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L FESZCZEN KO- CZOPIW SK I 
Prof Akademji Górn icze j w Kra kowie. 

O REKRYSTALIZACJI. 
Metal w stanie stałym może być w zależności 

od temperatury: I) w zakresie niskich temperatur 
kruchym; 2) w zakresie te mperatur wyższych pod
legać obróbce na zimno; 3) w zakresie temperatur 
jeszcze wvższych poddawać się obróbce na gorąco. 1) 

1 
Zakres pierwszy znajduje się dla większości 

metali poniżej temperatur pokojowych. Dla żelaza 
temperaturą taką jest temperatura płynnego po-

wietrza, dla miedzi jeszcze nizsza, dla wolframu
zwykła temperatura pokojowa i t . d . 

L. Guillet i J. Cournot podają ciekawe zesta
wienie dla s zeregu metali i s topów. Robili oni po
miary twardości według Brinell'a i odporności na 
uderzenie przy temperaturach: -i- 20; - 20; - 80; 
- 190.2) 

Twardość według Brine ll a Kruchość (odporność na ude -
w !?g 111111" rzenie) w k„.r;· 11 1 {,' /Ił ';!. 

-!- 20 - 20 80 - 190 ' 20 20 - 80 - 190 

Żelazo elektrolityczne 
Stal wyzarzona O, I oo c 
Stal wyżarzona 0,33'1> c 
Stal wyżarzona 0,70°0 c 
Niklowa stal do cementacji c 0 ,06; Ni- 2,3 
Chromo-niklowa stal C - 0, 11 ; Ni · 5,74; Cr- 1.74 
Nikiel (Ni-98,8°0) 

Miedź (Cu- 99,9%) 
Mosiądz : Cu- 60.4; Zn - 39,3; Pb- 0 ,2 
Bron z niklowy 
Glin czysty: Si - 0,25; Fe- 0 ,6 

Duralumin: Cu- 3,6; Fe-0,6; Mn- 0,5 ; Si 0,6; 
Mg-0, 5 

Stop Al- Zn o zawartości: Zn - 15 '~ 

Stop Al- Zn o zawartości: Zn- 30% 
Stop Al Zn o zawartości: Zn- 15°~; Pb-1 ,5':, 

Zakres drugi znajduje się pomiędzy tempera
turą, w której metal jest bardzo kruchy aż do tem
peratury rekrys talizacji. 

Jest to zakres tak zwanej obróbki na zimno. 
Obróbka na zimno pozos tawia głębokie ślady w 
kryształach metalu, odkształca je i przeprowadz a je 
w ~tan naprężonej nierównowagi. Wraz z tern zmie
niają się silnie mechaniczne własności samego me
talu. 3) 

Trzeci zakres - to ten, w którym odbywa się 
obróbka metali na gorąco . Rozpoczyna się on od 

1
) Z . J~Hries i R. Arc her. Chem. and Me tal. Eng. 27. 

1922. Str. 747 , 784, 8 33. 1882, artykuł Z. f. Mkunde. 1923, 
259. 

' ) Comptes rendus. 1922. 384, art. „Stahl und Ei s en " , 
1922. 744 

") Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1925, Nr. 11- 12. 

:-lO 7i i7 2G\I 21,2 17 ) ,, 2,:) 1,9 

!JO 107 l l! 2; ·1 :11,!l :t~,:i ::!:! , ~) 1,8 
176 1 7~ l \lO 286 1:'1, 1 11 , 2 10,0 :1,7 

2:iu 2:10 2:H :i:~o 1 4,ł 11 ,2 10,0 ;3, 7 

J:l() J:l2 i:~:, 2:'10 •1 1, 2 :11 , 2 2:3, I :s, 1 

21n 211n ~8~ :l'iS I I ,S 7,5 :i, l 1,9 

Hl'l JO:: 2;,2 120 ł7 , :1 ł6, 2 :\ I -W,6 

:1 1 f)2 ;,:i GG 20,fi I S17 20.fi 20,1 

711 76 7() ns 1(),2 lł5,2 l 7,:'> 16,S 

l!'s 11-l 118 1-lS 8,1 7 ,;) 8,8 G,9 
2-l 2:- :!-! ;,:1 1 1 ,2 l P ,fi 11, :! 1 :s , I 

!O! \ł(j 10 ! 129 :1,0 :,,fi :i .O !'),6 
;,.) -l7 -lS 76 11 ,2 ll , 2 10,0 9,:~ 

1:!9 1:n ! ., -_, IH2 ~ , 5 :!,:1 1.9 1,8 
;,;) .~l .J,9 '>" ,, 10,0 10,0 10,0 8,1 

temperatury rekrystalizacji i dochodzi ai do tempe
ratury topienia metali. 

Wielkość ziaren w metalu lanym zależy od 
warunków stygnięcia. Im szybciej s tygnie metal, 
tern mniejsze są rozmiary i tern większą jes t ilość 
powstałych ziaren. 

Budowa m e talu odla nego, nie poddanego ja
kiejkolwiek wstępnej obróbce na zimno, zachowuje 
się przeważnie biernie na zmiany temperatury, a 
wielkość jego ziaren pozostaje niezmienną, za wy
jątkiem chyba zakresu tempera tur bliskich do tem
peratury topienia tego meta lu, lecz niższych od niej. 
Żelazo i inne m etale, posiadające w stanie twar
dym odmiany a llotropowe, gdy przemianom posta ci 
towarzyszy przemiana układu krystalograficznego 
ich siatek przestrzennych, wykazują pewne nieregu
larności. Żelazo zachowuje się podobnie jak wszyst
kie inne metale aż d o temperatury 906°C, t. j. do 
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allotropowej przemiany „'I." --,;('. Przy tempera
turze, wynoszącej dla czystego żelaza 906°C, tworzą 
się w czasie odbywania się alłotropowej przemiany 
„fJ."- ,;(' nowe ziarna ,;('-Fe. Ziarna te wzrasta
ją w miarę dalszego podnoszenia temperatury. 

Wzrost ziarn w metalach, znajdujących się w 
stanie stałym może zachodzić: I) w metalach, pod
danych obróbce na zimno; 2) w zgniecionych me
talicznych .proszkach (opiłkach); 3) w elektrolity
cznie strąconych metalach; 4) podczas odbywania 
się przemian allotropowych; 5) przy powstawaniu 
nowych faz. 

Właściwości mechaniczne odlanego metalu 
zmieniają się w miarę wzrostu temperatury w spo
sób charakterystyczny dla każdego poszczególnego 
metalu. Naprzykład żelazo miękkie, jak to wyka-
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Rys. I. 
Wpływ temperatury na mechaniczne właściwości 

żelaza, glinu, miedzi i mosiądzu. 

tura na mechaniczne własności glinu, miedzi i mo
siądzu. Dla miedzi (według Bengough) do 650°C 
wytrzymal:ość spada prawie równomiernie, zaś wy
dłużenie pozostaje niemal stałe. Powyżej 650°C 
wydłużenie wzrasta gwałtownie aż do maximum 
przy 900°C, po przekroczeniu których znowu stale 
spada. W temperaturach bliskich do punktu topie
nia i wytrzymałość i wydfożenie spada do zera. Po
dobnie przebiegają zmiany własności mechanicznych 

I 

glinu z tą tylko rożnicą, Że krytyczną temperaturą 
dla glinu jest temperatura około 400°C, przy której 
to temperaturze wytrzymałość zatrzymuje się w swym 
gwałtownym spadku, a wydłużenie silnie wzrasta. 
Osłabienie mechanicznych własności metali w za
kresie temperatur bliskich do ich punktów topienia 
jest zjawiskiem znanem i na niem opiera się spo
sób otrzymywania metali w stanie sproszkowanym 
(np. cyna). 

Powstaniu kryształów z płynnego metalu to
warzyszy, jak wiadomo, wydzielenie ciepła utajo
nego, co odpowiada utracie energji kinetycznej 
przez atomy przy przejściu ich ze stanu płynnego 
w stan stał'y i umieszczeniu ich w stałej siatce 
przestrzennej. Już w chwili powstawania ze stanu 
płynnego posiadają kryształy pewną spójność a 
wraz z tern i wytrzymałość. Twardość metalu i 
jego wytrzymałość wzrastają w miarę obmzania 
temperatury wraz ze zmniejszeniem rozmachu drgań 
atomowych i zwiększeniem sił przyciągających po
między atomami. Zanikanie ruchów atomowych 
jest zależne od temperatury i dlatego wytrzymałość 
kryształów wzrasta równomiernie w miarę obniża
nia temperatury o ile nie nastąpi nagła zmiana w 
porządku ugrupowania atomów (t. j. przemiana allo
tropowa). Właściwości różnych metali zależą, jak 
wiadomo, nie tylko od indywidualnego charakteru 
samego atomu, lecz także od budowy siatki prze
strzennej metalu, od rozkładu li od ilości atomów 
w siatce. 

Domieszki innego pierwiastku, dodane do płyn
nego metalu rozszerzają, po przejściu tego stopu 
w stan stały, zakres temperatur krzepnięcia stopu 
i dlatego wpływają na wielkość powstałych ziarn. 

I Szybkie stygnięcie (odlew do formy metalowej) da
je mniejsze ziarno. Powolne stygnięcie (odlew w 
piasku) wytwarza większe ziarna. 

Z. Jeffries i R. Archer 1
) przypuszczają, że 

istmeie dla stopów podwójnych określony sklad 

I 
krytyczny, który sprzyja powstawaniu większych 
ziarn z cieczy. Przy szybkiem przejściu przez za-

l 
kres temperatur, przy których odbywa się proces 
krzepnięcia, tworzy się większa ilość ośrodków kry
stalizacji; powolny przebieg procesu krzepnięcia nie 
wywołuje powstawania wielkiej ilości ziarn; ciecz 
krzepnie około już powstałych jąder a ziarna stają 
się wielkie. Zawsze jednak ziarna w odlewach bę
dą większe, niż w przedmiotach, obrobionych me
chanicznie. 

zał w swych doświadczeniach Goerens (patrz rysu
nek Nr. I), po osiągnięciu pierwszego maximum 
dla wytrzymałości R i minimum dla wydłużenia A, 
odpowiadającym temperaturze około 250°C, wyka
zuje w dalszym ciągu stałe obniżenie równocześnie 
i wytrzymałości i twardości, podczas gdy stopień 
plastyczności, względnie wydłużenie stale przy tern 
wzrasta Temi to cennemi właściwościami znacz
nej plastyczności żelaza przy wysokich temperatu
rach posługujemy się przy wykonywaniu obróbki 
na gorąco (powyżej A 1). I 

Wpływ prawie analogiczny wywiera tempera- 1
) „The Science of Metals", New York 1924. 
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Poszczególne kryształy są złożone z atomów, 
ustawionych w• określonym porządku, właściwym 
dla każdego indywiduum metalicznego. Do tego 
określonego porządku dążą powrócić atomy, jeżeli 
porządek ten został naruszony pod wpływem sił 
zewnętrznych. Dzięki właśnie temu dążeniu meta
le posiadają sprężystość. Po przekroczeniu grani
cy sprężystości osłabia się najpierw łączność po
między poszczególnemi krystalitami (częściami krysz
tałów) a następnie występuje przełom w samym 
krysztale wzdłuż płaszczyzn najmniejszych oporów. 

Gdy poddamy kryształ mechanicznym działa
niom odksztalcającym na zimno poniżej granicy 
sprężystości, to on może, lecz nie musi pozostać 
odkształconym. Po usunięciu sił odkształcających 
kryształ taki powraca do swej pierwotnej formy 
stałej. Odkształcenie kryształu wymaga określonej 
energji, która gromadzi się przytem w samym 
krysztale i wydziela się przy powrocie jego do 
pierwotnej formy, albo przy wykonaniu jakiejkol
wiek pracy. Dlatego też kryształ, odkształcony po
niżej lub powyżej granicy sprężystości, posiada wię
kszą ilość energji, niż kryształ wolny od naprężeń 
i nie odkształcony. 

Wielkość ziarna wpływa na właściwości me
chaniczn e metalu. Wraz ze zwiększeniem rozmia
rów ziarna, zmniejsza się kujnpść, a zatem zmniej
szaj ą się twardość i wytrzymałość. Naprzykład 
cynk, posiadający drobne ziarno, jest kujny przy 
temperaturach pokojowych, natomiast cynk, mający 
wielkie ziarna, jest kruchy. Różnica ta zanika w 
temperaturze płynnego powietrza; drobno i grubo 
ziarnisty cynk stają się przy tych temperaturach 
jednakowo kruchymi. Największe wydłużenie od
powiada średniej wielkości ziarna (np. w niklu, 
miedzi, srebrze, mosiądzu i t. p.); nastąpnie, jak 
wiadomo, większą rolę odgrywają: kształt próbki, 
temperatura badania, obciążenie, czas trwania od
kształcania i t. d. Jednakowoż wszystkie te czyn
niki działają w określonym zakresie temperatur; po
wyżej i poniżej tego zakresu zachodzą inne sto
sunki. 

Mechaniczna obróbka na zimno niszczy krysz
tały. Początkowo zachodzi odkształcanie poszcze:
gólnych ziarn w kierunku działania sił, a następnie 
ziarna te rozdrabniają się na drobne krystality. O 
ile w odlanym, nieobrobionym metalu poszczegól
ne ziarna posiadają różną niezależną orjentację, to 
pod wpływem mechanicznej obróbki przyjmują drob
ne krystality orjentację, zbliżającą się do kierunku 
sił działających. 

Obróbka na zimno zwiększa, jak w iadomo, 
wytrzymałość i twardość metalu, a zmniejsza pła 
styczność i wydłużenie. Im wyższą będzie tempe
ratura, p rzy której odbywa się obróbka mechanicz
na, tern mniejszym będzie wpływ tej obróbki na 
właściwości metalu. Innemi słowy : obróbka meta
lu w stanie gorącym wywołuje taki skutek, jak ob. 
róbka na zimno z następnem wyżarzani em. 

Wiadomo, że odpowiednie wyżarzanie dopro
wadza każdy metal, poddany poprzedniej obróbce 
na zimno, do stanu normalnego (rys. 2 według J. 

Czochralskiego i rys 3 według Bardwełl'a. Za I normalny stan metalu uważać będziemy tę krysta
liczną, nienaprężoną, nieodkształconą budowę, jaką 
posiada odlany metal przed obróbką na zimno. 
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Rys. 2. 

Wpływ temperatury wyżarzan ia na właściwości me
chaniczne na zimno obrobionych: miękkiego żelaza, 

glinu, miedzi i mosiądzu. 

200 400 600 800 ° C Temperatura wyżarzania 

Rys . 3 

Wpływ wyżarzania na właściwości na zimno obro
bionej miedzi podług Bardwell'a. 

Technika dawno już stwierdziła, że najlepsze 
właściwości mechaniczne posiada drobnoziarnisty 
metal. Ostateczna wielkość ziarna w metalu, pod
danym mechanicznej obróbce na gorąco, zależy od 
końcowej temperatury, przy której zak0ńczono ob
róbkę metalu. Im wyższą jest ta temperatura, tern 
bardziej gruboziarnistym będzie metal. Drobnoziar-

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



Nr. 21 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 909 

nistość metalu osiągnąć można tylko wtedy, gdy 
zakończy się obróbkę mechaniczną przy określonej 
minimalnej temperaturze. Temperatura ta jest cha
rakterystyczną dla każdego metalu Naprzykład dla 
żelaza temperaturą tą jest A1; zakończenie kucia 
przy temperaturze nieco niższej od A1 zapewnia 
otrzymanie drobnoziarnistej budowy. 1

) Sykes poda
je następującą zależność. wytrzymałości od wielko
ści ziarna dla stali molibdenowych: 

Pojedynczy kryształ wykazał wytrzy-
małość . 22,4 kg mm 2 

Kryształ o przeciętnej średnicy 0,028 mm 35,7 I 
Basset i Da wis określili ~~~:n~ tw::~:ści ::we-

dług Brinell'a dla „a." mosiądzu, który przy prze
ciętnej średnicy 

z1arna: 0,356 mm wykazał twardość: 41,7 kg mm2 

o. 117 49,2 
0,076 52,4 
0,036 62,4 
0,024 77,4 

Wspominaliśmy JUZ poprzednio, Że przy sto
sunkowo niskich temperaturach złom przechodzi 
przez kryształ; przy temperaturach wysokich, bliz
kich do punktu topienia, złom przechodzi wzdłuż 
granic kryształów. Pomiędzy temi przypadkami 
krańcowemi znajduje sję zakres temperatur, w któ
rym charakter złomu zależy od czasu trwania natę
żenia. Dłuższy czas trwania obciążenia wywołuje 
złom wzdłuż granic ziarn; krótko i ostro działające 
obciążenie wytwarza złom, przechodzący przez ziar
no. W tym zakresie temperatur, stosunek pomiędzy 
wytrzymałością a wielkością ziarna jest odwrotny 
do tego, jaki zachodzi przy niskich temperaturach; 
metal z większem ziarnem jest twardszy niż metal 
z drobnem ziarnem. Stąd wypływa, że dla każde
go metalu istnieje określona temperatura, przy któ
rej twardość i wytrzymałość są najmniej zależne od 
wielkości ziarna. Temperatura ta odpowiada jed
nakowej spójności w krysztale i w międzykrysta
licznej materji. 2) Dla miedzi obciążenie, wywołują
ce złom po 3 sekundach, wymaga 950°, jako tem
peratury jednakowej spójności; obciążenie zaś, wy
wołujące rozerNanie po znacznie dłuższym czasie 
trwania, wymaga 300°, jako temperatury jednakowej 
spo1nosci. Dla cyny przy krótkotrwałych obciąże
niach, temperatura ta znajduje się powyżej tempe
ratur pokojowych, a przy długotrwałych obciąże
niach, poniżej temperatur pokojowych. W ten spo-

1) Po takiej obróbce zostaną wszystkie braki odlewnicze 
(bańki, żuż.e i inne zanieczyszeozenra) wyciągnięte w kierunku 
obróbki metalu . Wszelkie zanieczyszczenia kruche niszczą się 
podczas obróbki mechanicznej, rozpadając się na większą ilosć 
drobnych, wtrąconych w masę metalu. Dlatego otrzymuje me
tal po kuciu „ulepszone" właściwości, występujące szczególnie 
w kie runku obróbki. 

>) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1925. Nr. 12 „Umoc· 
nienie n:etali", str. 507. 

sób badanie, przeprowadzone przy temperaturze po
kojowej, doprowadza albo do złomu, przechodzące
go przez ziarna, a lbo do złomu, idącego wzdłuż 
granic kryształów. Określenie twardoś ~i cyny we
dług Brinell'a przy stałem obciążeniu 200 kg, wyka
zało następującą zależność pomiędzy grubo wzglę
dnie drobnokrystalicznym złomem z jednej strony 
a twardością z drugiej strony w zależności od cza
su trwania obciążenia: 

Gruboziarnista cyna 
Drobnoziarnista cyna 

Krótkie 
obciążenie 
(10 sek.) 

9, 12 kg/mm2 

11,32 

Długie 
obciężenie 
(I godz.) 

7,3 kg mm2 

4,7 

Przy krótkiem obciążeniu (I O sek.) twardość 
cyny drobnoziarnistej jest większą, ponieważ tem
peratura jednakowej spójności dla niej jest wyższą, 
niż temperatura badania. Przy długotrwałem ob
ciążeniu (I godz.) występuje zjawisko odwrotne: 
temperatura doświadczenia jest wyższą, niż tempe
ratura jednakowej spójności i dłatego twardość gru
boziarnistej cyny jest większą, niż twardość cyny 
drobnoziarnistej. 

Doświadczenia, przeprowadzone nad glinem 
wykazały, że temperatura jednakowej sp0Jnosc1 
przy powolnem obciążeniu znajduje się powyżej 
temperatur pokojowych. Jednakże "badania te nie 
wykazały żadnej różnicy w twardości próbek, pod
danych obciążeniu przy różnym czasie trwania te
goż (I O sek. i 15 min.), chociaż w obu wypadkach 
twardość drobnoziarnistych próbek była nieco wię
kszą od twardości gruboziarnistych. 

Wolfram wykazuje pewne odchylenia: poniżej 
200° staje się kruchym i daje złom, idący wzdłuż 
granic kryształów. 

li. 
Gdv metal zostanie odkształcony przy pomo

cy obróbki na zimno, wówczas poszczególne kry
ształy, z jakich się przedmiot metalowy składa, zo
stają odkształcone i rozbite na znaczną ilość mniej
szych, również odkształconych krystalitów. Cha
rakter ich odkształcenia będzie podobny do tego 
odkształcenia, jakie przytem otrzymał caly przed
miot metalowy. 

Sprężyście odkształcone kryształy posiadają 
większą ilość energj i, niż nieodkształcone i dlatego 
znajdują się w stanie mniejszej równowagi. We
wnętrzne tarcie w takim krysztale chociaż jest wiel
kie jednak znajduje się w równowadze z sprężyś
cie naprężoną siatką przestrzenną. Mikroskop stwier
dza, że odkształcone w ten sposób ziarna nie zmie
niają się przy zwykłych temperaturach. Wyjątek 
stanowią miękkie metale (cynk, olów, cyna, kadm), 
które, będąc sprężyście odksztakonemi, już przy 
zwyczajnych temperaturach zmieniają z czasem 
ukształtowanie swych odkształconych i rozbitych 
ziarn. 

W miarę wzrostu temperatury (stopień tego 
wzrostu jest charakterystyczny i różny dla każdego 
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ki -= 50,9't. Podczas wyżarzania przy 600° powstają 
ziarna bliźniacze, których nie było w odlewie. Przy 
275° nie zauważono żadnego wzrostu ziarn. Podo· 
bny charakter posiadać będą analogiczne krzywe 
i dla innych stopów. 

Jednakże od reguły tej istnieją odchylenia. Na
przykfad Me. Adam stwierdził, że żelazo „Armco" 1), 

odkształcone a następnie wyżarzone przy mniej wię
cej 800°, posiada stałą wielkość ziarn . Przy tempe
raturach powyżej 800° ziarna te szybko wzrastają. 
Charakter krzywej dla „Armco"-żelaza będzie do 

metalu i zależy równiez od stopnia obróbki na zi
mno) odkształcone krystality przechodzą stopniowo 
w nowe kryształy wskutek właśnie dążenia do przy
wrócenia normalnego nienaprężonego stanu swej 
siatki przestrzennej (t. j. do postaci, odpowiadają
cej ich fizycznemu stanowi równowagi). Przy sla
bem podwyższeniu temperatury nowe kryształy ma- 1 

lo się będą różnić od pierwotnych, nieodkształco
nych i chyba tylko tern, Że wymiary nowych kry
ształów dążą we wszystkich kierunkach do przyję
cia jednakowej wielkości, co znaczy, że nowe ziar
na posiadać będą przeważnie postać kuli, łub kształt 
do niej bliski. Przy dalszem podnoszeniu tempe
ratury, w miarę wzrostu ruchliwości atomów, zacho
dzą w samej siatce przestrzennej bardziej energi
czne przegrupowania, a przy jeszcze większym wzro
ście temperatury, ziarna szybko rosną. 

, 800° równy, a powyżej nastąpi gwałtowny wzrost 
tej krzywej. Z. Jeffries znalazł, że krzywa wzrostu 
ziarn dla sproszkowanego wolframu zbliża się do 
linii prostej. 

Występowanie takich nowych kryształów w 
przedmiotach metalowych nazywa się zjawiskiem 
rek r y st a 1 i z ac J i. Ta zaś najniższa temperatura, 
przy której już można zauważyć powstawanie no
wych rekrystalizowanych ziarn, powstałych po po
przedniej głębokiej obróbce na zimno, nazywa się 
t em p er at ur ą rek r y s ta 1 i z a c j i. T emperatu
ra ta jest naturalną granicą pomiędzy procesami tak 
zwanej obróbki na zimno a procesami obróbki na 
gorąco: 

1) Temperatura rekrystalizacji jest 
t e m n 1 z s z ą, i m w i ę k s z y m b y ł s t o p i e ń 
p opr ze dz aj ą ce j obr ó b ki. Jako na konkretny 
przykład można wskazać na doświadzenia Mathew
son' a i Phiłips'a, którzy badali warunki rekrystali
zacji dobrze wyżarzonego „r1." - mosiądzu. Mosiądz 
ten, po odkształceniu przy pomocy wyciągania w 
temperaturach pokojowych aż do osiągnięcia 4% wy
dłużenia, rekrystalizował dopiero przy 650°, po o
siągnięciu "".aŚ 40°6 wydłużenia, rekrystalizował już 
przy 350° i to w przeciągu 30 minut. Carpenter i 
Elam wyciągali glio handlowy o 2°0 i zauważyli 
ślady rekrystalizacji dopiero po 65 godzinnem wy
żarzeniu przy 500°. Po większych odkształceniach 
temperatura ta obniża się do 200° i niżej. 

2) Te m per a tu r a rek r y s ta I i z ac j i j est 
te m n i ż s z ą, i m n i ż s z ą b ę dz i e t em p e r a
t ur a obróbki met a 1 u. Wyjątek stanowi mięk
kie żelazo poddane obróbce przy 200°. 

3) Temp er at ur a rek rys ta I i z ac j i j est 
t e m n i ż s z ą, i m cz y s t s z y m b ę d z i e m e t a I. 
Wiadomo, Że roztwory stałe posiadają wyższą tem
peraturę rekrystalizacji niż czysty rozpuszczalnik 
(metal). Naprzykład: „'7." mosiądz (z 34~ cynku) 
posiada po głębokiej obróbce na zimno temperatu
rę rekrystalizacji około 300°, podczas gdy tak samo 
odkształcona miedż ma temperaturę rekrystalizacji 
okofo 200°. W szełkie zanieczyszczenia zwiększają 
wewnętrzny opór metalu, przeciwdziałający wzro
stowi ziarn, i z tego powodu zwiększają temperatu
rę jego rekrystalizacji. Normalny wzrost ziarn od
kształconego roztworu stałego w zależności od tem
peratury wyżarzania przedstawiono na rys. Nr. 4. 
zestawionym~według Basset,a i Davis'a dla „-:x"-mo
siądzu o zawartości 3za0 cynku przy stopniu obrób-
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Wpływ temperatury 30 minutowego wyżarzania na 
wielkość ziaren, mosiądzu (68 : 32), stopień obróbki 

50,9~ {według Bassett'a i Davis'a). 

4) Temperatura rekrystalizacji je st 
te m n iż s z ą, im mniejsze m był o ziarn o 
met a 1 u p r ze d j ego o br ó b ką n a z i m n o. 
Metal drobnozia rnisty, odkszt akony o 1 '~, może po
siadać niższą temperaturę rekrystalizacji, niż grubo
ziarnisty metal, odkształcony o 5% i więcej. Dlate
go też często istnieje niezgodność w ocenianiu sto
pnia obróbki na podstawie wyniku rekrystalizacji. 
Naprzykład: drobnoziarnista bla cha glinowa, pod
dana głębokiej obróbce i wyżarzona przez wie le 
godzin przy 250", rekrystalizuje, daje jednak drobne 
ziarno. Po rekrystalizacji przy 300° posiada ta sa
ma blacha bardziej grube ziarna. Bardzo grubo
ziarnista blacha glinowa, poddana wyciąganiu o 5~, 
nie wykazała po wyżarzeniu przy 300° żadnej rekry
stalizacji. 

5) Temperatura rekrystalizacji je s t 
t em n i ż s z ą, i m d ł u że j t r w a p ro ce s n a
g r z ew a n 1 a. Czas trwania procesu rekrys talizacji 

1
) Prawie c1yste żelazo wyrobu T he American Rolling 

Mill Co. Middletown Ohio U S. A 
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jest ważnym czynnikiem zwłaszcza przy niskich tem· 
peraturach. Na zimno obrobiony metal może cza
sami wykazywać ukończoną rekrystalizację po upły
wie jednej godziny łub dłuższego czasu, może na
tomiast nie wykazać żadnych śladów rekrystalizacji 
po upływie 5 minut Naprzyklad w „'ł"-mosiądzach 
otrzymujemy po wyżarzei:iiu przy 650° graniczną 
wielkość ziarn już po 30 minutach; wielkość ta nie 
zmienia się przy dal$zem nagrzewaniu. Przez wy
żarzanie przy 325° dochodzi do tej granicznej wiel
kości dopiero po up~ywie całych dni. Krzywa Nr. 
5, ułożona przez Mathewson'a i Phillips'a, wykazu
je zależność czasu od temperatury, potrzebnej do 
osiągnięcia określonej stałej twardości, co może być 
wskazówką. że otrzymaliśmy ziarna o określonych 
stałych granicznych rozmiarach. W określonych wa
runkach temperatury w wysokich temperaturach) 
ziarno osiąga zwykle swą graniczną wielkość i jest 
stałem dopóki metal nie zostanie poddany działaniu 
wyższej jeszcze temperatury. Istnieją dla poszcze
gólnych metali pewne zakresy temperatury, w któ
rych wzrost ziarn odbywa się bardzo długo i do
prowadza w rezultacie do bardzo wielkich ziarn. 
Dla wielu jeszcze metali nie został określony ten 
przejściowv zakres temperatur. Dla wolframu jest 

\ 
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300 

275 

250 

225 

2000 

' - r--~ --
I 

75 150 225 
czas (godziny) 
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Rys. 5. 

Zależność czasu od temperatury w celu otrzymania 
stałej z góry przyjętej twardości sklerostopowej 

(według Mathensona i Philips'a). 

to temperatura bliska do 2 !00°. Wolframowa nitka 
dla lampek elektrycznych posiadała po 90 dniowem 
wyżarzeniu przy tej temperaturze wielkie ziarna o 
granicznych wymiarach. Ziarna o tych samych gra
nicznych wymiarach można było uzyskać przez pa
rominutowe wyżarzenie przy 3400°. Tempera turą 
taką dla „Armco" zełaza jest mniej więcej 850°, dla 
glinu około 550°. Czas trwania rekrystalizacji przy 
tych temperaturach wynosić może cale łata. Przy 
nieco wyższych temperaturach ziarno szybko osią
ga swą graniczną wielkość i dalej już nie rośnie 
Jeżeli znaleźliśmy temperaturę, przy której do prze
prowadzenia zupełnej rekrystalizacji potrzeba kilka 
godzin, to nieznaczne obniżenie temperatury powo· 
duje duże zwiększenie czasu trwania procesu aż do 
osiągnięcia granicznej wielkości ziarn, t. j. zupełnej 
rekrystalizacji. 

6) Na temperaturę rekrystalizacji 
w p l y w a n a t u r a s a m e go m e t a I u. Miękkie 
niskotopliwe mecale po odkształceniu często rekry
stalizują przy pokojowych temperaturach i dlatego 
nazywają się samowyżarzającemi się. 1) Z. Jeffries 
i R. Archer podają przybliżone temperatury rekry
stalizacji dla pewnych metali i tak dla: 

wolframu . 
tantalu . 
molibdenu 
platyny 
srebra 
złota 
miedzi 

1200" 
1000° 
900° 
450° 
200° 
200° 
200° 
150° 
600° 
450° 
150° 

magnezu 
niklu 
żelaza 
glinu 
cynku 
kadmu 
ołowiu 
cyny 

temperatura pokojowa 
około temperatur pokojowych 

} poniżej temper. pokojowych. 

Podobne zjawisko zaobserwowano przy nagrze
waniu zbrykietowanych proszków wolframu, molib
denu i niklu. Gęstość takich brykietów nie wyno
siła nawet 60't gęstości czystych metali. Tempera· 
tura ogrzewania była zawsze znacznie wyższą od 
temperatury rekrystalizacji, jednakże niższą od pun
ktu topienia. W tak zwanym zakresie temperatur 
rekrystalizacji zaczynają ziarna zbrykietowanego me
talu szybko rosnąć w miarę zwiększenia tempera
tury i czasu trwania procesu ogrzewania. 

Sproszkowane „Armco" żelazo (zawierające 
0,0211

" C). następnie sprasowane2) i ogrzane do 850° 
posiadało ziarna: 

po godzinie ogrzewania o średnicy 0,06 mm 
po 1 O godzin. ogrzewania o średnicy 0,20 mm 
po 168 godzin. ogrzewania o średnicy 6 35 mm 

Podobne zjawisko wzrostu ziarn zaobse1wować 
można i na elektrolitycznie strąconych metalach po 
ogrzewaniu poniżej punktu topienia. 

Gdy odksztakenie dokonywało się przy wyż
szych temperaturach, przy których rekrystalizacja 

) Im większe jest odksztafo~nie, tern więksu zn<"hodzą 
zmiany w stiukturze odkształconego metalu i tern większa jest 
możliwość powat1:twania nowyc-h ziarn Możliwość ta wzrasta w 
mierc; wzrostu tempetatury wyżarzania. JednAkowoż temperatu· 
ra, potrzebna dla wywołania zmian rtrukturnlnych, obniża się w 
miarę wzrostu odkształcenia, a clla łatwo topliwych metali od
bywa się pny silnych odkształceniat"h już w zwykłych tempe
raturach Taka rekrystaliz1H· ja na2ywa się S<llllfl< -'l'llllq. 

Norbury podaje ciekawy przykład •amoczy nnej r„krystali
za<"ji. Ołów wyciągnięto pod młotem. "lastępnie mierzono je
go hvardość raz bezpośrednio po ku<"iu. to znowu w jakiś czas 
potem i okazało się, Że cłów. poprzednio odkształcony na zim· 
no o 10' (stopień obróbki - IO' .), tracił swą twardość powoli i 
częściowo tylko, zaś przy stopniu obróbki 30° 0 strata twardoś
ci była 11wałtowna i t"ałkowita. 

) Cook 1 Evans powołują się na dowód Zeu„rwald"a, 
który wykrył, że wzrost ziarn w proszkach metalicznych zacho
dzi nawet w tych wypadkach, w których spo•ób przygotowania 
proszku wykluczał możliwość jakichkolwi„k odkształt"eń. 
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odbywa się z określoną szybkością, powo~ującą od- róbką) nierównomiernie ogrzany (t. j. rozne m1e1sca 
zyskanie określonych mechanicznych właściwości, jego masy ogrzano do różnych temperatur), wów
to wzajemny stosunek utwardzającego działania ob- czas struktura takiego metalu będzie po rekrystali
róbki przy tej temperaturze, szybkości rekrystalizacji zacji bardzo niejednorodną. Próbki takie rekrysta
i czasu trwania procesu rozstrzyga, czy po dokona- lizują w dosyć szerokim zakresie temperatur. Im 
niu odpowiedniego odkształcenia pozostaną ślady wyższy był stopień obróbki, tern węższy staje się 
odksztakenia, czy też nie! Ponieważ szybkość re- zakres temperatur, w którym odbywa s ię zupełna 
krystalizacji zależy od stopnia poprzedniego od- rekrystalizacja. 
kształcenia, przeto związek pomiędzy szybkością I Z. Jeffries i R. Archer rozróżniają dwa typy 
rekryst.alizacji a stopniem utwardzenia metalu, wy- , stopniowych zmian warunków rekrystalizacji jedne
wolanym przez obróbkę, jest bardzo zawiły. Dla go i tego samego przedmiotu: I) „generał strain 
tego też należy brać pod uwagę wyżej wymienione gradients", gdy stopniowa zmiana wielkości wewnę
względy przy wyborze temperatury, odpowiedniej trznych naprężeń występuje na całym przekroju me
dla odkształcenia. tałicznego przedmiotu (przy zginaniu, przy próbie 

Szybkość, z jaką odbywają się zmiany form Brinell' a), przyczyną tego iest wyrażna nierówno
przy odkształceniu, ma również wielkie znaczenie. mierność mechanicznych odkształceń; 2) ,,local 
Naprzykład, wolno odbywające się prasowanie lub strain gradients",jest to zmiana w naprężeniach są
tłoczenie większych kawałków metalu, zachodzące siednich ziarn albo nawet różnych miejsc tego sa
przy pewnej stałej temperaturze, może nie spowo- mego ziarna. 
dować zjawisk utwardnienia (hartu). Walcowanie Określone kombinacje niejednorodności budo. 
przy tych samych temperaturach nadaje metalom wy, składu, obróbki i ogrzewania (ochładzania) wy
znaczne utwardnienie, ponieważ odbywa się z wię- wołują ten nienormalny wzrost ziarn („germination"), 
kszą szybkością . którym zwykle odznaczają się rekrystalizowane przed-

Obróbkę przy wysokich temperaturach Można mioty metalowe. 
utożsamić ze stanem niedoskonałej rekrystalizacji. 
W wypadkach tych pozostają w metalu resztki we· 
wnętrznych naprężeń, które dążą do wywołania we
wnętrznych zmian tak długo , dopóki przyczyny te
go dążenia nie zostaną całkowicie usunięte t. j. do
póki szybkość rekrystalizacji nie stanie się nieskoń
czenie powolną. Temperatura rekrystalizacji zmie
nia się nie tylko dla różnych stopni obróbki róż
nych kawałków metalu, lecz i dla różnych miejsc 
tego samego kawałka metalu, jeżeli poddano ich 
obróbce w niejednakowym stopniu. Gdy przedmiot 
metalowy został odkształcony w jednem miejscu 
bardziej niż w drugim, wówczas przy pewnej okre
ślonej temperaturze wyżarzania część przedmiotu 
uniknie rekrystalizacji. Jeżeli temperatura wyżarza· 
nia była niską, to rekrystalizują t~·lko najbardziej 
odkształcone części; gdy natomiast temperatura wy
żarzania będzie wysoką, wówczas miejsca stosunko
wo mało odkształcone posiadać będą bardzo wiel
kie ziarna, zaś miejsca s ilnie stosunkowo odkształ
cone wykażą obecność małych ziarn (patrz rysunek 
Nr. 9 i I I). 

Podwyższenie temperatury przy wyżarzaniu 
równomiernie odkształconego przedmiotu działa 
dwojako: I) zwiększa li czbę nowo utworzonych 
ziarn na jednostkę objętości w jednostce czasu 
(T ammann 'a „Kornenzahl - KZ"), co znowu wpły
wa na zmniejszenie wielkości ziarn; 2) zwiększa 
szybkość krystalizacji (T ammann' a „Kristalisations· 
geschwindigkeit - KG"), co zmusza już utworzone 
ziarna do szybkiego wzrostu tak długo, dopóki nie 
wzmoże się czynne „KZ" i nie powstaną nowe ziar
na. Trudno z góry określić, które z tych działań 
będzie przeważać. 

Gdy poddany równomiernej mechanicznej ob
róbce przedmiot był poprzednio (t. j. przed tą ob-

Ili. 

Temperatura rekrystalizacji roztworów stałych 
wzrasta w miarę wprowadzania w roztwór stały co
raz to większych zawartości domieszek. Naprzy
kład, temperatura rekrystalizacji czystej miedzi jest 
niższą, od temperatury rekrystalizacji mosiądzu, cho
ciaż temperatura topienia i temperatura rekrystali
zacji czystego cynku są niższe, od odnośnych tem
peratur czystej miedzi. Z. Jeffries i R. Archer 
stwierdzili, że wzrost ziarn zeleży od krytycznej za
wartości domieszek, wprowadzonych w roztwór 
jeszcze w stanie płynnym. Naprzyklad, dodatek 4i 
miedzi do glinu wywołuje po skrzepnięciu stopu po· 
wstawanie umiarkowanych ziarn; zwiększenie tej 
krytycznej zawartości wytwarza powstawanie bar
dzo wielkich ziarn. Większe ilości dodanej do gli
nu miedzi znowu powodują zjawianie się w stopie 
małych ziarn. 

Prof. A. Sauveur w roku 1916, zwrócił uwagę 
na granicę krytycznej zawartości węgla w żelazie. 
Znalazł on, że „Armco"-żełazo, zawierające 0,02~ 
C nie okazywało wzrostu ziarn nawet po takich od
kształceniach , jakie wywołują naprężenia krytyczne. 
Próbki rekrystalizowały jedynie w granicach zawar
tości C od 0,04% do 0, 12~0• Niejednokrotnie badano 
górną granicę zawartości węgla w stalach rekrysta
lizujących po obróbce na zimno. F. Korber1) ozna
czył 0,25':, C jako zawartość graniczną, zaś J. A. 
Fischer2) podał' 0,29% C jako graniczne. Oznacza 
to, że węgiel, znajdujący się w stalach pod posta
cią F e3 C, stanowi mechaniczną przeszkodę dla zja
wisk rekrystalizacji. 

1) F. Korber- Stahl und Eisen, 1925, Nr. 7- 8. 
2

) P. Fischer- Kruppsche M~>natsheft, 1923, 77- 114. 
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Gdy rozpuszczalnik (naprzykład nikiel w sto- I 
pach Ni- Cu) posiada znacznie wyŻizą temperaturę I 
rekrystalizacji, niż metal rozpuszczony (miedż), wów
czas w stopach tego rodzaju, zawierających mały 
procent metalu rozpuszczonego (Cu) będzie się tem
peratura rekrystalizacji obniżać. Naodwrót dodatek 
niklu do miedzi zwiększa temperaturę rekrystali
zacji. W ogólności stwierdzono, że temperatura re
krystalizacji roztworów stałych jest wyższą od tem
peratury rekrystalizacji tego składnika, który rekry
stalizuje przy najniższej temperaturze (t. j. najłat
wiej). Jeżeli w roztworach stałych punkt topliwoś
ci obniża się wskutek wprowadzania coraz to no
wych ilości metalu rozpuszczalnego, to temperatura I 
rekrystalizacji takiego stopu wzrasta, przy tern zwę
ża się zakres temperatur, w których może odbywać 
się wyżarzanie. 

O ile ten drugi składnik nie rozpuszcza się w 
twardym metalu rozpuszczalniku, lecz rozkłada się 
w niem w postaci mechanicznych wtrąceń (eutekty
ka) lub jako oddzielna faza, np. wtrącenia Th02 w 
wolfamie, to utrudnia on mechanicznie wzrost ziarn. 
Te mechaniczne przeszkody stawiają tern większy I 
opór wzrostowi ziarn, im są one bardziej drobno
ziarniste. Przy stałej wielkości cząsteczek takich 
przeszkód mechanicznych, opór ich przeciw wzro
stowi ziarn będzie oczywiście tern większy, im wię
kszą będzie ich ilość. Żużle w kutym lub walco
wanym żelazie przeszkadzaj<! wzrostowi ziarn bar
dziej w kierunku prostopadłym do kierunku zgniotu 
(na przykład: walcowania blachy kotłowej), niż w 
kierunku równoległym. 

Z. Jeffries i R. Archer przytaczają taki fakt 
ze swych badań nad rekrystalizacją nitek wolframo
wych, przeznaczonych dla elektrycznych lamp ża
rowych. Gdy s prasowany wolframowy proszek, za
wierający O.si Th02 , jako domieszkę, poddawali 
działaniu wysokich temperatur w celu rekrys tali
zacji, wówczas wszystkie ziarna stawały się osta
tecznie równoosiowe. Gdy następnie metal taki 
obrobiono mechanicznie przy temperaturze około 
1300 zapomocą wyciągania, wtedy kuleczki Th02 
wyciągały się we włókienka, niezmieniające się na
wet przy bardzo wysokich temperaturach obróbki. 
Równocześnie silnie wyciągały się ziarna wolframu 
w kierunku obróbki. Cienkie włókna ThO„, nie 
dające się zaobserwować w mikroskopie, prze"szka
dzały przy następnej rekrystalizacji wzrostowi ziarn 
wolframu w kierunku prostopadłym do kierunku wy
ciągania i dlatego ziarna wolframu pozostawały wy
ciągnięte i po rekrystalizacji. 

Dalszy wzros t trudności przebiegu rekrys tali
zacji stanowi nierównomierne rozłożenie mechani
cznych wtrąceń w całej masie przedmiotu metalo
wego. 

Każdemu stopniowi naprężenia odpowiada o
kreślona „krytyczna" temperatura wzrostu ziarn 
(„germinative temperatur"). Ciekawy przykład te
go prawidła podają Z. Jeffries i R. Archer przyta
czając go za Ruders'em. Ten o statni badał stale 

krzemowe, wyżarzone przy 1100°, następnie od
kształcone przez wyciąganie i ponownie wyżarzane 
przy temperaturach od 750° do I !00°. Wyniki ba
dań (określanie wielkości otrzymanych ziarn) do
prowadziły do stwierdzenia takiej kolejności: 

Stopień Wielkość ziarn w zaleiności od te-mperatury na-
obróbki eto;pnego wyżarzania 

('' 0 wydłuż„-
800° 950° ni a 750 1100• 

0,625 wielkie 
1,250 wielkie średnie 
2,500 wielkie ś r e d n i e 
5,000 wielkie ś r e d n e 
6,750 ś r e d n e 

Wynika z tego, że temperatura wzrostu ziarn 
obniża się w miarę zwiększenia stopnia obróbki. 
Gdy temperatura wyżarzania jest wyższą od tem
peratury wzrostu ziarn, wówczas otrzymamy bar
dziej drobne ziarna. Gdy wyżarzanie odbywa się 
w temperaturze wzrostu ziarn („germinative tempe
ratur"), to jest przy temperaturze początku rekry
stalizacji, wówczas jako wynik takiego wyżarzania 
otrzymamy wielkie ziarna. 

Wielkość ziarn, otrzymanych przez wyżarza
nie przy „germinative temperatur", będzie tern wię· 
ksza, im wyższa była ta temi:-eratura, to jest im 
mniejszym był stopień obróbki metalu na zimno. 
Stąd wynika taka ciekawa kolejność: Próbka krze
mowej stali (patrz tabela powyżej), której stopień 
obróbki wynosił 2,5~ wydłużenia, posiadała tempe
raturę wzrostu ziarn 800°. Wyżarzanie przy tej tem
peraturze wywołuje gruboziarnistość. Jeżeli ogrze
jemy tę samą stal do temperatury o 300° wyższej 
od poprzedniej, to znaczy do 1100° i to tak, aby 
krytyczny zakres „germinative temperatur" przebyć 
jak najszybciej, wtedy przy I 0-godzinnem ogrzewa
niu takiej próbki przy 1100° otrzymamy budowę 
drobnoziarnistą! W razie ponownego ogrzewania 
przez dłuższy czas przy 800° ziarno znowu zwię
kszy swoje rozmiary. Przykładem takiego nienor
malnego wzrostu ziarna jest przytoczony przez Z. 
Jeffries'a brykiet wolframowy, zawierający 0,75°0 

Th02 , który odgrywa w metalicznym wolframie ro
lę mechanicznej domieszki. W czystym wolframie 
nie zauważono żadnego anormalnego wzrostu ziarn. 
Domieszka jednak 0,75()0 Th02 sprzyjała nadzwy
czajnie wzrostowi ziarn przy temperaturach od 2600° 
do 2800°. Taki wolframowy brykiet składał. się po 
szybkiem ogrzewaniu do 3200° z jednakowych w 
całej swej masie stosunkowo drobnych ziarn o wiel
kości wynoszącej I I OOO tej wielkości, którą otrzy
mano przy temperaturach anormalnego wzrostu (dla 
w - 2600° 2800°). 

W dalszej, późniejszej serii swych w spania
łych badań nad wpływem „germinative temperatur" 
na wzrost ziarn podaje Z. Jeffries takie wyniki licz
bowe. Powolne ogrzewanie wolframowo-torowego 
brykietu do temperatury około 3200° dawało ziarno 
o przeciętnej średnicy 0,852 mm. Powolne ogrze-
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wanie do 2600° i następnie gwałtowne podwyższe
nie temperatury do 3200°, pn.y której to tempera
turze próbka musi pozostawać przez pewien czas, 
dało ziarno o przeciętnej średnicy 0, 178 mm Szyb
kie ogrzewanie od temperatur pokojowych do tem
peratury 3200° i dostatecznie długie wyżarzanie 
próbki przy tej temperaturze dało ziarno o naj
mniejszej średnicy 0,0114 mm. W ten sposób gwał
towne ogrzewanie metalu powyżej zakresu „germi
native temperatur" jest często najpewniejszym spo
sobem uniknięcia wielkich ziarn 1). 

Domieszki przeszkadzające, mają również swo
ją krytyczną zawartość, wpływającą na wzrost ziarn. 
Z. Jeffries dodawał do wolframowego proszku do· 
miei;zkę Th02 w ilościach O, 1, 2, 3, 4 i s~0 . Mie
szaniny tę następnie prasował i wyżarzał przy tem
peraturze około 3200° w atmosferze wodoru. Sto
sunkowo małe domieszki Th02 do 2.5% zmniejsza
ły wielkość ziarn z 0,019 mm do 0,012 mm. Większe 
domieszki Th02 wywołały gwałtowny wzrost ziarn, 
tak że przy zawartości 4°0 Th02 ziarno osiągało 
maximalną wielkość około 6,3 mm średnicy. Przy 
zawartości 4,2'~ Th02 dawał się zauważyć gwałtow
ny spadek w wielkości ziarn aż do średnicy około 
0,006 mm. Dalej aż do zawartości 7'J; ThO:, nie za
chodziły żadne zmiany w wielkości ziarn. 

Ta ostatnia seria badań daje wiele do rozwa
zama. Ona potwierdza to, że można, zmieniając 
sklad mechanicżnych domieszek, zmniejszyć strefę 
„germinative temperatur" do tego stopnia, że prak
tycznie ona przestaje istnieć. 2) 

' ) Sh„rry określił „krytyczny" stopień obrobki miękkie· 
go żelaza na 9 '1,. W wypadku tym otrzymał on największe ziar· 
na po rekrysta lizac ji przy 700' . (Chem. and Metal Eng. 1917, 
224 ~25). 

A. Pomp I St. u E. 1920 1261) określił kry tyczne odkształ· 
cenie (stopień obróbki) żelaza na 11 'o. a temperaturę najwię· 
kszych ziarn 650" 850''. 

F. Fischer określił 730 ' .jako temperaturę maximum rekry· 
stslizacji dla miękkiego żelaza (Kruppsche Monatsheft. 19~ 3. 78"'), 

P. Oberhoffer i H. Jungbluth określili IO" , jako krytyczny 
•topień obrobki i 800" jako temperaturę maximum wzrostu ziarn 
dla technicznych gatunków miękkiego żelaza (St. u. E. 922. 
Nr 40 1513). 

V. Vegesak !St. u . E. 1923. ll8) podaje te same 10' ' 0 ja· 
ko krytyczny stopień obróbki i stara się wyk1yć przyczynę 
Mówi on, że w tych wypadkach za~hodzi maximum gęstości. 
Ogólna ilość luk i próżni jest minimalną, co wytwarza najwię· 
kszy kontakt pomiędzy ziarnami i dla t<'llO rodzaju „krytyczny · 
•topień obróbki uwarunkowuje optimum rekrystalizacji. Dalsze 
zwiększeni<' stopnia obróbki zmniejsza gęstość m<'talu dzięki po
jawieniu się poślizgów i przesunięć. (Porównaj G. Tammann 
- „Lehrbuch der Metalographie'' I Ausg. 106). 

2 I Z. Jeffries przytacza jeszcze jed"'n ciekawy przykład 
z praktyki. Gdy szybko ogrzejemy stosunkowo czysty drut 
wolframowy o stosunkowo małych ilościach niemetalicznych do· 
mieszek, silnie odkształcony przez wyciąganie do temperatur 
bliskich do punktu topliwości. wówczas wciąż jednak pozo•ta· 
nie on drobnozhrnistym. Stopriowe zaś powolne ogrzewanie 
doprowadziło do bardzo wielkich ziarn, dochodzących do 12.7 
/Jllll długości. W praktyce tak długie ziarna są niezbędnemi. 
Grube ziarna nit„k wolframowych nie gną •ię pod dzi ałani<'m 
wysokich temp<"ratur w lampk3ch elektrycznych. 

IV. 

.. Wyrażnemi wskazówkami początku rekrystali
zaC)t są ostre załamania krzywych twardości, wy
trzymałości (gwałtowny spadek), elektroprzewodni
ctwa i wydłużenia (gwałtowny wzrost). Zrekrystali
zowane ziarna tracą przy tern nabyte w czasie ob
róbki na zimno naprężenia i przechodzą powoli w 
stan w:yżarzony a to w miarę zwiększenia tempe· 
ratury l czasu trwania wyżarzania (patrz rys. 3). 

Przy najniższych temperaturach wyżarzania 
podlegają rekrystalizacji jedynie najbardziej odkształ
cone kryształy. Tworzą się przy tern nowe drob
niejsze krystality w tych częściach odkształconego 
ziarna, w których istnieje największe naprężenie. 
Drob?e te ziarenka (krystality, ułamki kryształów) 
zostają szybko w następstwie pochłonięte przez są· 
siednie ośrodki krystaliczne, które to ośrodki wzra
stają przez to, aby w dalszym ciągu zniknąć wsku
tek tego, że pochłonęły ich inne ziarna. 

Rekrystalizacja podobnie jak i wykrystalizo
wanie z cieczy może rozszerzać się bez trudności 
we wszystkie strony, dopóki nie napotka odpowie
d~ich oporów ('.,Richtwederstand"-Czochralskiego) i 
nie zatrzyma się. Jednakowoż z podwyższeniem 
temperatury, gdy wzrośnie odpowiednio ruchliwość 
atomów, opory te mogą być znowu pokonane, a 
krystality, powstałe wskutek tego przymusowego 
s~anu, zmieniają w zależności od naprężeń orjenta
Cję. Następnie przylączają się nowe cząsteczki do 
już istniejących krystalicznych ośrodków i proces 
ten trw_a tak długo, dopóki nie wyrównają się 
wszystkie wewnętrzne naprężenia. co zależy od naj
wyższej temperatury, przy której metal wyżarzano. 

. Proces rekrystalizacji rozpoczyna się na gra-
mcach starych ziarn, najczęściej w miejscu, gdzie 
s<;-ho~zą się trzy ziarna, i pos uwa się wzdłuż gra
mc ziarn (np. dla Al i Cu). W niektórych wypad
kach (np. stopy Cu Ni) nowe kryształy, jak twier
dzą M. Cook i U. Evans, powstają na płaszczyz
nach poślizgu i rozszerzają się przeważnie w kie
runku tych płaszczyzn. F. Korber stawia hipotezę, 
ie miejsca najbardziej zbliżone do płaszczyzn po
ślizgu są miejscami największych naprężeń. a przy
czyna tego leży w powstawaniu na płaszczyznach 
p~ś~izgu delikatnyc:h sfałdowań i dlatego to w tych 
miejscach występuje najpierw rekrystalizacja. Bar
dzo rzadko, jedynie chyba w gruboziarnistych me
talach (np. w wolframie), tworzą się nowe ziarna 
wewnątrz starych. Nowe ziarna rosną kosztem sta
ryc~ :ziarn~ które ostatecznie zupełnie znikają. Im 
silniejszą jest przyczyna dezorganizacji budowy da
nej próbki, tern większa ilość ziarn powstanie w 
jednostce objętoś(.i. 

Powtórne powstawo>nie s iatki przestrzennej roz
poc:zyn~ się według Massing'a zawsze od miejsc, 
posiadających małe sprężyście naprężenia. Wzrost 
ziarn wynika z dążenia danej materii do przyjęcia 
postaci o największej fizycznej równowadze, t. j. 
postaci, która posiada najmniej:;zą energję. Taką 
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postacią ciała o najmmeiszej powierzchni jest po- stopniowo w siatkę rosnącego ziarna. Do tego pro
wierzchnia kuli. Wiadomo z praktyki, że drobne cesu wymaganą jest pewnego rodzaju ruchliwość 
kryształy metalicznego agregatu dążą po dłuższem atomów, t. j. wyższa temperatura. Wszelkiego ro
ogrzewaniu do przyjęcia postaci kuli . Każda nie- dzaju przeszkody, znajdujące się w metalu (F e2C 
równa p<>wierzchnia ziarna jest źródłem zwiększo- w żelazie, Th02 w wolframie, żużle) zatrzymują 
nej powierzchniowej energji {energji napięcia po- proces wzrostu ziarn. łnnemi słowami wszelkie 
wierzchniowego), a przez to samo miejscem mniej- mechaniczne przeszkody podwyższają przy danej 
szej stałości 1) Stąd wynika, że ziarna o gładkich dążności do wzrostu konieczną dla w:zrostu ziarn 
granicach stanowią warunek najlepszej termodyna- temperaturę. Impuls do wzrostu uwarunkowany jest 
micznej trwałości. Najbardziej stalą postacią me- termodynamiczną niestałością, jeżeli tylko pozwa
talicznego ziarna jest ta, która posiada najmniejszą łają na to temperatura, postać i ilość róznych prze
energję powierzc~niową, t. j. idjomorficzna lub sfe- szkód, znajdujących się w danym metalu. Czynni
ryczna w postaci pojedynczego kryształu. Dlatego kami, wpływającemi na równowagę oddzielnych 
też istnieje dążność drobnych cząsteczek płynu, lub ziarn w metalu, a przez to na ich dążność do wzro
ciała stałego do łączenia się w większe masy, co stu są: wielkość, postać, powierzchnia i stopień ob
powoduje znaczne zmniejszenie ich powierzchni, a róbki pojedynczych ziarn. Różnica w orjentacji po
z tego powodu i zmniejszenie całkowitej energji. szczególnych ziarn nie posiada, według mniemania 

Wzrost ziarn należy, według F. Korber'a, ro- Z. Jeffries'a i R. Archer'a, wyraźnego wpływu na 
zumieć w ten sposób, że ziarno, posiadające zrów- wzrost ziarn, chociaż można przypuszczać, że po· 
noważoną już siatkę przestrzenną, narzuca swoją dobne orientacje ułatwiają rozrastanie się ziarn. 
orjentację sąsiednim, mniej stałym, mniej zrówno- W. Rozenhain stwierdził doświadczalnie, że 
ważonym ziarnom. Według G. Tammann'a osią- ołów lany, w któr) m nie zauważono wzrostu ziarn 
gnie się stan równowagi dopiero wtedy, gdy wszyst- przy ogrzewaniu, posiadał ziarna o znacznie rów
kie stykające się kryształy zrosną się w jeden ogrom- niejszych granicach, niż ołów odkształcony. Ziarna 
ny pojedynczy kryształ. Temu to wzrostowi prze- takiego ołowiu odkształconego były wydłużone w 
ciwdziała substancja międzykrystaliczna (Zwischen- kierunku odkształcania i odgraniczone od siebie 
substanz), znajdująca się w miejscach styku po- nierównemi powierzchniami. Ołów taki wykazywał 
szczególnych kryształów w postaci bardzo cienkich przy ogrzewaniu wyraźną dążność do wzrostu od
warstewek, składających się z wszelkich zanieczysz- dzielnych ziarn. Doświadczenia te są dowodem, że 
czeń. Jednakowoż trudno sobie wyobrazić, aby te pokrzywione granice ziarn uwarunkowują posiada
nieskończenie cienkie warstwy tworzyły taką nie- ni e przez ziarna większej powierzchniowej energji, 
przerwaną i istotną przeszkodę i aby mogły rze- a tern samem mniejszej termodynamicznej stałości 
czywiście izolować poszczególne ziarna między sobą. i większej dążności do wzrostu ziarn. Dlatego dąż-

Każdy agregat metaliczny, składający się z ność do wzrostu ziarn występuje w metalach od
pewnej ilości ziaren, posiada dążność do wzrostu kształconych, a nie w lanych. 
ziarn. Ta dążność do wzrostu („growth force") jest Dążność do zmniejszenia zapasu energji przez 
tern większa, im większe istnieją odchylenia w sa- zwiększenie wymiarów swych ziarn jest w metalach 
mym agregacie od warunków maximalnej stałości i jedną z najważniejszych przyczyn, uwarunkowują
równowagi. Wzrost ziarn zachodzi wtedy, gdy cych wzrost ziarn. Ziarno krystaliczne posiada pew· 
„growth force" jest w stanie pokonać opory wzrostu. ną siłę. przy pomocy której może ono nietyiko 

I 
utrzymać atomy w odpowiednich miejscach swej 

Mechanizm wzrostu ziarn w stanie stałym po- siatki, lecz również w pewnych wypadkach może 
lega na tern, że jedno ziarno pochłania sąsiednie. wciągać w swą siatkę atomy ziarn sąsiednich. Wię
W. ~oze~hain, badając wzrost ziarn w ołow_iu, za- ksze kryształy posiadają taką siłę („orienting po
uwazył, ze .wzrost ten polega na przesuwaniu gra-

1 
wer") znacznie większą, niż mniejsze kryształy. Z. 

m.c kryszt8:ło~. Pod?bne. dowody przyta~za Z. Jef- Jeffries i R. Archer podają dla wyjaśnienia wyżej 
fnes dla Zjawisk w z~laz1e, a <;~rpenter 1 Elam dla wymienionego taki przykład; wiadomo, że rozpusz
stopu Sn-Sb o małe) zawartosc1 antymonu. czalność siarczanu wapnia (CaSO 1) w wodzie jest 

Na podstawie wyżej przytoczonych danych do- nieznaczną i zwiększa się w miarę rozdrobnienia 
świadczalnych przyjmujemy, że wzrost ziarna od- soli. Rozpuszczalność tej soli w kryształkach o 
bywa się zapomocą przesuwania granic rosnącego przeciętnej Średnicy 2 :J. wynosi 2,08 gr w jednym 
ziarna w ten sposób, że poszczególne atomy z są- litrze wody; jeżeli zaś użyjemy kryształków o śre
siednich siatek przestrzennych przegrupowują się dnicy 0,36 p., to rozpuszczalność tej soli wzrośnie 

do 2,56 gr na litr. To oznacza, że koncentracja na
syconego roztworu wzrasta w miarę zmniejszenia 
wielkości cząsteczek i że pierwszy roztwór będzie 
nienasyconym dla drobnych kryształków, a nasyco
nym dla większych. Zatem w pewnej mieszaninie 
rozpuszczać się będą najpierw drobne kryształki, a 
większe pozostaną nierozpuszczonemi. Ta kiego ro-

') Atomy, znajdujące się na powierzchni płynnego lub 
stałego ciała, podlegAją wpływom przyciągania przez sąsiednie 
atomy w mniejszym znacznie stopniu, niż atomy, znajdujące się 
wewnątrz metalicznego agregatu. Z tego powodu są one bar
dziej swobodne i posiadają większą energję ruchu Na tej pod
&tawie wolna powierzchnia jest miejscem skupienia specjalnej 
powierzchniowej energji (napięcia powierzchniowego). 
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dzaju zjawisko zauwazymy w metalach. Jeżeli 
zahartujemy w wodzie stal z 0,9% C nagrzaną do 
760°, a następnie odpuścimy ją przy 400°, to otrzy
mamy troostyt, będący „o:" - Fe, w które wtrącone 
zostały ultramikroskopowe cząsteczki F e 3C. Gdy 
próbkę tę ogrzejemy przez parę godzin przy 700°, 
wówczas część ziarn F e 3C staje się już widoczną 
w mikroskopie i w miarę zwiększania czasu ogrze
wania, możemy zauważyć dalsze zwiększanie się 
tych cząsteczek F e 3 C. 

Te ultramikroskopijne cząsteczki F e 3C nie sty
kają się z sobą bezpośrednio i widocznie przeno· 
szą się zapomocą pośredniego rozpuszczania się w 
„o:"-żelazie. Z początku odbywa się tego rodzaju 
rozpuszczanie najdrobniejszych cząsteczek F e 3C w , 
„o:"-żelazie; powstaje roztwór stały przesycony dla 
cząsteczek o większej średnicy, przez to wydziela-

zatem rozrosłych ziarn zależy od l) początkowej 
różnicy w ich wymiarach, t. j. kontrastowości; 2) od 
temperatury (atomowej ruchliwości), która określa 
chwilę, gdy dążność do wzrostu ziarn jest w stanie 
pokonać sztywność metalu i 3) od wszelkiego ro
dzaju przeszkód wewnętrznych, które zatrzymu
ją mechanicznie a niekiedy wprost uniemożliwiają 
wzrost ziarn. 

Szybkość wzrostu jest większa dla małych 
ziarn, mniejsza dla większych i prawie równa zeru 
dla bardzo wielkich. Naprzykład, wzro<>t ziarna 
F e 3C w stalach staje się b;udzo powolnym, gdy ziar
no dojdzie do 0,0022 mm średnicy. Granicę, jaką 
można osiągnąć w tych wypadkach, określa. tem
peratura. 

Gdy metal ogrzejemy szybko do temperatury 
powyżej początku rekrystalizacji, wówczas wzrost 

Rys. 6. 

Schemat rozrastania ziaren (wedlug Z. Jeffries'a i R. Archer'a). 

ją się one z niego, podczas gdy przechodzą doń 
drobne cząsteczki F e 3C, dla których tenże roztwór 
stały nie iest jeszcze przesyconym. W rezultacie 
mamy zjawisko takie, że większe ziarna rosną na 
rachunek mniejszych; większe ziarna silniej przy
ciągają swe składowe atomy niż ziarna mniejszych 
rozmiarów. w agregacie, zlożonym z ziarn różnej 
wielkości, rozrastają się większe ziarna kosztem 
mniejszych. 1) W wypadku, gdy mamy do czynie
nia z ziarnami jednakowej wielkości, występuje 
równowaga i wzrost ziarn nie zachodzi.2) Wielkość 

') Z. Jeffries i R. Archer podają taką analogję; ziarna 
m e talu posiadają pewne siły do atakowania i obrony; silniejsze 
pokonują słabsze . Siła ataku i o brony zależy od rozmiarów 
ziarna. Dążność do wuostu ziarna zależy od różnicy w kierun
k..-ch sił oddzielnych ziarn. Jest ona tern większa, im większa 
jest różnica w rozmiarach oddzie lnych ziarn, im mniejsze wy
miary będą posiadać najmniejsze ziarna i im większą będzie 
kontrastowość w ich rozmiarach. Fakt ostatni potwierdziły ba
dania Carpente ra i Elam'a, robione nad miękkiemi metalami i 
stopami. 

2) Cook i Even, be.dając miękkie metale stwierdzili, że 
przy niskich temperaturach wyżarzania wielkość ziarn male je w 
miarę wzrostu odkształcenia. Widocznie przy niskich ~empera
turach odkształcenie jest konieczne dla wywołania strukturalnych 
zmian przy wyżarzaniu. J~dnak przy wyższych temperaturach 
wyżarzania wielkość ziarn w słabym tylko stopniu zależy od 
odkształcenia. Dlatego autorzy przychodzą do wniosku, że po
wstanie gruboziarnistości przy stosunkowo wysokich temperatu
rach jest procesem niezależnym od naprężeń i odkształceń po-
szczególnych kryształów. · 

ziarna wystąpi równomiernie i równocześnie we 
wszystkich miejscach starego ziarna. Ta właściwość 
metalu dawania równomiernie rekrystalizowanego 
ziarna ma wielkie znaczenie przemysłowe. 

Z. Jeffries i R. Archer podają ciekawą hipo
tezę dla objaśnienia procesu rozrastania się ziarn 
w stanie stałym podczas rekrystalizacji. Gruboziar
nistość w metalu, według ich zdania, musi wystą
pić, jeżeli istnieją: l) różnica w miejscowych naprę
żeniach, 2) kontrast w wielkości ziarn, 3) różnica 
temperatur w jednym kawałku metalu, 4) różnica 
w koncentracjach. Na rysunku 6-a przedstawiono 
warunki wzrostu ziarn. Oprócz kilku większych 
ziarn, pozostała res zta jest podobną do siebie co 
do wielkości, jednakowoż różnica (kontrastowość) 
pomiędzy niemi jest tak wielką, że wystarcza do 
wywołania wzrostu ziarn wtedy, gdy metal zos·tanie 
ogrzany do wystarczającej do tego celu temperatu
ry = t2• Kontrastowość pomiędzy większemi ziar
nami a sąsiedniemi mal"emi, jest tak wielką, że siła 
wzrostu jest wystarczającą do tego, aby wzrost tych 
większych ziarn rozpoczął się już przy temperatu
rze t1 nieco niższej od t2. Przy tej temperaturze t1 
będą wzrastać jedynie większe ziarna, a wskutek 
swej kontrastowości będą pochłaniać wszystkie dro
bne ziarnka nieczynne jeszcze przy tej temperatu
rze t1 . Wzrost ten trwać będzie do tej chwili, do-

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



Nr. 21 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 917 

póki me zetkną się większe ziarna ze sobą {rysu
nek 6-b). Wtedy zatrzyma się wzrost {„germina
tion") ziarn, dzięki wielkiemu oporowi tychże ziarn 
przeciw pochłanianiu ich przez jeszcze większe. 
Przypuśćmy teraz, że nasz metal został ogrzany do 
temperatury t3 > I„. Większe ziarna pochłaniają 
małe z szybkością nawet większą niż przy niiszych 
temperaturach, jednak równocześnie małe ziarna 
rosną równiez kos7tem mniejszych sąsiadów. W 
krótkim czasie nie będą miały większe ziarna od
powiednio małych w bezpośredniem sąsiedztwie, 
to jest takich, które z łatwością mogłyby pochło
nąć; opór pozostałych ziarn przeciw pochłonięciu 
ich prze7 większe będzie już za wielki, a kontra
stowość pomiędzy dużemi i małemi ziarnami za 
mała i rozrastanie ziarn zatrzyma się {patrz rysu
nek 6-c). 1) 

Każde plastyczne odkształcenie wywołuje w 
metalu przeważnie miejscowe naprężenia, zmienia
jące się od ziarna do ziarna a często w różnych 
miejscach jednego ziarna {kryształu . Im większe
mi są te naprężenia, tern niższą będzie temperatu
ra, przy której nastąpi wzrost ziarn. W równomier
nie odkształconym metalu najbardziej naprężonem1 
miejscami są te, które stają się ośrodkami rozrasta
nia. Wielkość przy tern powstających ziarn będzie 
tern znaczniejsza, im dalej od siebie ośrodki te bę
dą potożone. W a runkom tym, jak wiadomo, od-

1
) w„dług teorii Beilby.ego I w. Rozenh•in'a tworzy się 

podczas naprężsnio materia bezpostaciowa, która krystalizuje 
wskutek wyżarzania, przyczem istniejące ziarna, ~tając się o
środkami krystalizac-ji, wzrastają kosztem tej bezpostariowt'j 
materii Teoria ta nie jest w stanie wyjaśnić wielu zjawi•k, wy
stępujących przy re krystalizacji. Tak naprzykłsd n e może wy• 
jaśnić ona, dlaczego ziarna po większym stopniu obróbki na 
zimno, kiedy powinienby się utworzyć nadmiar be zpostaciowego 
spoiwa, ni" stają się podczas rekrystalizacji nie większemi, jak
by to wynikało logicznie, lecz mniejszem; i t. d„ nie mówiąc 
jui o ten1, że powstawanie plynnej be-zpostaciowej mate1j1 w sta„ 
nie stałym bt-z współdziałania ciepła ~przechvia sic: prawom 
fizyki. 

Wang doszedł w roku 1923 na podstawie odpowiednich 
doświadczeń do wniosku, że na wynik rekrystalizacji wpływają 
głównie gazy, za wart<' w metalu (ściśle biorąc w żelazie). Wang 
wyprowadza "woją „!?azową" teorię rekrystalizacji z takich roz
ważań: Część gazu znajdującego się w żelazie jest rozpusz

czoną w u?." „żelazie, które tworzy z gazami roztwór stały i 
druga część gazów je st wolna i znajduje się pomiędzy ziarna
mi . Stosunek pomiędzy stopniem obróbki (naprężeniami) i 
temperaturą \''yŻarzania przypomina znane prawo .łącząc~ w 
fizykochemii temperaturę, ciśnienie i koncentrację. Przyjmijmy, 
że kawałek żelaza, :i.awierający gazy częściowo w roztworze 

stałym „ 'J. u ·żelaza a częściowo w postaci wolnej pomiędzy 
ziarnami, zostanie początkowo naprężony (odkształcony', a na· 
stępnie ogr7any (wyżarzony). W miarę zmiany temperatury i 
ciśnienia, zmienia się koncentracja gazu w 7iarnach ferrytu. 
Jeżeli koncentracja wzrasta, to wolny gaz, znajdujący się po
między ziarnami, zostanie przez te ostatnie zabsorbowany, przez 
to oswobadzają się granice kryształów od gazowych przegród 
i kryształ zaczyna ros::ąć podczas wyżarzania. Odwrotnie, je
żeli koncentracja gazu w ziarnach będzie się zmniejszać w mia
rę zwiększania stopnia obróbki, to ilość wolnego gazu w mię
d>ykrystalicznych przestrzeniach będzie rosnąć, a ziarna pod
czas wyżarzania stawać się będą rnniejszemi . Według teorii 
gazowej zmianę wielkości ziarn wywołuje i•dynie zmiana kon
centra<'."ji gazu w ziarnach metalu. 

powiada słabe odkształcenie; silne odkształcenia 
zbliżają punkty jednakowych naprężeń i dążą do 
rozłożenia naprężeń równomiernie P? całym ziar
nie. Dlatego nienormalny wzrost ziarn daje się 
najczęściej zaobserwować przy słabych odkształce
niach 

Istnienie różnic temperatur (stopniowanie) w 
jednym kawałku metalu doprowadza do rozrastania 
się ziarn przy każdej najwyższej temperaturze. Dla
tego przy przemysłowem wyżarzaniu prawie zawsze 
istnieją warunki otrzymania gruboziarnistej budo
wy, ponieważ w większych kawałkach metalu nie· 
mal zawsze istnieje i róinica w naprężeniu sąsied
nich ziarn i stopniowanie temperatury od powierz-

. chni do środka. 
Gdy metal będzie ogrzany do temperatury, w 

której może wystąpić wzrost niektórych tylko ziarn, 
wówczas, w myśl wyżej wyłożonego, warunki te 
będą zawsze sprzyjać rozwinięciu się bardzo wiel
kich ziarn. Jeżeli tak rozrastające się ziarna znaj
dować się będą daleko jedno od drugiego, to o
trzymamy nienormalnie wielki wzrost pojedynczych 
ziarn („germination"). Przypuśćmy teraz, że metal, 
składający się z drobnych kryształów, których rów
nomierne rozrastanie nastąpić może przy tempera
turze I~ . zostanie częściowo ogrzany powyżej tem
peratury t2 (np. jądro sztaby metalowej ogrzane zo
stanie przy pomocy prądu elektrycznego), a częś
ciowo poniżej temperatury t2 (np. obwód). Wtedy 
w części metalu nagrzanej do temperatury powyzeJ 
12 będą powstawać ziarna większe, a wymiary ich 
będą znacznie większe od wymiarów tych ziarn, 
które pozostały w części chłodniejszej , składającej 
się z ziarn jeszcze nie rozrastających się czyli „nie
czynnych". Wtedy, w myśl teorji Z. Jeffries'a i R. 
Archer'a, granica tych dwóch stref: strefy rozrasta
nia („growth range") i nieczynnej {„inert range") 
będzie dzięki większej kontrastowości, najpodatniej
szem miejscem dla rozrastania. Rozrastające się 
ziarna pochłoną łatwo i bez wszelkiego oporu ziar
na nieczynne. Podnosząc temperaturę szybko po
nad strefę, sprzyjającą rozrastaniu się ziarn. wyklu
czamy tern samem możliwość powstawania wię
kszych ziarn. 

Z . Jeffries i R. Archer twierdzą, że wszelkie
go rodzaju przeszkody, znajdujące się w metalu, 
mają w zależności od ich składu procentowego, wy
raźny wpływ na wymiary ziarn. Węgiel w żelazie, 
Th02 w wolframie, znajdując się w określonych 
ilościach, wywołują tworzenie się początkowo dro
bnych ziarn, a następnie w miarę zwiększania pro
~entowej ich zawartości, tworzenie się grubszych 
ziarn. Przy dalszem jeszcze zwiększeniu procento
wej zawartości, ziarno staje się znowu drobnem i 
t. d. Jednak kolejność taka, którą Z. Jeffries zba
dał dokładnie dla domieszek ThO„ w wolframie, 
nie jest, zdaje się, regułą i niest~ty nie została 
sprawdzoną na wielu przykładach. 

Wpływ mechanicznych przeszkód na rozrasta
nie się ziarn sprowadza się w istocie swej do wy-
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tworzenia rożnicy w szybkości wzrostu ziarn. Z.

1

. sz~ody mechaniczne i bezwład~ość ziarn przy ni
Jeffries i R. Archer przypuszczają, że obecność. o- ~kich t~m~e~aturach. Wzros~ z1.arn ~waru~k?wany 
kreślonej mat7rji (przeszko?.'l'.') w met.alu w okresl?- Je~t dązn~scią metalu d.o prz11ęcia na1bardzie1 trwa
nej zawartości procentowe) i w okreslonym s~opmu łeJ postaci z punktu widzenia fizycznego. 
rozłożenia wywołuje maximum przeszkadza)ącego 
wpływu na rozrastanie się ziarna o określonych wy- Na zakończenie pozwalamy sobie przytoczyć 
miarach. Obecność takiej przeszkody może albo zapożyczony od J. Czochrałskiego 1) schemat przebie
zwiększać już istniejącą z powodu kontrastowości gu procesu rekrystalizacji w zależności: z jednej 
szybkość wzrostu ziarn i w ten ~posób. sprzy~a~ strony od stopnia obróbki i temperatury, z drugiej 
rozrastaniu się ziarn, lub odwrotme moze zmme1- jako skutek odpowiednich: 1) wielkości ziarna 
szać możność rozrastania się ziarn. Istnieje kryty- (rys. Nr. 7-c); 2) szybkości rekrystalizacji (rys. Nr. 
czna zawartość mechanicznych przeszkód, która 7-a) i 3) ilości powstałych przy tern ośrodków re
sprzyja powstawaniu tej koniecznej różnicy w szyb- krystalizacji (Kernzahl, rys. Nr. 7-b). 
kości wzrostu ziarn a tern samem i w ich rozrasta- Wykresy rekrystalizacji dla pewnych metali i 
niu. Nie ulega też wątpliwości, Że zm.ian~ .k?nc7n~ 

1 
stopów, przedstawione na rys. Nr. 7 (c - dla Sn, 

tracji jest przyczyną tak powstawama rozmc JUZ I według Czochralskiego; d - dla Cu, według Ras
przy przejściu metalu ze stanu płynnego w tw~rdy I sow'a i Vełde'go) i na rys. Nr. 8 (a - dla Al, we
jak i dalszego rozrastania się poszczególnych ziarn dług Rassow'a i Velde'go; b - dla elektrolitycznego 
w odpowiednich warunkach temperatury. żelaza według Oberhoffer'a i Oertel'a;2) c - dla 

W ten sposób, jak twierdzą Z. J~ffri~s . i R. ' miękkiego żelaza firmy Krupp o składzie 0,08% C, 
Archer, nie powstają podczas rekrystahzac)l zadne O, 13% Mn, 0,02% Si, 0,002% P, 0,035% S według Ober
ośrodki krystalizacji. Tego rodzaju ośrodki krysta- I hoffera i Jnngblutha; d - dla zwykłego technicznego 
łizacji mogą powstawać jedynie w wypadkach : żelaza o składzie O, 1 8~, C, 0,52% Mn, O, 18~0 Si, 
I) krzepnięcia cieczy; 2) po.dcza~ p~zemian alło- 0,046% P, 0,023% S według Oberhoffer'a i Jung
tropowych; 3) podczas wydzielania się z roztworu błuth'a). 
stałego; 4) przy ełektrołitycznem strącaniu. Z dru- Zobrazowanie procesu podają: mikrofotografia 
g1e1 strony wzrost już istniejących ośrodków odby- Nr. 9, przedstawiająca próbkę żelaza miękkiego 
wa się albo I) kosztem znikającej fazy (przy zgiętą a następnie rekrystalizowaną (według P. Fis
krzepnięciu metalu), lub co na jedno ""'.ychodzi ko- cher'a3); mikrofotografia Nr. 10, przedstawiająca bla
sztem znikającej odmiany ałlotropowe) (przy allo- chę cynową, naprężoną przez uderzenie kuli kara
tropowych przemianach), albo 2) zapomocą po- binowej, która przebiła blachę na wylot i odkształ
chłonięcia małych ziarn przez duże, w wypadku, ciła okolicę utworzonego otworu. Po odkształceniu 
jeżeli sprzyja temu temperatura i inne warunki, o materiał rekrystalizował przy 200° a następnie zo
których niejednokrotnie już wyżej w~pominal~ś~y: stał wytrawiony (powiększenie 1,8, według J. Czo
Dlatego też wielkość ziarn zależy rownoczesme i chralskiego1), wreszcie mikrofotografja Nr. 11 przed
od warunków, które wpływają na powstawa.nie o- stawia część prób glinu na rozerwanie, z których 
środków krystalizacji, i od warunków, wywołujących pierwsza z góry nie była odkształcona, druga zo
wzrost z iarn.

1
) stała odkształcona przez wyciąganie na maszynie 

W każdym razie ogólna ilość ziarn w met~!~, do rozrywania i to tak, że otrzymała 2% pozostają
znajdującym się w stanie stałym, jest zaw.sze ~meJ- cego wydłużenia, trzecia próbka otrzymała przez 
sza od ogolnej ilości ośrodków krystalizaCJ1, po- taką samą operację 4°

0 
wydłużenia, czwarta 6:b, pią

wstających z płynnego metalu podczas jego krzep- ta 8°0, szósta I 0% wvdłużenia. Następnie wszystkie 
nięcia. Głównemi warunkami, sprzyjającemi wzro- próbki wyżarzone przez dłuższy czas przy stałej, 
stowi ziarn są: małe rozmiary sąsiednich ziarn i jednakowej dla wszystkich prób temperaturze (po
kontrastowość. Wzrost ziarn powstrzymują prze- większenie 0,85 według J. Czochrałskiego)4). 

') Potwierdzenie wyzeJ wyłożonego możemy zaobserwo· 
wać na żelazi e. ogrzanym powyżej punktu A 3 a następnie po· 
wolnie ochłodzonym, W wypadku tym, o ileby kawałek żela
n miał znaczniejsze wymiary, to przy ochładzaniu wystąpiłoby 
w niem „stopniowanie" temperatur od najwyższych w środku do 
najniższych na obwodzie. Gdy stosunkowo bardziej chłodna 
powierzchnia przejd„ie już punkt a llotropowej przemiany A .;. 
wówczas pojawiają się w niej ziarna nowej fazy kry•talicznej 
(„o:" -żelaza) rosn11ce bez przerwy kosztem sąsiednich kryszta· 

łów, które składają się jeszcze z zaniKającej fazy („ ·('' - żalaza), 
trwałej przy temperaturze powyżej A 3• Jeżeli azybkość ochła· 
dzania będzie s tosunkowo powolna a w każdym razie mniejsza 

~d szybkości wzrostu ziarn „ rJ." ·7e laza, to ostatnie mogą wy
rosnąć do bi>rdzo wielkich rozmiarów. W wypadkach tych o· 
trzymamy gruboziarnisty ferryt (pe rlit). Gwahow::!e ochładza· 
nie daje drobne ziarno. 

V. 

Trzecim, tak zwanym zakresem wysokich tem
peratur, jak to już wyżej wspomniano, jest ten, w 
którym odbywa się mechaniczna obróbka metali 
na gorąco (walcowanie, kucie, tłoczenie). 

Struktura metalu bardzo silnie zależy od wy
sokości temperatury, w której metal krótszy lub 

1
) Moderne Metallkunde. J. Czochralski. Berlin. J. Sprin

ger. 1924. str. 130, 132, 133, 148 i 170. 
,) Das Technieche Eisen. P. Oberhoffer. Berlin. J. 

Springer. 1925. str. 372, 373 i 374. 
3) Kruppsche Monatsheft, 1923. 91. 
4

) Moderne Metallkunde. 
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dłuższy czas przebywał. 
stopień tego wpływu w 
Cu i Ni. Na rysunku 1 2 
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F. Sauerwald 1) zestawił 
postaci krzywych dla Fe, 
przedstawiono według F. 

Sauerwald'a, zależność wielkości ziarna tych trzech 
czystych metali od temperatury ich wstępnego ogrze
wania. Czas wytrzymywania próbek przy danej 
temperaturze wynosił pół godziny, poczem nastę-

1
) Z. f. Metallkunde. 19i4. Nr. 7, 43. powało powolne ochładzanie. • 

Rys. 7. 

Wykresy rekrystalizacji w zależności od zgniotu, temperatury i szybkości rekrystalizacji. 
cyny według Czochralskieg o, d la miedzi według Rassow'a i Velde'go. 

Wykres dla 

Rys. 8. 

Wykresy rekrystalizacji dla glinu według Rassow'a i Veldego; dla 
Oberhoffer'a i Oertel'a; dla żelaza miekkiego według Oberhoffer'a 

według Oberhoffer'a i Jungbluth'a. 

żelaza elektrolitycznego według 
i Jungbluth'a a dla stali miękkiej 
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Temperatura krytyczna, powyżej której rozpo- 1 pomiędzy stopniem obróbki metalu na gorąco a 
czyna się znaczny wzrost ziarn, wynosi dla mi~dzi w~mi~r_ami powstałych wskut.ek. tego ziarn ~ za
około 800°, dla żelaza zaś około 1200°. W miarę leznosc1 od temperatury, w ktore) odbywała się ta 
dalszego podwyższania temperatury ogrzewania po- mechaniczna obróbka. 

Wyjaśnieniem tego zagadnienia zajął się nie-

Rys. 9 . 

Rekrystalizacja próbki miękkiego żelaza zgięta a 
następnie rekrystalizowana według P. Fixher'a. 

wyżej tych krytycznych temperatur, wkrótce nastę- J 

puje gwałtowny wzrost; dla niklu temperatura kry
tyczna nie zarysowuje się tak ostro, a po niej na
stępuje stosunkowo spokojny wzrost ziarn. Wpływ 
czasu ogrzewania żelaza miękkiego określił W. 
Pomp, 1) patrz rys. 13. 

Rys. IO. 
Blacha cynowa przebita kulą karabinową a następ
nie rekrystalizowana przy 2Q0°; powiększenie 1,8 

według Czochralskiego. 

W związku z podanym w ustępie IV byłoby 
rzeczą bardzo ciekawą zbadać wzajemny stosunek 

1) P. Oberhoffer - Das Technische Eisen. 1925.438. 

dawno H. Hanemann i F. Lucke i oni to określili 
zalezność, istniejącą pomiędzy stopniem mechanicz
nej obróbki na gorąco a temperaturą obróbki i 
wielkością otrzymanych przy tern ziarn w miękkiem 
żelazie (C 0,1' 6'~), w półtwardej stali (C- 0,49°0 ) i 
w elektrolitycznie rafinowanej miedzi, 1) patrz rys . 14. 

R y s. 11. 

Sześć sztabek glinowych, obciążonych w różnym sto
pniu a następnie rekrystalizowanych; powiększenie 

0,85 według Czochralskiego. 

Wyżej ws pomniani autorzy stwierdzili , że w 
wypadku żelaza miękkiego wszelkie stopnie obrób
ki mechanicznej przy 650° nie wywołują jeszcze 
wzrostu ziarn. .Podwyższenie temperatury mecha
nicznej obróbki na gorąco do 750° wykazuje na 
krzywych wzrostu ziarn tak zwany „krytyczny" za
kres stopnia obróbki, w którym obróbka doprowa
dza do powstania bardzo wielkich ziarn. Zakres 
ten rozciąga się od 6,5~0 do I O.oi stopnia obróbki. 
Mniejsze stopnie obróbki (0- 6,5'h) nie powodują 
jeszcze żadnego wzrostu ziarn; wyższe stopnie ob
róbki (powyżej I Ot) dają coraz to bardziej zmniej
szające się ziarno. Przy 30% stopnia obróbki ziar
no pozostaje prawie w granicach swej pierwotnej 
wielkości. Przy jeszcze większym stopniu obróbki 

1) Stahl und Eisen. 1925. 1117-1122. 

I 
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wielkość ziarn pozostaje niezmienną. Temperatura 
850° daje podobne zjawisko z tą tylko różnicą, że 
krytyczny zakres stopnia obróbki, który uwarunko-

40 

,Cu Fi 

I 

V V ~ 
) 

V ./ / 
/ - i--

800 1000 JQ()(} 1400' c 
Rys. 12. 

Zależność wielkości ziaren żelaza, miedzi i niklu 
w zależności od temperatury ogrzewania według 

Sauerwald'a. 

wuje następny gwałtowny wzrost ziarn, rozszerza 
się przewazme w stronę wyższych stopni obróbki, 
jednakowoż skutek ilościowy obniża się nieco. Ob
róbka mechaniczna przy 925° doprowadza do wy-
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Rys . 13. 

Wpływ temperatury i czasu ogrzewania na wiel
kość ziaren miękkiego żelaza według B . Pomp' a. 

niku, podobnego do poprzednich, jednakowoż z mi
nimalnym skutkiem ilościowym. Ta temperatura 
obróbki na gorąco uwarunkowuje minimum wzro· 
stu ziarn przy wszystkich stopniach obróbki i ona 
to wykazuje najwęższy zakres „ krytycznych" stopni 
obróbki. Obróbka mechaniczna na gorąco przy 
1000° nie zmieniając ogólnego charakteru rozrasta· 
nia się ziarn w zależności od s topnia obróbki z po
wrotem zwiększa znacznie i l ościowy skutek rozra
stania się ziarn z tą tylko różnicą , że zakres kry• 
tycznyc h stopni obróbki rozszerza się jednakowo 
silnie i na prawo i na lewo. Dalsze podwyższenie 
temperatury mechanicznej obróbki na gorąco (do 
I I 00° i 1200°) wykazuje gwałtowny wzrost ziarn już 
dla nieznacznych stopni obróbki; przy temperaturze 
około 1200° zakres ten sięga do stopni obróbki, 
bliskich zeru. 

Jako ogólną regułę przyjąć należy, że małe 
s topnie obróbki dają małe ..:iarna. Następnie przy 
pewnym s topniu obróbki (którego odległość od sto· 
pnia zerowego określa wysokość temf>eratury ob
róbki, a który przy temperaturze około 1200° osią· 
ga wartość ledwie przewyższającą zero), nazwanym 
przez autorów „krytycznym'' , występuje gwałtowny 
wzrost ziaren do określonego maximum („germina· 
tion"- rozrastanie), powyżej którego występuje po· 
wolny s padek efektu wzrostu ziaren proporcjonal
nie do zwiększenia stopnia obróbki po krzywej o 
charakterze hiperbolicznym. 

Podobieństwo pomiędzy zależnością wzrostu 
ziaren w miejscach poddanych mechanicznej obrób
c e na gorąco z jednej s trony, a rekrystalizacj ą po 
m echaniczne j obróbce na z imno z drugiej strony 
nie występuj e odrazu. W pierwszym wypadku jak 
to już w poprzednim ustępie za zn aczono przy ma· 
łych s topniach obróbki na gorąco aż do osiągnię
cia kry tyczneg o stopnia obróbki w zrost z iaren nie 
zachodzi. Początek zakresu kryty c znych s topni 
obróbki odznacza się gwałtownym wzrostem ziaren 
do jakiejś maximalnej dla danej temperatury wiel
kości. Ten krytyczny zakres przes uwa się bez od
chyleń w kierunku minima lnego stopnia obróbki w 
miarę podwyższania, jak to wyżej wskazano, tem· 
peratury obróbki. Po osiągnięciu maximalnego roz· 
rastania bieg krzywej, wykazującej zależność roz· 
mia r ów z ia rna od stopnia mechanicznej obróki, pod
lega już ogólnemu prawu rekrysta liza cji, które, jak 
wiat:łomo z podaneg o w ustępie Il, opiewa, Że 
w zrost ziaren jes t tern większy, im mnie jszy jes t 
stopień obróbki. 

Odwrotnie, jeżeli badamy przebieg zależności 
rozras tania z iare n od zmniejs ze nia s topnia obróbki , 
to dochodzimy do p ewn ej krytycznej te mperatury 
(gwałtownego roz rastania ), poniżej której nie m<'.żl)a 
zaobserwować wzrostu ziare n. W ten s posób kry
t y c zny stopień obróbki m echanicznej na gorąco 
oznacza dolną granicę, powyżej której meta l uzy · 
s kuje zdolność do następnej rekrystalizacji. 

Ogromne znaczenie praktyczne może posiadać 
krzywa dająca zależność wzros tu ziarna od tempe· 
ratury mechanicznej obróbki n a gorąco przy okre· 
ślonych stałych s topniach obróbki, (krzywą tą mo· 
że sobie czytelnik przedstawić myślowo na podsta· 
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wie podanvch wykresów). Daje ona obrazowe wy- jest dla miękkiego żelaza temperatura 925°) prze
jaśnienie znanego w praktyce faktu, że 1) słabe I biegają dla stali (C - 0,49i ) i dla czystej miedzi 
stopnie mechanicznej obróbki na gorąco nie są krzywe zależności wzrostu ziaren: 1) od wysokoś
wskazane w fabrycznej praktyce i że 2) dla tern- ci temperatury, przy której odbywa się mechanicz
peratur powyżej 950°-1000° takim minimalnym jed- na obróbka na gorąco, i 2) od stopnia tej obróbki. 
norazowym efektem nie powinien być stopień ob- Jednakowoż dla stali wzrost ziaren w krytycz-
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Rys. 14. 

Wpływ stopnia obróbki na wielkość ziaren żelaza miękkiego, stali i miedzi elektrolitycznej, obrobionych 
na gorąco, według Harnomann'a i Lucke. 

róbki mniejszy od I O 15·;,. Im wyższą jest tempe- nej strefie obróbki dla temperatur bliskich do I I 00° 
ratura walcowania, kucia, tern niebezpieczniejszemi jest znacznie większy, niż dla żelaza miękkiego. 
są małe stopnie mechanicznej obróbki na gorąco i I Dla miedzi już przy 700° i wyżej staje się mecha
tem silniejszemi powinny być maszyny (walce, pra- niczna obróbka na gorąco przyczyną katastrofalne
sy, młoty i t. d.). go wzrostu ziaren, których powierzchnie liczą dzie-

W podobny sposób (lecz bez minimum, jakim siątki kwadratowych milimetrów! 

Postępy chemji analitycznej hutniczej w r 1923. 
(Ciąg dainy p Nr. 19, str 834). 

Określenie bizmutu jako ortofosforan, podane 
dawno już przez L. Moser'a (Z. f. ana!. Chem. 1906. 
T. 46. Str. 19) zalecane przez W. R. Schol/era i E. 
F. Watterhous' a (Analyst. 1920. T. 45. Str. 435) jako 
metoda ciężarowa da się wykonać w obecności du
żych ilości srebra, ołowiu, miedzi, kadmu, glinu, 

mag.nezji, manganu, cynku, kobaltu i niklu, szcze
gólniej jeżeli zachowuje się warunki operowania, 
podane przez G. Luffa (Chem. Ztg. 1923 Str. I 33; 
1924. Str. 61 ). Azotowy rozczyn w kolbie stożko
wej zaprawia .się przy pomocy metyloranżu, zgęsz
czonym amoniakiem. Powstały osad rozpuszcza się 
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w 4 cm~ kwasu azotowego c. g. I ,4 i rozczyn roz
cieńczony do 80 cm3 ogrzewa się do wrzenia. Przed 
gotowaniem trzeba kolbkę zatkać korkiem, zaopa
trzonym w rurę chłodzącą, długości I m, o prze
kroju 7 mm, przez którą wpuszcza się następnie po 
kropli rozczyn I gr fosforanu jednoamonowego w 
mieszaninie 2 cm3 kwasu azotowego c. g. 1,4 i 38 
cm 3 wody. Tak przygotowaną ciecz pozostawia się 
7- 1 O godzin w stanie łagodnego wrzenia. Otrzy
many gęsty i krystaliczny osad odsącza się, a po 
wymyciu wodą. zawierającą małą ilość azotanu a- I 
monu, spopiela się wraz z sączkiem w tyglu kwar
cowym i po wyprażeniu waży się zupełnie biały I 
fosforan bizmutu. 

Podług A. Kurlenackera i F. Wernera. (Z. f. a
norg. u. alłgem. chem. 1922. T. 120 Str. 166) można 
w bizmucie handlowym dokładnie sproszkowanym 
określić Bi oxydymetrycznie w ten sposób, że oko
ło 0,25 gr metalu rozpuszcza się w atmosferze kwa
su węgłowego w 20 cm3 silnie solnokwaśnego 
20'li-wego chlorku żelazawego, ogrzewając do zu
pełnego rozpuszczenia. Na zasadzie zrównania 
Bi + 3 Fe'" =Bi'" + 3 Fe", ilość powstałego chlorku 
żelazawego określa się przez miareczkowanie roz· 
czynem O, I n nadmanganianu potasu. Przed mia
reczkowaniem należy dodać rozczynu siarkanu man
ganu i kwasu fosforawego. 

Sposób ten ma jednak ograniczone zastosowa
nie, bo nie daje się użyć do określeń bizmutu, któ
ry z rozczynów soli wydziela sie po dodaniu for
maldehydu, kwasu fosforawego lub cynianu alka
licznego. 

Wiadomo, że podczas odpędzania ołowiu, za
wierającego bizmut, pozostaje w kapeli plama, oto· 
czona brunatnym pierścieniem 

Kostner (Chem. Ztg. 1923. Str. 22), zauważył, 
że przez zwilżenie chłodnych miejsc kapeli rozcień· 
czonym kwasem jodowym, tworzy się tuż około 
powstałej plamy przestrzeń, pięknie czerwono za
barwiona. Szerokość i żywy ton zabarwienia za
leży od zawartości bizmutu. To zjawisko daje nie
tyłko możność rozpoznania śladów bizmutu w oło
wiu w obecności miedzi, lecz nadto pozwała okre
-ślić dokładnie bizmut ilościowo drogą porównania 
barw w granicach od 0,002 do o.os·~. 

Rtęć . 

po wymyciu wodą gorącą, alkoholem i eterem, su
szy się w 30°C a potem waży. 

Jeżeli do badania dany był rozrzyn azotanu 
rtęci, to nie możemy dodawać kwasu solnego, lecz 
musimy użyć większego nadmiaru kwasu podfosfo
rawego. W ten sposób rtęć łatwo można oddzie
lić od ołowiu, kadmu, cynku i żelaza. Miedż i biz
mut osadza się z rozczynów soli również kwasem 
pod fosforawym. 

W. Muthmann i F. Mawrow. (Z. f. anor. u. alłg. 
Chem. 1895. T. 11. Str. 268; 1897. T. 13. Str. 209). 
osnuli na powyższym fakcie metodę ilościowego 
określenia miedzi i bizmutu, która jednak zdaniem 
Mosera i Niessnera nie daje dobrych wyników . 

Srebro i złoto. 

E, Miiller i A. Rudolph. (Z. f. ana!. Chem. 1923. 
Str. I 02), dowiedli doświadczalnie, że przez mia
reczkowanie termoelektryczne O, I drobinowym roz
czynem rodanku potasu z użyciem srebrnej indyka
torowej elektrody da się wykonać dokładne okre
ślenie srebra w obecności miedzi. W odsączonym 
rozczynie, po dodaniu doń 1 gr kwaśnego siarczy
nu sodu i ogrzaniu do 70°C, da się w równy spo
sób określić miedż, przyczem srebrną indykatorową 
elektrodę można zastąpić miedzianą. 

W. Stahl (Metallborse, 1923. Str. 1470 i 1519), 
wykonuje całkowitą analizę czerwonej rudy sre
brnej w następujący sposób: I gr delikatnie sprosz
kowanej rudy ogrzewa się do zupełnego rozłożenia 
z 20 cm:i kwasu azotowego o c. g. 1,2, niezawiera
jącym chloru. Otrzymany rozczyn odparowuje się w 
kąpieli wodnej do stanu suchego a potem ogrzewa 
się w kąpieli powietrznej do temperatury I 20-
- I 300C. Wysuszona w ten sposób pozostałość 
oblewa się w szalce 5 cm:' kwasu azotowego i po 
rozcieńczeniu 100 cm 3 wody, odsącza się kwas krze
mowy, związki antymonu, arsenu i ołowiu. Ten 
osad traktuje się dwukrotnie gorącym kwasem sol
nym, zawierającym kwas winowy. i waży się pozo
stały kwas krzemowy. Przesącz w kwasie solnym. 
jako też pierwotny rozczyn w kwasie azotowym, 
uwolniony poprzednio od głównej ilości srebra, 
przez osadzenie kwasem solnym, po zobojętnieniu 
nadmiaru kwasu, nasyca się siarkowodorem a wy
myty osad siarczków, ługuje się rozczynem siarczku 
sodu. W nierozpuszczalnej części siarczków okre-

W ciężarowych określeniach rtęci zalecają L. I śla się resztę srebra, miedź i ołów, podług zwy
Moser i M. Niessner (Z. f. ana!. chem. 1923. T. 63. kłych znanych metod, w złączonym zaś rozczynie 
Str. 240), rozczyn chlorku rtęciowego (nierozpusz· sulfo-soli, określa się arsen i antymon, metodami 
czalne w wodzie chlorek rtęciawy i siarkan rtęcia- dawniej już przez Stahl'a podanemi. (Metallborse 
wy wlewa się do kolby w formie rozmąconej z wo- 1922. T. 12. Str. 2757). 
dą emulsji), przelewa do kolby z doszlifowaną Obecne w rudzie żelazo. cynk i wapno, okre-
40 cm dłngą rurką i po dodaniu nadmiernej ilości śla się w sposób zwykły w przesączu od siarczków 
0.5 drobinowego kwasu podfosforawego postawić w osadzonych siarkowodorem. Zawartość siarki okre
cełu ogrzewania na kąpieli parowej. Po postawie- śła się w oddzielnej próbie przez stopienie z węg
niu dodaje się następnie 8 - IO cm 3 zgęszczonego Ianem sodu i saletrą, wyługowanie i zważenie osa
kwasu solnego. Wydzieloną całkowicie w ciągu dzonego siarkanu baru. Podany również przez 
krótkiego czasu rtęć metaliczną, zbiera się na zwa- Stahl'a (Metallborse. I 923. T. 13. Str. 702, 750, 797) 
żonym sączku łub w starowanym tyglu Goocha i 1 bieg analizy umożliwia określenie składu żużla, o-
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trzymanego po odsrebrzeniu ołowiem w procesie sad ze sączkiem spopiela się i po silnem wypraże
Parkes' a, który to żużel zawiera Ag, An, Pt, Pb, niu na dmuchawce, waży się. Ilościowe oddziele
Cu, Bi, Cd, As, Sb, Fe, Zn i Ni, drogą mokrą w nie palladu od platyny nie da się wykonać tym 
określonej ilości substancji. sposobem, 

Podług L. Mosera i M. Niessnera (Z. f. anal. I W stopach szlachetnych i ostatkach przy to-
Chem. 1923. T. 63, Str. 240) można określić do- I pieniu takowych otrzymywanych, wykonuje się o
kładnie ilość złota w rozczynach wolnych od sre- I kreślenie palladu i platyny, najprościej w ten spo
bra, ołowiu, rtęci, miedzi i bizmutu przez osadze- sób, że zawartość palladu, platyny złota i srebra 
nie kwasem podfosforawym i oddzielić równocze- we wspomnianych materiałach określa się drogą 
śnie ilościowo platynę. W tym celu do rozczynu wytapiania (przez zołowienie i odpędzenie Pb), a 
złota w kwasie solnym, po dodaniu 2 gr chlorku otrzymane ziarno metali szlachetnych rozdziela się 
sodu, ogrzewa się płyn do wrzenia i dodaje w nad- drogą mokrą na elementarne składniki (Metallbor
miarze 0,25 n kwasu podfosforawego. Rozczyn po- se, 1923. T. 13. Str. 2386). 
zostawia się w ciepłem miejscu do 7upełnego wy- Jeżeli ziarno metaliczne zawiera dużo srebra 
klarowania a potem sączy się przez sączek, wyło- to najprzód opracowuje się je zgęszczonym kwa
żony miazgą z papieru sączkowego, a po wymyciu sem azotowym w celu uwolnienia od srebra, które 
gorącym 1 %-wym k .vasem octowym, spopiela się następnie osadza się z rozczynu kwasem solnym 
wraz z sączkiem i waży się jako chlorek i oddziela się je w ten sposób od pla

Metale grupy platyny. 

W rozczynach, nie zawierających miedzi i Że· 
laza, można określić platynę bardzo szybko i równie 
dokładnie, jak salmiakiem podług następującego 
przez W. N. Iwanowa (Chem. Ztg. 1923. Str. 209) 
podanego sposobu. Wrzący rozczyn chlorku pla
tyny (0,25'~1-wy ), który przed rozcieńczeniem musi 
być wyparowany 2 razy z kwasem azotowym, za
prawia się na 0,5 gr platyny partiami 125 cm3 o.2si 
wego rozczynu rodanku sodu. Po dodaniu IO gr 
azotanu amonu gotuje się płyn jeszcze przez kilka 
minut a potem odsącza się powstały puszysty, czar
ny osad organicznego związku platyny. (Dwutio· 
karbomid-czterohydrosulfit) i po wysuszeniu praży 
się go w celu otrzymania platyny metalicznej. W 
takiż sam sposób da się określić pallad i rod. 

W celu wykrycia rodu używa W. N. Iwanow 
nowej metody, pozwalającej wykryć ten metal w 
razie gdy l cm3 rozczynu zawiera 0,0006 mgr Rd. 
Większe ilości można określić sposobem barwnym. 
Metoda zasadza się na spostrzeżeniu, że płyn, za
wierający rad, zaprawiony podwójną objętością 
40~0-wego rozczynu chlorku cynawego w 30%-wym 
kwasie solnym, przybiera po przemijającem pobru
natnieniu, żywe zabarwienie malinowe. Jeżeli roz· 
czyn badany zawiera jeszcze inne platynowce, to 
rozczyn ten wyparowuje się najprzód do stanu su
chego a potem wyprażoną pozostałość topi się z 
kwaśnym siarkanem potasu i wodnego rozczynu 
stopu, po częściowem wyparowaniu go, używa się 
do dalszego hadania. 

Ilościowe wydzielenie palladu w formie meta
lu z rozczynu chlorku palladu, udaje się podług 
L. Mosera i M. Niessnera (Z. f. anal. Chem. 1923. 
T. 63. Str. 240), szybko i pewnie, jeżeli słabo sol
no-kwaśny rozczyn zaprawia się podczas wrzenia 
0,5 drobinowym kwasem podfosforowym i ogrzewa 
się przez 5 minut w przykrytej zlewce, utrzymując 
stop łagodnego wrzenia. Całkowicie w ciągu kil
ku minut skłębiony pallad może być natychmiast 
odsączony i wymyty gorącą wodą. Wysuszony o-

• 

tyny i palladu, które mogły przejść równocześnie 
do rozczynu. Pozostałość, nierozpuszczoną w kwa
sie azotowym, rozpuszcza się w kwasie solnym, do
dając po kropli kwasu azotowego. Pozostały przy 
tern iryd odsącza się a z rozczynu, parowanego kil
kakrotnie z kwasem solnym, osadza się 7łoto świe
żo przygotowanym chlorkiem żelazawym. Gdy 
zawarty w przesączu pallad i platyna zostaną osa
dzone cynkiem lub magnezją, można je po przesą
czeniu rozpuścić w wodzie królewskiej i rozczyn 
ten złączony z poprzednim przesączem, zawierają
cym platynę i pallad, paruje się w celu uwolnienia 
od reszty srebra z kwasem solnym. L rozczynu 
pozostałości, rozpuszczonej w kilku kroplach kwasu 
solnego i małej ilości wody, osadza się ilościowo 
platynę dodatkiem nasyconego rozczynu chlorku 
amonu, jako chloro-platynian amonu. 

Określenie pozostałego jeszcze w rozczynie 
palladu może być dokonane albo przez osadzenie 
1 i -wym rozczynem alkoholowym dwumetylglioksi
mu albo też, po kilkakrotnem parowaniu z kwasem 
azotowym, dodatkiem 5%-wego rozczynu cyjanku 
rtęci. · 

Ziarna metali szlachetnych z przeważającą 
ilością złota lub platyny, najlepiej jest rozpuszczać 
w wodzie królewskiej, odsączyć c:hlorek srebra, 
uwolnić go od zamieszanej platyny i palladu przez 
rozpuszczenie otrzymanego w procesie wytapiania 
ziarna srebrnego w kwasie azotowym, tudzież strą
cenie kwasem solnym i określenie w zjednoczonych, 
wolnych od srebra, przesączach, złota, platyny i 
palladu w sposób opisany. 

Określenie złota, platyny i palladu w boga
tych w platynę a wolnych od srebra tak zwanych 
stopach biżuteryjnych, zaleca komisja chemiczna 
towarzystwa górników i hutników niemieckich wy
konywać w następujący sposób: 

5 gr stopu rozpuszcza się w I 00- 150 cm3 wo
dy królewskiej i rozczyn ten rozcieńcza się do 500 
cm3

. W 1
/ , cz. tego rozczynu określa się ogólną 

sumę wymienionych metali taką drogą, że rozczyn 
odparowany do możliwej gęstości, zaprawia się 50 
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cm3 rozczynu chlorku amonu i SO cm3 I 00-wego al
koholowego rozczynu dwumetylglioximu. Odsączo
ny po 12-tu godzinach osad spopiela się wraz z 
sączkiem i wyprażoną pozostałość, wyługowaną 
kwasem solnym, łączy się z tym proszkiem metali 
szlachetnych, który otrzymano z poprzedniego są
czenia po redukcji cynkiem lub magnezją, i który 
uwolniono od miedzi przez ogrzewanie z rozcień
czonym kwasem azotowym. Proszek, złożony z pla
tyny, złota i tlenku palladu, waży się po silnem wy-
żarzeniu w prądzie wodoru. I 

W dalszych 1 OO cml pierwotnego rozczynu 
osadza się pallad dodatkiem 15-20 cm 3 1 %-wego 
alkoholowego rozczynu dwumetylglioximu i po roz
cieńczeniu 900 cm3 chłodnej wody, sączy się czysto 
żółty osad po 12-to godzinnem staniu w chłodnem 
miejscu i waży się wymyty i w 120°C wysuszony 
glioxim palladu. 

Nakoniec określa się jeszcze w trzecich I OO 
cm3 pierwolnego rozczynu złoto przez osadzenie 
świeżo przygotowanym, zgęszczonym rozczynem 
chlorku żelazowego. 

Zawartość platyny w stopie otrzymuje się 
przez odjęcie sumy złota + pallad od ogólnej sumy 
metali szlachetnych. 

C. Molibden. 
§ 67. Rudy i produkty hutnicze, 

z a w i e r aj ą c e m o 1 i b d e n. 

I. Błyszcz molibdenu. Dokładna metoda badań czy
stych i nieczystych rud. 

CCC. XL VII. tJ. . Metoda A. Gilberta (Ztschr. 
f. offentl. Chemie. 1906. T. 12. Str. 263), polega na 
tern, że wyprażoną w powietrzu rudę, wytrawia się 
amonjakiem i sączy się. Znajdujące się w ostatku, 
nadzwyczaj małe ilości molibdenu, zawarte w ru
dzie, prawdopodobnie nie jako siarczek, lecz mo
libdenian zasady, określa się po stopieniu z sodą i 
po redukcji cynkiem i kwasem solnym, drogą mia· 
reczkowania kameleonem, Metoda ta okazała się 
bardzo prostą i zupełnie dobrą. Jednakże, jeżeli 
ruda zawiera miedź, magnezję, bizmut i cynk jako 
zanieczyszczenia, w granicach od I do 5% CuO, S 
do 14'h MgO, 0,5 0,7'.ło Bi i 0,3 do 49<, Zn, to w ta
kim razie ważony kwas molibdenowy może zawie
rać prawie całą ilość cynku, miedzi i magnezji. 
Ztąd wynika, że metoda Gilberta, może być zasto· 
sowaną tylko w analizie rud, które nie zawierają 
wymienionych metali, co jednak rzadko się zdarza. 

CCCXL Vlll. ~. W. Trautmann (Z. f. angew. 
Chemie. 1909. Str. 2239), analizuje rudy molibdeno
we w następujący sposób: 

0,3 gr błyszczu molibdenowego, który nie po
trzebuje być zupełnie dokładnie sproszkowany, (a 
ma to doniosłe znaczenie ze względu na trudność 
rozbijania tego minerału), miesza się w tyglu niklo
wym z topnikiem złożonym z 1/ 2 cz. Na20 i 1/ 2 cz. 
Na2 C03• Zakryty tygiel ogrzewa się najprzód ła
godnie, na małym płomyku, dopóki mieszanina nie 

spiecze się a tern samem nie nastąpi główna reakcja. 
Następnie ogrzewa się przez 5 minut do c7erwone
go żaru, a topienie kończy się, gdy masa jest spo
kojnie płynna i jasno-czerwona. Zbyt długie ogrze
wanie powoduje przechodzenie dużych ilości niklu 
do analizowanego stopu. Ochłodzony stop rozpu
szcza się w gorącej wodzie a potem rozczyn ten 
odsączą od nierozpuszczonej reszty, którą należy 
wymyć na sączku jaknajdokładniej. Przesącz za
prawia się dostateczną ilością ciemno-zółtego siarcz
ku amonu, ogrzewa się w kąpieli wodnej i osadza 
się molibden rozcieńczonym kwasem siarkowym jako 
siarczek MoS3 . (Kwasu należy dodawać ostrożnie, 
gdyż płyn silnie burzy). W celu szybszego wypę
dzenia H 2S z rozczynu, przepuszcza się przez tako
wy prąd powietrza a potem sączy się przez zlewa
nie i nakoniec. wymywa osad na sączku. Po wy
suszeniu trzeba go oddzielić od sączka, ten ostatni 
spopielić oddzielnie w tyglu porcelanowym, dodać 
do popiołu wysuszony osad siarczku, wyprażyć bar
dzo ostrożnie na małym płomyku i zważyć jako 
Mo03. Można także określić molibden w formie 
MoS2, zachowując nieodzowne przytem prawidła. 
Pierwszy sposób jest jednak szyb8zy i w wyćwiczo
nych rękach daje wyniki dokładne. 

Odpowiednio mały płomień podczas prażenia 
wyklucza wszelką możliwość i obawę sublimowania 
Mo03• Zapomocą metody stapiania z nadtlenkiem 
sodu, unika się nieodzownego w każdym innym 
razie oddzielenia molibdenu od miedzi, co udaje 
się jedynie zapomocą kilku kropli siarczku amonu. 
Dalej, osad, wywołany amonjakiem w obecności gli
nu i bizmutu, zawiera 2,4% MoO~ . Dlatego też o
sad żelaza, glinu i bizmutu, otrzymany po rozpusz
czeniu materiału w kwasie, musi być rozpuszczony 
w kwasie siarkowym, zawarty w nim molibden, 
trzeba osadzić w ten sposób, że rozczyn, po zobo
j ętnieniu, opracowuje się siarczkiem amonu i osad 
złożony z F eS, Bi2S 3 i Al2 ( OH)6 odsącza się, w 
przesączu zaś osadza się MoS3 rozcieńczonym kwa
sem siarkowym. W ten sposób można usunąć błę
dy, jakie w metodzie o. powoduje obecność miedzi, 
bizmutu i magnezji. 

Jeżeli w błyszczu molibdenowym, znajduje się 
blenda cynkowa, to Trautmann zmienia nieco meto
dę w ten mianowicie sposób, że rozczyn. otrzyma
ny w wielosiarczku amonu, zagotowuje jeden raz, 
aby ZnS dobrze się sączył, poczem przesącz roz
kłada się kwasem siarkowym w celu wydzielenia 
MoS3. 

Tlenek Mo03 zupełnie tak samo jak W03 
musi być do zważenia oczyszczony. W tym celu 
topi się go z KHSO 4, stop rozpuszcza się w wo
dzie z dodatkiem (NH 1) 2 C03 i po ogrzaniu, są
czy się Ali(OH)6 i Si02, wymywa się wodą amon
jakalną z azotanem amonu a potem suszy się, spo
piela i praży tlenki, otrzymując z różnicy czysty 
Mo03• 

B. Herstein (Transactions Amer. Chem. Soc. 
Detroit. 29. 6. 2/l. 1909. Science. 30. Str. 288), osa-
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dza molibden z rozczynu, zakwaszonego silnie kwa
sem octowym. Osad MoS3 oczyszczony zupełnie, 
sączy przez tygiel Gooch'a a potem przez prażenie 
w tym tyglu zamienia na tlenek Mo03• 

my, rozpuszcza się osad w rozcieńczonym kwasie 
azotowym i osadza się arsen siarkowodorem w 
znany sposób. Po odsączeniu As~S; wymywa się 
takowy, rozpuszcza się w kwasie azotowym i po 
osadzeniu amoniakiem oraz mieszaniną magnezjal

CCCXL!X. ·r. Galkowity bieg analizy rudy, nie zawie- ną, waży się arsen w formie As2 Mg20,, otrzymując 
rającej wanadu, wolframu, antymonu i cyny. w ten sposób z różnicy P 2Mg20 1. 

Określenie molibdenu. 1 gr dokładnie sproszko- Siarkę można określić także w ten sposób, że 
wanej rudy, miesza się z 6 gr topnika, złożonego z 1 1 gr rudy poddaje się działaniu zgęs:l':czonego ługu 
równych, na wagę CLęści sody i siarki. Stop ługu- potasowego, wprowadzając następnie do ogrzanego 
je się wodą i po przesączeniu wydziela się molib- płynu chlor gazowy. Po dostatecznem rozcieńcze• 
den z przesączu, zwykłym sposobem jako M0 S

3 
a niu sączy się, wymywa, dodaje się do przesączu 

potem waży się po zamianie na Mo0
3

, ewentual- kwasu solnego i gotuje się do zupełnego wydale
nie na MoS2• Osad powinien być zbadany na za- ma chloru. 
wartość arsenu i miedzi. Jeżeli w badanym mater- Osadzony we wrzącym rozczynie chlorkiem 
jale znajdują się wanad, wolfram, antymon i cyna, baru siarkan barowy. odsącza się i określa siarkę 
to w takim razie trzeba użyć metody O. Bruncka, w zwykły i dobrze znany sposób (Metoda Carnot' a: 
która stosuje również te same topniki. porów. Nosini i Baschieri. Gar. chim. !tal. 1913. T. 

Określenie metali obcych i kwasu krzemowego. 
48· Str. 

283). 
Otrzymany wyżej ostatek, po wyługowaniu stopu, CCCL. ;;, Metoda E. Collet' a i M. Eckhardt'a 
wymyty chłodną wodą, zawierającą parę kropel (Chem. Ztg. 1909. 38. Str. 968). 0.3 gr rudy wy
NH1Cl, rozpuszcza ~ię w rozcieńczonym kwasie azo- trawia się w ciągu 2- 3 godzin w długoszyjnej kol
towym, rozczyn gotuje się i sączy, pozostały zaś bie stożkowej, 25 cm3 dymiącego kwasu azotowe
kwas krzemowy (skała płonna) po dobrem wymy- go. Po wyparowaniu oblewa się pozostałość I 2 
ciu spopiela się a potem wyprażony waży się. Prze- I cm3 żgęszczonego kwasu siarkowego, odpędza się 
sącz zobojętnia się prawie zupełnie amonjakiem i I takowy, a pozostałość, po rozcieńczeniu 50 cm:1 wo
nasyca się siarkowodorem. Ołów, bizmut i miedź dy, sączy się na gorąco i wymywa się najprzód 
opadają jako siarczki, natomiast żelazo, mangan, małą ilością wody a potem rozcieńczonym amonia· 
wapno i magnezja pozostają w rozczynie. Obie : kiem i nakoniec znowu wodą. W złączonych 
grupy, wymienionych metalicznych związków, od- I przesączach, os.adza się żelazo i glin amoniakiem. 
dzieła się od siebie przez przesączenie a potem Przesącz od te) sumy wyparowuje się do ~ 150 
analizuje się w sposób zwykły. I 200 cm\ dodaje się w nadmiarze wody si;;;kowo-

Określenie arsenu, siarki i fosforu. 2 gr miałko ?orowej, następnie rozcieńczonego kwasu solnego 
sproszkowanej rudy, stapia się bardzo ostrożnie w 1. po . wygotowaniu nadmiaru siarkowodoru, odsącza 
tyglu porcelanowym z mieszaniną 12 gr sody i 2 gr się siarczek molibdenu. Po zupełnem wyparowa· 
chloranu potasu do chwili, póki nie zaczną się two- niu przesączu po molibdenie, usuwa się sole amo
rzyć pęcherze gazu, poczem wychłodzony stop łu- nowe przez prażenie, poz0stałość rozpuszcza się w 

d 
wodzie i w rozczynie tym, po dodaniu amoni'aku i 

guje się wo ą, rozczyn sączy się a przesącz roz- k 
3 3 siarcz u amonu, osadza się resztę molibdenu roz· 

cieńcza do 500 cm . 125 cm tego rozczynu, odpo- k ' 
wiadające 0.5 gr rudy, zakwasza się wyraźnie kwa- cieńczonym wasem solnym. Oba osady siarczku 
sem solnym, gotuje się do zupełnego ujścia kwasu molibdenu złączone suszy się, spopiela i praży w 

tyglu Rose'go z siarką w prądzie wodoru do trwa· 
węgłowego a potem osadza się siarkę w zwykły ł 
sposób chlorkiem baru Odsączony, wymyty, spo- ego ciężaru a po ochłodzeniu waży się MoS~. 
pielony i wyprażony BaSO 1 waży się i oblicza się Aby metoda ta dała wyniki dobre, trzeba prÓ• 
z niego siarkę. bę rudv proszkować conajmniej 2 3 godzin. Ro-

Albo też 1 gr rudy topi się w tyglu platyno- 7łożei:iie rudy drogą su~hą, nie udaje się. Bezpo· 
wym z 6 gr mieszaniny 4 cz. sody i I cz. saletry 1

1 sredme paro.wame. am~niakalnego ro~czynu i:nolib
a potem postępuje się dalej podług przepisu, po- d.enowego me moze byc 7a~ecan.e, ?"dyz "". takim ~a
danego w podręczniku Ledebura (wyd IX. Str. 7ie, zawarta często w rudzie miedz, powiększa c1ę-
49 5 I). zar .osadu a nadto. zachodzą straty przez ulotnienie 

molibdenu. Jedyme tylko dwukrotne osadzanie Mo 
jako. si~rczek, jak to podano w biegu analizy, daje 
ręko1m1ę pewnego ilościowego osadzenia. Podczas 
zamiany MoS2 na Mo03 potrzeba zbyt długiego 
czasu a sublimacja Mo03 zaczyna się już wcześniej, 
nim doścignięto trwałego ciężaru i błękitna barwa 
podtlenków znikła zupełnie. 

Dalsze 250 cm3 przesączu, odpowiadające I gr 
substancji, zaprawia się amoniakiem, chlorkiem amo
nu i siarkanem magnezji. Po zupełnem osadzeniu 
(w przvbliżeniu po 12 godz. stamu) zbiera się osad 
w tyglu Goocha a po wymyciu amoniakiem (I : 3) 
arsenianu amonowo·magnowego i fosforanu amono
wo-magnowego. spala je, zamieniając na piroarse- , 
nian 1 pirofosforan magnowy. Po zważeniu tej su· 1 (r. d. n.) Henryk Wdowiszewski. 
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Papier z logarytmiczną podziałką. 

Chcąc zobrazować przebieg jakiegoś zjawiska 
w czasie, posługujemy się chętnie wykresem gra
ficznym, oznaczając czas w kierunku linji odciętych, 
a dane liczbowe, właściwe temu zjawisku, w kie
runku linji rzędnych, przyczem rzędne są podpo
rządkowane zwykłemu prawu linijnemu, t. j. jeżeli 1 

„y" oznacza wartość zjawiska w czasie „t", to jego 
graficzne przedstawienie będzie: 

Y my, 

gdzie „m" jest współczynnik wykresu (skala). 
Przebieg dwóch zjawisk (lub wogóle kom

pleksu zjawisk) na tym samym wykresie możemy 
przedstawić tylko wtedy, jeżeli te zjawiska są rów
noimienne co do wartości i czasu, przyczem współ
czynnik wykresu może być dla wszystkich zjawisk 
ten sam a więc: 

dla I-go zjawiska: Y 
dla Il-go zjawiska: Y1 

my \ 

I (I wypadek) 
myl 

albo też skala może być równa i wtedy: 

Y my i Y 1 = m1 y 1 (Il wypadek). 

Np. przedstawimy graficznie wydajność na gór
nika i na robotnika na kopalni wogóle w okresach 
dziennych, licząc, iż 

0,1 T = l cm. 

Wtedy dla krzywej górnika 
robotnika: 

m - O.I T. 

krzywej wogóle 

albo też przedstawiamy wydajność robotnika na ko
palni i wydobycie w okresach miesięcznych, wtedy 
dla krzywej wydajności wybieramy: 

m - IO T, 

a dla krzywej wydobycia: 

m1 1000 T. 

jeżeli, rzecz naturalna, chcemy cały wykres zmie
ścić na normalnym arkuszu. 

W pierwszym wypadku możemy z wykresu 
graficznie znaleźć stosunek arytmetyczny dwóch 
równoimiennych zjawisk: w drugim wypadku, wobec 
różnej skali nawet i tego z wykresu uzyskać nie 
możemy. Stosunek arytmetyczny nosi charakter bu
<:halteryjny i technik posługiwać się nim nie lubi. 
W rezultacie więc wykres o rzędnych linijnych ma 
wartość obrazowego przedstawienia cyfrowego ma
teriału. 

Spróbujmy w wykresie rzędne, podlegające 
prawu linijnemu, zastąpić rzędnemi logarytmiczne
m1, t. j. zamiast Y :- my, będziemy posługiwać się 
Y n lg y . 

Papier z rzędnemi logarytmicznemi możemy 
sobie zrobić bardzo łatwo. przenosząc podziałkę z 
linijki logarytmicznej, jak to pokazane na załączo
nym rysunku, w następstwie czego papierem takim 
można się posługiwać w ten s am sposób, jak i su
wakiem logarytmicznym. A więc możemy: 

w 

.X roozrat 1.;:>foxdat 11. Xnxw.łaf 111. Xnxut.:J" IV.. 

. . .Jt" ~,ft . 19.2-'t. 

I ,, ... 
I 

KEJJ 
f 

.. f 

f 1 

:I " 

rrAm 

l 0 . Wykreślić przebieg zjawisk roznoimien
nych, ponieważ logarytmy dają wielkości oderwane. 

2°. Krzywe poszczególnych zjawisk dzielić i 
mnożyć pomiędzy sobą, odejmując lub dodając od
powiednie rzędne krzywych, a to w myśl równań: 

a 
N - lg b = Iga lgb 

1 N 1 "- lg (a X b) Iga r lgb, 
czyli możemy znajdywać stosunek geometryczny 
dwóch zjawisk-stosunek najciekawszy dla technika. 
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Np. jeżeli od rzędnych krzywej wydobycia w I 
pewnym okresie odejmiemy odpowiednie rzędne 
krzywej ilości dniówek poszczególnych kategorii ro· I 
botników w tym samym okresie, to otrzymamy sto· 
sunek wydobycia do dniówek, czyli wydajność na 
dniówkę danej kategorii robotników, lub też jeżeli 
do rzędnych krzywej spalonego węgla dodamy rzę· 
dne krzywej cen węgla, to otrzymamy koszt zuży· 
tego węgła w danym okresie. 

Najważniejszą zaletą papieru logarytmicznego 
upatrujemy w tern, iż daje on obraz stosunkowego 
przebiegu zjawisk, a więc obraz prawdziwiej od
twarzający charakter kompleksu zjawisk i dlatego 
lepiej przemawiający do naszej świadomości. Wy
nika to z następującego: Niech wielkości, charak- 1 
teryzujące dane zjawiska: 

to: 

dY = n 
dy 

I 
y 

dY1 = n 
dy l 

Y1 
(2) 

dY2 = n 
dy2 I Y2 

dY" 
dy„ 

= n 
y„ 

Lecz 
dy dyl dy2 dy. 

- są to · 
y Y1 Y2 Yn 

przyrosty, obliczone na jednostkę, jeżeli założymy, 
y, Y1• Y2 • · Y11 

1 iż przyrosty te są równe pomiędzy sobą, to jest: 

otrzymują nieskończenie małe przyrosty: 

dy, dyl, dy2 . 

to ich rzędne na wykresie: 

Y, Y1• Y 2 

otrzymają też przyrosty: 

dY, dY1, dY2 

a ponieważ z założenia: 

. dyn, 

. Y" 

dYn, 

dy 
y 

w myśl (2) 

dY = dY1 - dY2 = .... dYn, 

dy„ 

Yn 

Y = n lg y 
Yt = n lg y 1 

Y2. = n lg Y2 
Y., = n fo Yn 

(I) 

czyli równym stosunkowo zmianom poszczególnych 
zjawisk będą odpowiadać na wykresie równe przy· 
rosty rzędnych logarytmicznych. 

I Dla przykładu naniesiemy na papier logaryt-

1 

miczny nieco danych ze statys tyki jednej z ko
palń za rok 924 : 

Kwartał 
I 

Wydobycie tonn 80870 
Dniówe k górniczych 12958 
Dniówek całej załogi 137 656 

Odejmując graficznie na rysunku załączonym \ 
od rzędnych krzywej WW kolejno rzędne krzy· I 
wych GG i ZZ, otrzymamy punkty dla nowych 

w w 
krzywych G Z , które nam wskażą wydajności: 

w 
Krzywa G wydajność na jedną dniówkę gór· 

Krzywa 

nika w tonnach. 

w 
Z - wydajność na jedną dniówkę zało-

gi w dziesiątych częściach tonny, a to 
z tego względu, że przy nanoszeniu 

Kwartał 
li 

61 808 
10486 

1oo052 

Kwartał Kwartał Nazwa linj1 
lll IV na w y kresie 

93 852 102 593 ww 
14650 14944 GG 

122 307 119002 zz 
zmniejszyliśmy I O-krotnie ilości dnió· 
wek całej załogi , by wykres zmieś
cić na jednym arkuszu. 

Papier z podziałką logarytmiczną sprowadziła 
z Francji Dyrekcja T-wa Sosnowieckiego dla użyt· 
ku swego Sekretariatu obecnie papier ten zyskał 
prawo obywatelstwa w Zakladach T -wa Sosno· 
wieckiego, znajdując zastosowanie przy wykreślaniu 
wydajności kosztów własnych i danych statystycz
nych, jednostajnie prowadzonych przez poszczegól
ne zaktady-

Boleslaw Krupiński 
inż. gÓrn. 
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PRZEGLĄD WYDAWNICTW. 
„lnżeniernyj Rabotnik". Trafił do rąk naszych 

Nr. 7 (lipcowy) miesięcznika „Inżeniernyj Rabotnik", 
wydawanego w Jekaterynosławiu przez ogółno-ukra
ińskie biuro sekcji inżyniersko-technicznych przy 
ogółno-ukraińskim komitecie związku robotników 
górniezych S . S, S. R. 

I) Prof A. Dinnik: „O ciśnieniu skał i oblicze
niu obudowy okrągłego szybu" . 

Autor opiera wyliczenia na dziele profesora 
Trmoszenki: „ Odporność materjałów". 

Artykuł zaleca się uwadze inżynierów, intere
sujących się kwestią obliczania obudowy szybów. 

2) Prof. /. Tanatar: „Nowe skały {utwory pe
trograficzne) Krzyworoskiego Zagłębia rud żelaz
nych". 

3) Inżynier górniczy A . Zejtlin: „Zjazd dla za
gadnień bezpieczeństwa w przemyśle węgłowym Za
głębia Donieckiego" (dokończenie). 

Z wymienionych w tym dokończeniu sprawoz
dania referatów należy zwrócić uwagę na sprawoz
danie z Ameryki: inż. górn. W. Mironowa: o spo
sobach zwalczania pyłu węgłowego - oraz komisji 
pod przewodnictwem prof. A. Skoczyńskiego, która 
zbadała 40 kopalń i 8 hut w Ameryce i Anglji. 

Według danych prof. Skoczyńskiego wydoby
cie węgla kamiennego w Ameryce wynosi około 
500 milionów tonn, antracytu 80 milionów tonn; 2% 
wydobycia pochodzi z odkrywek. Liczba robotni
ków na powierzchni stanowi na kopalniach węgła 
kamiennego I S't ogólnej ich liczby, na antracyto
wych-2700. Liczba dni roboczych wynosiła 180-
- 200 na kopalniach węgla kamiennego skutkiem 
kryzysu w zbycie (komisja wróciła z Ameryki 
wczesną wiosną r. b.), na antracytowych- 268 dni. 
Liczba kopalń węgla kamiennego dochodzi do 19 
tysi ęcy, antracytu- 300. 53% węgla dają kopalnie z 
produkcją roczną nie wyższą nad 180 OOO tonn. Są 
za to kopalnie, dające I O OOO tonn na zmianę, a 
szyby mogące dać 2 OOO tonn na godzinę-przedsię
biorstwa antracytowe są większe; I O z nich produ
kuje po 10 000000 tonn rocznie. Węgiel kamienny 
zużytkuje się na kolejach żelaznych (28'~) . w prze
myśle (47%), na opał domowy (10%). Antracyt głów
nie idzie na opał domowy (więcej niż 50~1). T em 
ostatniem można objaśnić wysoką ceną antracytu 
(28 do 29 kop za pud) w porównaniu z węglem 
kamiennym (8 - 9 kop) 

7S't węgla pochodzi z pokładów grubości 1,75 
m. Węgiel zalega prawidłowo, upad b. mały (2-6°), 
węgiel kamienny jest dość twardy, antracyt jest 
miększy niż z Gruszewki. 

Skały po większej części wytrzymałe; chodni
ki przewozowe szerokości 3 metry stoją bez bu
dynku. Kurzawki są rzadkie. Gazowych kopalń 
dużo, ilość powietrza w nich dochodzi do 6 m3 na 
robotnika . Dopływ wody 9- 10 - 15 tonn na I ton-

nę węgła. Główna część węgla wydobywa się z 
głębokości 120 m, najgłębsze kopalnie 250- 500 m. 
Ze wszystkich szybów tylko 25~ pionowych, reszta 
pochyłe lub zbliżające się do sztolni. 

W urządzeniu kopalń należy zaznaczyć nastę
! pujące osobliwości: wózki kopalniane 2- 3- 4 ton
i ny pojemności (są i 5 tonnowe); przeciętna sz.ero
, kość toru I 050 mm; są bardzo rozpowszechmone 
wieże szybowe z klatką jednopiętrową, spód której 
przy zasadzeniu na podchwyty przechyla się i wó
zek wyładowuje się przez przednią ściankę bez wy
taczania go z klatki. Manewry na powierzchni za
bierają 4- 5" przy wydobyciu na zmianę 6 000-
- 8 OOO tonn. Zaczynają znajdować zastosowanie 
zbiorniki przy szybach pojemności do 14 tonn. Przy 
wydobyciu szybami pochyłymi są w użyciu konwe
jery. Są konwejery do 720 m długości przy upa
dzie 30°, szerokości 1,5 m i szybkości 1/ 2 m na se
kundę, dające do 4 OOO tonn na 8 god7.in. Konwe
jery są bardzo stosowane na powierzchni przy prze
wozie do 400 m. Nadszybia są proste i zmechani
zowane. 

Wózki w nadszybiach i na sortowniach wszę
dzie poruszają sie automatycznie. Przy przewozie 
podziemnym zwraca się więlką uwagę na (grafik) 
wykres ruchu i plan przewozu. Przy upadzie dro
gi _ „ 0,06 używa się odstawa linowa, przy mniejszym 
upadzie elektrowozy. Są elektrowozy zabierające 
naraz 1 OO do 150 wózków (pociąg normalnej drogi 
żelaznej!). W samej tylko Pensyłwanji działa 4500 
lokomotyw, z których 92°11 elektrowozy. 2 1/ 2% benzy
nowozy i 11 

2 lokomotywy powietrzne. Na antracy
towych kopalniach pracuje 2 700 lokomotyw, z nich 
70J0 elektrowozów. Elektrowozy po więk.szej częś
ci z górnym przewodem (trolley) o prądzie stałym, 
o szybkości 9 - 12 kim na godzinę. \.V ostatnich la
tach zaczęły rozszerzać się elektrowozy akumulato
rowe, z bateriami o terminie służby około 3 łat, 
wagi 3- 8 tonn. Są elektrowozy o wysokości 750 
mm, s pecjalnie dla odwozu węgla z przodków; w 
tym celu używane są specjalnie wózki wysokości 
500 mm. Pompowanie wody i wentylacja nie od
znaczają się niczem oryginalnem. Do oświetlenia 
używa się wyłącznie elektrycznych lamp, pn:ymoco
wanych na głowie. Lampka laka kosztuje około 
20 dolarów. Robotnicy płacą za użycie lampy 3 
et. na zmiane. 

Mechanizacja urobku na filarach w kopalni 
węgła kamiennego jest w wielkim użyciu. 65'li wę
gla dają roboty maszynowe i 15'.~ tak zwane strze
lania w caliznie, przytem maszyny wrębowe są w 
użyciu tak w twardych jak i w miękkich pokładach. 
Na antracytowych kopalniach tylko 1-2°0 urabia się 
maszynami (brak impulsu do racjonalizacji). 

Ogólna ilość maszyn wrębowych w pracy prze
wyższa 20 OOO. Głównie są rozpowszechnione elek-
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tryczne łańcuchowe maszyny typu ciężkiego. Głę- szybkości ruchu powietrza. Skutkiem tego nabiera 
bokość wrębu zwykle przewyższa I ,S do 2 razy je- ona bardzo ważnej doniosłości dla górnictwa, gdyż 
go wysokość. Wydajność maszyny w węglu ka- dotychczas z jednej strony nie posiadaliśmy doklad
miennym dochodzi do 28 OOJ tonn, na antracyto- nych przyrządów do pomiarów minimalnych szyb
wych do I 8 OOO tonn. Przy odstawie węgla z przod- kości ruchu powietrza, z drugiej zaś strony stopnio
ka najbardziej są używane rynny potrząsalne. W wo zwiększająca się głębokość robót górniczych i 
niektórych miejscach rynny są w użyciu i na chod- niebezpieczeństw ze strony gazu wysuwają na wi
nikach. Wydajność ich dochodzi do I SO tonn na downię wielkie zadania w walce z wysokie mi tem-
8 godzin. peraturami i dużą wilgotnością (przy zraszaniu). 

Bardzo rozpowszechnione są maszyny do ła- 4) Inżynier górniczy D. Kostowcew: „Próby za-
dunku. Liczą do 40 typów ich. Wydajność ich stosowania metod naukowej organizacji pracy na 
waha się od 80 do .I 600 tonn na zmianę, cena od b" N " szy 1e „ owy . 
I SOO do 6 SOQ dolarów. Najbardziej są używane J Zarząd Szczerbinowskiej kopalni wezwał auto· 
mechaniczne grabie w związku z konwejerami o ra do przeprowadzenia reorganizacji pracy przy po· 
wydajności I tonny na minutę. głębianiu i montowaniu szybu „Nowy". 

Wśród robotników znajduje się około SO'~ cu· Opisawszy dokładnie techniczne urządzenie dla 
dzoz1emców. Wydajność w roku 1923 wynosiła pogłębiania szybu z dwóch poziomów jednocześnie , 
średnio 4 tonny na robotnika i dniówkę, na kopal- autor przytacza rezultaty ostatecznego badanta chro· 
niach zmechanizowanych S-6 tonn, na antracycie nometrycznego wszystkich stadjów i elementów pra-
2 tonny. cy, a następnie przystępuje do analizy wyników, 

Prof. 4. Nieczajew zajmuje się „Próbami bada- stawiając sobie za zadanie: „osięgnąć najwyższą wy
nia psychologicznego drużyn ratunkowych Zagłębia dajność zarówno każdego oddzielnego robotnika 
Donieckiego". Referat ten wzbudził zainteresowa- jak i całości zespołu pracy, przyczem otrzymać tę 
nie, jako pierwsze zastosowanie eksperymentów wydatną wydajność jak najmniej na rachunek pra
psychołogicznych przy wyborze członków drużyn cy ?'1uskułów, a jak najwięcej na rachunek organi
ratunkowych. Przy badaniu kandydatów na człon- zac)t pracy". 
ków drużyn ratunkowych jest rzeczą ważną poznać W rozpoczętej analizie wyników chronometry
nie tylko sprawność ich aparatu oddechowego, dzia- zacji (chronoanalizie) autor wyciąga wnioski ze spo
łania muskułów 1 obiegu krwi, lecz i szczegóły ich strzeżeń i stosuje potrzebne udoskonalenia. (Do
organizacji nerwowej, które mogą być określone kończenie nastąpi). 
tylko drogą obserwacji, starannie zorganizowanej i S) Inżynier górniczy W. Mironow i /. Pieczuk: 
przeprowadzonej pod objektywną kontrolą . Prze- „Projekt tymczasowych przepisów dla walki z py· 
prowadzone przez referenta w maju roku 1924-go łem węglowym". 
spostrzeżenia miały na celu ustalenie tych psychicz- 6) A. Kirzner: „ Wykształcenie prawne perso-
nych właściwości, które odróżniają dobrych pra- nelu technicznego". 
cowników drużyn ratunkowych od przeciętnych, jak 
również ustalenie metod badania psychologicznego, 7) Prof. N. Smirnow: „Jakie żądania stawia 
zapomocą których najdogodniej można skonstato- życie inżynierowi wogóle i inżynierowi górniczemu. 
wać istnienie tych właściwości. w szczególności?"· 

Doktór jakowienko mówił: „O katatermometrach Artykuł ten , napisany na żądanie studentów 
i temperaturach efektywnych". „Technikum Donieckiego", przedstawia kwestię dość 

Wpływ temperatury na wydajność pracy ludz- interesująco; po wyłączeniu specjalnie bolszewic
kiej został dosyć dokładnie ustalony, a mianowicie kich poglądów , można z niego wyciągnąć pewne 
wspólne działanie temperatury i wilgoci okazuje pożyteczne wskazówki. 
znaczny wpływ na działalność serca, ciepłotę ciała, 8) P. Telepniew: „Zarządzenia dla ujednostaj-
na puls i t. p.; wydainość pracy w takich razach nienia norm pracy w przemyśle węglowym". 
wydatn1e spada, czasem do S0°0 , już od samego po- 1 Autorowi chodzi o studia dla ustalenia norm 
czątku roboty. Jest rzeczą znamienną, że w Anglji pracy w górnictwie. 
za pomocą sztucznego ochładzania powietrza zmniej- 9) Inżynier F. Szebunin: „ Uwagi dla biur". 
szono czterokrotnie liczbę wypadków. Kombinując Z pracy tej dowiadujemy się, że w biurach 

· odpowiednio szybkość ruchu powietrza, temperatu- kopalń Zagłębia Donieckiego brak szaf (akta leżą na 
rę jego i wilgotność, można otrzymać wybitne re· podłodze, krzeseł niema (zamiast nich są stołki bez o
zultaty w znaczeniu podwyższenia wydajności pra- parcia), a książki kopjowe zostały zużyte na bibułkę 
cy ludzkiej przy wysokiej temperaturze i dużej wił- papierosową i nowe nie są zaprowadzane, brak ni
gotności. Dla każdego zespołu warunków winna ci do zszywania aktów i t. p. 
zatem istnieć określona szybkość prądu powietrza. Usunięcie tych drobnych braków, zdantem a
Katatermometrami nazywamy właśnie specjalne ter- utora, da bardzo wydatne rezultaty i podwyższy 
mometry, pozwalające w każdym wypadku ustalić I współczynnik użytecznej działalności całej machiny 
z wielką dokładnością działający zespół warunków przemysłowej . 
i, prócz tego, umożliwiające określenie minimalnych K. D. 
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„Gornyj Żurnał " , rok 1925, tom 1-szy. A Fi· 
lipow: „Obecne położenie przemysłu fosforowego". 
Wpływ nawozu sztucznego na wydajność gleby i 
zły s tan urodzajów w Rosji z jednej strony , a nie 
wyzyskane bogactwa złóż fosforowych w Rosji z 
drugiej nakazują przedsięwziąć szereg środków, któ
re ochroniłyby ten przemysł przed konkurencją za· 
granicy i jednocześnie doprowadziłyby do samo· 
wystarczalności w kraju. A. Lubimow: „O głodzie 
manganowym". Przegląd złóż manganowych w róż
nych częściach świata i eksploatacji manganu. Prze. 
gląd rynków zbytu i niewystarczalność obecnej pro
dukcji głównych żródeł: lndji i Brazylji. Stąd prosty 
wniosek, iż głód manganowy może zaspokoić jedy
nie Rosja, która do roku 1913 reprezentowała oko
ło 40'~ światowej produkcji, z czego eksportowała 
około 9 OOO OOO tonn manganu. F. Bublejnikow: 
„Eksport rudy żelaznej Krzywego Rogu". Eksport 
rudy przed wojną w miljonach pudów wynosił: 

1904 16 miłj . pudów 
1907 54 
1908 35,5 
1910 51,7 

Eksport sowiecki 

1921 1922 przez port Nikołajew . .. 552 tys. pud. 
1922 1923 „ „ „ 549 tys. pud. 
1923 1924 przez Zdotbunów do Polski 450 tys. pud. 

Umowa z Polską na dostarczenie 15 milionów 
pudów rudy w ciągu dwóch lat nie doszła do 
skutku. A. Wolkonau: „ Wpływ wytwórczości na 
koszt własny w przedsiębiorstwie węglowym" . Bu
dowa i dość mętne uzasadnienie krzywej parabo
licznej, która ma stwierdzić zależność kosztów 
własnych od stopnia wytwórczości przedsiębior
stwa węglowego . Dział prawniczy. Rogowin: Pod
stawowe zasady prawodawstwa górniczego Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dział Przeglą
dów: Sprawozdania o przemysłach złotym, azbesto
wym i węglowym za r 1923- 1924. Światowa wy
twórczość i konsumpcja metali kolorowych. 

„Gornyj Żumał", tom ll-gi rok 1925. W. Ki
sielnikow: „Zadania górniczo-badawczych instytucji". 
Z artykułu dowiadujemy się, iż w celu wykrycia. 
wszechstronnego zbadania, "podliczenia i ocenienia 
złóż mineralnych i ich prawidłowej eksploatacji, or
ganizuje się „Instytut Badań Mineralogicznych Imie
nia Lenina" , który ma skoordynować działalność: 
Instytutu Mineralogii Praktycznej, Instytutu Ulepszeń 
Mineralnych, Instytutu wzbogacania ciał kopalnych, 
Górniczo-Hutniczych laboratorji i t. d. 

Inż. N. Han: „Arszenik zagranicą u nas". 
Nadzieje na eksport, a głównie potrzeby „ Otiecze
s twiennoj oborony" każą p. Han wszechstronnie 
pouczyć publiczność górniczą o historji, produkcji 
i zastosowaniu arszeniku i jego związków. W ar-

tykule znajdujemy: Przemysł arsenowy na Zacho
dzie, zapotrzebowanie, spożycie, statystykę, ceny, 
handel arsenem, sposoby fabrycznego przygotowa
nia zw:r ków arsenu. Mokrzycki: „Elektryfikacja Za
głębia Donieckiego". Dwie centrale elektryczne w Szte
rowiecku i w Białej Kalitwie mają obsłużyć całe Zagłę
bie. Obecnie jest w budowie centrala Szterowiec
ka, położona nad rzeką Mius przy stacji Krendo
czowka. Dla całkowitej elektryfikacji Donbasa po
trzeba 230 OOO kilowatów. Pierwszy okres budowy 
ma dostarczyć 20 OOO kilowatów przy natężeniu 
6 600 volt, które dla dalszych okręgów będzie się 
transformować na 38 OOO volt. W artykule podany 
jest cały program elektryfikacji Zagłębia. 

„Gornyj Żurnał" tom lil r. 1925: W tomie tym 
nie znajdujemy artykułów o charakterze ogólno-na
ukowym; rozstrząsają się kwestje tylko bieżące, 
praktyczne, jak naprzykład: „Pojemność rynku 
solnego" Polonski, „Arsen za granicą i u nas" 

Inż. Han, „Drzewo, torf i mazut, jako opał" -
Inż. Grigorjan, lub od powiada się na pytania, wie-

i dząc z góry, iż odpowiedź będzie pozytywna, jak 
np. : „Czy możliwe jest osiągnięcie rezultatów 

I przedwojennych na kopalniach Don basa" - Inż. 
Kuzma. Okazuje się, że wszystko jest możliwe, 

I 

tylko najpierw nieco organizacji, nieco mechani
zacji, a najważniejsze nieco więcej możności zbytu 
na węgiel. Przegląd Przemysłowy: Przemysł żelazny 
i wydobycie rud miedzianych na Uralu w roku 
1923- 24. Położen ie przemysłu węgłowego w Pol-
sce-Rogiński; jest to przedruk z miesięcznika „Gliic-
kauf" . K - ski. 

Gliickauf Nr. 39. 1
) (c.d.) Inż. Schulte Das Dampf

kesselwesen in. d. Ver. St. v. Amerika. Amerykanie pod 
względem budowy samych kotłów, jak również 
przynależnych do pracy kotła wszystkich jego czę
ści składowych wyprzedzili znacznie cały pozostały 
świat techniczny. Rzut oka na tą gałąź techniki 
amerykańskiej daje artykuł inż. Schultego; Prze
mysł górniczy i hutniczy w Luxemburgu w r_ 1924; 
Praca umysłowa w górnictwie w porównaniu do 
pracy umysłowej w innych gałęziach przemysłu; 
Kindermann.- Stacja doświadczalna dla robót górni· 
czych a przedewszystkiem dla doświadczeń z wy
buchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego 
w Bruxon (Derby); Stan gospodarczy Rzeszy, · w 
sierpniu r. 1925-go; Przemysł górniczy na Dolnym 
Śląsku w r. 1924-ym; Wydobycie rud żelznych w 
Anglji w r. 1924-ym; Statystyka pracy w przemy
śle węglowym polskiego i niemieckiego Sląska 
Górnego; Zarobki robotników kopalnianych w za
głębiu Ruhry w lipcu r. b .; Angielski rynek węglo
wy i przetworów węglowych. 

1
) W numerze 20·ym Przeglądu G órniczo-Hutnicze go w 

dzia le przeglądu wydawnic tw winno by ć zamias t Gliic kauf Nr. 
30- Gliic kauf Nr. 39. 
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KRONIKA BIEŻĄCA. 
Wykonanie planu przewozu węgla we wrześniu I mem się przewozów węgla i stanowi około I OOO 

roku 1925-go. Według danych Ministerjum Kolei wagonów dziennie. Wzmagający się wywóz węgla 
Żelaznych we wrześniu r. 1925-go: przez porty bałtyckie, oprócz konjunktur na rynku 

Przewidywanie Wykonanie węglowym światowym, powinien się liczyć nie tyl
wagonów na dzień 

kalendarzowy 
ko z rozwojem środków ładunkowych w Gdańsku 
i Gdyni, lecz jednocześnie z obecnym stanem ob
ciążenia ładunkami naszych szlakow kolejowych, łą
czących zagłębia węglowe z portami bałtyckiemi. 

Ogółem naładowano 
nych stacjach 

Przyjęto ładownych z 
dla Polski 

na wł as-

zagram cy 

Przewieziono tranzytem 

Razem 

12 599 

1 285 
860 

14 744 

W liczbie powyższej zawiera się: 

węgiel dąbrowski I 200 
krakowski 400 
cieszyński 35 
karwiński . I O 
górnośląski 3 OOO 
z innych kopalń krajo
wych . 

mne ma-
„ ze składów 

drzewo kopalniane 
terjały . 
opałowe i torf . 

s 
16 

80 
255 

11 021 

777 
812 

12610 

838 
242 

34 
6 

3038 

11 

Jak widać z udzielonych przez dyrektora Czap
skiego wyjaśnień sprawa zdolności przewozowej 
pomienionych szlaków staje się objektem trosk czyn
ników kolejowych, gdyż już teraz grafik szlaku Gór
ny ;:,ląsk-Sosnowiec - Toruń -- Gdańsk, w niektó
rych jego częściach, jest na wyczerpaniu; natomiast 
rozbudowa portu w Gdyni do stanu zdolności na
ładunkowej portu SO tysięcy tonn miesięcznie {na
wet nie I OO tysięcy tonn, jak to Ministerjum Prze
mysłu i Handlu przewiduje na kwiecień r. 1926-go), 
przy ewentualnym rozwoju eksportu węgla, może 
stać się dla transportu kolejowego kwestją palącą. 
Otwarcie ruchu na budującej się nowej linji kole
jowej Kalety - Podzamcze rozwiąże zagadnienie 
wzmożonego transportu węgla do portów bałtyc-

38 kich, lecz należy pamiętać, iż ruch na nowobudu-
264 jącym się szlaku Kalety- Podzamcze zostanie otwa-

N. S. rtym dopiero przy normalnych warunkach skarbo-
Plan przewozu węgla na listopad r. 1925-go. wo-budżetowych w jesieni r. 1926-go. 

Na zebraniu w Ministerjum Kolei Żelaznych usta- Przechodząc do charakterystyki naszego eks
lono na listopad r. 1925-go następującą pracę wa· portu przez inne stacje graniczne p. przew:odniczą-
gonów na dzień kalendarzowy: cy komunikuje: ruch na granicy Rumuńskiej jest 
pod ładunek węgla dąbrowskiego 1 240 słaby, z Rosji przechodzi tranzytem przeciętnie po 

krakowskiego 336 jednym pociągu z rudą Krzyworogską oraz kilka 
cieszyńskiego 35 wagonów jaj, a do Rosji wwozi sic;; manufaktura; 
karwińskiego IO do Czechosłowacji i Austrji wysyłają koleje Polskie 
górnośląskiego 3 500 500- 600 wagonów węgla dziennie, do Węgier przez 
innych kopalń krajowych 5 st. Zwardoń około 100 wagonów węgła dziennie. 

kł d · 24 W sprawie kierunku przez st. Zwardoń, dy-
" ze s a ow . k C k k k k k drzewa kopalnianego i innych re tor zaps i wzmian uje, iż ierune ten. ws u-

materjałów · 55 tek trudnych warunków technicznych toru (istnieją 
drzewa opałowego i torfu . 375 spadki do 0,019) do tego stopnia staje się uciążli-

wym dla kolei, iż Ministerium Kclei nosi się z za-
N a posiedzeniu w dniu 15-go października r. miarem kierowania ładunków nadal nie przez st. 

1925-go Komisji Międzyministerjalnej przy Ministe- Zwardoń, lecz przez st. Piotrowice. Urzeczywist
rjum Kolei Żelaznych dla ustalenia planu przewo- nieniu temu zamiarowi staje na przeszkodzie droż
zów w listopadzie r. b., przewodniczący inż. Czap- sza taryfa przez st. Piotrowice, a przeto należy spra
ski oświadczył, że Ministerjum, rozporządzając do- wę tę jeszcze rozważyć i uzgodnić stawki prze
statecznym taborem wagonowym, zaspokoi zgłoszo- wozowe. 
ne na listopad zapotrzebowania nadawców na wa- Na końcu swego sprawozdania p. przewodni
gony, redukując w niektórych wypadkach ich licz- czący oświadczył, iż chociaż zapas węglarek zmniej
bę na podstawie doświadczenia Ministerjum w tym szył się o jakie 3000 sztuk z powodu oddania znacz
względzie z okresu ubiegłego. nej ich liczby pod przewóz buraków, oraz zatrzy-

Zestawiając przytoczone dane liczbowe z da- mania nierozładowanymi z ładunku węgla w Gdań
nemi w ubiegłych sprawozdaniach miesięcznych w sku, jednakże Ministerium nie przewiduje żadnych 
roku bieżącym, daje się zauważyć stopniowy, z mie- trudności przy podstawianiu kopalniom wagonów 
siąca na miesiąc, wzrost przewozów, chociaż nie w listopadzie r. b. 
osiąga on rekordowego dla naszych kolei przewo- W razie konieczności, Ministerjum przewiduje 
zu, jaki był w październiku r. 1924-go. ZmniejsAe- J możność wynajęcia (wypożyczenia) węglarek nie-
nie to zostało spowodowane głównie zmniejsze- mieckich dla kopalń Górnośląskich . N. S. 
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STATYSTYKA. 
Wydobycie węgla w Polsce w sierpniu r. 

(w tonnach). 
1925-go 

Śląsk Górny. Węgiel kamienny. 

Nazw a okręgu górniczego 

i ko p a lni 

Okrąg górniczy Katowicki. 
Aleksander 
Alwina 
Barbara 
Boer1 . 

Brade 
Błogosławi eństwo Karola 
Kleofas 
Błogosławieńst. Emanuela 
Emilja 
Ferdyn and 
Książęca (F iirsten) 

r . 1925 

2G :l:H 222 9!l7 

2:ł{H0 14!l·Ol !l 

-- 2g tt;)o 1) 

21 :o:, 19 1 i;;,!) 

2 ~;)/ 

26 !llS ~47 700 

r. 1924 

Na zwa okręgu górnicze go 

i kopalni 

Okrąg górniczy Rybnicki. 
r;:l! 27 :l.i:, Anna 

20~ 1 ;, 700 

I :l 110 2.i:rn11 

Szczęście Antoniego 
Bielszowice 
Bliicher 

fi 90:-i 140 ':>i Charlot te 
I ·~10 ;,;, o;,4 Donnersmarck 

19 .!70 4'-'0 7l!l Dębieńsko . 

12 0+8 :!1:no9 Emma 
:!u:, :i 'lll Ewa 

22 -tO:l 405 4:'i4 Hoym 
41l:>S i:t~ 12.i Knurów 

20 

3H4:l 2'16 \li:~ 1) !l ''S(i:l 242 102 

:1:3 S4fi 20fi 4;)2 I) ! (j4.j, j ! 2 446 

;34 :3;,11 !399 4;3() 1
) 29 :10-l f)07 ')03 

!) :>92 177 93;, :3fi12 '.!4:> 929 

:1-t nn 292 2:~6 ! g n1 

:16 <;7 4 3!'3 464 I I H!l 

- 7.->0 I) ~,7 

298 726 

'l!l:l 407 

.is:, 
42 I ;,;1 2!l2 „,i 7 

:12 !l9S 2:1:-i .H;, 

2!1 424 278 :>:![> 

Hi e IO 2.i:-l .10;; 

'i 4fi2 247 H96 

8 :1110 :12!) 28.J. Jerzy (Georg) 19 n:~;, 

99 286 

I 2S 7;,4 

110()1)-1 l) 

879 602 
1

) 

7 fi2 l 1 % :im Rym er 
:m S47 s:io s:n --------·----·------------

Giesche Razem 
Radość Henryka 
Szczęście Henryka 
Hohe nlohe-Fanny 
Huta La ura 

81 401 

:i:i 7;3,-) 

76J1:, 

1 :111; 1070:17 o wydobycia w r. 1913-ym ~H,O! S7.4.'> :10,-t:l '<!l,77 
4762 ~22!1;) ~~-~-..:..--------''---l·---11-----1-----:~---

Maks 
Mysłowice 

Nowa Szczęść Boże . 
Nowa Przemsza 
Wuje k 
Książątko 

Richter 
Silesia 
Waleska 

64.U 

:{o o:ill :101 -tllJ 

;,1 -!O!J 3!l3 !lS! 
1

) 

li:, :-i-to 

!2 73; 

·fr• 841) 

100.no I 
1 :>l o-,,.., i) 

;o 279 :,:is ·w-t 

77 >il!! 

41 li79 4:'ill l /!) 

17 127 12204'> 

1 !124 :1; 70() 

:! 7'17 fi l ;,:10 

1 :! 66:1 :-i:i2 ;,oo 

22 470 1407 '30± 
•l„ ·:"" ,.., , _:1 J.,.> -tir ,4.,1, 

0krąg górniczy Huty 
Królewskiej. 

W awel (Bronibor) 
Niemcy 
Eminencja 

fi7ł8 JO\l7:irl 

Il :11"' !7.~ 498 Pokój 
Go dulia :!5 :1!12 ;,fj;) fl!2 
Gothard 

7 ,-,;\;> I :1fi ! 21i 
Błogosławieństwo Boże 

1 :I SH 4;,9 !łtiói 
Hra bia Franciszek 

17 nn:, 10:1 01:1 
Hrabina Laura 

;, Hiii !O:l 271 
Hille brand 

------------~·----1------11---~ Hugo (Manzel) 
Razem 54885Hi 286 2fl8 .-,&:10S6S Piast 

~wydobycia w r. 1913-ym ;,2 _f,!l li4 ,09 '.W, 74 o~ . :i:1 W yzwolenie 
Św. Ba rba ra 

Okrąg górniczy Tarnow- Św. Jacek 
skich Gór. Lithandra 

Andaluzja l l 07tl !H .'1G2 '> !ll7 2!2 221 Matylda Pole-Wschodnie \ 
Florentyna . 22 730 281 6:10 2:1 :>OO :!'17 !">9J Matylda Pole-Zachodnie f 
Radzionków 21 781 276 761 !8 :16:1 40:> i:i:> Śląsk (Schlesien) 

-------11--------------
:107'32 1004%1 Wolfgang Razem 

:li> 7:\U 3fl:'i O>; 7 

4:1 ;i911 :110 /(;(, 

I S 2:1fl l 70 l 8ti 

40 700 331 :WU 

2;> Hł2 222 : 1.-, 

;37 IJ'l.'> 31-i :1:10 1) 

17 fi9 .) 203 6!!1 1
) 

29 ]!); :!:ł-1 2:r. 

:10 Sf>4 300 023 

.i.2 san 320 -!o:. 
rn 63:? J!l2 l ;,r, 
21 442 

28 .'149 

:-io 172 

:,o rn:, 

J'l."> 04:1 

21:1 .~:!S 

:?27 fi2fi 

4043901) 
I 7 I OO :?O:ł 12fi 

: 7 !l40 4 1 !l 7 l :1 

l!l :>1 :1 :-i:!.'> 07 i 

9 li70 200 462 

21 :,oo :1r;1 100 

I 0 ;,(l(j 1 !l2 !124 

I~:::.'>.'> :lJO 69i 

J:-l ->!Il 27S 410 

7 :>Hl 218 ł:'i{) 

J :1 P7:l iOf\ 622 

I :1 :l! 9 2:17 :128 

: 2 Ot\6 228 .,1,?,:1 I :.i "''" 1017 OH 

- 130 I :I>; 2tl2 

-t9 ,1c;:1 :1g2 2:1:1
1

) 11 :::.22 :11?. :;ss 

:1 .... ml 314 02~ 1) 1 :i 890 :1o:nso 

--------·-------··-------··----·--- Razem :>!lso;,7 .11827!0 :WO 090 :i 290.)77 
:{:1,/ll SS.30 --------------1----1-------1----1·----i wyd obycia w r. 191 3-ym ·rn,01 li4 . 41J 

vo wydobycia w r . 19 13-ym !">7,0S 2+.82 M, 11 

Cyfry poprawio n e. 
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Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym D~browskim w sierpniu r . 1925 (w tonnach). 

-
Rok 1925 I Rok 192"4 

Nazwa icopalni i miejscowoać 
Od początku Od początku 

Sierpień roku 
Sierpień 

roku 
do końca do końca 

sierpnia sierpnia 

Kopalnie głębokie. I 
Jakób w Niemcach f) 7')5 %740 - (; 218 

Flora w Gołonogu l!l 346 172 SI l 20196 H8.J,:18 

Ignacy w Zagórzu l?. 169 122 910 14 J 71 J31)0S8 

Jadwiga w Klimontowie 958 łj 618 :31 2 ~97 

Feliks - 4 73;, - . -

Jerzy w Niwce 13 '>ll3 i45 697 30 2u; 205 3!9 

Juljusz w Niemcach 2.J, 500 282 -iOO 33100 22f) 9 5 

Kazimierz w Niemcach 20500 22:i 101 :31 540 227 9!!0 

Paryż i Koszelew w Dąbrowie 36 .J,17 332 :385 48 327 39fi Ul 7 

Modrzejów w Modrzejowie 12 958 111 fl:l4 10 567 7:3 I I.'i 

Reden w Dąbrowie 17 -171 139249 22 006 152 U\'.19 

Władysław w Klimontowie. 16 433 I l l ti 523 !6 63:i I 123 Hl5 
• 

Razem 180 100 - I 1 693803 I 22'7 089 I I 6!17 3'>! 

Kopalnie płytkie. 

Al wina I w Niwce. - .J,943 1 930 17 089 
Al wina Il w Niwce - 124 lli7 353 
Batory w Dąbrowie - - - 2 l IO 
Franciszek w Dąbrowie - - 359 
Halina w Niwce 3 6:~1 27 762 3 369 25 776 
H elena w Niwce 4011!°> 17 081 2 368 !.'> 010 
Hieronim w Dąbrowic - - -106 389.J, 
Irena w Dańdówce - - -·- ~~ 12 :iS4-
Jawor w Dąbrowie - :115 198 221):3 
Józef I w Burkach. - - I 5:-.2 9 142 
Józefa w Dąbrowie - - :i2S 
Karol w Zagórzu 1 9:19 10810 :l090 2(1825 
Katarzyna w Dąbrowie - - -- 1 997 
Kołłątaj w Dąbrowie - - I -HO 
Krystyna w Dąbrowie - :1ss -- !15;, 
K sawery w Dąbrowie - 58S - ni 
Lech w Dąbrowie . - - - 51}57 
Lilit w Ostrowa:h. - -- -- 0807 
Maciej (Szyb Nr. 34) w Dąbrowie - -· - I J:B 
Maksymiljan w Dąbrowie 759 4 ,)!°)I j 19 703 
Michał I 1 864 9 236 - -
Mikołaj w Gołonogu . - - :,:i 1 H9 
Nadreden w Dąbrowie 

I 
- - - 21 9;i1 

Orion w Sosnowcu 4 24-6 29 716 :I J21i 29 7-t6 
Porąbka w Zagórzu 

I ll:H HSS 271 lll74 
Stanisław w Dąbrowie 1 903 17 H7 l 718 15 802 
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Nr. 21 PR~EGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 935 

-
Rok I 1925 Rok 1924 

Nazwa kopalni i miejacowoić 
Od początku Od początku 

roku roku Sierpień 
do końca Sierpień do końca 

aierpnia sierpnia 

Staszyc w Zagórzu - - !'>6fl9 

Telmut (Joanna) w Cieślach - - 101 -IU:J 

Uran w Będzinie - - :l:l 

Wanda w Dąbrowie - .;o bU I 170 

Wańczyków w Józefowie - 6 400 l ;3;)\) I 1 :1 :w1 

Baśka 108 9!'1 1 -
Wojciech w Porąbce - - - 4607 

Razem lll 176 

I 
134 849 J9 918 227 .J.S3 

Kopalnie głębokie 180 100 l 6!l3 803 227 089 l 697 381 

Kopalnie płytkie 19 176 134 g.H) 19 9 1S 227 4 3 

Ogółem 199 276 1828 652 247 007 l SJ2.J. S\64, 

% wydobycia w r. 1913-y m 76.56 87,0 l 94 ,!J(J 9 1,5fl 

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

Nazwa kopalni miejacowoić 

Kopalnie głębokie . 

Antoni w Łagiszy . 
Czeladź w Czeladzi 
Grodziec I w Grodźcu 
Grodziec li w Grodźcu 
Hrabia Renard w Sosnowcu 
Jowisz w Wojkowicach 
Mars w Łagiszy 
Saturn w Czeladzi . 
Wiktor w Milowicach 

Adela w Łagiszy . 
Tadeusz w Psarach 

Kopalnie płytkie. 

Razem 

Razem 

Rok 

Sierpień 

8 788 

3:3 ;,05 

5 7.')9 

:-30267 

38 375 

33 125 

:l 402 

3:-3 97:1 

2 1 71">0 

208 9H 

-
-

-

1925 I 
Od początku 

roku 
do końca 
sierpnia 

66 oo:, 
:327 4'30 

65-l:ll 

2:,g 25! 

:-J51 :)27 

28:l 189 

! 8 3 !6 

:ma 049 

206 5:18 

I I 900 f139 

-
-

-

Rok 1924 

Od pocz14tku 

Sierpień 
roku 

do końca 
sierpuia 

:, 364 47 fl~O 

4.~ 947 :341 71+ 

!00:15 74 2-!!I 

:n 4;,3 :
1 78 9tii 

;,3 o.~2 45.~ 1:r: 

:13 :10~1 2ói '152 

3 531 29 677 

36 1!10 :'147 400 

28 74 q N R !}2ti 

2511629 2 073 JJ2 

-· :ia 

- 14;, 

-- 489 
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936 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 192j 

Wydobycie węgla kamiennego w Okręgu Górniczym Sosnowieckim w s1erpmu l925 r . 

I -
Rok 1925 Rok 1924 

Od początku I Od początku Miejscowość i nazwa kopalni 
Sierpień 

roku 
Sierpień 

roku 
do końca I do końca 
sierpnia sierpnia -

Kopalnie głębokie. :WS944 l 900 :'>:-19 2fi6 629 2 078 143 

Kopalnie płytkie - - - 489 

Ogółem 2089.U l 900 !'J39 256 ti29 2 078 6:-11 
o. w o y dob y c1a w r. 1913-y m 67.8-1- i7.'!.5 8:-1,3:3 84,4\l 

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

bieski So 

An 

Sz 

drzej 

czotki 

M ieszko 

... 

w Borach 

w Brzeszczach 

(Pokładowa) w Dąbrowie 

w Filipowicach 

Pa ństwowa w Jawiszowicach 

n Ja 

Ko 

Pi 

Kanty w Jaworznie 

ściuszko w Ja worznie 

łsudski w Jaworznie 

nina w Libiążu 

edzieliska 

Ja 

Ni 

Bo 

Ar 

Km 

Kr 

w Niedzieliskach 

leslaw 

tur w 

ita w 

ystyna 

yszek Zb 

Le opold 

w Rudnie 

Sierszy 

Tenczynku 

w Tenczynku 

w Trzebini 

w Jaworznie 

% wydobycia w r. 1913-ym 

I I 
12 015 106 rn; 13 492 87 294 

2214-l 206 960 24 429 !82 !l22 

:192 ] 114 548 6 795 

- - - 115 

- - -- 5fi4 

;l 4;\.;. !)fi 124 8 28? 71 048 

14 6% 1 16 541 17 014 e986i 

26 820 219 ll l :14 277 2:30 11 2 

11 69') 115578 15 l 7fi 117 .SM 

- - 181 I %7 

128 453 ;l 386 

L»S::,:I 144706 20262 l 5i 831 

- - - 6 187 

;) 230 -H 164 7 594 :.s 282 

6 ()62 fil :'110 2 592 15 297 

- 508 f>IO 8 266 

Razem llS 362 l 0!"1S 989 144 816 I 071 416 

72,07 

I 
80,60 

I 
88,18 8 1,5f, 
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Nr. 21 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNIC ZY 

Wydobycie węgla brunatnego w sierpniu r. 1925-go 

Nazwa kopalni i miejscowość 

Okrąg górniczy Częstochowski. 
A 

G 

H 

K 

L 

Ł 

Ł 

p 

d el a w Nie radzie 

ustaw w Z awierciu 

e lena w Zawierciu 

ami Ił a w Ciągowicach 

udw ika w Z aw ierciu 

azy w Łosnicach 

osnice w Łosnicach 

a ul ina (N iwa) w Zawie rciu 

z 
F 

ygmunt, Jan Karo l Fryde ryk 

e l iska w Z awie rciu 

w yd obycia w r. 19 13-ym 

w 

Okrąg górniczy 
T eodor w S iewierzu 

Porębie 

Sosnowiecki. 

Okrąg górniczy Stanisław owski. (Małopolska 

L e 

A 
op old (Zygmunt) w Dżurowie 

lfred li (Roman li) w P o tyliczu 

% wydobycia w r. 19 13-ym 

Była Dzielnica Pruska. 

K lara IV w S ierakowie 

Rok 1925 

O d początku 
roku 

Sierpień do końca 
sie rpnia 

- -

I 870 J.5 50:S 

- -

15! 2 :!6! 

- -

- - - -

- 1 41-l 

- -

186:3 uozo 

91 J .ł(;.) 

Razem ~ 97& 34 6\l:'l 

10.78 13,87 

- -
Raze m - -

wschod nia) I 
- -· 
756 :1289 

Razem 756 :i 289 

Z! .25 I ~ , l !J 

- H07 

Razem -· 3 407 

937 

I Rok - 1924 

Od początku 
ro ku 

Sierpień 
do końca 

s ierpnia 

- :\91 

694 lO 951 

- 77 

- ~ !lO:l 

- 1 :2!2 

- !~1 

471 2 925 

- 2 126 

z 228 22 :,.::8 

z:,a 2 fil34 

:1 5;, 1 47 i :,4 

28,25 46,0:1 

- 4 9.')! 

- 4 9:14 

166 IH:"l 

:300 ;, 70 

576 Z 01!> 

1 S,48 I 8 ,08 

536 7 800 

5% 7 800 

Aleksander Stein. 
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938 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

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

Sierpień r. 191,3 O d początku roku do końca s ierpnia 

-----------------------------1-------1--------------,.--------------<--------I r . 192-4 I r . 1913 r . 1925 r. 1924 

Zag~ębi a i okręgi górn icze 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Katowicach. 

(Śląsk) 

Okrąg G. K atowicki 

" 
G . Huty Królewskiej . 

" 
G. Rybnick i 

" 
G . T am owskie Góry . 

Razem 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Warszawie. 

(Zagł c;bie Dąbrowskie) 

Okrllg G . Dąbrowski 
„ G. Sc snowieck i 

Razem 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Krakowie. 

(Zagłębie Krakowskie) 

Okrąg G. Krak owski . 

Ogółem 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Warszawie. 

Okrąg G. Częstochowski 

„ G. Sosnowiecki 

Razem 
„ G. Stanisławowski 

Była dzielnica Prus ka 

Ogółem 

I 

I 

;>, 

" c: 
2 

2 

5(;::1 954 

f>98 057 

;341 472 

55 f>87 

l !)59 070 

! 99 27tl 

2089H 

408 220 

11 8 362 

2 085 6:)2 

;3 978 1 

- I 
:3 978 

7.)6 

-

.i rn.i 1 

3 

f12, 69 

57,08 

81,04 

:39,07 

58, 1:~ 

76, 56 

67 ,8ł 

71,84 

72.07 

6 ! ,09 

::10, 78 1 

- I 
a o,78 

24. 25 

-

29,51 

>c: 
c: 
2 

4 

286 268 

260 090 

128 206 

50 7132 

72f> :H6 

2-17 007 

256 629 

503 636 

144 816 

1;373 798 

3 651 

:l Gft l 

576 

!'>36 

4 763 

1
) Z przeciętnej l iczby miesięęznej w ydob ycia c ałorocznego. 

, ) cyfry popraw ione. 

5 

26,H 

24-, 82 

:30,43 

3:'l,70 

27,05 

9ł, 90 

8:3,3:3 

S8, 63 

88,18 

40,U 

I 28, 2:, 

I -

2S, :!5 

J8, 4S 
, 

-

29,6fJ 

" " " c: · ~ c: 
- o " .,. >- o 
·~ A <>' 
() o ·-
~ ~ .~ 

a.. ~ e 

to nny 

6 

r. 192!1 

ton ny 

7 

Węgiel kamienny. 

l 070'3119 : ~88 5162) 

1 0.J.7817 5 182 710
2
) 

4-21 :363 2947 lH92) 

J .J.2 263 7;32 SB3 

2 68 1 i;! 2 , 1Uó2 038 

260 28'l 1828 652 

307 982 1900 539 

568 267 ;i 729 191 

I 64 w:~ l 058 !l89 

:l 414 :H2 II9 HO 2!81 

8 

6.J.,09 

6 1,8::1 

S7 ,4.fl 

64 ,40 

66,89 

87 ,01 

77, 2:> 

8 J. 7ft 

80, 60 

70,03 

Węgiel brunatny. 

I j ~ 9241 3.J.~9:~1 l33, 7 

I - I -

12 92-! :a 693 33,S7 

:3 l 17 3 289 1 :~ , 19 

-- ;1 ~07 -

I 160!11 
I 

4 ! 3891 32,49 

I _t- ..: e 
~ ~ ~ 

tonny I ~·~~ tonny 

9 10 li 

5 81>08681 68,31 s 563 l!i2
1
) 

b 290 577 6:3,11 8 382 !'>36 1
) 

302!'> 94! 89, 17 ;3 370 !l04 1
) 

1 OO! 967 88, 30 l l 38 JO.t
1
) 

l ó J 72 356 70 , 72 2 1 .J.54 '136 1
) 

1 92! 86.J. Hl , fi9 2 101 637 

2 078 631 84 , 49 2 460 l 60 

4 oo:~ 495 87, 76 4 :J61 797 

I 07 1416 81 .!'ift l 3138641
) 

!20 247 2671 
l 

74 ,0S I 27 330 :397 

I 4 7 J:).j. 40.,0:1 I 102H2 

I 4 954 - I -

ó'ł 108 50,87 102 H2 

2 OJ ft s .o~ 2ł \J36 1
) 

7 800 - -

I I 
(il 9231 .J.8 ,!>l 

\ 
127 :;78 
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Okr-:;gi górnicze 

w 

o 

"' Al 

% 
w 

o 

o 
o 

<\' 
o 

w 

o 
% 

Górniczy 
1. (Śląsk 1 

cki 

>lew ski e j 

k ie Góry 

1zem 

:lu 
yc1a 

Górniczy 
~WlC 

>wskie) 

>Wski 

1w iecki . 

1zem 

:lu . 
yc1a 

Górniczy 
>Wie 

>wskie) 

wsk i 

:lu . 

Obrót węgla kamiennego w Państwie Połskiem w sierpniu roku 1925 (w tonnach). 

-ii ~ ·;; „ .J:. 
N 

„ u " s 
Q. Q.;;: " N „ c o o 
o u „ "·O " o. ·-„ 

" " o. .! "<i >, „ ·- " .... " "' 
N 0. N ·C "O o. N „ „ "' ·e .D O. N o .... o o o ·u " o. "O .... .„ "O o " 

„ o o o "' "·- s .... s ..... l>C ~ „" o 
!? „" "' " „ 

N " " • ·;: · - N „ 
~"O 

„ 
" o o "O ·-N N "O 

o et o Cl. 

2 3 4 5 6 . . . . I I 

!84 026 56'3 95! : 087*) 328 1 561 

:37ł :1:-l6 :i!l'>057 - --· -

195 66!l :m ±72 - l!J i.41 13888 

123 .'>32 5.'> 587 - -· -

1 180 763 1551)070 1 087 Jl) 469 15 469 

72,55 9.\7!l 0,07 0,95 0,9i'l 

7fJ,H 100,00 0,07 0,9!l 0,99 

28:3 :16fl !99 276 :l 8!l0 9()5 965 

!JO 690 208 9J-l- 100 - -

424 0.)5 408 220 :3 990 96f> !l65 

9<1,60 94,91 O/l3 0, 22 0,22 

103,88 J00,00 0,98 o,u 0,24 

I 48 891 J iq '.-162 - fl08 fl08 

40,!li O\l.:!0 - 0,51 0.:11 

->1.:m - O.fil 

·;; 
~ "' N 
~ ;;: o o. ,.... O. ·o „ ..... „ " >, I z >, „ "O 
N 0. -O „"' o I O. N "O 

o " „ "' 
c·- -;, + 
o " .,. ..,. - „ ;;: ...... .„ N W kraju 
~"O •U .... .„ 

<f) ~ . 
7 8 9 

I 

I 
1 10J78l~l 327:N.7 

- 972 59'.-l 417 569 

60S 5;0 786 181 f1!2 

- I 79 l ]!) :i~ 570 

609 2 740 311 958 92P. 

0,04 168,37 f18,92 

0,04 17fl,7? 111,f>l 

275 481l 2i'lll 168 316 

- :'149 714 171 8:'11 

'1.75 8:3.'> ll90 3401t.7 

O.Ofi 194,38 79,09 

0,07 204.79 83, 33 

1 ooo !66 2:'>3 96 690 

0 ,84 i39,33 8i,O:-l 

81 .69 

R o 2 

b y t 

I Razem 

E kaport I 
I 

10 

226 667 

148 83~ 

!10.'>'.!:'l 

7 057 

493 07!l 

30. 30 

31 ,6'..l 

19 :'107 

14 49fi 

33802 

7,811 

8,~8 

2Hf> 

2 .05 

(9 +IO) 

11 

.)53 g 

f,66 4 

2!l2 o 
39 6 

4 

OJ 

65 

27 

l 452 o 107 

SIU 

93,1 

187 fi 

186 ~ -
3ng 

86, 1 

91,t 

91l l 

83.( 

83.i 

2 

3 

23 

2('; 

49 

5 

5 
18 

6 

c h ó 

z u ż y c 

Cele 
Deputaty 

kopalni 

I I I 

12 13 

:>7 1198 1 li 4till 

321147 Jl 573 

:38496 7 30S 

:22711 
I 
~~I 

14'1 719 31 776 

8,8'1 I I 
1
95 

9,22 2,0i 

21 578 6 978 

2'.! 308 :) 183 

43 976 12 161 

10,22 I 2,83 

JO, 77 2,98 

17 Ol:'! I 3172 

H.26 I 2.6G 

2.68 

d Pozoata -

łoić na 

i e zwałach 

Ogółem 
na na· 

Re.zem stępny 

( 11 L 14) 
mieai'łc 

(12+13) (&- 15) 

I I 

14 15 16 

6!l 467 623 3~1 424 432 

Hfi2C 610 921 :!61 672 

4;, S04 :m 86\l 202 917 

l:J 704 55 331 123 788 ----
175 495 1 627 .')02 1112 809 

10,78 100,00 ~8.37 

11 ,26 104.39 71,38 

28556 216 179 270077 

~7 581 213 907 135 827 

:i6137 430 086 40f1 904 

13,05 1 100,00 94,38 

13,75 105,36 99,! 3 

2018:'> 119 3W I 46 !l3:J 

16.92 100,00 I 39,33 

17, 05 100,81 311, (15 o 
o yc1a 100,00 OJ>l O,S4 140,46 2,07 - 14.37 I ------

(I 
~ 

i 

;:-ólem: 1 65:-3709 2 osri 6:12 ;, 077 17 042 17 042 

du. 75 .97 95.81 0,23 0,78 0,?S 

yc1a rn,~9 !OO.OO 0. 24 0,82 0, 82 

1 ':lS4 3 742 5:'>4 I 31l5 765 

0,09 I ? I.92 64,12 

0,09 17!l,H 61l,ll2 

529 326 

24,:-ll 

2'1,38 

I 925 C 

S8, i 

92,'. 

=~ 
o 

*) w tern 245 f. wt;gla niewykaza nego w m. lipcu 192; r„ a m. 11 t. na kop. Karol i 234 f. na kop. Nowa Pn:emaza. 

zo4 708 I 47 !09 251 817 12176 llOS Il :'>6'1646 

!l,40 I 2,17 11 .:);- I J00,00 ł 71,92 

9,81 2.26 12,07 104,37 75,07 

Aleksander Stein. 

z 
!" 
N 

I 

1;8 
I~ 
I C'l 
IS: 
o 
C'l 
0-
:::0 
z 
() 
N o 
:c 
c: ...., 
z 
() 
N 
-< 

I~ 
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Obrót węgla brunatne g o w Państwie Polakiem w sie rpniu r. 1925-go (w tonnach). 

O le r ę g i górnicze 

Wyższy Urząd Gór-
niczy w Warszawie 

o 
o 
krąg Częstochowski . 
krąg S osnowieck i 

Razem 
krąg Stanisławowski . o 

B ~ła D zieln ica P ruska . 

Ogółem 

I „ 
" N „ „ 
o. u o ... 
O.·-„ 
N.!! 

I ·u E . „ 
o o 

... bO 

~ -~ o e 
N 
o 

o. 

2 I 
I 

60.'> I 
----
605 

(l 

-
611 

" ·;; 
>. 

..o 
o 

"'tl 
>. 
~ 

3 I 
' 

:1978 

-----
:l 978 

756 

----
+7:-34 

~ ·u ~ ...c: „ u ~E 
„ o. ~ >. o. ~ e o o „.o 

·= o. ·- „ ·o „ „ e „ 
>. CIS >. „ :.,-
N 0. N.., 

"'tl ~ N 0. „ „ 
" „ „ 

0. N o "'tl o o O. N 
e ·O "'tl .... 

o " e -~ o" e ·- o E e ·-"e „ " >. " >. 
o e - „ 

· - N N "e ·• N 
e:-o „ 

:g ·= ~"'tl o N .... 
et o rJ'l 

4 I 5 I 6 I 7 

' ' ' 
I 

- - - '.{87 

- - - -------------
- - - ;337 

- - - -

- - - ------------- - 387 

....... 
' ..... R o o z 
~"' » I -o.,., 
o + z b y t 

-o .,.. 
..!! + 
"""' C>'-l- " 

.,. 
(J EO' !!;N .„ ;: „_ 

~ ~ E ~ -+-•U .„ .... o·u ~ 
bO cx:e „ 

;::: >. N N 

I 8 I 9 I 10 I 11 

' ' ' ' I I I 

.j, 196 369~ :~ 694 

- - - -------------+ 196 369+ - :l 694, 

71i2 758 - 1;,s 

- - -· ------------
4 958 H5~ - H ó2 

u 
c h ó d ... ·; 

" 
....... 

·e "' ....... i z i i .... u y c e „ e + e 

·;: - •U >. 
;:::. .. e 

-; >. 
E3 o o. ';j ... o. E !l 2 

~ ::+ o 
" 

„ • .... o. ""' ... o „ 
e 

" " ex:- •O N 
o ~ bO o o o o.. 

V 

I I l I 13 I 14 I 15 I 16 

' ' 

169 91 I 2110 39,-,4 243 

-
----·----1----1--------· 

!69 91 I 260 

- „ I 2 
:-3 954 

760 

242 
o) 

----·----·----1--------· 
169 93 I 262 + 714 2H 

d o rozchodu "·" J().„. .„I ~,- .„„ 
1

_ „„,- ,„.
1 

do wydobycia 12.90 100,00 I - - I 8, 17 104,n fti,04 - 94,04 :l,57 

1, 97 I 6,56 
---·---·----li----

100,00 ---·----1---11----
99,f>S 

:„11 

!'>,1 5 <I' .97 I :i,fJł 

Obrót brykie tów 

Nazwa brykietowni 

E m ma gru be I 
Król . 
Wujek (Oheim) 
Rym er 
D ziedzice 

Razem 

~ do rozchodu . 

~ do wytwórczości 

w bryk iet o wniach w Państwie Polakiem w sierpniu r . 1925-go (w tonnach). „ 
" N CO „ (J 

o. ... o._ o. „ 
" N'§ 

•U .„ o 
o bO ... " „ ·-.: e 
o 
N 
o o.. 

2 

17 

31l 

-
~oo 

~o 

;i;1:1 

1,90 

I,S9 

" ·u .... 
" "'tl 
o a: 

j 

+888 

1:m; 

fl 746 

+ :i5ł 
17 f>(lł 

IOU, 13 

100,00 

~ „ 
o. ~ „ •O 

" >. CIS 
N 0. „ „ 
Il. N 

o" e ·
CIS e „" 
·- N 0.-o 
>. 
~ 

o.. 

~ „ „ !!: 
~~o „ 
>. „ 
N Il. „ „ 
Il. N 

o " e ·-o i:: - " •<t> N 
e>-0 
~ 
rJ'l 

I- ~ I 51 
_ l _ I 
- -

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

o 
o. R o „ 
>. ....... 

-o"' 
..g:t'\ z b y 
!!: J" 

·O-'-- ... C>N 
·-~ " " ~:::. 'f e 
~ u -"' 

„ 
..D >. „ 

N 

~ •(J „ .„ 
N 

~ 

6 I 7 I 8 I 
+no:; I +8JS I 70 I 

36 - -
I :!76 1 :l,>2 20 

6 9-!ti 6 656 -

łfH+ 4589 :!O 

17 897 17415 110 

102.0:l 09,29 0, 6:1 

101,89 ll9, 15 0,6:-l 

z c h 

t z u i y 

co ·;: 
~ r !!: 

t::.. " o 
„ 
:; 

E ~ fJ v·- o. 
" .... " N >. a „ li ex: 

9 I IO I 11 

1888 - I 6 

- - -
LF2 + -
6 (j;)6 - -
Hl09 . .) 

17 525 4 Il 

99,92 0,02 0 .06 

\l!l,7$ 0,02 O,Ołl 

ó 

c i e 

..... 

== :: +-
"o 

CX:::::, 

I 12 

I (l 

-

+ 
-

;, 

15 

0,08 

0,08 

d 

....... 
N -
-;-

e 
E 
" ... 

·O 
bO 
o 

I 13 

I 4 894 

-

I 376 

6 6.)6 

4614 

17 540 

100,00 

99,86 

u 
.~ „ ....... 
-~(f"\ ET 
""' c __, 

•U >. 
·• e o o. ... .,. „ -- „ „ „ 
o e 
N 
o 

o.. 

14 

11 

:16 

-
290 

20 

3ó7 - --
2,0:~ 

2,03 

A le/esander Stein. 
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Nr. 21 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 941 

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

Nazwa koksowni 

Czerwionk a 
Ema 
Falva . 
Pokoju 
Gota rda 
Huberta 

-o 
" N 
„ " Il. o o.,. 
Il. · -„ 
N.!! 

·<J E . „ 
o o 

- bO „" ~ -.... 
o c 

I N 
o o.. 

2 

2 279 1 
-12 289 

410 

2 991 

!'>94 

/') 107 

~ 
·o ""„ N Ol 

" 
„ Il. 
Il. „ ·u N 

-" o " " c ._ ..,, 
" c o -~ V 

a'.: Il. N „-o 
N ~ „ „ a.. „ 

Il. „ 

3 I 4 I 

6210 1- 1 
16 68! 

-l 67() 

10 799 

7 8ńfl 

5 :)36 

Knurów lł 186 I I 400 

Królewska Huta 1194 4164 

~ 
•O ""„ N '-„ Il. 

Il." N 

. " g.a 
o " :iii N „.,, „ ~ 

-"" <Fl „ 
Il. „ 

5 

,..... 
R "' I o ~ -o + 

" 
,..., z + I 

„ 
-" o ~ -" 
•<J =fr " . „ 

"" -~ 
~ N 

o -" 
Il. „ 

~ >. 
-o -6 7 

8 489 1 6 ;,01 I 
.'i8 970 10 :145 

:) 086 4 6:-11 

B rno 10 772 

8 .t49 5425 

10 643 4 893 

2.? :)86 8 796 

:) 358 4:142 

o 

b y 

I .,. 
<J 

·a 
" liii I " N 

a I 

- I 
.;. 204 

61 

2 nos 
H 5 

2 64$ 

z c 

t z u i 

«>' 
+ ·a .... " ~ .._, 

- o " „ E u .... 
" o N -" " ex: 

9 10 

6 ńO I I 10 

14 ń49 

4-712 .;. 

IO 772 

8 0:13 

5 0:18 

Il 444 

4 342 

h ó d 
o .,. 

·;; 

" ·e ,..... 
y c i e N "" - " c + c Il. 

-u 2 e .„ • o E~ o " 
" E - c .fl 'S " - " N+ ..... „ 
Il. "o ·o o 
" ex: - bO N 

Q .._, o o o.. 

Ił 12 13 14 

IO f, 511 1 978 

14 :)49 44 421 

4 4 716 370 

10 772 3 018 

8 0:~3 416 

:, 038 5 605 

11-iH 14142 
.j. ;142 1 016 

Wolfgang 42 440 11 538 '>H78 9 560 942 IO :102 10 502 4H76 

Razem lll 490 788:':9 19J il49 65 286 1060$ 1 75893 --U-=---U76ii07114,442 

% -d-o-ro_z_c_h_o_d_u ____ 
1

146,88 103,89 250,77 86,01 ~I~~-=- 0,02 100,00 150,77 

0u do produkcji HJ,38 100,00 241,:38 82,79 1.'3,45 I 96,24 ~-=-~ 96,26 145,12 

Zbyt koksu z koksowni w Państwie Polakiem w s1er pmu r . 1925-go (w tonnach). 

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

Gruby I Kostka I Orzech I G k I Koksik I Miał ogólnego 
I i Il I i li rosze 

I. w kraju. . - -l:' 379 4 2nfl 384-1 l 104 '> 375 !) 284 o.'> 285 86 ,02 

II. Zagranicę. 

Do Niemiec - - - - - - - -
" 

Austrji .'146 ł67 9i7 - -- - I 730 :3,28 
„ wolnego miasta Gdańska 1 !).14 904 100 - - - 2 948 3,SB 

" 
Węgier 64f> ()9 16.'> - - - 879 1,16 

" 
Rumunji -1 051 9G 208 - - 61 ,:, 416 5,82 

" 
Czechosłowacj i - - :10 - - - HO O,Oł 

„ wolnego miasta Kłajpedy - - - - - - - -
„ Szwajcarji - :15 - - - - 35 0,0!'> 

" 
D anji - - - - - - - -

„ Włoch l .') - - - - - - 15 0,02 

" 
Jugosławji 230 20 ;\(),) - - - -- !)5!> 0, 73 

„ Szwecji - - - - - - - -
„ L itwy - - - - - - -- -

Razem zagranicę 7 231 1 591 1 72ń - - 61 10 608 13,98 
Ogółem 52 610 5890 /') 569 1 104 f) 37!) ó 34f> 7ó 893 100,00 
% do zbytu ogólnego 69,32 7,76 7,34 1,46 7,08 7,0ł 100,00 -

Al~ksander Stein. 

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



<r"I 
N 
~ 

>-
N u 
z 
f- 1 
:J :r: . 
o 
N u 
z 
o::: o 
~ I 
5 
<..:) 
uJ I 
N 
o::: o.. 

N 
'<t" 
~ 

Zbyt węgla kamiennego w Państwie Polskiem w sierpniu r. 1925-go 

według rodzajów odbiorców. 

R odz aj e od b io rc ów 

1. Przemysł. 
Metalurgiczny-żelazny 

Metalurgiczny- innych metali 
Koksownie 
Brylc.ietownie 
Górniczy (kopalnie rud i kopalnie nie mające węgla 

własnego 

Naftowy 
Solny 
Cementowy i ceramiczny oraz cegielnie i wapien. 
Obróbczy (metalowy i inne) 
Chemiczny 
Garbarski i przetwory zwierzęce 
Rolniczy (przetwory rolne, browary, młyny 1 go-

rzelnie) 
Culc.rowniczy 
Papierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie przemysłu 

Koleje żelazne 
Że~luga. 

Razem przemysł 

Il. Inni odbiorcy. 

Instytucje miejskie (elektrownie, tramwaje, wodo-
ciągi, gazownie i inne) 

Wojekowość 

Instytucje państwowe 
Opał domowy 
Pośrednicy 

W y ższ e 

w Katowicach 
(Śl'lsk) 

toąny I % zbyt.kraj. 

87 tl4S I 9,14 I 
30 371 3,1'/ 

83 322 8,69 

10839 1,13 

5 928 0,62 

10 757 l ,J 2 

2rn 0,02 

4t, 968 4,79 

29 094 3,03 

:ti 356 l,92 

2 ó35 0,26 

;39 47~, 4, 12 

35 L66 3,68 

6003 0,63 

12 375 1,29 

:14 062 3,55 --___ , 
4522e i 7, 16 

93 611 9,76 

H O 0,01 

:)963<! 6 •);) 
, -~ 

l 96;> 0,21 

140:2 0,15 

102052 10,64 

2-H 9! ;3 25 ,8:\ 

r,06 1 w I 52,84 ---Razem inni odbiorcy ! 
1 

958 928 I 100,00 

493 079 I ---
ól,42 

1 *52 0071~42 

Razem w kraju 
1 1 

Wywóz zagranicę 
1
, ___ _ 

Ogółem zbyt 

-
U rzę dy Górnicze 

w W a razawie w Krakowie R a z e m 
(Z. Dąbrowskie) (Z. Krakowskie) 

tonny I x zbyt. kraj . 
ton ny lzbyt~kraj. ton ny % Ogółem r-lzbyt. kraj 

I I I 
190.10 I . 6J .,,vv 650 I V•JV o.67 ! 101 338 I 7. 69 1 ' ,vv ,,,:is 

2,os 

.1,33 

o f)6 

9 4fi6 

38ą5 

400 

1 102 

li 878 

9 335 

14332 

~29 

l.1289 

11 73.1 

8 988 

29 17.'> 

10 !'J65 

li,!, 358 

86100 

l 6.50 

12 985 

20 2:)1 

82.J. 

20470 

5:! 509 

Hl5 789 

340 I -li 

33802 

373 949 

2,78 

-
-

I, 1 :3 

0 , 12 

0,:12 

:i ,.19 

2,74 

!,21 

0,07 

4,20 

3,45 

2,6-1 

8,58 

3,ll 

42.44 

25,31 

0,49 

3,82 

6,95 

0,24 

6,02 

15,73 

:1---;?,;;-
I 100,00 

:i 9,94 

I 109,94 1 

:wi Q •N ·--- -
- -

-- -
3 249 3,36 

5HO 5,63 

7 10.1 7,3iJ 

20 0,02 

2 8-17 ~,94 

- -

78! 0,81 

?.O 0,02 

H9 0,78 

90 0 ,09 

583 0,60 

21 H6 22,49 

-IB 522 50, 18 

- - · 

.1840 .'J,01 

971 1,00 

655 0,68 

!8 076 18,()9 

1880 J,95 

7.f9H 77 51 -
~)6 690 100,00 

H45 2,:i:! 

99 rnó 102,53 

40 040 

83 :122 

10839 

9 763 

1H06 

6 755 

64950 

38H9 

;15 535 

2 764 

54 5.15 

• 47 020 

15 7.10 

41 640 

4:'> 210 

618 316 

228 233 

1 790 

77 458 

:~3 187 

2 881 

l.J.0 598 

303 ?102 

777 H9 

l :!9.'J 76'> 

;,29 32fl 

1 925091 I 

ll,87 

fi , 97 

0,78 

0,70 

1,0~ 

0,48 

4,65 

2, 75 

2,:'>!'t 

0,20 

3,91 

3,3i 

l, lR 

2,98 

3,24 

H .30 

ltl,35 

0, 13 

:1,55 

1,66 

0,21 

10.0i 

31, ?'.i 

5.">,70 

!OO.OO 

:H,92 

137,92 

-

. 

0,51 

0.75 

0,% 

3,37 

2,00 

1,85 

o, 1.1 

2,8;l 

2,H 

0,82 

2.16 
2,?,5 

32, 12 

ll ,86 

0,09 

4,02 

1,20 

0,15 

1,:10 

l:i,76 

40.:18 

72/>0 

27,50 

100,00 
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Eksport węgla z kopalń węgla kamiennego w Państwie Polskiem 
w sierpniu r. 1925. 

-
w y ź • z y u r z 'I d G ó r n i c z y 

R a z e m 
w Katowicach w Warszawie w Krakowie 

D o k r 8 i ó w (Ślą1k) (Zagłębie D11brow1kie) (Zagłębie Krakowskie) 

~~--~-----~ o o o Stoaunek o o o o .o o 
eksportu o ekspori.u z o eksportu o 0 

0 -wy do 
tonny z zagłębia ogólnego tonny 

zagłębia Dą-
ogólnego ton ny 

z zagł. Kta· 
ogólnego ton ny 

ogólnego 
Ślą1kiego eksportu 

braw.kiego eksportu ko wskiego 
ek1portu 

eka portu 

' 2 3 4 5 6 8 9 IO I l 12 

Do A ustrji . I lllfl 106 39. i7 3i,05 18 075 ;i:3.H 3,41 :>22 21,35 0,10 21-170;! {0,.'>6 

„ Węgier :ió 628 11,28 10,ól I) 010 li,78 l, J.l 77ó 31,10 0,14- 62 413 11,79 

„ Szwecji 48 920 9,92 9,24 1 020 3,02 0,19 -- - - 49 94.0 9,43 

„ Czechosłowacji 117 973 13,79 12,84 7412 21,93 1,40 793 32,43 O,ló 76178 14 ,3!! 

„ Gdańska . ;!3916 G,88 6,41 -- - - - - - Cl3 ll!R 6,łl 

" Danj i 17 180 3,49 3,2.'> - - - - - - 17 189 ?. , 2~ 

„ Jugosławji (i 21.'> I 1,26 
1.17 1 

300 0,89 I 0.06 I 200 s, 18 I 0,0! 6 7i5 1 ·>-·-' 
„ Łotwy 10 .gg 2,12 1,97 - - - -- - 10 H 9 ! ,97 

„ Włoch 35 .'J.j,Q i,21 6,7! 77j 2,29 0,15 - - - 36 315 6,86 

„ Rumunii . 6:Wi l,27 I, :8 210 0,62 0,0.J. 155 6.34 0,03 6 610 1,2:; 

„ Litwy l 248 o,2:i 0,24 - -- - - - - 1 ~48 o,u 
" Szwajcari i 7 193 1.46 1,36 - - - - - - 7 193 1 ,:36 

„ Kłajpedy. 5 497 1,11 1,0! - - - - - - Hll7 1,0ł 

„ Bułgarji 500 0,10 0,09 - -. - - ·- - 500 0,09 

„ Francji 300 0,06 0,06 - - - - - - 300 0,06 

„ Finlandji . - - I - - - - - - - - -
Niemiec. 160 0,03 0,03 - - - - - - 160 u,03 

" 

Ogółem . 493 079 100,00 93, Jj 33 802 100,00 6,39 2 Hf> 100,00 0,46 529 326 J00,00 

-
Ogólny eksport w 

roku 1925-go 
lipcu 421 266 100,00 92,09 3ł 986 100,00 7,65 1 202 !OO, :u 0,26 4;)7 4;,4 100,00 

Ogólny eksport w sierpniu 
roku 1924-go -!Ol 84ó 100,00 92,39 32 894 100,00 7,56 205 100,00 0,05 4349H 100,00 

A leksander Stein. 
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944 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1925 

Ruch zapasow węgla 
od d. 1-go marca r. 1922-go do d. 1-go września r. 1925-go. 

Wę g i el kamienn y Węg ie I brunatn y 

Dzień , miesiąc i rok 
Za1?łę b1e I Zagłębi< I 

Razem 
Zagłęb i e I Okrqg I Była I Wogóle 

Oąbrow· Kra k o w· Oqbrow- Staois ła· dzielnic o Razem 
sk it" s kic s k1e wowski P ru ska 

T o n y 

Dn 1a I-go marca r. 1922-g o . ? l 6Cl0 2:~ 915 ~)f) 575 :i 699 33 :3s:i 6 11 .-, 101 fillO 

I-go k w ie tnia 65 21 8 20 51~ % 732 8 050 37 220 8 :101 Hł O:W 
" 

I-g o ma)a 5ł !l!O 23 ł59 78 :l99 „ 7 :35ł 2:-3 :1;i:1 1no "l(j 129 

I-go czerwca 51 401-l 20997 72 łOO i, 73! - :H4 9078 81 -178 
" 

I-go lipca 60 1:!.') :!0076 SO :Wl 
" 

11 096 20 767 11 883 \l2 0tH 

I-go s1er pn1a 10!"> 67:l 25 2 17 J:l3890 
" 

7 712 .') 71 7 788 l łl ()78 

I-go września 125 !lOI 18 101 1-14 002 
" 

:, 807 -- 18fi 5 99:l 14!1 !)9;) 

1-g o października 98 :l;i(l 15 712 114 068 
" 

5 036 :19 :10:1 5 378 ! JSJ.-146 

1-go listopada 117 7f>4 2:1007 140 761 6 16!1 7 . g;, 6 26 1 147 022 

I-go grudnia 1 H; :154 25 241 14:3 ;,9;, :i 439 41-l 40 5 522 14!l J 17 
" 
" 

I-go stycznia r. 1923-go 102 2 18 21 001 12:1 2Hl 4 266 - Il 4277 121496 

I-go lutego 12:1 !l72 28 .)24 152496 461 2 69 129 4 810 1'li ;3()() 

" 
I-go marca 1001383 21 601 122 284 :i 742 l 44 3804 12tlOSS 

" 
l··go k w ietnia 81 242 20 207 10 1 H 9 

" 
4 086 4 '31 4 17 1 IO.'Hi20 

I-go m a)a 80 7 J!l :IS 728 11 9 447 4 379 6 - 4 :18!> 12:1 s:12 
" 

I-go czerwca 9;, 078 -i0 904 1:3:, 982 
" 

ł 827 ~ 24 4 85'l 1 rn s:i.-> 

I-go lipca I 06 1!17 :12 122 138 319 4 057 7 62 ł 126 142 .u:i 
" 

I-go sierpnia 118 :11 'l 22 921 141 239 3244 59 16 :1 :im IH ">;, ._ 
" 

I-go września 105 :H.i 17 520 122 854 „ 3 2:l2 n 196 3 501 126 ;35;, . 
I-go października I !1 728 17 258 128 986 4 .)26 60 281) 4 872 I :1:3 'l.'><) 

" 
I-go listopa da 114 :321 16 260 130581 

" 
3 298 -- 209 :3 507 1:14 oss 

I-go grudnia 184 794 16 924 201 7 1 s 3 335 - 232 ;\ 567 20.-, 2s.-, „ 
I-go s tycznia r. 1924-go 178 0 1'.! 1:16 !5 „ 19 1 627 11 28 30 15:1 I :li I 192 93b 

I-go lutego 227 40:1 18 693 2:1-6 0116 „ 769 99 320 1 188 2+7 28! 

I-go marca 282 640 26 298 :308 938 1 135 221 1)1) l H !"l :11 0 3;):\ „ 
I-go kwietnia 269 500 28699 298 19!1 1 077 1:.2 31!'> l 544 2!1!1743 „ 
I-go ma) a 218 726 19064 237 7!12 486 122 :lł5 !l:1:1 2:-SK 7;.„, 

" 
I-go czer wca 25:i 55!"l ~;) 9 :4 279 łi9 

" 
I 2011 207 355 l 77 I 281 :!;,o 

I-go lipca 298 472 :16 4-,:-1 ;334 95!") „ l 3ł.'> 111 :165 I 21 :3:1ri 77() 

I-g o sierp nia 377 209 4:1 75:, 420 964 132 124 306 562 42! -.-l26 
" 

I-go września 362 991 ł8 759 411 7fl0 
" 

7:3~ 79 ;11 7 l : 2':> 41 2 878 

I-go października 367 3ł2 b6 7łl 424 083 
" 

1 0 19 74. 328 I 42 1 42.'l .~04 

1-go listopada 392 805 1m220 462 025 „ 774 20 157 9.) 1 462 !176 

I-go grud nia 399 699 76 7!i7 ł76 456 
" 

l 316 4.'l 238 I 599 475 o;i:, 

I-go s tyczn ia r. 1925-go 4J 2 858 80276 „ 49:3 J:H 990 •lJ 2!3 I 23! 41H :i6'> 

I-go lutego 525 009 74 736 599 74.'l 
" 

811 :-,7 .'J l 919 500 G6ł 

1-go marca 548 482 ()gQ37 6 17 5 1!l 
" 

748 54 1 fi 817 6 1'1 :\36 

1-go k w ie tnia .')49 ;,;,2 65!!4 fi l-1966 
" 

607 23 li 636 61!"> 602 

I-go mai a ó62 :13 1 6 J 361 62:l 6g~ „ 399 44 26 469 624 Hl I 

I -go czerwca 503 776 55 :30!l 559 os:) 
" 

213 45 - 258 559 :14:1 

I-go lipca 433 73:3 49 756 483 489 
" 

157 30 - 187 4fl'.I 676 

I-go s ie rpnia 433 749 49 434 45;3 183 „ 203 6 - 209 4!:t-l :l!~2 

„ I-go września 41 2 3:12 46908 4!i9 240 179 2 - 181 45\1 42 1 
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Nr. 21 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

945 

PRZEMYSŁ CYNKOWY 
, 

w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem 
{w tonnach). 

we wrzesn1u r. 1925-go 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

U lisses 

Razem 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Ulisses 

Razem 

Nazwa płóczki 

Józef . . . 
Bolesław 

Razem . 

Nazwa huty 

Paulina 
Konstanty 
Jadwiga. 

Razem 

Wydobycie galmanu. 

Ga l man d o p ł ó k a n i a 
Galman brylasty 

nie• ortowany I z b łyszczem I R a z e m 0Jow1u Od początku 

I Od początku roku do 30-go 
Wrzeaień roku do 30-go Wrzesień września 

września 

603 5%7 I 782 7% 2 518 24892 

5W 5 623 259 

l 129 10980 I 782 nri 2 518 25151 

Wydobycie b lendy, pirytu rudy żelaznej. 

Do płókania 
Blenda brylasta Blenda cynkowa z błyszczem P i r y t Ruda żelazna 

ołowiu i pirytem I Od początku Wrzesień I Od początku I Od początku I Od początku 
Wrzesień roku do. 3?-go roku do 30-go W rzeeień roku do. 3?·go Wrzesień roku do. 3?·go 

wrzesn1a września wrzesn1a w rzean1a 

- - - - I 298 I 298 511 f)!")f) 

- 223 2 963 11 7Hl I 682 I 782 5 29 -
-- 223 2 96:! 11 719 980 l 080 58 584 

Plókanie galmanu. 

Przy p.fókaniu rud galmanowych Pr z y p.fókaniu blendy 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blenda płókana I Błyszcz ołowiu I P i r y t 
·i: ·i: I ·i: •J: ·i: I „ Od początku „ 

' Od początku 
„ Od początku „ Od początku „ Od początku ·;; ·;; ·;; ·;; ·; „ 

N 

~ 
-
sos 
808 

roku do 30-go „ roku do. 3?·gol „ roku do 30-go „ roku do 30-go „ roku do 30-go 
września 

N N 
września 

N 
września 

N I wrześnio 
~ 

wrzeen1a 
~ ~ ~ 

l 5H _ I 18 800 4 137 I 86 :!23 811 :~ 122 

I 7 031 ~1 876 :};, 1 027 - 45 721 98!'> ------s !'>4f> 88 894- 835 f) 16-! 86 368 1 !'>32 4107 

Wytwórczość cynku pyłku cynkowego. 

c y n k P y łek cynkowy 

Wrzesień 
Od 
do 

240 

22:i 

1 109 

1 !'>72 

początku roku 
30„ JO września 

l 996 

1 576 

8 989 

12 :i61 

Wrzesień 

42 

Od początku roku 
do 30-go września 

340 

341 
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Dane o liczbie robotników 
zapisanych w ostatnim dniu miesiąca września r. 1925-go. 

Węgiel kamienny. 

Nazwa 

kop alni 

z y 

adysław 

J er 

Wl 

Jad 

lgn 

W i 

M o 

S at 

J o w 

M a 

K a 

J u l 

Fe 

Hr 

Pa 

K o 

Cz 

Gr 

Flo 

Re 

A n 

Gr 

O r 

S t a 

He 

Wa 

Sta 

Ha 

w iga I . 

acy 

k tor. 

d rzejów 

urn 

isz 

rs 

z.1mierz 

juaz 

~ks 

Renard 

ryż 

sz c lew 

eladź 

odziec Il 

ra 

d e n 

toni . 

odziec I 

i on 

nia~ aw . 

lena . 

ńczyków 

azy c 

li na 

Porąbka 

K a r o l 

A lwina l 

A l wina II . 

Jawor 

Kry sty na 

Ksa wery 

Maksy mili a n . 

Mi chal . 

Baśka 

J a k ó b 

Neptun . 

R a z e 1n 

I 
I 

I 

*) Brak 

Robot nicy, zatrudnieni 

R obotni· 
P o m oc 

Cć rnicy 
cy wy· 

górnicza 
kwa lifiko- i inna 

w a n i 

gti 42 413 
251 64 4Hl 

16 7 39 
200 50 439 

278 67 68! 
98 19 'l32 

13 1 31 926 
1?6 30 779 
- -
1.10 225 513 
146 21ł 823 
- 4 3 

.u: l fl[i 704-

:3:11 210 738 

271 I J f) ] 730 
:39 -1, 51 548 

-· - -
6!1 87 2118 

50 :11 169 
8~ 25 186 
6 i 2 !1G 

I Ił 25 If>O 

:30 20 40 

7 I 6 

- - -
;,;) l.'> 8"' "' 
14 16 

1ll 34 

2 1 ł 

:l5 ł 47 
g 1 2 

67 ) f) 160 
?2 8 

=~ 622 1 :,47 9 ~43 

d anyc h z kop. F lora. 

na d ole 

Chłopcy 

-
-

2 

1 
3 

4 
-
-
-
-
-
-
--

(l 

- I 
10 

-
-
-

4 

-
-
-

2 

-
5 

22 
f) 

64 

Zagłębie Dąbrowskie. 

Robot n icy, z atrudnieni n a powie r zch ni 

P o m ocni· R o b o tni Chłopcy Ogółem cy w y-
i Razem 

c y w y-
kwalifiko · Kobiety Razem kwalifiko· 

w a ni dziewczę-
w a ni i in n i ta 

601 361 109 5 2 fl57 1 158 
734 104 159 J .J,.! ::! l 428 1 162 
64 17 g r:3 6 50 lU 

690 134 264 207 25 630 1 :~:W 

1 0:32 188 22~ 2!'10 45 705 l 737 
453 f>2 150 9 1 o 299 752 

1 088 24 1 348 84 12 68fl 1 773 
9f)5 2!f> :n4 86 4 6:31) 1 594 
- - -· - - --
885 21 7 .'>94 4!'> '> 61 1 7-W 

1 J 8:l 222 3·n . -~ 86 l ()3 1 l 814 
7 4 7 - - l ! 1 

1 300 :liSI I !'100 f.2 I ,, 9:16 I 2 2:rn 

1 28<1 287 i O<l 60 7 l 057 2 ;342 

1 152 Hl4 452 7!'> 28 749 l 90 1 
1 oo:s 299 269 72 29 ()()Il l (i72 

- - - - - - - * )-
454 !49 27:l Ml 6 487 !l41 
250 40 ! I o 80 16 2!'>2 f>02 
29? (if> 93 29 3 J!lO 48? 
113 24 18 27 - Gil 182 
28$1 26 :11 ()2 - ·- Jl !) 408 
90 14 17 :12 - !H Jri:I 

16 I 2 I I 3 - I fi :!~ 

-· - 20 - - 20 w 
i:,t; :31 12 :10 4 77 2:35 
30 3 1 !i ! 7 :1;, Ilf> 

!'>O 22 f) 17 H 1)-1, 

7 6 8 15 

108 !' g 24 -1, l 14!1 

17 I 4 (i 23 

242 22 6'3 +;> i :io :372 

20 q 28 

14 576 :3 :121 f) 127 ! 16ł 250 10 462 2!"1 038 
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Węgiel kamienny. Zagłębie Krakowskie 

Robotnicy, zatrudnieni na dole Robotnicy , zatrudnieni na powierzchni 
-

Na zwa Pomocni-
Robotni· 

Pomoc 
Robotni- Chłopcy Ogółem 

kopalni 
cy wy-

i 
Górnicy 

cy wy-
górnicza ChłopcT Razem 

cy wy· 
kwalifiko- Kobiety Razem 

kwa lifiko· kwalifiko· dziewczę· 
l lDOA wani 

w an i wan1 
i inni 

ta 

Koaciuazko 107 76 2!l0 - łn 108 127 48 11 29+ 767 

Piłsudski 17+ 166 610 - 840 297 1;14 86 7 f>H 1 :~8 4' 

Jan Kanty 113 11 33 - 62 9 19 I 1 :10 112 

Leopold - - - - - 6 2 - - 7 7 

Szczotki . ł - 8 - 12 7 3 2 I 13 26 

Artur 234 - 435 - 669 - 351 12 - :io:-l I 0:32 

Krystyna · 89 6fi 105 - 260 - 104 9 -- I H 3n 

An d rze i 608 2 6:H - I !ł3 137 259 25 l} ;) .'i:l6 l 679 

5 obieski 277 106 318 - 700 178 !'.!O 25 - 323 I 023 

Janina :W> I M 370 - 763 9r; 166 12 - .,- ' ~1„ I 0:37 

Spytkowice - - - - - 5 I -- - 6 6 

z by a zek 67 7 9·) - 156 21 32 l 24 78 '.!3-i 

t{azem . l 71 3 I 671 I 2 79-ł I - 1 5078 I 863 I 1 338 I 221 I 159 I 2 581 I 7 6f>!J 

Węgiel brunatny. Zagłębie Dąbrowskie. 

Robotnicy, zatrudnieni na dole Robotnicy, zatrudnieni na powierzc hni 

Nazwa Pomoc ni-
Robotni· 

Pomoc 
Robotni· Chłopcy Ogółem 

kopalni 
cy wy· i 

Górnicy 
cy wy· 

górniczR Chłopcy R azem 
cy wy· kwalifiko· Kobiety Razem 

kwa lifiko· i inna kwalifiko· w ani 
dziewczę· 

wani we ni 
i inni 

ta 

Z ygmunt Jan 
łO 2 16 58 8 6 :!6 83 Karol - 11 --

C uataw 42 „ 40 - Sł 6 35 -- - 41 125 

7 7 
li 

6 6 13 Feliaka. - - - - - -

.Łośn1ce - - -·- -- - - - - - -

T eodor - - - - - - - - - - -

Razem . 89 4 56 - 149 17 49 6 - 72 221 
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Rosyjski przemysł górniczy w okresach 1922- 23, 1923- 24. *) 

Nazwa 

Żelazne 

hro mowe c 
M a nganowe 

zbestowe A 
M 
R 

iedziane 
tęciowe 

rudy 

Przemysł rudziany (w tonnach). 

R ok hand l owy 1922- 23 

Okręg 

Wydobycie I Zbyt I Liczba 
robotników 

Ural 2 1:-3 86=-> 2 1& fB8 .j. 289 

U kraina 16Sl -i3!'> 2 1:{ :i+J 2 570 

Centralny . 4:388-l :12 :, 45 l 818 

R azem . 427 184 464 724 8 677 

(100%) (I 00°t ) (100°6 ) 

U ral fi72 l 765 li5 

U ra l .'> %7 11 ] ) :'i 

Ukraina ;,;, 464 !">J 1±9 1 1$l(i 

K aukaz. 150 702 16f'> 672 5!>6 

Razem . 222 13:3 227 936 1 752 

( 10o:b l (i oo't) ( lOO%) 

Ural :) <JW 7 :2-W 2 487 

Ural 6 ! 90\l (i.) %!> H!l+ 

U kraina 17 ! OO !l 878 2H:-l 

Przemysł so lny. (w tonnach) 

R ok hand l owy 1923- 24 

Wydobycie I Zbyt I Liczba 
robotników 

+'lfl 2.J. J +!'>7n:'i (j 0.10 

ł:l669!l =->41 971 3 196 

'!7 s8:~ '!8 708 1 1*2 

v1:~ 82:i l 038 -±14 10 188 

(:214°0 ) (22'!%) (1 20%) 

7 277 9 54ł :182 

7 o:-io 2 !)90 -
ioo o:n 29 40.~ l ()3'~ 

:-i20 n z .J.74 281 1 '' 08 

427 19.') 501i 676 :-3 1-40 

(180%) ( 22.'>% ) (! tlO% ) 

27 048 25 873 :io:n 
! OO :-i:i:-i 9:3 4;,9 !)73 

18 9!lJ 11 :321> :n2 

Rok handl o wy 1922- 23 Role h a ndlowy 1923 24 

o k r ę g 

I I I Wydobycie Zbyt Liczba W ydoby cie robotników 

Rosja Cent ra1na 45;, ;,9 j -1:i1 217 -I 080 4i>-l 8:'l!l I 
R.osja południowo-wschodnia . 12 ł'30 I 150 29~ w y dob y 

I U kraina 
Rzeczpospolita 
Krym 
Syberja 
Turk iestan 

Kirgisk a 

Ogółem 

:l20 16'> 282 654 2 17:l 

116 997 fi7 870 :,s2 

1!>2 -.tl 7 127 :li :, ()88 

:·33 072 17 206 700 

l ;),')(i 11 038 :)1 

104222il !J!">B4=->0 8 !>6.'i 

(1 00'~) ( 100°0) (100'.t;) 

Przemysł z.łoty. (w k ilogramach ) 

O k r ę g 
Ro k ha ndlowy 

1922 - 23 

448 402 

77 :m1 

15'! 230 

:i8 '328 

2g:i 

I 172 -193 

(106qo) 

Rok handlowy 
192 3- 24 

Ural . 9:!4 ,19;, 1, 49-1 , -128 

Syberi a 5, :lrJ0 ,:124 7, 60Z,(i$l0 

Rzeczpospolita Kirgiska 1 :H ,912 285 ,23-1 

Zbyt I 
41j4 O:ll I 

c i a n i e 

4-:)IJ 18!1 

I !l4 5;,9 

11 7 66!l 

·32 :J7!l 

I 6H 

] 16.') 441 

(1 22%) 

R zeczpospolita Baszkirska . 876. ':>9::! l,G20,'!28 
~~~~-1-~~~~~~~11~~~~~~~ 

Ogółem i,203 ,0Z:l 11,002 , 680 

( l 00°0) (152~) 
*) Gornyj Żurnał - tom li , r I 92S. 

Liczba 
rob otników 

2 !l:Vi 

b ył o 

l 7H 

.'i2:l 

7H4 

:>71 

17 

() :)8+ 
(--0 ( ' o 

W ydawca: Rada Zjazdu przemysłowców gó rniczych. Redaktor: inż. Walery Janota. 

W drukarni Edmunda Mirka i S-ki. 
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