
, ..,, 

PRZ_EGLl\D GORNICZO-HUTNIC Z'f 
CLASOf>lSM~, . POSWIĘCONE SPRAWOM PRLEMYSŁU G ORNICZEGO i HUTNICZEGO 

N!? 7 (332). Dąbrowa Górnicza dnia 1-go kwietnia roku 1925-go. Tom XVll. 

Towarzystwo Przemysłowó-Handlowe 
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KATOWICE, ul. Wojewódzka 26a, tel. 20 41. 

Dział Materjałów Wybuchowych: 
dostarcza materjały, pokrywajace całokształt zapotrzebowania przemysłu górniczo-hutniczego, jak: 

dynamity, lignozyty, amonity, prochy górnicze, techniczne i myśliwskie, kapiszony [zwykłe .z 
czystą masą piorunującą i normalne kombinowane z trotylem, lonty zwykłe i gutaperkowe, 

zapalnik i, maszynki elektryczne i t. p. 

wyrobu reprezentowanych największych, krajowych fabryk : 

„L IG N O Z A" Spółka Akcyjna 
w Katowicach-Załężu G./Śl. 

Dział Techniczny: 
źaopatruje Sz. Odbiorców ze składów własnych i reprezentowanych fabryk w żelazo handlowe, 
szyny, nity, śruby, gwoździe, liny, wszelkie maszyny górnicze, artykuły techniczne, jak: gumy, 
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I) Fabryka Maszyn Górniczych S. A. w Załężu. 
2) Włodawska Fa bryka Drutu dawn. C. Klauke S. A. 
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4) , Polska Fabryka Kafli w Janowie. 

i innych. 
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Prof. I. FESZCZENKO-CZOPIWSKI 
Akademia Górnicza, Kraków. 

, o budowie 
(Dokończenie, i;. Nr. 6, str. 222). · 

VIII. 

metali 1 

Dla większości roztworów stałych rozpuszczal
ność w twardym stanie zmienia się w zależności 
od temperatury. Dla jednych („a."-mosiądz) roz· 
puszczalność w miarę obniżania temperatury zwięk
sza się (z 31 % do 37% Zn) i dla innych jest ona sta
łą przy wszystkich temperaturach {„o:" - bronz), a 
dla wielu innych obniża się. Stopy tego rodzaju 
są dla techniki szczególnie ciekawe {w układzie Fe
C= „ r"-F e; Al- Zn=,:1" - Al1); Al-Cu=,;~"-Al2); 
Al-Mg= „o"-Mg3); Al- Mg2 Si= „a."-Al4) i t. d.) 
Zjawisko to objaśnia Le Chatelier w sposób następu
jący: Kiedy rozpuszczanie jednego ciała w dru
giem zachodzi z pochłanianiem ciepła, wówczas 
rozpuszczalność z podwyższeniem temperatury wzra
sta, a przeciwnie gdy zachodzi wydzielenie ciepła, 
to rozpuszczalność z podwyższeniem temperatury 
zmniejsza się. Pierwszy wypadek zachodzi wtedy, 
gdy nadmiar wydzielającego się składnika jest związ· 
kiem chemicznym {Cu Al2, Mg2 Si, F e3 C), drugi, 
gdy ten składnik jest roztworem stałym („fi"-mo· 
siądz, który dawniej określano jako związek Cu Zn); 
wyjątek według Sandera i Meissnera5) stanowi 
układ Al-Mg, w którym z obu stron w miarę obni
żania temperatury wydzielają się roztwory stałe 
'{„fi" ze strony Al, ,;'('' ze strony Mg •. 

Podobnego rodzaju stopy po szybkiem zahar
towaniu od wysokich do niskich temperatur przed
stawiają roztwory stałe przechłodzone w równowa
dze niestałej. Tego rodzaju energicznie zahartowa· 
ny materjał jest twardszy od stopu wolno chłodzo· 
nego a także znacznie twardszy od tych metali, z 
których powstał, jednakże stosunkowo miękki {stan 
austenityczny). Jeżeli szybkość hartowania nie bę
dzie tak znaczna, lub energicznie zahartowany stop 
odpuścimy, to w ten sposób można osiągnąć maxi
mum twardości (stan mortenzytyczny). Każdy taki 
proces wymaga pewnego czasu i wystarczającej 
ruchliwości molekularnej, aby rostwór stały mógł 
przyjść do równowagi to jest aby mogły powstać 
dwie fazy: bardzo drobne kryształki nowej stałej 
fazy (C w układzie Fe- C; ,;1"- Al w układzie Al
- Zn: Mg2 Si w Duraluminie i t. d.), które (według 
wyłożonego w rozdziale Vll wstępie 4) uwarunko
wują częściowy rozpad siatki przestrzennej kryszta· 
łu , a tern samem największą twardość. Podobny 

1) Sander und Meissner - Z. f. Metallkunde, 1922- 385 
1924- 13. Hanson und Gayler, J. of Metals Inst. 1922. I. 272. 

i ) Czochralski. Moderne Metallkunde, 1924. 34. 
3) M. Gayler J. of Metals lnet. 1922. Il. 214. 
') Hanson and Gayler J . of Metals Inst. 1921 Il. 321 

1922. II. 215 ~ 
0) Sander und Meiaaner. J. f. Met- Kunde, 1924. str. 12-14. 

, 
stopo w metalowych. 

stan w stalach nosi nazwę „martenzytu". Dla Dur
aluminu tego rodzaju proces wydzielania kryształów 
Mg2 Si nosi nazwę „ulepszania" {starzenia) i odbv
wa się przy zwykłych temperaturach w ciągu pa;u 
dni, podczas których twardość stopu wzrasta asym· 
plotycznie do pewnego maximum1). 

Dla stali podobne zjawisko opisał E. C. Bain2), 

któremu udało się wywołać „starzenie" gruboziar
nistego niemagnetycznego austenitu w ciągu I 5 mie· 
sięcznego leżenia w temperaturze pokojowej. Pro
duktem końcowym był widocznie martenzyt, bardzo 
twardy i magnetyczny. Rentgenograficzne badania 
pokazały, że główną masę stanowiło drobnoziarniste 
„a"- f ... e. 

. Z powodu wielkiego znaczenia samoulepsze-
ma zahartowanych stopów powrócimy do syste~ 
ma tycznego rozpatrzenia wyżej ' przytoczonych 
przykładów: 

1. We wspomnianej pracy W . Sander' a i K. L. 
Meissner'a podano tablicę dla stopu, składającego 
się z 11 °~ Zn i 89% Al i znajdującego się na obsza· 
rze B, to jest w tym obszarze, którego stopy po za· 
h~rtowaniu poddają się ulepszeniu przez przebywa· 
me w temperaturze pokojowej. Hartowanie zatrzy
muje budowę ,;y" Al, z której w miarę „starzenia" 
(podczas l eżenia) wydzielają się kryształy roztworu 
stałego granicznego „a."-Zn, zawierającego w samym 
roztworze tylko I% Al. Rys 12. · 

temperatury 
h artowania 

bez pośrednio po hart. 

wytrzymał. wydłużenie 

w 5 dni po hartowaniu 

wytrzymał. wydłużenie 

120 18 12·5 18 13·5 
300 17 18 27 17 
450 17 18 27'5 17 
500 18 19 32 20 

W stopach znajdujących się w obrębie A 
składających się niezależnie od temperatury i od 
obróbki termicznej z kryształów ,;r" nie zauważono 
tego rodzaju „ulepszenia" (starzenia). 

2. Duraluminem nazywamy lekki stop, skła
dający się z 3,5 - 5,5% Cu, 0,5 Mg, około- 0,5 Si, 
0,5 - 1 % Mn, około 0,5 Te i resztę Al. T empera
tura hartowania wynosi około 525°. Faktycznie ma
my do czynienia z trzema podwójnemi układami: 
Al- Cu, Al- Mg, Al-Si. Pierwsze dwa ukła
dy wyk.azują na obszarze roztworów stałych blis
kich do Al. (linja wygięta na wykresie), obniżenie 
rozpuszczalności w miarę obniżenia temperatury. 

1
) Z. Jelfries aod Archer - Chem. and Metal. Engg. 24. 

1921. 1057 
") Chem. and Metal. Engg. 26. 1922 - 5'13, 

refere t: Z. f. Metkunde, 1922, 225. 
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W układzie Al Cu mamy do czynienia z cha- 1 rachunek związku chemi ~i> ~"f$1f achunek 
rakte~ysty~znym zjawiskiem ulepszenia a to dzi.ęki nowego roztworu stałego ~i~-t faV,go w Mg 
wydz1elenm z zahartowanego rozt~oru stałego zw1ąz- (rys. 11 ). Dla układu Al • kreśla, że 
ku chemicznego Cu Al2 w formie ultramikroskopij- w roztworze stałym Si w zczalność Si, 
nycb cząsteczek. równająca się przy 570° 1.5% Si, obniża się -przy 

Te ultramikroskopijne cząsteczki Cu Al2 we- zwykłych temperaturach do 0,7% Si. Teoretycznie 
dług Merica1) zwiększają twardość duraluminu pod- proces ulepszania jest możliwy. Tego rodzaju 
czas procesu ulepszenia. Stopień rozdrobnienia cząs- utwierdzający wpływ zgodnie z wykresem (rys.17) 
teczek Cu Al2, od którego właśnie zależy nadwyż- należałoby położyć na karb rostworu stałego „~" ubo
ka ' twardości Merica określa nazwę „critical dis- giego w Al. W rzeczywistości Pecz' owi udało się 
persion" (krytyczne rozdrobnienie). stop o wytrzymałości 17 kg/mm2 i wydłużeniu 2,85% 

W układzie Al- Mg proces ulepszenia zacho- ulepszyć do ~ytrzymałości 25 kg/mm~ i w~dł~żenia 
dzi podobnie jak i w układzie Al- Cu z tą różnicą, 10%, Jednakze prz".czyną tego. 1es.t mne z1aw1sko •.. 
że utwardzenie w układzie Al- Mg idzie nie na Według Czochralskiego fluorki, uzywane przy to-

0
10 atomowe 

0~~~2~0'--....-~4~0-,-__,6~0'--...--~8~0__,~~100 

O Al 
o 20 40 60 

0
10 ciężarowe 

Rys. 17. 

Układ: Al-Si. 

Si 
BO 100 

1) Merica, \Valtenberg and Scott, Trans 1920. 64, 41 
Z. Jeffries and Archer. Chem. and Metal Engg 24. 
1921. 1057. 
W. Sender und K. Meissner: Z. f. M- Kunde 1924. 12. 
A. Portevin et Le Chatelier R. de Met. 22. 1923 233. 
K. MeiHner: Z f. M. M- Kunde 1924. 399. 
M. Gayler: J. of. metale Inst. XX VIII 1922. 215. 

pieniu danego stopu wytY{arzają wielką ilość ośrod
ków krystalizacji, dzięki którym otrzymujemy ściśle . 
drobnoziarnistą mieszaninę o większej twardości 1 

wytrzymałości niż nieuszlachetniony stop!. .. 
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Rys. 18. 
Układ: Al-Mg2 Si. 

Z. Jeffries w swej późniejszej pracy „ The Trend 
in the Science of Metals" 1), określa bieg procesu 
ulepszenia w ·stopach Al-Cu- Mg (duralumin) w 
następujący sposób: dzięki wydzieleniu drobnych 
twardych cząsteczek z rostworu stałego, sam stop 
robi się znacznie twardszym. Dzięki zaś szybkiemu 
hartowaniu w wysokich temperaturach otrzymujemy 
przesycony roztwór stały. Wydzielenie utwardzają
cych cząsteczek i ich wzrastanie odbywa się w tern-· 
peraturach pokojowych. Pierwsze już wydzielenie 
jest związane z wzrostem wytrzymałości i twardości 
a spadkiem plastyczności. Kiedy te cząsteczki do
sięgną krytycznego rozdrobnienia" (eritical disper
sion), wówczas wytrzymałość i twardóść są maxy-· 
malne a plastyczność minimalna. Przy dalszym 
wzrastaniu cząsteczek wytrzymałość twardość 

1) Raasow Z. f. Mkunde 1923 106. 
J. Czochralski Z. f. Mkunde 1921, 507; 1922, 3; 1923, 80. 
W. Łośkiewicz: Przegląd Górn.·hutn. 1924 Nr. 16. 
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zmniejszają się a plastyczność wzrasta. Ostatatnie 
(to jest spadek wytrzymałości i twardości) zwykle 
odbywa się w temperaturach nieco wyższych od 
pokojowych... Dla każdej temperatury odpuszc~a
nia istnieje określona wielkość cząsteczek, tern wię
ksza, im wyższą jest temperatura odpuszczania. 
Np. duralumin w temperaturze pokojowej ;ii.e stanie 
się nigdy miększym a przy 300° cząsteczkJ Jego tak 
wzrosną, że twardość jego osiąga zaledwie połowę 
maxymalnej twardości!... 

Co jest istotą zjawiska ulepszania duraluminu? 
Odpowiedź na tego rodzaju pytanie daje Marja 

Gayler1) , która objaśniła istotę związków chemicz
nych CuAl2 i Mg2Si i dała termiczny wykres dla 
stopów duralumin w formie układu Al - Mg2Si. Dla 
wyjaśnienia i potwierdzenia jej myśli przytaczamy 
tu parę danych z jej badań. (rozdz. VI wykresy 
20 i 21). 

Skład stopów wziętych do badania przez M. 
Gayler był następujący: 

Wł który składał się: Mg== 1,26, Si= 0,28, Cu= 0,39 
W 6 „ Mg=l,25, Si= 0,32, Cu= l,95 
W 8 „ „ Mg= 1,29, Si= 0,38, Cu= 4,00 
W 10 „ Mg= 1,21, Si= 0,33, Cu= 6,06 
X 5 „ Mg= 2,45, Si= 0.48, Cu= 0,96 
X 7 Mg= 2,42, Si= 0,56, Cu= l,95 
X 9 „ Mg= 2,46, Si= 0,5 1, Cu= 4,02 
X 11 „ Mg= 2,40, Si= 0,52, Cu= 5,76 

Niżej umieszczony wykres składa się z 2-ch 
części: lewej wykazującej wpływ ulepszenia na war-
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Utwardnienie duraluminu według M. Gayler. 

tość twardości (według Brinell'a) wywołanej przez 
wydzielenie podczas ulepszania drobnych cząste
czek Mg2Si i prawej wykazującej wpływ tempera
tury odpuszczania na twardość ulepszonego stopu. 
Spadek twardości przy wyżarzeniu więcej energicz
nym przypisuje autorka wydzieleniu cząsteczek 
CuA12• Pierwsze i drugie sprawdzono analizą me· 
talograficzną. 

' i) J. of. Metals Inst. 1922 XXVIII, 213 - Z44 1923, 
xxx. 139 - 166. 

IX. 
Żelazo powyzeJ 906° istnieje w allotropowej 

odmianie ,;('', która posiada siatkę przestrzenną 
z 8 atomami na narożach i 6 atomami w środku 
sc1an szescianu. „r"- f e przyjmuje w roztworze 
stałym do 1,7% węgla. Poniżej 906° Cels. żelazo 
istnieje w allotropowej odmianie „Cl." z odmienną 
siatką przestrzenną posiadającą 8 atomów na naro· 
żach a dziewiąty w geometrycznym środku sześcia· 
nu. „et."-Fe przyjmuje w roztworze stałym do 
0,08% węgla1). 

W. Rozenhain twierdzi, że w roztworze sta
łym może być rozpuszczonym tylko czysty pier
wiastek a nie związek chemiczny2), chociażby na
wet ostatni i wykrystalizował z roztworu stałego 
w miarę obniżania temperatury. To samo twierdzi 
w swoim podręczniku metalografji prof. S. U. Hoyt3). 

Na tej podstawie można spodziewać się, że węgiel 
zastępuiąc w siatce przestrzennej pewne atomy że
laza w niektórych kryształach ,;("- Fe, to jest roz
rzucony to tu to tam w austenicie i jako atom o 
mniejszej objętości, wywołuje kurczenie się siatki 
przestrzennej, a wraz z tern miejscowe deformacje. 
Jeżeli przepuścimy przez siatkę przestrzenną auste
nitu promienie X, to na płycie fotograficznej otrzy
mamy rzuty atomów i wtedy miejsca znajdowania 
się węgla przedstawią .się podobnie, jak na niżej 
umieszczonym szemacie. 

Im więcej znajduje się węgla rozpuszczonego 
w,;("-f e, tern większa ilość atomów węgla rzuci 
swój obraz według podobnego szematu. Dowodem 
tego przypuszczenia jest brak w austenicie typo
wych dla cementytu zjawisk magnetycznych i nagłe 
ich występ-owanie gdy tylko zjawi się możliwość 
tworzenia mikroskopowych cząsteczek Fe3C. 

Przy omawi~niu dalszych kwestji wychodzimy 
z założenia, że układ F e- C nie jest obcym dla 
czytelnika i z tego powodu ograniczymy się tylko 
do podania jego wykresu według Daeves'a w for
mie jaką uchwaliła WerkstoHkomissioąn des Ve
reins deutscher Eissenhiittenleute4) w końcu 1924 
roku. Oprócz tego z naszej inicjatywy dodano na 
tym wykresie duże hypotetyczne linje, jedną GPL 
(według prof. Broniewskiego5), i drugą S R na 
podstawie przypuszczeń E. C. Bain'a. 

Zakres temperatur, w których możliwym jest 
dla ielaza stan austenityczny, oznaczono na na
szym układzie linjami NJESOG. 

· Co będzie się działo z austenitem jeśli obni· 
żymy temperaturę poniżej granicznej krzywej GOSE? 

1
) E. C. Bain - „Nature of Martensille" Tranaaction of 

the Amer. Inst. of Mining and Metal Eng. Nr. 1299 - S 1924. 
~) J. of. Metals lnat. 1923. I. 23. 
2) S. U Hoyt ·- Matallography. Metala and Cammon 

Alloya 162 N. 9. 1921 
~) K. Dacves - Werkatotoffausschua des V. d. Eisenhut• 

tenleute N 42. 1924. 
5) Prof. W. Broniewski "Zasady metalografii" Warszawa 

1921, str. 155. 
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Mechanizm przemiany allotropowej żelaza według E. C. Bain'a. 
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Zachodzi wtedy alłotropowa przemiana „"(" 

- Fe (typ miedzi o boku 3,592 A 0) w „o:"- Fe (typ 
wolframu o boku 2.86 A 0)1 „. 

Mechanizm przejścia jednej siatki przestrzen
nej w drugą jest udatnie przedstawiony, według 
naszego zdania, przez E. C. Bain' a, jak widać na o o o o 

o o o o 
o o o o 
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o o o 
o o o 0 przytoczonym rysunku. 

0 0 0 Dzieli się on na dwie części: I) W miejscu 
o 
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o o o 
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o • o 
o o 

0 0 styku dwóch siatek przestrzennych ,; r'' - Fe w mo-
0 ° 

0 
° 0 ° mencie przejścia temperatury krytycznej (przez li-

o 

o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 0 0 nję GOSE) tworzy się siatka przestrzenna „o:" - F e. 

Jednak w pierwszym momencie siatka przestrzenna 
„a" - Fe wygląda jak pryzmat o wysokości 3,592 A0 

i boku podstawy 2,54 A 0 i 2) Ta anormalna (pryz
matyczna) siatka przestrzenna „o:"-F e, u której 
stosunek wysokości do długości boku podstawy 
równa się 1,444 (a nie I, co by odpowiadało nor
malnej siatce przestrzennej „o:" - F e) przemieni się 
w zwykłą siatkę przestrzenną „ r.t. " - Fe o boku 2,86 A 0• 

Dla tego przejścia wysokość pryzmatycznej siatki 
przestrzennej „a."- F e musi skrócić się z 3,592 A0 

do 2,86 A 0 a każdy bok podstawy musi zwiększyć 
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Rys. 22. 
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Deformacje siatki przestrzennej austenitu, wywoła
ne przez wprowadzenie w roztwór stały atomów 

węgla. 

się z 2,54 A 0 do 2,86 A 0• · 

Przypuśćmy, że przemiana „r "-Fe w „a."- Fe 
odbywająca się z p ewnym efektem cieplnym zacho
dzi bez trudności nadzwyczajnych. Wtedy nasuwa 
się pytanie co robi się z węglem, rozpuszczonym 
w austenicie zwłaszcza gdy mamy do czynie nia z 
wysoko węglistemi stalami? Zrozumiałem jest, że 
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proces przemiany odbywa się w wypadku ostatnim 
znacznie trudniej, ponieważ wiadomo, że austenit 
zawierający większą ilość węgla jest więcej trwały. 
Kryształy austenitu zawierające większe ilości węg· 
la będą więcej zabezpieczone od konieczności 
przemiany, niż te w których koncentracja węgla by· 
ła mniej szal Te ostatnie najpierw podlegną prze· 
mianie. Będą się wydzielały kryształy nowego roz· 
tworu stałego węgla w żelazie (o większej koncen· 
tracji węgla) i kryształy „o:"-Fe z granicznym skła· 
dem 0,08% węgla. W takim wypadku po pierwszych 
wydzieleniach kryształów „C1."- F e, których wydzie
lenie zaszło przy najwyższych temperaturach (naj
bliżej do 906°; odpowiednio do punktu G), zawartość 
węgla w macierzystym roztworze stałym będzie 
wzrastać aż do zawartości 0,85% węgla (odpowiada· 
jącej punktowi S). Wtedy następuje ostateczna prze· 
miana pozostałego „·(" - Fe w „11." - Fe. 

Lecz cóż dzieje się przytem z węglem? 
Jak na poprzednie pytania można było dać 

natychmiastową ściśle określoną odpowiedź, tak 
przeciwnie na to ostatnie pytanie damy odpowiedź 
nieco później. 

Zastosujemy do układu F e-C te metody, któ· 
re dały takie wspaniałe rezultaty przy poszukiwa
niach stopów nadających się do ulepszania. 

Po linji E S, !która wykazuje obniżenie roz· 
puszczalności węgla w ,/("- Fe z obniżeniem tern· 
pera tury aż do 721 °, wydziela się nadmiar węgla 
rozpuszczonego w „·("- Fe. Dotychczas uwa'Żamy, 
że ten węgiel wydziela się w postaci F e 3 C. Przy 
temperaturze 721 ° (punkt S) rozpuszczalność węgla 
w żelazie nagle zanika: odbywa się allotropowa 
przemiana na „·r" - - Fe w „o:"- Fe. 

E . C. Bain stawia tego rodzaju pytania: coby 
się stało wtedy, gdyby w układzie F e- C nie za· 
chodziła allotropowa przemiana „j " - Fe w „11."- fe? 
Wtedy Jinja solidusa A. H. J. E. byłaby ta sama. 
Linja E S, według której wydzielają się cząsteczki 
Fes C byłaby znacznie dłuższa (S R) i oczywiście 
dochodziłaby do najmniejszych koncentracji węgla 
(możliwe że do 0,08% węgla) i do zwykłych tempe· 
ratur. Termiczna obróbka takich stopów byłaby 
podobna do termicznej obróbki duraluminu. Metal 
musiałby być ogrzany wyżej linji E. S. w celu prze
prowadzenia cementytu w roztwór stały i potem 
energicznie zahartowany. Taki zahartowany stop 
nie byłby jeszcze dostatecznie twardy i dla utwar· 
dzenia go byłby koniecznym następny proces ulepsza· 
nia przez ogrzewanie (odpuszczanie!) do jakiejś 
temperatury (nieco wyższej od pokojowych!), żeby 
ten, znajdujący się w równowadze chwiejnej roz
twór stały mógł wydzielić rozpuszczony w nadmia
rze cementyt w formie krytycznie drobnych cząste
czek, któreby zaklinowywały płaszczyzny poślizgu 
miękkiego austenitu. Można przypuścić (patrz roz
dział Vlll str. 270 doświadczenie E. C. Bain'a), że tego 
rodzaju proces ulepszenia mógłby oąbywać się i 
przy temperaturach pokojowych jak to zachodzi w 
duraluminie, lecz czas trwania procesu takiego 

--------------------
utwardzania musiałby być znacznie dłuższy z tego 
powodu, że w układzie F e- C mamy do czynienia 
z temperaturami znacznie wyższemi, niż w duralu
minie. 

Nagła zmiana budowy krystalicznej żelaza, 
związana z równoczesnym zanikaniem rozpuszczal
ności węgla, utrudnia zrozumienie mechanizmu har
towania stali. „W czystym żelazie", mówi E. C 
Bain, „allotropowa przemiana odbywa się przy 906° 
i nie 7namy sposobu, przy pomocy którego moż
naby było opóźnić lub niedopuścić do tej allotro· 
powej przemiany. Przy ogrzewaniu zgniecionego 
„o:" - F e już poniżej 906° następuje zupełna re
krystalizacja i kryształy szybko rosną. Przy ochło
dzeniu „·('' - Fe przy 906° tworzy się nowa siatka 
przestrzenna o nowej orientacji, która również szyb
ko rośnie. Ilość ośrodków krystalizacji od których 
rozpoczyna się tworzenie i wzrastanie kryształów 
.,-(" i „11."- Fe nie jest wielką. Szybkie ogrzewanie 
do temperatury nieco wyższej niż 906° i energiczne 
hartowanie wywołuje tylko nieznaczne rozdrobnie
nie ziaren, co wywołuje tylko bardzo nieznaczne 
zwiększenie twardości czystego Fe. Tak samo i 
obróbka na zimno nie doprowadza do większej 
twardości". Temperatura przemiany „Cl" w „ ·(" w 
czystem żelazie jest nietylko wyższą od temperatury 
rekrystalizacji deformowanego na zimno żelaza, lecz 
również znajduje się wyżej od strefy temperatur 
szybkiego wzrostu ziaren. 

W wypadku istnienia w żelazie nawet nie
znacznych ilości węgla mamy do czynienia ze zja
wiskiem odmiennem od tych, które zachodzą w czy
stem żelazie. A mianowicie: I) Węgiel obniża tem
peraturę allotropowej przemiany żelaza·, z tego po· 
wodu ostatnia odbywa się przy coraz to mniejszej 
atomowej ruchliwości. 2) Obecność w roztworze 
stałym nawet małych ilości drugiego składnika pod
wyższa strefę temperatur wzrostu ziaren. Również 
wszelkie zanieczyszczenia, wywołujące nieciągłość 
metalu, tworzą miejscowe przeszkody dla wzrasta
nia ziaren. Mało węglista stal (około 0,2% węgla) 
przy szybkiem ochładzaniu wykazuje już zupełnie 
inny wygląd budowy, którą można dobrze obser
wować w mikroskopie (budowa iglasta). Hartowa
nie w mieszaninie lodu, wody i soli daje marten
zytyczną budowę, która jest dwa razy twardszą od 
stali wyżarzonej o składzie 0,2% węgla. Im więcej 
stal zawiera węgla, tern większe utwardzenie wy
kazuje budowa martenzytyczna. 

H. Hewe a zanim Z. Jeffries i R. Archer1) 

dopatrują się przyczyny twardości metali: 1) w de
formacjach, wywołanych w siatce przestrzennej roz
puszczalnika przez składnik rozpuszczony, 2) w 
nadzwyczajnie drobnoziarnistej budowie (ułamki 
ziaren), 3) w twardych cząsteczkach „krytycznej" 
wielkości, które zaklinowują płaszczyzny poślizgu. 
E. C . Bain wybiera dla zwykłego martenzytu drugą 

1) The Slip lnterference Thory of the Hardening of Me· 
tala. Chem and Metal Engg 1921. 24 1057. 
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możliwość i potwierdzenie tego otrzymuje przez 
analizę rentgenograficzną, która wykazuje nadzwy
czaj drobnoziarnistą budowę martenzytu nawet w 
tym wypadku, kiedy utworzoną została z grubo
ziarnistego austenitu. E. C. Bain przypuszcza, że 
kryształy takiego martenzytu nie są większe niż 50 
- I OO atomowych średnic. Oczywiście w tern leży 
główna przyczyna wysokiej twardości martenzytu. 
Rentgenograficzna analiza stwierdza, że „świeżo za
hartowany" martenzyt składa się głównie z drob
nych ziaren ~;('-Fe. · Widocznie nawet przy szyb
kiem hartowaniu odbywa się allotropowa prze
miana. 

Wreszcie cóż robi się z węglem?.,. 
Portevin, Garvin i Chapin1) wykazali, że w sta

lach martenzyt tworzy się przy stosunkowo niskich 
temperaturach. Tak np. otrzymali oni martenzyt 
z austenitu przy bardzo szybkiem ochładzaniu do 
600°- 550°. W tym wypadku ruchy atomowe były 
już na tyle słabe, że węgie'l przestał dyfundować 
w masie i z tego powodu nie miał możności two
rzenia karbidu. Przez szybkie ochładzanie nadeu
tektycznych stali do temperatur 200°-300° możemy 
nawet austenityczny stan utrzymać przez parę mi
nut; potem zjawia się martenzyt. W takim razie, 
jeżeli proces szybkiego ochładzania austenitu był 
doprowadzony do temperatury o I 00° - 200° niżej 
temperatury allotropowych przemian, to wtedy· 
istnieje jeszcze dostateczna ruchliwość atomów; wę 
giel może dyfundować i otrzymujemy trostyt. Cha· 
pin zwrócił przytem uwagę na to, że zahartowane 
stale rozszerzają się aż do czasu, dopóki nie przej· 
dą do czysto martenzytycznych, a przechodząc do 
trostytu i sorbitu kurczą się. 

Honda nie znalazł cementytu w czysto mar
tenzytycznych stalach. Wywołał on występowanie 
tegoż tylko drogą odpuszczania zahartowanych stali 
do 300° stopni. 

E. C. Bain uważa, że „świeżo zahartowany mar· 
tenzyt (freshly queached martensite) składa się z ul· 
tr_amikroskopowych ferrytowych ziaren (prawie kolloidal
nego stanu), które utrzymują atomowo rozżucony węgiel. 

Jeffries i Archer w 1921 roku wyjaśniali istotę 
martenzytu nieco inaczej2): „Martenzyt składa się 
z ultramikroskopijnych ferrytowych ziaren, które 
utrzymują węgiel w roztworze stałym. Węgiel ten 
dąży do tego aby wydzielić się w postaci Fes C". 
To ostatnie dążenie jest podstawą hartowania, od
puszczania i starzenia. 

W ten sposób martenzyt jest reząltatem skoń
czonej przemiany „1"-Fe na „a"-Fe z zupełnym 
wstrzymaniem wydzielenia karbidu. Jednak „świe
żo hartowany" martenzyt nie jest tym zwykłym 
martenzytem z którym mamy do czynienia w prak· 
tyce. Już przy zwyczajnych temperaturach ze „świeżo 
zahartowanego" martf>nzytu zaczyna wydzielać się karbid, 
jednak w coraz to bardziej powolnem tempie. Przy wyż-

') J. Iron and Stech Inst. 1919. 99. 469. 
' ) Chem aud Metala Eng. 24. 1921. 1057. 

szych temperaturach szybkość wydzielania karbidu 
jest większa. Jednak wszystkie te zjawiska są pod
krytyczne. Wyżej opisane zjawisko zachodzi w 
praktyce nie tak gładko: Bain uważa za swój obo
wiązek ostrzec czytelnika przed dużo obiecującemi 
konsekwencjami. 

E. C. Bain również jak i Rozenhain i Jeffries 
i Archer są zwolennikami „bezpostaciowej" teorji 
w utwardzaniu metali i uważają, Że w martenzycie 
znajdują się w znacznej ilości niedostatecznie wy
krystalizowane lub bezpostaciowe ciała. Samo przez 
się rozumie się, że przegrupowanie atomów przy 
niskich temperaturach jest utrudnione, a ostatnie 
ilości austenitu przegrupowując się w „a"-F e mu· 
szą w jakiś sposób ułożyć swoje atomy w stosun
ku do sił kierujących w kryształach sąsiednich. 
Oprócz tego w stalach wysoko węglistych istnieje 
określona strefa tak zwanej minimalnej szybkości 
allotropowych przemian, o ile uda się zachować 
austenit poniżej temperatury przemian allotropo
wych. W takim wypadku przemiana austenitu w 
martenzyt jest bardzo powolna. Ogrzewanie powy
żej tej strefy znacznie przyspiesza szybkość prze
miany. Szybkość jednak przemiany austenitu w 
martenzyt w wysokowęglistych stalach jest na tyle 
powolna, że E. C. Bain często stwierdzał przy po
mocy analizy rentgenograficznej w badanym przed
miocie zahartowanym w parę tygodni po hartowa
niu znaczne ilości austenitu. W ten sposób w zwy
kłych „świeżo zahartowanych" stalach znajdują się 
zawsze większe lub mniejsze ilości austenitu. Bu
dowa martenzytyczna składa się zawsze z miesza
niny kryształów „ r" i „a". Przytem Ilość kryszta
łów „r" - Fe z biegiem czasu się obniża a ilość 
kryształów „a"- Fe zwiększa się. Taki martenzyt bę
dzie większy niż „odaustenityzowany" {pozbawiony 
austenitu). Ten „odaustenityzowany" martenzyt jest to 
martenzyt „świeżo" hartowany w płynnym po
wietrzu.1) 

Również wiadomo, że w temperaturach blis
kich do temperatur allotropowych przemian naj
drobniejsze cząsteczki F e3 C mogą wydzielić się 
jednocześnie i niezależnie od biegu samej allotro
powej przemiany. W ten sposób tworzy się tro
ostyt bez przejściowego tworzenia martenzytu. O 
ileby węgiel podczas allotropowej przemiany nie 
posiadał wystarczającego czasu potrzebnego · do 
przemieszczenia i skoncentrowania w cząsteczki 
Fes C, to martenzyt utworzy się. O ile będzie miał 
miejsce proces wydzielenia Fes C, to utworzy się 
troostyt. Stąd wypływa określenie dla troostytu. 
Troostyt jest to drobnoziarniste „a"- F e z rozsy
panemi w nim najdrobniejszemi (nadkrytycznemi) 
cząsteczkami F e3 C 2) . 

1
) Ochładzanie w temperaturze płynnego powietrza, lub 

ogrzewanie powyżej 350° znacznie zwiękn:a, według E. C, Ba· 
in'a szybkość przemiany austenitu w martenzyt. 

2
) Interesujących eię hietotją rozwoju teorji hartowania 

odsyłamy do pracy E . Maurero-Mitteilungen aua K . W. Inst. 
I. 39. 
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Klasyfikacja wyżej wymienionych składników, dają wymiary nie większe, niż I OOO atomowych śred
sformułowanych przez E C. Bain'a wygląda w spo- nic, to jest nie więcej niż I o-5m/m. 
sób następujący: W końcu uważam za swój obowiązek wspom· 

Austenit sześcienna siatka przestrzenna ,;'(''-Fe nieć o zupełnie nowej pracy F. Wever'a i P. Rut· 
z węglem, znajdującym się w roztworze stałym. , ter'a 1) w której autorzy bardzo ostrożnie, lecz do· 
Atomy węgla prawdopodobnie zastępują atomy Że· I bitnie stawiają przypuszczenia, że węgiel w siatce 
laza w normalnych miejscach siatki przestrzennej. I przestrzennej ,;1"- f e nie zastępuje atomów żelaza, 
Ta budowa jest dosyć stałą przy dostatecznej za· lecz znajduje sobie miejsce wewnątrz siatki prze· 
wartości węgla w temperaturach pomiędzy pokojo- · strzennej w przestrzeni międzyatomowej (Liicken), 
wemi a 350° o ile jest utrzymana w równowadze w której dzięki swej małej objętości atomowej wy· 
niestałej przez gwałtowne i szybkie hartowanie. wołuje stosunkowo nieznaczne deformacje. 

„Swieżo hartowany" martenzyt jest to faza przej- W ten sposób odrzucają oni to, co było nicią 
ściowa, składająca się z najdrobniejszych ziaren przewodnią całego naszego artykułu. 
„a" - Fe o wymiarach od 50-100 atomowych śred-
nic. W ziarnach tych węgiel jest utrzymany nie· T k d · · b · b d metali i 
chemicznie w stanie atomowej dyspersji {rozpro- . a prle stahia się 0 ecme u. dwa h d . 
szenie). Jest to roztwór pseudostały i prawdopodob· I stopow me~a owyc · ~tej Jał~z~ w_ie l z~k~ah 0 zi 
nie zawiera większe ilości bezpostaciowego lub źle te.raz powazny zwro~1· . eto 

1
Y ad an e . IC • s~o-

w k Y t ). e · 1 pow, otrzymawszy s1 ny 1mpu s po czas wo1ny sw1a-
y r s a 1zowan go ze aza. · · ł · · d · d · k' 

Martenzyt są to nadzwyczajnie drobne kryszta- toweJ, p~zemos Y się w mną . zi.e zmę nau 1 0 me· 
ły „o:"-Fe. Część węgla występuje już w postaci talach i 1c~ stopach. Szczegolme w~trząsnęły on.e 
Fes C i jest rozsypana w masie „?." - Fe jako drob- I podstawami ':1kładu ~e-s;. Jak ~ozn.a z powyz. 

k t łk" dk t · · lk · · I szego wywmoskowac, me wypowiedziano Jeszcze 
ne r~sz a 1 na ry. yczneJ_ wkie 0.sc

1
1· . . k ł ostatniego słowa o najstarszym układzie: Fe - C, 

, roostyt są to meco w1ę sze i epieJ wy szta • k . . ł . . I · · d ł · . z 
cone kryształki "!'J." - Fe z rozsypanemi w nich krysz- to!y ~rzezy JUZ ty e zmian I op~ men., . aryso-
tałkami Fes C nadkrytycznej {ultramikroskopijnej) kW~Ją się hnodwe podstawy, ale,hw w1dększosc1 wypad-
wielkości. ow wyc o zą one ze staryc zasa . 

Sorbit jest to to samo, co i troostyt, jednak od-
znacza się dalszym wzrostem kryształków „!'J." - Fe J 1) Mitteilungen eua Keieer- Wilhelms Inst. Dusaeldorf, 
i kryształków F e 3 C. Ostatnie wciąż jeszcze posia· 1924 B. VI. lif . 1. 

Wykład o działalności technika strzelniczego i organizacji gospodarki 
strzelniczej, wygłoszony przez Dyrektora Górniczego D"ra Rontz' a 

z okazji górnośląskiego kursu dla techników strzelniczych 
w 1es1en1 r. 1924. 

(P r z e kład z u p o w aż n i en i a a ut o r a). 

W licznych wykładach, jakie były wygłoszone 
podczas kursu, była mowa przeważnie o górniczo· 
policyjnych zadaniach techników strzelniczych. 

Nie zaniedbując wykonywania swych obowiąz
ków górniczo-policyjnych i bez uszczerbku dla nich, 
technik strzelniczy może i w inny sposób stać się 
bardzo pożytecznym na swojej kopalni i okazać jej 
bardzo wydatne usługi gospodarcze. W samej rze· 
czy pierwsi technicy strzelniczy, którzy byli wpro
wadzeni na Górnym Śląsku, a mianowicie na ko· 
palniach pszczyńskich, zawdzięczają swoje istnienie 
prawie wyłącznie gospodarczym momentom. Bez 
wątpienia chodziło przytem tylko o pewną zupeł· 
nie ograniczoną liczbą techników strzelniczych, któ· 
rzy przedewszystkiem mieli za zadanie doprowadzić 
do należytej miary zużycie materjałów wybucho
wych, rozchód których w czasie powojennym wzrósł 

wprost zastraszająco. Pow;;zechne wprowadzenie 
techników strzelniczych przez Wyższy Urząd Gór
niczy w Katowicach nastąpiło dla celów bezpie· 
czeństwa. Nowe to zarządzenie górniczo-policyjne 
Wyższego Urzędu Górniczego uczyniło obowiązko
wem zaprowadzenie techników strzelniczych na tych 
wszystkich kopalniach, na których roboty strzelni· 
cze nie są prowadzone przez mistrzów strzałowych. 
Jest to zasługą wzmiankowanych Władz Górniczych, 
iż utworzyły w ten sposób instytucję, która bez· 
spornie w dziedzinie bezpieczeństwa robót strzelni
czych wywiera bardzo zbawienny wpływ i obok 
tego przynosi kopalniom jeszcze inne, wcale nie 
nieznaczne korzyści. 

Ponieważ w poprzednich wykładach górniczo· 
policyjne punkty widzenia zostały potraktowane wy
czerpująco, w dalszym ciągu niniejszego będzie mo· 

. ' 
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wa o tern, jak technik strzelniczy może wykonywać 
także i przypadające na niego zadania gospodarcze. 

Te zadania zdążają mianowicie: · 
do zmniejszenia i oszczędności materiałów wy

buchowych, 
do podniesienia urobku węgla grubego. 
Oba te cele są równolegle skierowane, gdyż, 

jeżeli obniża się rozchód materiałów wybuchowych 
na tonnę, winien normalnie wzrastać procent gru
bego węgla. Im mniej zużywa się materjałów wy
buchowych przy robocie strzelniczej, tern mniej roz· 
bija się węgiel i tern więcej węgla grubego otrzy
muje się z przodka. Prócz tego gruby węgiel, z 
którym przy oszczędnem zużyciu materjałów wy
buchowych obchodzono się delikatniej, będzie po
tem lepiej wytrzymywał dalszy transport i mniej 
łatwo łupał się i rozpadał niż węgiel, przy którym 
nie oszczędzano materjałów wybuchowych i który 
skutkiem tego więcej stracił na mocy w swych we· 
wnętrznych · spojeniach. Gruby węgiel jest dzisiaj 
produktem, z którego kopalnie osiągają swe docho· 
dy. Podczas gdy grube gatunki przynoszą za tonnę 
więcej niż 27 zł., drobniejsze gatunki są wogóle 
prawie nie do sprzedania, lub też jeżeli jest to moż
liwe, sprzedaż następuje po cenach, które przy gry· 
siku i miale wynoszą zaledwie mały ułamek ceny 
grubego. Ceny te są tak małe, że nie chcę wcale 
ich wymieniać. Można przeto powiedzieć, że każ
da zwyżka wydajności grubego węgla o 1 % ozna· 
cza prawie taką samą zwyżkę ogólnego przychodu 
danej kopalni. Technik strzelniczy może przeto 
wiele dopomódz do poprawy dochodów sw.ej ko
palni, jeżeli jest on odpowiednim dla swego sta
nowiska. 

Aby dokonać całej tej pracy technik strzelni· 
czy winien systematycznie opracować wszystkie od· 
działy i pokłady swoich kopalń we wszystkiem, co 
dotyczy robót strzelniczych. Do tego należą do
kładne próby strzelania we wszystkich przodkach. 
Winno się oddzielnie traktować pracę w węglu, tak 
przy pędzeniu chodników jak i przy odbudowie, 
oddzielnie zaś próby strzelania na robotach kamien
nych, na przecznicach, przy pobieraniu stropu i przy 
pobieraniu spągu. 

Jako cel tych prób oznaczyłbym 10 następu
jących punktów. 

1. Wyćwiczenie technicznych urzędników ko
p~lni~nych i załogi w wykonywaniu roboty strzel
mczeJ . 

2. Wypracowanie planu dla prowadzenia ro
bót strzelniczych w poszczególnych oddziałach i po
kładach . 

3. Wybór materiału wybuchowego, który jest 
najodpowiedniejszy dla istniejących warunków ko
palnianych i najbardziej dostosowany do właści
wości pokładów w poszczególnych przodkach. 

4. Określenie, czy przy odbudowie należy się 
przytrzymywać pewnej kolejności ławic i, w rai:ie 
potwierdzającym, w jakim porządku winny być od
strzeliwane poszczególne ławy. 

5. Ustalenie, czy możliwem jest prowadzenie 
roboty wrębowej i czy jest ona wskazana. Przy is
tnieniu tej możliwości - ustalenie należytego poło
żenia, głębokości i wykonania wrębu. 

6. Z.badanie czy można zastosować wcinkę, 
to jest wręb nie równoległy do zalegania ław. 

7. Ustalenie położenia włomu przy braku wrę
bu lub wcinki. 

8. Ustalenie liczby potrzebnych otworów strzel
niczych, ich kierunku i głębokości. 

9, Określenie potrzebnych wielkości ładunku 
przy uwzględnieniu najkrótszej linii oporu dla strza
łu, właściwości pokładu, położenia przerostów i t. p. 

1 O. Ustalenie porządku, w jakim winny być 
odstrzelane oddzielne otwory strzelnicze. Szczegól
nie należy przy tern zbadać, czy jest wskazanem 
jednoczesne odpalanie wielu otworów strzelniczych. 

W dalszym wykładzie powrócę jeszcze do 
omówienia tych oddzielnych punktów, chciałbym 
przedewszystkiem, podkreślić jedno: będzie może 
zdawać się, iż niektóre pojedyncze punkty mają 
mniej ważne znaczenie. Tak, na przykład, na wy
sokich filarach, przy równomiernem czystem uławi
ceniu węgla, szereg przytoczonych punktów nie 
odgrywa żadnej roli, podczas gdy przy pędzeniu 
chodników stosunki układają się już zupełnie ina
czej. Wszystkie te punkty mają całkowite zastoso
wanie tam, gdzie robotę strzelniczą można opraco
wać zupełnie systematycznie, jek naprzykład na 
kopalniach pszczyńskich. Przy praktycznych zaję
ciach podczas kursu panowie wszyscy widzieli spo
sób prowadzenia robót strzelniczych i spostrzegli, 
iż systematyczny rozwój techniki strzelniczej został 
tu przeprowadzony nie tylko na chodnikach lecz i 
przy odbudowie węgla. Jeżeli nawet w ogólności 
miejscowe .varunki i warunki w pokładach grają 
przytem istotną rolę, i pewna technika s trzelnicza, 
opracowana pod każdym względem, nie da się za
stosować we wszystkich kopalniach i we wszystkich 
pokładach, przedewszystkiem przy grubych bardzo 
pokładach, usiłowanie technika strzelniczego pój
dzie jednak w tym kierunku, aby tam, gdzie to 
możliwe, uwzględniać przy prowadzeniu swych ro
bót wskazane punkty. 

W ogólności, j eżeli zacznę od początku, po
stępowanie technika strzelniczego winno być nastę
pujące: Technik strzelniczy musi obejść wyznaczo
ną część kopalni, dla której ma opracować metody 
techniki strzelniczej, aby uzyskać potrzebne wiado
mości o zaleganiu, właściwościach pokładu i t. p. 
Następnie wybiera on chodnik, dogodny dla rozpo
częcia prób strzelania, i z początku pozwala st~r
szym górnikom strzelać samym. Zaleca się w każ
dym wypadku pozwalać starszym górnikom począt· 
kowo rozporządzać się samym, gdyż inaczej nigdy 
nie uniknie się tych błędów, które oni popełniają. 
Prócz tego technik strzelniczy, obserwując począt
kowo uważnie pracę górników i poznając w ten 
sposób zachowanie się węgla przy strzałach , będzie 
zabezpieczony od niepowodzeń, które były szkod-
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liwe dla jego autorytetu w oczach robotn
1
ków. Na 

drugi lub trzeci dzień technik strzelniczy strzela sam 
i dąży do tego, aby zmniejszać ładunki. Jeżeli w 
tym kierunku nic nie można zrobić przy zwykłym 
sposobie strzelania, rozpoczynają się próby strzela
.nia z pustkami (drążonego). Dokładniejszy opis 
tego sposobu zrobię jeszcze poniżej. 

.Po zapoczątkowaniu w ten sposób pracy przy
chodzi kolej na inne przodki, w których warunki 
są podobne. Przy tern należy zestawiać wyniki 
poszczególnych dni strzelania i wyciągać z nich 
wnioski. W tym celu technik strzelniczy winien 
jeszcze parę dni sam prowadzić roboty strzelnicze 
przy nowo ustalonych minimalnych ładunkach, aby 
upewnić się ostatecznie, czy osiągnięte rezultaty nie 
są przypadkowe. 

Obok oszczędności materjałów wybuchowych 
szczególną uwagę należy poświęcić przedewszys
tkiem na otrzymaniu grubych gatunków węgla, jak 
również na zagadnienie, jak wpływa zmienione po
stępowanie przy technice strzelniczej na wydajność 
górnika, gdyż jest do pomyślenia wypadek, że zbyt 
złożona technika strzelnicza przydaje górnikowi tak 
dużo kłopotów, że skutkiem tego cierpi wydajność, 
i wtedy nie mogłoby być mowy o pożytku. 

W ten sposób należy stopniowo wystudjować 
różne odmiany zalegania pokładów dla ustalenia 
udoskonaleń, możliwych do osiągnięcia w technice 
strzelniczej. 

Podczas prób strzelania należy robić na miej
scu w kopalni notatki o następującycych punktach. 

I. O właściwościach samego pokładu, jegó 
str9pu i spągu. 

2. O istniejących wrębach (położenie, głębo
kość, szerokość). 

3. O liczbie, rozłożeniu i głębokości otworów 
strzelniczych. 

4. O wielkości i położeniu patronów-palników. 
5. O środkach odpalania strzałów. 

6. O ewentualnym zastosowaniu pustek. 
7. O najkrótszej linji oporu do pokonania· 

(zwanej przez niektórych „zabiorem "). 
8. O działaniu pojedynczych strzałów. 
9. O właściwościach i sile gazów postrza

łowych. 

I O. O osiągniętej wydajności grubych gatun
ków węgla. 

11. Krótkie uwagi o przewietrzaniu przodków' 
gdzie były robione próby. 

12. Inne szczególne uwagi o ile są potrzebne. 

Jednocześnie winien być przygotowany szkic 
przodka, gdzie były próby. 

Wszystkie powyższe notatki należy prowadzić 
ściśle rzeczowo, gdyż inaczej bardzo łatwo powsta-
je obraz fałszywy. · 

Materjał, zebrany przed południem podczas 
próbnego strzelania, winien być po południu upo
rządkowany i zestawiony w formie raportu. Było 

by zaleconem używanie w tym celu załączonych 
wzorów, (załącznik I), które okazały się odpo
wiednie. 

Wypdnienie większości rubryk tego formula
rza jest zrozumiałe bez dalszych objaśnień. W ru
bryce „najkrótsza linja oporu" (najmniejszy opór) 
zamieszcza się dane w formie ułamku, przyczem 
licznik oznacza najkrótszą linję oporu przy początku 
otworu, mianownik - najkrótszą linję oporu przy 
dnie otworu, ta ostatnia może być oszacowana 
z kierunku i głębokości otworu strzelniczego. Przy 
strzelaniu bez wrębu podanie najkrótszej linji opo
ru może nastąpić tylko na zasadzie wyczucia. W ru
bryce „pustki" należy podać długość zużytych pa
tronów pustkowych w centyrnentrach. Jeżeli strze
lanie pustkami (drążone) zostało użyte z musu, to 
należy oznaczać je w formie ułamku, naprz. 30/~; 
oznacza, że zostały użyte patrony średnicy 30 mm 
w otworze strzelniczym 45 mm w świetle. 

· Przy lontach należy wskazać procz rodzaju 
lontu (białe, podwójne smołowane, gutaperkowe) 
również kolor nici rozpoznawczej. . 

Przy kapiszonach prócz numeru wielkości na
leży zamieścić dane o ładunku (naprz, piorunian rtęci, 
trinitrotoluol), azydek ołowiu, oraz miejsce wyrobu. 

Takie dokładne wiadomości o użytych środ
kach do palenia strzałów są potrzebne, aby otrzymać 
jasny obraz o ich jakości . . 

W rubryce „przybitka" zamieszcza się krótkie 
dane o rodzaju przybitki naprz.: gliniana, wodna, 
piaskowa przybitka Kruskopf a. Na szkicu otworu 
strzelniczego winno być wskazane położenie i KO

iejność pojedynczych patronów. Położenie kapi
szonu winno być uwidocznione. Dla różnych ma
terjałów wybuchowych należy używać różnych ko
lorów. 

W ru\:>ryce „działanie strzału" należy pokrótce 
scharakteryzować rezultat strzału. 

Przy strzałach włomowych należy także do
dać, jak oderwały one węgiel od przodka. Winny 
być także umieszczone uwagi o gazach postrzało
wych. 

Następne trny rubryki nie wymagają żadnych 
dalszych wyjaśnień. Ocena osiągniętej wydajności 
grubego węgla początkowo w większości wypad
ków bywa zbyt przychylna. Z czasem jednak tech
nik strzelniczy nabywa zupełnie pewnego poglądu . 
Ażeby nauczyć się lepiej szacować wydajność gru
bego węgla zaleca się szczególnie uważnie przyglą
dać się węglowi przy ładowaniu go do wózków ko
palnianych. 

W dolnej części arkusza znajduje się wolne 
miejsce, gdzie należy oznaczać, czy otwory strzel
nicze były strzelane jednocześnie, czy też jedne za 
drugimi. Dalej należy zamieszczać inne szczegól
ne uwagi. 

Do każdego raportu strzelniczego dołącza się 
wyrysowany w skali profil przodka, z którego to 
profilu można powziąć wszystkie potrzebne wiado
mości. Pod szkicem winny być poczynione po-
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trzebne uwagi o własnościach węgla, obecności 
przerostów kamiennych, szczelin i szpar, jak rów
nież dane o właściwościach stropu. Dalej należy 
wskazać, czy chodzi o świeżą część pola, czy też 
o część, która podlega szczególnym wpływom skut
kiem odbudowy w bliskiem sąsiedztwie łub poniżej . 

Prócz codziennych raportów strzelniczych tech
nik strzelni czy winien prowadzić kontrolę o zauwa
żonych strzałach, które nie odeszły, wygotowały 
się lub wypaliły się. Używany w tym celu formu
larz (załącznik Il) jest sam przez się zrozumiały. 
W rubryce „uwagi" winny być wskazane powody 
nie oddania strzalu, wygotowania się lub spalenia. 

Opisana statystyka już po upływie paru mie
sięcy będzie stanowić cenne dane o dobroci i zdat
ności do użytku materjałów wybuchowych, lon
tów i kapiszonów. 

Wreszcie technik strzelniczy winien prowadzić 
książkę pod tytułem: „Wyciąg z codziennych rapor
tów strzelniczych". Załącznik Ili wskazuje wzór 
do użycia w tym celu. O statnie dane służą w szcze
gólności do tego , aby sztygarzy oddziałowi byli po
wiadomieni o próbach strzelania i doświadczeniach, 
przeprowadzonych w ich oddziałach i byli w ten 
sposób zawsze w toku sprawy. 

Najważniejszem atoli zadaniem p1smiennem 
technika s trzelniczego jest przygotowanie ogólnego 
zestawienia o wynikach prób strzelniczych w posz
czególnych pokładach i częściach pokładów. Ze
stawienia te stanowią końcowe rezultaty ze wszyst· 
kich prób. Powinny one w razie potrzeby zawie· 
rać podnietę i wskazówki dla dozoru i dawać za
rządowi podstawy dla wprowadzenia możliwych 
ulepszeń. Takie ostateczne zestawienia winny być 
zebrane według pokładów na podstawie wszystkich 
raporów dziennych i powinny zawierać. 

I. Dane o właściwościach pokładu. 
2. Krótki opis stropu i spągu, dane o rozcią

głości i upadzie jak również o przerostach 1 szcze
linach które znajdują się w węglu. 

3. Właściwość roboty wrębowej. 
4. Opis roboty strzelniczej. 
5. Zestawienie w formie tablic norm dla ce

lowego prowadzenia robót strzelniczych przy pę
dzeniu chodników i odbudowie przy różnych for
mach zalegania i budowy pokładu. 

Tego rodzaju przepisy strzelnicze w formie 
tablic winny zawierać: 

a) Szkic typowego przodka, wskazujący nor
malne (zwykłe) warunki zalegania pokładu; ze szki
cu tego należy mieć możność ustalić wszelkie da
ne o miąższości pokładu, o położeniu i grubości 
przerostów, o grubości oddzielnych ław węgla, o 
położeniu wrębu, położeniu i kierunku otworów 
strzelniczych z danemi o najkrótszej linji oporu do 
pokonania, wysokość i szerokość przodka. 

b) Liczba, położenie i wi~lkość nabojów od· 
dzielnych otworów strzelniczych. 

c) Kolejność, w jakiej winna ona być strzelana. 
d) Dane o osiągniętej wydajności grubego 

węgla i rozchodzie materjałów wybuchowych · na 
tonnę wydobycia. 

Z powyższego winny być w razie potrzeby 
wyprowadzone końcowe wnioski. 

c) Wyniki strzelania pustkowego i osiągnięte 
przy tem oszczędności materjałów wybuchowych. 

Dane, czy w określonych częściach pokładu 
strzelanie drążone jest godne zalecenia, czy też nie, 
jak również, które otwory strzelnicze w tym celu 
należy brać pod uwagę i przy których strzelanie 
drążone zapowiada rezultaty. Wskazania te winny 
być naturalnie odpowiednio uzasadnione. Korzystne. 
będzie powołanie się na odpowiednie codzienne ra
porty strzelnicze. 

f) Wskazówki na zaszłe wypadki, nie odejścia 
strzałów, na strzały które wygotowały się i wypa
liły się. 

g) Spostrzeżenia o właściwościach używanych 
materjałów wybuchowych i środków do palenia 
strzałów. 

h) Godne uwagi dane o używanych przy
bitkach. 

i) Wreszcie winny być uwzględnione właści
wości pokładów i przodków, odróżniające od ogól
nych. 

Nadzór nad zużyciem materjałów wybucho
wych i środków do palenia strzałów. 

Gdy wszystkie pokłady i części pokładów da
nej kopalni zostały opracowane w sposób wyżej 
opisany pod względem techniki strzelniczej i rezul· 
taty codziennych prób zostały zaciągnięte do od· 
dzielnych zestawień ostatecznych, wtedy dalsze za
danie technika strzelniczego stanowi obniżenie do
tychczasowego zużycia materjałów wybuchowych 
do nanowo u stalonych rozmiarów. Winna zatem 
powstać stała dokładna kontrola zużycia materia
łów wybuchowych i środków do palenia strzałów. 
Nastąpi ona najbardziej celowo przez: 

1. Kontrolę zeszytu prowadzonego przez wy
da wce materjałów wybuchowych lub też odpowied
niego wykazu. 

2. Dozorowanie górników w kopalni przez 
często przedsiębraną kontrolę w przodkach i prze· 
glądanie skrzyń z materjałami wybuchowemi. 

3. Przedstawianie przez kopalnie raportów o 
zużyciu materjałów wybuchowych i Środków do pa
lenia strzałów. a mianowicie oddzielnie według po
kładów i oddziałów sztygarskich, a przytem od
dzielnie dla pędzenia chodników, odbudowy fila
rów i robót w kamieniu. 

Zaleca się założenie książek dla takich mie
sięcznych raportów. Książki te stanowią podstawę 
dla utworzenia nadzwyczaj ważnej statystyki zuży
cia materjałów wybuchowych. Wzór tej statystyki 
jak prowadzi się ona na naszej pszczyńskiej kopal
ni Łaziska wskazuje załącznik IV. Wskazuje ona 
rozchód miesięczny materjałów wybuchowych na 
tonnę wydobytego węgla, a mianowicie oddzielnie 
dla różnych pokładów, a w tych podzielona jest 
według filarów i chodników. Zużycie materjałów 
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wybuchowych na robotach kamiennych me powin
no być doliczane do powyższych liczb, aby me 
powstało zamieszanie. 

Ażeby obraz ten bardziej uwydatni~, zaleca 
się wykonanie graficznych wykresów zużycia mate
riałów wybuchowych w gramach na tonnę wydo
bytego węgla. Także i te wykresy wmny być wy
konywane oddzielnie dla różnych oddziałów i po
kładów, przyczem dla każdego oddziału winny być 
wykreślone dwie krzywe, a mianowicie jedna dla 
zużycia materjałów wybuchowych przy odbudowie 
filarów, druga przy pędzeniu chodników. Ogólne 
zużycie materjałów wybuchowych, otrzymane z ze
stawienia zużycia we wszystkich oddziałach i po
kładach, zamieszcza się w ostatniej rubryce staty
styki zużycia materjałów wybuchowych; otrzymuje 
ono również oddzielną linję w grafiku. 

Liczba ta jest istotnie najważniejszą dla oceny 
zużycia materjałów wybuchowych, mogą bowiem 
zachodzić w pojedynczych oddziałach i pokładach 
przypadkowe małe wahania, które należy przypisać 
zmianom miejscowych warunków w przodkach; jed
nak wahania te według moich doświadczeń wyrów· 
nywu1ą się zawsze w przybliżeniu w ogólnym re
zultacie, przeciętnym dla całej poszczególnej kopal
ni, chyba ze następują zasadnicze zmiany w meto
dach odbudowy, w wykonywaniu pracy przy urob
ku węgla lub też przez wystąpienie nowych pokła
dów, macze1 ukształtowanych. Bez wątpienia przy 
ocemamu liczby przeciętnego rozchodu dla całej 
kopalni należy uwzględnić procentowy stosunek 
ilości węgla z filarów i chodników, tak samo natu
ralnie i przy liczbach rozchodu w oddzielnych po• 
kładach i oddziałach, a to skutkiem różnic w roz
chodzie na filarach i w chodnikach. 

Tego rodzaju s tatystyka materjałów wybucho
wych w połączeniu z przejrzystemi grafikami łatwo 
daje wierny obraz gospodarstwa materjałami wybu
chowemi danej kopalni i pozwala prowadzić sto
sunkowo dokładną kontrolę. Po nastaniu stałych 
stosunków będzie ona wskazywać zarządowi kopal
ni, że gospodarka materjami · wybuchowemi jest 
w porządku, jeżeli zużycie materjałów wybucho
wych pozostaje we wskazanych granicach, w prze
ciwnym razie prowadzić będzie do tego, że zaraz 
poszukiwać się będzie przyczyn zwyżki rozchodu 
materiałów wybuchowych, aby usunąć odrazu za
ledwie zarysowane szkody i straty. 

Uważam również za ważne 1eszcze i to, aby 
technik strzelniczy prowadzil dziennik zjazdów do 
kopalni; w dzienniku tym notuje on rezultaty swych 
obchodów, ewentualnie zauważone niedokładności, 
wprowadzone ulepszenia i t. p. 
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domo nie we wszystkich wypadkach są możliwe 
ustne rapoty. 
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Pragnąłbym teraz przejść do szeregu punktów. , wrąb ma dużo większe rozmiary na szerokość 
które mają szczególne znaczenie dla prowadzenia przez to daje już dobry stosunek węgla grubego. 
roboty strzelniczej i dobrych jej wyników. W pewnych wypadkach tak zwana robota wcin-

Zainteresowanie dla roboty wrębowej w du- kowa dała również dobre wyniki pod tą robotą w 
żym stopniu zanikło w latach dobrej konjunktury przeciwieństwie do roboty wrębowej rozumie się 
podczas wojny i w następnym okresie. A jedn<\k prowadzenie wcinki nie równolegle do uwarstwie
robota wrębowa jest nadzwyczaj ważna szczegół- nia, lecz pod kątem prostym lub pochyłym. Do 
niej w okresach, jak teraźniejszy, gdy prawie tylko wykonania wcinki nadaje się tylko wrębiarka ko
gruby węgiel znajduje nabywców i gdy także osz- lumnowa, która ma odpowiedni sektor, pozatem 
czędność na materjałach wybuchowych gra nie- wcinka prowadzi się tak samo głęboko, jak wrąb 
zwykle ważną rolę, a kiedy koszty potrzebnej siły i albo od stropu do opadu albo tylko przez część 
przy robocie wrębowej schodzą coraz bardziej na pokładu, aby naruszyć spoistość pewnego przerostu 
drugi plan, ponieważ drobne gatunki węgla i mniej kamienistego lub ławicy węgla niezwykle twardej, 
wartościowe produkty węglowe, które służą dla która okazuje szczególny opór przy robocie strzel
wytwarzania siły, jedynie z trudem znajdują zbyt. niczej. Na pszczyńskich kopalniach próby wcinek 

Robota wrębowa nie gra po większej części częstokroć były robione; prowadzenie wcinek nada
żadnej roli tylko w pokładach grubych, gdzie zwy- je się w pewnych wypadkach i przy odbudowie fi
kle tak duża powierzchnia przodka węglowego, jest Jarowej, aby w ten sposób utworzyć otwarty przo
odsłonięta, że rozchód materjałów wybuchowych dek (ścianę) . 
i wydajność węgla grubego dają się pomyślnie usta- Najważniejszem zadaniem technika strzelnicze
lić przy umiejętnym prowadzeniu roboty strzelniczej go jest nauczyć robotników prawidłowego zakłada
także bez roboty wrębowej. Inaczej rzt.cz się ma nia otworów strzelniczych i prawidłowego wymie
przy prowadzeniu chodników i przy odbudowie w rzenia ilości materjalu wybuchowego, potrzebnej dla 
średnich i cienkich pokładach. Tutaj robota wrę- danego otworu strzelniczego. Zadanie to nie jest 
bowa ma swe bardzo wielkie zalety, jeżeli nie jest łatwe, gdyż na większości kopalń gospodarstwo ma
wprost niezbędną . terjalami wybuchowemi zostało srodze zaniedbane 

Istnieje dużo systemów dobrych maszyn wrę- w ostatnich latach, a ludziom po większej części 
bowych. W rzędzie można zastosować wrębiarki brakuje poczucia oszczędności w stosunku do tych 
kolumnowe, które oddawna cieszą się uznaniem. materjałów. Poprzednio bylo to inaczej, kiedy ro
Bardziej ograniczonym jest obszar użycia maszyn botnicy wiercili ręcznie. Wybicie otworu strzelni
sztangowych i łańcuchowych; wymagają one szcze- czego kosztowało wiele czasu i górnicy zastanawia
gólnie odpowiedniego stropu i podsadzki. Z dru- li się bardzo dokładnie, jak należy najracjonalniej 
giej jednak strony tam, gdzie one mają zastosowa- założyć dziurę; ponieważ pozatem materjały wybu
p.ie w związku z odbudową długiemi przodkami po chowe były liczone robotnikom po pełnych cenach, 
rozciągłości, mogą one prócz bardzo wysokiej wy- oszczędzano na materjałach wybuchowych i łado
dajności doprowadzić i do bardzo małego zużycia wano tylko tyle do otworu strzelniczego, ile było 
materjałów wybuchowych oraz bardzo dobrego sto- rzeczywiście potrzeba; również dla tego przybitka 
sunku grubego węgla. Konieczności czasu po bu- była robiona jaknajlepiej. Teraz jednak od dłuższe
dziły znowu wszędzie do życia poprzednio zarzu- go czasu odstępuje się zbyt tanio materjał wybu
cone próby z tego rodzaju maszynami, po części chowy robotnikom, tak, iż oni chętnie dają większe 
z zupełnie dobrym wynikiem. ładunki do strzałów, aby być pewniejszemi skutków. 

Położenie wrębu daje się bez trudu określić Ażeby górnikowi przywrócić znów przekonanie, że 
tam, gdzie znajduje się odpowiedni przerost skały może mu wystarczyć mniejsza ilość materjału wy
płonnej . Należy jednak w tym wypadku ściśle buchowego, technik strzelniczy musi stale i nie
zwracać uwagę, aby pył z wrębówki nie dostawał zmordowanie wskazywać na praktycznych przykła
się do wydobycia. Jeżeli niema przerostów, to ma dach robotnikom w przodkach na wszystkie oko
się wolny wybór miejsca wrębu. W tych wypad- liczności przy pracy strzelniczej, które są miarodaj
kach zakłada się ewentualnie wręb w spągu, aby ne dla prawidłowego założenia otworów strzelni
nie ponosić strat przez rozpylanie węgla, jednak czych i dla określenia . ilości materjałów wybucho
tylko w tym razie, gdy spąg nie jest zbyt twardy. wych. Musi on pouczać robotników jak winna być 

Aby być zupełnie skutecznym-wrąb musi być wyzyskana przy robocie strzelniczej każda nastrę
możliwie głęboki. Przy wrębówkach kolumnowych czająca się korzystna okoliczność i jak przytem 
w warunkach w przodku poniekąd sprzyjających bardzo małemi ilościami materjału wybuchowego 
należy wymagać osiągnięcia najmniej 1,5 m, a przy można również osiągnąć dobre wydajności. Za
dogodnych okolicznościach daje się przeprowadzić pewne do tych okoliczności zalicza się również jak 
wrąb do 1.75 i 1,80 m Im głębszy jest wręb, tern najlepsze wyszkolenie robotników, które może być 
mniej potrzeba materjałów wybuchowych, a węgiel osiągnięte nie odraz.u i nie w krótkim czasie. Trze
otrzymuje się w grubszych kawałach. Przy sztan- ba na to cierpliwości, gdyż postępy będą się za
gowych i łańcuchowych wrębiarkach przeprowadze- znaczały tylko stopniowo. Nastąpią one jednak na
nie tak głębokiego wrębu jest niemożliwe, w tych pewno, jeżeli technik strzelniczy swą działalnością 
wypadkach nie jest to nawet tak potrzebnem, gdyż potrafi przekonać robotnikó-.v, że jego metoda strzel-
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nicza jest lepsza, niż zwykła metoda robotników. 

Ważnym momentem przy przyuczaniu robot
ników do oszczędnego używania materjałów wybu
chowych jest ustalenie cen zarachowania ich dla 
robotników. Podczas gdy w czasach przedwojennych 
liczono, jak wiadomo, robotnikom materiały wybu
chowe podług całkowitej ich ceny, przyczem ro
botnicy z własnej chęci mieli największy interes w 
oszczędnem użytkowaniu materiałów wybuchowych; 
w okresie stopniowego podnoszenia się cen w cza
sie inflacji pozostawiono dłuższy czas bez zmiany 
ceny, potrącane robotnikom za materiały wybucho
we. Dopiero, gdy ceny rynkowe materjałów wy
buchowych osiągnęły bardzo znaczną wysokość, 
przystąpiono do stopniowego podnoszenia cen ma
teriałów wybuchowych, potrącanych robotnikom; 
przytem oddzielne zarządy poszły nieco więcej lub 
mniej naprzód. Niektóre zarządy obawiają się, że 
przy ustaleniu za wysokich cen można obniżyć wy
dajność, gdyż robotnicy mogliby stać się zbyt ostroż
nymi przy robocie strzelniczej. Jakkolwiek w tym 
sposobie rozumuwania jest nieco słuszności, nie 
można jednak zalecać, aby pozostawano zbyt wty
le z cenami dla robotników w porównaniu z , rze
czywistemi cenami materiałów wybuchowych, gdyż 
wtedy robotnicy zbyt mało osobiście odczuwają 
koszty materiałów wybuchowych i skłonni są wów
czas uprawiać trwonienie tych materjałów. Jednem 
z następstw tej rozrzutności jest naturalnie zniżenie 
wydajności grubych gatunków węgla obok niezwykle 
zwiększonych wydatków na materiały wybuchowe. 

Należy przeto zalecać, aby liczyć robotnikom, 
jeżeli nie pełne koszty własne materjałów wybucho
wych, to w każdym razie określoną niezbyt drobną 
część tych kosztów, która powinna wynosić przy
najmniej połowę, a jeszcze lepiej 2/s kosztów wła
snych. 

W ten sposób zaradzi się również częstemu 
wynoszeniu materiałów wybuchowych, które to wy
noszenie okresami przybiera nadzwyczajne rozmia
ry - naprz. przed wielkiemi świętami dla wykony
wania strzelania świątecznego - i przyczynia kopal
niom niepotrzebnie zbyteczne koszty, wcale nie zbyt 
inałe. 

Jeżeli w powyższy sposób wyrobiono u robot
ników prawdziwe pojęcie o wartości materjałów wy
buchowych, to dojdą oni sami do oszczędnego ich 
użytkowania. 

Bardzo wielką omyłką, praktykowaną często 
przy robocie strzelniczej, stanowi sposób jej wyko
nania, nierzadko będący w użyciu: wiercić odrazu 
wszystkie dziury w przodku i razem je odpalać. Przy 
tego rodzaju metodzie nie może być zupełnie mowy 
o ostrożnej robocie strzelniczej; działanie jej może 
się okazywać tylko w ten sposób, iż górnik napy
cha w liczne, razem wywiercone dziury tyle mater
iału wybuchowego, ile ina go pod ręką i potem 
strzela; rezultat jest zwykle odpowiedni: jeżeli osią
gnięto jakieś działanie, to węgiel okazuje się w 
większej części rozbitym na pył i grysik, nie mó-

wiąc nic o kosztach materiału wybuchowego. Ten 
zły zwyczaj winien być zwalczany bezwzględnie i 
jak najsilniej. Górnicy muszą znów nauczyć się 
pojmować, jak duże znaczenie mają oddzielne strza
ły, a także iż należy wiercić nowy otwór dopiero 
wtedy, kiedy przekonano się o rezultacie po przed · 
niego. Również należy górników nanowo pouczyć, 
jak korzystnem jest obe'rwać zruszony węgieł kilo
fem i usunąć go przed założeniem nowego otworu 
strzelniczego. W ten sposób oszczędza się bardzo 
dużo materiału wybuchowego, tern więcej jeżeli gór
nik uwzględni przy zakładaniu drugiej i następnych 
dziur łupliwość węgla, wskazaną przez pierwszy 
strzał. Tylko, jeżeli chodzi o dziury włomowe lub 
jeżeli otwory strzelni<;ze tak leżą względem siebie, 
iż nie wpływają na siebie wzajemnie, stosownem 
jest jednoczesne wiercenie ich i odpalanie łączne. 
Przy jednoczesnem odstrzeliwaniu kilku otworów 
strzelniczych górnik stara się pomóc sobie w ten 
sposób, że poprostu przeładowuje dziury; aby osięg
nąć właściwe ich działanie. Pomijając podniesienie 
kosztów zużycia materiałów wybuchowych i zmniej
szenie ilości grubego węgla - taki proceder pro
wadzi jeszcze do całego szeregu innych szkód. Przy' 
pędzeniu chodników zostaje często uszkodzony bu
dynek; prócz tego przez zbyt silne wstrząśnienie wę ... · 
gieł w przekroju chodnika tak się osłabia, że często 
chodnik nie wytrzymuje bez budynku i wydatki nie ... 
potrzebnie wzrastają; dalej skutkiem przeładowania 
otworów strzelniczych powstają znane uciążliwe ga
zy postrzałowe, utrudniając robotnikom szybki po
wrót do przodka, wstrzymując postępy roboty i 
ograniczają wydajność. Wreszcie w ten sposób 
przeładowane strzały mogą wywołać wybuch pyłu 
węglowego, którego następstwa są jednakowo ni-· 
sl:czące tak dla załogi) jak i dla kopalni. 

Również wiele grzeszy się przez przybitkę. 
Przybitka jest nadzwyczaj ważna dla działania każ
dego strzału. Szczególnie dobrą musi być przybitka 
przy czarnym prochu. Jednak nie należy zaniedby
wać przybitki także przy kruszących materjałach 
wy\;>uchowych. Dobra przybitka - to połowa ro
boty strzelniczej. Bardzo energicznie należy wy ... 
stępować przeciw ciągle jeszcze ro~powszechnione
mu fałszywemu pojęciu, ż'e przy ładunkach z kru
szących materjałów wybuchowych nie potrzebna
jest żadna przybitka. Nie używać przybitki jest to 
zawsze trwonić materiał wybuchowy, niezależnie od 
niebezpieczeństwa, jakie przy tern występuje. 

Ponieważ jednak robotnicy chętnie zaniedbują 
przybitkę lub też robią inne głupstwa, jeżeli nie 
mają przybitki zupełnie dogodnie pod ręką, technik 
strzelniczy winien zważać, aby na miejscu było sta
le dosyć dobrego materjału na przybitkę. Prasy do 
wyrabiania klusek z gliny okazały się bardzo od
powiedniemi, dostarczając bardzo przydatnego i do ... 
godnego materjału do przybitek. 

Technik strzelniczy winien stale zwracać uwa..
gę na własności materiału wybuchowego, jeżeli chce 
osiągnąć dobre rezultaty. Jeżeli powstają jakiekol ... 
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wiek wątpliwości co do materiału wybuchowego -
należy natychmiast prz.ystąpić do badania przyczyn; 
częstokroć winnem jest nieodpowiednie przechowy
wanie materiałów wybuchowych, częstokroć jednak 
złe, wadliwe środki do palenia strzałów, Niekiedy 
przyczyna leży także w zmianie własności węgla. 
Jeżeli naprz. węgiel staje się nagle bardziej szczeli
nowatym, wtedy normalny dotąd używany materiał 
wybuchowy staje się nieodpowiednim i okazuje się 
potrzebnem zastosowanie bardziej kruszącego ma
teriału. Doświadczony technik strzelniczy zwykłe 
sam trafi w takim wypadku na właściwą drogę, o 
ile nie obawia się potrzebnego trudu. Mimo to mo
że się zdarzyć przy szczególnie trudnych wypad
kach, iż on sam nie dojdzie do rozwiązania zagad
nienia. Wtedy zaleca się pracować ręka w rękę 
z fabryką, dostarczającą materiały wybuchowe i za
sięgnąć rady technika strzelniczego tej fabryki. Ta
ey technicy zwykle zajmują się stałe próbami ma
terjałów wybuchowych dla odbiorców na kopalniach 
w całym okręgu i dlatego rozporządzają oni takim 
zapasem doświadczenia, że łatwo im przyjdzie po
móc nawet w trudnych wypadkach. Wagóle nale
ży zalecać technikom strzelniczym, aby pozostawali 
w ścisłej łączności z fabrykami materiałów wybu
chowych i w ten sposób przez obustronną wymia
nę myśli mogli jaknajbardziej rozszerzać zakres 
swych doświadczeń i wiadomości. Oględziny fa
bryki materjałów wybuchowych, jakie miały miejsce, 
wskazały, jak intensywną pracę prowadzą one w tym 
kierunku. Szkoda było by, gdyby technik strzel
niczy nie chciał z niej korzystać. Przedewszys
tkiem fabryka materiałów wybuchowych może oka
za~ technikowi strzelniczemu dobrą pomoc przy 
właściwym wyborze materiału wybuchowego, a 
przecież od należytego wyboru materiału wybucho
wego i środków do palenia strzałów zależy prze
dewszystkiem cały efekt roboty strzelniczej. 

Już poprzednio poruszyłem kwestję, jak waż
ną rzeczą jest obserwowanie nabojów, które nie 
odeszły; tutaj chciałl:~ym zwrócić uwagę na jedną 
omyłkę, która bardzo często bywa czyniona przy 
ocenie strzałów, które zawiodły, jeżeli naboje nie 
oddają, ludzie są zbyt skłonni przypisywać to wa
dom materjału wybuchowego, zapewne i ta przy
czyna, niestety, zdarza się okazyjnie, w większości 
jednak wypadków nieoddawania strzałów należy 
przypisać albo nieodpowiednim środkom do pale
nia, albo niewłaściwemu wykonaniu roboty przy 
nabijaniu otworu strzelniczego. Jak to było stwier
dzone przez samego autora, na naszych kopalniach 
liczba strzałów, które nie odchodzą, nadzwyczaj się 
zmniejszyła od czasu, kiedy technicy strzelniczy 
wykonują surowy nadzór. Zwykła liczba strzałów, 
które nie odeszły, przeciętnie wynosi nie więcej niż 
3 na miesiąc na oddział sztygarski, liczba, która 
jest znikomo mała. 

Tak zwane strzelanie drążone (pustkowe) jest 
ważnym środkiem pomocniczym dla zmniejszenia 
zużycia materjałów wybuchowych, jak również dla 

osiągnięcia większej ilości węgla grubego. Strzela
nie drążone (pustkowe) jako metoda jest znane od
dawna. Dziwnym zbiegiem okoliczności metodę tą 
kilka razy wprowadzano i zarzucano. Obecna nie
pomyślna konjuktura węglowa i niezwykle wielka 
różnica w cenach pomiędzy grubym i drobnym wę
glem uczyniła nanowo sprawę dobrego ustosunko
wania sortymentów węgla zagadnieniem bardzo Ży
ciowem dla każdej kopalni i dlatego przywrócono 
należne znaczen ie strzelaniu pustkowemu. 

Pod strzelaniem pustkowem rozumie się taką 
metodę strzelania, przy której do otworu strzeln i
czego włącza się pustą przestrzeń. Może stać się 
to w dwojaki sposób. Przy strzelaniu pustkowem 
z musu następuje to w ten sposób, że średnicę 
otworu strzelniczego wybiera się większą niż śred
nicę patronu. Naprzykład, jeżeli patron ma śred
nicę 30 mm, otwór strzelniczy winien mieć średnicę 
40 - 43 mm. W ten sposób powstaje pusta przes
trzeń około patronu, która wynosi 1 ooi objętości 
patronu. Inne postępowanie dla utworzenia pustej 
przestrzeni polega na tern, że słup patronów zostaje 
przerwany albo pt"zez włączenie pustych patronów 
(pustaków), albo też za pomocą innych środków i 
w ten sposób stwarza się pustą przestrzeń. Szcze
gólne działanie pustej przestrzeni daje się objaśnić 
w sposób następujący: strzelanie pustkowe przez 
powiększenie komory ciśnienia wybuchowego umo
żliwia zmniejszenie grubości ładunku i obniżenie 
jego kruszącego działania. Tam, gdzie nastąpiło 
pr7edłużenie słupa materiału wybuchowego zapo
mocą pustej przestrzeni, przyłącza się jeszcze dal
szy moment: przez przedłużenie komory ciśnienia 
wybuchowego linje ciśnienia wybuchowego kształ
tują się wybitnie równomierniej i w ten sposób 
osiąga się zmniejszenie ilości ładunku . Mogę to 
najlepiej udowodnić na przykładzie praktycznym. 
Przypuśćmy, że w chodniku pod piętrem należy ze
strzelić warstwę węgla grubości 0,50 metra na dłu
gości 1,2 metra. Zakładamy przeto otwór strzelni
czy pod piętrem równoległy do dolnej powierzchni 
ławy do zestrzelenia (porówn. obok umieszczony 
szkic). Najmniejsza Jinja oporu do pokonania bę
dzie wynosiła z przodu i z tyłu około 0,50 m. Je
żeli ładunek byłby wtłoczony do najgłębszego miej
sca otworu strzelniczego, to z pewnością w tern 
miejscu przebiłby on węgiel i powstałyby okulary. 
a pozostała część ławy zwisała by ku przodowi. 
W takim wypadku bez trudności można sobie po
móc, jeżeli włączyć pustą przestrzeń do słupa ła
dunku. W ten sposób wyrówna się niejedno
stajność linii ciśnienia wybuchowego od dna otwo
ru wiertniczego do jego poczatku i przez strzał uda 
się osiągnąć spuszczenie całej ławy. Przez zmniej
szenie kruszenia materiał wybuchowy, jak wskaza
no wyżej, będzie działał bardziej przesuwająco i 
prująco, a ilość grubego węgla podniesie się. 

Jak to się rozumie samo przez się, strzelanie 
drążone tpustkowe) jest to metoda, która ze wzglę
du na sposób swego działania może być stosowana 
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tylko w pewnych wypadkach, Zupełnie wyłączo
nem jest stosowanie jej w takich wypadkach, gdzie 
potrzebne są ładunki specjalnie silnie ubite, jak na
przykład przy strzałach włomowych. T aksamo 
strzelanie drążone nie może mieć zastosowania przy 
węglu szczelinowatym. Przeciwnie w pewnych wy
padkach strzelanie drążone będzie miało bardzo 
dobre wyniki: przy pobieraniu piętra, spodu, ścian, 
przy zestrzeliwaniu obnażonych ław węgla, przy 
strzelaniu dziur bocznych po zrobieniu włomu . Tak 
samo na wysokich filarach, jeżeli są odsłonięte du
że powierzchnie już podrobione, będzie się praw
dopodobnie za pomocą strzelania pustkowego otrzy
mywać dobre rezultaty. 

I.s;c.t. ,J"•uf f..i. ~ 

"i' ci.Śnwnio. 'i}l~"'ł.o"lc!Jo 
Ji-u.~j'\ ~ro~i ,.;,jntni<jm~ 
DJLH"-· 
Jhoii;.qo;c ufi.zoneni11. 

.vk..&.ni~: 

Bez wątpienia nie można o tern powiedzieć 
zgóry, bez prób w każdym pojedynczym wypadku. 
Gra tu rolę tak wiele poszczególnych momentów, 
jak twardość i spoistość węgla, jego szczelinowatość 
nasycenie wodą i wiele innych, iż tylko praktyczna 
próba może dać pewność, czy strzelanie drążone 
(pustkowe) przedstawia korzyści czy też nie. 

Crubość przybitki musi być wystarczająca tak
ie i przy strzelaniu drążonem z włączeniem do 
słupa ładunku pustej przestrzeni, a używana dla 
przybitki glina-dobrą. Inaczej może zajść przypa
dek, że przybitka zostanie wyciśnięta zaraz po 
odejściu zapalnika, co musi mieć naturalnie jako 
następstwo wygotowanie strzału i nieosiągnięcie 
działania wybuchowego. 

Co do położenia pustej przestrzeni, należy za
znaczyć, że materjał wybuchowy musi zawsze leżeć 
na dnie otworu strzelniczego, gdyż w tym punkcie 

musi być w każdym razie wykonana największa 
praca. Dzielenie słupa materjału wybuchowego 
może być zalecane tylko przy używaniu materjału 
wybuchowego z saletrą amonową, silnie działające
go i pP.wnie przenoszącego działanie. Należy kłaść 
szczególny nacisk na używanie silnie i pewnie dzia
łających kapiszonów, gdyż dobre działanie eksplo
zyjne materjału wybuchowego zależy przecież, jak 
wiadomo, w szczególnej mierze od siły początko
wego uderzenia. Jeżeli ma się tylko do rozporzą
dzenia słabe kapiszony lub też strzela się niezbyt 
silnym materjałem wybuchowym, to będzie z pew
nością najwłaściwszem zalecać umieszczanie pustki, 
długości zwykle około I O- 20 cm często jednak 
także o wiele dłuższych między patronem palnikiem 
a przybitką z gliny. 

W każdym razie strzelanie pustkowe jest me
todą, która, jak powiedziano, może przynieść wie
lorakie korzyści, lecz nie zawsze może być stoso
waną. Wymaga ona zręcznych górników strzało
wych, a technika strzelniczego kosztuje wiele trudu 
i pracy tak wyćwiczyć górników, aby mogli oni z 
pożytkiem stosować tę metodę. Technik strzelui
czy nie powinien jednak obawiać się tego trudu i 
i pracy, gdyż one napewno opłacą się sowicie . 

Na tern, co zostało przezemnie przytoczone, 
nie wyczerpują się zadania technika strzelniczego. 
Jest jeszcze dużo innych dziedzin, w których tech
nik strzelniczy może okazać dobre usługi swojej 
kopalni. Wyliczać tu je wszystkie, zaprowadziło by 
za daleko. Chciałbym poruszyć jeszcze tylko jeden 
punkt. Technik strzelniczy przy swych obchodach 
kopalni, podczas których zwiedza ją całą, ma stale 
nadzór nad czystością wydobycia. W ten sposób 
może on przynieść swej kopalni bardzo duży po
żytek. Nakoniec winien on zwracać uwagę na to, 
aby inwentarz kopalniany nie był niszczony przez 
niepotrzebny wandalizm. Ustaliliśmy bowiem, iż 
zdarzają się robotr)icy, którzy strzelają węgiel prosto 
do wozów. Ludzie ci chcą sobie ułatwić ładowa
nie węgla; w tym celu stawiają oni przed strzałami 
wóżki wydobywalne, pochylone ku przodkowi i 
strzelają w oczekiwaniu, że część oddzielonego przez 
strzał węgla znajdzie się bezpośrednio w wózkach. 
Można sobie wyobrazić, że tego rodzaju procedura 
nie wpływa dobrze na wózki. 

Rezultaty działalności techników strzelniczych 
okazują się najwyraźniej na spadku zużycia ma
terjałów wybuchowych. Jako przykład mogę wska
zać dane, dotyczące trzech kopalni w Łaziskach„ 
które są najbliższe dla mnie i które obserwowałem 
najlepiej. 

Rozchód materjałów wybuchowych wzrósł tutaj 
po wojnie, tak jak i w innych okręgach, do pod
wójnej wysokości · zużycia przedwojennego. Dzia
łalność techników strzelniczych rozpoczęła się przy 
końcu 1922 r. Przeszedł naturalnie jeden i drugi 
miesiąc zanim wpływ tej działalności zaznaczył się
wyraźniej. Wówczas jednak rozpoczął się szybki 
spadek zużycia materjałów wybuchowych, jak te> 
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widać z krzywych na załączniku V. Tak naprzy
kład na kopalni „Brade" rozchód obniżył się z mniej 
więcej 1 OO gr w dniu 1 stycznia 1920 r. do 60 gr 
obecnie; na kop. „Szczęście Henryka" z 155 gr na 
55 gr; na kop . „Królewicz" z 132 gr do 70 gr; na 
kop. „Szczęść Boże" z 105 gr do 80 gr. Krzywa 
nie spada na wszystkich kopalniaćh jednakowo, co 
się objaśnia różnorodnością warunków miejscowych. 
Na kopalniach „Brade" i „Królewicz" roschód spadł 
do połowy, ·na kop. „Szczęść Boże" mniej, gdyż 
tutaj w nowoutworzonych polach warunki okazały 
się trudniejsze w porównaniu do dawnych; warunki 
te wymagają większego rozchodu materjałów wy
buchowych. Z tych krzywych również jest widocz
nem, że zmniejszenie zużycia materjałów wybucho
wych nie następuje odrazu, lecz że dla osiągnięcia 
celu są tu wymagane dłuższe okresy czasu, więcej 
niż rok. Po osiągnięciu celu następują jeszcze za
wsze małe wahania 2 do 3 gr, które nie mają zna
czenia, jeżeli nie występuje dla rozchodu materjału 
wybuchowego znowu trwała tendencja zwyżkowa. 

Chciałbym jeszcze zaznaczyć co do tych liczb, 
iż w ten sposób nie tylko osiągnięto na poszcze
gólnych kopalniach takie wysokości zużycia mate
rjałów wybuchowych, jakie były w czasie pokoju, 
lecz tereźniejsze liczby są niższe od liczb podczas 
pokoju. Jako materjał wybuchowy używa się na 
trzech wskazanych kopalniach tylko miedziankit. 
Należy to specjalnie uwzględnić przy ocenie tych 
liczb, gdyż znajdują się ludzie, którzy są zdania, że 
miedziankitem nie można strzelać z tak dobrym 
wynikiem. Liczby powyżej wskazane są to zapew· 
ne najlepsze wysokości zużycia w całym okręgu. 
W skazują one, jakie rezultaty można osiągnąć sys
tematycznem dozorowaniem roboty strzelniczej i 
syste?1atycznem udoskonaleniem techniki strzel
nicze). 

Na zakończenie należało by rozpatrzeć, jakie 
korzyści może przynieść zmme1szenie zużycia ma
terjałów wybuchowych. Chcę wziąć pod uwagę 
kopalnie, na której rozchód materjałów wybucho
wych wynosi 220 gr na tonnę i gdzie technik strzel
niczy ma przeto przed sobą sporą część pracy. 
Okaże się dla niego napewno możliwem obniżyć 
z biegiem czasu zużycie materjałów wybuchowych 
o 80 gr, to jest do 140 gr na tonnę. 80 gr mater· 
jału wybuchowego odpowiada przy teraźniejszej 
przeciętnej cenie 20 groszom. Ilość grubego węgla 
powiększy się przytem najmniej o 3ł%. Otrzymamy 
przeto na 1 OOO i wydobycia 35 t więcej węgla grubego, 
co oznacza kwotę cztery razy większą od osiąg· 
niętej na bezpośredniej oszczędności materjałów 

wybuchowych. Sumy które z tego powstają, są 
przeto bardzo znaczne kwoty, które są rzeczą wiel
kiej wagi d la każdej kopalni w teraźniejszych złych 
czasach i które pomogą niejednej słabej kopalni 
dla zrównoważenia stanu jej finansów. 

Jak każde prawie nowe urządzenie tak i wpro·· 
wadzenie techników strzelniczych znajduje w prze·· 
myśle pewien opór. Należy jednak przypuszczać, 
że trudności te pozwolą się usunąć stosunkowo 
łatwo, ponieważ chodzi tu o urządzenie, które, 
prócz swego głównego górniczo-policyjnego zadania, 
przynosi znaczne korzyści przemysłowi kopalnia
nemu. Oczywiście jest przy tern niezbędnem zało
żenie, że przy obsadzaniu posad techników strzel
niczych zostanie uczyniony odpowiedni wybór. Po
nieważ od sprawności technika strzelniczego i sta
nowiska, jakie zajmie on w ruchu kopalni zależy · 
bardzo dużo, jeżeli nie wszystko, zaleca się przy 
tern przyjmować pod uwagę jeszcze i poniższe wy
wody. 

Jak to wynika z opisanej powyżej działalności 
technika strzelniczego, winien on być uważany w 
sprawach techniki strzelniczej, jako doradca, jeżeli 
nawet nie jako zwierzchnik sztygarów oddziało
wych. Jest przeto koniecznem dać mu możliwie 
dalej idącą niezależność od technicznych urzędni
ków kopalnianych. Na kopalni winien on podle
gać tylko kierownikowi robót dołowych i sztygaro
wi zmianowemu (zastępcy kierownika robót doło
wych). Urzędnicy kopalniani, którzy początkowo 
mało się orjentują co d.o działalności i bardzo waż
nych zadań technika strzelniczego, będą go sna
dnie uważać za zbytecznego. Można przypuszczać, 
że niejeden sztygar oddziałowy, który dotąd pra
wie zupełnie nie kontrolował roboty strzelniczej i 
skutkiem tego miał w swojem polu nieproporcjo
nalnie wysoki rozchód materjałów wybuchowych 
przy wadliwem wykonaniu robót strzelniczych, bę
dzie przeciwdziałał nowowprowadzonemu techniko
wi strzelniczemu, aby zasłonić swoją opieszałość, 
swoje długoletnie grzechy w tej dziedzinie. 

Jeżeli jednak na to niezbyt łatwe stanowisko 
technika strzelniczego wyszukano odpowiednio wy· 
kwalifikowanego, doświadczonego i niezbyt młode
go urzędnika, nie będzie dla niego zbyt trudnem 
dopiąć swego celu. Zarząd może technikowi strzel
niczemu bardzo ułatwić jego zadanie i utorować 
mu drogi, jeżeli będzie należycie podtrzymywać je
go autorytet. Według mych spostrzeżeń w każdym 
razie rzeczowe, świadome celu, wolne od wsze!· 
kiej osobistej nieprzyjaźni postępowanie technika. 
strzelniczego zawsze prowadziło do celu. 
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Wykaz osób, które zdały z dobrym postępem egzamin na technika strzel
mczego wobec reprezentanta Wyższego Urz·ędu Górniczego w Katowicach 

po myśli § 17 4 przep. górn. polic. z d. 2 lipca r. 1923. 
Ó. Data 
J egzaminu 

I 26/Xl-1923 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
8 
9 

JO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

I 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
~2 

" 

28/Xl-1923 

„ 

" 
" 

14/Xll-1923 

Imię i nazwisko Kopalnia 

Stolarski Józef Knurów 
Lesiecki Walery Król- Południe 
Grzybowski Jerzy Król- W schód 
Inż. Michał Władysław Król-Północ 
Inż. Wroński Kazimierz Król-Północ 
Inż. Wójcik Witold Król- Wschód 
Inż. Wierzbowski Konrad Bielszowice 
Wiljan Ryszard Nowa Przemsza 
Hadiczek Alfons Karol 
Głusk Emil Ferdynand 
Scholz Oskar Ferdynand 
Richter Alfred Florentyna 
Hoppe Juljusz Ferdynand 
Soballa Józef Florentyna 
Smolarski Józef Wolfgang 
Viebig Ryszard Radzionków 
Klosson Jerzy Bronibor 
Grisko Rudolf Gotthard 
Hiłlinger Walter Litandra 
Renk Bernard Paweł 
Janiszowski Augustyn Lignoza 
Mandrysz Florjan Hoym 
Tabaczek Rudolf Bóg z nami · 
Gołly Franciszek Romer 
Deponte Józef Donnersmarck 
Schickhelin Hubert Dębieńsko 
Vogt Maksymiljan Ema 
Wurst Feliks Anna 
Nowak Wiktor Anna 
Kuntze Ernest Wujek 
Meyer Ernest Niemcy 
Kawałle Karol Matylda 
Sassin Maksymiljan Kleofas 
Steinert Edward Matylda- Zachód 
Inż. Koczurkiewicz Wład. Król-Zachód 
łnż. Titz Robert Kleofas 
Wurst Fryderyk Maks 
Ai.igustin Andrzej Eminencja 
Urbańczyk Franciszek Król 
T oltin Robert Knoff 
Schubert Henryk Richter 
Geller Jan Ficinus . 
Schastok Wilhelm Hrabina Laura 
Litański Paweł Giesche-·Carmer 
Hohm Paweł Hugo 
Dryja Wiktor Błogosławień.Boże 
Kitsch Józef Błogosławień.Boże 
Matheiwitz Edmund Błogosławień.Boże 
Inż. Jurkiewicz Konstanty Król 
Nowak Ernest Niemcy 
Skowron Augustyn Oswag 
Nowak Józef Eminencja 

ci. I Data 
_j egzaminu 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6i 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

24!Xl-1924 

26,Xl-1924 

„ 

„ 

„ 
28lX1-1924 

„ 

" 

Imię i nazwisko 

Inż. Seibert Hugo 
Mildner Ernest 
Hottewicz Jan 
Stachiewicz Kazimierz 
Wengerek Jan 
Piwowar Alojzy 
Kwapuliński August 
Hanslik Ernest 
Hamerla Jan 
Klein Otto 
Schulz Herbert 
Schimansky Teodor 
Olearczyk Stanisław 
Nowak Leon 
Kontny Ludwik 
Schoppa Feliks 
Farny Józef 
Jany Paweł 
Ziemba Paweł 
Fiebig Ewald , 
Koczurek Jan 
Gajda Adolf 
M,1ller Ryszard 
F elkel Karol 
Kaliga Teodor 
Pradel Wiktor 
Ast Ryszard 
Klose Ewald 
Lubina Jan 
Schmieschek Waldemar 
Scheffczok Paweł 
Lukosch Rudolf 
Reimann Ewald 
Przybiłla Maksymiljan 
Chowanietz Wilhelm 
Peterhansel Wilhelm 
Knopp Gwido 
Staniczek Leopold 
Burjan Józef 
Grabowski Roman 
Pawlas Franciszek 
Sikora Jan 
Krzemiński Juljan 
Retlek Alojzy 
Korzuschnik Paweł 
Klaczyński Leon 
Dryksiak Józef 
Inż. Wilczek Franciszek 
Inż. Sikora Paweł 
Inż. Kozarski T adeus:t' 
Inż. Gauschinietz Artur 

Kopalnia 

Bliicher 
Sląsk 
Bóg z nami 
Książe ·· 
Andaluzja 
Andaluzja 
Matylda 
Anna 
Anna 
Pokój 
Błogosław. Bo.że 
Hillebrand 
Radzionków 
Hugo 
Śląsk 
Donnersmarck 
Bliicher 
Giesche 
Giesche 
Kleofas 
Broni bor 
Wolfgang 
hr. F rar.ciszek 
Henryk 
Huta Laury 
Richter 
Dębieńsko 
Mysłowice 
Gotthard 
Paweł 
Li tan dra 
Maks 
Wujek 
Hohenlohe F anny 
Walerka 
Charlotta 
Charlotta 
Charlotta 
Król - Zachód 
Bielszowice 
Knurów 
K~ól-Zachód 
Lignoza 
Jaworzno 
Jaworzno 
Flora 
Brzeszcze 
Król-W schód 
Król-Południe 
Ferdymmd 
Florentyna 

Inż. Leon MajeW8ki 
Radca górniczy. 
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Sposoby analizowania stali narzędziowej oraz materjałów, służą
cych do jej wytwarzania, ze szczególnem uwzględnieniem wolframu„ 

wanadu i molibdenu. 
(Ciąg d ainy, p . Nr. 6, str. 233). 

B . Gatunki stali i żelaza z malą ilością chromu. 

Wodny wyciąg stopu otrzymanego przez sto
pienie osadu strąconego węglanem baru (por. wy
żej) z sodą i saletrą, który zawiera _między innemi 
chrom i wanad, zobojętnia się prawie zupełnie kwa
sem azotowym, przyczem należy uważać, by roz
czyn nie był nawet przemijająco kwaśny, a potem 
w znany sposób osadza się azotanem rtęci. Od 
tej chwili postępuje się dalej dokładnie podług spo
sobu H . F. Hillebranda w oddziale "Określenie wa
nadu w rudach żelaznych i minerałach" . Następnie 
określa się chrom sposobem barwnym a wanad ob
jętościowo przez miareczkowanie n/I OO nadmanga-
manem. 

CCCXXXlll. Metody I. R. Cain'a (Journ. Ind. 
Eng. Chem. 1911. T. 3. Str. 476; Journ. of the Soc. 
of chem. Ind. 30. Str. 958). 

a. W nakrytej stożkowej kolbie rozpuszcza 
się 2- 4 gr próby w 40 do 60 cm3 10%-wego kwasu 
H 2SO 4, odsącza się nierozpuszczalną resztę , którą 
wymywa się trzy razy wodą i ostatek ten topi się 
kilka minut z kwaśnym siarkanem potasu a wodny 
wyciąg tego stopu jednoczy się z rozczynem kwa
śnym. Po zobojętnieniu tego rozczynu zgęszczo
nym rozczynem węglanu sodu dodaje się węglanu 
kadmu w takim nadmiarze do silnie gotującego się 
w zakrytej kolbie płynu, że pozostaje jeszcze I do 
2 gr nierozpuszczonej soli. Po odstaniu sączy się; 
wymywa się szybko dwa razy gorącą wodą i po
zostałość rozpuszcza się w możliwie małej ilości 
10%-wego kwasu siarkowego w tej samej kolbie 
stożkowej, w której pierwotnie osadzano. Rozczyn 
w kolbie zagotowuje się, po ostudzeniu zobojętnia 
się taką ilością amoniaku, że podczas gotowania 
już nic nie opada a potem przepuszcza się krótki 
czas strumień siarkowodoru. Po odstaniu sączy się 
osad, wymywa się go 3 razy wrzącą wodą, prze
sącz zgęszcza się do 70 cm3 i elektrolizuje się elek
trodą obrotową i katodą rtęciową siłą prądu 5- 6 
Amp. o natężeniu 6- 7 Volt. Dla próby bierze się 
3- 4 cm 3 elektrolitu i bada się na chrom i żelazo 
przez gotowanie z nadtlenkiem wodoru, przyczem 
rozczyn , po dodaniu amoniaku powinien pozostać 
bezbarwny i przezroczysty. Próbę wolną od żela
za i chromu, po zakwaszeniu jej kwasem siarko
wym wlewa się z powrotem do elektrolitu, tako
wy, gdy wszystko osadzone usuwa a katodę rtęcio
wą wymywa się, nie przerywając prądu, 3 razy 
30-ma cm5 wody. Elektrolit wraz z wymywnemi 
wodami zaprawia się· 2- 3 cm3 kwasu siarkowego 
( 1 : I) ogrzewa się do 70°C, dodaje się nadmanga
nianu do różowej barwy i wprowadza się S02 a 
potem do gotującej się cieczy wprowadza się C02• 

Po odsączeniu przez azbest, m iareczkuje się n/50 
nadmanganianem potasu w temperaturze 70- 80°C. 
Redukcję i miareczkowanie zaleca się powtórzyć 
po raz "drugi. 

Czas trwania określenia wynos i l ~ godziny. 
Wyniki są dokładne. Badanie na żelazo wykonu, 
je się zapomocą żelazocyanku potasu. 

Jeżeli w danym materjale jes t dużo chromu 
to analizę wykonuje się nieco inaczej. 

CCCXXXIV. b. Cain podaje jeszcze inną od
mianę tego samego sposobu (Journ. Ind. Eng. Chem. 
1911 . T. 3. Str. 630) a mianowicie: l- 2 gr stali 
rozpuszcza się ostrożnie w I 0%-wym kwasie siarko· 
wym i osadza się chrom i wanad węglanem kadmu . 
Przesącz gotuje się z 25 cm3 zgęszczonego kwasu 
azotowego dopóki nie przestaną uchodzić pary te
go kwasu. Po ochłodzeniu utlenia się bizmutanem 
sodu, sączy się przez a zbes t, redukuje się odmie
rzoną ilością nadmiernie użytego rozczynu soli że
lazawej i miareczkuje w zwykły sposób. 

W celu oddzielenia chromu od wanadu podaje 
Cain (Journ. Ind. Eng. Chem. 1912. T . 4. Str. 17) 
jeszcze następujące wskazówki. Ostróżyny stali 
rozpuszcza się w zgęszczonym kwasie solnym i 
rozcieńcza się ten rozczyn wodą. Z rozczynu w 
kwasie solnym, po zobojętnieniu go sodą, chrom 
osadza się podczas wrzenia nadmiarem węglanu 
baru i gotuje się przez 1 O do 15 minut b e z dostę· 
pu powietrza. Przesączony i wymyty osad stapia 
się w tyglu platynowym z sodą i saletrą i w wod~ 
nym, przesączonym rozczynie stopu oddziela się 
chrom od wanadu, osadzając p ierwszy jako chro
mian ołowiu. Albo też wodny wyciąg stopu utle
nia się 1- 3 cm 3 wody utlenionej, gotuje się i po 
ochłodzeniu wytrząsa w lejku oddzielającym po do
daniu HN03 ( 1 : l ) zobojętnia się dokładnie w zle
wie wodanem sodu, zakwasza się kwasem azoto-· 
wym, osadza się azotanem ołowiu i po przesącze
niu przez azbest oraz wymyciu rozpuszcza się osad 
jeszcze raz w kwasie solnym i miareczkuje się 
chrom solą żelazawą, używając jako wskaźnika że
lazocyjanku potasu. 

CCCXXXV. c. Metoda P . Nicolardot'a (Comp• 
tes-rendus 1904. 136. Str. 1548). Ostróżyny stali 
rozpuszcza się w kwasie solnym 'i utlenia się roz
czyn kwasem azotowym lub jeazcze lepiej kwasem 
chromowym poczem wyparowuje się w kąpieli wod
nej w obecności nadmiaru kwasu solnego. Przytemi 
tworzy się osad tlenku żelaza, zatrzymujący w sobie 
metaloidy, podczas gdy metale pozostają w roz
czynie. Chrom może tworzyć kwas chromowy i w 
śladach może zostać przy żelazie. Tej niedogod
ności można uniknąć, utrzymując niezbyt wysoką. 
temperaturę kąpieli wodnej i jeżeli osad żelaza. 
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przed traktowaniem go gorącą wodą skropimy ma-
2ą ilością alkoholu. Po wygotowaniu rozczynu, w 
którym zawieszony jest osad, dodaje się doń siarcz
ku amonu. Cała ilość chromu przechodzi do roz
czynu. Wanad pozostaje nienaruszony w osadzie 
żelaza, z którego można go wydobyć przez wymy
wanie amonjakiem a potem stopienie z solami za
sad . Tak dobyty wanad określa się koloryme
trycznie. 

Metoda Caina daje lepsze wyniki. 
CCCXXXVI. d. Metoda C. M. Johnson'a B. 

O. Crites'a (Journ. Ind. Eng. Chem. 1911. T. 3. Str. 
574). 2 gr stali rozpuszcza się w rozcieńczonym 
kwasie siarkowym, ogrzewa się następnie z kwa
.sem azotowym a po rozcieńczeniu sączy się chło
dny rozczyn przez azbest do kolby poczem wymy
wa rozcieńczonym kwasem siarkowym. Objętość 
otrzymanego przesączu powinna wynosić 300 cms. 
Chrom miareczkuje się n/ I O siarkanem amonowo
żelazawym i nadmanganianem potasu (I cm3= 0,005 
gr Fe). Do zmiareczkowanej cieczy (350- 375 cm3

) 

dodaje się 1 cms 20%-wego rozczynu żelazocyanku 
potasu jako wskaźnika, miareczkuje się n/I O siarka
nem amonowo-żelazawym, badając rozczyn od cza
su do czasu kilkoma kroplami wskaźnika i badając 
równocześnie stal bez wanadu oraz rozczyn wana
du, zawieraiący dokładnie określoną ilość tegoż. 

Ilość zużytych cm3 n/ I O rozczynu zmniejsza się 
o ilość cm 3 zużytych w zwykłej bez wanadowej sta
li. Poprawka zawartości wanadu o + 5% jest nieod
zowna i wtedy wyniki są bardzo dokładne. 

Jeżeli do analizy dane jest „żelazo" to topi 
.się takowe z węglanami i azotanami zasad, aby 
grafit i kwas krzemowy nie zabierały wanadu. Je
żeli nie potrzeba określać chromu to nie utlenia się 
chromu i wanadu w gorącym rozcieńczonym kwa
sie siarkowym lecz częściej postępuje się w sposób 
opisany wyżej. 

CCCXXXVII. e. Metoda E. de Mille Camp
bell i E. de Grand Woodhams (Journ. Amer. Chem. 
Soc. 1908. T. 30. Str. 1233). Analiza jakościowa ma
lych ilości wanadu. Ostatek nierozpuszczalny, pozo
stały po rozpuszczeniu żelaza lub stali w rozcień
czonym kwasie siarkowym, zawiera znaczne ilości 
wanadu. Ten ostatek rozkłada się przez topienie 
z sodą i wykrywa się wanad zapomocą wody utle
nionej, przyczem tworzy się czerwony kwas nad
wanadowy. 

Analiza ilościowa. 5 gr żelaza lub stali rozpusz
cza się w rozcieńczonym kwasie siarkowym. Nie
rozpuszczoną resztę, zawierającą wanad, odsącza 
się, po spopieleniu i wyprażeniu opracowuje się 
kwasem fluorowodowym. Przesącz w kwasie siar
kowym wyparowuje się przez gotowanie do 50 cm3 

i wprowadza się doń H 2S, aby całą ilość żelaza za
mienić na sól żelazawą a równocześnie osadzić bę
dące w rozczynie miedź i arsen. Z przesączu od 
4!iarczków obu wspomnianych metali wydala się 

przez gotowanie siarkowodór, płyn odparowuje się 
do objętości 30 cm5 i po ochłodzeniu osadza się 
siarkan żelazawy przez dodanie potrójnej ilości al
koholu. Wanad i chrom pozostają w rozczynie. 
Przesącz utlenia się dodatkiem H 20 2, ogrzewa się 
do wrzenia, dodaje się Na2C03 do reakcji zasado
dowej i po zagotowaniu w ciągu 15 minut osad od
sącza się, wymywa się go 5% rozczynem Na2C03 i 
łączy go z pozostałością otrzymaną wyżej po opra-

1 

cowaniu kwasem HF. Te złączone ze sobą ostatki 
topi się w ciągu 20 minut w miernie czerwonym ża
rze z 5 gr Na2C03 a potem dodaje od 0,3- 0,4 gr 
sproszkowanego węgla drzewnego i topi się jeszcze 
przez I O minut, wskutek czego utworzony w pier
wszym perjodzie topienia NaCrO ł redukuje się na 
tlenek chromu, podczas gdy wanadan sodu pozosta
je niezmieniony. Ten ostatni może być wyługowa
ny wodą, poczem kwas wanadowy zamienia się 
na siarkan wanadylu i miareczkuje nadmanganianem. 

f. Metoda D. I. Demorest'a (Journ. Ind. Eng. 
chem. IX. Str. 895). 

5. Żelazo i stal z wanadem, chromem 
i manganem. 

CCCXXXVIII. a. Metoda Campbella (por. 4. e). 
b . Metoda Carnot' a (Annale des Mines 1895. 

Vlll. Str. 514). I O do 15 gr materjału rozpuszcza się 
w kwasie azotowym. Po rozcieńczeniu wodą zo· 
bojętnia się rozczynem sody, dodaje się takowej 
w małym nadmiarze(+ 10- 15 gr) i paruje się w 
czarce porcelanowej do stanu suchego. Ostatek 
przenosi się do tygla srebrnego, w którym stopio
no · poprzednio kilka gr KHO lub K 2C03• Teraz 
ogrzewa się w ten sposób, że cała mieszanina znaj
duje się I O do 15 minut w stanie płynnym. Ochło
dzony stop rozpuszcza się w wodzie, rozczyn sączy 
się i nierozpuszczalny ostatek wymywa się jaknaj
dokladniej, pr:zyczem żelazo i część manganu, po
zostają jako tlenki, natomiast wanad jako wanadan 
potasu i mangan jako manganian pozostają w roz· 
czynie. Ten rozczyn zakwasza się kwasem solnym, 
potem dodaje się amonjaku w nadmiarze, przez co 
chrom opada jako tlenek, potem nasyca się długo 
siarkowodorem, przez co mangan opada do reszty 
jako siarczek a potem gotuie. W ten sposób chrom 
i mangan osadzają się ilościowo. Po odsączeniu 
2'najduje się w rozczynie czerwony siarczek wana
du. Rozczyn ten po ochłodzeniu zaprawia się nad
miarem kwasu octowego i pozostawia się w za
korkowanej kolbie przez 24 godzin w spokoju. Po 
upływie tego czasu dekantuje się brunatny, siarkę 
zawierający osad, odsącza się go i po troskliwem 
wymyciu wodą siarkowodorową, zakwaszoną kwa
sem octowym, spopiela się sączek z osadem, praży 
się do słabo czerwonego żaru do niezmiennego cię
zaru i na koniec waży się. 

(d. n.). Henryk Wdowiszewski. 
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PRZEGLĄD WYDAWNICTW. 
Próba stosowania mazutu w wielkim piecu. 

Artykuł pod tym tytułem p. Dana Perietzeano 
znajdujemy w Revue de Metallurgie r. 1924, Nr. IO. 

Rząd rumuński, chcąc zdać sobie sprawę z 
możności zastosowania w hutnictwie paliwa, które 
Rumunja w obfitości posiada, przeznaczył jedną 

.małą hutę do prób z mazutem. Szło o przekona
nie się, czy jest możliwem zastąpić część paliwa 
zwykle stosowanego prz~z inne, któreby mogły 
zmniejszyć koszt własny produkcji. Nie może być 
mowy o tern, aby kosztowny mazut (odpadki naf
towe) mógł zastąpić koks lub węgiel drzewny, lecz 
został on wybrany dla prób z powodu łatwości 
przeprowadzenia doświadczeń i wskutek analogicz
nego działania jego i gazu ziemnego lub pyłu wę· 
glowego, które to paliwa ma się ostateczni.e na wi
doku. Przewiduje się jedynie zastąpienie pewnej 
części koksu, zachowując dla niego rolę odtlenia
jącą, jak to mamy w piecach elektrycznych szwedz
kich, w których 65% koksu zastępuje energja elek
tryczna. 

Doświadczenia dokonane były nad piecem daw
nego typu, objętości zaledwie 50 m3, pracującym 
na węglu drzewnym. Wymiary pieca następujące: 

$rednica garu . . . 1,65 m 
przestronu 3,05 m 

„ paszczy 1,80 m 
Wysokość garu . 1,00 . m 

spadku 1,89 m 
szybu 8,00 m 

„ całkowita . 10,89 m 
Powietrze ogrzewane od 300° do 400° w ogrze

waczach Cowper'a wchodziło przez dwie formy pod 
ciśnieniem 5 cm do 8 cm rtęci. 

Mazut o punkcie zapłonienia 136°, ogrzewany 
od 80° do 100° za pomocą piecyka elektrycznego, 
zawierał o.si siarki i posiadał wartość opałową 
1 O 500 Cal/kg. 

Wydatek mazutu mierzono zapomocą zbiorni
ków o pojemności 1 m3 i umieszc:wnych pierwot
nie na wysokości 4 m, a następnie 1 O m · (poziom 
pomostu paszczowego). W końcu musiano wtry
skiwać mazut pod ciśnieniem znacznie większem 
zapomocą pompy 8 atm. i akumulatora. 

Rudy miały skład: 

główna dodatkowe 

SiO„. 16,90 9,30 31,10 
Fe2Ó3 62,91 54,38 57,00 
Mn20 3 4,02 20,31 6,68 
Al:.!03 0,49 1,51 0,32 
CaO. 3,60 1,00 2,27 
MgO. 1,09 0,47 1,85 
P20~ . 0,15 0,34 0,19 
S02 0,20 0,16 CaS 0,23 
H 20 . 11,20 13,00 

Węgiel drzewny był dobrego gatunku. Wa
pien topnika czysty. Trzy ogniwa termoelektrycz• 
ne Le Chatelier'a umieszczone na trzech różnych 
poziomach pozwalały notować temperatury wielkie
go p!eca. 

Laboratorjum dokonywało analizy gazów, po
bieranych na trzech poziomach, również jak pró
bek surowca i żużla. Spusty odbywały się co trzy 
godziny. 

Przez szereg prób poprzednich przezwycięża
no jedną po drugiej napotykane trudności, aby uzy
skać dobre wtryskiwanie i prawidłowe spalanie ma· 
zutu. Ograniczone środki, jakiemi rozporządzano 
ze względu na typ pieca i słabą moc dmuchawy 
czyniły próby trudnemi. 

Przekonano się, że mazut dla swego zapło
nienia powinien być drobno rozpylony i zmieszany 
z potrójną lub poczwórną ilością powietrza w sto
sunku do teoretycznie niezbędnej. Z ilością powie
trza mniejszą mazut nie zapala się przy zetknięciu 
z rozżarzonem tworzywem, wypełniającem gar, lecz 
się przesącza przez spoiny cegieł pieca. 

Doświadczenia nad zapalnością mazutu prze• 
prowadzone były na wolnem powietrzu i w rurze, 
napełnionej mieszaninct materiałów analogiczną ze 
znajdującą się w garze. Wykazały one, że długość 
płomienia równa 4 m na wolnem powietrzu zmniej
szała się w rurze do I m. Z drugiej strony ciało 
rozżarzone, umieszczone na odległości mniejszej niż 
30 cm od wylotu inżektora nie może wywołać za
płonienia. Zaczynając od 30 cm mazut się zapala 
i intensywność spalania wzrasta do 3 m, poczem 
spada. 

Najwłaściwsza temperatura mazutu jest 80°, 
poniżej lepkość przeszkadza rozpylaniu, a powyżej 
wytwarza osad węglowy. 

Ciśnienia stosowane wahały się od 0,4 do 8 
atm. Im prężność była większa, tern lepsze było 
rozpylanie. Wylot inżektora mógł być zmniejszo
ny od 5 do 0,5 mm, lecz przy tak małej średnicy 
należy strzec się, aby żadne zanieczyszczenie nie 
mogło zatkać wylotu. 

Rozpylanie mazutu odbywało się bądź pod 
działaniem prężności powietrza, bądź zapomocą ciś
nienia, działającego bezpośrednio na mazut. Nie 
dostrzeżono żadnej korzyści specjalnej przy ·stoso
waniu jednego lub drugiego sposobu. 

Regulowanie wtrysku odbywało się przez do
pasowanie przekroju i kształtu rury, doprowadzają
cej mieszaninę powietrza i mazutu rozpylonego, 
oraz odległości między inżektorem i wnętrzem pieca. 

Podczas regulowania można było zauważyć: 
I. Przekroje przy wejściu do pieca winny 

być takie, aby prężność powietrza nie mogla się 
zmniejszać. 
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2. Rura, doprowadzająca mieszaninę palną, 
powinna mieć wymiary, wystarczające do rozwinię
cia się płomienia. W tym celu nadano jej kształt 
ściętego stożka, łączącego się szeroką podstawą z 
takim samym stożkiem formy powietrznej (rys. I). 

3. Rurę powyższą w celu zabezpieczenia od 
działania wysokich temperatur wykładano masą 
ogniotrwałą początkowo tego składu co cegła wiel
kiego pieca, a w końcu magnezytową. 

4. Inżektor powinien być oddalony mmeJ 
więcej o 2 m od wnętrza wielkiego pieca. 

Kształt os tafnio 
wypróbowany. 

surowiec bardziej płynnym, oczyw1sc1e z wyjątkiem 
wypadków daleko posuniętego utlenienia surowca, 
które go czyniło ciastowatym. 

Przy namiarze użytym do otrzymania surowca 
z zawartością 7% Mn ilość węgla drzewnego zastę· 
powanego przez mazut nie przekraczała 12%. 

Wielkość naboju węglowego utrzymywano bez 
zmiany. Zwiększano tylko nabój rudy, przy wpro· 
wadzeniu mazutu; 1 kg mazutu uważano za równo· 
ważnik 1,5 kg węgla drzewnego. 

Podnoszenie ilości manganu w namiarze mia-

wnętrze 

w. P. 

~~~~~~~:' 
forma 

' ' : 
I o 

~------ . - - - ------ - -- - -- - • ~~'!'!. ··-- - . - - • - - - --- _______ J 
Rys. 1. 

Rura doprowadzająca mieszaninę palną. 

Instalacja os tatnio ustawiona działała zadawa
lająco bez przerwy w ciągu trzech tygodni. Posia· 
dala dwa inżektory w płaszczyźnie form. Rury 
spalania długości około 2 m pozwalały wprowadzać 
dodatkowo powietrze ogrzane od głównego prze
wodu powietrznego. Ogniotrwałe wyłożenie magne
zytowe rury miało 5 cm grubości. Forma powietrz
na była również w ten sposób wyłożona. Całość 
miała silne uzbrojenie, aby móc się opierać wstrząś
nieniom, wywoływanym przez gwałtowne spalanie 
się mazutu. Wzierniki pozwalały pilnować działa
nia inżektorów, a krany kształtu T ułatwiały czysz
czenia wylotów inżektorów . 

W okresie końcowym prób spalanie mazutu 
było całkowite. Ani gaz, ani pyły paszczy nie róż· 
niły się niczem od otrzymywanych przy biegu pie
ca bez mazutu. 

Autor stwierdził, że wtrysk mazutu do garu 
-powodował w pewnym stopniu świeżenie surowca, 
który z szarego przy biegu zwykłym stawał się 
promienistym. Zawartość krzemu zmniejszyła się 
z 2% do 0.5°0, a nawet wyjątkowo do 0, 14%. Za· 
wartość manganu, normalnie bardzo wysoka, bo 
dochodząca do 7% spadała do 4% a niekiedy do 0,52% 
Zawartość węgla również się zmniejszała. Wyjąt
kowo spadła ona do 1.3 1 w wilku, który się utwo
rzył przed jedną z dysz. 

Stwierdzono na ogół, że podniesienie tempe· 
ratury, wywołane przez spalanie mazutu, czyniło 

ło na celu zapobieganie utlenianiu krzemu i węgla 
w surowcu. 

Autor przypuszcza, że wielki piec o · pojemno
ści większej nadawałby się lepiej do tego rodzaju 
doświadczeń i że kształt pieca powinien być zbli· 
żony do stosowanych przy wielkich piecach elek· 
trycznych. R. 

Inż. Muchin: „Problematy eksploatacyjne 
Krzywego rogu:;) 

W okręgu Krzywego Rogu z gólnej liczby 60 
kopalń rudy w roku 1913 pracowało 53 kopalnie, 
dające 390 miljonów pudów rudy żelaznej. W tej 
liczbie w 9 kopalniach pracowano na odkrywkę i 
wydobywano 157 miljonów pudów, t. j. 40% pro· 
dukcji rocznej całego okręgu, pozostałe 60% (233 
miljonów pudów) wydobywano w 44 kopalniach za 
pomocą robót podziE'mnych. W roku 1917 wszyst
kie kopalnie zamarły, a obecnie wznowiono roboty 
na trzech kopalniach. 

W nadziei, iż Krzywy Róg na chwałę S.S.S.R. 
i pożytek W. S. N. H. ożyje należy zastosować naj· 
pierw parę zbawczych reform ogólnych, które usu· 
ną błędy hist~ryczne i gospodarcze eksploatacji 
przedwojennej i zapobiegną brakowi robotnika fa. 

*) „Gornyj Żurnał" tom IV- V rok 1924. 
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chowego, który wywędrował całkowicie z Krzywe
go Rogu, a więc: 

a) na kopalniach- odkrywkach: miast pracy 
ręcznej mechannacja, 

b) na kopalniach podziemnych: 
D komasacja nadań i centralizacja wydo

bycia 
2) mechanizacja 
3) unifikacja urządzeń i normalizacja na-

rzędzi. --. 
Rzecz naturalna, iż przed wszystkiemi „zacja

m1 odtapianie zatopionych kopalń, na których było 
rudy przygotowanej do odbudowy około 800 mil. 
pudów. 

Prof. Obruczew: „Nowe złotonośne Okręgi 

. W schodni ej Syberji". 
Okręg Wilujski zajmuje dorzecze Wiluji naj

większego lewego dopływu rzeki Leny i stanowi 
obszar około 660 tysięcy km2, na którym występuje 
kambrium, sylur, permokarbon, jura, kreda i post
pliocen. Złoto jest tu znane od r. 1880; w roku 
1915 było zgłoszone ,443 „zajawki"; w raku 1917 
pracowało do 3 OOO ludzi. 

Wydajność złotonośnych piasków w nadbrzeż
nych piaskach i mieliznach wynosi w średniem 30 
doli i dochodzi miejscami do 1 zołotnika. Złoto 
zawiera 6% do 25°6 platyny. Złoto w licznych rze
kach i strumieniach okręgu pochodzi z rozmycia 
mezozoicznych konglomeratów, do krórych dostało 
się z niewyjaśnionych jeszcze pierwotnych złóż. 
Prócz złota okręg obfituje w węgiel kamienny, za
legający w pokładach do 3-ch m grubości. sól ka
mienną, żródła słone, rudę żelazną (sferosyderyty i 
i żelaziak bury), piryty i markazyty, gips, siarkę i 
kamienie szlachetne i półszlachetne jak: ametysty, 
opale, waluity, chelcedon, almadyn, jaszm i inne. 

Rada Naukowo-Techniczna Oddziału Górni
czego: „O eksploatacji złotonośnych rud ar· 

senowych na Koszkarze". 
Metaliczny arsen znajduje nieznaczne zastoso

wanie przy fabrykacji śrutu, w pirotechnice i w 
niektórych spławach. Główne zastosowanie mają 
związki arsenowe: Arszenik (As20 3), arsenian oło
wiu, arsenian potasu, arsenjan miedzi (zieleń po
raska) w przemyśle farbiarskim, kolorystycznym, 
przy czyszczeniu szkła, przy przygotowaniu środków 
przeciw szkodnikom na plantacjach bawełnianych, 
a r ó w n i e ż d l a c e l ó w w o j e n n y c h (g a z y 
i płyny trujące). 

Wszechświatowa produkcja preparatów arse-
nowych wynosiła: 

w r. 1891 - 8 OOO tonn 
w r. 1896 - 6000 
w r. 1900 - 6 500 

w następnem dziesięcioleciu od 5 OOO - I O OOO tonn 

roczme. Od r. 1911 gros produkcji i spotrzebowa
nia przesuwa się na Amerykę: w 1920 r. Ameryka. 
wyprodukowała I O OOO ton, czyli 4 razy tyle jak 
w roku 1912, głównie dla celów walki ze szkodni
kami na plantacjach bawełny. Dalsze zapotrzebo· 
wanie Ameryki wyniesie rocznie około 12 450 tonn. 
Ponieważ preparaty arsenowe Ameryka produkuje 
głównie jako poboczny produkt przy wytapianiu 
miedzi, a wytapianie miedzi znacznie się zmniejsza„ 
należy oczekiwać, iż Ameryka będzie przeżywała. 
głód arsenowy. 

Wymieniona w tytule Rada chciałaby głód ten 
zaspokoić przez uruchomienie zakładów na Kocz
~arz.e i oblicza, iż w próbnym okresie wyproduku-
1 e się: 

40 OOO pudów arszeniku i 
5 OOO złota 

Handlowo rzecz przedstawia się świetnie: Ru
dy arsenowe są, fabryki są, zbyt zapewniony i to 
takim gentelmanom jak są „amerykańcy" - tylko 
dlaczego na odrodzenie Koczkry ma dawać pienią
dze „Rewwojen Sowiet"?! 

Inż. Łomow: „Neutralizacja wody szybowej 
w Donbasie'', 

Woda na kopalni nadzwyczajnie szkodliwie 
działa na części metaliczne urządzeń kopalnianych 
(pompy. rury, szyny i t. d .), jeżeli zawiera nawet 
parę dziesiątków miligramów kwasu na litr wody. 
Przy wzroście kwasowości wody kopalnia może 
okazać się w trudnem położeniu (pompy przestają 
<łziałać) i walka z wodą staje się uciążliwą i kosz
towną . Taki właśnie wypadek zdarzyłsię na Brjan
skiej kopalni: kwaśna woda szybciej niszczyła pom
py, jak je można było zreperować, 

Inż. Łomow zmógł przypływ wody po 
neutralizacji jej przez wapno ten sposób 
opisuje. 

Prof. A. Skoczyński: „Co należy przestrze
gać przy torkret-betonowych robotach". 

W Nr. Nr· 6 - 7 „ Gornyj żurnał" z roku 1923' 
w artykule „ Torkretowanie i możność zastosowania 
go w górnictwie" prof. Skoczyński opisał nowy 
sposób betonowych robót i aparaty do tego niez
będne, podał szereg przykładów zastosowania tor
kret betonu w górnictwie. Ponieważ w międzycza
sie „Danugol" sprowadził na próbę dwa tektory i 
zainteresowanie w sferach górniczych temi robota
mi jest wielkie, to prof. Skoczyński podaje w dal
szym ciągu I O praktycznych reguł, któtych zacho
wanie zabezpiecza korzystność zastosowania me-· 
chanicznego betonowania. 

Inż. Dąbrowski: „Poszukiwanie nafty zapo
mocą sztolni". 

W omawianej notatce Inż. Dąbrowski opisuje 
sposób i wyniki zastosowania sztolni do wykrycia 
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pokładu naftonośnego w stepach Eldarskich, Tyflis-
kiej guberµji. . 

„Handross" ,,Badanie helu w Rosji". 
Hypoteza Prutta, w myśl której hel wraz z wo

dorem stanowić mają podstawowe składniki wszys
tkich pierwiastków chemicznych, każe przypuszczać 
szerokie rozpowszechnienie helu w przyrodzie, a 
jego zastosowanie w awjacji, termometrji i foto
metrii pobudza do wyszukiwania go w korze ziem
skiej, a wszczególności w tej jej części, w kJ:órej 
autor artykułu zamieszkuje. Niestety w ojczyźnie 
p. Handross'a dotąd nie zwracano uwagi na znaj
dywanie się hel~ i on nie wie napewno gdzie się 
hel w przemysłowych ilościach zµajduje, ale przy
puszcza, iż po analogji z gazami zródeł naftowych 
Kanzassu, zawierającemi do 12% helu, hel znajdzie 
się w gazach naftowych Kaukazu, a po analogji ze 
źródłami J'. rancji, zawierającemi do I 0%, hel znaj
dzie się w radioaktywnych źródłach Zabajkału i 
F erganu i nakoni~c jest możliwość znalezienia helu 
w solach potasowych okręgu Solikamska po ana
logji ze Stasfurtem. 

Tichonowicz: „Prace Geologicznego Komi
tetu w roku 1923". 

Na wstępie dowiadujemy się, iż nastąpiła fu
zja Komitetu Geologicznego z Centralnym Urzędem 
Poszukiwań przemysłowych, dalej, iż z całokształtu 
wykonanych przez Komitet zadań przypada na cen
tralne organy w Leningrodzie 60,6%, w Moskwie 
13,9%, na oddział Ukraiński 8,6%, Kaukaskie biuro 
3,2%, Uralskie biuro 2,5%, Turkiestańskie 1.2%. Kir
giskie 1,2% i Syberyjski oddział 9.% i nakoniec, iż 
pr.ace Komitetu w roku 1923 szły po linji wytknię
te) oddawna, a ściślej praca szła w trzech kie-
runkach: · 

I. Kompletowanie 10-wiorstowej mapy geolo
gicznej; pod tym względem najwięcej zrobiono w 
Rosji Europejskiej. 

Il. Kartowanie i badania specjalnego charak
teru, jak określenie północnej granicy Zagłębia Do
nieckiego, zbadanie własności chemicznych węgla 
Uralu, budowa karty strukturnej Okręgu Groźnień
skiego i t. d. 

lll. Poszukiwania i badani,a złóż kopalin po
żytecznych, jak platyny w okręgu Niżnie-T agils
kim i Norylskich górach, rud manganowych na po
łudniu Rosji, rud niklowych na Uralu, złóż glinu 
w okręgu Tichwińskim i szereg innych prac szcze
gółowo wyliczonych przez p. Tichonowicza. 

Słowem z prac Komitetu p. Tichonowicz jest 
bardzo zadowolony, tylko martwi go brak pienię· 
dzy dla celów Komitetu. 

Inż. Rogiński „Stan przemysłu węglowego 
na Dalekim Wschodzie". 

Przemysł węglowy Dalekiego W schodu kon· 
-centruje się w dwóch okręgach: w okręgu Zabaj-

kaiskim w okolicach Czyty (kopalnie Czernowskie, 
węgiel brunatny) i w okręgu Przymorskim w oko
licach Władywostoku (kopalnie Suczeńskie, węgiel 
kamienny). Wydobycie węgla w okresie 1916 -
- 1923 następujące: 

r. 1916 72262 tysięcy pudów 
r. 1917 80262 
r. 1918 55 284 
r. 1919 56360 
r. 1920 50208 „ 
r. 1921 4667 1 
r. 1922 53641 
r. 1923 57 838 

Kopalnie pracowały dla kolei Wschodnio-Chiń~ 
skiej i floty wojennej na oceanie Spokojnym. Obec
nie kolej przeszła całkowicie na węgiel Fuszuński
tańszy i lepszy, a zapotrzebowanie floty spadło do 
!Tlinimum. Kopalnie przechodzą ostry kryzys nad
produkcji i szukają nowych rynków w Mandżurii i 
Szanghaju. 

W artykule spotykamy szereg danych, doty· 
czących własności węgla syberyjskiego i jego kon· 
kurentów: chińskiego i japońskiego. 

Werner: ,.Ekonomiczno-techniczne sprawoz 
danie o przemyśle torfowym rok 1922-23". 

a) Torf maszynowy: 
Sezon wydobycia torfu trwał 55 dni. „Cutorf" 

wydobył 24 OOO OOO pudów, dzierżawcy 96 OOO OOO 
pudów; ogółem 120 OOO OOO pudów suchego torfu. 
Robotnikom płacono 1,30 rs., z tej zapłaty robotni
cy byli niezadowoleni, zgłosili nadmierne żądania, 
które, „rzecz naturalna", uwzględnione nie były. 
38% robotników w r. I 922 chorowało na malarję, w 
r. 1923- 25%. Koszt własny 1 puda od 14,04 kop. 
do 19 kop. 

b) Torf hydrauliczny. 
Ta część sprawozdania jest mętna i meiasna, 

widocznem jest tylko, iż programowe wydobycie dla 
„Elektropieredaczy" (T-wo Akcyjne blisko Moskwy 
w Bogorodsku) - 6 OOO OOO, dla Czernoramienska 
- 2 400 OOO pudów i dla Lapinska - 2 400 OOO nie zo
stało wykonane. 

Komarow: „Przegląd wszechświatowego prze
mysłu węglowego w r. 1923". 

Szczegółowe dane o wydobyciu, spożyciu i 
cenach węgla w Niemczech, Francji, Anglji i Sta
nach Zjednoczonych. 

O Polsce podane następujące dane: 
Przeciętne wydobycie miesięczne w miljonach 

tonn: 

rok 1913 
rok 1922 1,85 
rok 1923 3,04. 
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~atujew: „Światowy rynek złota i srebra". 
Z artykułu podajemy następujące dane. 
Światowe wydobycie .złota. 

(w miljonach funtów szterlingów) 
?rzeciętne 

O k r e • roczne wy- t w 
0 lo 

dobycie 

1801- 1850 3? ,-
!8fJl - 1860 27,1 + 7-17,9 

1861 - 1870 25,7 5,2 

1871 - 1380 23.4 9,0 

1881- 1800 20,9 10,7 

1891'-1895 23,l + 10,5 

1896--1900 33,5 + -!5,0 

1901- 1905 52,9 + fi7,9 

1906- 19 10 66,3 + 2:'>, 3 

19II - 19ló 89,l + 3,t,3 

1916- 1920 9!,4 + ó,9 

1921 80,6 14,9 

1922 68,0 11'>,7 

192~ 64,0 5,9 

72,5 + 13,3 

Zmiana siły nabywczej zł ot a. 

(Na jednostek złota przypadało jednostek towat 
wych w roku 1913 = WO) 

Okres 
Stany Zjed· 

Anglja Francja Szkocja Niemcy noczone A.P. 

1870- 1879 93 88 88 102 ti9 

I880- i889 117 112 111 122 l '.::3 

1890- 1899 
' 

139 129 !29 132 125 
1900- 1909 JH 117 117 118 11! 

1919 49,3 -!ń,8 38,l 32,4 

1920 [)7,0 42,0 5!,:, 37,7 

1921 81,8 57, 1 75,2 [)3,8 116 

1922 74,8 70,9 72,ó 137,1 120.~ 

1923 68,9 69,7 76,6 6! , 5 108,9' 

Dział statystyczny. 

Dane za 2-gi kwartał roku operacyjnego 1923-
1924-go z przemysłu rudzianego, solnego, złotowe-

. go, węglowego i naftowego. Dane o eksporcie 
ropy. 

K-ski. 

NOWE WYDA WNICT\AlA. 
Poradnik dla samouków. warny się ku studjom wyższym, samodzielnym. W 

tern rozumieniu największy uczony - twórca - to-
(w wydaniu nowem). klasyczny samouk. 

Wyszedł' z druku (nakładem Kasy Mianowskie- Na czele tomu V-go znajdujemy wstępny wy-
go) tom 5 nowego wydania Poradnika, (Xll+ 769 kład (J. Morozewicza) o mineralogji i petrografji, 
str. druku), poświęcony zagadnieniom i metodom jej zadaniach i metodach, dalej osobny rozdział' 
mineralogii i petrografji oraz wskazówkom dydak- (S. Małkowski), poświęcony zasadom metodyki na
tycznym, z bibljografją, dla studjujących te nauki uczania elementarnego i średniego z krytycznym 
już to dla specjalizowania się w nich już dla wy- wykazem literatury. Dalej mamy szczegółowo opra
kształcenia ogólnego. Jest to piąty z kolei tom wy- cowany uniwersytecki szczebel studjów (T. W oyno,. 
dawanego od lat I 0-ciu rozszerzonego bardzo. zna- J. Morozewicz, St. Thugut), gdzie są pódane dzi
cznie dawnego Poradnika, który wychodził w la- siejsze metody i technika badań, naczelne zagad
tach 1898- 1902. W ten sposób mamy tu już na I nienia poszczególnych dyscyplin nauk mineralog icz
nowo gruntownie opracowane nastę~ujące działy: nych, z wykazem krytycznym najwybitniejszych dzieł" 
tom 1 i III - Matematyka, tom Il - Fizyka, tom IV i czasopism polskich i obcych, w kilku językach. 
- Krystałografja, tom V - Mineralogja i Petro- Osobno uwzględniono: Mineralogję i petrografję 
grafia (w druku tom VI Botaniczny). Polski (J. Morozewicz), tak ważną dla krajoznaw-

Wobec braku w języku polskim podręczników stwa i omówiono ideę ochrony przyrody (St. Mał·· 
mineralogji w ujęciu nowożytnem, tom V Poradni- kows ki), podając odpowiednie wskazówki i litera-· 
ka wraz z poprzednim (Krystalografja) staje się nie- turę. Bardzo ważnym dla celów ogólno-kształcą
zbędną księgą podręczną dla profesorów, nauczy- cych i niezwykle interesującym dla każdego jest 
cieli i studentów. Opracowany przez specjalistów dział historji mineralogji (S. Kreutz i K. Koziorow
- przyczyni się do podniesienia kultury naukowej ski) powszechnej i polskiej, gdzie znajdujemy obraz 
społeczeństwa wogóle i do pogłębienia populary- rozumowany ewolucji nauki, dotąd w literaturze 
zacji w zakresie nauk wymienionych. polskiej mało znany, a gdy idzie o historję mine-

Należy zwrócić uwagę na układ materjału w ralogji polskiej, zupełnie nieopracowywany w os
dziele i sposób ujęcia treści. Wydawnictwo ma na tatnich czasach. 
celu, przez wykłady i informacje w niem zawarte, Obfitą treść tego dzieła zamyka · Działem in
dać pełny obraz dzisiejszego s tanu nauk, ich ·„war- formacyjnym T. Woyno o organizacji badań w Pol
sztatu" nowoczesnego, tych materjałów oraz środ- sce i za granicą, oraz o organizacji nauczania uni
ków technicznych i rozumowych, przy których po- wersyteckiego. Potem następują: skorowidze naz
mocy tworzy się nowoczesna wiedza. wisk i rzeczy, sprostowania i informacja francuska 

„Samouctwo" jest w Poradniku pojęte jako o układzie i metodzie ujęcia przedmiotu w Po
metoda studjów, tern aktualniejsza, im dalej posu- radniku. 
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Nr. 7 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

STATYSTYKA. 
Wydobycie węgla w Polsce w styczniu 

(w tonnach). 
Węgiel kamienny. 

Styczeń I Styczeń 
Nazwa okręgu górniczego rok 1925 rok 1924 Nazwa okręgu górniczego 

i kopalni i kopalni 
t o n n y 

Okrąg górniczy Katowicki. Okrąg górniczy Rybnicki. 
Aleksander 1822 :'! 296 A nna 
Alwina - 939 Szczęście Antoniego 
Barbara - 2788 Bielszowice 
Bo er 30526 37 931 Bliicher 
Brade 17 898 21886 Charlotte 
Błogosławieństwo Ka rola :, 910 9 617 D onnersmarck 
Cleophas 65 243 71 MH Dębieńsko. 

Błogosławieńst. Emanuela 30164 29 2ł7 Emma 
Emilja -ll 5 ;,31 Ewa 
Ferdynand 61 164 61 147 Hoym 
Książęca (F iirsten) 2~ 1±2 l 7 805 Knurów 
Jerzy (Georg) 21 1~2 31 .J.68 ·Rymer 
Giesche l 18 989 142994- Razem 
Radość Henryka 17 Of>? 12 800 (){ wydobycia w r. 1913-ym 
Szczęście Henryka 11 817 H~88 

-O 

Hohenlohe-F anny 11 8~0 9177 Okrąg górniczy Huty 

Huta Laura flf1 106 51 972 Królewskiej. 

Maks ;,5 Of>l 60631 W awel (Bronibor) 

Mysłowice 70f>4i'J 618H Niemcy 

Nowa Szczęść Boże . l? 278 15 705 Eminencj'.1 . 

Nowa Przemsza 27 645 26 819 
P okój 

Wujek 72 919' 72 014 Go du lia 

Książątko 16 823 206!>4 
G othard 

Richter 85 842 71 529 
Błogosławieństwo Boże 

Silesia 17 860 14466 Hrabia Franciszek 

Waleska 12 550 13410 
Hrabina Laura . 
Hille brand 
Hugo (Manzel) 

Razem 8!7 268 1
) 876 412 Pias t . 

1, 

0
0 wydobycia w r. 1913-ym 

W yzwolenie 
79,15 81,88 Św. Barba ra 

Okrąg górniczy Tarnow- Św. Jacek . 
sklch Gór. Lithandra 

Andaluzja . 25 138 38 509 Matylda P ole-W schodnie 
Florentyna. „ . 47 690 5ł 100 Matylda P ole-Zachodnie 
Radzionków . 58 5!2 56 662 Śląsk (Schlesien) 

Razem 131370 149 ~7 1 W olfgang 

% wyd obycia w r . 19 13-ym 92,3~ 
Razem 

104,93 

% w ydobycia w r. 1913 ym -

297 

r. 1925-go 

Śląsk Górny. 

Styczeń Styczeń 

rok 1 92 ~ rok 1924 

t o n n y 

56 973 54 804 

- 20 

3~ 7f>3 Hl 085 

22 768 )f) 162 

52 043 67 321 

25 1'35 33122 

47 ~26 -l3550 

4S OOO ;,I) 475 

- - -
38 061 :~3 690 

32M>f> 40 309 

37 :lS8 51 :'>Ol 

393 f>02 418 039 

93,30 99 ,21 -

;;; 966 61199 

47 ::lł8 47 680 

29032 27 784 

!7 800 f>OOOO 

211046 32 405 

:35 9ll 46344 

36878 41 338 

22 63f> 3!7:}8 

606f>6 62 499 

H lf>O 332f>9 

37 19'1 32 816 

25 847 

l 26 21)4 

28 051 
13f> 7:31'> 

51 o;,3 

24312 20635 

26 070 } 25 296 
52 105 

!0850 42 370 

34 ! 24 43 566 

716 821 76-l 473 

1 69,8. 7-l,45 

' ) W tej liczbie węgla o dkrywkowe go na kop. Ka111ź1ltko 1 236 I , Karol 214 I, Emanuel I 670 I, N owa P rzemsza 713 t, razem 
3 833 1

• Aleksander Stein. 
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298 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym Dł\browakim w styczniu 1925 r. (w tonnach). 

Nazwa kopalni i miejscowość 

K<>palnie głębokie. 

Flora w Golonogu 
Ignacy w Zagórzu 
Jadwiga w Klimontowie 
Jerzy w Niwce 
Juljusz w Niemcach 
Kazimierz w Niemcach 
Paryż i Koszełew w Dąbrowie 
Modrzejów w Modrzejowie 
Reden w Dąbrowie 
Władysław w Klimontowie. 

Kopalnie płytkie. 

Jakób w Niemcach 
Alwina I w Niwce . 
Alwina Il w Niw ce 
Batory w Dąbrowie 
Franciszek w Dąbrowie 

Halina w Niwce 
Helena w Niwce 
Hieronim w Dąbrowie 
Irena w Dańdówce 

Jawor w Dąbrowie 
Józef I w · Burkach . 
Józefa w Dąbrowie 
Karol w Zagórzu 
Katarzyna w Dąbrowie 
Kołłątaj w Dąbrowie 
Krystyna w Dąbrowie 
Ksawery w Dąbrowie 
Lech w Dąbrowie . 
Lilit w Ostrowach. 
Maciej (Szyb Nr. 34) w Dąbrowie 
Maksymilian w Dąbrowie 
Michał 

Mikołaj w Golonogu 
Nadreden W Dąbrowie 

Orion w Sosnowcu 
Porąbka w Zagórzu 
Stanisław w Dąbrowie 

Razem 

Styczeń 1925 roku I Styczeń 1924 roku 

~~~~~~~~....:~~~~~~~~-

T 

23 534 

23 720 

696 

31 553 

45 600 

23 762 

55 381 

13 590 

25 117 

20 2-!0 

263 193 

:l89-! 

1 676 

32 

3 773 

2 35-! 

315 

1426 

189 

209 

H56 

696 

2663 

o n n y 

l f>9H 

19 641 

1>23 

30079 

28 ł85 

28 450 

!)5 !">68 

10 836 

22098 

19 f)] 9 

231 113 

1 900 

2 062 

!70 

i o:i2 

f) 75:-1 

I 93.J, 

279 

.') 481 

371 

1 81.) 

12* 

3544 

67~ 

ł!'>O 

2-1,3 

2f>l 

2!23 

3 :396 

286 

380 

5 960 

5 300 

:175 

:3 803 
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Nr. 7 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

Nazwa kopalni i miejscowość 

Staszyc w Zagórzu 
T elmut (Joanna) w Cieślach 

Uran w Będzinie 

Wanda w Dąbrowi e 
Wańczyków w Józefowie 
Wojciech w Porąbce 

Kopalnie głębokie . 
Kopalnie płytkie 

<t wydobycia w r. 1913-ym 

Razem 

Ogółem 

Styczeń l92:i roku 

T o 

-
-
-
40 

1 362 

-
24881 

263 193 

2-! 881 

288074 

110,68 

299 

I Styczeń 1924 roku 

n n y 

ZH 6 
6:1 

-
-

:12.Hl 

~ !H9 

!)fj 705 

23 ! IJ:-3 

56 i 05 

287 8J8 

ll0,5S 

Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym Sosnowieckim w styczniu 1925 r. (w tonnach). 

Styczeń 1925 roku I Styczeń 1924 roku 

Nazwa kopalni i miejscowość 

T o n n y 

Kopalnie głębokie. 

Antoni w Łagiszy . 9 448 7 86() 

Czeladź w Czeladzi 48167 51 ooo 
Grodziec I w Grodźcu 12 380 10670 

Grodziec Il w Grodźcu 37 716 33850 

Hrabia Renard w Sosnowcu 61 923 60 013 

Jowisz w Wojkowicach łf> 533 33 016 

Mars w Łagiszy . 7 830 4 2H 

Saturn w Czeladzi . 47 210 49 272 

Wiktor w Milowicach 36 784 37 812 

Razem 306 991 287 773 

Kopalnie płytkie. 

A dela w Łagiszy - 138 

Tadeusz w Psarach . - 145 

Razem - 283 

, 

• 
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300 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym Sosnowieckim w styczniu 1925 r. 

Styczeń 1925 roku Styczeń 1924 roku 

Miejacowość i nazwa kopalni 

T o n n y 

Kopalnie głębokie. 306 991 287 773 

Kopalnie płytkie 283 

Ogółem . 306 991 288 056 
Q wydobycia w r. 1913-ym 99,68 93,53 o 

Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym Krakowskim w styczniu 1925 r. 

' I 
So bieski w Borach 18 46!"> 14 198 

An drzej w Brzeszczach 28 313 31 115 
' 

Sz czotki (Pokładowa) w Dąbrowie . 161 1 63i 

Mi eszko w Filipowicach - - . 67 

Pa ństwowa w Jawiszowicach - 272 
I 

Jan Kanty w Jaworznie 981'2 12 99S 

Ko ściuszko w Jaworznie 171 28 22 042 

Pił su ds ki w Jaworznie 33 076 37 031 

Jan ina w Libiążu 1!'>928 l7 099 

Ni edzieliska w Niedzieliskach 
I - l 095 

Bo lesław w Rudnie 128 ()33 

Ar tur w Sierszy . 24 192 27 319 
' 

Km ita w Tenczynku - I 672 -
Kr ystyna w Tenczynku 11 000 s 55i 

Zb yszek w Trzebini 8 081? 3 004 

Le opold w Jaworznie . 292 I 333 

Razem 164 624 ISO 075 

.. 
% wydobycia w r. 1913-ym 100,24 109,fió 

' • 

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



Nr. 7 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 

Wydobycie węgla brunatnego w styczniu r. 1925-go 

Styczeń 1925 roku 

Nazwa kopalni i miejscowość 

Okrąg górniczy Częstochowski. 
Adela w Nieradzie 

Gustaw w Zawierciu 

Helena w Zawierciu*) 

Kamilla w Ciągowicach 

Ludwika w Zawierciu 

Łazy w Łośnicach . 

Łośnice w Łośnicach 

Paulina (Niwa) w Zawierciu 

Zygmunt, Jan Karol Fryderyk*) w Porębie 

F eliska w Zawierciu 

% wydobycia w r. 1913-ym 

Okrąg górniczy Sosnowiecki. 
Teodor w Siewierzu 

Okrąg górniczy Stanisławowski. 

Leopold (Zygmunt) w Dżurowie*) 

Alfred Il (Roman Il) w Potyliczu 

% wydobycia w r. 1913-ym 

Była Dzielnica Pruska. 

Klara IV w Sierakowie 

*) Kopalnie Jan· Karol - zlikwidowana. 

**) K opalnia nieczynna. 

T o 

2 899 

!96 

2 279 

325 

Razem 6 737 

ó2,13 

Razem 

206 

Razem 206 

6,61 

622 

Razem 622 

301 

Styczeń 1924 roku 

n n y 

391 

1 664 

77 

1 060 

625 

431 

4066 

9 207 

71 ,24 

1 335 

1 i\S5 

205 

6,58 

1992 

1 992 

Aleksander Stein 
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302 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 192) -------

Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Państwie Polakiem w styczniu r . 1925-go. 
-

s t y c z e ń I r. 1913 

r. 1925 r. 1924 

Zagłębia i okręgi górnicze Przeciętne 

0 :0 przecięto. o 
0 przecięto. 

wydobycie 

wydoby· wyd oby· miesięczne 
ton ny 

cia miesięcz. 
tonny 

cia miesięcz. 
w r. 1913-ym w r. 19 13-ym 

ton ny 

-
2 3 4 5 6 

Wyższy Urząd Górniczy Węgiel kamienny. • 
w Katowicach. 

Okrąg G. Katowicki 847 268 79, 15 876 412 81,88 1 07013g9 

" 
G. Huty Królewskiej . 716 821 69,81 764 473 74,4& l 026 842 

li G. Rybnicki 13913602 913,139 418 0139 99, '.! l 421 ;3613 

" 
G. T arnowskie Góry 131 370 92,134 H 9 271 104,93 U 2263 

Razem 2 088 961 78,51 z 208 lll5 82,99 2 660 567 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Warszawie. 

Okrąg G. Dąbrowski 288 074 110,68 287 818 110, 58 260285 

li G Sc snowiecki 306 991 91l,l\8 '.!88 056 93J>13 1307 982 

Razem ;,9f) 065 104, 72 :,7:;, S7ł 101,134 568 267 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Krakowie . 

Okrąg G. Krakowski 164 624 100,24 !80 075 109,6f> 164 21313 

Ogółem : 2 848 6'!>0 8:1,9f1 2 964 i 4ł 87 ,135 3 39131367 

Wyższy Urząd Górniczy Węgiel brunatny. 
w W arszawie. 

Okrąg G. Częstochowski 6 7Wi :)2,Vl 9207 I 71, U I 12 924 

„ G. Sosnowiecki - - 1 335 - --
Razem 6 7137 f:>2,13 10 5-!2 81, 57 12 924 

„ G. Stanisławowski . . 206 6,61 20!'> 6/18 3 11 7 

Była dzielnica Prusk a 622 - 1 9!l2 - -

.Ogółem . 7 f)fif) 47,16 12n9 79,46 16 041 
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Obrót węgla kamienne go w Państwie P olakiem w sty czniu roku 1925 (w tonnach). 

' ' ::::.::. il ~ 'il ·u ~ ~ ,.... R o z c h ó d Pozoota· 
t:!„ o.~ >- ~e ~~ ~"1 . . 
O. u ".0 c o .2 n,.0 o. łosc na 
o4J' „ to i: o.i: I).,; •'° 
Il. • H ·c:; >- „ ·- " - ~ „ >- I z b z . . ł h .., ~ >- " o. " •c >. " N' n, -c .,., y t u z y c 1 e zwa•a c 

O k . . . ·- ..o ll. „ - -c o. ~ „ o 
r<;g1 gormcze ·U E O N g 3_ O j 0. N -C + . na na• .„ -C o :o „ 0 -c o :; „ ..,. I Ogołem 

o o ,., c ·- e ...>: e c ·- - + t '] ~ ~ :l Z >- g >- ..2 z ~ "' Raze m Ce le Razem l l 14 " ępny 
~ ·a ·a~ t:! '" g ·~ ~ ~ + W k raju Eksport I De putaty ( + ) mieeiąc 
~ ~ O '.g

0 
·- ~ :~ ~ (9 + 10) kopalni (12+13) (S- l S) 

o... o... = 
o I 

2 r-1 
1 

11 12 13 14 15 16 3 5 8 IO 4 6 9 . ' . . ·- ' I I I ' ' ' 

yżezy Urząd Górniczy I w Katowicach. 

. G. Katowicki 245 161 847 268 9"'? 16 384 18189 1 1 091 550 %457f1 :n:. 6!32 630 207 83 416 20208 103 624 73;3 331 357 719 

„ H uty Królewskiej 161 79!! 716 821 109 - - 1649 877 07! 347 475 231 9:!8 579 413 50 4l$ 1:1589 6'l 002 643 415 2133 6f19 

„ Ryb nicki 106 75! :193 f>02 200 JO 057 H 7f> - !>03038 15! 272 151 642 30f1 914 ;,7 552 12 842 70 ?,94 :176 308 1261ąo 

„ Tarnowskie G óry 92 787 131 370 - - - - 224 157 34!JOO <>! 580 89 480 18 66f> 2 279 209!4 110 -l24 11 3i:J:l 

Razem 606 495 2088 961 1 236 26 441 2!> 664 1 650 2 695 819 791 222 8rn 192 I G05 01! 210 046 48 9i8 258 96± I 863 978 831 841 

do rozchodu 32,54 11 2,07 0,06 l , ! 2 1,37 0,09 144,63 42,45 43,1\6 86,ll 11 ,27 2,62 13,89 100,00 44,63 

do wydobycia 29,03 100,00 0,06 1,26 l,'.!3 0,07 129,0!'J 37,88 38,95 76,83 10,06 2,34 l ~,40 89,23 39,82 

yżozy Urząd Górniczy I w W arszawie 

. G. Dąbrowski 263 936 288 074 - 287 - - 552 :!97 17347! 7:H4 180 7i5 26 687 11077 ;37 764 218 .J,79 333 818 

„ Sosnowiecki . L)l 456 306 99i - - - - 4:,s .a1 218 7'73 10080 228 853 2684C 9028 :35868 26± 721 193 726 

Razem -ll f1 :392 59:> 065 - 287 - - I 010 7H 392 2! 4 17 324 409 568 53 527 20 105 73 632 483 200 fi?.7 544 

do rozchodu . 85,97 123,15 - 0,06 - - 209,18 81,18 3,58 8-l,76 11,08 4,16 15,2-l 100,00 109,18 

do wydobycia 09,80 100,00 - O,O!i - - !69,8:1 65,9~ 2,91 68,8:1 8, 99 :~,38 12,37 81 ,20 88,6'! 

~ższy Urząd Górniczy 
w Krakowie 

. G . Krakowski 82 2i4 164 6~,t 78 292 890 3482 2!2 896 1:J6 {ill 2 342 138 9TJ3 21 6119 7 012 28 711 167 664 7:) 232 

do rozchodu . -±9,07 98,19 0,04 0,1 7 0,53 2,07 l-H,87 81,48 1,40 s2.f3s I 12,94 I U 8 17,12 100,00 H,87 

do wydobycia 49,9') 100,00 0,05 0,17 0,:14 2,U U 7/ i5 82,99 1.42 84.41 H3, IS ! ,Z6 17,-t4 101 ,85 45,70 

Ogółem: . 1 104 161 2848 650 I 314. "!.7020 26 5!'i4 513:! 3 949 459 1320077 3;35453 2 153 ;)~[) 28.) 272 760% :361 307 2 óU 842 11 

do rozchodu . 43,91 113,27 O,Of> i,07 1,05 0,20 157 ,05 52,49 33,14 % ,63 11 ,34 3,03 u ,:H 100,00 

do wydobycia 38,7() 100,00 0,04 0,95 0,93 0,18 138,64 46,34 29,26 75,60 10,01 2,67 12,68 88,28 

Aleksander Stein. 
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Obrót węgla brunatnego w Państwie Polakiem w styczniu r. 1925-go (w tonnach). 
....... 

-ii ~ ~ 
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" „ u ~e 

„ 
~'° N 

a~ >. a~ „ „ c o o >- I o. u 
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•·O c Q.· - "·o "O"' o ... ·;:; „ ·- „ c „ z b z i O.·- >. „ >.- ;>, „ o + y t u y c „ 

>. N Cl. N- "O [ N Cl. 
N.~ A 

„ „ 
" „ „ ....,..,. 

Okręgi gó rni cze •U e o Cl. N o"tl o o Cl. N ~+ C •O ·a .„ "O 
o " s .;;; "O-" 

o " bO<"I >. o o >. "'+ 
.,. .... c: ·- o e c·- " 60' ';j 

- bO ~ „ c o Q ·;o u 

"' „ C> „ C> ;>, Q >. - C> ;t~ ·a u - :; 
~·a ·- N N „ c •• N 14 "+ o 

~"O „ "O r:l ~ „ •U 
„ 

-" "' N o "O·- '~=fr li> ~:e, " 
C> N -" ~ „ Cl o „ o en ::: >. N o a.. a.. N u 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Wyższy Urząd Gór- I I 
niczy w Warszawie 

Okrąg Częstochowski 890 6 737 7 627 1 ó 638 
100 -

- ' 5638 518 296 

ó d 

....... 
i e :!: 

+ -
eS' ~ 

e ~+ " "'"' -a::::. •O 
bO 
o 

1 4 15 

su Il 452 

. 

u ... 
·;; 

" ....... ·s "' -
I „ e c 

•U ;>, .„ Q o o. -~ e „ „ 
o „ 
N Q 
o o.. 

16 

1175 

100 Okrąn Sosgowiecki I 100 I --
--------------1---1---1-1---1-1---1---1---1---1---1---1---I!----

Razem 
Okrąg Stanisławowski . 
Była Dzielnica Pruska 

Ogółem 

990 6 737 - ' 7 727 f>638 

31 206 - ' 237 177 

2!3 622 - ' &35 4.02 

ó 638 
177 

402 

518 

361 

296 

3 
21 

814 

3 
382 

6452 

180 

78:< 

I 275 

57 

51 ----·----·----·----·----1----1-1-1-1-1----1-1----1:-----
1 234 7 565 1~1-=-1--=--=-~·~·--=-1~1 879 I 320 I l 199 I 7 416 I 1 33:3 

102,01 -=-1-=-1--=--=- 115,65 - 83,83 '-=- 83,83 11,85 4,32 ~27- 100,00 18,65 

100)00 - - - - 116,31 82,18 1 - 82,18 l l,62 4,23 l ó,85 98,03 18,28 

i do rozcl:!_odu . I 16,64 

% do wydobycia 16,3i 

Obrót brykietów w brykietowniach w Państwie Polakiem w styczniu r . 1925-go (w tonnach). 

-ii ~ ~ 
o u 

"' R o z h ó d „ 
" „ „ c ·; ,...... 
N <I a~ ~ ~ 

;>, ....... „ u "O "' ""' "' ... '"0 "'·o o I ....... 'Eli o ,_ „ „ „" N "'„ '() >. „ ;>, „ "O"" z b t z i i -" ~t 
y u y c e „"' 

N ' e -" N 0. N 0. Q...,, 

" 
„ „ „" + Nazwa brykietowni •U "O 
0. N Cl. N ·2 + ....... •U >. .„ o o o " g.~ ""' ... '° ·c; a- .„ Q 

o bO „ l'l·- ·- ........ " u t CJ ;t .?.' e= ........ o o. 
~.~ a.. „ c 

~:::. ·e ·a „ -.,. „" o " .... 6 „ ~ 
-:: c ·~~ ~N 

„ u „ ........ c; ~ :; ~+ ~ . 
-" " "„ o C>"tl A >. t'c 6 u·- o. <>o ... o c 

N 
t! 

„ 
·U N ~ " -" " a:- ·o N o -" . „ „ 

N >. a ........ bO o a.. a.. en ,g N „ „ o a.. a: A 

I I 2 I 3 I --
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 14 

Emmagrube . ' lf.>0 8479 - -- 8 629 8298 3!6J' 8 614 - - - 8 614 l ~ 

Król. !89 4 80!) ·- ·- f) 294 U24 163 4 887 - 4 4 *891 403 

Wujek (Oheim) - 4 221 - - 4 2'.?l IO!> 4.105 4 210 11 - 11 4 2'.?l -
Rym er 70 li'> 653 - - !ó 723 13116 2 606 ló 72~ - 1 l 15 723 ------

Razem 709 '.33 l:'iS - - 33 367 26243 7190 33433 Jl 5 16 33449 418 

% do rozchodu . ? ,„ 
.... , ... .J 99,1:3 - - 101,~'1 78,46 21,ł9 99,95 0,03 0,02 O,Of> 100,00 1,25 

0~ do wytwórczości 2,14 100,00 - - 102,11 79,ló 21,68 100,83 0,03 o,o~ 0,05 100,88 1,26 

Aleksander Stein. 
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Obr ót koksu w koksowniach w Państwie Polskie m w styczniu r. 1925-go (w· ton na ch). 

.a ~ ~ 
,...., 

h ó d 
u „ "' R o z c .!' 

N •O • O I „ ... „ >. „ » " o V 
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c. u N CO N CO .,, + 'il o Ol' „ ... c. ... c. ,..... 
C.·- ·o c. „ c. „ 

"" z b t z i i N » „ N N :i 
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y u y c e - „ i:: . N.!! ..>: o :i • :i 

„ + + i:: c. 
Nazwa koksowni :i o .• ..>: .,. 

•U E i::· - o ~ "" „ i:: i:: i:: 

I 
,...., 
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o o o': :'; N 
•<J ·u- :i u + ·a z. E :::-
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~ N Jl 
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I 
..>: „ o . „ 

E „" N+ ... " (.{) ... ... c. ·O o Cl.. „ c. !IO U .;.: „ o N c. c. 
" ~ 

„ „ o 
„ 

o::: - !IO N o „ " >. N, N ..>: o ...... o o 
Cl.. I .,, „ o.. o::: - 10 l i 12 13 14 2 I 3 141 s 6 I 7 a I 9 

_C_z_e-rw--io_n_k_a-----------;----4-3-2~,---4-6-6f-1~---....;.l ----;.....-5~-4-3-3-0~,-----f>-4~,--4-4-34~,;----LO--;...----;----l-O~-----f-----

E ma 9 OU 15 979 
44H 653 

12 095 
Falva . 

P oko ju 
Gotarda 

Huberta 
Knurów 

Kró lewska Huta 

2 8f>:J 

2 291 

1 664 

1 7!31 

3 109 

3ló 

ll 21 6 

Il 385 
5 864 
7 308 

10 200 
4 601) 

12 793 

-

W olfgang ·------1------1----1-- -
Razem 

,l_ d o rozch o du 

i Jo produ kcji 

32 687 78 355 - -

47,18 113,10 

41, 72 100,00 

25 053 8 632 4326 

8 407 5fJ52 15 

13 676 11 566 15 
' 7 528 U!3 810 
9 039 4 1H 889 

rn 309 7 369 l 873 

4 924 4 :173 -
24 009 7 204 3196 

lll 042 57 833 l l 178 

160,28 83,48 16,13 

141 , 72 73,81 a,21 

12 958 - 12 958 
5 7i67 15 15 !'1 582 2 825 

11 58! - l i 581 2 095 

5 223 - - 5 223 2 305 

5033 157 157 5 l!:lO 3849 

9 242 44 45 9287 4 022 

4 573 - 13 13 4586 338 

10400 20 8 28 10428 13 .'>81 

69 011 2±6 22 268 69 279 41 763 

99,61 0,36 0,03 0,39 100,00 60,28 

88,0S ·o.31 0,03 0,34 88,42 53,30 

Zby t k oksu z k oksowni w Państwie Polskiem w styczniu r . 1925-go (w to nnach). 

c a t u n k i O' o z b y t , Razem do zbytu - I Kostka I O rzech I C k I Koksik I ogólnego Gruby I i li I i Il rosze Miał 

I. w kraju. 
, 

41 114 3428 2 661 3 498 2 153 4 979 57 833 83,80 -~ 

II. Zagranicę. 
Do Niemiec l 182 2 73f> 729 - 180 40 4866 7,05 

" A u s trji 748 1 579 l 5i 2 - - - 3 839 5,57 

" wolnego ~iasta Gdańska 1 064 433 35 - 40 - 1 572 2,28 
„ Węgier 486 68 233 - . - - 787 1,14 

" Rumunji ' 55 -- 30 -- - - 85 0,.12 

" Czechosłowacji - - - - - - -
' 

" 
wolnego m iasta Kłajpedy - - - ·- - - -- -

Szwajcarj i ' „ - - - - - - -- -
„ D an ji - 14 If) - - - 29 0,04 

W loch 
\ 

" - - - - - - - -
Jugo sl awji 

' 
" - -- - , , _ - -- -- -
„ S zwecji - - - . - - - - -
.. Litwy - - - - - - - -

Razem zagranicę ---
3535 4829 2 554 - 220 40 11 178 16,20 

Ogółem ---
44649 8 257 5 215 3498 2 373 5 019 69 011 

% do zbytu ogó lnego 64,70 11,96 7,56 5,07 3,44 7,27 100,00 100,00 
Aleksander Stein. 

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



~ 
N 

°' 

>
N 
u 
z 
f-< 
:J 
:r: 
• o 

N 
u 
z a:: 
·O 
0 
o 
< ...J 
0 
LIJ 
N 
a:: 
o.. 

~ 1 

Zbyt węgla kamiennego w Panstwie Polskiem w 
według rodzajów odbiorców. 

styczniu r. 1925-go 

W y ż s z e U r z ędy G ó rni c ze 

Rod z aje o db i o r c ów 

I. Pr z emy sł. 
Metalurgiczny-żelazny 

M etalurgiczny- innych meta li 
Koksow nie 
Górniczy (kopalnie rud i ko pa lnie nie mające 

własnego 

Naftowy 
Solny 
Ceme ntowy i ceramiczny oraz cegielnie 1 w 
Obróbczy (metalow y i inne) 
Chemiczny 
Garbarski i przetwory zwierzęce 

Rolniczy (przetwory rolne , browary, młyny 
rzelnie) 

Cukrowniczy 
Papierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie przemysłu 

Koleje żelazne 
Żegluga . 

Raz em przemysł 
Il. Inni odbiorcy. 

Insty tucje mi ejs kie (elektrownie, tramwaje, 
ciągi, ga zownie i inne) 

Wojskowość 

!instytuc je państwowe 
Opał domow y 
Pośrednicy 

Razem in ni odbiorc;r 

R azem w kraj~ 

W y w óz zagranic~ 

Ogółem zby t 

węgla 

ap1en. 

i go-

-

wodo-

w K atowicach w W arsz awie 

tonny 
lzbytlraj. 

tonny lzbyt~kraj . 

76 418 4,76 30073 7,34 

8!'.l 336 5 , ;,7 2 161 0/>3 

11.'> 497 7,20 - -

9 736 0,61 4690 1, lf> 

J ń 896 0,99 1 358 0,33 
75 - 1 199 0,29 

17 910 I , 12 !l 3;>Ó 2.29 

12 157 0,76 J 7 891 4,37 

;g 110 1, 13 14948 3,65 

4Gl o,o:i 218 o,o:. 

24 340 1,52 13 992 :1,42 

2 479 0,15 3082 0, 7:, 

-l 261 o,~6 10 887 2,66 

6 ,:.95 0,40 37 616 9,18 

19 770 1,23 18 044 <i,40 

-112 942 J!'l,73 165 r,14 40 , -ll 

80072 4,99 ]:10 786 :H,93 

2-1 25.'> I , f> l - -

64394- -l,01 181)2() -l,52 

1 897 o "> ,~- 901 0,22 

.U84 0,26 3009 0,74 

6;)28f> 4,07 31 500 7,69 

138 I 93 8, 61 ±2 008 10,26 

378 280 23.07 22fJ 730 f>6,36 

791 222 .J.9,30 3922-14 %,77 

8J:.l 792 =>0,70 17 324 4,23 

1 605 014 100,00 -!09 f>68 100,00 

R 
w Krakowie 

a z e m 

tonny l:r.byt~kraj. ton ny I zbyt.taj . 

340 0,24 
' 

106 831 -l,96' 

JOf> 0,08 lll 602 4,25 

- - 115 497 5, 36 

- - 14426 0,67 

2942 2 ,1 2 201 96 0,94 

9 696 1),1\8 10 970 0,51 

7 045 f> ,07 :l-lH13 1.60 

80fi 0,58 :30853 1,4!-I 

4 987 3 ,59 380M> 1,77 

170 0, 12 849 0,04 

J 776 1,28 40 108 1,86 

20 0,01 5 581 0,26 

770 0,5:, 15 918 0,74 

235 0 ,17 44. 347 2,06 

1 014 0 ,78 38828 1,80 -29 908 21,52 608 36-l 28,25 

74 977 f>3 ,96 285 8~fl 13,27 
- -· 242!'>5 1113 

7 369 5, :10 90289 ±,19 

2f>O 0,18 3048 0,14 

Gl 5 0,+4 'i 808 0,36 

17 697 12,74 11-! 482 :i.:-32 
;, 79"1 4,17 18.) 996 8,64 

106 'i'O:l 76,79 711 713 33, o:i 

136 611 98.31 1320077 01,30 

2 342 1, 69 8d3 4fi8 38,70 

138 953 100,00 21 53 f13f> 100,00 

Aleksander Stein. 
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Eksport węgla z kopalń węgla kamiennego w Państwie Polskiem 
w styczniu r. 1925. 

w y ź s z y u r z ą d G ó r n i c z y 

R a z e m 

w Katowicach w Warszawie w Krakowie 
D o k r a i ó w 

o 
0 do o 

0 do o:o do o Stoaunek 
oo do o 

0 do ~ do 
eksportu e ksportu z eksportu 0

0-wy d o 
tonny 

z zagłębia ogólnego ton ny 
zagłębia Dą-

ogólnego tonny 
z zagt Kta· 

ogólnego ton ny 
ogólne go 

Śląskiego eksportu 
browłkiego 

eksportu I< owskie go 
eksportu e ksportu 

I 2 3 4 5 . 6 I 7 8 9 IO Il 12 -
Do Niemiec . 481 431 59,16 ri7,71l - - - -· - - 481 431 f>'l,7~ 

„ Austrji 214 263 26,:l3 2(),70 10 939 63, J:, J ,31 I 97f> 8.i,:~3 0, 2f> 227 177 27,26 
11 Węgier 35734 4,39 .t,29 2240 12,in 0,27 257 10,97 0,0:1 38 231 4,59 

11 Czechosłowacji 39 -Il f) 4.84 -t,n 3805 21,96 0,!6 40 1,71 - 43 260 :,,19 

11 Gdańska . 30904 3,80 3,72 50 0,21) - 30 1,28 - :łQ984 3,72 
„ Rumunji . H 67 0,5!) 0,54 290 J,67 O,Oł 40 1, 71 - 4797 O,f>8 
„ Szwajcarji 2 fl33 0,31 0,30 - - - - - -- 2 533 10,30 

" Jugosławji 2 .510 0,31 0,30 - - - - - - 2 f> l O 0,30 
11 Kłajpedy . 45/) 0,06 0,05 - - - - - - łóó o,ori 
11 Włoch I 393 0,17 0,17 - - - - - 1 393 0,1 7 
• Danji f>31 0,06 0,06 - - - . ' - - 531 0,06 
„ Litwy lfl6 0,02 0,02 - - - - - - l f>6 0,02 

Ogółem . 81:-1 792 100,00 97,64 17 324 100,00 2,08 2342 100,00 0,28 833 458 100,00 

-
Ogólny eksport w listopadzie 9M978 100 oo 9:1,28 H 972 100,00 4,48 2 -lłf:> 100,r'O 0,24 1 00339/'l 100,00 

roku 1924-go 
Ogólny eksport w grudniu 

roku 1923-go 8f>68f>-l 100,00 !l:i,04 42 29!J 100,00 ! ,69 2436 J00,00 o·r ,_1 !ł'.H f>89 100,00 

Al~ksander Stein. 
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308 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

Ruch zapasów węgla w Polsce 
od d. 1-go sierpnia r. 1921-go. do d. 1-go lutego r. 1925-go. 

Węg i el kam i e n ny Węg i e I br un at ny 

Dzień, miesiąc i rok 
-Zagłębie I Zagłębie I 

Razem 
Zagłębie I Okr~~ I Była I Razem 

Wogól e 
Dąbrow· Krakow- Oąbrow- Stan.is 8· dzielnica 

ski t' skie skie wowski Pruska 

T o n y 

Dn 1a I -go sierpnia r. 192 1-go 29 676 13 606 43 282 3 282 - 1 246 4 528 ±7 810 

I-go września 634!8 17 537 80985 4290 - l 184 5474 86459 

, 1-go października 69 360 18 644 88004 3489 - 607 4096 92100 

, 1-go listopada 85 735 22 470 108 205 4 197 - 574 4 771 112 976 

, I -go g rudnia . . 103 348 27 327 130675 6 715 - 179 6 894 137 569 

, I-go stycznia r . 1922-go 95 647 19 046 114693 7 565 - 349 7 914 122 607 

, I-go lutego 96 055 20 343 116 398 8171 - 543 8914 125 3IZ 

, 1-go m a rca ?1 660 239Hi 95 575 5 699 33 !383 6 115 101 690 

, I-go kw ietnia 65 218 20 514 8f> 732 8 050 37 220 8307 9! 03\} 

, I-go m a Ja 549-1-0 23 459 78 399 7 354 23 353 7 730 86 12\ł 

, I-go czerwca 51 403 20 997 72 400 ~ 734 - 344 9078 81 HS 

, I-go lipca 6012f> 20076 ( 80 201 11096 20 767 11 883 92084 

' 
I-go sierpnia 105 673 28 217 133 890 7 712 5 71 7 788 H l 678 

, 1-go września 125 901 18 101 144 002 &807 -- 186 5 993 149 99f> 

I -go października 98356 15 712 114 068 5 036 39 303 5 378 119446 

, I-go listopada 117 754 23007 140 761 6 169 7 85 6 261 147 022 

' 
1-go grudnia . 11 8 354 25 241 143 595 5439 43 4.0 5 522 149117 

, 1-go stycznia r. 1923-go 102 218 21 001 123 219 4266 - 11 4 277 127 496 

, I-go lutego 123 972 28524 152 496 4 612 69 129 4 810 157 306 

, I-go marca 100 683 21 601 122 284 3742 18 44 3804 126 088 

, 1-go kwietnia 81 242 20207 101 449 4086 4 81 4171 105 (i2(} 

, 1-go maja 80 719 38 728 119 447 + 379 6 - o438f) 123 832 

, 1-go czerwca 95 078 4090± 135 982 4 827 2 24 4853 140 835 

, 1-go lipca 106197 '32122 138 319 4057 7 62 4 126 142 445 

' 
1-go sierpnia 118 318 22 921 Hl 239 3244 59 16 3 319 14± 558 

, · I-go września 105 334 17 520 122 81;>4 3232 73 196 3 501 12635!> 

1-go października . J 11 728 17 258 128 986 4526 60 286 4872 133 8.)8 

, 1-go listopada 114 321 16 260 130581 3298 -- 209 3507 134088 

, I -go g rudnia . 184 794 16 924 201 718 3 335 - 232 3 567 205 285-

, 1-go stycznia r . 1924-go 178 OJ 2 1:-3 615 191 627 1128 30 153 1 311. 192 938 

, I-go lutego 227 403 18 693 2±6 096 769 99 320 1 188 247 28-± 

, I-go m a rca 282 640 26 298 308 938 1 13:) 221 59 1*15 310 3ó3 

' 
I-go kwietnia 269 500 28 699 298199 1 077 11'>2 315 1 544 299 743 

' 1-go m a) a 218 728 19 064 237 71l2 486 122 345 953 238 7~5 

, I-go czerwca 253 f>65 25 914 27~1 479 1 209 207 355 1 771 281 25(} 

" 
1-go lipca . 298 472 36483 :384 955 1 34f> 111 365 1 821 336 776 

, 1-go sier pnia 377 209 43 7ó:> 420 964 132 124 306 562 421 526 

' 
I-go września 362 991 48 759 411 7f>O 71}2 79 317 1 128 412 878 

I-go października 367 342 b6 74-1 424 083 1 019 74 328 1421 425 504 

, I-go listopa da . 392 805 69 220 462025 774 20 151 951 462 976 

' 
I-go grudnia . 399 699 76 757 476 456 1 3i 6 45 238 1 599 478 055 

, 1-go s tycznia r. 1925-go 412 858 80276 493134' 990 31 213 1 234 494 368 

,. 1-go lutego . 525 009 74 736 599 745 811 57 51 919 500 66!-
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PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w lutym r. 1925-go 

(w tennach). 

Nazwa 

Boleslaw 
Ulisses 

Nazwa 

Bolesław 
Ulisses 

-
kopalni 

Razem 

kopalni 

-
Razem 

Wydobycie galmanu. 

Galman brylasty 

Luty 

!98 
165 

I Od początku 
roku do 28-go 

lutego 

920 

206 

1126 

Galman 

niesortowany I z bły;zczem 
ołowju 

L u t 

1442 817 

817 

d o p l ó k 

I R a z em 

y 

2259 

2 259 

Wydobyde blendy, pirytu rudy żelaznej. 

Do płókania 
Blenda brylasta Blenda cy n ko wa z błyszczem 

ołowiu i pirytem 
pi r y i 

I Od początku I Od początku I Od początku 
Luty roku do 28-go Luty roku do 28-go Luty roku do Z8·go 

lutego lutego lutego 

- - - -

I~ 
-

- 223 1095 I 095 

-1 = ----- - 223 1095 1 09!J -

Płókanie galmanu. 

Przy płókaniu rud galmanowych Pr z y płókaniu 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blenda płókana I Błyszcz ołowiu 

I 

a n i a -
Od początku 
roku do 28-go 

lutego 

4 670 

4 670 

R uda żelazna I Od początku 
Luty:, roku do 28·go 

lutego 

56 143 

- -
56 143 

b I e n d y 

I P i r y t 

Nazw a p lóczki I » Od początku o IOd początku » Od początku ~ Od początku » Od początku :; :; :; roku do 28·go ::I roku do-28-gol roku do 28-go roku do 28-go roku do 28-go ...J 
Lutego 

...J 
lutego 

...J 
lute llO 

...J 
lutego 

...J I lutego 

Józe f . - - I __ I - I 500 1 052 :~8 78 401 I 890 

Boleslaw . • 706 1610 I 128 H;H - - - - - I - -------
Razem . 706 ] 61 Ó 128 235 500 1 Of>2 38 78 401 890 

' 
Wytwórczość cynku pyłku cynkowego. 

c y n k p y ł e k c y n k o w y 

Nazwa huty ---
I I Luty 

Od początku roku 
Luty 

Od początku roku 
d o 28-go lu,tego do 28-go lutego 

Paulina . 209 414 I 35 70 
, 

Konstanty 139 292 - -
Jadwiga. 1 009 2009 - -

, - ---
Razem 1 %7 2 71,fl 3f> 70 . „. 
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Dane o liczbie robotników 
zapisanych w ostatnim dniu m1es1ąca lutego r. 1925-go. 

1925 

Węgiel kamienny. Zagłębie Dąbrowskie. 

Nazwa 

kopalni 

zy 

adysław 

wiga I . 

acy . 

ktor . 

d rzejow 

urn . 

isz . 

r s 

zimierz 

jusz . 

ob 

. Renard 

yż \ 
szelew . I 
eladż 

odziec li 

ra 

den 

toni . 

odziec 1 

1on 

nisław . 

lena. 

ńczykow 

szyc 

lina . 

rąbka 

rol 

ina I 

ina Il . 

or 

styna 

a wery 

Jer 

Wl 

Jad 

lgn 

Wi 

Mo 

Sat 

Jow 

Ma 

Ka 

Jul 

Jak 

H r 

Par 

Ko 

Cz 

Gr 

Flo 

Re 

An 

Cr 

Or 

Sta 

He 

Wa 

Sta 

Ha 

P o 

Ka 

A l w 

A lw 

Jaw 

Kry 

Ks 

l\;1& 
Mic 

ksymiljan. 

hal . 

Razem 

Ro botnicy, zatrudnie ni na dole 

Robotn i· Pom'oc 
Gornicy cy wy· gornicza Chłopcy Razem kwalifiko· i inna 

wani 

270 :36 838 - 1 lH 
286 f>2 489 1 828 
18 10 30 2 60 

292 55 !')67 -- 914 
282 72 8l!'J 3 1 172 
95 15 30~ 5 Jl7 

209 29 1223 - 1 -161 
202 35 1 03'3 2 1 272 
.'> J - 258 - 309 

213 298 828 - 1339 . 
218 2:10 997 - l 4M> 
21 I 12 46 - 79 

728 196 1 385 1 2 310 

6!3 354 1492 7 2496 

403 UR 1 242 - 1 89! 
409 58 161 - 1 228 
406 322 620 3 1 351 
107 99 520 - 726 
57 ;~5 194 1 287 

205 38 34f> 9 597 
7f; 4 78 - 157 

112 18 14fi - 27fJ 
18 12 I 34 I - 64 
33 5 33 2 73 

- - - - -
38 21 76 3 138 
1-! - 13 2 29 
33 - 56 - Sil 
42 7 20 28 97 
4 - 1 - 5 
7 l 8 - 16 
3 1 3 2 9 

8 - - Il 1 '? 

29 7 34 4 74 
32 2 26 18 78 . 

5 563 2 270 14 512 102 22 !47 

Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

Pomocni· Robotni - Chłopcy Ogołem cy wy• 
i cy wy-

kwalifiko· Kobie ty Razem 
kwalifiko· w ani dziewczę· 

wani 
i inni ta 

38.'i 2ll 4 164 764 l 908 
9:, 129 1 j.j, 7 345 1173 
18 18 19 f) 60 120 

149 30f) 240 11 705 1 619 
195 26f> 233 31 724 1 896 
57 126 100 9 292 709 

318 341 127 16 802 2263 
289 459 132 6 886 2158 

6fi 103 13 3 179 488 
264 .697 71 3 l 03.') 2 374 
273 508 89 3 878 2 318 
15 I 28 l I - 44 I 12:~ 

291 918 94 12 1 315 3 62ó 

364 1 029 170 12 1 575 4071 

318 850 l fi7 24 1 M9 3 240-
30! 353 11 2 9 778 2006 
188 312 !7 12 5fi9 l 910 
180 294 169 13 6f>6 1 382 
48 126 JOJ Il 286 f>73 
77 133 53 2 266 862 
36 25 33 - 9! 251 
24 28 50 -- 102 377 

I 13 12 35 - 60 1~4 

13 14 32 2 61 134 

- 20 - - 20 20 

18 19 18 3 :,8 19& 
. 3 1,:, 21 - 38 67 
26 13 15 - M 143 
8 8 3 29 48 145 

- - 3 - 3 8 

- - 2 l 3 19 

l - 3 6 10 19 

l 1 !3 - l !") 32 
9 10 1 21 41 115 

10 7 - 9 26 104 

4055 7 376 2 270 . 424 1412!"> 86572 
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Węgieł kamienny. Zagłębie Krakowskie. 

Robotni cy, zatrudnieni na dole Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

Nazwa Pomocni· 
Robotni· Robotni· Chłopcy Ogółem 

kopalni Pomoc cy wy- i 
Górnicy c y wy· górnicza Chłopcv Razem 

cy wy- kwalifiko· Kobiety Razem 
kwalifiko· i innR 

kwalifiko· wani dziewczę· 

wani w ani i inni 
ta 

Kościuezko 149 70 3'?9 - 598 ll fl 196 1)6 22 3HO 988 

Piłsudski 210 130 731 - l 071 331 239 123 12 70.'> l 776 

Jan Kanty 92 24 142 - 2fl8 38 46 2ł 7 11.) :!73 

Leopold " 1 4 - 7 1 I 5 I - 17 2! 
Szczotki 2 - 3 - 5 8 2 - - 10 i5 

Artur 309 -- 4.'>9 - 768 41 5 - 17 - 432 1 200 

Krystyna · 88 69 114 - 271 102 - 8 - 110 331 

AndrzeJ MO 2 726 - 1 288 141 306 22 107 576 1 864 

Sobieski 284: - 401 - 685 247 129 23 - 399 1 084 

Janina 38& 57 07! - 1 11!} 101 296 22 - -l ł!l 1 538 

Spytkowice - - - - - 2 6 - - 8 8 

Zbyszek :>7 4 92 - 153 17 3\'.I 2 1:) 73 226 

~azem . „ 7·):;. I • J .... . , -- 1 6223 1 l 529 1 1 264 1 298 1 16:1 I 3 254 1 9477 

Węgieł brunatny. Zagłębie Dąbrowskie. 

Robotnicy, zatrudnieni na dole Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

Nazwa Pomocni· Robotni· Pomoc Robotni· Chłopcy Ogółem 
kopalni cy wy· i G órnicy cy wy· gómiczll Chłopcy Razem cy wy· 

kwał ifiko- Kobiety Razem kwalifi ko· kwalifiko· dziewczę· 
wani i inna 

we ni 
want ta 

i 1nn1 

Z ygmunt Jan 
43 I 18 Il I 32 Karol - 62 14 7 - 9.J, 

Guetaw -14 2 49 - 95 6 38 1 - ,J.f) 140 

Feliaka . Il - - - 11 2 9 - - 11 22 
. „ 

.ł.ośnice 17 - 6 - 23 g 2 2 - 13 36 

T eodor -- - - - - - 3 - - 3 :1 

Razem . l l f> 3 ?3 - 191 31 63 10 - 104 29'> . 
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Wydobycie węgla na niemieckim Śląsku Górnym w r. 1924-ym.*) 

Wydobycie węgla Wytwór· Wytwór- Załoga 
Miesiąc czość czość 

ogółem na dzień koksu brykietów kopalni koksowni brykietów 

w 1000 t o n n 

Przeciętnie 

1922 736 30 

1923 729 29 

1924 
styczeń 1 ooo 38 

luty 9f>3 40 

marzec 1 022 40 

kwiecień 945 39 

maJ . 123 !i 

czerwiec 6!'>8 29 

lipiec. 978 36 

sierpień . 994 ~8 

wrzesień 1 046 40 

październik l lU 42 

listopad 1 018 44 

gr~dzień I 022 43 

Razemwzgl. 
przeciętnie 10900 36 

i 20 

125 

108 

111 

119 

104 

42 

63 

87 

85 

93 

1 0ł 

98 

106 

I 121 

10 47 734 3668 !f):l 

10 48 548 3690 154 

9 47 !il 9 3202 90 

8 46 801 3 1 l fl 89 

9 46 428 3072 86 

17 45 848 2896 162 

~ 9 f>48 l 293 102 

12 41 858 2 3ł0 150 

20 ,i,3 024 2 '356 158 

21 42 959 2 329 157 

26 43686 23!'>0 164 

26 44 360 2%0 j 6! 

2R 4ł 893 2 314 l !'>O 

26 45 260 2 368 16! 

20!'1 41 849 2-199 H6 

łono na kwiecień r . 1925-go następującą pracę wa
gonów na dzień kalendarzowy: 

Wykonanie planu przewozu węgla w lutym 
roku 1925-go. Według danych Ministerium Kolei 
Zelaznych w lutym r. 1925-go: 

pod ładunek węgla 
Przewidywanie W ykonanie ; 

dąbrowskiego 
krakowskiego 
cieszyńskiego 
karwińskiego 
górnośląskiego . . . . 
innych kopalń krajowych 

1200 
400 

35, wagonów na dzień · 

Ogółem naładowano na włas
nych stacjach . . 

Przyjęto. ładownych z zagranicy 
dla Polski 

Przewieziono tranzytem 

Razem 

kalendarzowy 

13 516 

I 080 
695 

15 291 

10004 

I 048 
790 

11842 

W liczbie powyższej zawiera się: 

węgiel dąbrowski 
krakowski 
cieszyński 
karwiński . 
górnośląski . . 
z innych kopalń 
wych . . 

kraj o-

inne ma-
węgiel ze składów 
drzewo kopalniane 

terjały .' 
opałowe i t~rf . 

1400 
430 
35 
IO 

4000 

5 
35 

100 
460 

907 
247 

36 
10 

2 742 

I 
14 

73 
205 

N. s. 
·t>lan przewozu węgla na kwiecień r. 1925-go. 

Na zebraniu w Ministerjum Kolei Zelaznych usta-

*) Glitck a11J, r. 1925, N. IO. 

10 
3 ooo 

5' 
35 

110 

„ ze składów . . . . 
drzewa kopalnianego i innych 
materjałów . . 
drzewa opałowego i torfu . . 285· 

N. s. 
Wydobycie 

r. 1925-go *) 
węgla w Austrji w styczniu: 

O k r ą g 
Węgiel 

kamienny 
Węgiel 

brunatny Razem 

I St. Polten 

w centnarac h metrycznych 

I 
Wels .. 
Leo ben 
Graz. 
Celowiec 
Hall . 
Burgenland 

razem 

l OG .'>40 

3 480 

11 0 ()20 

16!3 3i0 

448 790 

628 280 

!l63 690 

118 '110 

38 500 

437 810 

2 794150 

*) 1iig l1c/Je M on/<111-B encll/e, r. 1925, N 39. 

!6! 910 

452 270 

628 280 

963 690 

118 710 

38 óOO 

437 810 

2 904 170 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych. Redaktor: ini. Walery Janota. 
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W drukarni Edmunda Mirka i 5-ki. 
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