. „ g l ę b i a R a z e m 

Czasokresy 
Śląskie O ąbrowakie Krakow•kie 

% o. Ił' ~o o ,Q 
ton ny 

ton ny wydoby- ,rozchodu ton ny wydoby- 1rozchodu ton ny wydoby- ,rozchodu wydoby-1 rozchodu 
cia ogólnego cia ogólnego cia ogólnego cia ogólnego 

--
I 1 02:1 !Ol 1 582 0:38 Styczeń 4H,60 4! ,Hl 81 iO 84,21 1H6 07f> 74, 12 76,98 I 741 214 f>:l,70 f12,07 

L u t y - 810 91:l 38,29 :i11 , :~2 50'3 211 83,57 80,.n 1-12 7;3!') 'H.64 i7,93 l 456 8Ml 5o,in 47,89 

Marzec 901 218 '16,99 H6 .37 ;»1)8 460 82,:l9 80.23 111 2:u q2,:!7 81,rn I 670909 4!l,f>7 48,67 

38,06 Il 683 709
1 

' 

kwartał I 2 735 2:12 :1!1,62 I 32,.'iO I 81 ,62 .t.f>O 041 I 111,:is 79,0:l 4868 982 ;'>1,J!l 49,59 

Kwiecień 9 J 1 4:~; -t2,H 4f>,2l 50.'> !H4 79,24 79,04 127 18:1 71,fi9 77,76 l f>-15 l :l4 f>2.1 2 54,77 

Maj 82:!83'i -l-2,07 42,'36 .i.5:3 8!l6 78,94 80,fl5 11469$ 76,:l:l ili,92 I :l!l2 4:1 I fl l,89 f>2,ł5 

Czerwiec !H5 072 41,6!> 39,00 548 6S2 82,-17 83,!l l 148 f>2 1 Sf>,81 80,68 J 64~ 275 52,8-1 50,36 

I 

kwartał Il 2 68G :346 4:!,0-t 41,!19 ~92 1 90,2H I tH,3'1 391 002 77,87 78,54 4 579 8-tO 5:?,:30 52,42 

Lipiec \l64 764 40,94 4!,98 1 551173 8'3,84 81,H 158 047 8.'>,9:l 80,9i 1 67:3 984 f'll,88 52,32 

Sierpień 10902:18 ł5,66 4.'>,16 557 ll52 8 1,+2 7!l,!lł 167 910 86,82 8:1,57 1Sl h500 5fi,60 54,81 

Wrzesień 1 051 946 45,97 46,07 +:>I 3;,1 77,23 78,0-1 J ·!:l !'>84 84,27 5\06 1 647 :181 5.(., 11 f> 4,28 

kwartał III . 3 106 H-18 44, li I H,41 1.'>6o:m,; 78,26 79,Hll 469 f'lłl Sf> ,71 82,:i2 ;, rnG 86f> !'J:l,87 5:l,flS 

Październik 850 1:l6 .i.2,00 43,0:I 283417 77,5:1 78~20 84- 496 19,S<> 77, 12 I 21S 0-l!l 48,79 -19,71'> 

Listopad 978 l'iU-1 -1-! ,94 ~6,72 458 7.;.;) 72,34 8 1,-18 i24 .)82 78,6:> 77,95 l 5() 1 !)91 49,96 :'1\40 

Grudzień !łl I 42:3 46,09 46,49 435 8 18 79,21l f>0,2f1 135 077 S0,8 1 78,+6 1 482 :i18 !'):i,49 5-t.,~Jl 

kwartał IV 2 740 2231 4:l,37 I 45,llO 11 177 9SO 76,,n I 79,8:1 344155 rn,152 ii ,!l:I ł 262 3!'>8 !'>l,39 !)ll/l l 

r. 1923-i In 262 7491 42,29 42,32 h 930 5ó7 I 79,9-1 80,75 l1 654 739 1 80, if> 79,62 lis 8+8 04~1 .~2,21 52 ,:~o 
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Ruch zapasów węgla w kopalniach w e gla kamiennego 
w Państwie Polskiem w r. 1923-im. 

Zagłębie Śląskie -Zagłębie Dąbrowslti'e Zagłębie Krakowskie R a z e m 

Rok 1923·ci 

N a d z i e ń 

I -go stycznia 

1-go lutego 

I-go marca 

I-go kwietnia 

I-go ma1a 

I -go czerwca 

I-go lipca 

I -go sierpnia 

1-go września 

I-go października 

I-go lis topada 

I -go g rudnia 

31-go grudnia 

I 0,0 wydo·1 °~ roz· 

bycia chodu 
tonny I I tonny 

I '°""' I „,o, I "· 70 I ,o. ,:, I 
378 846 16,13 

2(i.) 18-! 12,51 

22.J. llll 9,20 

:3f>5 606 It>, f>6 

'369 002 18,S.J. 

2J.'l 264 9,4-9 

272 6i5 11 />7 

246 287 10,lH 

2.''>l 868 11,00 

1105;n 15,:34 

562 201 24,09 

f> .j.5 752 27.8:3 

l f>,80 1 128 1'>90 

11 SS 100 436 

9 ,0!> I 81 2-l8 

17,M I 79 691 

18,97 I 94 127 

8,88 I I 05 545 

11 ,86 11 6 889 

10,20 10-1. 300 

11 ,o:i 110 298 

l ń,80 11'3 661 

27.00 !84 8()0 

27,60 I 17q 120 

o,o wydo· 

bycia 

17, ó9 

17,35 

16,68 

11, 19 

12,48 

16,:H 

15,87 

17,04 

1:-.,24 

113,85 

81 ,07 

:rn, 15 

32.79 I 

o,o roz· 

chodu 

17 ,07 t 
17,89 

16 ,06 

10,90 

12,45 

Hl,79 

l G,14 

17,'33 

14,!l6 

19,05 

31.36 

32,83 

32,39 

ton ny 

21 326 I 
2Y 450 

21 481 

2092'3 

3f> 357 

40382 

30241 

22 rno 

17 013 

16 no 

16 :320 

16 353 

1:3 8ll 

o,0 w ydo· 

bycia 

13,31 

15,98 

12,30 

10,07 

rn,so 

26,85 

17,48 

12,04 

8,81 

9,8:3 

15,31 

10,:i:'.l 

8,27 I 

010 roz· 

chodu 

13,04 

16,71 

11 ,n 

10,0-! 

21,f>4 

27,79 

W,51 

11 ,53 

8,58 

ll,82 

!f>,2& 

10,32 

8,15 

ton ny 

r 629&1' 

531 886 

187 101 

326 3:~2 

470 6f>ł 

503 51J 

:351 Of>O 

411 61l4 

167 600 

~78 916 

440 514 

763 414-

n7683 I 

0 o-~ydo-1 
bycia I 
22,82 I 
16,39 

!\37 

9,68 

15,88 

18,76 

11,30 

12,76 

11,26 

12,-!f> 

17,64 

24-,42 

'!.7,61 

o tO roz-

chodu 

22, 42 

15,91 

12,73 

9,51 

16,69 

18,91l 

10,77 

13,00 

11 ,11 

1 ~,ł9 

18,09 

27,23 

27,:i5 

I. z 
:1 

'"'O 
::o 
N 
[Tl 
() 
r
> o 
() 
O-

l ~ 
N 
o 
' :r: 
c: 
--1 
~ 
() 
N 
"'( 

"-J 
"-J 
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Wykaz odbiorców węgla śląskiego w roku 1923-im. 
kwartał I kwartał li kwartał lll kwartał IV R a z 

Rodzaje odbio.,.ców 

I I I I I ton ny Q ton ny i ton ny i ton ny Q ' ton ny o .o 

Koleje żelazne :i:i:-ł 75 ~ 8,79 tr~; PSO 11,41 74~ Q:{Q 12,:-in 6!'l8 420 12,76 2 i\98 HlO 
Wojskowość . 10 +12 0,11 Il 7:>8 0. 12 I 202 0,02 I O:'ł l 0,02 Hl 40:-ł 
Inne instytucje państwowe 2742 0,0:1 -i. :,rn o,os 1 'lM 0,03 I MG 0,03 10668 

Żegluga Il 13'1 0,10 9 1:-ł2 0,16 2-1-&10 0,40 w 614 0,40 60 6!):-ł 

Koksownie 43\'l !l88 6,!JS 410 267 7 . :~:, 4:-37 724 7,06 :ll)J 6d0 7,,)9 l 679 3~!9 

Kopalnie rud i kopalnie, nie mające węgla własnego :W8076 :\:10 120 27() .l, 1 [) 77 !129 1, 21l 66 !)90 1 1 :-łO +73 27! 

Przemysł naftowy 60 701 0,\:16 -!2 7-1,() 0 ,77 ,'> J :Wl 0,83 4:-1 :!Sil o 84 1117 !l4!l 

Przemysł solny 4370 0,07 :3 +li 0,06 21i-U 0,04 2 060 O,Oł 12 488 

Przemysł metalurgiczny żelazny 32•) 27-i :' 11 
.),.a.l. 300~l:l9 .; ,:li) '.ll2 825 4.84 2fi9 fl-1.4 5,2!1 ! 20.) 081 

Przemysł metalurgiczny innych metali !);\ (i:-18 1,49 u:i 0;>4 2,60 J .j.!l 0:1:3 2,40 12:3 liR4 2 łO 511 ł29 

Przemysł mechaniczny i metalowy ł!l '122 o, 7!) . .is mn 0, 'l7 {fi łi74 0,7."> :3R 1151 0,7f> 183 778 

Przemysł cukrowniczy 72 ~)72 l,lf> !1717-! 1,74 '-;0421 1,:10 6Ci9:W 1,29 !116 991 
Przemysł włókienniczy Ml0fl6 0,78 :19 !100 0,71 -HS21 0.72 :3(; .JSł 0.71 170 :~Ol 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki) 40985 0.6f> 60:~91 1,08 Il() 177 1,55 97 840 !,89 29;, :m:1 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 1 208 0,01 I Ci54 0.0:1 5 2:>6 0,08 4 :366 0,08 12 ł8ł 

Rolnictwo i· przetwory rolne (browary, młyny, go· 
rzełnie) , 62 fil I O,!l9 .j;) ;,79 o,s2 68 U27 1,11 ;·,7 204- 1,11 2:34 il21 

Przemysł chemiczny :30 79,! 0,49 1B2:1f> 0,60 fi:? 018 0,8,J, 4f> :3+8 0,88 161 38ó 

Przemysł papierniczy . 10806 0,17 25 268 0,4;> 10 JllO 0,16 8 2-16 o 16 f>4 ;>05 

Inne gałęzie przemysłu 109184 1.73 12:3 :-10.; 2.21 l lH 4H9 2,65 lMl 144 2 89 i>46 102 

Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje b ezpo· 
średnio oraz za pośrednictwem zarządów miast Hll 014 :1,0:-ł IHS iOi :3,02 20;, 0:1+ :1,12 1<.l!l 7.'>S '.ł,r;~ 7:,;, 11:1 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-

mowego 180 048 2,86 124 ł!'i9 2,:n 167 J-10 2, 70 )58 ~21 :1,06 02!l 96<; 

Pośrednicy 2:i:; 010 a. 1:-s 2:11 SIH4 ł, 17> 3:>7 220 :>,iii :-10'> ~10:1 5,!lS 1 1:1:l Ofl7 

Wywóz za granicę • 3 !')(j/ 409 fJG,tH 2 90:~ ~28 ;,2,00 3 ~1:1 ;>78 ·Hl,79 2-1212'!0 46,!ll 11 llS.'> .u;, . 
-

I 00,0016200 5'~ Razem. . 6 302 64:1 100,00 5 óS3 57! 100,00(1161 453 100,00 23 248 194 

e m 

o• 
.b 

li I Jl) 

o,os 
0,0.1 

0,:!6 

7,22 

2,0ł 

O,S!l 

O,O.'> 

!>.19 

2,20 
0,79 

1 ,:-łe. 

0,73 

1,27 

0,0.1 

1,01 

0,69 

o,w 
2,135 

:~ . 26 

2,72 

~ ':>7 

:,1 />:l 

100,00 
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Wykaz odbiorców węgla dąbrowskiego w roku 1923 ... im. 

Kwartał I Kwartał li Kwartał 111 Kwartał IV R a z e m 

Rod.i: a j e odb i or có w 

I I I ~ I I ton ny Q tonny % ton ny ton ny I} ton ny % '() .o 

5111895 28,U 524 .i:3S :H, SJ2 482 002 27,67 381 700 30,25 1905035 20,47 

40 346 2.2 ~ 40-UO 2,46 :H8f>2 1,98 :l4: 50-1 2,73 149 61~ 2, 31 

17 461 0, 96 13 5I :i 0,83 lf> 0:,7 0,86 11146 0,88 f>7 1 ?7 0,88 

8."> J 0,0 -1 2 :3tifl 0,1 4 1400 o,oo 917 0,07 f> f>37 0,09 

- - - - -- - - - - -. 
własnego 1~ 4fl'i 1,01 !l 7fi6 0 .!'>9 l I S'lli 0, fi9 15 284 1,21 f);) 433 0,86 

8 165 0,-15 3 722 o?·> 1 - - 2 69;, o. 15 2 297 0. 18 16879 0,26 

2 li 2 0. 11 2 089 0,1 3 l 5!'!R 0,09 968 0,08 6 727 0, 11 

!)1 297 5,0:3 83 f> l l f>, 08 ')0 704 5,15 76 [)7!) 6,07 341 091 !),28 

11 406 0,63 1:1:'>61 0,52 1501-1 O,Si 9928 0,78 4990U 0,77 

51 727 3,8-1 52 023 :i, 2:s 57 41:> 3 ,29 4:3 821 3,47 205 889 3,18 

2:3 3:15 1 ,2~ ii;) 200 :s,:l6 ;;Q lH 3,:39 15 487 1,23 153 16ti 2,37 

205 666 ll ,33 123 6:~!) 7,:>3 134 l(l0 7, 71 106 0-17 8 .41 569 ;)08 8 ,81 

.entownie, 
6() 4-1."> :3, 1).') 59 8i0 3 , ():) 60 727 :l,48 3ł 371 2,73 221413 3,48 

~cych l $27 O,ll 2 420 011!'> 2 4:40 0, 15 1 301 0, 10 7 988 0,12 

1lyny i go-
44 760 2,46 3~ 211 2,02 3!'> 78f> 2,05 24 0'11 1,9f 137 747 2,1 3 

59 (i52 3,28 ;,z 5;,o :i,20 4Jl 147 2,811 31 3ń7 2,49 l !l2 706 2,98 

49:H ·l 2, 71 :m 121 l ,8:l H OH 2,35 28 281 2,24 148 790 2, 30 

69 ."189 3,8:1 o-18:'!=> :i,95 so:rn1 4,60 57 921 4,Ml 272 576 4 ?') ,--
waje bez-
1iast Oł Ot> l \ l S 77 590 4.72 70 !124 4,41 67 i86 5 ,:-n 1H 6 381 4,89 

żytku do-
1:"6 782 4,78 75 675 4.60 87 6:'.1 5, 08 56 76il -1,50 306 854 4,75 

22'3471 12,30 187 083 i 1,:is 222 107 12, 75 177478 14,07 810 139 12,53 

13:-l 6% 7.:=rn l :H 6'30 8. Hl l SJ 6:'.7 10 ,.J.2 83810 6, 64 f)33 812 8 ,26 

- -
1 '61 790 1100,00 

-
zem 1 817 :l9! 100,00 1 64:1172 100,00 1 742 013 100,00 6 46~ 369 100,00 

l 
I Z .., 

.,, 
::o 
N 
tT'J 
(;) 
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> o 
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I 
~I \Vykaz odbiorców węgla krakowskiego w roku 1923~im . 

>-
N 
Sd z 
!-
~ 
::r: o 
N u 
z 
ex:: 
·O 
C) 

Q 
<t:' 
_J 
C) 
w 
N 
ex:: 
Cl. 

"'" r-.... 
r-.... 

Rodzaj e odbiorców 

, 

Koleje żelazne . . 
Wojskowość 

Inne instytucje państwowe 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud i kopalnie, nie 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, go-

rzelnie) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł papierniczy . 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, elektrowni e, wodociągi i tramwaje bezpo-

średnio oraz za pośrednictwem zarządów miast 
Opal domowy oraz składy węgla dla użytku do-

mowego 
Pośrednicy 

Wywóz za granicę 
I 

Razem . 

kwartał I kwartał li 

ton ny I % tonny I % 

164 391 % ,38 174 878 4\34 

12 971 2,80 H 298 3,M 

5 935 1,28 3 005 0,74 

- - - --
1--- - - -

1 336 0,29 1426 0,36 

9 :'116 2,01 Hóf> 0,78 

28 829 6, 20 15 999 :'1,97 

8;)0 0,18 552 0,12 

!l±9 0,20 '>3() o, 11 

7:'14: 0,16 105 0,0:3 

4 '368 0,94: 3 614 0,89 

499+ I ,07 1 8ł9 0,46 

2f> 687 !>,f>3 19 569 4,85 

f>35 0,1'.l 676 0,17 

7 969 1, 72 4 317 1,07 

11 758 '2,53 12 161 3,02 

1 684 0,36 JlO 0,03 

6 232 1,84 281>7 0,72 

23 625 5,08 18 242 ł,;,2 

88 590 19,07 :>9 20ł 14,69 

49 288 10,61 . 54 4ł9 l~,ł9 

l H>óó 3 ,13 12 501 3,10 

-----
46ł 596 100,00 403 503 100,00 

kwartał 111 kwartał IV R a z e m 

I I I tonny % ton ny q' tonny 0' ,o .o 

H6-!00 30,61 1'33 39-l 38,22 619 06:3 :Jti,51 

H 163 2,93 10 13:1 2,90 fll !)67 
Ai4 

6102 1, 28 3 847 1,10 18 889 1 

- - -- - - - I -
~ - - - - -

199 0,05 :l 440 0,99 6 401 0,38 

7 :380 1,54 3 546 l ,02 :n307 i,:38 

20213 -t,2~ 2089:3 5,09 85!:):3,! 5,07 

!lll7 0,20 l 0:'>5 0,30 :H24 O,:!O 
960 0,20 618 0,18 ;3 063 0,18 

:190 o,os 1338 0,24 2067 0, 1~ 

7 02:3 1,47 :n1 0,09 Ió :H6 0,90 

6 ±21 1,:34 74 o,o~ 13 338 0,79 

30141> 6,30 219;31 6,29 97 332 5, 74 

1118 0,2:3 3±7 0,09 2 676 0,16 

9 798 2,05 6 159 I, 76 28 243 l°,67 

16 4'04 3,43 6 464 1,8:'> 46 787 2,70 

1 088 0, 23 1427 0,41 4 309 0,25 

7 871 l,M 7 óó2 2,17 24 i)l2 1,45 

21 754 4,5ł 22 897 3,fJ6 86 518 5, 10 

84424 17,6'1 47 967 13,74 230 185 16,52 

86 721 18 ,12 51 260 H,69 241 718 H,25 

9107 1,90 4875 1,39 41038 2,42 

--
478 648 100,00 349 030 100,00 1 tl95 777 100,00 
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Wykaz odbiorców 

Rodzaje odbiorców 

Koleje żelazne 
Wojskowość 
Inne instytucje państwowe 
Żegluga . 
Koksownie 
Kopalnie rud i kopalnie, nie 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 prze.tworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny i go-

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

pośrednio oraz za pośrednictwem miast 
Opał domowy oraz składy węgla do użytku do

mowego 
Pośrednicy 

Wywóz zagranicę 

Razem 

~1,/'/'\• .?11. •('I, 

węgla polskiego w roku 1923~im. 

Kwartał I Kwartał li Kwartał Ili Kwartał IV 

tonny r % tonny I % tonny I % tonny I % 

1 2'S5 040 l 4,:l9 1 336 2!)6 

63 729 o, 74 61 4Ci6 

2G 1'38 0,30 21 o:~,1, 

6 988 O,OS 11 f>Ol 

ł:l!ł68S :i,12 410267 

·~2; non 2.66 13! 468 

78 182 0,91 49 623 

3:, 31 1 O,łl 21 505 

u~ 421 4,83 3% 001 

IO:'> 993 

102 283 

100 2i5 

2Ml 7fl6 

1:3:3 ll 7 

:\ 570 

Ilf> 640 

l O::l !94 

<11 8:-i4 

185 oo:. 

308 7:2.0 

I 

355 420 

. 50i 769 

3 715 649 

I , '?:3 I Ml 151 

1,~0 IO! 659 

1,17 lf>f> 988 

:l, 0:3 16!"> :l84 

1,5.') I J3Sl 830 

0,0-l :1 ifiO 

1,% 83107 

1,18 !l7 946 

0,72 5!) 49,! 

2, 16 190 997 

3,110 I 26ł 539 

±,14 2:'>9 388 

5, 92 47:-l 4PG 

±3,28 3 0!°>0 40H 

17,fil 1377·1:i8 

0,81 40 717 

0,28 2:~ 023 

O,lil 20 :HO 

5,3s 4:w 124 

1,72 90 01-1 

O, 65 Gł 238 

0,28 2-1412 

5,05 40:~ 496 

2,0'3 165 027 

1,3:1 l 04 452 

2,04 146 ;J\)2 

2,lS 185 402 

I .8:! I 187 Oł!l 
0,06 8 814 

1,09 ll4160 

1,28 11 7569 

O, 7:1 f>2 :122 

2/iO 252 571 

:l,4i I :iOł :n2 

3,40 :-1119 195 

6,20 666 048 

39,98 3 2SH22 

16,::36 1 17:3 5 t4 

0,59 45 670 

0,27 16 :'!39 

O,!ll 21 5:11 

f>,:W :191 660 

1,07 85 714 

o,n 49 n2 

0,29 23 921 

ł,79 :H7 f>78 

119G 1:34 230 

1124 83310 

J '74 82 618 

2,20 142 60f> 

2,22 111)! 142 

0,11 6 014 

1,36 87 40'1 

1,40 83 169 
0,62 37 9i)ł 

2, 99 214 617 

:1.61 I 2SO Hl 

17,:n 

0,67 

0,26 

0,3~ 

5, 78 

1,2t; 

0,7:i 

0,35 
5,l!l 

1,ns 
1,2:-ł 

l <)') 
1--

2, ! 0 

2,28 

0,09 

1,29 

1,23 

0,56 

3,17 

4,H 

4,0:3 262 95! 3,S8 

7 ,IH 537 6±1 7 ,94 

!l!),002509915 37,06 

8 ''" 63 1 f 1 oo, OO!' 630 "' 1100,00 8 '21 187 I 00,00 6 772 273 11 oo,oo 

R·azem 

tonny 

.'> 122 288 

220 fJ82 

86 7!14 

66 2:m 

1 fi7il 3:rn 

5:i!'J 10'> 

238 225 

]Qf) 149 

1f)50496 

.')64 407 

391 7;34 

48H73 

7;,3 H7 

614138 

23148 

400311 

400 878 

207 60.\ 

843190 

1 158 012 

1 216 907 

218! 91)4 

12 f>60 29~ 

;n 408 3iO 

()· 
,b 

16,31 

0,70 

0,28 

0,21 

5,3:> 

1,70 

0,76 

0.3:1 

4,94 
l,tiO 

J ,2f> 

l />4 

2,40 

J ,96 

0,07 

1,27 

1,28 

0,66 
2,68 

:l,69 

3,87 

(),96 

:rn,99 

100,00 

I 
I ~ 

'"O 
::o 
N 
tT"l 
CJ r

.)> 
o 
CJ 

10 
::o 
6 
(') 

N ,o 
• ::c 
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t-1 
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(') 
N 
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Wykaz odbiorców węgla polskiego w roku 1923-im. 

. Ś I ą • k Dąbrowekie Krakowskie R a z 

R od z aje odb i o r ców 

I I I tonny % tonny % ton ny % ton ny 

Koleje żelazne 2 :,9s 190 11,18 190503;, 29,.J:7 619 063 36,51 5 l 22 288 

Wojskowość 19403 0,08 149612 2,31 51 f>f\7 3,04 220 .')82 

Inne instytucje państwowe Jo 6fi8 0,05 57 177 0,88 lS 889 l' 11 86 734 

Żegluga . 60693 o,~6 5 537 0,09 - - 66230 

Koksownie l 679 3:'19 7,22 - - - - I l\ii) 3:'19 

Kopalnie rud i kopalnie, nie mające węgla własnego 4-7:1 271 ,2,04 .')f) 43ił 0,86 fi .tOl 0,:18 :>:l!"J 10'> 
Przemysł naftowy 197 949 o,Sf, 16 879 0,26 2?. 397 1,:ls 2:-is 225 

Przemysł solny 12488 o,o:, Il 727 o, a s:, 93+ 5,07 JO:) 149 

Przemysł metalurgiczny żelazny l 20fl 081 5,19 ;341 091 f>,28 :1 .t2ł 0,20 1 5504-96 

Przemysł metalurgiczny innych metali 511 :t29 2,w 49 009 0,77 3 063 0,1s 56-J: łOl 
Przemysł mechaniczny i metalow y IS:ł 778 0,79 20!) 889 3,18 2067 o, 12 891 734 

Przemysł cukrowniczy 31(j !)91 l,36 1:)3 166 2,37 lf> 316 0,90 48[) 473 

Przemysł włókienniczy 170 301 0,73 569 508 8, 81 13 338 0,70 7[,:3147 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki) ~115 ;193 1,27 221 413 3,ł3 97 :332 5,'!4 61-! Vl8 

Przemysł garbarski i przetwo»Ów zwierzęcych 12484 0,05 7 988 o, 12 2 676 0. 16 2:l lł8 

Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny i go-
rzelnie) 234 321 1,01 137 747 2,13 28 243 1,1\7 400 311 

Przemysł chemiczny 161 :~8:, 0,69 lll2 706 2,98 46 787 ~ 7d 400 878 

Przemysł papierniczy . !)4 505 0,23 148 790 2. '30 -1309 0,2f> 207 604 

Inne gałęzie przemysłu 546102 2,35 272 576 4,22 2-1: 512 1,!ó 843 190 

Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje bez-
pośrednio oraz za pośrednictwem miast 75!":> 113 :~,26 316 381 !,89 86 !">18 5,10 1 11'>8 012 

Opał domowy oraz składy węgla do użytku do-
mowego 629868 2,72 3068M 4, 7i'1 ~80185 16/:>2 1 216907 

Pośrednicy - . 1 13'l 097 4,87 810 139 12/>3 241 7!8 1-1,2!'> 2184 954 

Wywóz zagranic~ 11 985 445 51,55 !)3::3 812 8,26 41 0?,8 2,!2 12 .'>60 29i'-

100,001 
-

Razem 23248194 100 ,00 (5 464 369 1695 777 100, 00 314083:t0 

e m 

I % 

16,31 

0,70 

0,28 

0,21 

5.:15 

1, 70 

o 7ti 

o„~:i 

4,94 

1,80 

1,25 
] />4 

2,40 

J ,06 

0,07 

J ,27 

1,28 

0,66 

2,68 

:ł,69 

3,87 

6,96 

39,99 

100,00 
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Wywóz zagranicę 

węgla kamiennego z Państwa Polskiego w r. 1923-im. 

-
z. „ g ł ę b i a R a z e m 

Śl ą skie D ą b ro ws k i e Krak ·ow ekie li ' 
C z aeo k res y (\ li' o '° o '° o 

ton ny 
ton ny wydoby · lrozchodu ton ny wyd oby · lrozchodu ton ny wydoby· lrozchodu wydoby-1 rozchodu 

c ia ogólnego c ia ogólnego c ia og ólnego eta ogólnego 

-
46,29 I Styczeń 1 H 6 :}ł3 ·Hl,bf> 24 .')4,0 3,łO 3,.');; 6 154 3,33 3,46 I 177 037 ::rn, 29 :'lf>,18 

L u t y 1 H V Oi!l ;)ł, 26 :i i ,4n H 3.'l8 7, 31) 7,08 6 fl5f> :1.76 3,fl9 1 200022 łl,4G 39,-15 

Marzec „ I 271 !lS7 :>2,:W :) J .:l-t- (H 787 8,HI S.6S 1 SHi ri, '>7 0,'>6 1 a:1s f>!lO 39,71 38,99 

f>1Ji7 I ł9,6ł I I 

kwartał I 3 567 409 13:'! 685 6,5.') I 11,48 14 5;,f) 2,f>(j 2,f>7 :i 715 6491 39,06 :'l?,86 

Kwiecień Sil ! Sill 38,7+ -ll ,26 62888 0,87 9,82 H IO ~,52 2,72 899 189 30.33 :31 ,87 

Maj . ,. 8fi2 11 2 H ,Oa -14 , :·t~ "li) 6-l 7 tt,41 ll,.->7 2 ił! 1/>2 1,90 901 700 :1:~ ,60 :Jł,01 

Czerwiec ! 209 227> :'>3,:W 4!1,!:il :łł!Jłfl 5,2:1 .->,34 .'> :1:)0 \09 2,90 I 2-19 ;>20 -10,21 :J8,32 

, I 

kwartał II .• 2 OO:'! 228 *\5ł I -1!'>,łS ~so l 7,17 I 7,26 12 :'>Ol 2,.rn 2,5-l a 050 409 34,84 3'1,94 

Lipiec . , 1 OlH J68 45, 15 ł0,28 I 51 902 7,óe 7, 71 -!UO 2,:lO 2,17 1 120 310 :lł,72 .:35,35 

Sierpień 1 055 r.02 44,:!1 43,73 ll!l 362 10, !3 n,94 2 977 l 1f>::l ] ,t8 1 127 \ł4l 34,M :H,Of> 

Wrzesień 973 808 42,55 42,6.) 60 37:J 10, 32 10,H I 890 l , U 1,rn I 0:J6 071 3-!,03 ::u,rn 

kwartał III . 3 09:'! f>78 ł3, 99 I 44,22 181 837 1 9,2~, I 9,:H 9107 1,66 i ,62 :l 284 322 3-l,H 3ł, 5ł 

Październik 846 3-10 .J:!,81 42,8~ 20 7.'>l f>,70 f>,70 76f> 0,72 0, 71 867 856 :H, 77 :l5,45 

Listopad "! ]() lł6 :1.:1,,97 :38,9.5 :!5 8-!I 4,0S ±, f>9 2 t)02 1,60 1,58 8H5S9 27 ,Ol 29,97 

Grudzień 7f>8 7H 38,68 :38,37 :i7 ~18 6,8.'> ll, 77 I .'>OS 0,9:l O,S8 797 470 29,86 29, f>.'> 

' 
kwartał IV 2 -121 2:-lO 38,32 I łO, rn I g:) ::>10 :i, 43 I !'i ,68 4,87.'> 1, n l , 12 :! f109 915 :i0,26 31,63 

r. 1923-i 111 98=> H ó' -45,~; ,--ł:"Jt07 r;33 8121 7,1 9 J 7 ,21 I -!l oas I~-, 2,00 l12 560 29:;1 34,79 I 34,89 

I 
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!" 

'"O ::o 
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0 
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Zużycie węgla na cele techniczne w kopalniach węgla kamiennego 
w Państwie Polskiem w r. 1923-im. 
z a g l ę b i a . R a z e m 

ś 1 ą • le i e Dąbrow s kie K r akowskie 

C zas okresy o o o o:o o o o 
tonn y 

d I rozcho · 
ton ny 

d I rozcho-
ton ny 

- d I r ozcho-
lonny 

d I ro-ich o -wy c- w o· . w 0"" • 
b . du o gól- y • du ogol · Y . du ogol- wy ?' du o gól· 

yc1a nego bycia bycia bycia n ego n ego n ego 

Styczeń 240 es!) 10,27 9,73 :is :>.J.9 8,26 8,f>2 1 S :399 10,34 ·IO, 74- 317 633 9,8:1 9,ń3 

Luty ?22 093 10,48 9,94 iił 161 9,07 8,73 24107 13,99 13,:.lf> 300 361 10,.J.0 9,90 

Marzec 2:~g 824 11,8i 9,68 5S:H.J. ~.os 7,86 27 9f>.8 13,88 13, 79 326116 9,71 9,53 

kwartał I 702 602 10,18 0,78 171 O-ił 8,:~s 8,30 704()4 12,43 12,42 9-!ł 1] o 9,93 9,62 

' 
Kwiecień .? 232 :1:;1 10,82 1 i ,:13 ;,2 888 8,31 S,28 26 3:16 lń,08 lti,'35 311 !>15 10, :i7 11,06 

Maj I , 
209 :l31 10.6[) 10,76 :io <uo 8,Em 9,06 21 S72 14-,M 15,0:i 282 013 10,51 i.0,64 

Czerwiec „ 220 ~61 9,70 9,09 !>) 7!11 7,78 7,22 2:1 :~06 rn .97 l'l,H 295 3.'>8 9,5:l 9,08 

kwartał li 661 9ł3 1 0,3~) 10,37 lń:i łS(l 8 ,28 s,:18 71 .)]4. lł,2-! J4,:i2„ 888 946 10,Jf) 10. 18 

Lipiec 220 728 w,:w 9,60 52 704 7 .68 7,8:3 21 S84 l 1,91 11,:rn ~9:J!HG 9.2:> 9,41 

Sierpień 221 o:i:i !l,2fi !l,llJ .'i'.!82:l 7.7:1 7
1
Ml 21 :i50 11, I;) 10,86 29.'i ł28 9 ,12 8,99 

Wrzesień 2J0.J.74 !l,20 9 •)') 
1--· '10 Hi!'> s,:in S,fiq 19 6q7 12,83 12,68 284 fl84 9,28 9,30 

---
kwartał III 6ń2 2!i7 9,27 9,~2 1;,;) 692 7,!}6 7,98 <n i21 ] 1,:12 ll ,2!i 871 070 9

1
1.J. !ł,16 

• 

Październik . 209 913 7,86 l 1,15 ł6ł'H 12,7!) 12,86 17 681 lG,f>~) 1r,,;,2 274 04~ 11,ńl 11 ,n 

Listopad 2!6 0'38 9,82 10,95 .'>421)3 8,fii P,(l:l 21 229 J:l,-±0 l~,4-1 2!ll f>30 9,80 10,89 

Grudzień 228H;) 11:.,fif> I l .fi6 !)5 !HS l0. :12 10, I-± 2:1122 15,21 l-l,81 :~07 :)l fi 1 J ,60 1 I.;10 

kwartał lV 654 :l!lll 10,a6 10,'31l l.'ifl 662 10,J;) 10.fi2 62 0:)·~ 1 ~ ,:s;; 14,2:'> 87'3 01-lO 10 ,:>:s 11,00 

r 1923-ci 2 R7 J 108 10,0;l 10,0f> G3S 887 1 9,37 8,10 I 2G7 1:-31 13,04 12,99 ~ f>i7 216 9 ,91 9,94 

r 
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Zużycie węgla na , deputaty robotnicze w kopalniach węgla 
kamiennego w Państwie Polskiem w r. 1923-im. 

z. „ g ~ ę b i a R 8 z e m 

Ś I ą a k i e Dąbrowskie Krakowskie 
i Czasokrf"SY o „ 

i il ,() 
tonny 

ton ny wydoby-1rozchodu ton ny wydoby-1rozchodu ton ny wydoby- 1rozchodu wydoby-1 rozchodu 
cia ogólnego cia ogólnego cia ogólnego c1a ogólnego 

--
I 2,66 I Styczeń 65 886 2,80 256:W \59 :l,70 l [i 6:lf) 8,47 8,80 107 lfJ8 3,30 3,:w 

L u t y ~ 50 485 2,:}8 2,26 23 564 .3,!ll :l,76 g :161i :J,3fi :J,ll 8Hl fi 2,88 2, 74 

Marzec !H 2\)1 2, 6:l 2.f.19 23 940 3,21.l 3,20 7 425 3,fi7 3,5.J. 9f> 656 2,S:l 2, 78 

kwartał I lSO 1l621 2,(l2 2 f.11 , i3Hl 3,f.18 :i.:1:1 ;j2 .J.26 I :),72 fi, 71 286 229 3,01 2,92 

Kwiecień 
. 

40 :169' l ,8S 2,00 I 18 382 2,89 2,88 ;) 6-!-! :l,18 .3,4S 64 39.1 2 .17 2,28 

Maj .H) 487 2/>3 2 , f>! 19 1:io :1,:13 'l,42 o 078 4,0ł +,rn 74 715 2,78 2,82 

Czerwiec 48 !49 2, 1.J. 2,12 18 ;>03 2,7S 2,83 6 O·!:i :l,49 3 ,28 7211\)5 2,35 2,24 

kwartał II 1:i8 :305 2,17 2.rn 56 03fl_I 2,!18 :3,02 I li 76:) a,5! :J,6 i 212 JO!) 2,42 2,43 

2,16 I 
-

Lipiec 49 710 2,11 18 720 2,72 2,78 7 8f>0 .J.,26 !,02 76 280 2,3'1 2,4.0 

Sierpień +'i Of>5 1,97 t,95 17f.li15 2,;')6 2,51 6 075 3,14 :~,02 70 ti65 2,rn 2,13 

Wrzesień 40 922 2,04 2,o:i 16 72'3 2,87 2,!lJ :i 622 3,:19 :J,37 69 2()7 2,IO 2, 2s 

kwartał Ili . Wl6871 2,0! 2,0:J 52!HS 2,71 2,7:! ] fl ;>47 :1, f)7 3,-t.8 216212 2,27 I ") •)"" _,_, 

Październik . I .'>9 0!01 2,02 :!,99 Jl 882 3,28 3,29 408S 3,9:} 3 ,8;) 7!) 010 :-i,oo 3,06 

Listopad 71 02; :\O! :i,3S 2! 2:-!8 '3,83 4,30 9 964 6, !Hl 6,24 10:) 2'.!!l 3,37 :~,74 

Grudzień . 7S 820 +,02 ;• 95 20906 3,84 3,80 10086 6,05 .),!:S5 109 812 ł,t J ł,Oli 

kwartał IV 20S 8S7 :\:it 3,łi 57 026 :~ti9 :1,Si 24 !:18 ~,!":8 :>,!">'.> 2!l00!">1 :{/>0 3,0!"i 

r. 1923-i 671 5411 2,52 2,5~ I 239 l ;0-1 3,22 3,26 I 93 876 1 4,58 I 4,56 I 1 004 ó971 2,78 I 3,79 
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Obrót węgla w kopalniach węgla kamiennego w Państwie Polskiem w roku 1923-im (w tonnach). 
. 

I 
.,. 

h ó d 
.;, N R o , c ..c „ ,.-... o u o "' N >. fr I „ 

c o. 
o c o "' z ż i 

o ::> o ·o ·- „ + z b y t u y c e o. .... c 
N ~ o -.t" Zagłębia i okr„gi e o >. 

.,, I-N :;;; A o :g 
Wywóz I Razem 

Ogółem 
o „ "" •u o ~ .,, c „ - ........ górnicze .„ 

"" .... 
~ 

e „, "" Cele Razem 
(9 4 Il) 

o o r ·a .... ·a ifl 

Deputaty 
„ 

>. 
W kraju 

.... 
:! o 

za I (IO+ t t) 
„ 

•u N 
granicę (7 t 8) kopalni 

o 
ć5 N i. .„ .,, 

o 
~ Cl. . . 

2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 
. ·- . . . . 

506 ;;:12 I I 

21 nG 68.1, 11 262 1 +n 11 H':n H:l 2:1 :~ h Hl.+ 2 Iii 1 1981 611 ;,u , :1 ·H2 lił!l ,26 .190 9:~:l Śląsk Górny - 26 6:!0 15;-j -

i rozchodu I ,91 - 100,1:1 - 102,06 •42 :~2 .J.f).O/ 37 !:~!l 10,0.) 2. 7>1l J 2, 'li 100,00 

% wydobycia 1,90 . - 100,00 - 101 ,!)0 ł2,W .J.5,1)6 3i, :l:1 iO,O:'l 2,:,6 12.:,~ 9!l,9! 

Dąbrowskie 101 9fl l ·- 7 łl& :17:1 - 7 520 :1.'16 fi 9:10 :;:ii :1:rn '>12 11 rnł ·16H 6:18 '5ti7 23\l lSO . $78 Oti7 1:H2,nn 

% rozchodu 1,39 - 101,0ł - 102,ł:l 80,75 7,27 S8,02 8,70 :l,28 11,98 100,00 

~ wydobycia 1,:18 - 100,00 101 1:18 711,!)ł 'i, 1!l 87, 1<1 S,til 3 . ~:} 11,Sfi !l8,!l9 

Krakowskie 21 :321) - 2049 :wo -- 2 070 !)\)f} 1 fi.)-! 7;39 u 0:18 I li!l:i 777 267 t:ll fnS7(i :161 007 2 0f>6 78.+ 

% rozchodu l,Oł - ~J!l,G:l - 100,67 rn,62 2,00 8l,H2 1'1,00 .1,:18 ,-,,:33 100,00 

i wydobycia l ,Oł 100,00 -· 101,0-t SO.i;> 2,00 8:!,7!'1 1~.0:1 !-l,6fi 22,rm IO:i,H 

O gól em 629 83!-I - :rn O!l7 !l97 -· :36 727 8:16 18 S-iS o.i:, 12 :ilJU 2!!5 il HIS :Wl :i :i/7 211i 1 OOł i°>!l7 ł ;,s1 b1:1 :1:-, H!lO 1:1:l 

% rozchodu 117.'"> - 100 2!l - i( 2,04 :12,:10 :1+,')!J ::ii ,l!l fl,!H ·> o- I 12,01 100,00 _,. I 

% wydobycia I 1,7! - I l~,00 I -· I 101, (.! 52,21 :H, i!) S7,00 I 9,01 2,91 I 12,82 9!l,82 I 
I 

Pozoata· 

łość na 

zwałach 

n a rok 

następny 

(6- 13) 

14 

!)łfi 752 

2,0.') 

2,0-! 

I 79120 

2,ł:l 

2,40 

1:1811 

0,67 
0,67 

1:11 m~:1 

2,05 

2,0± 
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Czas okres y 

Styczeń 

Luty 
Marzec 

Kwartał I (przec.) . ' 

Kwiecień 

Maj 
Czerwiec 

Kwartał Il (przec.) 

Lip•iec. ' 
Sierpień 

Wrzesień 

Kwartał III (przec.) . .. 

Październik . 
Listopad . 
Grudzień 

Kwartał IV (przec.) . 

Rok 1923 (przec.) 

Rok 1922 

Rok 1913 

robotników 
w Państwie 

w kopalniach węgla 
Polskiem w roku 

kamiennego 
1923-im. 

z a g ł ę b i a 

R a z e m 

ś I ą a k i e Dąbr o wski e Kr a k o ws k i e 

°Io liczby °Io liczby 0 / 0 liczby o 
0 liczb y 

robotników robotników robotników rob otników 
Liczba 

roku I Liczba 
roku I Liczba 

roku I Liczba 
roku I 

po~rzed-
roku 

po~rzed-
roku 

po~rzed-
roku po~rzed-

roku 
19 13 191 3 19 13 1913 m ego m ego niego niego 

i:i:3 205 10!'>,0l 170,27 -1\J ;)60 101,0':' 210,73 14853 100,15 21'3,29 217 618 103,7:"1 180,62 

lfi:l 386 rn:i,rn 170, .J.13 Ml 879 101,72 212,03 ló 327 103.:35 219,99 218 5!.)2 10.J.,20 181 ,43 

151 71l8 10-1,0.J. 168,63 49 671 101 ,29 211,l!:l 1-19!4 !00,84 2J.J-,27 216 .J.13 10:3, rn 179,6:! 

152 79G I ó.J., 7:3 169, 79 49 70:3 10 1,3T> 210,00 15 O.J.1 101,49 215,89 217 fl.J.0 lOB,IO 180,5[) 

151 828 104,06 168,7.J. 50 o.-,8 102,0S 210,01 15H2 10-l,0.) 221,!IO 217 :lJ8 JQ:l/>8 180,37 
] fJl Sl6:1 10-1,14 168,89 49:n3 100,()0 209,79 15 4fi6 10!,'33 221 ,99 216 762 103,'.13 1 ';"ll,92 

1:i:1 082 10±,92 170,11 49609 JOl,LS 210,91 1H2-l 10.J.,03 221,N 218 llf) 103,98 181,0:3 

l.J:! 291 10-1,,:~7 169,2(i -19 667 101,28 210,00 l:'>Hl 10.J., lfi 221,Ml 217 3!lP 10:1,6:1 180,H 

153 228 10.i, ')J 170,27 .J.9063 100,07 208,:'>9 15 'H9 103,36 219, S9 217 610 103,74 180,6i 

170 027 116,T>:l 188/14 50 ;373 102, 73 210,0J 15 629 105,.J.6 22-J.,:30 2:1(i 021l l l2,5l 19fJ,l'l 

157 282 107,78 j 7-!, 78 49 923 101,82 2!2 27 13 5!ł(i 91 ,74 19=>,Hl 220 801 105, 25 18:.l.26 

160 I 79 109,79 177,91} 49786 101,5-l 211 ,60 148.J.8 100,18 212,85 22Hi1:1 107 ,11 186 :,8 

15SHI 108,fiO 176,06 48 12:) 98,17 20-1,!tl 15126 102,0l 216.88 221 ti92 105,65 184,00 
lfl7 729 108,09 J 75,27 50 262 102/)1 21!3,72 15 567 J0!,86 221, 1\J 22;3 5.'>8 106,67 185.f);') 

159 667 109,.J.3 J 79,!)8 50071 102, 11 210,01 15 36:1 10:3,68 220,3fJ 22:1 !Ol 107,:30 186,8:.S 

158 612 IOS,7J l'l!\!l7 49!8'1 J09,90 210,39 1 f) :1:,2 103,59 220,19 22'1 -t:iO lOCi,52 185,46 

J!)5 969 106,88 173,.31 -!!} fitiO 101,HO 211, 1:) l! 1}2 J J00,69 21.J.,09 220!")fl0 10.'>,1:{ 183,05 

14[) 915 - 162, 15 49 0:38 - 208,50 l.J. 8:3 1 - 212,89 209 784 - 174,12 

89 992 - 100,00 23 522 - 100,00 6 97:) - 100,00 1204.S!l - 100,00 

Aleksander Stein. 

1 ~ 

'"O 
:;l::J 
N 
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CJ o 
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782 PRZEGLĄ_P GÓRNICZO - HUTNICZY 1924 

Dane o liczbie robotników, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego 
głębiu Dł\browskiem i Krakowskiem w kwietniu r . 1924-go . 

brunatnego w za-

o ą g 

I. Zagłębie Dąbrowskie 

a) Węgiel kamienny: 
Kopalnie większe 
Kopalnie mme1sze 
Razem większe i mniejsze kopalnie 

b) Węgiel brunatny: 
W szystkie kopalnie 

Il. Zagłębie Krakowskie 
W szystkie kopalnie 

Liczba przybyłych do pracy robotni
ków w ostatnim dni u roboczy m m ie

siąca sprawozdawcze go 

Na d ole 

22 120 

1 -ł:i:i 

2:~ f)f);) 

4~7 

71129 

Na 
powierzchni 

15 2J :l 

l 024 

J6 2G7 

:Hl 

-1402 

Razem 

37 :l6:-l 

2 -!;)9 

:IQ 82::! 

768 

l i 7R l 

Liczba 

robotników 

zapisanych 

40801 

:i:HJ 

.g 17'2 

5-!2 

!2 5:14 

0 o przybyłych 
do pracy 

w stosunku 
do liczby 

zapisanych 
1obotników 

112 

73 

90 

91 

Hl 
R. P. 

Wydobycie w tonnach na odrobioną dniówkę w kop alniach węgla kamiennego na Nie mieckim 
Śląsku Górnym. 

R ok mi es 

1913 

1922 

1923 
Wrzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzień 

Przeciętn ie 1923 

1924 
Styczeń 

Luty 

% w stosunku do 191 3 

i ą c Górnicy 

ti,76-! 

!,372 

-1-,:120 

l ,24:1 

.i,2:i1) 

-l,7!iS 

-!,:lti8 

:i,512 

5,622 

in, 1 

Górnicy 

i ładowacze 

2 ,6-!fi 

2,56;) 

2.;; JS 

2,:-i!ll; 

2, 'll9 

2,1ns 

:-i,22!> 

3,277 

Gór nictw o hutnictwo Szwe cji w r . 1922 (w tonnach*). 

R u d 

Załoga 

pod ziemią 

1,i07 

0,968 

0, !)27 

o,t>J 3 

u,~n2 

I.UZI 

ll.9-!li 

i,20;) 

1.25-! 

7:1 , ;) 

y 
Lata Wc:gie l Żelazna Wolframowa Miedziana Manganowa Cynkowa 

]!) 1:l :·16:l 06:'i 7 -ff) ;)71 f'l4;)8 

1920 -!39 58-! 4 519 112 :H l J;ł() 

192 1 :-H6 692 6 46-l :l47 4-tl 

1022 :ns SlH 6201 :W3 -!33 

1923 

*) Sveriges Officie lla Statistik, Handel und Bergshautering, 1922, 

**) Stali/ 1111d E1se11, r . 1924, Nr. l l , str. 302. 

4 001 .')07;)2 

l ~ 926 47674 

6 245 ł9426 

4 510 38023 

Zało ga pod 
Cała załoga, ziemią łącz· 

nie z mało- zatrudniona 
letnimi na kopalni 

J , (i:·lH l. 139 

0.0:10 0,6U 

O,!JO':l 0.(i j 7 

1). 5\)4 O,ll ;) 

O,'l!ll 0.6i:'i 

1,00:! O.li92 

n, !'l'!..~ 0,6'!.f> 

1,1'-;) 0,549 

l,2:i6 0,890 

7;, ~ t; 7'>,J 

R. P. 

Stal i żelazo 
Surówke zlipne 

7:i0207 749 ;3;)9 

-!70 f>!iO !97 990 

;{14 :liS 235 9;)-! 

26! 2:)\) 3:>0 &79 

o kolo 
277 OOO**) w. K .. 
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Nr. I I PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 783 

Wykonanie planu przewozu węgla w kwietniu 
r. 1924-go. Według danych Ministerium Kolei Że
laznych w kwietniu r. 1924-go: 

Wydobycie węgla na Węgrzech w roku 
1923-im*). W poszczególnych miesiącach roku 
1923-go wydobyto na Węgrzech węgla (w tonnach): 

Przewidywanie Wykonanie 
wagonów na dzień 

kalendafzowy 

Styczeń 

Luty 

679 ooo 
681 078 

Ogółem naładowano . 896 1 5 808 Marzec 670 !)!6 

Przyjęto ładownych z zagranicy I 665 I 738 Kwiecień :)16207 
Przewieziono tranzytem 800 I 103 Maj :)71 423 

Razem . I I 426 8609 Czerwiec 636 :;2s 
w tej liczbie: Lipiec ,')q! H3 

węgiel dąbrowski I 400 687 
krakowski 450 153 
cieszyński 30 19 
karwiński 20 30 
górnośląski I 100 995 
z innych kopalń krajowych 10 I 

Sierpień !)-19 727 

Wrzesień 63'19rn 

Październik 7!l4 260 

Listopad . 7fi'2 :w 
Grudzień 643 7fl\) 

„ ze składów 50 31 
drzewo kopalniane i inne materjały 150 89 

opałowe i torf 350 252 
N. S. 

I r:k 
1923 razem 7 709 755 

1922 711i910 

I 1921 li l!ll Ci60 

Plan przewozu węgla na czerwiec roku 1924-go. 
Na zebraniu w Ministerium Kolei Żelaznych usta
lono na czerwiec r. 1924-go następującą pracę wa

1920 
1919 

4 9;>6 :UJ:) 

3901729 T. P. 

gonów na dzień kalendarzowy: 

pod ładunek węgla dąbrowskiego 

,, 
krakowskiego 
cieszyńskiego 
karwińskiego 
górnośląskiego . . . 

.Przemysł naftowy w Polsce w r . 1923-im**). 
Wydobycie ropy naftowej w r. 1923-im wyniosło 

1 OOO 737 187 tonn, a po potrąceniu ropy, spalonej na 
300 kopalniach, zanieczyszczenia i manco, otrzymamy 
30 czyste wydobycie, które wynosiło 632 032 tonny; te 

" 
„ z innych kopalń krajowych 

20 same dane w roku 1922-im przedstawiały się w spo
i 1 OO sób następujący: 713301 tono i 590 090 tonn. Cyfry 

5 1 powyższe wskazują, że wydobycie ropy· w r. 1923-im 
30 w porównaniu z rokiem 1922-im wzrosło o 24 086 

tonn, czyli o 3,38i, jeżeli chodzi o ogólną ilość ro
l OO 

1 

py, wydobytej na powierzchnię, natomiast wydoby-
250 cie wzrosło o 41 942 tonny, czyli o 1i. jeżeli cho-

„ ze składów , 
drzewa kopalnianego i innych 

materiałów 

" " 
opałowego i torfu . 

Wydobycie węgla kamiennego w 
wacji w styczniu r. 1924-go*). 

Okrąg 
Liczba ro- Wydobycie 
botników to u n 

Praga . :1305 6203:1,!'.l 

Pilzno. fll'!H l O! fi(i';,7 

Schla n s '30(1 J ;,2 7+'1,0 

Komotów l '.?'i %+,o 
·Bri.ix Hi I 6:)5,;) 

Kutna-góra 3 1:31 -±9 oOo.:i 

Berno . :~ lOi 38 460,8 

Ostrawa-Morawska 4-l ()8f.l 989 065,7 

Styczeń 1924 71 :>:!1 1 ;~99 08'3,!J 

1923 G7 963 911 675,8 

grudzień 70113 l :H0 ł()0,!l 

N. S. dzi o ilość ropy, która jest przeznaczona na prze-

c h ł róbkę w rafineriach. Pomieniona różnica została 
zec . os o- d . d 1922 . I spowo owana tern, ze, g y w r. -tm spa ono 

Wydajno~ć 
na dniówkę 

ton n 

o,:»7<> 
o,<>O~ 

01G7-! 

na kopalniach 43 079 tonn ropy, w roku 1923-im 
spalono tylko 17 471 tonn, czyli na opale ropnym 
przez częściową zamianę go na węgiel lub gaz i 
przez ogólną lepszą gospodarkę oszczędzono 25 338 
tonn ropy, które zwiększyły ilość ropy, idącej na 

I 
przeróbkę do rafinerii. 

Wydobycie ropy w r. 1923-im byłoby jeszcze 
o jakie 1 O OOO tonn większe, gdyby nie strajk na 

O,'.W> I kopalniach w pierwszej połowie listopada r. ub., 
o,:>;i:, który trwał cały tydzień. 
0,6HI Powiększenie wydobycia ropy po ciągłym 

01!H~ 

0,7!lG 

0,708 

0,796 

T. P. 

spadku, który trwał od r. 191 O-go należy uwazac 
jako objaw dodatni i pocieszający, tembardziej, że 
jest to już rok drugi, który wykazuje zwyżkę wy
dobycia. Najniższe wydobycie było w r. 1921-ym, a 
od połowy roku 1922· go rozpoczął się pomyślniej-
szy zwrot dla kopalnictwa naftowego. T. P. 

*) .l1011/w11:>ti.~cl1e N1md~clw11, r. 1924, Nr. 7. 

* 1 Mo11ta11i'>lisclte Rr111dscltt111. r. 1924, Nr." 7. 
**) Przem)•sl t Ha11del, r. 1924, Nr. 14. 
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Przemysl gazolinowy w Polsce w r. 1923-im.*) wytwórczość gazoliny przewyżs~ała wytwórczość w 
Rozwój przemysłu gazolinowego w Polsce w r. ub. półroczu pierwszem prawie dwukrotnie, osiągając 
wykazał znaczny wzrost. Jeszcze w półroczu pierw- l 469 tonn. Ogółem całoroczna wytwórczość gazo
szem wytwórczość gazoliny wynosila ogółem 607 liny w Polsce wyniosła 2 076 tonn czyli prawie tyle, 
tonn, czyli równała się prawie całkowitej wytwór-

1 
co wytwórczość trzech lat poprzednich razem: 

czości z r. 1921-go, natomiast w półroczu drugiem 

Wydobycie Przeróbka gazu Wytwórczość Zużycie gazoliny Wy•łano gazo-
ogólne gazu na gazolinę gazoliny w kraju liny zagranicę 

w lll3 w /ll J w tonnach tonn ton n 

Półrocze pierwsze 193 043 479 3 597 430 607 187 475 
Półrocze drugie 197 187 947 15 479 502 1469 l 065 229 
Razem w r. 1923-im 390 231 426 19076932 2076 l 252 704 

Pomimo raptownego skoku, jaki cechuje wy
twórczość gazoliny w r. 1923-im w stosunku do wy
sokości wydobycia gazów ziemnych, jak to widać 
z powyższej tabelki, ilość ta jest jednak bardzo 
znikoma. 

Handel zewnętrzny węglem w Niemczech w 
roku 1923-im**) (w tonnach). 

Miesiąc 

Ogółem we wszystkich trzech okręgach górni- Styczeń 
czych (Drohobycz, Jasło i Stanisławów) wydobyto Luty 
w półroczu drugiem . 197 OOO OOO m3 gazu, z cz.ego Marzec 
na okrąg Drohobycki, gdzie zogniskowany jest prze- Kw·e · · 
mysł gazolinowy, przypada 142 OOO OOO m3. Biorąc j M .

1 
ci en 

pod uwagę tylko wydobycie gazu ziemnego w okrę- aJ 
gu Drohobyckim, którego · gaz odznacza się bardzo Czerwiec 
wysoką wydajnością gazoliny, widzimy, że tylko 11ie- Lipiec 
całe l oi czyli przeszło 15 OOO OOO m5 gazu, zostało Sierpień . 
wyzyskane przy wytwórczości gazoliny, reszta zaś Wrzesień 
poszła· wprost na opał. 1 • • • 

Z ogólnej sumy 2 076 tonn wytworzonej gazo- Pazdziermk 
liny I 252 tonny zostało zużyte w kraju, z czego I Listopad · 
połowa do rafineryj na uszlachetnienie benzyny Grudzień 
ciężkiej; 704 tonn poszło na wywóz, reszta zaś po-

Węgiel kamienny 
Przywóz 

1 870I27 

1 421 8~2 

2 .J.76 2:~7 

2 9000()7 

2 .J.9.') 6-l9 

2 H77 179 

2 2 6 0 10 

2 280 95:? 

l 601 \)J:"l 

l 8(1-! ()!l:"l 

l 5.J.J 710 

Wywóz 

!")0626 

120 !HS 

;~4 237 

142 ~Hl 

92 7:!5 

75 315 

6~ 633 

70 675 

146 311) 

133 565 

103 744 

129 638 

Węgiel brunatny 
Pn.ywóz 

86829 

Ul llfl 

247 345 

~39 997 

83 031 

75 672 

202 4;~3 

126 .''>7R 

:lf>7 

·(i2 625 

107 487 

Wywóz 

.J,57 

f>9 

12 

9! 

139 

:J26 

147 

94: 

3 

:?.) 212 -lOO J 208 650 I 4'.>6 418 11 101 została w zapasach. Wywóz gazoliny w roku ub ie- razem · 
głym odbywał się głównie do Czechosłowacji (480 I T. P. 
tonn), pozatem do Gdańska (195 tonn) i do Austrji Wydobycie węgla brunatnego w Niemczech 
(29 tonn). I środkowych w r. 1923-im.***) Według zestawienia 

Wydajność gazoliny z gazu ziemnego była da- niemieckiego związku przemysłu węgla brunatnego 
leko niższa, aniżeli w latach poprzednich. W roku w Hall wydobycie węgla brunatnego i wytwórczość 
1922-im wydajność wynosiła ze stu m3 gazu 13,25 brykiet w r. 1923-im było następujące (bez zagłę-
kg, w roku 1923-im tylko 10,87 kg. T. P. bia Reńskiego): 

Wydobycie węgla w tonnach Wytwórczość brykietów w tonnach 

r. 1923 

Okręgi środkowe zagłębia 53 592 963 
Okręgi środkowe syndykatu 

nad Łabą 29 239602 
Okręgi obwodowe 7008917 

Razem 89841482 

Wydobycie węgla brunatnego w zagłębiu środ
kowo-niemieckiem (okręgi srodkowe i okręgi obwo
dowe) wynosiła w r. 1923-im przeszło 60 OOO OOO 
tonn czyli ł 72% wydobycia przedwojennego. Wy
twórczość brykiet wyncsi 12 700 OOO tonn. Wywóz 
węgla wzrósł z 14 OOO OOO tonn na 27 OOO OOO tonn, 
a wywóz brykiet z 8 OOO OOO tonn na 12 OOO OOO tonn. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych. 

r. 1922 r . 1923 r. 1922 

56973 862 12 054 214 12 124 845 

30 949 905 8 269 750 8 500 368 
7 207 194 622 226 618 134 

95 131 051 20 946 190 21 243347 

Wobec takiego wzrostu wydobycia węgla brunatne
go w Niemczech łatwo zrozumieć przyczyny, dla
czego wywóz węgla brunatnego z Czechosłowacji 
tak niepomiernie zmalał w ostatnich czasach. T.P. 

ł'} l'rzemysł i lfm1dd, r. 1924, Nr. 15. 
**) Gliickau/ , r. 1924, Nr. 13. 

***) ,Jfo11tam::.fo;c/1i' R1111dscluw, r. 1924, Nr. 7 

Redaktor: inż. Walery Janota. 

W drukarni Edmunda Mirka i S-ki. 
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