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C.LASOPISMO, PO.SWIĘCONE SPRAWOM PRLEMYSŁU GORNICZEGO HUTNICZEGO 

N2 15 (340). Dąbrowa Górnicza dnia 1-go sierpnia roku 1925-go. Tom XVll. 

Towarzystwo Przemysłowo.-Handlowe 

„OSKARD" 
sp. z ogr. odp. 

SOSNOWIEC, ul. 3-go Maja 7, tel. 46. 
ODDZIAŁY: WARSZAW A. ul. Hortensja 3, tel. 223 - 22. 

KATOWICE, ul. Wojewódzka 26a, tel. 20 41 

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

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

zapalniki, 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: 
zaopatruje Sz. Odbiorców ze składów własnych i reprezentowanych fabryk w żelazo handlowe, 
szyny, nity, śruby, gwoździe, liny, wszelkie maszyny górnicze, artykuły techniczne, jak: gumy, 

lampy i t. p„ kafle i cegłę z prowadzonych przez siebie cegielń i t. p. oraz 

wyrobu reprezentowanych fabryk: 

I) Fabryka Maszyn Górniczych S. A. w Załężu. 
2) Włodawska Fabryka Drutu dawn. C. Klauke S. A. 
3) Heddernheimer Kupferwerke. 
4) Polska Fabryka Kafli w Janowie. 

i innych. • 

WĘGIEL 

Dział Węglowy: 
KOKS Dąbrowiecki i Sląski. Składy i ajentury we wszystkich centrach Rzeczy

pospolitej Po Iski ej 
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Inż. ANTONI LUTOWSKI 

Pomiary triangulacyjne Rzeczypospolitej Polskiej. 

Część pierwsza. 

Po przeprowadzeniu skrupulatnych i wszech
stronnych badań nad materjalami geodezyjnymi w 
postaci map i planów, jakie znalazły się w posia
daniu Urzędów Rzeczypospolitej Polskiej w spadku 
po byłych państwach zaborczych, okazało się, iż 
materjał ten w małej tylko części swej służyć mo
że dla celów i wymagań prowadzenia kulturalnej i 
racjonalnej gospodarki, od czego zależy dobrobvt 
państwa nowoczesnego. 

Dało się mianowicie stwierdzić, że : 
I) mapy i plany wykonane były w różnych 

podziałkach; 

2) m? py były sporządzone tylko tego terenu, 
który pod względem bądż strategicznym, bądź eko
nomicznym odpowiadał poszczególnym widokom 
każdego z trzech państw zaborczych; 

3) dokładność map znajdowała się w zależ
ności od różnych systemów prowadzenia gospodar
ki oraz różnicy w wymaganiach techniki tego lub 
innego państwa zaborczego, a zatem nie zawsze i 
nie jednakowo była przestrzegana ścisłość w wy
konaniu zdjęć i map; 

4) za podstawę do sporządzenia map w każ
dem zaborczem państwie były obrane różne sferoi
dy, a więc mapy, będące w posiadaniu Rzeczypo
spolitej Polskiej są sporządzone na różnych teore
tycznych podstaw ach; 

5) nawet i ten materiał, aczkolwiek dla wy
mienionych powodów mało nadający się do użytku, 
niezbyt jest liczny, ponieważ byłe państwa zabor
cze, dla których obszar teraźniejszej Polski był 
pasem granicznym, mało co z tego materiału zwró
ciły Polsce z przyczyn natury politycznej, zabiera
jąc go z sobą, jako sekrety wojenne (wszystkie re
zultaty pomiarów wojskowych). 

Ażeby uskutecznić pomiary, ewentualnie spo
rządzić mapy, dość znacznego obszaru, należy na 
tern obszarze założyć stałe, ściśle określone punkty, 
t. zw. znaki triangulacyjne, które będąc między so
bą celowo związane, muszą okryć jakby siecią pa
jęczą cały obszar, dla zdjęć przeznaczony. 

Założenie takiej triangulacji, będąc poważną i 
kosztowną robotą, wymaga bardzo wykwalifikowa
aego personelu dla jej wykonania, gdyż od umie
jętnego założenia triangulacji zależeć będzie ścisłość 
sporządzenia map. Najlepsza bowiem dokładność 
pomiaru szczegółów, znajdujących się na obszarze, 
nic nie będzie warta, jeżeli triangulacja ta podsta
wa pomiarów-okaże się źle założoną i obliczoną. 

Niestety, triangulacyjne roboty na obszarze 
Polski. jako spadek po państwach zaborczych, oka-

zały się w złym stanie jeszcze i z tego powodu, że 
tylko część tych znaków triangulacyjnych ocalała. 

W skutek wszystkich tych przyczyn Minister
stwo Robót Publicznych, w kompetencji którego 
znajdują się pomiary kraju, zmuszone było przede
wszystkiem pomyśleć o założeniu nowej triangulacji 
na całym obszarze państwa, 

Jak w tym celu, tak również dla przeprowa
dzenia ścisłej niwelacji kraju, przy Wydziale Po
miarowym tego Ministerstwa było utworzone Biuro 
Triangulacyjne. 

Z powodu tego, że roboty triangulacyjne, jak 
powiedziano wyżej, wymagają wielkiej pracy i du
żego nakładu pieniężnego, a wykonanie może na
stąpić w ciągu szeregu lat, przeto Ministerstwo Ro
bót Publicznych, uznając za niezbędne sporządze
nie mapy Zagłębia Dąbrowskiego w pierwszym rzę
dzie, jako terenu przemysłowego, który więcej jak 
inne tereny państwa musi posiłkować się planami, 
-nie czekając na założenie państwowej triangulacji 
I rzędu, wykonywuje prace triangulacyjne w Zagłębiu 
Dąbtowskiem. L wyników tych prac w krótkim 
czasie, po obliczeniu wykonanych przez Kierowni
ctwo Pomiarów robót, będą mogły korzystać stro
ny zainteresowane. 

Przy wykonywaniu tej ważnej pracy dużą usłu
gę przyniosła Rada Zjazdu Przemysłowców Górni
czych, która była na tyle łaskawą swoim kosztem 
sporządzić wieże i sygnały dla punktów triangula
cyjnych. 

Podług opracowanego przez Państwowe Biuro 
Triangulacyjne projektu triangulacji I-go rzędu, ma 
być założono na całym terenie Państwa do dziesię
ciu baz pomiarowych, któr~ posłużą za podstawę do 
obliczeń triangulacji. 

W roku 1924 została ostatecznie ustalona w 
terenie i pomierzona przyrządem Jaederina pierwsza, 
baza warszawska, na równinie, na zachód od War~ 
szawy, między Ożarowem a Błoniem.*) 

Każdemu kto prowadził prace geodezyjne wia
domo jest, że przy pomiarze baz niezbędną jest rze
czą nie tylko mieć dokładną długo~ć przyrządu do 
mierzenia, lecz należy również zwracać baczną u
wagę na miarę tej długości w czasie samego po
miaru, ponieważ jak każdy przyrząd nie zachowuje 
on swej długości matematycznej na dłuższy okres 
czasu, lecz zmienia ją zarówno pod wpływem tem
peratury, jak i w zależności od warunków przecho-
wywama i używania przy pomiarze, a nawet wprost 
od czasu. 

*) Szczegółowy opis, jak odbywał się sam pomiar -
- umie szczony w artykule astr.·geodety \li . Kowal-Miedżwiedz
kiego w Nr. 2 w Przeglądzie Mierniczym. 
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Prawda, że zmiany te są mikroskopijne, ale 
żeby otrzymać taką dokładność, jaka jest niezbęd
na dla bazy triangulacji I-go rzędu, należy mikrony 
te bezwzględnie przyjąc pod uwagę. 

Niestety, w czasie pomiaru tej bazy, kompa
ratora ani żadnej innej stałej miary dla ścisłego 
określenia długości każdego drutu, w Polsce nie by
ło, a komparator, który zakłada Główny Urząd Miar 
i Wag, według posiadanych informacji, dopiero te
raz jest na ukończeniu. 

Aby mieć możność ustalenia związku między 
długością drutów w czasie pomiarów i rzeczywistą 
długością tych drutów po ustawieniu komparatora 
i po określeniu w nim długości drutów. były zało
żone dwie bazy porównawcze i oprócz tego wyko
nywano dwa razy dziennie w ciągu trwania pomia
ru porównania drutów między sobą. 

Wszystkie roboty polowe odbyły się w czasie 
od dn. I O/IX. do dn. I/X. roku 1924, a mianowicie: 

I) Przed wyjazdem na pomiar bazy War
szawskiej: 

a) Dwa pomiary (z których każdy składał się 
z pomiaru wprzód i wstecz) bazy porównawczej z 
8 przęseł na podwórzu Politechniki WarszawskiE'j 
dnia I O, 1 I i I 2 września. 

b) Jeden pomiar wprzód i wstecz bazy po
równawczej z 3 przęseł na podwórzu Urzędu Miar 
i W ag dnia 12 września. 

Odczytywania na skalach drutów wykonywa
no po trzy razy, a w razie niezgodności tych od
czytów więcej jak na 0,2 mm wykonywano dodat
kowe odczytywania. 

2) Po wyjeździe na pomiar bazy Warszaw
skiej. 

a) Cała baza dla pomiaru podzielona była na 
I O odcinków i część końcową. 

Pierwszy i drugi odcinek pomierzono dwa 
razy wprzód i jeden raz wstecz; od trzeciego do 
dziesiątego odcinka pomiar wykonano jeden raz 
wprzód i jeden raz wstecz. 

Końcowa część pomierzona była trzy razy. 
Odczytywania na skalach wykonywano po trzy 

razy, a w razie niezgodności tych odczytywań wię
cej jak na 0,2 mm wykonywano dodatkowe odczy
tywania. 

b) Przed pomiarem i po pomiarze wszystkie 
druty porównywano po dwa razy. Przy drugim po
równaniu obserwatorowie zmieniali swe miejsca przy 

· odczytywaniach. 
Odczytywania na skalach podczas porównania 

drutów wykonywano po 5 razy i w razie niezgod
ności tych odczytywań więcej jak na 0,2 mm, wy
konywano dodatkowe odczytywania. 

Pomiar wykonano od dnia 16 do 28/IX. 
3) Po ukończeniu pomiaru bazy Warszaw

skiej: 
a) Dwa pomiary, z których każdy składał się 

z pomiaru wprzód i pomiaru wstecz, bazy porów
nawczej w Politechnice Warszawskiej dnia 30/IX i 
I /X. 

~~~~~~~~~ 

b) Również dwa pomiary w Urzędzie Miar 
W ag dnia 2/X. 

Cały pomiar bazy Warszawskiej i baz porów
nawczych wykonano 6 drutami za Nr. Nr. 669, 670, 
671, 672, 677 i 678. 

Pomiar bazy Warszawskiej przeprowadzono po 
palach, które zamieniały statywy przyrządu Jaederina. 

Użycie pali zamiast statywów praktykowało się 
przy pomiarach baz przyrządem Jaederina w Rosji 
i Ameryce i ma te zalety, że przed pomiarem 
cała baza może być ustawiona ściśle wytyczonymi 
palami, na których prędko i wygodnie można wy
konywać pomiar; zaś przestawianie i ustawianie sta
tywów w czasie pomiaru odcinka nie pozwoli na 
wykonanie robót w tak krótkim czasie. Każde za
trzymanie roboty przy pomiarze źle wpływa na do
kładność wyniku roboty. 

Pomiar baz porównawczych wykonano na sta
tywach, ponieważ bazy te były na tyle krótkie, że 
mogły być obstawione statywami przed pomiarem. 

Jak pale, tak i statywy, były zniwelowane. 
Przy każdym piątym palu zapisywano tempe

raturę a również warunki atmosferyczne. 
Materiał do pomiaru tej bazy został usystema

tyzowany i obliczenia przedwstępne wykonywano 
w czasie od I 5/1 do 15 IV roku 1925. Z materia
łów tych można sądzić o dokładności samego spo
sobu wykonywania pomiarów przyrządem Jaederi
na i o dokładności wykonanej roboty. 

Do tymczasowych obliczeń, przed ukończe
niem urządzenia komparatora, długość drutu Nr. 669 
przyjęto podług danych z certyfikatu Guillaume'a 
24 m 000,30 mm. 

Stosunkowa długość innych drutów wyprowa
dzona była z materiałów dziennych porównań dru
tów. Porównań takich, w sposób wyżej wymienio
ny, wykonano 21. Przy obliczeniu poprawki na 
długość drutów z tych porównań dały wyniki na
stępujące: 

Nr. 669 + 0,300 
" 670 + 0,768 
" 671 + 1,003 
" 672 + 1.066 
" 677 - 0,294 
" 678 + 0,187 

Zaś według obliczeń certyfikatu Guillaume'a 
z dnia 8 czerwca roku 1923 poprawki dla drutów 
były następujące: 

Nr. 669 --t- 0,30 
„ 670 + 0,74 
" 671 + 0,99 
" 672 T 1,06 
„ 677 - 0,18 
„ 678 + 0,29 

Stąd widzimy, że cztery pierwsze druty od 
chwili badania przez Guillaume'a do pomiaru bazy 
mało zmieniły swą długość, druty Nr. Nr. 677 i 
678 wykazały znaczne jednakowe skurczenie 
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Z tego możemy wnioskować, źe stop meta- I 
lu dla pierwszych 4 drutów był doskonalszy, Względny błąd 4.467.000 
zaś ostatnie 2 druty, z których Nr. Nr. nie są ko- , 
lejne z pierwszymi, wykonano z innego stopu i dla Ostateczna dlugośc 192 m 109,075 mm -+ 0,043. 
tego wykazały jednakowe skurczenie w ciągu roku. Długość bazy po pomiarze głównej bazy: 

Po wprowadzeniu poprawek, otrzymanych z 192 m 108,688 mm. 
dziennych porównań drutów, długość tych drutów Średni błąd pomiaru wszystkiemi dru-
będzie następująca : tarni . 0,007 

I Nr. 669. 
Nr. 670. 
Nr. 671. 
Nr. 672 . 
Nr. 677. 
Nr. 678. 

24.000.30 
24.000.77 
24.001.00 
24.001.06 
23.999.71 
24.000.19 

mm, a według certyf. 

Dokładność wykonanego pomiaru: 

przy porównaniu drutów parami 

24.000.30 
24.000.74 
24.000.99 
24.001.06 
23.999.82 
24.000.29 

Nr. 669 i 670. 
Nr. 670 i 671. 
Nr. 671 i 672. 
Nr. 672 i 677. 
Nr. 677 i 678 

Prawdopodobny błąd wykon. pom. 0,009 
" 0,011 

0.008 
0,010 
0,011 

Przyjmując wyżej otrzymane długości drutów, 
długość bazy porównawczej w Politechnice na pod
wórzu przed pomiarem bazy warszawskiej wynosi 

192 m. 109,135 mm. 
Średni błąd jednego pomiaru jednym 

drutem . . m - 0,2776 
Prawdopodobny błąd średniej ze wszyst-

kich drutów . mo = 0,0540 
I 

Względny błąd · P· == 3.557.576 

Ostateczna dlugość: 192 m 109, 135 mm + 0,054. 

Długość bazy porównawczej w Politechnice 
·Warszawskiej po pomiarze bazy Warszawskiej 

192 m 108,64 1 mm. 
Średni błąd jednego pomiaru jednym 

drutem . . . m -
Prawdopodobny błąd średniej ze wszyst-

kich drutów . m0 = 

0,128 

0,025 
I 

Względny błąd . P· = 7.684:-345 

Ostateczna dlugość: 192 m 108,641 mm + 0,025. 

Przy obliczeniu długości bazy porównawczej 
w Politechnice Warszawskiej z wprowadzeniem róż
nych wag (otrzymanych z powodu tego, że pomiar 
bazy w Politechnice, jak przed pomiarem głównej 
bazy tak i po pomiarze wykonano po dwa razy) 
otrzymano długość tej bazy przed pomiarem głów
nej bazy: 

192 m 109,075 mm. 
Średni błąd pomiaru wszystkimi dru

tami. 0,043 

Względny błąd. 
27.430.000 

+0,007. Ostateczna dlugaść 192 m 108,688 mm 

Wprowadzenie różnych wag przy obliczaniu 
bazy porównawczej praktycznego znaczenia nie 
przedstawia, ponieważ widać z wyżej podanych 
obliczeń, Że dokładność pomiaru przy obliczaniu i 
z równemi wagami jest wysoka. Zwiększenie tej 
dokładności przez wprowadzanie różnych wag, teo
retyc:;me jest prawidłowe, jednak z drugiej strony z 
powodu tego, że pomiar kazdym drutem przepro
wadzał się w jednakowych warunkach, można przy
jąć też wagi jednakowe. 

Z porównań drutów przed pomiarem i po po
miarze bazy, można przyjąć, że wszystkie druty za 
czas pomiaru wydłużyły się. 

Nr. 669 na 0,042 z zaokrągleniem 0,04. 
Nr. 670 0,032 0,03. 
Nr. 671 „ 0,074 „ 0,07. 
Nr. 672 0,054 0,05. 
Nr, 677 „ 0,077 „ 0,08. 
Nr. 678 „ 0,060 „ 0,06. 

Prawdopodobne błędy w określeniu tego wy
dłużenia dla poszczególnych drutów: 

Nr. Nr. drutów 

669 + 0,006 
670 + 0,008 
671 + 0,012 
672 + 0,026 
677 -+- 0,015 
678 + 0,008 

Baza Ożarów-Błonie. 

Po obliczeniu rezultatów pomiaru wszystkiemi 
6 drutami i wprowadzeniu poprawki na odniesienie 
ba:zy do poziomu morza długość takowej wynosi: 

14.337 m 37~.67 mm. 
Ta długość bazy otrzymana z następujących 

danych: 
~ ) 

2) 

Suma średnich odczytów z indeksów 
każdego drutu i z każdego odcinka oso
bno, z pomiaru wprzód i wstecz. 
Poprawka na temperaturę i niwelację w 
każdym odcinku. 

3) .Poprawki na różne długości drutów, 
otrzymane z dziennych porównań dru-
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tów, jak wspommano wyżej (z każde
go odcinka). 

4) Do każdego z otrzymanych wyników do- Uwaga: 
dano 24 i pomnożone na ilość przęseł 
każdego odcinka. 

5) Średnie wyników wszystkiemi 6 drutami. 
6) Do tego dodana końcowa część bazy, 

wynikła z obliczenia i wprowadzenia do ' 
niej poprawki na niwelację i tempe
raturę. 

7) Sprowadzenie do poziomu morza. 
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Wyciąg z wyników pomiaru. 

Rubryki oznącza1ą: I) Numer drutu. 2) 
Suma średnich z odczytywań wprzód i 
wstecz. 3) Poprawka na temperaturę. 
4) Poprawka na niwelację. 5) Suma śred
nich z poprawek na temperaturę i niwe
lację. 6) Ilość przęseł. 7) Poprawka na 
długość drutu. 8) Ostateczna suma śred
nich z odczytywań wprzód i wstecz po 
wprowadzeniu poprawek. 

6 

.j.(; 

6 

+6 

6 

6 

7 

+ 1:-isoo 

+ :1:1328 

+ ..J.613t! 

+ ł90:-l6 
1 :3 ;,24 

+ 5!602 

7 

+ l'.'1800 

+ :1:-.:tlS 

+ 46 1:1" 

+ .J.90:-lfi 

13 .'"!2ł 

+ s 602 

7 

+ :.'>,00 
+ :i8, -io 

+ .'>0,15 

+ :i3,30 

14,70 

+ 9,3:! 

7 

+ 18,90 

+ +8,38 

+ (i8 . J9 

+ 67.16 

18,.'l2 

+ !1,78 

8 

I 427 ,~7 

1 ł..!.\7'> 

j 426. 0b 

1 .J.26,47 

1426,:H 

l 42'3 .30 

8 

I A9.J.,2!l 

I 8!12,77 

1 o!l4 ~4 

I '>!l2. u:i 

I <,11~.22 

I S91i,09 

8 

:! 971 ,ll7 

2 971,:1.-. 

2 \H2, 97 

2967,H 

2 9H8. S4 

2 97 1,04 

8 

2 Sił, 7() 

·; 811.8~ 

2 sn,o:, 
2 81 1,.)6 

2808,ll'.3 

2 SJ:l, 41 
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5 Odcinek. 

2 3 4 5 6 7 8 

669 2 988,23 0,77 32,061 2 955,~0 + 19,50 2 974,90 

670 2 9M,38 2 922„'>5 + 49,92 2 972,47 

671 2 941 ,45 2 973, fi2 
65 + 6f>,20 2 973,82 

672 2 936,93 2 904,10 + t;9 ,2!\ 2 973,39 

677 3 024,97 2 922,14 19, ll 2 97:l ,0:' 

678 2 994,f> l 2 961,68 + 12,16 297'3,Sł 

6 Odcinek. 

2 3 4 5 6 7 8 

66\l 2 878,06 0,2.'J 21,37 2 Sf>G,44 + rn,20 2 875, 64 

670 2 848,86 2 827,24 + 49, !.'> 2 876, :i!l 

671 2 833,6:1 2 812,0l 
64 + 64, 19 2 876,20 

672 2 828,49 2 806.87 + 68, 22 2 875,09 

677 2 918,1 2 2 896,.'>0 18, 82 2 877 ,68 

678 2886,11 2 864,4!.J + ll ,97 2 876,.l() 

7 Odcinek. 

2 3 4 5 6 7 8 

669 l 145,ł:-, 0.80 28,47 1 116,18 + 2+,30 1 140,48 

670 1 108,SS l 079,61 + 62, :?.I I 141 82 

671 1 090,.:.~ l 06 1,21 
81 + Sl ,24 11 -±2,4;'> 

672 l 084,!>2 1 0'>:>,ti.'i + 86, 3f> l 142,00 

677 l J 91), l:l 1 169, 86 2:1,81 1 146,05 

678 I 1!)7 ,4:l l 128, 16 + 1'»,l .'> l 143,31 

8 Od t i n e k. 

2 3 4 5 6 7 8 

669 l 030,82 0,87 16,27 1 013,66 + 22,80 1 0:36,46 

670 99:'>,SO 978,64 + [>8,:3 7 1 03'.' ,Ol 

671 979.:v, 962,Hl 
76 + 76, w i c:,8,42 

672 969. S!ł 952,7:-l + 81,02 1033,7f> 

67';' 1 07!>,!l.'l l O:i8,70 22,34 ! 036,4.) 

678 l 0?,7,64 l 020,łS + 14, 12 1 034,69 

9 Od c in e k. 

2 3 4 5 6 7 8 

660 298. 64 0,02 7,44 :1!ll ,22 + s,10 %9,32 

670 386,58 :·l79, !() + 20,74- :l99,32 

671 3SO,S8 373.ł6 + 27,08 ±00,f.>4 
27 

672 377,36 :l69,9-i + 28, 78 :19::> , 7~ 

677 41f>,!S 408,06 7,9± 400,12 

678 402,11 :39-±,69 + :i,o.-, 399, 74 
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10 Odcinek. 

2 3 4 5 6 7 8 

6(i9 1453,16 0,12 30,167 1 ,t22,99 + 28,łO 1 446,89 

610 l łl4, 13 1 883,96 + 59,91 1 443,87 

671 1 896,57 l 366,40 + 78, 2:; 1 44.4,68 
78 

()72 1 890,98 1 360,81 + 83,J .') 1 H3,96 

(i77 1 .!99,67 1 J69, fi0 22,98 1 446, :'>7 

fi78 1 ł60,1 3 1 429,96 + H ,59 1 444,55 

z następującego zestawienia otrzymamy długość bazy pomierzonej każdym drut~m oddzielnie. 

Nr. Nr. N u m e y d u ó w 
odc in -

ka 669 670 67 1 671. 677 678 

1. l 427 ,27 l 42.'>, 78 l 4~(i,08 1 426,47 1 ł26,:·n 1 428,30 

~ . l 8gł,29 1892,77 1 894,24 1 892,(;5 1 89:3,22 1 896,09 

:1. 2 971,97 2 971 ,35 2 972,97 2 967,7.! 2 968,8-! 2 971 ,0-! 

ł. 2 814-,76 2 81!,83 2 813, 05 2 811 / 16 2 808,03 2 810,41 

5. 2 9i -!,90 2 972,-!7 2 978,82 2 97\39 2 973,0:~ 2117?., 84 

6. 2 875,64 2 876,39 2 876,20 2 875,10 2 877,6$) 2 876,ł6 

7. 1 140, -18 I lłl ,82 1 142,45 1142,00 11!6,05 1 143, 31 

'3. l 03G,-16 l 037, 01 l 0:18,42 1 033,75 1 036,ł!'J 1 03+,61l 

9 . 399,32 399,90 ł00, 54 398,72 400,1 2 399,74 

10. 1 446,:~9 l u:~,87 J łł4,61 1 443,96 1 4ł6,57 1 44ł,55 

18981,48 18 ll73,19 i 8 982, 40 18 965,3ł 18997,21 18 981, -!8 

14 30-l 00000 14 304:000,0D 14 3N OOO, OO 14 30-! 000,00 14 30-l ooo, oo 14 30:1000,00 

Dlugość bazy H 322 981,48 14 322 973,19 14 322 962,-10 14 322 965,34 H-322 977,21 14322 981,4.'3 

Przyjmując wagi przy pomiarze dla każdego 
drutu jednakowe, otrzymamy długość bazy w l O 
odcinkach z wprowadzeniem poprawek na niwelację, 
temperaturę i długość drutów 

Materjał, otrzymany od pomiaru bazy w Urzę
dzie Miar i Wag, nie był przyjęty do obliczenia z 
powodu tego, że baza ta była założona na kilka 
dni przed pomiarem bazy Warszawsk iej. 

14 322 m 976,84 mm -+ 1,23 mm. 

Dodając do tego końcową część bazy po wpro
wadzeniu odpowiednich poprawek 

14 m 608,69 mm + 0,05 mm. 

otrzymamy całą długość bazy 

14 337 m 585, 53 mm + 1,23 mm 

a po sprowadzeniu do poziomu morza (poprawka
- 212,86 mm) 

14 337 m 372,67 mm. 

Od czasu wykonania pomiaru bazy Warszaw
skiej upłynęło 8 miesięcy, a druty do chwili obec
nej nie mogły być zbadane na komparatorze, gdyż 

komparatora Polska jeszcze nie posiada . 

Ta okoliczność bardzo utrudnia ukończenie 

prac, ponieważ druty i w tym czasie nawet, kiedy 
są nawinięte na bębny, zmieniają swoją długość: 

jako druty inwarowe, mogły one skurczyć się, 
mogły i wydłużyć się. 
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Ostateczna długość bazy może być otrzyma
na tylko po ukończeniu komparatora, a wtedy po 
określeniu długości drutów i po porównaniu ma
terjałów: 

I) danych z certyfikatu Guillaume' a, 
2) danych, otrzymanych od pomiaru baz po

rów na w czy eh, 

Obliczając długość bazy 
drutów kolejnych otrzymujemy: 

669 14,337 586,02 670 m mm 

671 

z każdych dwóch 

Odchylenie od bazy 
z pomiaru wszystkimi 

6 drutami 

0,50 mm 

3) danych, otrzymanych 
nań drutów, 

4) danych, otrzymanych 
paracji drutów, 

z dziennych porów-

1 
przy następnej kom-

6i2 14.337 

667 14,337 678 

m 582,56 mm 2,97 mm 

m 588,02 mm -r 2,48 mm 

i 5) danych, otrzymanych z pomiarów dwóch 
baz porówQawczych po określeniu długości 
drutów na komparatorze , będzie przyjęta 
ostateczna długość każdego drutu w czasie 
wykonywania pomiaru oraz ostatecznie o
kreślona długość całej bazy. 

W celu wykazania dokładności wykonanej 
pracy podaje się następujące dokładności pomiaru 
każdego odcinka: 

Odcinki Ilość Błąd Dokładność pomiaru 
przęseł prawdopodobny Błąd względny 

46 -!- 0,25 I /4 600000 

2 46 .l 0,36 I 3 066000 

3 50 .,. 0,55 I 2 182 OOO 

4 63 .)._ 0,55 I 2 749000 

5 65 + 0,23 116 782 ooo 
6 64 -t 0,23 I 6678000 

7 81 -r 0,51 I 3 812 OOO 

8 76 + 0,46 I 3 965 000 

9 27 r 0,17 1/3 812 ooo 
IO 78 + 0,32 I 5 843 OOO 

Następnie, długość bazy otrzymana z pomiaru 
każdym drutem oddzielnie: 

669 
670 
671 
672 
677 
678 

14,337 m 590, 17 mm 
581,88 mm 
591,09 mm 
574,03 mm 
585,90 mm 
590,12 mm 

Odchylenie od średniej 

- 4,64 
+ 3,65 
- 5,56 
+ 11,50 

0,37 
- 4,59 

Z tego wynika, że dla pomiaru bazy dostateczne 
jest użycie trzech drutów. z których trzeci byłby 
nawet zapasowy. 

Taka nadzwyczajna dokładność robót i krótki 
termin wykonania pomiaru jest wysiłkiem dużej 
kwalifikacji personelu, który wykonywał pomiar 
bazy, zajmującej pod względem długości trzecie 
miejsce na kuli ziemskiej. 

W robotach przyjęli czynny udział, prócz per
sonelu Biura T riangulacyjllego z kierownikiem Biu
ra p. inż. Józefem Kanią i współpracownikiem na
ukowym p. geod.-astr. Mikołajem Kowal-Miedwiedz
kim na czele, w składzie pp. inż. K. T enczyńskie-

1 go, inż. W. Zielińskiego, S. Palisy, zaproszem 1 

uprzejmie współpracujący pp. profesorowie-geodeci 
I inż. Stanisław Kluźniak i inż. Włodzimierz Kolanow

ski oraz delegowany przez Wojskowy Instytut Ce
l ograficzny p . major Lucjan Wożniak i Studenci Po

litechniki Warszawskiej z Wydziału Mierniczego. 
j Obowiązki robotników przy wymiarze pełnili słu

chacze Szkoły Mierniczej i żołnierze Wojskowego 
Instytutu Geograficznego. 

Kierownictwo techniczne z ramienia Minister· 
stwa Robót Publicznych było powierzone mme. 

Miło mi w tern miejscu wspomnieć i podzię
kować p. profesorowi Politechniki Warszawskiej 
inż, Edwardowi Warchałowskiemu za konsultację, 
która przyczyniła się też do dobrych wyników po
danej tu pracy. 

Zgodna praca dała wyniki bardzo dobre i na
leży tylko życzyć sobie, aby nadal pracowano w 
takiej zgodzie, a wtedy postęp wykonania wielkiej 
pracy założenia triangulacji Rzeczypospolitej 
Polskiej będzie zabezpieczony. 

W przeświadczeniu nieuniknionych uchybień, 
1 łatwo zrozumiałych przy prowadzeniu tak donio
słej i odpowiedzialnej pracy, uznaję za właściwe 
odrazu zaznaczyć, że wskazane przez czytelników 
uchybienia będą przeze mnie mile widziane. 

(c. d. n.) 

• 
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MARJAN ROSENBERG 

MIĘDZYNARODOWA POLITYKA NAFTO W A. 
(Dokończenie, p. Nr 14, •tr. 606). 

Zapobieżenie spadkowi produkcji ropnej. biu borysławsko-tustanowiecko-mrażnickiem wynosi 
Mimo wzrostu ogólnego zapotrzebowania pro- I 500 do I 600 ?1et~ów, a wy"".iercenie takiego szy

duktów_ rafi:ieryjny~h, produkcja surowca ropnego bu w Borysławiu 1 !ustano~1.cach wymaga ~zaso
u nas się me podmosła, lecz przeciwnie, stwierdzić I kresu około 4 la~, _zas w Mrazmcy, przy tamtejszych 
mo_żna j~j spadek w stosunku do produkcji przed- pokład~ch oi;>ormejszyc~,. nawet lat 5. ~en _znaczny 
woje~n~j. Jest to tern bole.~niejsze, iłeże koniunk- czas _w1~r~ema, P<?chłamający b~rdz<? w1el~1e wkła
tura sw1ato"".a dla produkc11 . naftowej jest obecnie dy p1emęzne, a ni~znany zagramc_ą, j~~t tez nastep
nader pomysh~_ą. V( krajach, które dotąd szły na stwe_m braku własc1wej. ekonom1zaq~ naszego ko
czele produkq1, t .. j. w Stanach Zjednoczonych i pałmctwa. . T rzymam_y się ~urcz~w<? 1 nadał sys!e
Meksyku, produkcja me podniosła się w tej mierze, mu k~nad~1sko-polsk1eg?,. mimo ze jest on rentują· 
c? wzrosła konsumcja, gdyż podczas gdy produk- cy?1 1edyme. ~ głębokos~1ac~ płytszych, w danych 
CJa ropn~1. nie podniosła się w tychże krajach na- zas głębo~osc1ach okazuje się z~yt powolnym i w 
wet .? 30 0, podskoczyła tamże konsumcja naftowa następstw.ie z~yt koszt?wnrm. Nie. przeprowadz_ono 
o 6~ 0• ~ząd amery_ka~ski rozważa też w następ- dotąd og<?lnej ełektryf1kacj1 ko~almctwa. opartej na 
stw1e projekt zamknięcia wywozu do innych krajów. wyz:yska~rn naszych ~oga~ych s1~ "."odnych, wszelka 

Zda~ałoby się zatem, że wobec tak korzyst- bow~em mna elektryf1kaqa musi su: o~azać za dro
nych komunktur, spotęguje się żywo ruch wiertni- gą~ jak tego dowodzą cyfry z zagłębia borysław
czy na małopolskich polach naftowych. Niestety skiego. 
stwierdzić można u nas przeciwieństwo. W prze- Jako pierwszy warunek podmesienia naszej 
cią~u r. 1924 ilość szybów, będących u nas w wier- produkcji ropnej, która obecnie zaspakaja zaledwie 
ceniu,_ nie tylko się nie zwiększyła, lecz przeciwnie 60i zdolności przetwórczej rafineryj polskich, wy
zmnie1szyła '.) o 56 szybów, w następstwie czego suwa ~ię ~rócz ekonomizacji i modernizacji nasze
s~~ rczyła się .~ezerwa wier!?icza, mająca nas chro- ! go w1ertni~twa, .Postulat zakł_adania . licznych no
nie pr~ed zn1zką produkc11, będącą następstwem wych szybow, ktoreby wypelmły akcję pionierską, 
notoryjnego obniżania się produkcji w starych szy- odkrywając nowe centra naftowe, dotąd nie wyzy
bach ropodajnych. skane a więc nie wyczerpane, zaczem bogate w ro-

Jakież są przyczyny tego stanu anormalnego? pę. _w horyzon~ach płytkie:~· co k_oszta_ produkcji 
Ogólne przesilenie w kraju, brak gotówki i zblizy ~o kosztow p~odukc)I zagramcznej,_ a !1adt~ 

kredytu, jakoteż niesłychany nacisk śruby podatko- zabezpieczy nam mezbędną rezerwę wiertniczą 1 

wej, 2) spowodowały ograniczenie do rozmiarów mi- ropną. 
nim~lny~h współudziału kapitału krajowego w ko- P<?d_nieśliś~y. już "". innem. miejscu, że funk_cję 
p~lmctw1e ~aftowem. Pozostał omal wyłącznie ka- tę _powm~en _obj~C ka1?1t<ł;~ krajowy w drodze Jak 
p1tał zagramczny, który poza Standardem nie oka- na1szerze) pojęte} asoc}aCJI. Brak atoli u nas po
zuje zbytniej chęci rozszerzenia swego zakresu dzia· ważnej, specjalnej instytucii finansowej, któraby w 
łania w Polsce .. Od~tras~ają go . bo.wiem wysokie s"."em m_iej~cu zcentr.ali~owała ~sz~l~ą naftową ak
koszta produkc11, ucisk fiskalny 1 niepewność sto- Cję ~ałozyc1elsko-em1syjną. Rowmez rozwydrzona 
sunków. prawnych, zwłaszcza na polu podatkowem, w f?l~rwszych l_atach _nas~ej wskrzeszonej państwo
celnem ~ wywozowem, co wyklucza poważną kaiku- wosc1 spekulaqa akcjami, odciągnęła kapitał krajo
lację kupiecką na dłuższą metę. wy od lokaty naftowej, łub oddała go na łup nie-

Nasze koszta wiercenia wzrosły trzykrotnie3) w fachowych i niesumiennych fezerów. 
porównaniu z przedwojennymi, gdyż wobec zanie- I Błą_d ten należałoby--chociaż z opóżnieniem
chania wierceń pionierskich, nie odwiercono nowych -obecnie naprawić przez założenie Polskiego Ban· 
terenów naftowych, w które tak bogatym jest nasz ku Na~towego 1), któryby w odniesieniu do naszego 
fłysz podkarpacki. W następstwie tego wierci się kopal.nict~<ł; ?afto~e~o. o_bjął kierownictwo akcji za~ 
nadal w starych przedwojennych zagłębiach, które łozyc1ełsk1~j 1 emisyjnej 1 w tym celu umożliwił dla 
siłą faktu wyczerpują się w dotychczasowych hory- !1owych _wierceń przypływ i asocjację kapitału kra
zontach, z~czem musi się sięgać do horyzontów głęb- I )owego 1 uzu~ełn_iającego go kapitału zagraniczne
szych. Dziś przeciętna głębokość szybów w zagłę- I g~; W załozen1u Banku Naftowego miałby naj-

większy interes nasz rząd, iłeże państwo jest właś
11 Dr. Stefan Bnrloss;1w1c:;; Bilan• kopalnictwa naftowe

go ze r. l924 1 ttPrzemysł i Handel", r. VI. nr. IO). 
k) Dr. .11/n•d Kie/siu: Postulaty podatkowe przemysłu 

naftowego (Przegl. gosp.), str. H3. 
3) l '11ger, str. 332. 

cicielem przeszło 300 OOO hektarów pól naftowych, 
których odwiercenie, choćby częściowe, nietylko roz· 

I ) .1larjml Roseu/lt'I g: Gornictwo Galicji jako pole pra-
cy („Ropa"' z roku 1913, nr. 16). 
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strzygn·ęłoby o znacznem podniesieniu naszej pro
dukcji ropnej , lecz nadto Państwu, jako właścicie
lowi odwierconych latyfundiów naftowych, zapewni 
znaczne i stałe dochody. 

Polski Bank Naftowy miałby nadto do wypeł
nienia jeszcze inną niezmiernie ważną funkcję. Ko
palnictwo i przemysł naftowy nie rozporządzają 
potrzebnymi funduszami obrotowymi, co odbija się 
fatalnie zarówno na kopalnictwie niezdolnem do 
przeprowadżenia choćby krótkotrwałych a tak ren
tujących się inwestycji, jak niemniej i na przemyśle 
rafineryjnym, i który nie dysponując potrzebnym kre
dytem towarowym, zmuszonym jest towar ekspor
towy sprzedawać o 30% taniej, aniżeli równowartoś
ciowy towar amerykański, gdyż nie jest w stanie 
sprzedawać zagranicą swych produktów na 60 dnio
wą spłatę, co w handlu zagranicznym jest ogólnie 
przyjętem. Polski Bank Naftowy miałby za zada
nie kopalnictwu i przemysłowi naftowemu dostar
czyć potrzebnych funduszów obrotowyeh i kredy
tów towarowych, co pod kontrolą i gwarancją rzą
dową, mógłby uczynić, ściągając w tym celu po
trzebne kapitały i pożyczki zagraniczne. 

Prócz przeprowadzenia organizacji finansowej, 
t-1rzez założenie Banku Naftowego, należałoby nad· 
to dążyć do podniesienia i ożywienia ruchu wiertni
czeg'-'l przez celowe premje udzielane nowo założo
nym SZ_>•bom, lub też szybom po kilkuletniem za
stanow1en iu ponownie urachamianym. Premje te 
mog~yby. ·polegać na zwolnieniach podatkowych w 
czasie pierwszych kilku lat produkcji, na zwolnie
niach celr1ych2) w odniesieniu do maszyn i artyku
łów tech1:iicznych potrzebnych do założenia lub po
nown.egc:, uruchomienia odnośnego szybu, jakoteż na 
premJ~ch eksportowych dla procentowej części nowo
otrzymanej produkcji. Zarówno bowiem w kołach 
wiaścicieli kopalń, jak i w kołach rządowych po
wstała myśl zezwolenia na eksport części produkcji 
ropnej uzyskanej ze szybów bądźto nowo założo
nych, bądź też ponownie uruchomionych po kilku
letniem ich zastanowieniu. Myśl była zdrowa, gdyż 
premja w postaci wyższej ceny za ropę eksporto
waną byłaby podnieciła ruch wiertniczy, jakoteż przy
czyniła się do uruchomienia licznych szybów, spa
lonych w czasie cofania się wojsk rosyjskich i od 
tego czasu zupełnie zaniechanych. 

Ropne premje eksportowe nie powinny być 
skierowane przeciw krajowym rafinerom, mającym 
już i tak ciężkie stanowisko z powodu niemożności 
wykorzystania całej zdolności przetwórczej rafineryj 
dla braku surowca. Rafinerom krajowym należało
by przeto przyznać prawo pierwokupna ropy eks
portowej po cenach eksportowych, równocześnie 
atoli udzielić rafinerom rekompenzaty za zwiększo
ną cenę surowca w postaci zwolnienia eksportowa-

1) J ózef Przybyfow1co: Potrzeby kredytowe przemysłu 
naftowego ( „Przegląd gospodarczy"), str. 341. 

2
) Inż. l !:>clmlz : Postulaty celne przemysłu naftowego 

{ Przegląd gospodarczy"), str. 345. 

nych produktów rafineryjnych z obciążającego je 
dotąd niesłusznie podatku obrotowego. 

Podniesienie ruchu wiertniczego wpłynie na 
wzrost naszej produkcji ropnej, co leży nie tylko w 
interesie samego kopalnictwa naftowego, lecz we 
większej jeszcze mierze stanowi postulat polski( go 
przemysłu rafineryjnego. Obecna bowiem produk
cja ropna pokrywa- jak już podniesiono - jedynie 
601)~ zdolności przetwórczej rafineryj polskich, a nie
możność ich całkowitego wyzyskania swej capacitas 
dla braku surowca, powoduje niestosunkowy wzrost 
kosztów fabrycznych, co znowu ujemnie wpływa na 
konkurencyjną zdolność eksportową naszych rafi
neryj, a więc w następstwie i na ich rentowność. 

Na podniesienie i rentowność zarówno kopal
nictwa, jak i przemysłu naftowego, wpływa niemniej 
zdolność konsumcyjna kraju produkcji, ileże ceny 
za produkty naftowe są przy konsumcji wewnę
trznej chronionej darni, wyższe aniżeli przy ekspor
cie, obciążonym taryfami, darni importowymi i wy
stawionym na zniżkową walkę cen z produkcją za
graniczną. Wewnętrzna konsumcja naftowa w Pol
sce w porównaniu z konsumcją innych krajów pro
dukujących ropę, okazuje się za małą, a nadto w 
ostatnim czasie zdradza jeszcze tendencję zniżko
wą. Okoliczność ta musi obniżyć znacznie rentow
ność naszego kopalnictwa i przemysłu naftowego 

Konsumcja produktów naftowych. 

Zużycie produktów naftowych, na które w wy
sokim stopniu wpływa postęp industrjalizacji, gdyż 
produkty naftowe nieodzowne są do popędu ma· 
szyn, motorów, automobili, aeoroplanów,- jest nie
jako miernikiem stanu i postępu uprzemysłowienia 
danego kraju. W tej mierze zaznacza się na całym 
świecie olbrzymi postęp w czasach powojennych. 

Przed wojną światową - za świadectwem Un-
gera- konsumcja nafty wynosiła: 

we Francji . . 16 kg na głowę 
w Niemczech . 14 „ 
w Austrii 8 „ 
w Rosji 6 „ 

Wedle amerykańskiej publikacji „United Sta
tes Cammerce Raport", (nr. 36, 1924) przypuszczal
na konsumcja produktów naftowych 1) w poszcze
gólnych krajach w roku 1923 wynosiła na głowę 
mieszkańca w gallonach amerykańskich. 2) 

Stany Zjednoczone 
Kanada . 
Argentyna 
Anglja. 
Meksyk 

glls. 

. 225,8 
81,5 
46,4 
31,4 
30,7 

1) ]. Douglas : Zużycie produktów naftowych w roku 
1923 ("Dwutygodnik Naftowy", r. 1925, nr. 17). 

') Galion amerykański (glls), odpowiada 3,7853 litrom, w 
przeciwieństwie do angielskiego gallonu o 4,5435 litrach. 
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glls. 

Niderlandy 26,8 
Rumunja. 16 
Rosja . . . 12,3 
Francja . . 12,2 
Belgja-Luxemburg 10,7 
Włochy 4,7 
Polska . . 3,8 
Niemcy 2,8 
Hiszpania 2,7 

Powyższe cyfry w galionach amerykańskich 
zapodane, zmieniają się już na naszą niekorzyść w 
następnym roku 1924, w którym wedle Ungera spo
życie produktów naftowych w kilogramach przed
stawia się na głowę: 

Anglja. 
Francja 
Włochy 
Austria 
Czechosłowacja 
Poiska . 

kilogramy 

94 
36 
16 
14 
13 
7,8 

Spadek konsumcji produktów naftowych w 
Polsce z roku 1923 na rok 1924, uzmysławia fakt, 
że zużycie produktów naftowych w roku 1924, w 
przeciwieństwie do roku poprzedniego, zmniejszyło 
o przeszło 4 OOO wagonów, jako następstwo ogólne
go ciężkiego przesilenia gospodarczego, wywołane
go wprowadzeniem waluty złotowej i wielkiego na
cisku śruby podatkowej. Zmniejszenie się wewnę
trznej konsumcji naftowej wpływa ujemnie na obec
ne położenie kopalnictwa i przemysłu naftowego, 
przechodzącego ponadto i tak poważne już prze
silenie. 

Eksport naftowy. 

Nadwyżka produkcji nieskonsumowana w kra
ju, jest z natury rzeczy przeznaczona na eksp<?~t. 1) 
Eksport odgrywa w tym względzie rolę podwo1ną. 
Dla kopalnictwa i przemysłu naftowego oznacza 
możność pracy na szerszą skalę, potanienie kosztów 
produkcji i zbyt dla tych wytworów, _kt?r~ w kraju 
nie mogą znaleźć zbytu z powodu mskieJ konsum
cji wewnętrznej, dla państwa oznacza eksport moż
ność poprawy swego bilansu płatniczego, zasilenie 
się obcemi walatami i dewizami, a więc w następ
stwie poprawę waluty krajowej. Ze stanowiska pań
stwowego jest eksport szczególnie ważnym i zasłu
guje na specjalną pieczę ze strony państwa. 

Eksport może być dwojakiego rodzaju: możn~ 
wywozić surowiec, co ze stanowiska gospodarki 
krajowej jest mniej wskazanem, gdyż podcina kra
jowy przemysł przetwórczy, można wywozić koń
cowe wytwory fabryczne, co dla rozwoju przemy
słu krajowego jest najwłaściwszem. Niekiedy eks-

1) Dr. Maksymilian J-Jopji11ger: Przemysł naftowy w za· 
rysie, str. 159. 

port idzie drogą pośrednią, wywożąc półfabrykaty, 
jak gudron w przemyśle naftowym. Półfabryka~y 
poddają zagraniczne wytwórnie dalszej fabrykacJi, 
zatrzymując dla siebie osiągnięty w ten sposób zysk 
fabryczny kosztem kraju wywożącego. 

W początkach naszej nowej państwowości, wy
wóz surowca ropnego odgrywał znaczną rolę, co 
było z widoczną szkodą dla polskiego przemysłu 
naftowego. Eksport surowca ropnego nie zaws;ze 
wychodził wówczas na korzyść samego kopalnic
twa naftowego, gdyż zbyt często zezwolenia rządo
we na wywóz ropy otrzymywali najrozmaitsi han
dlarze, którzy zakupywali ropę od właścicieli ko
palń po cenach krajowych, różnicę pomiędzy ceną 
wewnętrzną a eksportową zatrzymując dla siebie. 
Przyczyna tych anormalnych stosunków leżała V: 
braku organizacji spoistej zarówno po stronie rafi
nerów, jak i właścicieli kopalń . 

Powyższy stan anormalny ustał następnie, wo
bec rządowego zakazu wywozu surowca ropnego 
zagranicę. O ileby dla szybów nowo zakładanyc~ 
lub ponownie uruchamianych, w drodze premii 
wprowadzonem zostało prawo częściowego wywo
zu ropy z rzeczonych szybów premjowanyc~, to i 
w tym wypadku należy bezwarunkowo kra1owym 
rafinerom przyznać prawo pierwokupna ropy, pr:re
znaczonej na eksport po cenach wywozowych, aby 
i ta ropa premiowana mogla być przetworzoną w 
kraju. 

W miejsce eksportu surowca ropnego wpro
wadzonym został wywóz gudronu, jako półfabryka
tu. Również i ten wywóz, jako niekorzystny dla 
rozwoju rafinerii polskich, powinien ustać w naj
bliższej przyszłości. 

Utrzymać powinien się jedynie eksport final
nych przetworów naftowych, a eksportu tego, nie
zbędnego ze stanowiska zarówno przemysłu, jak i 
płatniczego bilansu państwowego, powinno państwo 
możliwie ułatwiać przez udzielanie ulg i zwolnień 
podatkowych, przez zniżki taryfowe, a co naj~aż
niejsze przez umożliwienie rafinerom korzystama z 
kredytu towarowego, czego nasi eksporterzy dotąd 
nie mają, a co niewymownie osłabia ich pozycję 
w walce konkurencyjnej z eksporterami zagranicz
nymi. 

Eksport naszych produktów naftowych1) przed
stawia się w ostatnich pi~ciu latach następująco: 

Z Polski wywiez~ono przetworów naftowych: 

w r. 1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

20 250 wagonów (a 1 O OOO kg) 
33 368 
35412 
31 570 
40951 

Jak ~ powyższego zestawienia się okazuje, nasz 
eksport naftowy w ostatnich pięciu latach wzrósł o 
I 00%, co najlepiej wypukła jegoo gospodarcze i pań-

1) Dr. L eo11 Kttpjerberg: Przemysł naftowy w cyfrach 
(Przegląd Gospodarczy, str. 354). 
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stwowe znaczenie. Znaczenie naszego eksportu naf- granicą cenę o 30'~ niższą 1 
), niż eksporter amery

towego jest tern większe, ileże niestety nasza naf- kański za swe produkty tej samej jakości. Jest to 
towa konsumcja zmniejsza się, co jest objawem strata dotkliwa dla polskiego przemysłu rafineryj
chorobliwym, odmiennym od wyników gospodar- nego, będąca wypływem braku kredytu towarowe
czych całego omal świata, zwiększającego konsum- go, bez którego eksport naftowy zamiast zysków 
cję naftową z powodu rosnącego stale zapotrzebo- przynosić musi jedynie straty. 
wania przetworów naftowych w przemyśle, wojsko- O · · 
wości i lotnictwie. rgamzacJa. . . 

S k „ t · t · f Jedną z bolączek naszego kopalmctwa 1 prze-

h
tan ponłsumc)i wetwtn~ rhzne~ ~rzel wt orhow na - I mysłu naftowego w czasach powojennych był brak 

tfwY_C w 0 s~e w os a .me. pięciu a ac uzmy- zwartej organizacji gospodarczej zarówno rafinerów 
s awia następu1ące zestawieme: jak i właścicieli kopalń, względnie t. zw. czystych 
w r. 1920 skonsumow. 25 490 wagon. (a I O OOO kg) producentów ropy, t. j. właścicieli kopalń, nie po-

1921 „ 20 806 siadających własnych rafinerji. Powstają wprawdzie 
1922 24 509 przejściowo takie organizacje, jak „Krajonafta" i 

„ „ 1923 25 370 „Naftowa Izba Obrachunkowa", wiodą one atoli 
1924 21 165 żywot stosunkowo krótki i ulegają likwidacji. 

Pewien postęp w kierunku organizacyjnym za-
Powyższe zestawienia eksportu i konsumcji znacza się w ostatnim czasie, a pierwszy w tym 

wewnętrznej ostatnich pięciu lat, dowodzą, że nasz względzie krok robią rafinerzy, gospodarczo i ko
eksp~rt naftowy ~a WJ;>rost żywotne znaczenie dla mercjalnie bardziej wyszkoleni od właścicieli kopalń. 
polskiego kopalmctwa i przemysłu naftowego. Większe polskie rafiuerje nafty podpisują 1-go 

Dla produktów finalnych naszego przemysłu grudnia r. 1924 umowę2), treścią której zawiązują 
naftowego jeden z najpoważniejszych rynków zby- między sobą spółkę p. t. „Zjednoczenie gospodar
tu zagra!1icznego .stanowią. Niemcy1 ~'. nie P?siada_ją- 1 ~ze rafinerii ~lejów mineralnych" -, Zjedn~czone ra
ce prawie zupełme własne) produkc11 ropne), a więc fmerie obowiązane są regulowac zgodme handel 
skazane na import. Zdolność zaś konsumcyjna wewnętrzny i eksportowy swych produktów final
Niemiec, w odniesieniu do produktów rafineryjnych, nych, przestrzegać solidarnie ustalanych przez sie
wzrasta obecnie z dniem każdym, wobec wzrostu 

1 

bie periodycznie cen i kontyngentów wewnętrznych 
stałego przemysłu niemieckiego, który w następstwie nafty, benzyny, oleju gazowego i parafiny. 
powoduje zwiększone zapotrzebowanie produktów Państwową Fa bryka Olejów Mineralnych w 
naftowych, jak benzyny, olejów gazowych, smarów Drohobyczu, reprezentująca 20°0 kontyngentu. przy-
j t. d. stąpila do organizacji pod warunkiem, że: 

W roku 1922 konsumowały Niemcy 36~1 całe- a) ceny wewnętrzne nie mogą przekrac?:aĆ cen 
go polskiego eksportu naftowego, gdyż 129 275 tonn. zagranicznych o więcej jak 30i, zaczem ceny we
Eksport polski spada w roku następnym ( 1923) już wnętrzne nie mogą wyzyskać całego da ochronne
do 81 139 tonn produktów naftowych, t. j. do 25n~ go, lecz jedynie 30-40'~ tegoż da. 
polskiego eksportu, a w pierwszej połowie r. 1924 l b) utworzoną zostanie organizacja eksportowa, 
zmniejsza się o dalszych 2 400 tonn. Na to nagłe usuwająca dotychczasową konkurencję rafinerii pol
zmniejszenie się polskiego importu naftowego w skich zagranicą i ułatwiająca zbyt zagraniczny. 
Niemczech, wpływa z jednej strony przesilenie gos- Umowa zawartą została na przeciąg łat trzech, 
podarcze w Niemczech, powodujące chwilowe z tem, że o ile do d. 1 lipca r. 1925 3

) nie zostanie 
zmniejszenie się zdolności konsumcyjnej, zastąpie- 1 utworzonem ani centralne biuro sprzedaży, ani or
nie benzyny przez mieszaninę benzolową przy auto- ganizacja eksportowa, wówczas rafinerje. reprezen
mobilach , jakoteż wzrastająca konkurencja amery- tujące 20'b kontyngentu, mogą wcześniąj wypowie
kańska . Wobec konkurencji amerykańskiej, nasz dzieć umowę z terminem trzymiesięcznym. 
eksporter naftowy, nie posiadający dotąd jednolitej I Powyższa organizacja w swej pierwszej formie 
eksportowej organizacji sprzedażnej, jest zupełnie jest luźną i o ile ma odpowiedzieć : swemu prze
bezbronnym i zdany na łaskę wielkich koncernów, znaczeniu, musi nastąpić jej daleko idąca konsoli
które jak Deutsche Erdoel A G ., Deutsch-Ameri- dacja po linji wytkniętej przez Państwową F abry
kanische Petroleum Gesellschaft, lub Actiengesell- kę Olejów Mineralnych. „Zjednoczenie gospodar
schaft fiir Petroleumindustrie, koncentrują w swem cze rafinerii olejów mineralnych" wdrożyło też w 
ręku handel produktami naftowymi w Niemczech. ostatnich tygodniach kroki w kierunku objęcia swą 
Polskie rafinerie nie posiadając nadto potrzebnego organizacją wszystkich rafinerii w Polsce, jakoteż 
kapitału obrotowego, zmuszone są produkty nafto-
we sprzedawać za. wszelką cenę, byleby otrzymać 1) Unger, str. 334. 
tak potrzebną gotówkę. Następstwem tego jest, że 2

) Dr. !:>te/an Barfm;zewic!:: Organizacja gospodarcza prze· 
za produkty naftowe otrzymuje rafiner polski za- myslu naftowego w Polsce („Przemysł i Handel", r V, strona 

128 -2). 

I 3) W ostatnim czasie pizedłużono układ powyższy do 
') .Józef Ostrzyck1: Niemcy a nas7 przemysł naftowy l listopada 19l 5, z tern że w mi„dzyczasie nastąpi konsolidacja 

(„Przemysł i Handel", Nr. V, str. 1067). organizacji na czas dłuższy. 
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dalszej rozbudowy swej organizacji, przez założe- I Jako uzupełnienie organizacji rafinerów, zawią
nie wspólnego biura sprzedaży produktów finał- zał się w maju r. 1925 „Związek czystych produ
nych dla wszystkich rafinerii polskich i założenie centów ropy", a więc organizacja właścicieli ko· 
wspólnej organizacji eksportowej, któraby wyklu- palń. Nowa ta organizacja ma skupić wszystkich 
czyta na przyszłość walkę konkurencyjną rafinerji właścicieli k0palń nie posiadających własnych rafi
polskich zagranicą. neryj i objąć kierownictwo i zastępstwo ich intere-

Powyższe zabiegi organizacyjne rafinerów po- sów gospodarczych. 
piera rząd, a zwłaszcza departament górniczy mini- Rozbudowa i konsolidacja obu organizacji, le
sterstwa dla handlu i przemysłu, świadom znacze- ży w żywotnym interesie polskiego kopalnictwa i 
nia i skutków spoistej organizacji polskiego eks- przemysłu naftowego. Obie organizacje będą wre
portu naftowego Należy mieć nadzieję, że zamie- szcie w stanie wytknąć właściwe tory polskiej po
rzona konsolidacja organizacji rafinerów przyjdzie do li tyce naftowej i :.:: ażegnać ciężkie przesilenie, jakie 
skutku dzięki żywemu poparciu, jakiego w tej mie· od kilku lat przechodzi kopalnictwo i przemysł naf-
rze użycza rząd organizacji rafinerów. towy w Polsce. 

Inż. JÓZEF MODZELEWSKI. 

CEMENTY ŻUŻLOWE. 

Z hydraulicznych zapraw 'największe zastoso· b) Cementy żelazo-portlandzkie, składające się 
wanie ma w praktyce cement portlandzki i romań- z mieszaniny 30 cz. żużla wielkopiecowego i 70 cz. 
ski, z których pierwszy otrzymujemy przez wypa- 1 klinkierów cementu portlandzkiego. 
lenie do spiekania się mieszaniny surowców, zawie- . . . 
rających w swem składzie wapno i glinę i przez c) cer_nenty. w1el~~p1ecowe. n:iaJące. skła~ od-
następne drobne zmielenie spieczonej masy, naszą- wrotn:>'., t? Je~t m.e. mmeJ 70 cz. zuzla w1el~o~1e~o
cej nazwę klinkieru, drugi otrzymujemy nie z mie- wego I m~ w1ęceJ Jak 30 cz. (od 15 cz.) klmkierow 
szaniny a z naturalnych surowców, zawierających w portlandzkich. 
odpowiednim stosunku wapno i części gliniaste, 
wypalając je tylko przy tak wysokiej temperaturze, 
aby wydzielić z nich dwutlenek węgla. 

Oprócz tych dwóch rodzajów cementu, to jest 
portlandzkiegoji romańskiego, mamy jeszcze cemen
ty mieszane, stanowiące zaprawy hydrauliczne po 
zmieszaniu bez wypalania mieszaniny oddzielnych 
skladników. Pojedynczo składniki tych cementów 
nie ma)ą wł~sności hydraulicznych i nabywają je 
po zmieszaniu. 

Do cementów mieszanych należą puzzolany 
cementy żużlowe. 

Za sztuczną puzzolanę możemy uwazac pew· 
ne rodzaje żużli wielkopiecowych, a mianowicie 
żużli otrzymywanych przy wytapianiu w wielkich 
piecach niektórych surowców. 

Odróżniamy następujące rodzaje cementów zu
żłowych: 

a) Cementy żużlowe, składające się z drobno 
zmielonej mieszaniny żużla w ielkopiecowego gra
nulowanego i nie wielkiej ilości palonego również 
drobno zmielonego wapna. 

Odróżniamy żużle wielkopiecowe otrzymywa
ne przy wytapianiu surowców szarych i białych. Do 
fabrykacji cementu używa się wyłącznie żużli, otrzy· 
mywanych przy wytapianiu surowców szarych i ich 
to własności bliżej rozpatrzymy. 

Główną rolę w żużlach tych odgrywa zawar
tość w nich wapna i stosownie do jego zawartości 
dzielimy żużle na kwaśne i zasadowe. Kwaśne żu
żle zawierają duże w stosunku do ilości wapna i mag
nezji ilości krzemionki i tlenku glinowego (Al20 3), 

przeciwnie w żużlach zasadowych przeważają 
ilościowo wapno i magnezja i tylko takie używają 
się do wyrobu cementów żużlowych; mają one tą 
własność że przy stygnięciu łatwo krystalizulą się, 
nie tworŻą mas szklisty~h i nie ciągną się w nici i 
po zmieszaniu z odpowiedniemi dodatkami (wapnem 
palonem lub cementem portlandzkim) po uprzed
niem drobnem zmieleniu i zarobieniu wodą, tworzą 
związki, które mają własności hydrauliczne. 

Żużle, zawierające więcej wapna, są odpowied
niejsze do wyrobu cementu i za najmniejszą zawar
tość należy przyjąć 42%, w razie używania jako top· 
nika dolomitu mogą one zawierać do 10% tlenku 
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magnezowego; jednak przy wyrobieniu cementów Badania mikroskopowe wskazały nam rozne 
żużlowych magnezja nie ma tak szkodliwego wpły- budowy żużli z różną szybkością studzonych. Ob. 
wu, jak w cemencie portlandzkim i dla tego zawar· serwując zapomocą mikroskopu szlify żużli wiełko· 
tość jego może być większą. Siarkę zawierają żu· piecowych zauważymy, że w skład ich wchodza 
żle w formie siarczków; nie stanowi ona szkodliwej części szkliste i nieszkliste; pierwsze mają formę 
domieszki. Manganu powinny żużle zawierać jak przezroczystych kańciastych ziarn z odłamem mu
najmniej , gdyż mangan hamuje twardnienie cementu. szłowem i te główną odgrywają rolę i jeżeli nie ma-

Skład chemiczny żużli wielkopiecowych uży· ją one dość ostrych kantów, są trochę mleczne lub 
wanych do wyrobu cementów żużlowych, waha się J ciemno zabarwione, to jest oznaką, że żużle są nie 
w następujących granicach: szkliste, są one małej wartości, gdyż albo stygły 

wolno, albo zostałały podczas suszenia nagrzane 
powyżej 750°C. Si 0 2 •• 

Al2 0 3 . 

Ca O. 
Mg O 
Ca S. 

od 
od 
od 
od 
od 

27% do 
9% do 

40% do 
0,5% do 
2% do 

37% 
20% 
51 °o 
8~ 
8% 

j Żużle przedstawiają roztwór rozmaitych stopio· 
nych minerałów. Podczas wolnego stygnięcia żu
żle krystalizują się i tern mniej, im prędzej je stu
dzimy i w tym ostatnim wypadku mamy rozsiane 

W granicach powyższego składu chemicznego kryształy w szklistej masie; można przyjąć za zasa
dzieli Passow (St. u. Eisen 191 O) żużle na silniej i dę, że s ilnie zasadowe żużle wielkopiecowe krysta
słabiej aktywne, z nich pierwsze są lepsze do fabry- lizują się łatwiej, aniżeli mniej zasadowe łub kwaśne. 
kacji cementów żużlowych, gdyż wymagają dodat- Wapno i krzemionka tworzą w żużlach dwu
ku i:nnięjszych ilości wapna lub klinkieru portlan- 1 - lub trzywapniowe krzemiany, które jeżeli zawie-
dzkiego. 

1 

rają jednocześnie więcej jak 33i Si 0 2 i więcej jak 
Żużle silnie j aktywne słabiej a kty wne. 45i wapna przy stygnięciu zupełnie rozpadają się 

na proszek. 
Si 0 „ . od 27'b do 31 % od 33i do 37% w• h d l d h 
Al O- d I 30 d zoo od 90

0 
do 1 zo.~ łasności y rau iczne raptownie stu zonyc 

Ca
2 o ~ ~d soi d~ 45~ od 51 % do 40% zasadowych żużli wielkopiecowych zostały w roku 

Mg O od 80
0 

do 2?o od 3% do I% bl ~62 odkryte prz
1
ez E. Landen ·a, któ

1
ry zaczął w

1 
yra-

Ca S . od 8% do 4% od 40
0 

do 2% iać cement żuż owy, mieszając mie one granu owa-
ne żużle wielkopiecowe z palonem wapnem i otrzy· 

Oprócz tego zawiarają one małe ilości żelaza many tym sposobem produkt był znacznie lepszy 
i manganu Siarka znajduje się w żużlach, granulo- od używanego wówczas wapna hydraulicznego i 
wanych częściowo w postaci siarczanu. C. wł. od zbliżał się własnościami do cementu portlandzkie· 
2,5 do 2,7. C. wl. powyżej 2,7 do 3,0 wskazuje na go- Następnie w roku 1868 Fr. Liirmann zastoso· 
nienormalny (surowy) bieg wielkiego pieca i takie wał granulowane żużle, mieszajac je z palonem wap· 
żużle do wyrobu cementów są nieodpowiedni e. nem do wyrobu cegieł żużlowych. Wyrób takich 

Podług prof Tetmajera do wyrobu cementów c7gi7ł jes t bardzo rozpowszechniony, u nas wyra
nadają się te żużle wielkopiecowe, w których zasa- b1a Je huta „Katarzyna" w Sosnowcu. Początkowo 
dowość, to jes t stosunek tlenku wapnia do kwasu 

1 

P?Zostawian~ zrobion7 cegły dla t~ardnienia przez 
krzemowego, jest powyżej jednego i które jedno· kilka tygodm na powietrzu, obecnie proces tward
cześnie zawierają nie mniej, jak 12- 13~, tlenku gli- nienia znacznie się przyspiesza przez stosowanie do 
nowego. tego pary. Używa się do wyrobu cegieł żużli ma-

jących własności hydrauliczne w mniejszym stop· 
Jeżeli porównamy składy chemiczne cementów niu, posiadających zaś własności te w s topniu wyż· 

portlandzkiego, romańskiego, żelazo-portlandzkiego, szym używa się do wyrobu cementów. 
wielkopiecowego i żużlowego z żużlami wielkopie· 
cowemi, używanemi do wyrobu cementów żużlo· Fabryczny wyrób cementów żużlowych wpro
wych, to widzimy, że mają one te same składniki wadził pierwszy G. Priissing w Vorwohle; zastoso· 
lecz w różnych ilościach. wał on wprowadzenie mielonego żużla, poprzednio 

granulowanego zapomocą wody, do cementu port
Podana w końcu tablica (p/g. Hiitte Taschen- landzkiego, ulepszając tym sposobem znacznie ga

buch fiir Eisenhiittenleute 1922) daje granice skła- tunek swego wyrobu. Następnie dzięki pracom Mi
du chemicznego wymienionych cementów. chaelis'a, Tetmajera i Oielmar'a, wiele fabryk za-

Żużle jednego i tego samego składu chemicz- częlo stosować dodatek żużli wielkopiecowych, po
nego zachowują się rozmaicie w zależności od tego, prawiając tym sposobem podobnie jak Priissing 
czy zostały wolno lub prędko ostudzone i często swoje produkty. 
prędkość ostudzenia odgrywa tu większą rolę, ani- Raptownie studzone, drobno mielone granulo
żeli skład chemiczny i tylko żużle prędko ostudzone waoe wodą żużle wielkopiecowe mają własnośc 
posiadają własności hydrauliczne, to jest tworzenie hydrauliczne w małym tylko stopniu. Próby wy-i 
na zimno związków; wolno zaś studzone tych włas· robu cementu bez powyższych dodatków z samego 
ności zupełnie nie mają. żużla nie dały dodatnich wyników. 
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Aby żużle miały własności hydrauliczne, mu
szą one być raptownie studzone i zawierać powy
żej 42~ wapna. Żużle z dużą zawartością wapna 
już same bez dodatków mają własności słabo hy
drauliczne i możemy je uważać za rodzaj topione
go cementu. 

Do cementów żużlowych zaws7e dodaje się 
wapna palonego lub cementu portland.zkiego, prze
to ważniejszem od zawartości w nrch wapna jest 
stosunek zawartości kwasu krzemowego do tlenku 
glinowego (Si02 : Al2 0 3). Łatwość tworzenia zwią
zków z wapnem zmniejsza się ze wzrostem krze
mionki, powiększa się z zawartością tlenku glino
wego. Zawartość siarczku wapnia przy jednoczes
nej zawartości magnezji (około 5'~) nie wywiera 
zbyt szkodliwego działania. 

Granulowane żużle normalnego biegu wielkie
go pieca mają kolor szary do brunatnawego, przy 
surowym biegu pieca kolor ich przechodzi w bru
dno - ciemno - brunatny. Zielony odcień nadają im 
tlenki żelaza. Tenże jasno szary kolor zachowują 
cementy żużlowe, lecz zwracam tu uwagę, że kolor 
nie jest wskaźnikiem dobroci cementu. 

Używając żużli wielkopiecowych do wyrobu 
cementu portlandzkiego, należy je traktować jako 
surowiec gliniasty i można stosować ze zrozumia
łych powodów tylko suchy sposób fabrykacji. 

Cementy portlandzkie, wyrabiane z żużli wiel
kopiecowych, chociaż są właściwie cementami żu
żłowemi, jednak tej nazwy nie noszą. 

Klinkiery portlandzkie, używane do wyrobu 
cementów wielkopiecowego i żelazo-portlandzkiego, 
powinny mieć dużą zawartość wapna i spółczynnik 
hydrauliczny, to jest stosunek zawartości tlenku 
wapnia do zawartości kwasu krzemowego razem z 
tlenkiem glinowym (CaO : Si02 + Al20 8 ) nie po
winien wynosić mniej jak 2.2, a nawet może do
chodzić do 2.4. 

Samo granulowanie żużli wielkopiecowych jak 
i opis stosowanych do niego urządzeń, należą do 
zakresu metalurgji żelaza i mechaniki hutniczej i 
na nich dłużej zatrzymywać się nie będę. Wspom
nę tu tylko, Że są dwa sposoby granulowania, a 
mianowicie: wodą i powietrzem. Przeważnie jest 
w użyciu pierwszy sposób, polegający na tern, że 
płynny żużel z wielkiego pieca spotyka się ze stru
mieniem zimnej wody, tworząc początkowo oddziel
ne żarzące się bryły, które dalej w zimnej wodzie 
podlegają prędkiemu ostudzeniu i żużel otrzymuje 
się w postaci ziarn. 

Otrzymany tym sposobem piasek żużlowy za
wiera duże ilości wody, a mianowicie: ciężkie żużle 
do 20'~ , a pieniste do 50%. Zawartą w żużlu wodę 
przed dalszem użyciem, to jest zmieleniem, należy 
usunąć, do czego stosuje się rozmaitego rodzaju su
szarnie, najczęściej talerzowe lub piece obrotowe
rurowe. Koszta suszenia są dosyć znaczne i tak: 
jeżeli mamy wysuszyć żużel, zawierający 35~ wody, 
to aby otrzymać 1 t suchego granulowanego żużla, 
należy wyparować 540 kg wody, co przy sześcio-

krotnej wyparowalności węgla kamiennego (w pie
cu rurowym-obrotowym) da zużycie 90 kg węgla, a 
przy produkcji dziennej I OO t - 9 t węgla kamien
nego, czyli, że na suszenie zużyjemy taką ilość paliwa, 
która może nam dać wzamian silę równą 450 KM. 

Próbowano w celach otrzymania cementu żu
żlowego dodawać wapno podczas granulowania, 
lecz próby te dotychczas nie dały wyników zada
walniających. 

Granulowanie powietrzem, chociaż oszczędza
jące kosztownego suszenia, jest jednak rzadko sto
sowane, gdyż koszta instalacyjne i kłopotliwość sa
mej roboty wypadają ogólnie drożej od granulowa
nia wodą. Urządzenie w hucie „Buderus" (Wetz
lar-Niemcy) należy do najlepszych 1 polega na 
tern, że razem z powietrzem wprowadza się do bę
bna wodę, która przy zetknięciu się z płynnym żu
żlem paruje, przyczem tworząca się para rozbija 
żużel, chłodzi go i już prawie bezwodny wychodzi 
z przeciwnego końca bębna; para ulatnia się przez 
rurę, umieszczoną w górnej części bębna. Otrzy
muje się tu żużle o własnościach żużli granulowa
nych wodą. 

Cementy żużlowe w ścisłem znaczeniu są ce
mentami mieszanemi, jednym ze składników któ
rych są mielone, szybko studzone żużle zasadowe 
wielkopiecowe; drugim składnikiem są silne zasady, 
z których, jako najtańszy i wszędzie się znajdujący, 
używa się tlenek wapniowy. 

\Vyrób cementu żużlowego polega na nastę
pującem: przy użyciu żużli, granulowanych wodą, 
a te najczęściej się stosuje, należy je dobrze wysu
szyć, do czego obecnie najczęściej używa się pie
ców rurowych-obrotowych, przy czem żużle nie po
winny być przegrzane, to jest w żadnym razie nie 
nagrzane do żarzenia, bo tak wysoko nagrzane żu
żle tracą swe własności hydrauliczne. Używane do 
mieszaniny z mielonym żużlem wapno powinno być 
gaszone na sucho; ilość dodawanego wapna zaleźy 
od własności użytego żużla i waha się ona pomię
dzy 15 i 13%. większe ilości wapna nie biorą udzia
łu w procesie twardnienia i stanowią pewnego ro
dzaju balast. Często wystarcza nawet dodatek 
mniejszej ilości wapna, lecz Że wapno chciwie po
chłania dwutlenek węgla z powietrza, przeto iiość 
wapna jako czynnika działającego z czasem się 
zmniejsza i dla tego należy dodawać wapna w nad
miarze. Z tego powodu te cementy przez dłuższe 
leżenie się psują, tracąc swe własności hydrauliczne. 

Mieszaninę w odpowiednich stosunkach żużla 
z wapnem w celu dokładnego przemieszania nale
źy mleć razem. 

Odmiennem jest tak zwany luksemburski spo
sób wyrobu, polegający na tern, że świeżo granu
lowany niesuszony żużel, miesza się ze świeżo 
wypalonem niegaszonem wapnem, woda zawarta w 
źużlu gasi wapno, przyczem wywiązujące się ciepło 
wyparowywa nadmiar zawartej w żużlu wody. 
Sposób ten przedstawia dużo trudności w wykona-
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niu, chociaż otrzymany tym spos obem cement z 
powodów niewyjaśnionych ma być lepszy. 

Wyrób cementów wielkopiecowego i żelazo
portlandzkiego polega na drobnem mieleniu miesza· 
niny w wyżej podanych stosunkach suchego granu· 
lowanego żużla wielkopiecowego z klinkierami port
landzkiemi, przy czem aby otrzymać produkt jak 
najtańszy należy ich używać jak najmniej, lecz ilość 
dodanych klinkierów portlandzkich w zależności od 
rodzaju użytego żużla musi być dostateczną, aby po
budzić do twardnienia żużle. 

Klinkiery portlandzkie powinny być wysokie
go gatunku. 

Dodatek gipsu, nawet w większych ilościach 
(do 8'~) wpływa dodatnio na twardnienie, przyczem 
żelazo-portlandzki cement wytrzymuje mniejsze iloś
ci, a wielkopiecowy większe. 

Dodatek żużla wielkopiecowego wpływa do
datnio na cementy portlandzkie, mające skłonności 
do zmian objętości. 

C. wł. cementów żużlowych jest tern mniejszy, 
im większą jest w nich zawartość żużla, z tychże 
powodów i waga objętościowa jest mniejsza, jak ce
mentów portlandzkich. 

Cementy żużlowe należą do cementów wolno 
wiążących; czas wiązania zależy od własności uży
tych żużli, bo im prędzej tworzą one związki z do
danemi wapnem lub cementem portlandzkim. tern 
prędzej mieszanina wiąże. Zwykły czas wiązania 
od 5 do 3 godzin. 

Zmiany objętości rzadziej się zdarzają, jak w 
cementach portlandzkich, gdyż sam żużel nie pos ia
da tych własności i jeżeli w cementach żużlowych 
zdarzają się zmiany objętości, to należy je przyjąć 
na rachunek użytego do wyrobu cementu portlan
d zkiego. 

Cementy żużlowe powinny być mielone bar
dzo drobno i na sicie o 4 OOO otworach na cm2 nie 
pozostawiać przy przesianiu pozostałości więcej jak 
10~. 

Cementy wielkopiecowy i żelazo-portlandzki 
nadają się do wszystkich tych robót, do których się 
używa cementu pordandzkiego. cement zaś żużlo
wy głównie do robót wodnych, z wyjątkiem bez
pośredniego betonowa nia w wodzie. 

Cement żużlowy przedstawia jasno-szary pro
szek o c. wł. 2,7. 

Mieszanina z 1 cz. cementu żużlowego z 3 cz. 
piąsku normalnego daje .podług prof. K. Schoch'a 
następujące wytrzymałości: 

po 

na rozerwanie 
na ciśnienie . 

7 

12 
108 

28 

25 
219 

365 dniach 

36 \ 
345 I kg na cm2

r 

Cement żelazo-portlandzki uznano jako rów
nowartościowy cementowi portlandzkiemu, ma jed
nak nad niem przewagę stałości objętości, co jest 
więcej warte, niż większa o parę kg wytrzymałość. 
Kolor ma zielonawo-szary do ciemno-szarego. C . 
wł. od 2,96 do 3, 17. 

Mieszanina z 1 cz. cementu żelazo-portlandz
kiego z 3 cz. piasku normalnego daje podług da
nych związku niemieckich fabryk cementu żelazo
portlandzkiego następujące wytrzymałości : 

po 7 28 dniach 

na rozerwanie : 
m1n1mum. 18 26,3 
średnio 23,2 28,7 kg na cm2• 

maximum. 24 33,4 

na ciśnienie : 

mm1mum 149 276 } 
średnio . 216 383 kg na cm2• 

maximum 241 445 

Cement wielkopiecowy co do swych własnoś
ci mało się różni od cementu żelazo-portlandzkiego, 
ma tylko cokolwiek mniejszą zwykle wytrzymałość 
na ciśnienie. 

Podług prof. K. Schoch 'a wytrzymałość mie
szaniny 1 cz. cementu wie lkopiecowego z 3 cz. pias
ku normalnego w ynosi : 

po 

na rozerwanie 
na ciśnienie 

7 

21 
216 

28 dniach 

30 \ 
309 I kg na cmz. 

Tablica granic składu chemicznego cementów i żużla wielkopiecowego w ~!). 

C e m e nt C~ment C eme nt C ement Ceme nt .Żuile 
i e lazo· wie lkopie · wie lkopie· 

portla ndzki portlandzki co wy romański iużlowy c o we 

Si 0 2 • • 18-27 20- 26 24- 28 24- 27 21 - 25 27- 37 
Al2 0 3 -t- Fe2 0 3 4 - 14 9-15 9-17 12- 15 12-16 9- 20 
Ca O 58- 67 54--60 48 - 57 52 - 58 50- 58 40-51 
Mg O 1- 5 0,6-5 1,5- 8 1-2 1,5- 5 0,5 - 8 
503 0,5- 2,5 0,8- 2,7 0,5- 2,5 0,5- 2 0,5-2 -
CaS do 0.5 0,17- 1,3 1,2- 3,0 do 0,5 0,7-3 2-8 
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K. RADŻWICKI 
inżynier metalurg. 

~~~~~~~~ 

Ocena stali z wyglądu próby 1 przełomu. 

Ocena wartości stali jedynie na podstawie ba
dania zewnętrznego wyglądu przełomu, t. j. barwy, , 
ziarnistości i kształtu. nawet dla oka wprawnego 
daje tylko słabe wyobrażenie o własnościach mate
rjału, a bardzo często myli. Mimo to ten najdaw
niejszy sposób badań i dotychczas uważa się czę
sto za miarodajny przy określeniu gatunku mate
rjału. Jednak powinno być jasnem, że ten rodzaj 
badania, jako badania samoistnego, nie wystarcza, 

Wiadomem jest, że każda obróbka mechanicz
na, a szczególnie termiczna różnie wpływa na ziar
nistość stali; pozatem miejsce i sposób wykonania 
przełomu także wywierają duży wpływ na jego wy
gląd. Tak, inaczej wygląda przełom, zrobiony od 
jednego uderzenia, inaczej znów przy uderzeniach 
wielokrotnych; inny jest przełom próby z karbem 
i inny przełom próby zgiętej. Z tego wynika, że 
sąd o własności materjału jedynie na podstawie 
wyglądu przełomu, szczególnie, gdy poprzednia prze
róbka materiału nie jest znaną, tylko wyjątkowo 
mógłby być trafnym. 

Z drugiej zaś strony badanie wyglądu przeło
mu, jako badanie równoległe, czyli uzupełniające 
inne badania, daje nieraz bardzo cenne wskazówki. 

Badanie wyglądu zewnętrznego pręta próbnego. 

Oglądając pręt próbny przed rozerwaniem 
często możemy wykryć na powierzchni jego do' 
strzegałne wady materjału łub obrób ki, jak rysy 
pęcherzyki gazowe, zawartość żużlu i t. d. Taki 
pręt, posiadający łatwo dostrzegalne wady, nie na
daje się do badania, o ile tylko wady te nie są po
wierzchowne i nie mają wpływu na wytrzymałość 
materjału, gdyż używając pręta wadliwego otrzy
malibyśmy niewłaściwe wyniki. Jeżeli kilka prętów 
próbnych z tegoż materiału posiada te same wady
cały materjał jest niezdatny do użytku. 

Przy badaniu zewnętrznem wyglądu pręta prób
nego po rozerwaniu, czasami możemy zauważyć na 
jego powierzchni rysy podłużne, powstałe podczas 
rozerwania, wtedy prawie napewno możemy twier
dzić, że jest to skutek rozwalcowania większej ilo- 1 

ści zawartego w materiale żużlu, lub te7. większych 
pęcherzy gazowych. 

Rys. I i 2. 

xr1xxx T xx xr 
J(i. 

X 
X 

](').„ 

Rysy zaś podobne do tych, lecz nieregularne i nie 
symetrycznie umieszczone na powierzchni próby 
(rys. 2) wskazują na znajdujący się w materiale tuż pod 
rysą żużel w mniejszej ilości lub pęcherzyki gazo
we; podobne wady posiada nctjczęściej materiał 
lany. Na powierzchni przełomu takiego pręta, zwy
kle można zauważyć pęcherze gazowe lub zawar
tości żużlu, dostrzegalne gołem okiem. 

Badanie formy przełomu próby rozerwanej. 

Badanie formy przełomu próby rozerwanej tak
że może przyczynić się do dopełnienia całokształtu 
charakterystyki materjału, gdyż niektóre formy prze
łomu są charakterystyczne dla pewnych ~atunków 
materiału. (patrz tablicę l). 

Tablica I. 

J{5. J(6. 

J(8. 

u _,: 
~-' Jr9. J(iO. 

Rysy zaś poprzeczne, ułożone symetrycznie I 
wzdłuż próby kształtu jak na rys. 1, są charaktery- Rys. 3 i 4. 
styczne dla materiału, który posiada miękki i ciąg- , 
liwy rdzeń przy stosunkowo twardej warstwie po
wierzchownej. 

Są to kształty najczęściej spotykane przy 
rozerwaniu stali stopowej o średnich 
własnościach fizycznych, t . j, średniej 
wartości wytrzymałości i wydłużenia. 
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Rys. 5. 

Rys. 6. 

Rys. 7 

Rys. 9. 

Spotyka się dość często przy rozerwaniu 
materjału o wysokiem wydłużeniu. 
Wlaściwą jest stali zahartowanej lub wo· 
góle stali o znacznej twardości, wysokiej 
granicy plastyczności, lecz o małem wydłu-
żemu. 

i 8. Charakteryzują materjał o stosunkowo 
nizkiej granicy plastyczności i wytrzy
małości, lecz o bardzo wysokiem wy· 
dłużeniu . Wogóle charakteryzują ma
terjał miękki lub wyżarzony. 

To samo co rys. 8, lecz rzadziej spotyka 
się. 

Rys. IO. Spotyka się zwykle przy badaniu stali la· 
nej uszlachetnionej. Wydłużenie średnie, 
dość znaczna wytrzymałość na rozerwa
nie. Przełom chropowaty i tern gładszy, 
im materjał czystszy. 

Wygląd przełomu. 

Wygląd przełomu bywa zwykle matowy, lub 
błyszczący; z nich pierwszy jest właściwym stali 
miękkiej lub wyżarzonej ewent. uszlachetnionej, zaś 
drugi charakteryzuje stal twardą, hartowaną. 

Przełom matowy bywa zwykle ciemniejszy w 
środku a jaśniejszy u brzegów. 

Zdarza się niekiedy spotkać przełom pośredni, 
t. j. z brzegów błyszczący, zaś w środku matowy 
lub odwrotnie. Zależy to głównie od rodzaju ob
róbki termicznej materjału. Zwykle spotykamy prze
łomy tego rodzaju przy badaniu materjału cemen· 
towanego lub tylko od powierzchni zahartowanego. 

Przełom o błyszczących brzegach i matowym 
rdzeniu oznacza materjał, posiadający ciągliwy i 
miękki rdzeń przy twardej warstwie powierzchownej. 

Przełom zaś o miękkim (włóknistym) brzegu 
i błyszczącym rdzeniu spotyka się u materjałów 
twardych tylko powierzchownie wyżarzonych. 

Wygląd zewnętrzny formy i przełomu prób z kar· 
hem, przełamanych młotem wahadłowym. 
Na podstawie zewnętrznego wyglądu próby prze

łamanej młotem wahadłowym (tabl. Il), możemy prze
dewszystkiem łatwo i dość dokładnie osądzić cią
gliwość lub kruchość materjału badanego. Miano
wicie im większy kąt zgięcia (J. tern materjał jest 
więcej ciągliwym. Oprócz tego, im więcej jest rów
ną powierzchnia przełomu, tern materjał ·więcej kru
chy. Ciągliwość przy udarze (Kerbzahigkeit) jest w 
wysokim stopniu zależną od obróbki termicznej. 
Jednocześnie obróbka termiczna wywie1a wpływ na 
wygląd przełomu. 

Próba zahartowana posiada przełom błyszczą
cy; ciągliwość przy udarze niewielka; kąt (J. bardzo 
mały; powierzchnia przełomu równa; materiał kruchy. 

Próba uszlachetniona-przełom matowy; ciągli
wość przy udarze znaczna ( 1 O - 15); kąt (J. ca 30°. 

Próba wyżarzona-przełom matowy; ciągliwość 
bardzo duża (20 - 30 i więcej); kąt a. do 60°; po
wierzchnia przełomu bardzo falista. 

Prób cementowanych na uderzenie nie bada 
się, lecz bada się tylko ciągliwy rdzeń, usuwając 
(obtaczając) warstwę powierzchniową. 

Tablica li. 
Tablica porównawcza wyglądu prób, przełamanych. 
młotem wahadłowym, o różnych stopniach ciągli

wości i o różnej obróbce termicznej. 

't. 

[ t .. J 
Rys. I. Materjał ciągliwy. Wytrzymałość na udar 

wysoka. Przełom matowy. Materjał wy
zarzony. 

Rys. 2. Materjał średniociągliwy. Wytrzymałość na 
udar mniejsza . Przełom u brzegów mato
wy, rdzeń błyszczący. Mat. uszlachetniony. 

Rys. 3. Materjał ciągliwie-twardy. Wytrzymałość na 
udar niewielka. Przełom błyszczący. Ma
terjał zahartowany. 

Rys. 4. Materjał twardy. Wytrzymałość na udar 
bardzo mala. Przełom błyszczący. Mate
rjał zahartowany. 

Wygląd i przełom prÓ'b 7giętych. 
Materjał miękki lub wyżarzony przełomu me 

daje, gdyż łatwo zgina się, nie tworząc nawet rys· 
lub pęknięć. 

Charakterystyczny wygląd zewnętrzny przed
stawia próba zgięta i przełamana przy zgięciu z ma
rerjału cementowanego. Mianowicie, twarda war
stwa powierzchowna tworzy przy zginaniu charak
terystyczne rysy. Przełom takiej próby wykaże 
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miękki i ciągliwy rdzeń (matowy), zaś przełom war
stwy powierzchownej na większą lub mniejszą głę
bokość-błyszczący. 

Materjał twardy lub zahartowany kąta zgięcia 
nie daje, lecz przy pewnem obciążeniu łamie się. 
Wygląd przełomu prób zahartowanych zależy od 
stopnia i warunków hartowania. Podaję dla przy
kładu wyglądy przełomu prób stali węglistej (0,8-
1,0% C) przy rozmaitych temperaturach hartowania 
(patrz tablicę IJI). 

Tablica III. 
9 

--
@1l111~1~1rnm -

'11 

~1mrumuom 

Rys. 1. Wygląd przełomu próbki nie zahartowanej. 
Twardość naturalna. Przełom matowy. 
Materjał w tym stanie nadaje się do ob
róbki mechanicznej. 

Rys. 2. Próbka zahartowana powierzchownie; głę
bokość warstwy zahartowanej l - 2 mm. 
Warstwa zahartowana twarda, budowa dro
bnoziarnista błyszcząca. Rdzeń ciągliwy
-miękki, matowy. Materjał podobnie za
hartowany posiada dużą twardość wskutek 
zahartowanej warstwy powierzchownej przy 
jednoczesnej giętkości dzięki miękkiemu 
rdzeniowi. 

Rys. 3 Próbka zahartowana powierzchownie; głę
bokość warstwy zahartowanej 3 - 4 mm. 
Materiał kruchszy od poprzedniego, 

Rys. 4. To samo, co rys. 3, tylko u brzegów prób
ki warstwa przegrzana wobec zbyt wyso· 
kiej temperatury hartowania, u brzegów 
ziarna zgrubiaty (skutek przegrzania). Ma
teriał kruchy. 

Rys. 5. 

Rys. 6. 

Rys. 7. 

Rys. 8. 

Rys. 9. 

Rys. 10. 

Rys. 11. 

Rys. 12. 

Rys. 13. 

Próbka zahartowana prawie nawskroś. Ma
teriał bardzo twardy, lecz kruchy. Budowa 
doskonała drobnoziarnista. 

To samo U brzegów warstwa przepalo
na, budowa zgrubiała, ziarna posiadają od
cień złotawy. Materiał do użytku nie zdatny. 
Hartowany przy zbyt wysokiej temperaturze. 

Próba kompletnie zahartowana. Budowa 
doskonała drobnoziarnista, błyszcząca. Bar· 
dzo wysoka twardość lecz i kruchość. 

Próbka zahartowana powierzchownie -
jednostronnie. Głębokość warstwy zahar
towanej niejednakowa z powodu nie rów
nomiernego ze wszystkich stron ogrzewa
nia. Osądzanie .stopnia zahartowania ma
teriału na podstawie podobnej próbki bar
dzo ryzykowne. 

Próbka kompletnie zahartowana i komplet· 
nie przegrzana. Budowa zgrubiała. Ma
teriał kruchy i do użytku w takim stanie 
nie zdatny. 

To samo; materjał kompletnie przepalo
ny. Budowa zgrubiała; ziarna posiadają 
odcień złotawy. Prawie wszystkie włas
ności mechaniczne bardzo niskie. Mater
iał do użytku nie zdatny. 

Próbka kompletnie zahartowana. Rysy 
powstałe wskutek hartowania (hartowni
cze rysy). 

To samo. Hartowanie wadliwe. Rysa 
kołowa jako skutek wadliwego harto
wania. 

Próbka zahartowana kompletnie; przy ku
ciu częściowo przepalona. Charakterys• 
tycznem jest właśnie przepalenie pojedyn
czych grup ziaren, gdyż podczas harto· 
wania możliwem jest tylko równomierne 
lub kompletne przepalenie. 

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



652 

Pys. 14. 

Rys. 15. 

___ PRZEGLĄD GÓR~ICZO - HUTNICZY 1925 

Próbka zahartowana powierzchownie na I Rys. 16. 
1-2 mm głęboko. Rdzeń ciągliwy; u 

To samo; w środku próbki zgromadzona 
większa ilość domieszek (likwacja). 

brzegów warstwa mocno obezwęglona , 
wskutek ogrzewania z dostępem powietrza. I . Na zakoń.czenie pragnąłbym dodać, że bada
Próbka kompletnie zahartowana; pęknię- ma ~ego ~odza1u są stosowa~e już od kilku lat na 
cie z powodu jamy usadowej, pęcherza Hucie Baildona (pod Katowicami), gdzie miałem 
gazowego lub jakiej innej wady mate- I możność bliżej je poznać. 
rjału. 

Postępy chemji analitycznej hutniczej w r. 1923. 

Żelazo. lazową miareczkuje się tymże samym tiosiarcza-
W artykule wstępnym donosi B. Solaja (Chem. nem', Z~ajd1;1jąc'.'l . si.ę w. rozczynie żelaza miedź 

Ztg. 1923. Str. 557), że z rozczynów chlorku żela- ' okresla się rowi:i1ez Jako zelazo. 
zowego można zapomocą białego nietopliwego pre- Ze I a z 0 . 1 .st~ l. W. M. Thornton junior i 
paratu (NH

2
- HgCl) osadzić całą ilość żelaza w 1 H. L. Elderdrce 1unror Oo1;1rr~. Amer .. c~~m. soc. 

formie gęstego osadu, który dobrze sączy się i wy- 1923. !· ~5. Str. 668) okresla1ą i:nał~ ilosc1 fosforu 
mywa a po wyprażeniu pozostawia czysty tlenek I w sta~i miareczkowo w ten sposob, ze przesączony 
żelaza. Użycie preparatu umożliwia bezpośrednie ~moni~kalny rozczyn, do~rz.e .wymytego fosforo-mo
ciężarowe określenie żelaza w obecności manganu. hbdem~n~ amonu , zamiemaią kwasem solnym w 
Wątpliwą jednak jest rzeczą, aby sposób znalazł obecl'l;~sci cynku "". atmosfer~e kwasu :--Vęgl?wego 
praktyczne zastosowanie, gdyż wspomniany odczyn- I na. tro)c~lorek molibdenu, k~o~y następnie ~marecz
nik jest stosunkowo drogi. T 0 samo w pewnej I ku!ą .0,4()6-"".ym :ozczynem smi . i:netylenowe) .o zna
mierze tyczy się także sposobu F. L. Hahna M. neJ ~ile. dz~ałama, . p~zyczem tro1chlorek molibdenu 
Hertricha (Ber. d. d. Chem. Gesel. 1923. T. 56. j zamienia się na pięc10chlorek. 
Str. 1729), który służąc do tego samego celu, po- Prof. Dr. Th. Doring (Chemik. Zeit. 1924. Str. 
lega na tern, że rozczyn soli żelazowej, zupełnie , 778) nie spostrzega w metodzie Thorntona i Elder
zobojętniony, zaprawia się w stanie gorącym, tio- I dice żadnego ulepszenia w porównaniu z dawniej
siarczanem sodu aż do odbarwienia i po dodaniu I szą metodą Macagno-Emmertona, którą następnie H. 
2 gr chlorku amonu oraz dostatecznej ilości roz- Wdowiszewski (Chem. Ztg. 1913. Str. I 069) istotnie 
puszczonego tiosiarczanu sodu z jodanem sodu o- , ulepszył jako sposób permanganometryczny. Prof. 
grzewa się dalej na wodnej kąpieli. Tworzący się I Doring twierdzi, że trwałość miana rozczynu sini 
w myśl zrównania 2 Fe"+ 103 + 4 520 3''+ 3 H 20= motyleno':""ej w porównaniu z trwałością miana ka
= 2 Fe (OH)3 + I + 2 5 40 6" proszkowaty, szyb- , meleonu 1est daleko mniejsza, gdyż racjonalnie przy
k? opadający na ~no osad,. bez wszelkiej domiesz- gotowany nad~anganian. pot~su i. d~brzc:: przecho
ki zasadowych soli, sączy się przez dobry sączek i wywany, prawie zupełnie me zmienia się w prze
po wymyciu gorącą wodą, spopiela się ostrożnie i j ci~gu długiego czasu. W nowszym czasie stwier
praży na miechu a po ochłodzeniu waży się bru- , dz1ł to samo G. Briihns (Chem. Ztg. 1923. Str. 613). 
natno-czerwony tlenek żelaza. Zresztą te utleniające metody określenia fosforu, 

F. L. Hahn H. Windisch (Ber. d. d. chem. dzięki pewnej ilości zużywanego chemicznie czy
Gesel. 1923. T. 56. Str. 598) zauważyli, że reakcja stego cynku, są stosunkowo zbyt kosztowne i dla
F e"'+ i ' = Fe" + I, która biegnie z pewnemi prze- teg~ w praktyce laboratoryjnej, szczególniej tam, 
szkodami, gdy na rozczyn soli żelazowych działa gdzie · określenia fosforu wykonuje się masowo, mu
jodek potasu, może być przyspieszona przez doda- siały ustąpić miejsce metodom miareczkowym, w 
nie małych ilości jodku miedzi jako katalizatora, i których fosfór określa s·ię po większej części przez 
że sposób ten nadaje się do szybkiego, dokładne- i:~zpuszczenie wymytego I ~b-wym rozczynem KN03 

go, jodometrycznego określenia trójwartościowego zołtego osadu, w zmierzonej nadmiernej ilości O, l n 
żelaza. W tym celu zaprawia się rozczyn soli że- ługu sodowego i zmiareczkowaniu nadmiaru tegoż 
lazowej rozczynem jodku potasu, który na 0, 116 gr O, I n kwasem solnym. Użyteczność tego, praktycz~ 
żelaza zawiera conajmniej 0,35 gr Kl dodaje się nie wypróbowanego sposobu stwierdzili G. E. F. 
nieco krochmalu oraz siarkanu miedzi, odpowiada- Lundell i f. I. Hoffmann (Journ. Ind. Eng. Chem. 
jąceg? 2 gr tego metal~ .a potem dodaje się po 1 1923. T. 15. Str. 171). 
kropli O, I n rozczynu t10s1arczanu sodu do zupeł- Określezie fosforu w żelazo-wanadzie stalach 
nego '?dbarwienia wydzielonego jodu, poczem na- i rudach wanadowych utrudnia okolicznośĆ, że osad 
tychmiast swobodny jod wydzielony przez sól że- , fosforomolibdenianu amonu, wydzielony z wymie-
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nionych materjałów, pomimo poprzedniej redukcji mina o rozlicznych projektach, powstałych w ciągu 
kwasu wanadowego siarkanem żelazawym, zawsze pewnego czasu w celu ulepszenia i uproszczenia 
jest mniej lub więcej zanieczyszczony wanadem i tej eleganckiej metody oznaczania węgla. Kropf do
nie może być od niego uwolniony nawet przez po- szedł do wniosku na podstawie badań porównaw
wtórne osadzenie. czych, że z pośród dorzutów, których zadaniem 

Natomiast oddzielenie kwasu fosforowego od jest osiągnięcie całkowitego spalenia. które służą 
wanadowego da się wykonać dokładnie i gładko jako przenośniki tlenu, zasługują na zalecenie jedy
sposobem podanym przez F. W. KriPsel'a (Chem. I nie tlenek miedzi, dwutlenek ołowiu i chroman oło
Ztg. 1923. Str. 177), który to sposób praktykowany wiu, gdyż one rzeczywiście niezawodnie spełniają 
jest w hutach afrykańskich do określeń 0,02-0,025~ swe zadanie i cel osiągają nąjzupełniej. Na tej 
fosforu w koncentratach rud wanadowych. Kriesel podstawie Kropf poleca dodawać zawsze do spa
utlenia solno-kwaśny rozczyn I 0-ciu gr materiału lanej próby stali specjalnej lub żelazo-stopu, po
badanego kwasem azotowym. Taki rozczyn zapra- I dwójną na wagę ilość tlenku miedzi, uważając ją 
wia 30 cm3 kwasu siarkowego ( l : l) i paruje do za wskazaną w wykonaniu szybkich określeń. Da
zjawienia się par S03 . Pozostałość rozcieńcza się lej słusznie zwraca Kropf uwagę na konieczność 
po ochłodzeniu I OO cm3 wody i sączy się. Przesącz, dopuszczania podczas procesu spalania obfitej ilo
po zgęszczeniu go do 50 cm3 zaprawia się SO cm3 ści tlenu i uważa za rzecz konieczną, aby produk
zgęszczonego kwasu azotowego i dodawszy I gr ty spalenia w celu zamiany zawartego w nich tlen
delikatnie sproszkowanej cyny, pozostawia się przez ku węgla na kwas węglowy, przepuszczać przez 
noc na gorącej łaźni piaskowej. Rozcieńczony cie- ogrzaną rurę, napełnioną tlenkiem miedzi. Two• 
płą wodą do 400 cm3 płyn odsącza się i pozosta- rzący się z siarki zawartej w próbie S02 i S03 na
tość na sączku, zawierającą całą ilość fosforu i ma- leży zatrzymywać w rurze, napełnionej zgęszczonym 
łe ilości wanadu topi się po spopieleniu w nakry- rozczynem kwasu chromowego w kwasie siarkowym. 
tym tyglu niklowym z 5 gr cyjanku potasu . Wod- Zwykłe stałe węgłowe należy, podług Kropfa, 
ny wyciąg takiego stopu oddziela się przez sącze- spalać z dorzutem jedno lub dwukrotnej ilości wy
nie od zredukowanej na metal cyny. Przesącz za- prażonego tlenku cynku. W ten sposób łatwo za
Kwaszony 20 cm 3 kwasu solnego uwalnia się przez pobiedz, by stopiona zawartość łódeczki, która zda
gotowanie od kwasu s inowodowego a po ochłodze- niem Kropfa, składa się z mieszaniny F eO i F e2 0 3 
niu i rozcieńczeniu do SOO cm3 osadza się obecny nie zaś z jednego Fe2 0 3, nie wybiegała z łódeczki 
wanad 25 cm3 2'.~·wego rozczynu żelazo-cyjanku po- i nie żużlowata jej z rurą spalań. W ten sposób 
tasu. Po dopełnieniu do marki sączy się. 450 cm3 znacznie powiększa się trwałość i czas służby ru
przesączu nasyca się I O cm~ swobodnego od żelaza ry. Niedogodność żużlowania się łódki z rurą usu
l '\i-wego rozczynu rozpuszczalnej soli glinu, zadaje wa także użycie opisanej przez G. Preuss'a i A. 
amonjakiem w zwykłej temperaturze a następnie Wolff a (Chem. Ztg. 1923. Str. 642) nowo skonstru
odsączony i dwa razy wodą wymyty osaci rozpusz- owanej łódeczki, której przestrzeń 8 cm dłµga roz
cza się w kwasie solnym i w rozczynie uwolnio- dz ielona jest dwoma poprzecznemi ściankami, cze
nym od kwasu krzemowego osadza się w zwykły mu łódeczka zawdzięcza, że może służyć do trzech, 
sposób fosfór jako żółty fosforo-mołibdenian amonu. kolejno po sobie następujących określeń. Każda 

W tej niewątpliwie bardzo żmudnej i zawiłej część łódeczki napełniona żelazem łub stalą pokry
metodzie, w celu uproszczenia jej, radzi A . Kropf wa się kolejno półcylindryczną pokrywką o długoś
(Chem. Ztg. 1923. Str. S6S) otrzymany alkaliczny ci 2,5 cm otwartą z obu stron, która pryskanie wstrzy
rozczyn s topu, swobodny od żelaza, zakwaszać kwa- muje i niedopuszcza żużlowania się łódeczki z rurą. 
sem azotowym i po dodaniu dostatecznej ilości roz- W celu określenia krzemu w wysokoprocento
puszczalnej soli glinowej, w obecności czystej wody wym żelazo-krzemie H. Dubowilz (Z. fur angew. 
utlenionej, przesycić amonjakiem, przez co do osadu Chem 1924. T. 37. Str. 13.) ogrzewa łagodnie 0,3 
wchodzi zaledwie minimalna ilość kwasu wanado- do I gr bardzo delikatnie sproszkowanego stopu w 
wego. Z rozczynu takiego osadu w kwasie azoto- nakrytym tyglu niklowym z IS cm3 40%-wego ł1Jgu 
wym może być następnie kwas fosforowy, po do· potasowego lub sodowego do zupełnego ujścia wo
daniu małej ilości cytrynianu amonu i krótkiem za- doru, potem ogrzewa nieco silniej do słabego wrze
gotowaniu wydzielony czysty, bezwanadowy fosfo- nia dopóki stop nie rozłoży się całkowicie. Z wy
ro-molibdenian amonu. Często zdarza się, że osad ługowanej wodą stopionej masy, wydziela się przez 
ma zielonkawe zabarwienie, które pochodzi od tlen- wyparowanie z nadmiarem kwasu solnego i nieco 
ku molibdenu uboższego w łlen, zabarwienie to azotowego, kwas krzemowy, który waży się następ
znika przy wymywaniu osadu rozcieńczonym kwa- nie w sposób zwykły a potem w celu określenia 
sem azotowym. zupełnie czystego Si02 odpędza takowy z kwasem 

Wspomniany wyżej A. Kropf (Zeit. f. angew. I fluorowodowym i paroma kroplami H 2 S0 1• 

Chem. 1923. Str. 192, 205) omawia szczegółowo i Określenie wanadu w żelazo-wanadzie i sta
krytycznie znane dotychczas sposoby określenia wę- lach wanadowych zawierających chrom, wykonuje 
gla w specjalnych gatunkach stali, przez bezpośre- A. T. Etheridge (Analyst. 1923. T. 48. Str. 588; 1924 
dnie spalanie w prądzie tlenu. W pracy swej wspo- T. 49. Str. 83.) następującym sposobem: Rozczyn 
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0,5 gr żelazowanadu, wzgl. 2 gr stali wanadowej I KHO, (którego miano określa się doświadczalnie 
w rozcieńczonym (I : 7) kwasie siarkowym, po utle- przy pomocy stali o znanej zawartości niklu) tak 
nieniu 2-3 cm3 zgęszczonego kwasu azotowego i długo, aż rozczyn miareczkowany oczyści się zu
odsączeniu wydzielonego kwasu krzemowego i wol- pełme do przezroczystości a nadmiar cieczy mia
framowego paruje się aż do zjawienia S03. Roz- reczkującej, określa się rozczynem azotanu srebra, 
czyn siarkanów w 400 cm3 wody zaprawia się po ustawionym odpowiednio względem rozczynu cy
kropli rozczynem nadmanganianu potasu do chwili, janku potasu, aż do rozpoczynającego się wydziele
dopóki nie zjawi się trwały i nie znikający więcej nia jodku srebra. 
osad tlenku manganu, poczem ciecz utrzymuje się Stale niklowe zawierające chrom rozpuszcza się 
jeszcze przez 15 minut w stanie wrzenia. Do ro~- na chłodno w 20 cm3 kwasu azotowego, ogrzewa 
czynu gorącego, odsączonego przez azbest, dodaJe się rozczyn dopiero po dodaniu kwasu solnego i 
się 50 cm3 syropowatego kwasu fosforowego i po zaprawia się w celu wykla rowania go 50 cm rozczy
ochłodzeniu dodaje się jeszcze nadmiaru rozczynu nu kwasu cytrynowego. 
~iar~anu amonowo-żelaz?wego a pote~ miareczku- Szybciej daje się wykonać sposób praktyko-
1e. s1~ O! 1 n nadm~ngamanem potas"! az do zaczer- wany w angielskich laboratorjach hutniczych a opi
w1ei:1ema: Do t.ak1ego rozczynu, ktory cały ch.rom sany przez /. Maitchell'a (Chem. Trade Journ 1923, 
zawiera Jako sol ch~omo.wą, a caly wanad Jako T. 72. Str. 299). Sposób polega na tern, że roz
kwas w~nadowy doda1e się. 50 cm zgęszczonego I czyn 1 gr stali w kwasie azotowym, odparowany do 
k~asu siarkowego oraz odi:n1er.zon~.' lecz do re~uk- objętości 5 cms zaprawia się, po rozcieńczeniu go, 
~Jl. ~wasu wanadoweg<:' więcej mz wyst~rczaJącą 30 cms zgęszczonego rozczynu cytrynianu amonu, 
1losc O, I n . rozczynu siar~anu ai:nonowo:zela:zawe- (Sposób przyrządzenia: 500 gr kwasu cytrynowego 
go .. Nadmiar tego ostatmego m1areczkuJe Slf< na rozpuszcza się w 250 cms wody i dodaje 500 cms 
koniec O, 1 n. rozczynem dw';1chro?1anu pot~su. przy: zgęszczonego c. wł. 0,88 amonjaku) a potem na-
7zem, na krotk? p~ze~ ukonczei:i1~m utleme~1a s°oh syca słabo amonjakiem i dodaje i •kowego 1 cm:1 
zelazaweJ dodaJe su: J~ko wskazmka 2,5 cm 0,01 o· w nadmiarze. Ochłodzony rozcz}'n zaprawia się 
wego roz~zyn.u dwufe:ulkarbaz~du. (Potrzebn~ do I O cm3 21-wego rozczynu jodku potasu, który w I 
1-g.o o~res~ema 5 c"! dw_ufemlkarb~zydu. p~winny litrze zawiera 200 gr siarkanu amonu, dodaje pi
byc na3przod zapr.aw1one 3 ~roplam1 rozc1enczone- petką 2 cms 0,579':,-wego rozczynu azotanu srebra i 
go ( 1 : 3) kwasu siarkowego 1 1 kro~lą O: I n d~u- miareczkuje teraz rqzczynem cyjanku potasu o zna-
chromanu potasu). Teraz spuszcza się ciecz mia- · · nem m1ame. 
reczkową ostrożnie, po kropli aż do zniknięcia pur-
purowego zabarwienia i po dodaniu jeszcze raz 2,5 Aby określić molibden w stalach molibdenowych 
cm3 wskaźnika, miareczkuje się dalej aż do punktu wyparowuje S. Lćttle (Chemist Analyst. 1922. 
końcowego t. j. zamiany barwy na jabłkowo-zieloną. Nr. 38. Str. 19) azotowy rozczyn 2 gr stali powtór-

W badaniach stali chromowych zawierających nie z kwasem solnym do stanu suchego, pozosta
do 2". Cr zaleca się rozczyn przed powrotnem mia- łość oblewa 100 cm

3 wody 1 rozczyn ten wpuszcza 
reczkowaniem nadmiaru soli żelazawej. Zaprawić kroplami do 200 cm

3 
6t,-wego ługu potasowego w 

równoważnikową, w stosunku do chromu, ilością siar- kolbce o pojemności 500 cm\ a potem ogrzewa 
kanu kobaltu, aby usunąć szkodliwy wpływ z&bar- krótki czas do wrzenia. Po ochłodzeniu dopełnia 
wienia soli chromu na rozpoznanie końca reakcji. się kolbkę wodą do marki i odsącza przez suchy 

Miano rozczynu (O, 1 n) siarkanu amonowo-że- sączek, osad wodanuchromu i żelaza. Jeżeli ba
lazawego na wanad, musi być określone w rozczy- dana stał molibdenowa zawiera wanad, to w takim 
nie w ten sam sposób przygotowanym, przez roz- razie 250 cm

3 
alkalicznego przesączu, rozcieńcza się, 

puszczenie 2 pr stali o dokładnie znanej zawartoś- po słabem przesyceniu kwasem siarkowym (I : I), 
ci wanadu i chromu, do 350 cm 3 i wyd7.iela z tego rozczynu molibden 

Cyjanometryczne określenie niklu w stali wy- siarkowodorem jako siarczek, który następnie przez 
konuje się w amerykańskich laboratoriach hutni- ostrożne prażenie zamienia się na Mo03• Tlenek ten, 
czych metodą R. f. Pelers'a (Chemist. Analyst. 1922 po rozpuszczeniu go w ługu sodowym, pozostawia 
Nr. 38. Str. 23.) w następujący sposób: Azotowy resztę złożoną przeważnie z kwasu krzemowego 
rozczyn I gr stali odparowuje się do objętości I O tudzież innych zanieczyszczeń, które w następstwie 
cm~. Po ochłod7 eniu zaprawia się płyn 32 cms kwa- muszą być zważone i odjęte od pierwotnego nie
su siarkowego (I : 3), 25 cm3 50~-wego rozczynu czystego Mo03. 
kwasu cytrynowego i 30 cm3 zgęszczonego amonja- Jeżeli badana stal nie zawiera wcale wanadu, 
ku a po powtórnem ochłodzeniu dodaje się jeszcze to w takim razie 250 cm: alkalicznego przesączu 
2 cm3 0,585'~-wego rozczynu azotanu srebra. Po zobojętnia się przy pomocy metyloranżu, kwasem 
zniszczeniu powstałego osadu, przez dodawanie po solnym, gotuje się rozczyn, po dodaniu doń 4 cm3 

kropli amoniaku, dodaje się rozczynu 5 cm3 amon- kwasu solnego i nieco alkoholu, dopuszcza się 40 cm3 

jaku i 2 cm' 20'0-wego rozczynu jodku potasu. Do 30'~-wego rozczynu octanu amonu, poczem osadza się 
tak przyrządzonego płynu spuszcza się z biurety kwas molibdenowy 80 cm3 I ~-wego rozczynu octa-
0,45 ,-wy rozczyn cyjanku potasu zawierającego nu ołowiu. Przesączony na gorąco 1 ciepłą wodą 
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wymyty osad molibdenianu ołowiu waży się w nie rozpuszcza się w 25 cm3 wrzącego 2't -wego ługu 
zwykły sposób. sodowego i po rozcieńczeniu 3 krotną ilością wody 

Szybciej zdąża się do celu, jeżeli alkaliczny gorącej sączy się przez tygiel Goocha do kolby mia
przesącz molibdenianu potasu, przesycimy silnie kwa- rowej o pojemnosc1 250 cm 3 przyczem osad 
sem solnym, przepuścimy go przez dwie nad sobą wymywa się 5%-owym rozczynem chlorku sodu i na 
umieszczone rury, napełnione delikatnie sproszko- koniec dopełnia wodą do marki. Z tego przesączu 
wanym ołowiem (o sposobie przygotowania tego wzięte 75 cm3 zobojętnia się dokładnie kwasem sol
ołowiu patrz artykuł „Cyna ") do kolbki wypełnio- nym (I : 1 O), dodaje się natychmiast 20- cm3 

nej kwasem węglowym, następnie zredukujemy cał- 60'Ji-owego rozczynu kwasu winowego, 25 cm3 kwa
kowicie kwas molibdenowy na tlenek i takowy o- su solnego (1 : 5) i 5 cm5 30i-owego rozczynu ro
kreślimy przez miareczkowanie O, 1 n nadmangania- danku potasu. Ten płyn rozcieńczony do 350 cm3, 

nem potasu, dodawszy do miareczkowanego płynu ochłodzony do 10°-5°C zaprawia się 20 cm3 s ilnie 
nieco siar kanu manganu. W. D. Treadwell i R. F. solnokwaśnego rozczynu chlorku cynawego. (Sposób 
Edelmann (Hełv. chim. Acta 1922. T. 5. Str. 806). przyrządzenia: 150 gr krystalicznego chlorku cyna-

Kwas molibdenowy w solno-kwaśnym rozczy- wego rozpuszcza się w 100 cm3 zgęszczonego kwa
nie, redukuje się solą tytanową tylko do pięciotlen- su solnego i rozcieńcza się wodą do objętości 250cm 3). 

ku molibdenu. To spostrzeżenie, zanotowane przed Tak sporządzony płyn wykłuca się najprzód z 
laty przez A. Travers'a (Comptes rendus 1917. T. 90 cm3 a potem tak często z 50 cm3 eteru, dopóki 
165. Str. 362) a potwierdzone przez Kńechla i E. takowy nie okaże się zupełnie bezbarwnym. Na 
Hibbert (Nev Reduction Methods in Volumetric Ana- koniec złączywszy wyciągi eterowe w jedną całość 
lysis 1918. Str. 99.) posłużyło H. H. Willard'owi i F. zawierającą wszystek molibden jako charaktery
Fenwicko'wi (Journ. Amer. Chem. Soc. 1923. T. 45. stycznie zabarwiony rodanek, porównuje się co do 
Str. 928.) jako osnowa do wypracowania elektro- siły tonu z rozczynem, który otrzymano przez iden
metrycznego sposobu miareczkowania, który z do- tyczne traktowanie 3 gr tlenku wolframu z dokład
kładnością do 0,5 mgr pozwała określać molibden nie znaną ilością molibdenu (okolo 0.025%) eterem. 
w stalach molibdeno-wolframowych. Molibrłen o- King używa do porównania barw kolorymetru 
sadza się we wrzącym perchloranonym rozczynie opisanego przez Campbell' a i Hurley' a (Journ. Amer. 
perchloranem ołowiu jako osad, który po upływie Chem. Soc, 1911. T. 33. Str. 1112). 
12 godzin zbiera się w tyglu Goocka i po wymyciu Ilościowe oddzielenie tytanu, w celu określenia 
2~i·wym rozczynem kwasu perchloranowego rozpu- go ciężarowo w rudach żelaznych, surówce i stali 
szcza go w ługu sodowym a rozczyn uwolniony od od żelaza i glinu biegnie dobrze podług pierwotnej 
azbestu i wydzielonego wodanu żelaza, po dodaniu metody Goocha (Chem. News 1885. T. 52. Str. 68; 
5 10''., zgęszczonego kwasu solnego, miareczkuje Bull. Unit. States Geological Survey 1905. T. 27. 
się ełekrometrycznie 0,05 n rozczynem siarkanu Str. 17; patrz również W. M. Thornton, Amer. Jo
tytanu. urn. Science 1912 ( 4) T. 34. Str. 214), która jednak 

Wątpliwą zdaje się być rzeczą. czy metoda ta jest bardzo żmudna. W ostatnim czasie ulepszyli 
zyska praktyczne znaczenie i zastosowanie, bo uży- tę metodę L. Mozer i E. lranyi (Monatshefte f. chem. 
wane w niej odczynniki; kwas perchloranowy i 1922. T. 43. Str. 679) uproszczając ją rownocześnie 
perchłoran ołowiu są stosunkowo zbyt drogie i w ten sposób, że zamiana tytanu i glinu na sole 
rzadko znajdują się w laboratorjach hutniczych gdyż I złożone, poprzedzającą osadzenie żelaza jako siar
mają bardzo ograniczone zastosowanie. Nadto na- czek, wykonują w miejsce kwasu winowego, kwa
leży wspomnieć, że użyty w metodzie płyn mia- sem sulfosalicylowym, który w następnem wydzie
reczkowy, siarkan tytanu, odznacza się bardzo małą I leniu tytanu wcale nieprzeszkadza. Mozer i lranyi 
trwałością miana, które musi być zawsze określone zalecają wyżarzoną i zważoną mieszaninę tlenków 
za pomocą stali o znanej zawartości molibdenu z tytanu, żelaza i glinu rozłożyć przez topienie z 
zachowaniem identycznych warunków pracy. Oprócz I kwaśnym siarkanem potasu. Rozczyn otrzymanego 
tego skok potencjalny, następuje dopiero przy pew- I stopu rozpuścić w kwasie siarkowym, po dodaniu 
nym, od systemu elektrod i natężenia polaryzacji doń 50 cm3 I ,5v6-wego rozczynu kwasu sulfosalicy
zależnym, nadmiarze soli tytanowych, I lowego, zobojętnić węglanem anomu lub kwaśnym 

Określenie bardzo małych ilości molibdenu w I węglanem sodu do czystego czerwonego zabarwie
handlowych stalach wolframowych da się wykonać nia i osadzić przedewszystkiem żela-.::o siarkowodo
podług W. /. King'a (Journ. Ind. Eng. Chem. 1923. rem. Przesącz po siarczku żelaza, zaprawia się 
T . IS. Str, 350) w następujący sposób: 4 gr mate- ' amonjakiem i utrzymuje przez 5 minut w stanie 
rjału badanego rozpuszcza się w 30 40 cm3 kwasu słabego wrzenia przez co, wskutek rozkładu złożo
fluowodowego z dodatkiem po kropli kwasu azo- nego związku kwasu tytano-sulfosalicylowego cała 
towego. Pozostałość po wydymieniu kwasów oble- I ilość tytanu zostaje wydzielona w formie kwasu ty
wa się zgęszczonym kwasem azotowym i powtarza I tanowego. 
operację wyi;>aro.wywania z tym kwasem do 3 .razy. . P_onieważ _tak wr.dzielony kwas tytano~y za
Ostatek zawierający kwas wolframowy z mohbde-

1 
w1era jeszcze meco glmu, przeto po wymyciu go 

nowym, ogrzewa się do ciemnej czerwoności, następ- wodą, musi być w ciągu 1 O minut ogrzany z mię-
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szaniną 50 cm3 zgęszczonego kwasu solnego i (Z. f. Elektroch, 1923. T. 29. Str. 500) w tymże saJ 
1,0~0-wym rozczynem kwasu sulfosalicylowego. Po mym kierunku, potwierdzają spostrzeżenia amery
takiem wygotowaniu dodaje się kroplami roz- kańskich analityków we wszystkich istotnych pun· 
cieńczonego amonijaku dopóki pojawiające się żółte ktach, zdaje się jednak być rzeczą racjonalniejszą 
zabarwienie nie stwierdzi, że utworzyły się znowu wykonywanie miareczkowania elektrometrycznego w 
rozpuszczalne związki złożone, poczem po przesy- ten sposób, aby do drugiego skoku potencjalnego 
ceniu amonjakiem i gotowaniu trwającem 5 minut, miareczkowanie odbywało się w temperaturze 80°C, 
tytan musi być na nowo osadzony. Otrzymany te- od drugiego do trzeciego w 18°C a od trzeciego do 
raz, zupełnie czysty kwas tytanowy, po wymyciu go czwartego znowu w 80°C. Ten sposób operowania 
gorącą wodą zawierającą amonijak, może być wy- powoduje nietylko szybsze pojawienie się potencja
prażony i zważony jako trójtlenek tytanu. łów lecz także znacznie widoczniejsze skoki poten-

W rozczynach soli tytanowych, które mogą cjalne, szczególniej zaś skok potencjonalny trzeci 
zawierać glin nie powinny jednak zawierać soli że- zjawiający się z końcem utlenienia soli żelazawych. 
!azowych da się podług wskazówek L. Mozera i Ten proces pracy wyklucza nadto wpływ zgęsz:cze
E lranyi (Monatschafte f, Chem. 1922. T. 43. Str. 679) nia kwasu na szybkość utlenienia się soli uranowych, 
określić tytan bezpośrednio w ten sposób, że dany który to wpływ zauważyli tak T readwełl jak i Gustav
rozczyn zobojętnia się ługiem sodowym przy po- son i Knudson wykonując miareczkowanie elektro
mocy metyloranżu 20 cm3 kwasu solnego rozc1en- metryczne wyłącznie w temperaturze pokojowej. 
czonego w stosunku 1 · 1 O. Po dodaniu 1 gr siar- Ze spostrzeżeń nad przebiegiem krzywej potencjal
kanu potasu i 1,5 gr bromanu potasu, rozcieńcza nej wynika, że elektrometryczne określenie bardzo 
się rozczyn do 200 cm3 i ogrzewa następnie do sła- małych ilości wanadu, wobec dużych ilości uranu, 
bego wrzenia trwającego mniej-więcej 30 minut. biegnie dokładnie jedynie przy użyciu dość dużych 
Kwas tytanowy wydziela się przytem ilościowo ilości substancji i że tą drogą, minimalna zawartość 
swobodny zupełnie od glinu o ile dany rozczyn nie uranu wobec dużych ilości wanadu, nie może być 
zawierał więcej niż 0.05 gr. Al20t w 100 cm3 płynu. pewnie i dokładnie określona. 
Rozczyny zawierające więcej glinu muszą być bar- W nowszym czasie zjawiły się w handlu spe-
dziei rozcieńczone i dłużej dotowane. cjalne gatunki stali zawierające dość duże ilości 

W. D. Treadwell (Helv. chim.· Acta 1922. T. 5. uranu, W celu określenia takowego zaleca S. Little 
Str. 732) wypracował sposób elektrometrycznego (Chemist. - Analyst. 1922. Nr. 38. Str. 22.) odparo
ekreślenia tytanu i wanadu obok żelaza. R. G. Gu- wać solnokwaśny rozczyn I gr stali, po dodaniu 
stavson i C. M. Knudson (Journ. amer. chem. Soc. doń 15 cm3 kwasu azotowego, do stanu suchego. 
1922. T. 44 Str. 2756) wypracowali sposób określe- Pozostałość ogrzewa się z 30 cm'1 kwasu solnego i 
nia wanadu i żelaza w żelazo-wanadzie i stali wa- 60 cm3 wody i po zupełnem rozpuszczeniu odsą
nadowej, osnuty na tej samej zasadzie co i wyżej cza się. Rozczyn otrzymany po powtórnem odpa
przytoczony sposób Treadwell'a. Obie metody rowaniu z kwasem solnym, uwalnia się od głównej 
pozwalają określić w stalach specjalnych dodawany masy żelaza przez wyługowanie eterem. Gdy sol
obecnie uran. nokwaśna ciecz, po dodaniu do niej nieco chloranu 

Gustavson i Knudson zamiemaJą najprzód w potasu, została odparowana do gęstości syropu i 
rozczynie badanego materjału w kwasie siarkowym zaprawiona rozczynem 0,5 gr fosforanu amonu w 
całą ilość wanadu przy pomocy cynku metaliczne- 100 cm0 wody, ogrzewa się płyn do wrzenia i wle
go na sól wanadylową, całą ilość żelaza na sól że- wa go do 200 cm 3 gorącego 5n0-wego rozczynu wę
lazawą i cały uran jako sól uranilową na sól ura- glanu sodu a po dodaniu doń 10 gr chlorku amo
nową. Płyn zawierający 4 cm3 zgęszczonego kwa- nu, pozostawia 1 ~ godziny w spokoju do wyklaro
su siarkowego w 250 cm3 miareczkują w atmosferze wanta. 
zwykłej O. 1 n rozczynem kameleonu, przyczem wy- Rozczyn otrzymany po przesączeniu i wymyciu 
kres krzywej potencjalnej, rośnie aż do drugiego osadu wolnego od uranu, po zakwaszeniu kwasem 
skoku potencjalnego, potem dodają jeszcze raz siarkowym, utrzymuje się jakiś czas w stanie wrze-
4 cm3 zgęszczonego kwasu H 2S04 i miareczkują 'nia, następnie zaprawia się taką ilością fosforanu 
dalej, aż do osiągnięcia czwartego skoku petencjal- amonu, aby ona 4-ro krotnie przewyższała ilość ura
nego. Obliczenie zawartości wanadu, żelaza i uranu nu, w danym razie, jeżeli tego potrzeba, dodaje się 
odbywa się na zasadzie faktu, że od ilości zużyte- jeszcze kroplami kwasu siarkowego w celu zupeł
go kameleonu między trzecim i czwartym, między , nego wyklarowania cieczy a po dodaniu I O gr octa
grugim i trzecim i między pierwszym i drugim sko- 1 nu amonu i 15 cm3 kwasu octowego, ogrzewa się 
kiem potencjalnym a b i c ilość a zużytą zostala prawie do wrzenia. Wydzielony fosforan uranilor 
do utlenienia trójtlenku wanadu na pięciotlenek, wy odsącza się po upływie 12 godzin, wymywa 
ilość b do utlenienia soli żelazawych na żelazowe wodą zawierającą octan amonu i po wyprażeniu 
a ilość c do ogólnego przeprowadzenia dwuwar- wazy się. 
tościowego wanadu na czterowartościowy oraz do E. D1epschlag (Stahl u Eisen 1923. T. 43. 
zamiany soli uranowej na sól uranilową. Str. 1073) poddał kontrolnym i porównawczym ba-

Badania wykonane przez E. Miillera A. Flatha daniom najważniejsze ze znanych dotychczas spo-
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soby określenia wprysmęc żużlowych w gatunkach 
żelaza. Badania te dowiodły, że sposób zapropo
nowany przed kilku laty przez Fr. Wiista i K. Kir
pacha (Mitteil. a. d. Kaiser Wilhelm Inst. fiir Eisen
forschlung-Dussetdorf. 1920) mianowicie 4-ro go
dzinne traktowanie 5 gr materjału badanego roz
czynem 40 gr bromu i 80 gr bromku potasu w 
200 cm 3 wody w temperaturze 70-80°C najpewniej 
i najdokładniej prowadzi do celu. 

G. Chaudron i L. Blanc ( Comptes-rendus 1912, 
T. 175. Str. 885) określają tlen związany z żelazem 
jako F eO w niektórych stalach Tomasa i stalach 
otrzymanych sposobem elektrycznym w ten sosób, 
że 1 O gr ostróżyn stali ogrzewają w piecu elek
trycznym w rurze porcelanowej w przepływającym 
przez nią oczyszczanym wodorze w ciągu 3 dodzin 
w temperaturze I 000°C a potem przez 2 godziny 

w temperaturze 1175 -1200°C. Tworzącą się przy
tem wodę pochłaniają w pięciotlenku fosforu i ważą. 

Elektrolitycznie wydzielony gazowy wodór prze
puszczają w celu uwolnienia go od tlenu i wilgoci 
najprzód przez rurę porcelanową 20 cm długą na
pełnioną gąbką platynową i ogrzaną do 800°C a 
następnie przez kilka rur osuszających. Ze wzglę
du na 5 godzin trwające określenie, w którem rura 
napełniona pięciotlenkiem fosforu przy najtroskli
wiej wykonanej próbie głuchej, powiększa c1ęzar 
o 0,5 mgr, sposób ten Chaudrona-Blanca w porów
naniu ze sposobem Oberhoffera-Beutla i Keil'a 
(Stahl u Eisen 1918. T. 38. Str. 105, 1919. T. 39. 
Str. 1584 i 1920. T. 40. Str. 812. 1921. T. 41. Str. 
1449) jest daleko żmudniejszy i nie może być uwa
żany za postęp w danym kierunku. 

(c. d. n.) 

Sprostowanie omyłek drukarskich W roz- I w Nr. 13 i 14 naszego pisma zakradły się następu-
naftowa", I jące omyłki drukarskie: prawie p . t. „Międzynarodowa polityka 

Nr. Str. szpalta 
wiersz wierAz jest winno być od góry od dołu 

13 569 prawa 4 Ro piec Ropica 
„ 

" 
2 Raczyński Rzączyński 

570 lewa 2 „ „ 
20 Kwaczeninie Kwaszeninie 

„ „ 
" 

18 1895 1859 
14 606 lewa 9 Gidikus Eidikus 

608 23 300.000 200,000 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW. 
Nowe przyrządy ratunkowe bez injektora. i częstszym (35- 40 oddechów na minutę), a wsku-

Ze względu na międzynarodowość i aktualność tek tego ogólne zapotrzebowanie powietrza wzroś
tematu artykułu inżyniera Garmasza, zamieszczone- nie do I OO I/min. Ani jeden z istniejących przy
g:o pod powyższym tytułem w 3 i 4 tomie „Gornego rządów nie nadaje się do takiej pracy, gdyż dopływ 
Zurnala~ z roku 1924, podajemy następujące stre- w nich tlenu WY_nosi około 2 I/min: i zapewnić mo-
szczenie: gą tylko ograniczoną (50-60 I/mm.) w~wnętrzną 

. cyrkulację powietrza. Przyrządy te pozwalaJą wpraw-
. . . ~ pierwszych przyrządach ratunko:wych ze 

1 

dzie na powiększenie normy dopływającego tlenu 
sc1esn10~ym tle.nem (Fleuss 1879'. Mayer-Pilar 1897) i wzn;iocnienie cyrkulacji powie~rza, to jed.nak po
cyrku.laC)a pow1etr~a odbywała się. ~1łą płuc. WY_- wodują w tym wypadku nadmierny rozchod tlenu 
nalez1ony p~zez G1~rsb.e~g~ ~ 190 I) mJektor yozwol~ł i skracają znacznie czas pracy w aparacie. Oprócz 
wykorzystac energ)ę sc1esmonego tlenu 1 ułatwił tego, zwiększenie ilości dopływającego tlenu spo
tem pracę płuc; został on zastosowany w aparatach wodować może rozrzedzenie ewentualnie nadmiar 
„Draeger" i „Westfalja". Przyrządy te w ostatnich ciśnienia w przyrządach, co :__ przy nieznacznej na
latach zostały skrytykowane. wet nieszczelności - spowodować może wciąganie 

W stanie normalnym człowiek zużywa 1 - 1,5 powietrza z otoczenia i zatrucie gazami (CO), wzglę
litra tlenu na minutę, ilość ta w wypadku ciężkiej dnie ucieczką tlenu z aparatu. Iniektor, zapewnia
pracy i stanu podnieconego człowieka wzrośnie do jąc normalną cyrkulację powietrza w określonych 
3,5 I /min.; jednocześnie oddech staje się głębszym granicach, jest jednocześnie główną przeszkodą do 
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powiększenia zapomocą siły płuc cyrkulacji po
wietrza. 

Nowe modele przyrządów ratunkowych (od r. 
1916) oparte są na zasadzie naturalnej cyrkulacji 
powietrza siłą płuc (bez iniektora). 

Aparaty te podzielić można na d:-vie grupy: 
I. Aparaty o stałym dopły'ń-ie tlenu. 
li. Aparaty, w których dopływ tlenu regulo

wany jest automatycznie siłą płuc. 
Do grupy I należą: „lnhabad", „Bridg" i 

„Draeger 1921 ". W porównaniu z przyrządami in
jektorowyrńi mają tę zaletę, że stopień rozrzedze
nia względnie nadmiaru ciśnienia w aparatach mo
że być mniejszy, lecz nie usunięty całkowicie. Z 
drugiej jednak strony duże opory ruchu powietrza 
„lnhabad" - 149 mm, „Draeger" - 140 mm słupa 
wody), ewentualna ucieczka tlenu wskutek nadmiaru 

E 

Jl 1:1~.1. 
Przyrząd „Audos" (rys . I). 

c1smenia (w tym wypadku w okresie wdechu na
stąpić może znaczne rozrzedzenie i wciąganie po
wietrza zepsutego z otoczenia), nieekonomiczne 
rozchodowanie tlenu przy nieuważnem manipulo
waniu wentylem dodatkowym wskazują na to, że 
konstrukcje te pozostawiają wiele do życzenia. 

Znaczenie praktyczne mogą mieć jedynie przy
rządy, w których płuca regulują automatycznie ilość 
dopływającego tlenu (grupa li). Konstrukcja apa· 
ratów tej grupy oparta jest na zasadzie możliwej 
oszczędności tlenu. 

Zasada automatycznego regulowania dopływu 
tlenu po raz pierwszy została urzeczywistniona w 
roku 1907 w przyrządzie „ W eg" (Garforth). Z apa-

ratów tej grupy zasługują na uwagę: „Audos" 1 

„Draeger 1923" (Niemce), oraz „Gibbs" i „Paul" 
(Stany Zjednoczone). 

a} Przyrząd „Audos" (rys. /). 

Powietrze wydechane przechodzi przez prze
wód A, regenerator P, wentyl V 2, rurkę me
talową K, gdzie się ochładza i trafia do worka 
oddechowego B, umieszczonego w pudełku C. 
W worku oddechowym umieszczony jest mechanizm 
dźwigniowy H, regulujący dopływ tlenu. W okre
sie wydechu, gdy worek B wypełniony jest po
wietrzem, mechanizm dźwigniowy zamyka dopływ . 
tlenu; w okresie wdechu - powietrze przechodzi z 
worka C przez wentyl V 1 do komory D. z 
prawej strony której znajduje się podwójny wentyl 
U. Przez naciśnięcie odpowiedniego guziczka 
możemy wypuścić nadmiar powietrza z worka od-

1 dechowego. 

~~~·i. 
Aparat „Gibbs" (rys. 2). 

Waga aparatu 13,8 kg; obliczony jest na 3 go
dziny pracy. Zmniejszone ciśnienie tlenu w końcu 
pracy spowoduje zwiększenie oporu wentyla zasi
lającego i dla otwarcia tegoż potrzebne będzie zna
czne rozrzedzenie w worku oddechowym. 

Przez zastosowanie komentatora ciśnienia mo
żemy usunąć tę wadę, to jednak przyrząd będzie 
bardziej skomplikowany. Z powodu braku wenty
la redukcyjnego średnica zasilającego otworu musi 
być bardzo mała i łatwo się zanieczyszcza. Brak 
automatycznego wentyla do wypuszczania nadmia
ru powietrza jest również wadą tego aparatu. 

b) Aparat „Gibbs" (rys. 2). 

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych apa· 
ratów ratunkowych w Ameryce. Butelka C za
wiera 280 lt. tlenu pod ciśnieniem 135 atm. Tlen 
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przechodzi przez wentyl redukcyjny R. W razie Główna wada niebezpieczeństwo przepeł
zwiększenia ciśnienia wewnątrz miedzianej komory nienia worka oddechowego azotem, który zawiera 
wentyla redukcyjnego, komora R rozszerza się i w znacznej części tlen fabrykowany. Przepłukiwa
zamyka otwór, doprowadzający tlen. Dalej tlen nie worka przez wentyl dodatkowy aczkolwiek 
przez rurkę S doprowadzony zostaje do wentyla usuwa niebezpieczeńswo, to jednak praktycznego 
zasilającego A, który otwiera się przez naciska- znaczenia w chwili wykonywania robót ratunko
nie górnej pokrywy worka oddechowego. Po· wych mieć nie może. Do takich aparatów potrzeb
wietrze wydechane przechodzi przez wentyl V i ny jest prawie czysty tlen, (99,5'~). 
regenerator P, ochładza się w komorze K i Dla usunięcia niebezpieczeństwa przepełnienia 
trafia do worka oddechowego F. W okresie wde- worka oddechowego azotem, w aparacie „Draeger" 
chu powietrze z worka wchodzi do górnej części I mod. 1923 jednocześnie z wentylem automatyc..:nym 
komory K, skąd przez wentyl V 2 do przewodu jest otwór stale doprowadzający tlen w ilości 1,2-
oddechowego. Gdy worek oddechowy opróżni się 1,5 1 min. 
do 3 

1, górna pokrywa pod wpływem c1ęzaru L Dla otwarcia wentyla zasilającego niezbędnem 
naciska na wentyl zasilający A, przez który tlen jest rozrzedzenie w worku oddechowym, które w 
wc~odzi w dolną c.zęść komory K. ~omora K, aparacie „Draeger" może być usunięte przez zasto· 
słuząca do chłodzenia, ma kształt płaskiego pudeł- sowanie osobnej sprężyny. ściskającej worek odde
ka, przytwierdzonego do tylnej części worka odde- chowy. 
cho~~~o. Reg~nerator P rozdzielonJ:' jest .na dwie Pobobne urządzenie jest w aparacie „Paul", a 
~zęsci i W_Ypeln~ony. patento':"aną i:meszamną alk?'- w aparacie „Gibbs" zastąpione jest ciężarkiem L. 
liczną, ktora me niszczy skory, me rozpływa się A h · 

h} · · CO · d ł · paraty o znacznym oporze ruc u powietrza przy poc 1anianm ~ 1 pary wo y, ączy się z (200 220 ł d ) · d · · d 
CO., energiczniej i z wydzieleniem mniejszej ilości - mm s up?' wo Y • me na aią s~ę 0 . pr~c 

ratunkowych. Opor 1 OO - 150 mm umemozhwia 
pracę przez czas dłuższy pracujący może instynk
townie zedrzeć z siebie aparat). Praktycznie bez
piecznemi, aczkolwiek męczącemi, uważać należy 
aparaty o oporze 30 - 35, a w chwili największe
go naprężenia pracy, maximum 50 mm. 

Wniosek. 
Dążenia do ulepszenia aparatów ratunkowych 

powinny być skierowane do możliwie kompletnego 
usunięcia wewnętrznych oporów ruchu powietrza; 
w tym wypadku iniektor, pomimo swych wad, mo
że być bardzo korzystnym. Zmniejszenie oporów 

I 
możemy usyskać przez zmniejszenie długości dróg 
oddechowych, zwiększenie ich przekroju, usunięcie 

I niepotrzebnych połączeń i ulepszenie konstrukcji 
regeneratora. 

Aparat „Paul" (rys. 3). 

1 ciepła, aniżeli Na, OH i KOH. Przyrząd posiada 
wentyl dodatkowy U wentyl bezpieczeństwa, 
który otwiera się po podwyższeniu ciśnienia w ru
rze R o i ~ atm. ponad ciśnienie normalne. Fi
nimetr M umieszczony jest przed oczami pra
cującego. 

K sh.:. 

„Badania nad biegiem pracy na jednej z górno
śląskich kopalń węgla.-Dr. ing. et. jur.- K. Sieben.1) 

c) Aparat „Paul" (rys. 3). 

Rozpowszechniony w Ameryce. Różni się od 
aparatu „Gibbs" konstrukcją wentyla redukcyjnego, 
worka oddechowego 17, umieszczonego na pier
siach i osobną komorą chłodzą 14. 

Do zalet opisanych aparatów zaliczyć może
my: Rozchód tlenu odpowiada zapotrzebowaniu, 
usunięto niebezpieczeństwo braku tlenu przy wy
tężonej pracy i możność dłuższego przebywania w 
powietrzu zepsutem. 

Bięg pracy na pewnej kopalni Górnego Śląska 
został zbadany celem ustalenia, w jakim kierunku 
winny iść zmiany terażniejszych urządzeń oraz spo
sobu prowadzenia robót, aby osiągnąć najlepsze 
wyniki, Otrzymane rezultaty zostały zestawione z 
ustalonemi poprzednio danemi dla pewnej westfal
skiej kopalni; zestawienie to wykazało zgodnie dla 
obu kopalń, iż należy spodziewać się najlepszych 
wyników przez planowe i zastosowane do miejsco
wych warunków zorganizowanie biegu kopalni; w 
przeciwieństwie jednak do stosunków westfalskich 
na kopalniach górnośląskich wydaje się możliwem 
znacznie podnieść ochotę do pracy; znaczy to, iż 

1) z„itschr. d . O b „rsc-hl B. u. Hmn. V ... r„ins. H eft 4, 
192 ~. 
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autor przewiduje wydatne wyniki z zastosowania 
ustalenia płac według idei Taylora. 

Autor kładzie nacisk na konserwatywny kie
runek umysłu górników Górnego Sląska i ich oba
wy przed zamierzeniami przedsiębiorców; cechy te 
ntrudniają wprowadzanie nowych zarządzeń. 

Z ciekawych zestawień autora przytaczamy 
dwie tablice : 

1 . Sposób zużytkowania czasu przy pracy pod 
ziemią; czas przebywania w przodku (bez czasu na 
dojście i powrót) = 1 OO. 

Filary Chodniki 

I. Wiercenie dziur . 5,800 14,7% 
2. Nabijanie i palenie 2,1 % 6.6% 
3. Przerwa po strzał. 4 ,7% 11,6°6 
4. Obrywanie. 4,5% 3,8°6 
5. Budynek 6,206 3,2% 
6. Ładowanie wozów . 21,0'.t 8,8% 
7. Odpychanie 11,7% 1,5~ 
8. Roboty poboczne 3,4% I 5.n; c14.9i 29,;?) 9. Przeszkody 1,7% I 

IO. Spoczynek z musu . 9,4~ \ 
44,1 % 11. Spoczynek dobrowol, 29,5 '& ( 

100,0% 100,00't 

Uwagi do podziału czasu przy pracy na fila
rach. 

Do I-go Wywiercenie jednej dziury wyma
gało przeciętnie 7 minut; najmniej 3 minut. 

Do 2-go. Nabijanie i palenie jednego strzału 
wymaga przeciętnie 314011 

; zbyteczny pośpiech, a 
zatem i oszczędność w tej dziedzinie - nie wska
zana. 

Do 3-go. Przeciętna przerwa dla przewietrza-
nia na filarach 5' 14" (!). Autor przewiduje możli-
wość skrócenia tego czasu o 2'. 

Do 4-go. Obrywanie trwało na normalnych 
filarach (nie na wdzierkach) 18'50" do 22•30" .
-Oszczędność na czasie nie wskazana. 

Do 5-go. N a wysokich filarach 3 górników 
stawia 1 stempel w ciągu 27' . Przyspieszenie pra
cy wydaje się nie możliwem. 

Do 6-go. Ładowanie woza o zawartości 0 ,7 t 
zabierało 8'41 "; przy usilnej pracy 8 ' 14" . 

Oo 7-go. Czas odpychania może być o wiele 
skrócony przez dbałość o dobry stan drogi. 

Do 8-go i 9-go. Jak do 7-go -- zmniejszenie 
można doprowadzić do 0,9 czasu. 

Oo 1 O-go. Może być zmniejszony przez usu
nięcie braku wozów, dobry podział pracy, koncen-

trację robót, dobre przewietrzanie. racjonalne zao
patrzenie załogi w narzędzia, instrumenty i t. p. 

Oo 11-go. Są zdaniem autora zupełnie żależ-' 
ne od dobrej woli robotników i mogą być skróco
ne o 100%. 

Bardzo pouczające były by podobne zestawie
nia dla kopalń zagłębi Dąbrowskiego i Krakow
skiego. 

W następującej tablicy zestawia autor środki, 
jakiemi można osięgnąć ulepszenia w biegu pracy 
na kopalni, obliczone w odsetkach kosztów wła. 
snych robót podziemnych. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7, 

8 . 

Można osięgnąć zmniejszenie kosztów 
własnych robót podziemnych 

Przez wpływ na ochotę do pracy 
koncentrację robót . 
planową kolejność robót . 
poprawę przewietrzania 
zaprowadzenie elektryczn. 
kołowrotów . , 

uregulowanie przewozu 
podwyższenie ciśnienia po-

wietrza 
odpowiednią obsadę ro-

bót i wyposażenie w 
środki techniczne . 

0 j0 kos7t robót 
podziemnych 

G ór n Śląsk W<'stfal j a 

11.49 1,57 
10,71 6,64 
3,09 4,43 
1,93 

1.46 1,43 
1,40 5,97 

1,39 

1,29 

Jakkolwiek wywody autora, zestawione w os
tatniej tablicy, nie są poparte dokładnemi wylicze
niami. tern nie mniej jednak zmierzają one do za
stanowienia się nad koniecznością udoskonaleń w 
życiu naszych kopalń. 

Byłoby rzeczą pożądaną, aby inżynierowie, 
zajmujący się kwestiami racjonalnej organizacji pra
cy na kopalniach węgla, zechcieli wypowiedzieć swą 
opinję o pracy p. K. Siebena. 

* * * 
1 Byłoby wogóle bardzo pożądanem, aby w 
I „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym" wznowił się dział' 

krytyki artykułów naukowych, zamieszczanych w 
czasopismach z dziedzin górnictwa, hutnictwa i po
krewnych. Krytyka ta dała by świadectwo zainte
resowania się kwestjami Żywotnemi w górnictwie, 
hutnictwie i t. p.; nie chodzi nam o polemikę, lecz 
o fachowe uwagi, które pogłębiają i rozwijają po
ruszane przez autorów tematy.-Uwagi tego rodza
ju nie wymagają tak dużo czasu, jak pisanie ob
szernych artykułów; są przeto one możliwe i dla in
żynierów, najbardziej absorbowanych pracą na ko-
palniach, hutach i t. p. D. 

KRONIKA BIEŻĄCA. 
Wyżsży Urząd Górniczy podaje do wiadomoś

ci, iż reskryptem z dn. 7 lipca r. b . L. G. W / 1044/ 25 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu zabrania obrotu i 
używania w górnictwie po I września r. b. dopusz
czonego uprzednio materjału wybuchowego „West
falit powietrzny C" wytwórni „Westfalisch Anhal-

tische Sprengstoff A. G. Chemische Fabriken" w 
Berlinie o składzie chemicznym następującym; 

Saletry amonowej 80%, saletry potasowej 4%, 
saletry barytowej 2%, mączki drzewnej 2%, flegm. 
trójnitrotoluolu 3%, nitrogliceryny 4%, chlorku pota
su 5%. 
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Nr. I S _________ P_R_Z_E_G_L__,ĄD G ÓRNICZO-H UTNICZY 66 1 

STATYSTYKA. 
Wydobycie węgla w Polsce w ma1u 

(w tonnach). 
r. 1925--go 

Węgiel kamienny. 

r. 1925 I r . 1924 

Nazwa okręgu górniczego ~:I~ ::: ~ Nazwa okręgu górniczego 
N .... .., 

i kopalni 'iii" u oo• 'iii" ~ ,l/l•f; i:o 

&'"'.--';:-1 o o o.,.... i kopaln i 
~ :!: D.t""'..łi' w 

'O_;OS "ap o 5 
o 'O o"".., 

Okrąg górniczy Katowicki. Okrąg górniczy Rybnicki. 
Aleksander 2179 n 14(; :; 491 19185 Anna 
Alwina - - 2 678 Szczęście Antoniego 
Barbara - - : ~Jll3 11132 Bielszowice 
Bo er 31 :113 153 119 31 299 1700H Bliich er 
Brade 16 466 86 f>f>3 20 27i 99 307 Ch arlotte 
Błogosławieństwo K arola 3 227 28142 7 !+9 42R63 Donnersmarck 
Kleofas 70 138 :~3'{ 928 li8780 342 7:18 Dębieńsko. 

Błogosławieńst. Emanuela 2-1 f>78 132 980 :H 57~ Ufi 163 Emma 
Emil ja :1-1-r. I 723 :Wl 2 .166 Ewa 
Ferdynand -1?"> 720 250 uu fi l 014 2<;9 991 Hoym 
Książęca (F iirsten) :Wo!O 103 3:-11 19 701 !li 918 Knurów 
Jerzy (Georg) :.!f> ;,99 111 06f> :H 332 Ił:! f>07 R ym er 
Giesche 121 882 f>!'.)7 280 !18 2 16 60f> ooo Razem 
Radość Henryka 12 142 72 076 ] 7 8='>2 7?. ?.34 o wydobycia w r. 1913-ym 
Szczęście 

o 
Henryka i 943 =>O ;3.i,3 J:i 170 :'>7 f>93 

Hohenlohe-F an ny 11 182 52 !l92 O Ił=> ł3 797 Okrąg górniczy Huty 

Huta Laura 3q 962 204 ;\Il:~ ;,4 Oi.'> 262 4!l8 
Królewskiej. 

Maks !'il 7i4 2f>'l'462 ?.Si ! HO 
Wawel (Bronibor) 

6t\ 946 

Mysłowice .'>!•HO 2!l2 fłiO 6-1 :rnri 272 Sił 
Niemcy 

Nowa Szczęść Boże. 12 ;69 64 :i;,+ Hi 8 14 7;, 615 Eminencja. 

Nowa Przemsza 11) Jf,)8 107373 2*ł2ł I!';' 464 Pokój 

Wujek 71240 34.6 2!°>8 !1481)1 407 836 
Goduli a 

Książątko 13 890 6'3 420 22965 ll7 !l22 Gothard 

Richter 605?.:l :ł17 o~.1 if> !Ili :H:, !l!lS 
Błogosławieństwo Boże 

Silesia 14 f>O:l i-1466 1:3 IJQ:i 5:1 789 
Hrabia Franciszek 

Waleska !if> -t6:-1 13428 78 i74 
H rabina Laura -
Hille brand - - --- - - - Hugo (Manzel) 

Razem 727631 1
) 37f>2172 890 :-\:!Il 4141516 Piast --- W yzwolenie 

~ wydobycia w r. 1913-ym 07,98 70, 11 0:1,1s 77,3~ 
Św. Barbara ---

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

Andaluzja . 2;, 081 12; 500 36 -1();, 179 ?.85 Matylda Pole-W schodnie 

Florentyna . 39380 207 680 50 890 '.!56250 Matylda Pole-Zachodn ie 

Radzionków 36 719 205 8413 61 921 294 601 Śląsk (Schlesien) --------- W olfgang Razem 101180 ó.U 028 !49276 730136 ---------- Razem 
i wydobycia w r. 19 13-ym 76,0fi 104,98 102,6f> 71,12 

'li wydobycia w r. 1913-ym 
1) W tej liczbie węgla odkrywkowego na kop. Emanuel · • • • I 173 I. 

Karol · • • · · 187 t. 
Nowa Przemsza • -..,1,"""7..,..5_1_. __ 

I 838 I . 

Śląsk Górny. 

r. 1925 I r . 1924 

~:I= ; ~ 31 

~~·:=. ge·g~ 'iii" iii" o w o.,..... 
:!: "' -" „ :g o. ~ ~ 

""=o e -o! o 5 
o"'.., c "" 

61 :~7-1, 283 !J:{S 60888 27:3 7f1? 

- - - 20 

:no1s HB 82(; :l!ł 840 168 ISO 

25 :ł27 IH9!l7 Hl llH;-, 80 215 

64 I ;lfi 27() 734 81 os:> 360 927 

2;> R35 132 182 4:l O!Hl 187 631 

:~4 772 ISS !llł~ 4:~ 20:1 20:3 828 

47 :t~!J 231 12fl G:> 271 l2s2 t!il 

- :>i I 121 2!'il 

:17 f>!"10 I i'S 8::\:3 :IQ 6.t'l 168 :380 

:t~ llH 1:16 302 :i9 668 ] ,.., (i34 

37 281 13:, f>11ci :, 1 642 :2+! 120 

:i98 826 ! 9 11090 -łS-1 ł:.!0 !:HJ:-1814 

04,C)5 00,71 I 14,lli' 1 101,8ri 

52 789 2:38 02:.! (i489:-l :iOi' 784 

49 <Wl 2:39102 -ł9 :33:3 22!l :łlO 

:W l 20 113412 31 :~11 141 99;) 

a7 +oo ?.Of; OOO :11 noo 2-!6 400 

301'l02 J4074fl :lOMIS H-1124 

45 !).J,7 1% 158 !8 296 2:.!.'> 50!l 

:WoOO 14:{ \lOl 4f> 5 1:1 :WO 759 

38058 lflł031 36 43:3 100048 

:i3 644 203 4:;s 61 084 304 lf>f> 

:{!llf>'3 11)0 fl68 :il) 827 i 6!l81.'12 

21 :122 13-i !OS :151103 l(j[) 023 

24 :~63 !Hl4U 

1164"9' 2!l l 1 1 133 772 

32 855 141 370 
706 981 

!°>-i Ci!l6 2541)13 

26613 1351)51 2 1 471 95ei29 

27 018 128 :~n l :>6 34() 26f1 565 
21800 131 3-H I 
41 ooo 197 260 47 20 1 2i 7 330 

28 6:3:3 !ł!) 931 39 048 191 386 

690282 3 3!6817 829 222 .3 771860 

6f>,88 63,88 79,14 I 71,09 
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662 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym Dąbrowskim w maju 1925 r. (w tonnach). 

Nazwa Kopalni i miejacowoić 

K r.>p alnie głębokie. 

Jakób w Niemcach 
Flora w Gołonogu 
Ignacy w Zagórzu 
Jadwiga w Klimontowie 
Feliks 
Jerzy w Niwce 
Ju ljusz w Niemcach 
Kazimierz w Niemcach 
Paryż i Koszelew w Dąbrowie 
Modrzejów w Modrzejowie 
Reden w Dąbrowie 
Władysław w Klimontowie. 

Kopalnie płytkie. 

A lw ina l w Niwce. 
Alwina li w Niwce 
Batory w Dąbrowie 

Franciszek w Dąbrowie 
Halina w Niwce 
Helena w Niwce 
Hieronim w Dąbrowie 
Irena w Dańdówce 
Jawor w Dąbrowie 
Józef 1 w Burkach . 
Józefa w Dąbrowie 
Karol w Zagórzu 
Katarzyna w Dąbrowie 
Kołłątaj w Dąbrowie 
Krystyna w Dąbrowie 
K sawery w Dąbrowie 

Lech w Dąbrowie . 
Lilit w O strowa ch . 
Maciej (Szyb Nr. 34) w Dąbrowie 
Maksymiljan w Dąbrowie 
Michał 
Mikołaj w Gołonogu 
Nadreden w Dąbrowie 

Orion w Sosnowcu 
Porąbka w Zagórzu 
Stanisław w Dąbrowie 

. 

Razem 

I 

Rok 

Maj 

4-151 

21 206 

10 723 

904 

1 266 

12 :321 

3! SOO 

31 540 

40700 

11 873 

13 793 

9 602 

193 179 

130 

-
-
-

2 686 

I 37-J. 

-
-
-

-
-

!)7-! 

-

-
-

-
-
-
-
417 

46 1 

-
-

2465 

90 

I 0S7 

I 
I 

1925 

Od początku 
roku 

do końca 
maja 

IP 4:l8 

Wl36fl 

84 961 

:J9:H 

4 73;, 

i O -l t-16~ 

Hl3 800 

15.'> 6.11 

220 l 1.i 

61 i'J~] 

92 2;)fl 

70 90! 

I 131 0-13 

4 908 

124 

11 1n;, 

1060-l 

:i&S 

583 

!l 11 8 

:J80! 

l !l 080 

2 7l:i 

11 :304 

I Role 1924 

Od początku 

Maj roku 
do końca 

maja 

!'>70 (j ooo 
lS ;179 ()() 3.'>8 

17 :126 83 203 

221 2 266 

- - -
24 •SS 120 f).) l 

30 100 i :1s ; 35 

30460 141 7!0 

4!l 90:~ 269 t;O:> 

9-156 -13426 

18 .'196 ()2 403 

! 4 96:i I 7-1666 

I '.:!14162 I 1 06:-1303 

2 3!">G Il OSI 

- 170 

- 2 I IO 

- 3;')() 

1 783 !7 781 

202-!c & 7!'>5 

480 2 217 

-· - 12 :15! 

2.'>2 l 7S2 

- :> ;,22 

-- 52S 

1 \)17 12 ±63 

75 1 997 

:·H 1-110 

3.J. \).'>.'1 

:'J6 662 

- !) !l57 

-· n n :·i 
142 l lOS 
Jl !} :?7!l 

- -
222 1 O! :> 

30·H Hl \160 
2 76;) 20±))2 

202 1 :l.'il 

1 ;,~.-) 11 100 
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Nr. 15 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY - ----------------- ----

Nazwa kopalni i miejscowość 

Staszyc w Zagórzu 
T elmut (Joanna) w Cieślach 
Uran w Będzinie 
Wanda w Dąbrowie 
Wańczyków w Józefowie 
Baśka 

Wojciech w Porąbce 

Kopalnie głębokie . 
Kopalnie płytkie 

% wydobycia w r. 1913-ym 

Razem 

Ogółem 

Rok 1925 

maj 

580 

102 

9 966 1 
193 J 79 

9 966 

203 ur, 
78 ,05 

Od początku 
roku 

do końca 
maja 

40 

6 ..1 09 

669 

88 701 

1 131 0! 3 

88 701 

1 219 7!! 

663 

Rok 1924 

maj 

Od początku 
roku 

do końca 
maja 

fi 699 

302 

2::1 

- '1 704 

-
s 3:,5 

17 797 

214 162 

17 797 

231 959 

89,12 

4607 

170 872 

I 063 303 

170 872 

123! 17:) 

93,56 

Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym Sosnowieckim w maju 1925 r. {w tonnach). 

Rok 1925 I Rok 1924 

Nazwa kopalni i miejscowość 
Od początku Od początku 

mai 
roku 

maj roku 
do końca do końca 

m aja maja 

Kopalnie głębokie. 

Antoni w Łagiszy . f) 023 H 708 47! 9 :·3:!. :37-! 

Czeladź w Czeladzi 40562 223 660 311 ! 68 202 2:'i9 

Grodziec I w Grodźcu 4 982 48 487 8 949 44 799 

Grodziec II w Grodźcu 31 311 167 016 :~.') ! 21 164 986 

Hrabia Renard w Sosnowcu 37 628 238 308 63 361 277 538 

Jowisz w Wojkowicach 23333 183 982 36 712 153 749 

Mars w Łagiszy 587.) 36820 4 3:33 17 7f:.l 

Saturn w Czeladzi . 27 858 192 222 50565 227 929 

Wiktor w Milowicach 20890 140 0!'>0 291133 ] ;,3 377 

Razem 197 462 1 27fJ 2!'>3 273 l !ll 1 274 762 

Kopalnie płytkie. 

Adela w Łagiszy - - -- 344 

Tadeusz w Psarach - - - 145 

Razem - - - 489 
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664 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

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

Ko 
Ko 

palnie 
palnie 

Miejscowość i nazwa kopalni 

głębokie . 

płytkie 

<I 
o wydobycia w r. 1913-ym 

I 
. 

Ogółem 

Rok 1925 -
Od początku 

Maj roku 
do końca 

m aja 

197 462 l 275 253 

-
197 462 1 275 '.!!'13 

6-l, 11 83,09 

Rok 1924 

Od początku 

Maj roku 
do końca 

m aja 

273 191 1 274762 

- 489 

273 ! 91 1 27'.> 2i'll 

88,70 83,09 

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

bi eski w Borach 

dr z ej w Brzeszczach 

czotki (Pokładowa) w Dąbrowie . 

'eszko w Filipowicach 

So 

An 

Sz 

Mi 

Pa 

Jan 

ństwowa w Jawiszowicach 

Kanty w Jaworznie 

ściuszko · Ko 

Pił 

Jan 

Ni 

Bo 

Ar 

Km 

Kr 

w Jaworznie 

sudski w Jaworznie 

ma w Libiążu 

edzieliska w Niedzieliskach 

lesław w Rudnie 

tur w Sierszy 

ita w Tenczynku 

ystyna w Tenczynku 

Zb yszek w Trzebini 

Le opold w Jaworznie 

wydobycia w r. 19 13-ym 

I 

Razem 

I 
12 171 72 7?17 9 8fi2 46 129 

23 239 l 'l5 582 23 735 !Oli 292 

95 fi48 1 378 4 67:! 

- - - 11 5 

- - - f)f)4 

6 730 3o 957 7 780 49 061 

13 798 75 338 16 068 81 6'11 

25 o:>!) 141 318 25 274 ]:39 91.) 

16 780 77 232 17 229 68 857 

- - 65 1 776 

- 128 2'i8 2 292 

17 14* 98 161 17 558 96 104 

- - 810 5 691 

4 280 27 082 7 500 35 2łl 

5 806 31 604 9:)0 12 011 

- 508 I 216 5 96:) 

125 102 69!l l 95 129 693 656 306 

76, 17 

I 
8f>,15 

I 
78,97 79,92 
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Nr. 15 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 

Wydobycie węgla brunatnego w maj'u r . 1925-go 

Nazwa kopalni i miejecowoać 

Okrąg górniczy Częstochowski. 
A 

G 

H 

K 

L 

Ł 

Ł 

p 

del a w Nieradzie 

ustaw w Zawierciu 

elena w Zawierciu 

amilla w Ciągowicach 

udwika w Zawierciu 

azy w Łośnicach 

ośnice w Łośnicach 

aulina (Niwa) w Zawierciu 

z 
F 

ygmunt, Jan Karol Fryderyk 

eliska w Zawierciu 

wydobycia w r. 1913-ym 

w Porębie 

Okrąg górniczy Sosnowiecki. 
T codor w Siewierzu 

Okrąg górniczy Staniał' a wowski. (Malopolska 

eopold (Zygmunt) w Dżurowie L 
A lfred U (Roman Il) w Potyliczu 

% wydobycia w r. 1913-ym 

Była Dzielnica 

Klara IV w Sierakowie 

Pruska. 

Rok 1925 

Od po~zątku 
roku m aj do końca 
maja 

-- -

1 682 10 ! ! 2 

- -

192 1 577 

- -
-- --
- ! H l 

- --

1 334 8 898 

i.Hl 1223 

Razem 3 557 ~3 281 

2!'i, 97 13,fi7 

Razem 

wschodnia) I 
-
;'t14 I 759 

Razem 33! 1 759 

10,72 11 ,20 

- -

Razem -- -

665 

I Rok - 1924 

Od początku 
roku maj 

do końce 
maja 

I 
- .'ł!l l 

l 711 8 459 

- 77 

60i 3 7.U 

- I 2-!2 

- 431 

41-12 l 869 

27!'> 2 126 

2 674 l 7 280 

281 1682 

-
60·W 37 SOI 

46,73 53,94 

1 151 

I 151 4 615 

2:H g;,1 

- -
237 851 

7,60 5,46 

iO:i 5 lllS 

705 :>!HS 

Alek$ander Stein. 
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PRZEGLĄD GÓ~NICZO-HUTNICZY 1925 666 

Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Państwie Polskiem w maju r. 1925-go. 

Zagłębia i o kręgi górnicze 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Katowicach. 

(Śląsk) 

Okrąg G. Katowicki 
„ G . Huty Królewskiej . 
„ G . Rybnicki 

" 
G. T arnowsk ie G óry . 

Razem 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Warszawie. 

(Zagłębie Dąbrowskie) 

Okrąg G. Dąbrowski 

„ G. ~ snowiecki 

>. 
c 
c 
B 

2 

r. 1925 

7'17 631 

690282 

398 826 

10! 180 

1 917919 

20i3 lł5 

197 462 

M 

3 

67, 98 

6!'>,88 

9i . 6f> 

71,1 2 

71,51 

7'),05 

64,11 

a 

r. 1924 

4 5 

890 :l;.!9 83, 18 

929 222 791 U 

48-i 420 114,97 

lł9 276 104,93 -
2:n 3247 87, 7!> 

231 9fll) 81),1 2 

278 191 98,70 

r. 19 l 3 l ___ o_d_p_o_c_z_ąt_k_u..,-ro_k_u_d_o_k_o_ńc_a~·m...,.-ai_·a----• 
I r. 1924 I r. 

tonny 

6 

Węgiel 

I 070 399 

1 047 817 

421 :l63 

U 2263 

2 68 1 !542 

260 28'> 

'307 982 

r. 192'• 1913 

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

1 
l.: i: 

ton ny 
..g ~ i"' 

I 
;..os~ 
li: ·~ O' 

o
oo 

7 8 

kamienny. 

37;,2 172 70, !l 

3:H6 817 63,89 

1911 090 90,71 

!Hl 025 76,06 

ll 5f>1 107 71.23 

1219 'iH 92,47 

I27!'J 253 83,09 

ton ny ton ny 

9 IO t 1 

ł Ił! 5161 77,38 5 351 9951
) 

3 77 1 830 71,99 5 239 os;,1) 

2 lłf) s u 101,8!.'> 2106815 1
) 

7:-10 1 :~6 102, 6f> 711 3151
) 

10 789 '326 80,.rn 13*09 2101
) 

1 2341 75 93,56 1 319070 

l 275 25! 83,09 1 !)34 765 

Razem 400 607 70,'>0 505 150 8S, 89 568 267 2 494 997 87 ,4:1 2 fJ09 426 87,93 2 8:i3 s:15 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Krakowie. 

(Zagłębie Krakowskie) 

Okrąg G. Krakowski . 125 102 76.17 129 693 78,97 16-1 233 699 1!)5 Sf>, l fl 6f>ti 306 79 ,\:12 821 16!'> 1) -
:~ 41-1 342 k~ :"!fi 299 Ogółem 2 4.;3 628 11,:-.1 2988 090 87,52 74,60 JR 9Mi 058 b i ,68 I 17 OS! 210 

Wyższy Urząd Górniczy Węgiel brunatny. 
w Warszawie. 

Okrąg G. Częstochowski 3 357 1 25, 97 I 60-łO I 46,n I 12 9241 2:3 281 33,67 I :)7 301 5'3,94 I 69 liJO 

G . Sosnowiecki - - I I Hl l I - I - - - 4 615 - I -„ 

Razem 3 357 25,97 7 191 55,64 12 924 23 281 33,67 41 9 16 60,62 69150 

„ G. Stanisławowski 334 10.72 237 7,60 3 117 1 7!'>9 11,29 851 5,46 l f> f>S5 1
) 

By la dzielnica P ruska - - 705 - - - - 5 0 18 - -

Ogółem 3 691 1 \!3 ,01 8 133 50,70 I 16 oul 25 0..ŁO 29, 5!'> ł8 (l8f,, 57,46 I 84 735 

1) Z przeciętnej liczby miesięcznej wydobycia całoroc:imego. 
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Okręgi górnicze 

w yzazy Urząd Górniczy 
w Katowicach. (Śląak 

o . G. Katowicki 

% 
% 
w 

„ Huty Królewskiej 
„ Rybnicki 
„ Tarnowskie Góry 

Razem 

do rozchodu 
do wydobycia 

yiezy Urząd Górniczy 
w Warszawie 

(zagł. Dąbrowski e) 

o G . Dąbrowski 

% 
% 
w 

o 
% 
Ol 
o 

% 
% 

" 
Sosnowiecki 

Razem 

do rozchodu. 
do wydobycia 

yzszy Urząd Górniczy 
w Krakowie 

(zagł. Krakowskie) 

.G. Krakowski 
do rozchodu . 
do wydobycia 

Ogółem: 

do rozchodu. 
do wydobycia 

Obrót węgla kamiennego w Państwie Polakiem w maju roku 1925 (w tonnach). 

I -o ~ :fr 
~ 

:fr 
R ..t:! >. o "2 c „ „ 

" >. e N N Ci. ~ e ~ „ >. N o 
Il. 

„ „.o c o o ll-·o Il. ...... 
o " „ ·= Il. ·2 „ ...... ... „ "" Il. ·; ·o >. „ „ -;; >. „ >. l z b t z N Il. N >. N Il. -o y u 
N „ >. „"' ·C -o Il. „"' ·e JJ Il. N o -;; o Il. N 

o I •U o c Il. o ..>t. -o 

I Razem 

.„ -o o :> "' o -o o :> "' "' o o >. c ·- e ..>t. e c ·- -;, + ... bo ~ 
„ c o o c Cele ! „ "„ >. c >. - „ ... :!.. „ ·2 · - N 

N „ c .„ N ~ W kraju Eksport I g;-o „ 
·= ~-o o o -o ·u (9 + 10) kopalni N N -o -" .„ 

o et o <fl 2l Cl. 

2 3 4 5 6 7 8 9 1· IO 11 12 

-
I 

465 899 727 631 5 050 13 72fi 16 025 - l 196 280 279 952 :HO 299 620251 65 6:31 

;r38164 690 282 - -- - 140 l 0:!8 306 377 367 24fJ 188 622 ;,5;, :36 Oł5 

H5190 398 826 - 15614 13 293 182 546 1 f)f) lf>ł 66& 16f) 670 :320 ll38 43 Ofil 

110 088 101 180 - - - - 217 26!:! 3080'3 !)l 122 81 930 14 f139 

1065341 J 917 919 5050 29 3;39 29 :~18 322 2 988 009 842 79!i 802 279 1M5074 1!'>9 266 

57,80 !Oł,06 0,28 1,59 l ,M'I 0,02 162,12 45,73 43,53 89,26 8,64 

!)fi,5.') 100,00 0, 26 1,53 1,53 0, 02 1c-,5,79 43,94 41 ,83 85,77 8,:31 

. 
348 660 203145 170 3 08G il 086 M2 óf>l 423 18524* 7 722 11)2 966 23 :lrn 

214 774 197 46'.? I [)00 - - - 413 736 20! 644 7 '118 2 12 062 21 759 --
fl63 43'1 400 607 1 670 3 086 3086 552 965 l.'>9 389 888 15140 405 028 45 072 

1~1,2!') 86,21 0, 36 0,66 0,66 0.12 207,70 83,90 3,26 87,16 9,70 

140,64 100,00 0,4~ 0,77 0,77 0,14 240,92 97,32 3,78 1OJ,1 O 11,25 

60885 125 102 - 3674 3 674 I 000 184 987 108 254 1 !100 109 7fl4 17 149 

46,78 96.1:3 - 2,82 2,82 0,77 142, 14 S3,18 J '15 84, :tl 13. ~8 

48,67 100,00 - 2,94 2,9.J, o, so 147,87 86,53 1,20 87.i:i rn,11 

I 689 660 2 U:{ 62S 6 720 36 099 36 078 1 874 4 138 I.'i5 1340937 SI S 919 2 159 556 221 4S6 

69,31 100,2:1 0,28 1,48 l ,48 o,os 169,74 f)ó,00 33,59 S8,59 9,09 

69,15 100,00 0,27 1,48 1,48 0,08 169,34 54,87 33,51 !!8,38 9,06 

h ó 

i y c 

Deputaty 

13 

I 

15 224 

I I 113 

10330 

2 082 

38 749 

2,10 

2,02 

8U5 

6 348 

14 593 

3,14 

3,64 

3 243 

2.49 

2, i"i9 

56 f)S:, 

2,:32 

2,32 

d Pozoata· 

łość na 

i e zwałach 

Ogółem 
na na· 

stępny Razem ( 11 -1 14) 
miesiąc 

(12+13) (8-15) 

14 15 16 

S08fJ5 70J 106 4Jlf) ! 74 

H lf>8 669 713 :iń8 59:3 

53 381 37:J719 172 436 

16 621 9S !i51 118 717 

198 015 18-!3089 1H4920 

1o,74. 100,00 62,12 

10,:i3 116,10 59,6\l 

I 
31 ;,!')8 22-l 524 326 S9\.! 

:!8107 240 16!} 173 5G7 --------
59 665 464 693 500 466 

12,84 100,00 107,70 

14,89 115,99 IU,93 

20 391 l?.l 45 !°).j, 842 

15,67 100,00 I -12,14 

16,:30 104,0:i 43,84 

278 071 2 ł:l7 927 I 700 22S 

11,41 J00,00 69,74 

11,38 9J..!,76 69,f>8 

Aleksander Stein. 

z 
!1 

'"O 
:;JJ 
N 
[Tl 

CJ 

IS: 
o 
CJ 
o 
:;JJ 
z -() 
N o 
± 
c: ....., 
z n 
N 
-< 
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~ 1 

>
N 
u 
z 
!
:::> 
:r: 
' 
21 u 
z 
ex:: 
·O 
Cj 

o 

Jl 
L.r.l 
N 
ex:: 
o.. 

O 1t r ę ei gór n i cz e-

Wyższy Urząd Gór-
ni czy 

o 
o 

krąg 

krąg 

krąg 

w Warszawie 
Częstochowski 

Sosnowiecki 

Razem 
Stanisławowski . o 

B yla D ziell!!ca Prusk a 

u 
o 

Ogółem 

do rozchodu -
d o wydobycia 

Obrót węgla brunatnego w 

-o ~ „ ..i: 
N 

„ u 
... c lD >. 
c. u c „ • ·O .s o ar ·;; „ 
C.·- >. „ „ 
N .~ >. N Il. „ ... 

.D ... „ „ 
·u E o C. N o"'O 

"'O c •O .„ o ::> e ·~ o o >. c ·-
- co ~ „ c c „ • „ >. 
~ ·~ · - N N 

~"O ... o N N o a.. et 

2 3 4 5 

I I 

\l5ł :1 :-J.)7 - -
48 -- - -

I 002 :J 3fi7 - -
44 334 - -

6 - - -
I 052 3 691 - -

26.63 93,4-1 - -
28,50 100,00 I - -

Panstwie Polskłem 
........ 

'O' ~ 
...... 
o 

~E 
„ 

~'° ~ił: o o >. I 
c. ·- e•o "O .,... • c • "'c o t-;..-
"'O~ N Il. "'O...-„ „ 
o o Il. N ..!! + "'O...>e o ::> CO""' 
o E i:·- C)'+ o c c >. - „ ił:~ „ c •e N 

:g .!; ~"O •U 
~~ =fr ..>: o <f) ::: >. 

N 

6 7 8 

- - ł :-n1 
-- - ł8 

- - 4 B59 

- - :378 

- -- 6 

- - 4743 -- - 120,07 

- -- 128,!iO 

w maju r . 1925-go (w tonnach). 

R 
u 

o z c h ó d ar ·;; 
41 ........ 
·s .n 

"';" ....... 
z b t z i i ..,. I y u y c o c - co 

+ c .._, 

·a - · U >. 
::::. .„ c 

::> 
C)' 

";;j >. ........ o p. 
u es j;j E~ ] 2' ·;;- ·a ci- c. :; ~+ E „ 
c ~ + 

o „ „ „ 
-"' ..>: c. „ 

t;, CIN :'O o c 
~ a:: e „ „ a:: - N „ Q ....., co o 

N ti o a.. u 

9 10 I l 12 13 14 15 16 

I 
'5 19.') - :; 195 :311 111 '122 3 617 694 

- - - - - - - 48 

3 195 - 13 195 311 111 422 3 617 742 

333 - 1333 - 333 -kfi 

- - - - - - - 6 

3 5:!8 - 3 f>28 311 111 422 3 950 793 ---
89,32 

I 
- 89,32 7,87 2,81 10,68 100,00 20,07 

9!i,f>9 - 95,59 R,42 3,01 l l , 43 107,02 21,48 

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

N azwa bry kietowni 

Emmagrube 
Król 
Wujek (Oheim) 
Rym er 
Dziedzice 

Razem 

% d o rozchodu . 
o do wytwórczości o 

I 

-o „ „ „ „ u 
c. ar o ._ c. „ „ 
""e •U .„ o 
o co 

1i .~ 
• c 
o 
N 
o a.. 

2 

+o 
:-łS7 

-
-
-
+27 

1,10 

1.09 

3 

I 7 674 - -
- - -

-1 9.'>7 - -
15 796 -- -
10 5:25 ·- -
38 952 - -

99,87 - -
100,00 - -

o 
c. R o „ 
>.'"" -o"' 
o I 

"O :<'I z b 
~~ 

y 

·~+ 
C>N ar 
'"....., ::> u 
~:::. 

.„ ·a „ u „ „ 
.!l >. -"' „ 
•U N co 

~ „ .„ 
N 

~ 

6 7 8 

771! I ;, !'>!l'i 2 084 I 
:~87 l 2f· 

ł !-!.)] I 000 :~ llł!) 

! 5 7!l6 l :12:}2 2 !'1-14 

10 f)25 IOOO!l .">10 

:-ł9:H9 29 S.'.17 !l !OS 

100.97 i6 . ~6 23,35 

101,09 76, 6:1 2:3, :.S!i 

z c h ó 
u 

d .~ „ ......... „ .... 
......... ·s1 

z N 
t u i y c i e - •SIO 

+ c _, 
........ •U >, co ·;: e .„ c 
t ił: ~ ........ o c. 

e= - C)' ..... „ o c e „ -._, 
t; „ ; ~+ 

„. 
e „ „ „ 

u :;; c. "'o ... o c „ „ o::- •O N 
N >. Q .._, co o „ ... o a.. o:: .D 

9 10 11 12 1 3 14 

7 6711 - I 18 I 18 7 697 I 17 

26 - - - 26 :-ł6 1 

Hl45 12 - 12 -Ul57 -
1:1 79() - - -- 15 796 --
10 ;,rn - 6 6 10 fl25 -
~8 96:1 12 24 :16 ;39 001 378 

9!) ,91 o,oa 0 .06 0,09 100.00 0,97 

100,0'i 0,03 O,O<i 0,09 100,1 2 0,97 
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Nr. 15 ________ P_R_Z_E_G_LĄD GÓRNICZ O-H UTNICZY 669 

Obrót koksu w koksowniach w Państwie Polakiem w maju r . 1925-go (w tonnach) 

Nazwa kokaowni 

~ 
·o ». 

N IO „ Q. 
Q. „ 

N 

o :> 
C .
IO C ·= ~ Q. N " ..,, 
N ~ ... „ a. „ 

Q. 

" 

~ 
·o 

» • 
N IO „ Q. 
Q. „ 

N 
• :;l o ._ 

c c 
o " :; N " ..,, ... ~ 

..ld „ 
rfl ... 

Q. „ 

,...., 
"' 

o ,,. ..,, + 
:> "' • + -" o N 

-" 
....... 

"' 
'() .„ » o N 
o 
Q. „ 
» ..,, 

R o z 

I 
z 

:> 
'iG ... 

t 

,...., 
CD 
...J_ 

I 

t::. 

b y 

-" E 
~ " N „ 

o:: -
9 ~~~~~~~1~2--+'~3~~'-4~'~5~-~ 7 8 

I ~oo I fi 5451- 1 7 ;34,r, I t) 240 I 210 I fj .j, ~)o I Czerwionk a 
a . 

!va 
koju 
tar da 
berta 
u rów 

Em 
Fa 
Po 
co 
Hu 
Kn 
Kr 
w 

ó\ewsk a Huta 

olfgang 

Razem 

do rozchodu 

do produkcji 

37 239 14 363 

I 2 10 !) 682 

-I +:-ll !ł!ł-1,!) 

2 :»4.J. „) 492 

li!l!lli t: 337 

7 21\ J Il 400 

501 4793 

28 191 J ::! 17 l 

8~J 1-13 76 728 

n 9.<18 120, 24 

116,18 100,00 

[> I 002 7 9!'JS I 10! ił 062 

6 892 :, 830 124 !) g;,4 

14 :rn; IO +:i8 - 10 438 

b 0:16 4 41 l I O!'ii ;; ·Hi.') 

l :{ :ł03 n n:t3 ~1RO 7 21:1 

l B 661 (j 970 319 7 289 

·'> 2!l+ 4 .j,,'J.'i - 445.') 

~o 3C>2 fj 081 1 2U2 7 :in 
165 8'i l 59 016 .;,os3 63 6119 

2!'J\.J,92 99,48 7, 34- 99,82 

2Hi,1 8 76,92 6,1 0 81,02 

-
h ó d 

u 
c ... ·;; 

" ,...., ·g 
z u i y c i e N » - „ c 

+ c Q. 
~u e ~ ... ·c: » 

E '.::' 
o „ 

" ~ ii E .... c 
~o ; " - " !! " . N+ .... „ 
U ..ld Q. „ o • O o 

o " o:: - "" N 
..ld Q ....... o o 

a. 

10 Il 12 13 14 

l.'1 I;, fi -Ili:) 880 

- 9062 42!)40 

3 :1 !) 957 935 
- 10 +3S 3 938 

- :) 4()5 2 571 

S:1 ..,:) 7 2!ł8 6005 „ !l 7 298 Il 363 

- :i :) 44:18 836 

- 7 .174 :i2 988 

111 ;, JHI 63 815 102 056 

0,17 0,01 0,18 100,00 159,92 

0. 14 0,01 O,l f> 3:~, 1 1 133,01 

Zbyt koksu z koksowni w Państwie Polakiem w maju r . 1925-go (w tonnach). 

G a t u o k i o 
z b y t Razem do zbytu 

Gruby I Koatka I O rzech I G k I Koksik I Miał ogólnego 
I i li I i li rosze 

I. w kraju. +7 .H:i I <i32 I 790 62:1 3 -160 3 !łfi!) 59 018 92.65 

li. Zagranicę. 

Do Niemiec 1 00!1 S23 :·H6 - 100 - 22-12 :3,52 

" 
Austrji 'l i 2:19 241 - -- - [)61 0,88 

" 
wolnego miasta Gdańska 222 ni 15 - - - 37 : 0,!')8 

Węgier ()30 30 ! ') - - - 70~ 1,10 ., „_ 
Rumunji ;,09 - :n -- - 1" . G6S I ,05 

" 
~..-

" 
Czechosłowacj i - - - - - - - -

,, wolnego miasta Kłajpedy - - - - - - -- -

" 
Szwajcarj i - - - - - - -

" 
Danji - - - - - - .. -

" 
Włoch - - - - - - - -

" 
Jugosławji 50 !O 35 - - -- 125 0,20 

„ Szwecji - - - - - - - -

" 
Litwy a - - - - - 14 0,02 

Razem zagranicę -2:109 1 266 684 - 100 124 !683 7,35 

Ogółem [)Q 052 2899 247'! 62:) 3f>60 4 089 6:~ 699 100,00 

i do zbytu ogólnego 78,f>8 4,55 3,88 O,!ł8 fi ,59 G,42 100,00 100,00 
Aleksander Stein. 
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Zby t węgla kamiennego w Państwie Polskiem w maJU r. 1925-go 

według rodzajów odbiorców. 

R odza j e odbiorcó w 

I. P r zemysł. 
Metalurgiczny-żelazny 
Metalurgiczny- innych m etali 
K oks ownie 
Górniczy (kopalnie ru d i kopalnie n ie mając 

własnego 
Naftowy 
Solny 

e węgla 

Cem e ntowy cera miczny oraz cegielnie wapien . 
O bróbczy (m etalow y i inne) 
Che miczn y 
Garbarski i przetw ory zwierzęce 
Rolniczy (przetwory rolne, browary, młyn 

rzelni e) 
C ukrow niczy 
Papierniczy 
Włóki enniczy 

In ne gałęzie przemysłu 

Ko le je żelazne 

Żegluga. 

R azem przemysł 

li. Inni odbiorcy. 

Instytucje m iejskie (elektrownie , tramwaje, 
ciągi, gazownie i inne) 

Wojskowość 

!instytucje państwowe 

Opał do m owy 
Pośrednicy 

Razem mm odbiorcy 

R azem w kraju 

W ywóz zagranicę 

Ogółem zbyt 

y i go~ 

wodo~ 

Wy ż sze 

w Katowicach 
(Śląsk) 

tonny 
lzbytt aj . 

76 67i 9,10 

79 21~ 9,40 

9~ 080 10,93 

8 505 1,01 

111!4 i ,:~2 

2 53'." 0,30 

31 123 :~,60 

3 992 0,47 

19 59:') 2, 32 

900 0,11 

33 452 :~ ,97 

17 895 2,12 

2100 0,2f> 

14 083 1, 67 

19 874 2, S6 

413 163 49,02 

86 321 10,24 

20929 2,48 

57 61.) 6, 84 

l 539 0, 18 

3444 0,41 

60303 7,16 

199 481 23,67 -429 6:32 50,98 -842 795 100,00 -802 279 95, 19 

1 64ó 074 Hlf,,19 

U r zędy G órni c z e 

w W arszawie 
(Z. Dąbrowskie) 

ton ny lzbyt~kraj . 

22 016 \tlfi 
Il 94,- 3,06 

- -

5 195 1,33 

30 -
1 807 0, 46 

19 236 4,9:-l 

9 193 2,36 

15 027 3,86 

465 0, 12 

20 648 5,30 

7 051 1,81 

12 086 3,10 

45 104 11,57 

23 059 6,04 --
193 364 49.59 

106 351 27,28 

I 600 0, 41 

a n9 3,80 

2 338 0,60 

I 20fi 0,31 

247n 6,34 

451>10 11 ,67 

196 524 50,H 

389 888 100,00 

15 140 3,88 

405 028 103,88 

w Krakowie 
(Z. Krakowskie) 

tonny 

-
.'>40 

-

-

2 543 

5 221 

i) 374 

181 

H 63 

15 

1 366 

1 155 

715 

170 

l 085 

22 828 

70 5;,7 

-

ó 182 

-
320 

s 150 

1 11 7 

85 426 

108 254 

1 f.iOO 

109 754 

lzbyt~kraj. 

0, 50 

2, 35 

4,8~ 

4,97 

o, 17 

4, 12 

0,01 

1,26 

1,07 

0,66 

0,16 

1,00 

21,09 

65,27 

4,79 

0,29 

7,53 

1,03 

78,91 

100,00 

1,39 

101,39 

R a z e rn 

ton ny I % I Ogółem zbyt . kraj 

98 687 7,36 4,57 

9i 699 6,84 4, 25 
92 080 6,87 4,26 

13 700 1,02 0,113 
13 717 1,02 0,64 

9 565 0, 71 O,H 
ó5 733 4:,Hi 2,f1S 
l~ 366 1,00 0,62 
39 OBfl 2,91 1,81 

1 380 0,10 0,06 

55 466 4,14 2,57 
26101 1,95 1,21 
14 901 1111 0,69 
69 357 4,42 2,75 
44 518 3,32 2,06 

629 355 46,93 29,14 

263 329 19,64 12,19 
22 :>29 1,68 1,04 

77 596 fi ,79 3, 59 
3 877 0,29 0,18 
4 969 0, 37 0,23 

93 174 6,95 4,32 
246108 18,3:'> 11 ,39 

711 582 53,07 32,94 

1340 937 100,00 62, 08 --818 919 t;J,07 37 ,92 --2 159 856 161,07 ioo,oo 
Aleks<mder Stein. 
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Eksport węgla z kopalń węgla kamiennego w Państwie Polskiem 
w ma1u r. 1925. 

w y ż 9 z y u r z ą d G ó r n i c z y 

R a z e m 
w K a to w icach w W a rszawie w K rakowie 

D o k r a i ó w (Śląek) (Zagłębie Dąbrowskie) (Zagłębie K rakowskie) 

- ------
' o 0 lo 

o Stosunek o o o !o o 
e ks portu 

ogóJnego l 
eksportu z o ek sportu o Oo-wy d o 

to n ny 
z zagł'ębia 

tonny 
zagłębia Dą-

ogólnego ton ny 
z zagł. Kra-

ogólnego tonny 
ogólnego 

Śląskiega e k sp ortu 
brow~kiego 

eksportu ko wskiego 
eksp o rtu ekspor tu 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -
Do Niemiec . !)li) 765 6'1,79 63,-17 -- -- - - - - ól9 765 6:3,·G 

" 
Austrji 155 563 19,89 18, 99 10 314 68, 1::! 1,26 325 21,67 0,04 160 202 20,29 

Węgier 27 930 3,48 3,41 l 285 8,49 0,16 :r 2,33 - 29 250 3,57 
" 

::> 

" 
Czechosłowacji 45 020 5,61 5, 50 ~ 041 20,09 0,37 - -- - 48 061 ó, 87 

" 
Gdańska 28127 3„50 ;i,.g 100 0,661 - - - 28 227 3,45 

Rumunji 3 780 0,47 0.*6 28;) 1, 88 0,06 l 140 76,0() O,l! 5 20') 0,64 
" 
„ Szwajc;arji 2 530 0,32 0,31 100 0,66 - - - 2 630 0,82 

Jugosławji 12 563 1,57 1,53 15 0,10 - - - - 12 578 l />8 
" 
Kłajpedy. 213 0,08 O,OR - - - - - - 21R o,os 

" 
Włoch 828 0,10 0, 10 - -

" 
- - - - 828 0,10 

Danji 2 7ó5 O,% 0,34 - - - - ~ - 2 755 0,34 n 

Litwy 805 0,10 0,10 - -
" 

- - - - 805 I 0,10 

Szwecji 690 0,09 0,08 - -
" 

- - - - 690 o,os 

" 
Łotwy 1 710 0,21 0,21 - - - - - - 1 710 0,21 

" 
Francji - - - - - - - - - - -

Ogółem 802 279 100,00 97.97 ló HO 100,00 J,85 l,oOO 100,00 0,18 !HS 919 100,00 

Ogólny eksport w kwietniu 742 297 100,00 97,35 1 i 938 100,00 2,8ó 2 305 100,00 0,30 762 540 100,00 
roku 1925-go 

Ogólny eksport w ma1u 
roku 1924-go 1 477 316 100,00 99,94 18 986 100,00 0,94 420 100,00 0,02 1 491 782 100,00 

Aleksander Stein. 

I 
I ~ 

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



672 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

Dn 1a 
„ 
„ 
„ 

" 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

" 
" 
„ 
„ 
„ 
„ 

" 

" „ 
„ 
„ 

" „ 
„ 

" „ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

" 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

Ruch zapasow 
od d. 1-go grudnia r. 1921-go do d. 

W ęg i el kami e n ny -
Dzień, miesiąc i rok 

Zairlęh1e I Zagłębie I Razem Dąb ro w· Krakow-
sk if' skie 

T 

I-go grudnia r . 192 1 -go 103 3łg 27 327 130 67!'> 

I-go sty cznia r. 1922-go ,9!'>1)!7 Hl 0+6 11-! 693 

I-go lutego 96 05:1 20 34:1 11 6 .~98 

I-go marca 71 660 2a 91:i 9!) 575 

I-go kwietnia 65 218 20!)1! 85 732 

I-go mai a .)! 9! 0 23 459 78 399 

I-go czerwca 51 -103 20 997 72 400 

I-go lipca 60 125 20076 80 201 

1-go sierpnia 105 678 28 217 133 890 

I-go września 125 901 18 101 144 002 

I -go października 98 356 15 712 114 068 

I-go lis top ada 117 75.J: 23 007 140 761 

I-go grud nia . 118 354 25 241 143 .19.) 

I-go s tycznia r. 1923-go 102 2 18 21 001 123:Wl 

I-go lutego 12:1972 28 .'>24 152 496 

I-go marca 100 683 21 601 122 284 

I-go k wie tnia 81 242 20207 101 4-19 

1-go m aja 80719 :lSntl 119-147 

I-go czerw ca 9;} 078 40904 135 982 

1-go lipca . 106 I!li 32 122 138 319 

I-go s1erp n1a 118 318 22 9~ 1 141 2:~9 

I-go września 105 334 17 f>20 122 854 

I-go października 111 728 17 258 128 986 

I-go listopada 114 :121 16 260 130 f>8 1 

I-go grudnia. 184 794 16 924 201 713 

1-go stycznia r. 1924-go 178 012 13 6 15 191 627 

I-go lutego 227 40:3 18 69:~ 2-16 096 

I-go marca 282 640 26 298 308 !)38 

I-go k wietnia 269 f>OO 28699 298 19!l 

1-go maja 218 728 19 064 237 7P2 

I-go czerwca 2f}3 56f> 2:) 914 279 479 

I-go lipca . 298 472 :36 483 334 955 

I-go sierpn ia 377 209 43 75:, 420 964 

1-go września 362 991 48?59 411 7f>O 

I-go października 367 :lł2 ó6 Ul 424 osa 

I-go listopada 392 805 69220 . 462 025 

I-go g rudnia . 399 699 76 757 476 456 

I-go stycznia r. 1925-go 412 858 80 276 493 134 

1-go lu tego f>2f> 009 74 736 6~9 74.) 

I-go marca . 5-1"3 482 69037 617 619 

I-go k wie tnia . . 549 5;,2 65 414 614966 

I-go m a Ja . . 562 331 61 361 623 692 

1-go cze rwca 503 776 55 309 559 08:'> 

węgla 
1-go czerwca r. 1925-go. 

W ę g i e I br u n at n y 

Zagłębie I Okrąg I l:l yła I Razem 
W og ól e 

Ll'1brow- Sunisła- dzielnica 
s k ie wows ki Pruska 

o n y 

. 6 7F> - 179 6 894 1'37 !"i69 

7 565 - 349 7 9!4 122 607 

8 371 - 543 8 914 12f> 312 

5 69!) 33 383 6 W i IO!fi90 

8 050 37 220 8 307 94 0:~9 

7 354 23 35:3 7 730 S6129 

il 734 - 344 !l 078 8 1 478 

11 096 20 767 11 883 92 084 

7 712 5 71 7 788 141 678 

:) 807 -- 186 ;} 99'3 149995 

5 036 39 :~03 5 378 !Hl ! 46 

6 169 7 85 6 ~61 147022 

fl439 43 4.0 5 522 H 5l 117 

4 266 - Il 4 277 127 -l91l 

4612 69 129 -! g10 157 :106 

3 742 18 -l4 3 80-l 126 088 

4086 4 81 4 171 10:-i 1120 

4379 6 - 4 :~8f> 12:1 s:12 

-1827 ~ 24 4853 1408:-!5 

!057 7 62 4 126 142 -145 

3 244 59 16 :1:Hll U! !')5':! 

3 232 73 196 :1501 126 3.):, 

4!'>26 60 286 4872 n:1 s:)s 

:i 298 -- 209 3 .)07 134 088 

3 335 - 232 :i .)()7 20f> 28f> 

1 128 30 15:-l l ;11 1 rn2 9:18 

769 99 320 l 188 247 2tH 

11 3f> 221 :,g 141:'> :110 353 

1 077 l fl2 '115 l 544 299 743 

486 122 3-!5 !)!);\ 2:ss 1..:.:1 

I 209 207 3;)!) 1 771 281 2:10 

1 34!'1 111 365 1 821 :336 770 

1:32 124 '106 562 42! 526 

732 79 '317 1 128 412 873 

1 0 19 74 328 1 42 1 425 50! 

774 20 157 951 462 !l76 

1 316 45 238 I 599 478 05!) 

9!l0 31 2!3 1 2:H 494 868 

811 67 51 !)] 9 500 66! 

748 f>-1 1 :'> 8 17 618 336 

607 23 (i li36 615 602 

399 44 26 469 62-l 161 

213 45 - 25':! f);)g :\ł:~ 
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Dane o liczbie robotników 
zapisanych w ostatnim dniu miesiąca czerwca r. 1925-go. 

673 

Węgiel kamienny. Zagłębie Dąbrowskie. 

Nazwa 

kopalni 

zy 

adysław 

wiga I . 

acy . 

ktor. 

drzejów 

urn . 

viez . 

rs 

zimierz 

jusz . 

iks 

. Renard 

yż I 
szelew . I 
eladż 

odziec Il 

ra 

den 

toni . 

odziec I 

i on 

nisław . 

lena. 

ńczyków 

ezyc 

lina 

rąbka 

rol 

wina I 

ina Il . 

or 

yatyna 

awery 

Je r 

Wł 

Jad 

lgn 

Wi 

'Mo 

Sat 

Jo• 

Ma 

Ka 

Jul 

Fel 

Hr 

Par 

Ko 

Cz 

Cr 

Flo 

Re 

An 

Gr 

Or 

Sta 

He 

Wa 

Sta 

Ha 

Po 

Ka 

Al 

Alw 

Jaw 

Kr 

1(9 

Ma 

Mi 

Ba 

J alt 

ksymiljan . 

chał. 

śka 

ób • 

Razem 

R obotnicy, zatrudnieni na dole 

Robotni- Pomoc 
Gc'.rnicy cy wy· 

górnicza Chłopcy Razem kwalifiko- i inna 
wani 

149 46 396 - 591 
277 f>4 481 - 8 12 
15 10 37 ! 1}3 

197 f>O 458 I '706 

273 67 729 3 1 072 
96 20 308 4 428 

l-l6 21 1 081 - 1 248 
147 30 868 - 1 045 

!>3 - Hl8 - 251 
18.J: 242 659 - 1 085 
HH '>')' 

--J llOI - 1 31:3 
L7 6 33 - f>6 

496 159 829 1 I 485 

53~ 299 956 7 1 796 

:H3 163 894 - 14.00 
378 51 561 4 094 
29') 207 !">56 - 1 061 

69 92 338 - 499 
4'> 27 164 - 236 
12~ 21 157 5 :H I 

60 2 4;, - 107 
93 28 109 - 230 
- 7 6 - 13 
- 2 2 - 4 
- - - - -· 

44 12 86 6 148 
ll - 10 - Hl 

16 - 28 - H 

6 -- 6 - 12 
- - - - --
- - - - --
- - - --
- - - -

12 3- u 3 30 
59 ł !>O :~s l f> ! 

11 1 2 f) 19 
46 15 138 - 199 

4 392 1860 11 098 78 17 -128 

R obo tnicy, zatrud nieni na powie rzchni 

Pomocni· Rob otni Chłopcy Ogółem 
cy wy· i cy wy · kwalifiko· Kobiety Razem 

kwelifiko-
wani 

dziewczę· 
wani i inni t a 

:153 lH 86 - !'>83 1 174 

82 205 1 :'Il 8 426 1 238 

17 15 18 7 f>7 120 
13.'> 245 205 21 606 1 312 
189 233 236 :{7 6!Jf, l 767 
5'i 169 98 6 331 7f19 

261 3:,7 llfl 12 7ł5 1 993 
245 :372 IH 4 735 l 780 
68 92 7 l 168 419 

249 669 53 - 971 2 056 
247 380 137 7 721 2034 

19 37 1 - f)7 11 3 

321 592 44 1 958 2 44:3 

299 788 9;, 10 1 192 2 988 

252 483 100 ;33 868 '..' 268 
287 282 75 20 664 l fi58 
149 287 49 13 498 1 559 
159 261 62 8 490 989 

4'! 95 90 17 244 480 
65 94 34 5 198 509 
25 17 20 - 62 169 
22 25 41 -- 88 318 
6 13 -· - 19 32 
4 6 4 - 14 18 

- 20 - - 20 20 
25 17 20 4 66 21-i 

3 9 12 - 24 43 
22 f) 11 - :is 82 
- 6 -- 6 12 ')' _.,, 

- -- - - -· 
-- - - - -

- -- -- - - -
- - - - - -

6 5 1 12 24 54 

-1 8 -- 30 42 193 
- l f) - 6 25 

22 62 42 - 1~6 32f> 

3 636 5 994 l S;J6 262 11 748 29 176 
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Węgiel kamienny. 

Nazwa 

kopalni 

K 
p 
ościuazko 

iłsudski 

an Kanty J 
L 

s 
A 

K 
A 

s 
J 
s 
z 

eopold . 
zczotki . 
rtur 

rystyna · 

ndrze1 

obieaki 

ani na . 
py tkowice 

byszek 

Górnicy 

114 

164 
. 86 

-
2 

245 
89 

509 
. 282 
. 306 

-
;,8 

Robotnicy , 

Robotni· 
cy w y· 

kwalifiko· 
wani 

70 
130 
2-t 
4 

-
432 
66 
2 

103 
159 
-

ii 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1925 

Zagłębie Krakowskie. 

zatrudnieni na dole R obotnicy, zatrudnieni na p owierzchni 

Pomocni · 
P omoc Robotn i· Chłopcy Ogółem cy wy· i górnicza Chłopcy Razem 

cy wy-
kwalifiko· K obiety Razem 

i inna 
kwalifiko· wani dziewczę· 

wani i inni ta 

315 - 499 109 186 55 11 361 860 
586 - 880 313 203 94 10 620 1 500 
112 - 222 41 43 24 4 112 .13-.1 

2 - 6 14 ~ l - 17 23 
4 - 6 5 2 - - 7 13 

-- - 677 373 1'> - - 388 1 06f> 
105 - 260 104 9 - -- 113 373 

649 - 1 160 134 262 21 IO! 521 1 681 
336 - 721 252 114 26 - 392 1113 
395 - 860 97 177 Hi - 290 1150 

- - - I 5 -- - 6 6 
SS - 1::.1 23 28 1 23 75 226 

"lazem . 1855 I 995 I 2 592 I - I 5 442 I 1 466 I 1 046 I 238 1 

Węgiel brunatny. Zagłębie Dąbrowskie. 

Robotnicy, zatrudnieni na dole Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

-Nazwa Pomocni· 
Rob<>tni· Pomoc Robotni· Chłopcy Ogółem 

kopalni 
cy wy- i 

Górnicy 
cy wy· gÓrniczR Chłopcy Razem 

cy wy· kwalifiko · K obiety Razem 
kwalifiko· i inna 

kw alifiko· wani dziewczę· 
w ani wani i inni ta 

-
ygmunt Jan 

33 1 16 - 50 10 8 5 - '.,l:l n K arol 
z 

31 2 39 - 72 * .34 1 - I 39 111 ust aw - . G 

F eliska. 7 - - - 7 - 6 - - 6 13 

o śnice - - - -- - - - -- - - -Ł 

eodor T - - - - -- - 3 - - 3 3 

azem . 71 3 5,5 - 129 14 51 I 6 - 71 200 R 

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



N_r._ 1_5 _________ P_R_ZEGLĄD _GŚ)RNICZO-HUTNICZY. 675 

PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w maju r. 1925-go 

(w tonnach). 

Wydobycie galmanu. 

Galman d o p ł ó k-a n i a 
Galman brylasty 

niesortowany I z błyszczem I Ra ze m 
Nazwa kopalni 

ołowiu Od początku 

I Od początku roku do 3 l ·go 
Maj roku do 31 ·go M a j maja 

maja 

Bolesław 72± 2 777 2 508 8±5 3 353 13 17?) 

Ulisses 5i8 2 9.'>5 l 259 

Razem 1 302 5 732 2 508 8±6 3 :35± 13 -i35 

Wydobycie blendy, pirytu rudy żelaznej. 

Do płókania 
Blenda cyukowa z błyszczem 

1 _____ __,,...,,...,...----...,...~JJ~---o-lo_wiui ~p-ir_y_ie_m__, __ •1 _______ ~~----~-·l------;,_..,,...,...---_,..--Nazwa kopalni 

Blenda brylasta Pi ryt Ruda żelazna 

Maj roku do. 31 ·go Maj roku do 31-go Maj roku do. 31 ·go Maj roku do.31-go 

'

Od początku 

maja 
------------------;------------------------------=------.:.------;,.-----.;..----;-------:;.-----------I 

I Od początku 

maJa 

I Od początku I Od początku 

mai a mai a 

I I - - - 95 326 

- 223 -- -
Bolesław 

Ulisses 
, . -1-1--1--1---

503 1 669 I I Razem 

Nazwa płóczki 

ózef . J 
B 

. . . . 
olesław . . .. 

Raz~m . 

Nazwa huty 

-- 223 f163 1 669 - gr, 32fi 

Płókanie galmanu. 

Przy płókaniu rud galmanowych Pr z y płókaniu b I e n d y 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blenda płókana I Błyszcz ołowiu I P i r y t 

I l I 

I 

t Od początku Od początku Od początku 'Od początku Od początku 
'iii' roku do 3 1 ·go 'iii' 

roku do. 31 ·gol 
'iii' 

roku do. 31 ·gol 
'iii' roku do. 31 ·go 'iii' roku do 31 ·go 

~ ~ ~ ~ ~ I maja ma Ja m111a I mai a maja 

508 1 404 s 18 I - 1 292 - 102 I - l 090 

-102 I 879 H21 _ s_1 __ ~, - - - - -----
1 :'187 !'> Gł5 89 612 - 1 292 - - l 090 

Wytwórczość cynku pyłku cynkowego. 

c y n k Pyłek cynkowy 

----------------------------- ----------------..,-------------------
Od początku roku 

do 31 · go m aja 
Maj Od początku roku 

do 31 ·go maia Maj I 
----------------;-------------------:------------------:------------------+~----------------

Paulina . 
Konstanty 
Jadwiga. 

Razem 

228 

167 

1 ooo 

1 oso 
758 

4 981 

6 SHl 38 

181 

182 
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676 __________ PR_Z_EGLĄp GÓRNICZO-HUTNICZY. 1925 

PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w czerwcu r. 1925-go 

(w tonnach). 

W yd obycie galmanu. 

Galman d o p ł ó k a n i a 
Galman brylasty nieaortowany I -

Nazwa kopalni 

Boleslaw 
Ulisses . 

Razem 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Ulisses . 
Razem 

Czerwiec 

539 

775 

l 31-t 

I Od początku 
roku do 30-go 

czerwca 

3 316 

;3 7:30 

7 0±6 

c z 

1690 

I ~90 

z blyszczem I Ra z ołowiu 

e r w i e c 

1 24:3 

l 243 

Wyd obycie blendy, pirytu rudy żelaznej . 

Do płókania 

em 

Blenda brylasta Blenda cynkowa z błyszczem P i r y t 
oło wiu i piryte m 

Czerwiec I Od początku 
Czerwiec I Od początku I Od początku 

roku do 30-go roku do 30·go Czerwiec roku do 30-go 
czerwca czerwca czerwca 

- - -- - I - I -
- 223 2 80f> :l 97-! I 100 I 100 -- · 223 2 30;, 3 974 100 100 

Płókanie galmanu. 

I 

Od początku 
roku do 30-go 

czerwca 

16 109 

2.')9 

16 368 

Ruda żelazna 

Czerwi<=c roku do 30·go 
I Od początku 

czerwca 

67 393 
10 lO 

77 +0:3 

. 

Przy płókaniu rud galmanowych P r_z...-y...,..:..p_ł_ó __ k_a_ n_ i _u_..;,b_ l ..;e_ n_d;;....::y ____ _ 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blenda płókana I Błyszcz ołowiu I P i r y t 
o 1 o o I o 

~ czerwca ~ czerwca ~ czerNca ~ 

Nazwa plóczki o I li Od początku 'i roku do 30-go ... 
li czerwca czerwca 

li Od początku! .~ Od początku .~ Od początku! .~ 
·~ roku do 30-go ~ roku do 30-gol ~ roku do 30-go ~ 

V V V -·----'i-V--+------+--=-.;-----~ 
. . 1101 1 514 - I 18 I 661 I i 953 I 46 1+s I 

t N 
V 

Józef . 
Bolesław 

372 
-

lł62 

--. • 829 5 070 58 652 

1 

_ I _ _ _ I 
Raze~ 939----;~ r;g- 570 66J ---i;-ł6·1--1-4_8 __ --- ii------372 l -±62 

Wytwórczość cynku pylku cynkowego. 

Nazwa huty 

P aulin a . 
Konstanty 
Jadw iga. 

Razem 

c 

Czerwiec 

232 

182 

917 

l 331 

y 

W ydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych. 

n k 

Od początku roku 
do 30·go czerwca 

1 312 

1140 

.'> 898 

8 150 

P y łek cy nk o wy 

Czerwiec 

38 

Od początku roku 
do 30-go czerwca 

219 

220 

Redaktor: inż. Walery Janota~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

W d rukarni Edmunda Mirk a i S·ki. 
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