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Inż. FRANCISZEK DĄBROWSKI. 

POMPA „M AM UT". 
Zastosowanie pompy „Mamut" w górnictwie i działanie jej. 
Zasady obliczania tej pompy winny się opierać na podstawie danych, osiągniętych z doświadczęń nad ma

mutami, pracującymi z dobrym skutkiem użytecznym. 
Zużycie powietrza na jednostkę objętości wody, podnoszonej na określoną wysokość, jt>sl funkcją "wysokości 

podnoszenia emulsji. Również stosunek wypływowej do początkowej szybkości emulsji jest także funkcją tej wyso
kości podnoszenia. Odnośne wspólczynniki pierwszej i drugiej funkcji są-dla pomp Borsiga- stale, dla pomp zaś 
Sullivana- zmienne w zależności od wysokości podnoszenia emulsji. 

Przy pomocy liczb, otrzymanych z doświadczeń przez Borsiga i Sullivana, obliczono wszystkie charaktery-
styczne wielkości, dotyczące pracy mamutów, żestawiono je w tablice i wyrysowano odnośne wyk_resy. 

Tablice i wykresy będą pomocne przy projektowaniu nowych pomp. 
Wnioski z wykresów pracy pomp Sullivana. 
Porównanie mamutów Borsiga i Sullivana. 

I. 
Jeżeli grunt powierzchni kopalnianej jest bar

dzo wodonośny, a obmurowanie górnej części szy
bu niedość szczelne, to znaczna ilość wody przesą
cza się do szybu i ścieka na dr.o jego, zkąd musi 
być wypompowywana z powrotem. Ażeby tej da
remnej roboty uniknąć, ludzi uchronić od groźnych 
dla zdrowia i życia przeziębień, oszczędzić straty 
energji na ciągnieniu martwego ciężaru (woda w 
wózkach) i nie dopuścić do przemoczenia węgla 
(drobne gatunki), musimy chwycić wodę gruntową 
jeszcze u góry w szybie i wylać ją odrazu na po
wierzchnię. Do tego celu najlepiej nadaje się pom
pa „mamut" . Ma ona następujące zalety: żródło 
energji-sprężone powietrze - wytwarza się zdała od 
szybu na stacji centralnej, mamut nie potrzebuje 
obslugi, nie ma części ruchomych, pracuje bez 
przerw, tłoczy wodę ze szlamem, nie niszczy się, 
koszt całej instalacji jest bardzo mały, a co najważ
niejsza, mamut zajmuje bardzo mało miejsca (w po
ziomym rzucie), ztąd z łatwością da umieścić się w 
szybie. 

W odę, przesączającą się pomiędzy cembrzy
nami lub też przez szczeliny w obmurowaniu szybu, 
sprowadzamy zapomocą rynienek do najniższego 
miejsca, gdzie zaczyna się już suchy szyb i tam wy
konujemy wnękę w obmurowaniu szybu. We wnę
ce tej jest zbiornik na wodę, którą mamy wylewać 
za pomocą mamuta na powierzchnię (rys. 1 ). 

Istotną częścią mamuta jest skrzynka, posiada
jąca trzy kroćce, dwa z nich mają większą średni
cę: przez jeden, skierowany na dół, dopływa wo
da ze studni względnie ze zbiornika, przez drugi
woda tłoczona jest do góry, nareszcie przez trzeci 
krociec o małej średnicy - dochodzi sprężone po
wietrze. Jeżeli mamut jest zanurzony w rurowym 
otworze świdrowym (rys. 2) poniżej poziomu wo
dy, to głębokość zanurzenia n zmienną jest zależ
nie od pory roku, przytem podczas postoju - jest 
większą, podczas pracy-mniejszą - zależnie od na
sycenia gruntu wodą; nas obchodzi oczywiście tyl
ko najniższy poziom. 

Jeżeli mamy do czymema z wodą, zbierającą 

się z szybu we wnęce jednej ze ścian Jego, wtedy 
woda z tego zbiornika doplywa przez rurę do ni
żej położonego mamuta; w tym wypadku zanurze
nie n jest zawsze stałe i równe wysokości poziomu 
wody w zbiorniku ponad wlotem, przez który po
wietrze wtryskiwane jest do wody w mamucie. 

Głębokość zanurzenia zależną jest od prężnoś
ci powietrza, które mamy do rozporządzenia. Ma
łe bańki sprężonego powietrza, wtłaczanego po
przez mamut do rury wylewowej, tworzą z wodą 
mieszaninę bialawą (emulsję) , przyczern każda bań
ka mając większe ciśnienie od dołu niż od góry, 
wznosi się ku górze, pchając ponad sobą warstew- · 
kę wody. Bańka, płynąc do góry, zwolna się roz
pręża, różnica ciśnień od dołu i z góry wzrasta, 
ztąd szybkość ruchu ~aniek i wody zwiększa się ku 
górze. Podczas, gdy emulsja u wylotu rury wypły
wa na zewnątrz, na jej miejsce dopływa od dołu 
woda pod ciśnieniem slupa zanurzenia, oraz sprę
żone powietrze. W ten sposób słup wody o wy
sokości n w rurze dopływowe) łącznie ze sprężo
nem powietrzem wykonują pracę podnoszenia wo
dy na odnośną wysokość h. Światło rury tłoczącej 
bardzo łagodnie wzrasta ku górze o tyle jedynie, 
aby zmniejszyć cośkolwiek opory, ale nie ułatwiać 
wydzielanie się baniek; na powierzchni- z emulsji, 
wylanej z rury, powierze szybko odleci, woda przy
tem częściowo odżelazi się; osad zaś sarn strąci się, 
względnie można oddzielić go przy pomocy filtru 
ze żwirku lub grubego piasku. 

Ażeby mamut zaczął działać, wystarczy otwo
rzyć do niego dopływ sprężonego powietrza. 

W czasopiśmie nie mieckich inżynierów: (Z. d. 
V. D. I.) Nr. 36 z dnia 3 IX roku 1898, profesor 
E. Josse-Charlottenburg w artykule „Druckluft
- Wasserheber'' podaje szczegółowe sprawozdanie 
z szeregu prób, dokonanych z czterema instalacjami 
mamutów. Jedna z nich (w Głogowie), jako pra
cująca z wybitnie dużą ilością powietrza, nie jest 
miarodajną. Weźmy więc tu pod uwagę tylko prÓ· 
by mamutów w przędzalni w Zwickau, w domi
nium Brostowo pod F riedheim i w Zakładach Sol
vay' a Saarelben Oto wyciąg z rezultatów prób, 
dokonanych przez prof. E. Josse'go . · 
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Tablica I. 

Przędza!· Domi· z . . akłady 
m~ w mum Sołvay·a 

Zwickau Brostowo 

n-zanurzenie m 19,3 
h - wysokość podno-

szenia wody m 13,69 
n:h . . 1,41 
.::>rednica rury tłoczącej mm 192 

„ „ powietrz. mm 125 
dm3 

Podnoszona woda . - - 4070 
min 

Rzeczywista praca pod
noszenia wody MKw 

Objętościowy skutek u
żyteczny kompresora 

12,1 

90% 

92 

61,6 
1,5 

51 
25 

166 

2,27 

90% 
. dm3 

Ssane powietrze --. 11,110 800 

Obroty kompres. na min. 
Średnia prężność w koł-

mrn 

paku . . .. atm 
Moc wskazana (cylinder. 

125 100 

2,05 

powietrz.) MK;k 42 

9,5 

10,52 

4,82 
21,6 

Ilość ssanego powietrza 
na litr wody . dm 3 

Skutek użyteczny MKw: MK,k 

Rys. I. 

2,74 
28,8 

123 

70 
1,76 

62 
34 

249,6 

3,88 

90% 
1280 

100 

12 

19,4 

5, 12 
20 

Według profesora E. Jossego: „Jakkolwiek jest 
bardzo daleko od tego, aby na podstawie wyników 
tych prób można było zupełnie jasno ustalić zale
żność pomiędzy podnoszoną wodą i wysokością 
podnoszenia, a niezbędnemi do tego: ilością sprężo-

nego powietrza, zanurzeniem i t. d., to jednak pró
by te wykonane były w tak różnorodnych warun
kach, że ogólna charakterystyka mamutów jest już 
możliwą"*). 

Wnioski, do których prof. Josse dochodzi, są 
następujące: 

. ' 

Rys. 2. 

najwyższy poziom 
wody 

0BJOIZ9ZY poziom 
wody 

Skutek użyteczny spada, jeżeli zanurzenie po
większyć, gd;yż zwiększenie zanurzenia pociąga za 
sobą potrzebę większego sprężenia powietrza, a 
więc większej pracy, wydajność- zaś pompy nie 
wzrośnie w tymże samym stosunku, co sprężenie; 
ztąd wynika, że korzystnem jest brać zanurzenie 
jak najmniejszem. 

Ze wzrostem wysokości podnoszenia wody, wzrasta 
zużycie powietrza, a więc-skutek użyteczny spada. 

Jeżeli wymaganem jest zwiększenie ilości podno
szonej wody, to powiększając dopływ sprężonego po
wietrza do pewnej wysokości, osiągamy przyrost 
podnoszonej wody, następnie jednak, przy dalszem 
powiększaniu dopływu powietrza, wydajność ma
muta spada. Otrzymujemy więc w pewnych grani-

*) „Obgleich diese Versucbe bei weitem nicbt auarei
chen urn den Zusammenhang zwiscben geforderter Waseer-
und benotigter Luftmenge, der Eintauchtiefe und Forderhohe 
u. a . w . vollstandig klar zu stellen, ao aind aie doch bei An· 
lagen von ao verschiedenen Verhaltniasen vorgenommen, dau 
eine allgemeine Beurteilung der Druckluft- Waaserheber mo· 
glich istH, strona 984, powyżej cytowanego artykułu. 
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cach zwiększoną ilość wody, przez powiększenie 
ilości powietrza; granice te jednak dla większych 
pomp bardzo zacieśniają się. 

W biuletynie Sulliv n' a czytamy: „Każda po
jedyncza studnia, jak również grupa takowych jest 
pewnym technicznym zagadnieniem, które musi być 
starannie studjowane, a jak najdokładniejsze dane. 
dające się tą drogą osiągnąć, muszą być zbierane i 
koordynowane dla wytknięcia zasad budowy insta· 
lacji"*). 

li. 

Stoimy więc wobec otwartego zadania, jak 
znaleść prężność i ilość niezbędnego powietrza, głę· 
bokość zanurzenia i średnicę rury tłoczącej mamu
ta, jeżeli mamy zadane: ilość wody i wysokość, na 
jaką ona ma być podnoszoną. 

Ażeby to rozwiązać rozejrzyjmy się najprzód 
w warunkach pracy mamuta. 

Miarkując dopływ sprężonego powietrza u ma
muta, można doprowadzić do tego, że bańki po· 
wietrza o atmosferycznem ciśnieniu będą unosić się 
z wody', a woda w stanie emulsji pozostanie w spo
koju. Powiększmy dopływ powietrza sprężonego, 
bańki będą coraz więcej nasycać wodę, poziom jej 
wzniesie się aż do wylewu z rury tak, jak to mie
liśmy poprzednio. Im szybszy będzie dopływ po· 
wietrza, tern więcej go będzie w wodzie, tern wię
kszą będzie ilość wylewanej wody. Przy nadmier· 
nej szybkości dopływu powietrza sprężonego, to 
ostatnie nie nadąży z wody wytwarzać emulsji i 
zacznie dużemi bańkami odlatać, przerywając od 
czasu do czasu strumień wypływającej wody. Wte
dy woda w rurze nie tylko zatrzymuje się, ale na
wet cofa się, aby przy dalszym dopływie sprężone
go powietrza ponownie zacząć wypływać. Oczy
wiście, że pomiędzy tymi krańcowymi wypadkami: 
zbyt małego dopływu sprężonego powietrza i nad
miarem jego - musi istnieć taki stosunek powietrza 
do wody, przy którym ilość swobodnie odlatujące
go powit-trza jest, jeżeli nie żadna, to w każdym 
razie jak najmniejsza. Wtedy sprawność mamuta 
będzie oczywiście-najkorzystniejsza. 

Wystawmy sobie, że w wodzie na jednym i 
tym samym poziomie znajdują się obok siebie, nie 
stykając się z sobą, dwie bańki powietrza o jedna
kowej średnicy d. Objętość każdej z nich równa 

. 1td3 . 'ł d . ł . . k' k 
się -

6 
, a więc s1 a, zia a1ąca na nie w ierun u 

. d d b' ' . 2 rcdS w górę, równą Jest wa ze wo y o o 1ętosc1 . 6. 
Na każdą więc jednostkę powierzchni poziomego 
przekroju tych baniek będzie działać sila 

*) .Each a,eparate well or group of wella ia an enginee· 
ring problem that ahould be carefully atudied, and the moat 
complete date obtainable ahould be furniahed, ao that a system 
can be deaigned to cover all pointa". 

Bulletin 71 - H . Sullivan Machinery Company. Chicago. 
June. 1924. Strona 29 . 

1td3 2 rtd2 2 
2 - 6 : 4 = T d = 0,67 d. 

Przypuśćmy, że bańki powietrza uderzyły o 
siebie i, jak to się zwykle dzieje, utworzyły jedną 
dużą bańkę o średnicy D 

2 1td3 "D3 3 

-
6

- = -
6 

- ztąd D = d I 2 = 1,26 d. 

Siła działająca na dużą bańkę w górę będzie 
równa sumie sił, działających dawniej na obydwie 
małe bańki, ale teraz na jednostkę poziomego prze
kroju dużej bańki będzie działać 

2 rcd~ rc D2 2 rtd3 1t - 2 
- 6- : - 4- = - 6- : 4 .1,26 d2 = 0,84 d. 

Siła więc, działająca na jednostkę poziomego 
przekroju dużej bańki, wzrosła. Jakkolwiek taż sa
ma siła działa w górę na jedną dużą bańkę, co i 
na dwie małe razem, ale duża bańka · ma więcej 
skoncentrowane obciążenie, a więc napotyka mniej
sze opory (porównaj ruch szyby poziomo i piono
wo położonej w wodzie). Stąd to pochodzi, że 
dwie bańki, uderzywszy się, muszą złączyć się- w 
jedną, gdyż, jako plastyczne , muszą ukształtować 
się w kierunku najmniejszego oporu i wtedy wła
śnie uzyskają większą szybkość w górę. Dodać 
przytem trzeba, że większe bańki, pod działaniem 
bocznych oporów, wydłużają się i tym sposobem 
również zmniejszają swe opory dla ruchu w górę. 
Im szybciej będą szły w górę, tern częściej będą 
się zderzać z mniejszemi bańkami i wzrastać, tern 
łatwiej wyprzedzą sąsiednie bańki i bezużytecznie 
ulotnią się, nie podnosząc wody w górę. Z druiiiej 
zaś strony, w emulsji o małych bańkach, te ostatnie 
wolniej idą do góry, szanse zderzania się i zrasta
nia ich są mniejsze. a zatem i praca użyteczna 
mała . Stąd wniosek, że ażeby skutek użyteczny 
mamuta był możliwie duży n:, ilość zawartego w 
wodzie powietrza, jak również szybkość jego do 
góry winna nie być ani zbyt małą, ani też zbyt 
dużą , jednem słowem, ma być średnią w pewnych 
granicach, których teoretycznie niepod'obna jest okre
ślić. Zadanie to można rozwiązać racjonalnie, je
żeli na zasadzie ppmiarów, działających poprawnie 
instalacyj, określić ów najkorzystniejszy środek. Oczy
wistem jest, że każda z firm, już ze względu na 
konkurencję, stara się osiągnąć jak największy sku
tek użytecznj•, stąd na podstawie obserwacyj pracy 
mamutów, wykonanych przez wybitne firmy, win
niśmy znaleźć dane, które pozwolą nam rozwiązać 
nasze zadanie. 

Przyjmijmy więc teraz, Że na jakiejś drodze 
zdołaliśmy już określić dość wąskie granice, w któ
rych winna mieścić się taka właśnie ilość powie
trza ssanego, która dla danych warunków pracy 
mamuta daje najkorzystniejszy skutek użyteczny. 
Jeżeli porównamy dwie rury tłoczące tej samej wy
sokości H, ale różnych przekrojów i proporcjonal-
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nej do nich wydajności, to jasnem jest, że ilość po
trzebnego powietrza będzie tu wprost proporcjonal
ną do powierzchni przekrojów tych rur, czyli że 
ilość powietrza na I dm2 przekroju rur będzie jedna 
i ta sama dla obydwu rur; tu zasadniczo nie może 
być wątpliwości. Inna rzecz, jeżeli rury są tej sa
mej średnicy, ale wysokości ich są różne; wtedy 
im wyżej mamy tłoczyć wodę, tern więcej w pew
nym stosunku potrzebujemy powietrza; możemy 
więc twierdzić, że ilość powietrza ssanego, zuży
wanego na podnoszenie jednego litra wody, będzie 
pewną funkcją wysokoś~ i, na którą mamy- podno
sić emulsję. Jeżeli objętość powietrza (dm 3/min) w 
emulsji, sprężonego ponad mamutem i rozprężo
nego u wylotu, nazwiemy przez P0 i P1, a odnośne 

ilości wody przez W0 i W1, to W0 = W1 a Wp1 
-

• 1 

=I'·= F (H). 
Ponieważ każda bańka, posuwając się do gó

ry, zwiększa swą objętość, to rozmca c1smenia, 
działającego na nią z dołQ i z góry, równa wadze 
wody o objętości bańki, wzrasta w miarę zbliżania 
się jej do wylewu. Przytem, ponieważ sprężone 
powietrze wtłoczone poprzez mamut do wody w 
rurze tłoczącej , w miarę podnoszenia się ku górze, 
rozpręża się, to emelsja przybiera coraz większą 
objętość, a zatem coraz większą szybkość. Stąd im 
większa jest droga emulsji od mamutu do wyle
wu, tern większą będzie wylotowa szybkość w sto
sunku do szybkości bezpośrednio nad mamutem, 
zatem stosunek szybkości wylewowej do początko
wej będzie wprost zależnym od wysokości podno
szenia. Nazwijmy szybkości nad mamutem s0 , a 
u wylewu s1, stosunek ich będzie 

- 'f = f (H) 

Następnie, ażeby mamut ekonomicznie pra
cował, ażeby woda była, podnoszona w jak naj
większej ilości, a powietrze nie marnowało się nie
produkcyjnie, szybkość wylewowa emulsji może wa
hać się tylko w pewnych określonych granicach, 
winna więc być w przybliżeniu 'stałą i najłatwiej 
da się określić dla danej konstrukcji mamuta tyl
ko empirycznie na podstawie danych, osiągniętych 
z obserwacji, stąd s1 ~ const. 

Nakoniec nadwyżka prężności powietrza nad 
ciśnieniem słupa wody, odpowiadającego zanurze
niu, waha się u Borsiga w bardzo wąskich grani
cach i jest wogóle bardzo mała. 

Ustalenie czterech powyższych wielkości win
no wystarczyć do rozwiązania naszego zadania. 
Sprawdzimy je przedewszystkiem na rezultatach 
prób, wykonanych przez pr. Josse'go. Weźmy ma
mut przędzalni w Zwickau. 

n = 19,3 m, h = 13,7 m, H = 33 m 

P1=1 I 110 Jm S/min, W1= 4070 dm 3/min, skąd f1·= 2,73 

Podobnież wartości na µ. będą 

dla Brostowa 4,28, dla Solvay' a 5, 128. 

Łatwo przekonać się, że wszystkie l'· są pro-
3 

porcjonalne do Jl H możemy więc przyjąć 
3 

p. = o.VH 

ztąd otrzymamy wartości na 11.: 

dla Zwickau - 0,8511, dla Brostowa - 0,9, dla 
Solvay'a- 0,887. 

Nadwyżka prężności powietrza ponad ciśnie
niem słupa wody, odpowiadającego zanurzeniu n 

"(= a - ~0= 2,05- 1,93 = 0,12 atm. dla 2.wickau,

-0,3 dla Brostowa,- 0,2 dla Solvay'a. 

Bezwzględne ciśnienie w rurze tłoczącej, bez
pośrednio ponad mamutem, będzie = atm. ciśnienie 
(I atm) + ciśnienie słupa wodnego, odpowiadające· 
go zanurzeniu (O, I n) + nadwyżka na opory (T), 
razem 

I + o.I n +r. 
Taką prężność będzie miało powietrze ponad 

mamutem, u wylewu zaś z rury prężność będzie 
oczywiście = I atm, Objętość jego, odpowiadająca 
I-ej minucie. wypada ponad mamutem= bso -W0 , a 
u wylotu-:P 1 , gdzie b- powierzchnia przelotu rury 
tłoczącej w świetle 

(bso-Wo ) (l + O,I n +cp)= P1 .1. 
Podstawmy Wo= W1 = ui1 s1 

pl - P 1S1 

b - W1 +P1 
El - µ. 
W1 

..1. = t~ 
So 

gdzie w i p oznaczają powierzchnię odnośnych po
ziomych przekrojów wody względnie powietrza w 
rurze tfoczącej. Otrzymamy ztąd 

n = 10 \itJ--t l) jcp - I) - 1] 
p.--(q;- 1) 

Jeżeli zaś danem jest n, znajdziemy 

~ = ~ ~+r+ I) (µ. + I) 
0, 1 n+r+P·+ I 

Według tego wzoru będzie <p = 
1,97 dla Zwickau, 3,99 dla Brostowa i 4,44 dla 

Solvay'a. 
wartości te są proporcjonalne do V H, może

my więc przyjąć 

1H 
~=--
' ~ 
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6 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 

ztąd znajdziemy 
VH 

f,= --
<f 

dla Z wicka u ~ = 2, 916, dla Brostowa = 3,098, 
dla Solvay'a = 3,13: 

Mając średnicę w prześwicie rury tłoczącej d• 
przekrój jej b, znajdziemy 

P1+W1 
b 

s1 = 5250 dm/min dla Zwickau, 4836 dm/min 
dla Bros tow a, 51 OO dm/min dla Solvay' a. 

s0 · .1=2665,5 dm/min dla Zwickau, 1210 
<p 

dm/min dla Brostowa, 1149 dm/min dla Solvay'a 

Zwracamy uwagę, że wartości na a, ~ i s1 dla 
wszystkich trzech instalacji wypadły prawie iden
tyczne. Będziemy więc w dalszych obliczeniach 
przyjmować je za stałe, a mianowicie: 

Gl = 0,9 

I 
fi = 3,1 

s1 = 5100 dm/min. 

Z wzoru p1 + w1 = b otrzymamy 

W1 ( ~l + 1) = b ztąd 

b 
W1 = -.-1 = 0,775 dm2 dla Zwickau 

I'· -t-
Pi= b-w1 = 2,11 dm2 

Wo= W1. Cf>= 1,53 dm2 
" 

Po= b-w0 = 1,37 Jm2 
" 

MKw - moc odpowiadająca podnoszeniu wody = 

=( ~1 ) dcm/sek . ; ; 12,39. 

MKm - moc zużywana przez kompresor = 

=( ibdo) m3/godz.0,115 = 70. 

"tj - skutek użyteczny instalacji = MK w : MKm= O, 17. 

Część powierzchni poziomego przekroju rury 
tłoczącej, zajęta przez powietrze, jest p1 u wylotu, 
zaś Po nad mamutem. Jeżeli chcielibyśmy znaleźć . 
przybliżoną objętość powietrza w emulsji podczas 
ruchu jej do góry. możemy przyjąć, że powietrze 
zajmuje przestrzeń stożka ściętego o wysokości H. 
Objętość ta wyniesie: 

H V-Vp = T (Po + P1 -!- PoP1) 

Ponieważ objętość rury tłoczącej jest Ve = 
= bH, to objętość wody w niej Vw = Ve - Vp. 
Objętość słupa wody, odpowiadająca zanurzeniu 
Va = b. n. Stosunek objętości wody, dźwiganej w 
rurze tłoczącej do góry,\ do wody, odpowiadającej 

zanurzeniu, która wraz ze sprężonem powietrzem 
wykonuje powyższą pracę, nazwijmy skutkiem hydr
ae·rodynamicznym 

., h. = v::-

40 

o ;s 100 •1S •so •1s 200 

2 .s fi. (~-c 4 "'J 
4o 

:z. 
o 
' 

O I~ 
& 

5o 15 

Rys. 3 i 4. 

Waha się on w granicach: 0,7 - 0,75. Gdy~ 
byśmy w jednym i tym samym momencie odcięli 
dopływ wody przed samym mamutem oraz dopływ 
sprężonego powietrza, woda w rurze tłoczącej, po 
ulotnieniu się zeń powietrza. zajęłaby wysokość ex> 

= 3
/ 4 zanurzenia. Wykonawszy, jak wyżej, oblicze

nia dla trzech instalacji, otrzymamy rezultaty, zesta
wione w poniższej tablicy Il. 
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Nr. 

Tl • 

h. 
H 
n: h . 

Pi = P1S1 

Wi = W1S1 

p. _ Pi _ PJ. 
- W1 - W1 

p. 
(J. = -3--

m 

m 
m 
m 

a = atm 
I = a-0,1 .n atm 

(O,l n+·r+ l)(p. + I) 
<f' -= O, I n+ r-!-- tJ, + 1 

~ = (ff 
<D 

d. . 
b. 

P1+W1 
S1 = - b-

S - S1 
o - <p 

b 
W1 = <F+ I 
P1 = b- w1 
Ilio= W1 ·Cf • 
Po = b-Wo 
MK„ 
MKm 

lj . 

v. 
Vr 

Vw= v" -VP 
Vo = bn . 
~ = Vw: Vn . . 

. dm 

. Jm2 

Jm2 

. dm2 

. dm2 

. dm'2 

. dm3 

. dm3 

. dmS 
. dmS 

PRZE~LĄD GORNIC_Z_O_-H_ U_T_N_IC_Z_Y _________ 7 

Tablica Il. 

Zwickau 

19,3 
13,7 
33 

1,4 
11, 1 IO dm3/min 

4070 dm 3/mim 

2,73 

0,8511 

2,05 
O, 12 

1,97 

2,916 

1,92 średn, 
2,9 

5250 dm/min (8,75m/s) 

2665,5 dm/min(4,44mls) 

0,775 

2, 11 
l,53 
1.37 

12.39 
70 
0,17 

957 
571,4 
385,6 
559,7 

0,689 

Brostowo 

92 
61,6 

153,6 
1,5 

800 dm3/min 
166 dm3/ min 

4,82 

0,9 

9.5 
0,3 

3,99 

3,098 

0,51 
o.z 

4830 dm/min (8,05m/s) 

121,0 dm/min (2 m/s) 

0,0343 

0,166 
0,137 
0,063 
2,37 
6 
0,4 

307 
169 
138,2 
184 

0,75 

Solvay 

123 
70 

193 
1,76 

1280 dm3/min 
249,6 dm3/min 

5,128 

0,887 

12,5 
0,2 

4,44 

3, 13 

0,62 
0,3 

51 OO dm/min (8,5 m/s) 

1149 dm/min (1,9 m/s) 

0,049 

0,251 
0,217 
0,083 
3,89 
9 
0,43 

579 
307,5 
271,5 
369 

0,736 

Opierając się więc na rezultatach prób, doko- zapomocą doraźnie stosowanej interpolacji możemy 
nanych przez pr. E. Josse'go i na liczbach, otrzy- z tablicy otrzymać wszystkie dane, dotyczące żąda
manych stąd przez nas w tablicy li, możemy dla nego mamuta; podzieliwszy zaś zadaną wydajność 
mamutów typu Borsiga przyjąć stałe wartości na mamuta przez w1 s1, otrzymamy wspókzynnik, przez 
a., f,, ·r oraz s1• Ażeby jednak módz dla każdej da- , który należy pomnożyć wszystkie wartości, zależne 
nej wysokości podnoszenia ń i wydajności marnu- od przekroju rury tłoczącej . Jeżeli zaś chcemy mieć 
ta W1 określić niezbędne zanurzenie, ilość potrze- zupełnie dokładne dane, możemy zapomocą przy
bnego sprężonego powietrza i t. d. weźmy pod uwa- toczonych wyżej wzorów ściśle wyliczyć potrzebne 
gę wysokości podnoszenia emulsji H, wzrastające nam wielkości. Wszystko to stosuje się oczywiście 
co 2) m, od 25 m do 175 m oraz przekrój zasadni- do mamuta, który w normalnych pracuje warun
czy rury tłoczącej I dm 2 i obliczmy dla nich wszy- I kach , a więc z możliwie dużym skutkiem uży
stkie wartości, charakteryzujące wydajność mamu- tecznym. 
ta. Z rezultatów tych obliczeń, ułożonych w za- Inaczej rzecz przedstawia się, jeżeli mamy z 
leżności od wzrastającego H, utworzy się tablica III. góry zadaną taką wysokość podnoszenia, dla któ
Niezależnie od tego ha podstawie liczb tej tablicy rej zanurzenie wypada nam z wykresu (rys. 4) wię
wykreślmy krzywe :J.- <p (rys. 3), h- n (rys. 4). Je- ksze, niż będąca w naszem rozporządzeniu pręż
żeli mamy dane h i W1 znajdziemy w wykresie (rys. ność powietrza. Oczywiście musimy przyjąć zanu-
4) wysokość H, jako odciętą zadanego ń; następnie rzenie takiem, jakie odpowiada tej prężności, którą 
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8 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 

posiadamy; będzie ono zbyt małe dla racjonalnej 
pracy naszego mamuta; przy tern więc zanurzeniu 

.musimy podnosić wodę znaczme wyzeJ, mz nor
malnie. Ażeby jednak tego dokonać i podnieść 
wodę na większą wysokość, musimy mieć emulsję 
lżejszą, a więc większą w niej ilość powietrza i 

nienormalnie duży stosunek p. = Pt . Z emulsji zaś 
UJ1 

z nadmierną ilością powietrza, jako z niestatecznej 
mieszaniny, będziemy mieć bardzo duże straty po
wietrza, swobodnie odlatującego, stąd skutek uży
teczny będzie bardzo mały.*) Podobnie będzie dziać 
się, jeżeli danym mamutem musimy wypompowy
wać zwiększoną ilość wody i radzimy sobie, powię
kszając ilość wtłaczanego powietrza. 

Ili. 

bardzo małe bańki, które po prze1scm do rury tło
czącej przez zwężoną gardziel tworzą doskonałą 
mieszaninę z wodą (ciasna gardziel działa jak ejek
tor; rys. 7). Rura tłocząca ma stosunkowo mały 
przelot, dzięki czemu zapobiega szybkiemu rozprę
żaniu powietrza i wyślizgi waniu się dużych baniek, 
oraz hamuje zbytnią szybkość aż do zbliżenia się 
ku wylotowi. Z drugiej jednak strony przelot rury 
nie może być zbyt małym, bo nadmierne tarcie 
obniżyłoby wysokość podnoszenia pompy H. Dzię
ki dużej różnicy prężności powietrza ponad ciśnie
niem słupa wody, odpowiadającego zanurzeniu, Sul
livan osiąga znacznie wi<skszą wysokość podnosze
nia w stosunku do zanurzenia, niż Borsig. Pozatem 
jeszcze przy wybitnie dużej wysokości podnoszenia 
Sullivan stosuje wtórne wtryskiwanie powietrza 
(rys. 8). 

Ze względu na odmienną konstrukcj~ mamu
U mamutów, stosowanych w angielskich kolo- tu Sullivan'a odnośne wartości współczynników a, 

njach do podnoszenia szlachetnych rua do góry, ~ i "( oraz St muszą być inne, niż u Borsiga. Dla 
sprężone powietrze wtryskiwane jest przez szereg określenia ich możemy skorzystać z przykładu, 
obok siebie umieszczonych na jednym pozionie przytoczonego w jednej z broszur reklamowych 
otworów w rurze ssącej (rys. 5). U mamutów Sulli- , Sullivana*) 

I 

l i 
---~~mmrmr 

I 
I 
I 

. Rys. 5. 

vana małe otwory w szeregach pionowych i pozio- Wysokość podnoszenia wody 
mych wszystkie skierowane są z ukosu ku górze 
(rys. 6 i 7), stąd prężność powietrza znacznie wię- h = 31 I stóp ang. X 0,305 - 94,855 m. 
ksza, niż ciśnienie dopływającej wody, zostaje uży- Zanurzenie 
tą na dźwiganie wody do góry i nie przeciwdziała 
nadchodzącej wodzie, lecz przeciwnie intensywniej n = 311 X 0,458 = 142,438 st. ang. 0,305 = 43,444 m. 
ułatwia jej dopływ, przytem rozbija powietrze na Wysokość od mamuta do wylewu 

*) Pewien mamut przy /1 = 53,5 m, 11 = 37 m, śred· H = 94,855 + 43,4436 = 138,3 m. 
nicy rury tłoczącej 100 mm miał wydajność 260 litrów na 
minutę. *) Boulletin 71 D - 111. 20. 
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Nr. I PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 9 

Ciśnienie robocze sprężonego powietrza 

I 
a = 121 funt/cal ang. X 

14 223 
= 8,5 atm. nadciśn. 

' 
Wydajność wody na minutę 

W1 s1 = 450 gali/min X 3,7852 - 1703,34 dm 3/min. 

Zużycie powietrza 

13 stop. ang. 
li- = - I galon 

28,315 = 
7 48 

dm 3 pow. ssan. 1
) 

3,7852 ' I dm3 wody 

Zużycie powietrza na minutę 

Pi s1 = 1703,34 X 7,48 = 12741 dm3/min. 

a. = _31'· = 7,48 = 7,48 = I 4468 

V H ~ 138,3 5' 17 ' . 

n 
I= a- 10 . 8,5 - 4,344'6 = 4, 15564 = O, I . n ztąd 

n 
a = 2 = 2 I IO 

Podstawmy tę wartość na "( w równanie 

n= iol (p. +1) (<p - 1) - -r] 
µ. - (<p- 1) 

otrzymamy n= 5 (µ.+ I) (<p - l) ztąd znajdziemy 
tJ· - (<p- 1) 

rt = (n +_5l__(µ. + I) 
· n+ 5 ( µ. +I) 

dla n = 43,4436 µ. = 7,48 wypadnie 

<p= 4,785 =~ VH = ~ Vl38,3 ztąd 
4,785 

~ = 11,77 = 0,406. 

Gdyby wielkość d była wiadoma, moglibyśmy 
określić b, oraz 

S -~ o - <p 

Po= h - Wo 

a także MKw, MKm, ·q, VP, Vp, Vw, Vn i ·qha. 

Z powyższego przyk!adu możemy wyciągnąć 
jeden wniosek, że u Sullivana "( = 0,5 a = O, I n i to 
właśnie stanowi podstawę charakterystycznej kon
strukcji wlotów powietrza sprężonego do mamuta 
u Sullivana. Zresztą, co do a, ~ i s1 - na zasadzie 
jedynego przykładu byłoby zbyt śmiałem sądzić, że 
u Sullivana te wielkości, również jak u Borsiga są 
stałe, tern bardziej, że, jak widzieliśmy, Sullivan zbiera 
dane z pomiarów podczas prób, :zestawia je z sobą 
dla osiągnięcia wskazówek, w którym kierunku uda 
się osiągnąć najkorzystniejsz.y skutek użyteczny. 
Rozwiązać tę sprawę możemy na zasadzie liczb, po
danych w ostatniej broszurze „Sullivan Air Lift for 
R ailway Water Supply", 1925, Booklet Nr. 129. Na 
ostatniej stronicy tej książeczki podaną jest nastę
pująca tablica: 

T a b 1 c a IV. 

„Wysokość podnoszenia w stopach angiel-
skich . . . . . . . . 50 

Zanurzenie w procentach . . . . . . 
Ilość st. ang. 3 powietrza o atm. ciśnieniu, 

65 

zużywanego na gallon podnoszonej wody 0,27 
Ilość gallonów, przypadająca na I cal kwa- I 

drat. przekr. rury tłoczącej (na minutę) 25 

Tab lica podaje zestawienie rezultatów, osią
gniętych w przeciętnych warunkach". 

Wniosków z tej tablicy nie podano żadnych. 
Powyższe liczby, przeliczone na metryczny sy

stem, posłużyły nam za podstawę do niżej podanej 
tab I i cy V. Podajemy tu obliczenia pierwszej 
rubryki: 

Wysokość podnoszenia h = 50' X 0,305 = 15,25 mtr. 

*) 1 stopa angielska bieżąca=0,304794 m. 
1 stopa angielska sześcienna=(),02831 S m 3• 

I galion staroang. (u7ywany w Ameryce)= 3,78S2 litr. 
l atm.= 14,223 funt. ang.Jcal2. 
I cal. ang. kwadrat.=0,0645 dm 2

• 

I 
50 100 100 200 200 300 I 300 400 
70 55 65 50 55 45 50 50 

I, l 5i 1,05 0,21 0,45 0,391 o 780,715 1,5 

21 I 25 11.5 I 20 30 15 , 17,5 12,5 

Zanurzenie' n = 15,25 X 0,65 = 9, 9125 m. 

n : h = 0,65. 

Całkowita wysolcość podnoszenia 

H = h-f n = 25,1625 m. 

400 
45 

1,4 

15 

Stosunek objętości ssanego powietrza do objętości 
podnoszonej wody 

_ 0,27 X 28,315 _ 2 
02 I'· - 3 7852 - ' , . 

Objętość wody (bez powietrza), tłoczonej na mmu
tę przez dm2 przekroju rury 
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10 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 

·, 

Rys. 6. 

W1S1 - w, - 25 X 3,7852_1467 5 cl s . b - - b - - 0,0645 - ' m mrn. 
3 

We wzorze µ. =a V H współczynnik 
a= 3 2,02 = 0,69 nie jest stałym, jak u Borsiga 

V25~25 
b=w1 -t P1 -= W1 (I +11) 
bs1 = w1 s1 (I + 11) = W1 (I + tJ·). gdzie W1 jest 

objętość w dm' wody tłoczonej na minutę przez 

I ~ 
I 
I 

1~\ 

I 
I 

. . 
•: .. . . . . 
·.·ł . .. . .. .. . .. .. 

/ !i " 
tit 

Rys. 7. 

przekrój ruiy w1, zaś ~1 

przekrój 1 dm2 rury 

jest toż samo - przez 

w 
s1 = -f- (I+µ.) ztąd przy b 1 dm2 

s1 = 1467 X 3,02 = 44 30 dm min. 

Mając n i tJ· możemy określić 

~= 
(n+ 5)(p.+ I) _ _!_4,9125 X 3,02 _ 

1 8 n+ 5(11+1) - 9,9125+5X3,02 - ' 

Rys. 8 . 

~ = _cp_ -

VH 
1,8 = 3,6 

Vz5,1625 

S1 4430 
so = -= I 8 - 2461 dm/min . cp , 

Jako zasadniczą przyjmujemy rurę o przekro
ju równym /; = I dm2 

b I 
W1 = J +µ. = 3102 = 0,33 1 

W 0so = w1s1 ztąd W0 - W 1 'f - 0,331 X 1,8 = 0,5958 

p1 = b-w1 = 1- 0,331 = 0,669 

Po = b-w0 = 1- 0,596 = 0,404 

• 
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11 Nr. I 

I 

J 
ft.4 •• , 

//J 

( ifO 

9• -

' 
;o 

(J 

ÓJ 

r.J 

ł<1 

1o 

IO 

lo 

„ 

' ' ' 
'· .... 

-+--+--t
~o 

, 

15 loo 

-----
Rys. 9 

p1s1 - 0,669 X 4430 = 2964 dm' 

Praca, wykonywana przy podnoszenju wody 
l.01 s1 na wysokość h, będzie 

MK~ ( 
W1S1) d s k hm = O 3314430 x l5,25= 49 
60 m se 7S ' 60 7S ' 

Kompresor, pędzący mamuta, zużyje na wale 
120 11 S MK na 1 OOO m'lgodz ssanego powietrza 
(Hiitte 24 wyd. r . 1923, tom li, strona 704) ztąd 

MK.,,~ ( f6~~ . 60} m3 godz. 0,12 = 21 ,3. 

Skutek użyteczny MKw : MKm = 0,23. 

Słup emulsji o przekroju 
Hm ma objętość 

v„ = I X 2Sl,6 = 252 dm$ 

I dm2 i wysokości 

Vr = 25 ~·6 (0.404+0,669+i/o.404X O.ó69)= 133Jms 

v„ - 119 dm 3 

Vn --= 99 dm 

'ljha-= 1,2. 
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TABLICA I 11. 

A. Bor si g - Berlin „ Te g ~ 1. 

b = I dm2 

H m 25 50 75 100 125 150 175 
3 

p.= 0,9 I ff 2,63 ·3,3 3,8 4, 18 4,5 4.78 5 

~ = ~ · 1,6 2,28 2,8 3,226 3,6 3,95 4,267 

>- ' "( . atm 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 
N 

n = IO [ (µ -t_! )(<p - l) -· ·r] u m 9,96 26 41,24 57,25 73,26 90,9 110,6 - µ- (cp- 1) z 
f-o h=H-n m 15,04 24 33,76 42,75 51.74 59, 1 64.4 
;) n:h 0,662 1,04 1,22 1,34 1.4 1,54 1.72 :r: a = O,I .n +r . . atm 1.1 2,7 4,3 5,9 7,5 9,3 11,3 

I 

o • s1 = 51 OO dm/min (8,5 m/sek) 
N s = _s1 dm 3168dm/m 2237dm/m 1828dm/m 1581 dm/m 1417 dm/m 1291dm/m I 195dm/m u z o !f' min (5,28 m/s) (3,73 m/s) (3,047 m/s) (2,635 m/s) (2,36 m/s) (2, 15 m/s) (2 m/s) 

" 
b 

.dm2 0,2755 0,2326 0,208 0,193 0.18 0, 173 O, 167 
·O W1 = P- + l 
ej P1 = b-w1 . dm 2 0,7245 0,7674 0,792 0,807 0,82 ·0,827 · 0,833 
o Wo = W1 cp .dm2 0,444 0,53 0,58 0,623 0,648 0,683 0,713 
~ Po= b-wo · . dm2 0,556 0,47 0,42 0,377 0,352 0,317 0,287 
..J dm3 
:.:i W1 S1 -- 1405 1186 1061 984 918 882 852 
LU min 

~ JmS 
3695 3914 4039 4116 4182 4218 4248 P1 S1 --o.. min 

MKw = ( wJ;1
) dm3/sek . 

h"' 
4,7 6,3 7,96 9,35 10,555 11 ,58 12,19 

75 . 
MKm = ( ~0~0 . 6o)g:;/o.12~0. 11s) 26,6 28,2 28,8 29,14 29,36 29,36 29,3 

·ą '= MKw : MKm . 0,18 0,22 0,28 0,32 0,36 0,4 0,42 
V„ = bH . JmS 250 500 750 1000 1250 1500 1750 
Vp = . . dm 3 159,6 306 447 578,5 712 828 938,6 
Vw = Ve - V v .Jmś 90,4 194 303 421,5 538 672 811,4 
Vn = b.n . . JmS 99,6 260 412,4 572.5 732,6 909 1106 

Vw 0,9 0,746 0,734 0,736 0,734 0,739 0,734 1jbR= --
Vn 

N 
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14 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1926 

W ten sposób cała tablica V została obliczo· 
na i według otrzymanych · liczb wykonano wykresy 
(rys. 9). W wykresach odrazu rzuca się w oczy; 
Że ma się tu do czynienia z dwiema grupami prób, 
przyczem w każdej parze mamy jednakowe podno
szenia h = h', ale różne głębokości zanurzenia n i n', 

• • • • • • • • I a tern samem 1 rozne pręznosc1 pow1etrza a 1 a. 
Połączywszy odpowieclnio wytknięte punkty jednej 
grupy prób-linją wyciągniętą, drugiej-kreskowaną, 
otrzymamy szereg krzywych charakteryzujących pra
cę mamutów dwu grup. 

Poprowadżmy jakąkolwiek rzędną; punkty prze
cięcia się jej ze wszystkiemi krzywemi dotyczą dwu 
różnych mamutów, które mają identyczną całkowi
tą wysokość podnoszenia H, ale różne zanurzenia 
n < n'. Widocznem jest, że z dwu mamutów o tern 
samem H, ten, który ma mniejsze zanurzenie n, 
będzie miał większą wysokość podnoszenia h > h', 
ale zato mniejszą wydajność W < W1

, większe zu
życie powietrza p„ > p.', mniejszy skutek użyteczny 

11 < 11
1

• 

Weźmy na dwu krzywych wysokości podno
szenia dwa punkty o jednakowej rzędnej, oczywi
stem jest wtedy, że z dwu mamutów, mających jed
ną i tąż samą wysokość podnoszenia h = h', ten, 
który ma większe zanurzenie n' > n, ma równocze
śnie większą wydajność W' > W, mniejsze zużycie 
powietrza p.' < P· i większy skutek użyteczny 11' > 11· 

Nareszcie weźmy na krzywych zanurzenia dwa 
punkty o jednakowej rzędnej, zobaczymy, że z dwu 
mamutów, mających jedno i to samo zanurzenie 
n = n' ten, który ma większą wysokość podnosze· 
nia h > h' będzie miał mniejszą wydajność W < W , 
większe zużycie powietrza µ. > p.' i gorszy skutek 
użyteczny 11 < r( Stąd, jeżeli pozostawić mamut 
w miejscu, a więc jeżeli zanurzenie, a zatem i pręż
ność pozostaje bez zmiany n = n', a chcemy mieć 
większą wysokość podnoszenia h > h', to możemy 
to osiągnąć tylko kosztem mniejszej wydajności, 
większego zużycia powietrza i mniejszego skutku 
użytecznego . 

Następujące wzory uwidoczniają powyższe ro
zumowania 

Jeżeli H = H', n < n, to będzie h > h', W < W' 
' P· > µ.', ·~ < -~' 

h h' ' > W• > w. p.' < µ., -~' > .,, - . n n, 
, 

h > h' , W < W•, P· > -~ < ·~ · n = n µ.' . 

P.rzy projektowaniu instalacji o ile wybór n 
od nas zależy, rozstrzygającem jest to, co dla nas 
większą posiada wagę - czy jak najmniej zużywać 
powietrza µ.' (wtedy należy brać większe n') , czy 
podnosić wodę na jaknajwiększą wysokość h (na· 
leży brać mniej sze zanurzenie n) ,; w pierwszym wy· 
padku będziemy musieli mieć większą prężność po
wietrza (2 n'), w drugim-większy jego rozchód (p.). 

Przy kalkulowaniu, co w danych warunkach 
lokalnych jest racjonalniejszem, nasz wykres z po
danemi wymiarkami (rys . 9) może być bardzo uży
tecznym. 

Zazwyczaj m a my dane-wysokość podnosze
nia h i ilość wody dopływającej na minutę. Prowa
dzimy na naszym wykresie linję równoległą do osi 
odciętych w odległości h od niej . Na odcinku tej 
równoległej pomiędzy krzywemi h i h' wybieramy 
punkt bliżej pierwszej albo drugiej zależnie od te
go, na czem nam więcej zależy, czy zyskać na wy
sokości podnoszenia, czy oszczędzić na powietrzu. 
Poprowadziwszy rzędną prie z nasz punkt, otrzy
mamy szereg punktów przecięcia się jej z linjami 
łączącemi odpowiednie pary punktów na odnośnych 
krzywych i zadanie nasze w zasadzie już jest roz
wiązane; mając µ., q> oraz s1 i n możemy obliczyć 
wszystkie dane, dotyczące mamuta . 

Pozostaje jeszcze tylko uwzględnić pewne po· 
prawki, niezbędne ze względu na straty przez tar· 
cie wody w rurach. Ponieważ ilość wody, która 
będzie mogła być pompowaną przez rurę o prze· 
kroju 1 dm wynosi w1 s1 na minutę, to znalazłszy 
ile razy zadana nam ilość wody większą jest od 
w1 s1, znajdziemy, mając s1, ile nasza rura ma mieć 

dm 2 przekroju, a stąd dm średnicy. Przy tym prze
kroju rury przy wysokości H oraz szybkości wody= 

= sotsi łatwo znajdziemy (z tablicy na str. 364 I. 

Hiitte r. 1923) u stratę na wysokości podnoszenia: 

wskutek tarcia wody w rurze. Stosunek Htu da 

nam współczynnik, przez który należy pomnożyć 
MKni , aby otrzymać ile energji w rze.czywistości 
kompresor będzie zabierał na wale; skutek uzytecz· 
ny 11 należy podzielić. 

IV. 

Na zakończenie pozostaje Jeszcze porównać 
mamuty Borsiga i Sullivana . Zasadnicza różnica 
dwu tych typów polega na tern, że u Borsiga nad
wyżka prężności powietrza ponad ciśnieniem słupa 
zanurzenia jest nikła, podczas gdy u Sullivana jest 
ona równa temu ostatniemu. Rezultatem powyż
szego jest to, że duża nadwyżka '( wybitnie ·przy
czynia się do powiększenia wysokości podnoszenia 
wody h, podczas gdy u Borsiga głównie działa tyl
ko różnica wagi dwu słupów: wody i emulsji; stąd 

u Sullivana mamy ~ < I , a u Borsiga ~ > 1. 

Obie t ablice III i V doprowadzone są do tej samej 
najwyższej dotąd otrzymanej prężności powietrza 
C'V 11 atm , jednak u Sullivana h dochodzi do 122 
m, a u Borsiga zaledwie do 64,4 m. Średni skute k 
użyteczny w obu typach jest naogół prawie jeden 
i ten sam; przy niższych więc wysokościach pod
noszenia h- wybór typu mamuta jest ~bojętnym. 
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Dokładna znajomosc maszyny wytwarzającej wskaże nam, czego możemy od nie; spodziewać się i na· 
wzajem czego ona od nas wymaga przy swej najwyższej sprawności. To samo da się powiedzieć i o materjalach 
wybuchowych: tylko dokladna ich znajomość i we wszystkich przejawach pozwoli na należyte i racjonalne wyzyska
nie zawartej w nich mocy. Mając na względzie lę kardynalną zasadę, przystępujemy do drukowania posiadanych 
prac z dziedziny materjalów wybuchowych i 1Strzelnictw4 kopalnianego a nazwiska autorów dają zapewnienie, że 
prace le oparte są na znajomości rzeczy nie tylko ze strony teoretycznej, lecz również i praktycznej. Uważamy, 
że publikacja la wobec obecnej konjunktury gospodarczej, która nakazuje zwrócenie nadzwyczajnej uwagi na wszysl· 
.kie czynniki, wpływające na koszta własne produkcji, jest bardzo na czasie. Redakcja. 

I. 
lniynier PR OT. 

Krótki zarys własności i działania materjałów 
wybuchowych. 

Przed przystąpieniem do opisu zasadniczych 
własności i sposobu działania materjałów wybucho· 
wych, należy zdać sobie sprawę, na czem polega 
sam proces wybuchu i czem on charakteryzuje się. 
Jak wiemy, istnieje w chemji zarówno nieograni
czonej jak i ograniczonej wiele substancji, które 
posiadają zdolność łączenia się chemicznie z inne· 
mi substancjami. Tworzą się wówczas inne zwią· 
zki chemiczne, których stosunek do substancji wyj
ściowych jest rozmaity. Dla otrzymania niektórych 
z nich musimy doprowadzać energję z zewnątrz, 
zwykle w postaci ciepła lub energji e lektrycznej; 
procesy takie nazywamy endotermicznemi; inne sub; 
stancje nie tylko nie potrzebują doprowadzenia ener· 
gji z zewnątrz, ale same, przemieniając się w nowe 
ciała, wydzielają energję zwykle również w postaci 
ciepła . O substancjach takich mówimy, że zawie
rają one więcej energji, niż te, które z nich po· 
wstają, a procesy rozkładu ich nazywamy procesa
mi egzotermicznemi . Wiemy następnie, że wiele 
substancji łączy się z tlenem powietrza czy to w 
zwykłej temporaturze, czy też w podwyższonej. 
Mówimy wówczas, że palą się one na powietrzu. 
Zjawisko palenia polega zasadniczo na tern, że two
rzą się produkty spalenia, tlenki, które posiadają 
mniej energji, niż palące się substancje. Nadmiar 
energii tej substancji wyjściowej wydziela się zwy· 
kle w postaci ciepła, ciepło bowiem jest rodzajem 
energji, która powstaje najłatwiej. Ciepło to zu· 
Żytkowuje się częściowo na przewodzenie i pro
mieniowanie, częściowo na ogrzewanie atmosfery, 
w której spalenie zachodzi, częściowo zaś na ogrze· 
wanie samej spalającej się substancji i jej produk· 
tów spalenia. Czasem ciepło to wystarczy do sła· 
bego ogrzewania rozkładającej się substancji, cza
sem natomiast może rozgrzać je do czerwonego a 
nawet białego Żaru . Proces spalenia zachodzi w 
następujący sposób: pewne palne ciało ogrzewamy 
do wysokiej temperatury, mniej więcej do 500°- 600° 
(w jaki sposób następuje samo zapalenie jest obojęt
nem-ważną tylko jest temperatura ogrzewania oraz 

zetknięcie się palnego ciała z tlenem powietrza), 
ogrzana częsc ciała zaczyna spalać się, wytwarza 
się przytem ciepło, które ogrzewa sąsiednie części 
palącego się ciała, spalanie rozszerza się i na te 
części, i proces ten postępuje dalej, dopóki cale 
ciało nie spali się. Wiemy jednak z praktyki co· 
dziennego życia, że większość procesów chemicz· 
nych, a więc i procesy spalenia, przebiegają tern 
<;zybciej, im temperatura reagujących substancji jest 
wyższa. Zapomocą doświadczeń ustalono, że przy 
podwyższeniu temperatury o 10°, szybkość reakcji 
podwaja się. Im więc więcej ciepła wywiązuje się 
przy spalaniu, czy też rozkładzie substancji, im 
mniej ciepła zużywa się na przewodzenie, promie
niowanie i ogrzew.anie otoczenia, tern proces prze
biega szybciej i tern większe odrazu wydzielają się 
masy energji. Wyobraźmy s obie teraz ciało, któ
rego energja jest bardzo wielka; wyobraźmy sobie 
dalej, że ciało to, rozkładając się w przeciągu bar· 
dzo krótkiego czasu, tworzy inne substancje, któ· 
rych energja jest w porównaniu z energją substan· 
cji wyjściowej znikomo mała. Oczywiście, ciało to 
musi wywiązywać przy rozkładaniu się wielkie ilo
ści energji. Skoro zapoczątkujemy w jednem miej
scu proces rozkładu (jest obojętnem w jaki sposób), 
to sąsiednie miejsca rozgrzewają się bardzo silnie, 
wytwarzają się na skutek tego nowe ilości ciepła, 
i procesy te wzmagają się wzajemnie aż do nastą· 
pienia szybkiej reakcji, którą nazywamy wybuchem. 
Wybuch jest tedy połączony ze zjawiskami świetl
nemi (uwolniona nagle masa energji rozżarza zwy
kle pyłki rozkładającej się substancji) oraz ze zja
wiskami akustycznemi, gdyż uwolniona wielka ilość 
energji rozgrzewa otaczające lub wytworzone gazy, 
powoduje ich nagłe rozszerzenie się i powstanie 
przez to fal głosowych. A więc reasumując to, co 
powiedzieliśmy powyżej, substancją wybuchową na· 
zwiemy każdą substancję, która wywiązuje podczas 
rozkładu w nadzwyczaj krótkim czasie wielkie ilo
ści energji w postaci ciepła i które wywołują fale 
świetlne i akustyczne. 
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Należy przy sposobności wspommec o staniu 
skupienia.substancji wybuchowej oraz o staniu skupie
nia produktów rozkładu tej substancji. Substancje 
wybuchowe mogą istnieć we wszystkich stanach 
skupienia: mogą być to gazy, np. t. zw. gaz pioru
nujący, składający się z dwóch objętości wodoru i 
jednej objętości tlenu; wystarczy jedna iskra, aby 
gaz ten zapalić; wybucha on wówczas i wielkim 
hukiem i bywa często powodem wypadków w pra
cowniach chemicznych; podobnie silnie wybuchową 
jest mieszanina powietrza z lekkiemi węglowodora
mi np. z metanem, która to mieszanina wywołała 
już dużo nieszczęść w kopalniach. Materjalem wy· 
buchowym może być ciecz, np. trójnitrogliceryna, 
powszechnie nitrogliceryną zwana, która wybucha 
już wskutek uderzenia. Mogą to być i substancje 
stałe, jak nitro pochodne toluole, naftaliny, dwufenil
aminy, i t. d„ których używa się zwykle do wyrobu 
materiałów wybuchowych. Podobnież i produkty 
rozkładu materjalów 'Y'Ybuchowych mogą być sub
stancjami we wszystkich stanach skupienia; mogą 
być gazami (np. mogą tworzyć się tlenki węgla, 
azotu, azot), cieczami (np. może powstawać woda), 
jako też i substancjami stałemi (np. węglik srebra 
rozkłada się na srebro i węgiel, przytem procesowi 
temu towarzyszą silny huk i silne zjawisko świetlne). 

Substancje wybuchowe porównywują często 
do ciał, znajdujących się w równowadze niestałej 
w mechanicznem znaczeniu tego pojęcia. Jak wia
domo ciało takie traci za najmniejszem wstrząśnie
niem równowagę i dąży do osiągnięcia nowego sta
nu równowagi; ciało to może wykonać przytem pra
cę na skutek swego ruchu. Substancje wybuchowe 
natomiast mogą zachowywać się rozmaicie: jedne 
wybuchają rzeczywiście za wstrząśnieniem np. azo
tek jodu, ume są mniej wrażliwe i wymagają ciepła . 
np. czarny proch, jeszcze inne, nakoniec bardzo sil
nego wstrząsu, któryby zapoczątkował ich rozkład, 
np. nowożytne materiały wybuchowe, używane w 
górnictwie. Porównanie to jest więc niezupełnie 
stosowne, chociaż pewne analogie istnieją. 

Jak widać z powyższego, nie wszystkie sub· 
stancje wybuchowe nadają się do użycia w prak
tyce. Substancje wybuchowe są używane do roz· 
maitych celów: 

1) do rozsadzenia murów, skał, do strzelania 
w pokładach węglowych i t. d. 

2) do celów wojennych, 
3) do zapoczątkowania wybuchu substancji wy

buchowych kruszących. 
Pierwsze z nich nazywamy substancjami wy· 

buchowemi kruszącemi lub krótko materjałami wy
buchowemi (niem. Sprengstoffe). 

Drugie, substancje wojenne, nazywamy miota· 
jqcemi I.ub krótko prochami. 

Trzecią grupę stanowią substancje wybucho· 
we, używane w kapiszonach (spłonkach) i. nazywa
ją je często materjałami lub środkami zapalczemi 
(niem. Ziindstoffe resp. Ziindmittel) jest to jednak 
nazwa niestosowna, gdyż mają one za zadanie 

nie zapalanie materjałów wybuchowych, (które czę
sto są niezapalne) lecz zapoczątkowanie ich roz
kładu. Dlatego logiczniej jest nazywać substancje 
te inicjatorami lub środkami inicjującemi. Ponieważ 
jednak w górnictwie utarła się nazwa „środek za
palczy, będziemy używali jej i w niniejszej pracy. 
O drugiej grupie substancji wybus:howych nie bę~ 
dziemy tu mówili; o trzeciej wspomnimy tylko w 
tych miejscach, gdzie zajdzie tego potrzeba; wła
sności ich będą przedstawione obszernie w jednym 
z następnych dzialów. 

Materjaly wybuchowe, aby mogły być uźywa
nemi w górnictwie, muszą odpowiadać następują
cym warunkom: 

1) Muszą być wytwarzane w formie, która 
jest dogodna w użyciu. Gaz i ciecze o największe} 
nawet sile wybuchowej są niepraktyczne. Wszyscy 
wiemy, jak kłopotliwe jest stosowanie w górnictwie 
skroplonego tlenu, i o ile dogodniejsze są materia
ły wybuchowe w stałym stanie skupienia. 

2) Doprowadzenie materjałów wybuchowych 
do wybuchu nie powinno być połączone ze zbyt 
wielkiemi trudnościami. Materjał wybuchowy po
winien być odpowiednio wrażliwy, jednak wrażli
wość ta nie może być zbyt wielka, to znaczy, aby 
wybuch wywoływały już nieznaczne wpływy me
chaniczne lub cieplne. lnnemi słowy, materjał wy· 
buchowy musi być „bezpieczny w użyciu" . 

3) Materiał wybuchowy: winien być zdatny 
do przechowywania, to zn. nie powinien zmieniać 
swych własności przy przechowywaniu. 

4) Materiał wybuchowy powinien posiadać. 
zdolność wykonywania p i acy, aby użycie jego w 
kopalni opłacało się. Warunek ten może być wów
czas tylko spełniony, o ile produkty rozkładu ma
terjału wybuchowego zajmą w zwykłych warunkach 
objętość wielokrotnie większą od . samego materJału 
wybuchowego. Do wytwarzania materjałów wybu
chowych nadają się szczególnie substancje, które 
podczas swego rozkładu przemieniają się całkowi
cie w gazy, jak np. saletra amonowa. 

Nie samej jednak saletry amonowej używamy 
jako materjału wybuchowego. Wiemy przecież, że 
zwykle używane materiały wybuchowe są miesza· 
ninami rozmaitych substancyj. Nie używamy samej 
saletry amonowej przedewszystkiem dlatego, że jest 
on~ za mało wrażliwa, i trudno ją przeto dopro
wadzić do wybuchu. Inne znów substancje np. ni
trogliceryna są zbyt wrażliwe i nie są bezpieczne 
w użyciu. Ażeby więc otrzymać odpowiednio czu
ły materjał, musimy mieszać wiele rozmaitych skład
ników i dodawać ich w odpowiednich ilościach. 
Jest jeszcze druga ważna przyczyna, dla której sto
sujemy mieszaniny. Jak wiadomo, procesy utlenia- · 
nia przebiegają w czystym tlenie znacznie energicz
niej i wytwarzają wyższą temperaturę , niż w zwy
kłem powietrzu. Otóż chemik zastępuje wolny 
tlen przez taki, który chemicznie jest silnie zwią
zany z daną substancją wybuchową. Aby materjat 
wybuchowy mógł wykonać jaknajwiększą pracę, 
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musi on zawiera-ć tyle rozporządzalnego tlenu, aby 
ilość jego wystarczyła do spalenia całkowitej ilości 
węgla i wodoru, znajdujących się w mieszaninie 
wybuchowej, na związki, stanowiące najwyższy sto· 
pień utlenienia tych pierwiastków. Dlatego też na
leży baczyć na to, ażeby mieszanina wybuchowa 
po całkowitym rozkładzie wzg!. spaleniu zarówno 
jej samej jak i pozostałych składników mieszaniny, 
pozostawiała pewien, chociażby mały nadmiar tle
nu. Wówczas mamy pewną rękojmię, że wszystkie 
substancje mogą spalić · się do końc;a i co za tern 
idzie, wydzielić możliwie największą ilość gazów i 
ciepła. 

Od ilości wytworzonych gazów i wydzielone
go ciepła, zależy praca, którą może wykonać ma
teriał wybuchowy. Zależy ona też od trzeciego 
czynnika, t. j . ośrodka, w jakim powstają gazy. 
Wartość tych czynników możemy obliczyć teore
tycznie i oznaczyć doświadczalnie. Obliczenia teo
retyczne nie dają nam jednak wyników dokładnych, 
lecz tylko przybliżone. Wychodzimy przytem z za· 
łożenia, że wszystkie procesy dobiegają do końca, 
że utworzyły się gazy, które stanowią produkt naj
zupełniejszego utlenienia pierwiastków, wchodzą
cych w skład składników mieszaniny wybuchowej. 
Założenia te są, oczywiście, dowolne. Musimy tu 
podkreślić, że wiekszość procesów wybuchu prze
biega w tak krótkim czasie i w tak wysokiej tem
peraturze, że przy obecnym stanie wiedzy nie je
steśmy w możności procesów tych obserwować. 
Wówczas, gdy zabieramy się do mierzenia skutków 
procesu wybuchu, proces ten dawno już został ukoń
czeny, temperatura z tysięcy stopni opadła do tem
peratury znacznie niższej. T em tłumaczy się, że ga· 
zy nie posiadają po ochłodzeniu tego samego skła
du, co w chwili największego ciśnienia, i że nie 
można zapomocą analizy chemicznej tych już ochło
dzących gazów dowiedzieć się o rzeczywistym sta
nie ich w temperaturze maksymalnej. Dlatego też 
doświadczenia nie wykazują nam. jaką objętość i 
temperaturę posiadały gazy podczas wybuchu, lecz 
po nim. Na zasadzie teoretycznych obllczeń i da. 
nych, uzyskanych z doświadczenia, możemy tylko 
porównywać materjały wybuchowe między sobą i 
z wyników tego porównania sądzić o ich własnoś
ciach. Nie będę tu przedstawiał, jak oblicza się te
oretycznie ciepło wybuchu, temperaturę, ciśnienie 
gazów i t. d.; zaprowadziłoby to nas zbyt daleko. 
W końcu artykułu niniejszego przedstawię metody 
badania materiałów wybuchowych. opiszę przyrzą
dy i doświadczenia, prowadzące do wykrycia nie
których własności materjalów. 

Jeżeli porównamy ilość ciepła w kaloriach, 
które wywiązują z jednej strony materiały wybu
chowe podczas rozkładu, z drugiej zaś strony zna
ne i powszechnie używane materiały opałowe, to 
uderzy nas pewne dziwne napozór zjawisko, że 
ciepło, wywiązywane przez materiały opało
we jest stokroć większe niż ciepło, wywiązy
wane przez najsi1niejsze nawet materjały wybucho-

we I tak wartość opalowa · węgla kamiennego wy
nosi ·od 6 OOO do 8 OOO kalorji; nafty 12 OOO kalorji, 
natomiast ciepło wybuchu pirokseliny kolodyjnej 
(wysoko nitrowanej celulozy) - tylko I 640 Cal.; 
nitrogliceryny- I 45j Cal. i t. d„ a przecież zdawa
łoby się, materjały wybuchowe zawierają w sobie 
znacznie więcej energji i wiemy, że działanie ich 
jest znacznie potężniejsze, niż działanie materja
lów opałowych. Jak wyjaśnić te dziwne napozór 
anomalje? Wyjaśnienie jest następujące: ciepło, 
wywiązujące się przy spalaniu węgla czy nafty, 
wydziela się w długim stosunkowo przeciągu cza
su. Natomiast przy rozkładzie materjalu wybucho
wego reakcja przebiega w tak krótkim czasie 
(0,000 I sek.), że wywiązujące się masy ciepła zo
stają całkowicie pochłoniętę przez gazy powybu
chowe, zwiększając niezmiernie ich objętość, a przez 
to i ich energję. Porównajmy jeszcze ilość gazu, 
która wytwarza się podczas rozkładu nitrogliceryny, 
jednego z najmocniejszych materiałów wybucho
wych, i podczas spalania naprzyklad czystego wę
glą. Wyobraźmy sobie, że doprowadziliśmy do wę
gla tyle tlenu, że następuje całkowite spalanie na 
dwutlenek węgla; wówczas 12 gr węgla, spalając 
się wytworzą 44 gr dwutlenku, który zajmie w nor
malnych warunkach 22,4 litrów; I kg węgla, spala
jąc się, wywiąże 7 860 Cal. i gazy spalinowe zajmą 
objętość 1 866,6 litrów; 1 kg nitrogliceryny wywią
zuje podczas rozkładu tylko I 455 Cal. i gazy po
wybuchowe zajmują objętość tylko 715 litrów. Z 
przykładów tych wynika jasno, że głównym czyn
nikiem, który pozwala udostępnić ludzkości masy 
energji, zawarte w substancji, czy ~eż mieszaninie 
wybuchowej, jest nadzwyczaj krótki czas trwania wy
buchu; gdyby można było przeprowadzić spalanie 
węgla w tak krótkim czasie, w jakim następuje 
rozkład nitrogliceryny, to węgiel byłby materiałem 
wybuchowym prawie 15 razy silniejszym, niż nitro
gliceryna. Jest więc zrozumiałem, że praca, wyko
nana przez materiał wybuchowy, jest tern większa, 
im więcej gazów i im więcej .ciepła udziela jedno
stka masy materjału wybuchowego. Możemy więc 
twierdzić, że energja materiału wybuchowego jest 
proporcjonalna do ciepła wybuchu i do objętości 
gazów powybuchowych V. Wielkość proporcjonal
na do dwóch innych wielkości, jest proporcjonalna 
do ich iloczynu; możemy więc napisać: E = QV. 
Iloczyn ten nazwał Berthold „iloczynem charakte
rystycznym" i uważał go za jednostkę porównaw
czą energji wszystkich materjałów wybuchowych. 
W nowszych czasach podawano jednak w wątpli
wość, czy powyższy iloc:l:yn charakteryzuje rzeczy
wiście energję, którą posiada substancja, czy miesza
nina wybuchowa. Chociaż czas trwania wybuchu 
jest naogół bardzo krótki, to jednak poszczególne 
materiały wybuchowe wykazują pod tym względem 
wielkie różnice, należy więc w powyższym wzorze 
bezwarunkowo uwzględnić szybkość wybuchu: Na
stępnie gazy zachowują się zupełnie inaczej pod 
wielkiemi ciśnieniami i w bardzo wysokiej tempe"' 
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raturze, niż przy dostępuych nam ciśnieniach i tern- niczna teorja działania inicjatora ustąpiła miejsce 
peraturach. Wskutek tego, powyższy iloczyn cha- termicznej. Teorję tę tłumaczy wiele ogólnie zna
rakterystyczny zupełnie nie wyraża rzeczywistej e- nych zjawisk, np. działanie kafarka. Jak niebez
nergji materjału wybu: howego. Po wprowadzeniu pieczne może być miejscowe choćby przegrzanie 
t. zw. poprawki objętości van der Waalsa, funkcji materjału wybuchowego, wykazuje wybuch fabryki 
czasu rozkładu materjałów wybuchowych i jeszcze „Roburitu" w Niemczech przed 20-30 laty. 
paru innych czynników, jak gęstości kubicznej, gę- Jeżeli będziemy rozpatrywali rozkład materja
stości ładowniczej i t. d., wzór ten staje się bardzo łu wybuchowego, zapoczątkowany przez inicjator, 
zawikłany, lecz i wówczas nie wyraża on prawdzi- i porównamy proces ten ze zwykłym procesem roz
wej wartości energji materjałów wybuchowych; do- 1 kładu chemicznego, to zauważymy między temi 
póki jednak nie wykryjemy środków, pozwalających obydwoma procesami zasadniczą różnicę. Szybko
nam na doświadczalne obserwowanie procesu wy- ścią procesu chemicznego nazywamy naogół stosu
buchu, dopóki te rozważania teoretyczne nie będą nek ciężaru substancji, która uległa procesowi, do 
poparte przez doświadczenie, nie będziemy mogli potrzebnego na to czasu. Proces natomiast wybu
uważać teoretycznych wyników za wyraz rzeczy- chu materjału wybuchowego przebiega tak bardzo
wistych własności materjałów wybuchowych. szybko, że nie jesteśmy w stanie mierzyć ciężaru 

Rozpatrzmy obecnie dokładnie, jak zostaje za- gazów, tworzących się w jednostce czasu. Przy ba
początkowany rozkład materjału wybuchowego i w daniu materjałów wybuchowych ważnem jest dla 
jaki sposób proces ten przebiega. Wiemy, że wy- I nas tylko jak szybko rozklad. zapoczątkowany w 
starczy iskra, aby czarny proch doprowadzić do jednem miejscu, posuwa się dalej; materjał bowiem, 
rozkładu. Większość nowoczesnych materjałów wy- , któryby tworzył przy rozkładzie wielką ilość gazów, 
buchowych kruszących wymaga silnego wstrząsu, lecz w długim stosunkowo przeciągu czasu, nie 
zapoczątkowującego rozkład; wstrząs ten zwany mógłby mieć energji kruszącej, przestałby być ma
"impulsem '' nadaje materiałowi wybuchowemu ini- terjałem wybuchowym. Dlatego więc o ile w pierw
cjator („środek zapalczy"). Inicjatorem takim jest azym wypadku (w wypadku reakcji chemicznej} 
między innemi rtęć piorunująca, zawarta w kapi- mierzymy szybkość reakcji ciężatem tworzących się 
szonie. Z chwilą, gdy rozkład już został zapocząt- produktów, o tyle w drugim mierzymy czas, w prze
kowany, przebiega on w nowoczesnych materjałach ciągu którego dana ilość materjału wybuchowego 
wybuchowych z niezmierną szybkością, dochodzącą rozłożyła się, i stosunek ten nazywany szykkością 
aż do 7 000 m/sek. I detonacji. Mówiąc o detonacji, myślimy zawsze o 

Istotę procesu, zapoczątkowującego rozkład, szybkości punktu (nie materjalnego), który przebie
tłumaczono sobie przedtem w ten sposób, że część I ga wzdłuż pewnej ilości materjału wybuchowego, 
materjału wybuchowego w miejscu zetknięcia się z np. wzdłuż naboju, i który stanowi granicę między 
inicjatorem rozkłada się na skutek nagłego powsta- już rozłożoną częścią materjału wybuchowego a czę
nia niezwykle wielkiego ciśnienia gazów inicjatora; ścią jego jeszcze nietkniętą. Wyobrażamy sobie 
wskutek rozkladu materjał wybuchowy wytwarza niejako falę, pędzącą z wielką szybkością, i na.zy
sam gazy o wielkiem ciśnieniu; gazy te działają warny ją falą wybuchu, podobnie iak mówimy o fali 
znów na sąsiadujące części materjalu wybuchowe- głosowej, świetlnej, e lektrycznej. Proces wybuchu 
go, które znów rozkładają się i t. d. i w ten spo- posiada jeszcze jedną właściwość, która podkreśla 
sób ciśnienie to przenosi się mechanicznie od jed- 1 analogję jego z falami głosowemi i elektrycznemi. 
nej warstwy materjału wybuchowego do drugiej. Wiemy, że fala głosowa posiada własności influen
Obecnie pogląd ten uległ zasadniczej zmianie; dziś cyjne, t. zn. może nadać środowisku, nastrojonemu 
uważają, że gazy inicjatora na skutek swego wiei- na ten sam okres drgań, również własność wypusz
kiego ciśnienia ogrzewają adjabatycznie sąsiadujące z czenia fal głosowych. Jeżeli np. fala głosowa spot
kapisżonem części materjału wybuchowego, które ka na swej drodze w odpowiedniej odległości re
rozpadają się dopiero pod wpływem wytworzonej zonator, nastrojony na tę samą wysokość tonu, t<> 
wysokiej temperatury. Wystarczy, naprzykład, ciś- rezonatar ten będzie drgał, a więc wypuszczał fale 
nienie kompresora o 200 atm., aby ogrzać powie- głosowe nawet wówczas, gdy źródło głosu przesta
trze 0 temperaturze 0° do I 000°; przy ciśnieniu ga- nie działać. Wiemy następnie, że intensywność fal 
zów inicjatora, ciśnieniu, wynoszącem wiele tysięcy influencyjnych jest wprost proporcjonalna do inten
atm„ mogą wytworzyć się temperatury (6000° do sywności drgań żródła 1 odwrotnie proporcjonalna 
8000°), które wywołują bardzo szybki rozkład ma- do kwadratu odległości między źródłem drgań i 
terjału wybuchowego, tak zwaną detonację. Rze- środowiskiem, ulegającem influencji. Podobne wła
czywiście, najlepszemi okazały się inicjatory. któ- sności posiada fala wybuchu. Może ona bowiem 
rych szybkość rozkładu jest największa, a nie te, przenosić się na te same lub inne materjały wybu
które wywiązują największą ilość energji. Oczywi- chowe i powodować w ten sposób pośrednio wy
ście najsilniejszemi inicjatorami są te, które obok buch. Zjawisko to zostało potwierdzone przez 
największej energji posiadają największą szybkość wiele doświadczeń i przez wyniki badań przyczyn 
detonacji; wniosek ten został rzeczywiście potwier- wielu nieszczęśliwych wypadków. Np. azotek jo
dzony przez doświadczenie. W ten sposób mecha- du wybucha pod wpływem fali głosowej o ilości 
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drgań większej niż 60 na sekundę i wybucha on 
również, gdy fale wybuchu jednej próbki odbijemy 
od wklęsłej powierzchni lustrzanej i skoncentrujemy 
ją na drugiej próbce. Podobnież znana jest w li
teraturze katastrofa, jaką wywołała fala wybuchu 
w r. 1895 w miejscowości Schi.irpol nad Renem. 
Przy ładowaniu dynamitu na okręt wybuchło 20 
tonn dynamitu, które już znajdowały się na pokła
dzie. Nad brzegiem Renu stały trzy wózki, zawie
rające po 175 kg dynamitu każdy; dwa takie ładun
ki, znajdujące się w odległości 22 m i 28,5 m od 
statku, wybuchły, podczas gdy trzeci ładunek w od
ległości 48 m pozostał nienaruszony. 

Dzisiaj nie wiemy jeszcze, jak wytłumaczyć 
sobie to działanie influencyjne materjałów wybu
chowych, przenoszenia się ich detonacji. Powyżej 
przedstawiona teorja cieplna wybuchu nie tłuma
czy zupełnie tego działania. Jak bowiem fala, któ
rej intensywność szybko maleje z kwadratem odle
głości, może wytworzyć przy zetknięciu się z takim 
samym, lub podobnym materjałem wybuchowym 
te opisane powyżej wielkie ciśnienia i wysokie tem
peratury {na skutek adjabatycznego zgęszczenia), 
które są konieczne dla zapoczątkowania wybuchu? 
Z drugiej strony trudno wytłumaczyć przenoszenie 
się detonacji, o ile nie przyjmiemy, że fala wybu
chu posiada działanie influencyjne. Dlatego też 
istota przenoszenia się detonacji jest jeszcze przy 
obecnym stanie wiedzy niezrozumiała. 

Szybkość detonacji danego materiału wybucho-
wego zależy od paru czynników, a mianowicie od 

I) impulsu inicjującego , 
2) przekroju naboju, 
3) stanu skupienia materiału wybuchowego, 
4) od tego, czy wybuch następuje w wolnej 

przestrzeni, czy też w zamkniętej, 
5) od gęstości kubicznej materiału wybucho

wego. 

O tern, jak wielki wpływ ma siła impulsu ini
cjującego (detonatora) na materiał wybuchowy, po
ucza nas doświadczenie następujące: 

Dwie rury, zamknięte w jednym końcu i wy
pełnione w jednakowej ilości jednym i tym samym 
prochem, doprowadzono do wybuchu raz zapomo
cą lontu, drugi raz zaś przy pomocy kapiszona. W 
pierwszym wypadku rura po wybuchu pozostała 
nietknięta, w drugim zaś-rozsadzona na drobne 'ka
wałki . To samo zjawisko możemy zaobserwować 
i przy materiałach wybuchowych kruszących. Ma
teriał wybuchowy np. amonowo-saletrzany działa 
przy wybuchu zapomocą kapiszona, wypełnionego 
tetrylem, silniej, niż przy użyciu takiegoż kapiszo
na, wypełnionego rtęcią piorunującą, słabiej jednak, 
niż przy zastosowaniu kapiszona z pięcionitrote
trylem. Wiemy, ie wiele substancji może wybu
chać w rozmaity sposób, dawać przytem różne pro· 
dukty rozkładu i wywiązywać przytem niejednako
we ilości ciepła. Tak np. saletra amonowa może 
wywiązywać podczas wybuchu 421 kalorji , może 

wywiązywać tylko 140 kalorji, a czasem i 151 ka
lorji, zależnie od warunków, w jakich odbywa się 
wybuch. Czy wszystkie substancje wybuchowe po
siadają podobne, jak saletra amonowa, własności
nie zostało dotychczas dowiedzione. 

Szybkość detonacji zależy w dalszym ciągu 
od przekroju naboju i rośnie wraz ze wzrostem 
średnicy naboju, osiągając przytem pewne maxi
mum, charakterystyczne dla badanego materiału wy
buchowego. Ze tak być musi, przekonywują nas 
poprzednie nasze rozważania. Mówiliśmy, że zarów
no w pierwszym jak i w następnych stadjach wy
buchu, rozkład a następnie samozapalenie się ma
teriału przenosi się z jednej warstwy do drugiej. 
Nie jest, oczywiście, obojętnem, jaki przekrój ma 
ta warstwa, innemi słowy, ile cząstek materjału wy
bucho ;,;ego podlega jednocześnie rozkładowi; oczy
wiście, im będzie ich więcej , tern temperatura bę
dzie wzrastała szybciej i tern osięgnie ona wyższe 
wartości, a co za tern idzie, tern szybciej będzie 
postępowała naprzód fala detonacji, aż osięgnie 
charakterystyczną dla niej najwyższą wartość. 

Możemy wogóle stwierdzić , że wzajemne po
łożenie cząstek materjałn wybuchowego jest czyn
~ikiem decydującym przy posuwaniu się fali deto
nacyjnej. T em właśnie wzajem nem ustosunkowa
niem się cząstek materjału wybuchowego można 
wytłumaczyć wiele zjawisk, które wydawały się 
przedtem niewyjaśnione i zagadkowe. Tak np. ma
terjały v.ybuchowe porowate (np. sprasowana i wy
suszona bawełna strzelnicza) posiadają szybkość de
tonacji mniejszą. niż po zatkaniu ich por pewnemi 
substancjami (np. wodą) , chociażby substancje te 
nie przyjmowały zupełnie udziału w procesie wy
buchu. Dzieje się to dlatego, że zmieniamy fizycz
ny stan cząstek materjału wybuchowego i w ten 
sposób ułatwiamy lub utrudniamy przenoszenie się 
fali detonacji od jednej warstwy ku drugiej. Dlate
go też np. nitrogliceryna w stanic ciekłym przy 
90°C posiada inną szybkość detonacji, niż w stanie 
stałym przy 70°C i t. d. 

Podobnież szybkość detonacji zależy nietylko 
od wewnętrznego fizycznego stanu materiału wybu
chowego, ale i od zewnętrznych warunków, w ja
kich następuje rozkład. Jest powszechnie wiado
mem, że materiał wybuchowy, rozkładający się w 
przestrzeni zamkniętej , posiada większą szybkość 
detonacji, a więc i działanie jego jest silniejsze, 
niż przy rozkładaniu się w przestrzeni wolnej. 
Przyczyna tego zjawiska jest bardzo prosta. Wy
obraźmy sobie pewną ilość materjału wybuchowego 
znajdującego się np. w otworze wiertniczym; po· 
wstające podczas wybuchu gazy nic mogą odrazu 
ujść nazewnątrz i znajdują się przez chwilę pod 
wielkiem ciśnieniem; z powodu tego ciśnienia adia
batycznego ogrzewają się one znacznie, podwyższa
ją temperaturę otaczającego je materiału wybucho
wego i wskutek tego zwiększa jego szybkość deto· 
nacji. Same zaś wskutek wysokiej swej tempera
tury wykonywują przy rozprężaniu się większą pra-
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cę, niz mogłyby wykonać, gdyby temperatura ich 
była niższą. Przy rozkładzie natomiast materjałów 
wybuchowych w wolnej przestrzeni, gazy mogą od
razu ujść nazewnątrz i przy rozprężaniu się nie· 
tylko nie podnoszą, ale nawet mogą obniżyć tern· 
peraturę otoczenia. Dlatego to w fabrykach ma
terjałów wybuchowych określa się czułość materia· 
łów wybuchowych przed wysłaniem ich do kopalń 
w ten sposób, że oznacza się kapiszon, który po· 
woduje wybuch danego naboju (lub paru nabojów) 
na powietrzu; skoro np. stwierdzono, że dany ma
teriał wybucha od kapiszona Nr. 4, możemy być 
przekonani,, że wybuchnie on napewno od tegoż 
kapiszona w otworze wiertniczym. 

Szybkość detonacji zależy jeszcze od jednego 
czynnika, t. j. od gęstości kubicznej materjału wy
buchowego. Jest to ciężar jednostki objętości po
równany z jednakową objętością wody. W przeci
wieństwie do gęstości kubicznej ciężar wfaściwy 
jest stosunkiem, wskazującym, ile razy dane ciało 
jest cięższe lub lżejsze od wypartej przezeń wody. 
W nauce o materjałach wybuchowych nie chodzi 
nam tyle o ciężar jednego cm3 danego materjału, 
ile o jego rozdrobnienie, t. zn. o wielkość jego ziarn. 
Przy fabrykacji np. prochu lontowego i wielu in
nych mieszanin, musimy materjały te prasować na 
prasach mechanicznych lub hydraulicznych i następ
nie rozgniatać je w ten sposób, aby otrzymać ziar
na ściśle jednakowej gęstości i ściśle jednakowej 
wielkości. Otóż zauważono, że szybkość detonacji 
rośnie w miarę zwiękśzania się gęstości . kubicznej, 
t. zn. w miarę zbliżenia się do siebie ziarnek sub
stancji o odpowiednim ciężarze właściwym. Za
chodzi to jednak tylko do pewnej granicy. W mia
rę zwiększenia się gęstości kubicznej wszystkich 
prawie materjałów wybuchowych, szybkość deto· 
nacji stale zwiększa się, osięga pewne maximum, a 
następnie opada i może opaść tak nisko, że dany 
materiał zupełnie przestaje detonować. Tego ro
dzaju zjawisko "przeprasowania" (niem. T otpressen) 
materjału wybuchowego , może nastąpić nietylko 
przy sztucznem prasowaniu, lecz również na sku
tek wybuchu. Przy budowie np. tunelu Simploń
skiego, próbowano używać materiału „ Venderitu". 
Materiał ten detonował z wielką siłą na wolnem po
wietrzu, a w otworze wiertniczym nie można jed
nak było doprowadzić go <lo wybuchu. Tłumaczy 
się to poprzednio już wskazaną własnością mater
iałów wybuchowych (głównie amonowo • s aletrza· 
nych), polegającą na tern, że przy powiększaniu ich 
gęstości, szybkość detonacji początkowo rośnie, aż 
osięgnie pewne maximum; przy dalszem jednak 
zwiększaniu gęstości, szybkość detonacji maleje. 
Zjawisko to może nastąpić również i w otworze 
wiertniczym, a mianowicie wówczas, gdy przez wy· 
buch jednej części naboju- druga jego część zosta· 
nie przez falę wybuchu zgniecona; zgniecenie to 
może być tak wielkie, że wartość szybkości deto
nacji spa<la do zera. Na zasadzie powyższego jest 
zrozumiałem, dlaczego . zawsze zwraca się uwagę, 

aby nie ubijać w otworze wiertniczym materjałów 
wybuchowych amonowo-saletrzanych, zmienia się 
bowiem ich gęstość i można wywołać opisane zja-
wisko. · 

Szybkość, z jaką ciśnieniP. wzmaga się przy 
detonacji materiału wybuchowego, przejawia się w 
praktyce przez jej skutki i określa się nazwą siły 
kruszącej. Materiałem wybuchowym o dużej sile 
kruszącej nie będzie zatem materiał o wielkiej e
nergji lecz taki, który wyładowuje energję w mo
żliwie krótkim czasie. Nadzwyczaj krótki czas, w 
przeciągu którego następują całkowity rozkład sub
stancji wybuchowej, stanowi cechę charakterystycz
ną materiałów wybuchowych kruszących. Gazy wy
buchowe, powstałe w wielkiej ilości w tak niezmier
nie krótkim czasie, nie mogą odrazu ujść naze
wnątrz, rozsadzają otaczającą ich powłokę - posia
dają więc siłę kruszącą. Materjały wybuchowe mio
tające (progresywne) natomiast charakteryzują się 
tern, że czas trwania ich rozkładu jest stosunkowo 
dłuższy: powstające kolejno po sobie masy gazów„ 
mogą w tym wypadku np. w lufach karabinów i 
armat wypchnąć pocisk, nie naruszając powłoki (w 
tym wypadku lufy). To samo dotyczy prochu czar
nego. 

Jak widać z poprzednich rozważań , siła kru
sząca zależy od szybkości detonacji, od objętości 
gazów, którą wywiązuje jednostka masy materiału 
wybuchowego, od gęstości kubicznej, od temperatu
ry wybuchu-słowem od bardzo wielu czynników. 
Oddawna już wielu badaczy stara się obliczyć teo
retycznie wartość siły kruszącej, dotychczas jednak 
obliczenia te nie odpowiadają rzeczywistości i jest 
mała nadzieja, aby w krótkim czasie można byłe> 
dojść do zadawalających wyników. Trudność po
lega przedewszystkiem na tern, że nie daje ująć się 
matematycznie wpływ poszczególnego czynnika na 
siłę kruszącą materiału wybuchowego; zależność tę 
można określić tylko przez doświadczenia i jest · 
ona dla każdego materjału wybuchowego inna. Ist
nieje prawda parę wzorów, wyrażających siłę kru· 
szącą materjałów wybuchowych-są one jednak nie
ścisłe i posiadają wielu przeciwników. 

Podobnież nie potrafimy dotychczas doświad
czalnie oznaczyć dokładnie temperatury wybuchu. 

Wiemy, że materjały wybuchowe, używane w · 
kopalniach, dzielą się ze względu na praktyczne ich 
zastosowanie na t. zw. be z piec z n e i na skalne. 
Pierwsze z nich, użyte w ilości do 600 gr nie za
palają przy wybuchu ani mieszaniny powietrza z 
pyłem węglowym, ani mieszaniny powietrza z ga
zami kopalnianemi i dlatego nazywamy je „bez
piecznemi". Jost zrozumiałem, że bezpieczeństwo 
materjału wybuchowego zależy oprócz innych czyn
ników, o których będzie mowa później, od tempe
ratury wybuchu. Dążeniem więc techniki jest do
starczenie kopalniom materjałów wybuchowych„ 
których temperatura wybuchu byłaby o ile możno
ści niska, a których jednocześnie siła krusząca była
by tak wielka, aby urobek węgla był ekonomiczny_ 
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Oczywiście, oba dążenia te są sobie przeciwne; aby 
.otrzymać materjał' wybuchowy bezpieczny, obniża
my jego temperaturę wybuchu przez dodawanie 
obojętnych soli, ale musimy zdawać sobie sprawę, 
że obniżając w ten sposób temperaturę, obniżamy 
jednocześnie siłę kruszącą oraz wrażliwość materja
łu wybuchowego. Na uzgodnieniu tych przeciw
nych sobie czynników polega trudność produkowa
nia tego rodzaju materjałów wybuchowych. T em
peratura wybuchu wielu materiałów wybuchowych 
jest bardzo wysoka i wynosi od I 000°C- 5000°C. 

Nie tylko temperatura wybuchu stanowi czyn
nik, od którego zależy bezpieczeństwo materiału 
wybuchowego wobec pyłu węglowego i gazów ko
palnianych. W ścisłej zależności od temperatury 
wybuchu są długość i czas trwania płomienia, któ
ry tworzą rozgrzane gazy materiału wybuchowego. 
Przy porównywaniu sposobem fotograficznym pło
mieni, jakie wytwarzają rozmaite materjały wybu
chowe, zauważono przedewszys tkiem, że płomienie 
te mają rozmaitą długośc . Materjały wybuchowe 
skalne, jak czarny proch, dynamity i inne posiadają 
długi płomień, inne zaś, jak bezpieczne materjały 
wybuchowe amonowo-saletrzane dawały płomień 
krótki. Początkowo sądzono, że z długości płomie
nia można wnioskować o bezpieczeństwie materja
łu wybuchowego, i dla tego porównyw.ano obliczo
ną temperaturę wybuchu z długością płomienia w 
przypuszczeniu, że oba te czynniki znajdują się w 
ścisłej od siebie zależności i że one jedynie wa
runkują bezpieczeństwo danego matarjału wybucho· 
wego. Wkrótce jednak przekonano się, że istnieją 
materiały wybuchowe, które posiadają dłuższy pło
mień i okazują się bezpieczne, podczas gdy inne o 
płomieniu krótszym zapalają zarówno gazy wybu
chowe, jak i pył węglowy. Wówczas po szeregu 
doświadczeń wykazano, że drugim w.ażnym czynni
kiem, wpływającym bezpośrednio · na bezpieczeń
stwo danego materiału wybuchowe60, jest czas 
trwania jego płomienia. Stwierdzono doświadczal
nie, że zapalenie mieszaniny powietrza z metanem 
wymaga pewnego czasu i że materiały wybuchowe 
o dłuższych, a krótkotrwałych płomieniach mogą 
być bezpieczne. Długość płomienia materiałów bez
piecznych może być różna i górna granica tej wiel
kości nie została określona; panuje natomiast po
gląd, że górna granica czasu trwania płomienia wy
nosi dla materjałów wybuchowych bezpiecznych 
około 0,002 sek. Bardziej niebezpiecznym jest t. 
zw. płomień wtórny; zdarza się często, zwłaszcza 
wówczas, gdy materjał wybuchowy nie zawiera nad
miaru tlenu, że gazy, powstałe po wybuchu, nie 
spalają się całkowicie , lecz, będąc jeszĆze rozgrza
nemi, spotykają się z tlenem powietrza i wówczas 
spalaję się, tworząc wtórny płomień po upływie 
pewnej chwili od ukazania się płomienia pierwot
nego. Ten płomień wtórny może zapalić gazy ko
palniane i wywołać w ten sposób wybuch. Stwier
dzono również na drodze fotograficznej, że przez 
.dodanie soli metali alkalicznych do materjału wy-

buchowego przeszkadza się powstaniu płomieni wtór
nych. Jest to spowodowane tern, że sole metali al
kalicznych, jak to już przedtem zaznaczyliśmy, ob
niżają temperaturę wybuchu. 

Przy tworzeniu więc nowego materjnłu wybu
chowego trzeba zawsze starać się, aby mieszanina 
wybuchowa wykazywała po całkowitem spaleniu 
pewien nadmiar tlenu, t. zn. aby po spaleniu się 
całkowitej ilości wodoru i węgla, zawartych w mie
szaninie, na wodę wzgl. na dwutlenek węgla po
zostawała jeszcze pewna ilość wolnego tlenu. Oczy
wiście, skład taki obli . za się teoretycznie; w prak· 
tyce bada się produkty rozkładu zapomocą analizy 
gazów, pozostałych po wybuchu, t. zw. gazów po
wybuchowych; używając jednak substancji, zawie
rających nadmiar tlenu, posiadamy pewną rękojmię, 
że podczas zupełnego wybuchu wszystkie substan
cje spalą się całkowicie . Pomimo to, czasem zda
rza się, że reakcje utleniania ni e dobiegają do koń
ca (wydmuchy) i wówczas wydzielają się tlenek 
węgla, tlenki azotu i węglowodory, które powodują 
zawroty głowy, a nawet w ymioty i zatrucia. Moż
na uniknąć tych zdarzeń przez prawidłowe użycie 
materjałów wybuchowych oraz prawidłowe stoso
wanie środków inicjujących (zapalczych). Po przed
stawieniu tych najważniejszych pojęć fizycznych i 
chemicznych, z któremi musi być obznajmiony każ
dy, interesujący się materjałami wybuchowemi, na
leży jeszcze w krótkich słowach dać zarys surow
ców, najczęściej używanych przy fabrykacji mate
riałów wybuchowych. 

Głównym skradnikiem materiałów wybucho
wych, używanych w kopalniach, jes t saletra amo- . 
nowa, t . j. sól amonowa kwasu azotowego. Używa 
się jej , ponieważ przy zastosowaniu silnego inicja
tora rozkłada się ona tylko na produkty gazowe, 
nie pozostawiając substancji stałych. Saletra amo
nowa mogłaby sama jedna być doskonałym mate
rjałem wybuchowym, gdyby była bardzie j wrażliwa. 
Zależnie od własności inicjatora może ona dawać 
rozmaite produkty rozkładu i wywiązywać przytem 
zmienne ilości ciepła. W stanie czystym saletra 
amonowa tworzy bardzo hydroskopijne kryształy, 
rozpływające się w wilgotnem powietrzu, wskutek 
czego materjały wybuchowe amonowo-saletrzane są 
bardzo wrażliwe na wilgoć i muszą być przecho
wywane w suchych pomieszczeniach. 

Saletrę amonową miesza się często z niewiel
ką ilością saletry potasowej i barowej, gdyż prakty
ka wykazała, że tego rodzaju mieszaniny posiadają 
pewne korzystniejsze właściwości . 

Aby materjały wybuchowe amonowo-saletrza
ne były bardziej czułe, miesza się je z nitropochod
niami różnych substancji ogranicznych, a więc prze
dewszystkiem z nitrogliceryną i nitropochodniami 
toluolu i naftaliny oraz dwufenilaminy. 

Nitrogliceryna jest produktem nitrowania gli
ceryny; Nitrowanie odbywa się w ten sposób, że 
glicerynę wpuszcza się do miesLaniny stężonych 
kwasów siarkowego i azotowego, chłodząc jedno-
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cześnie tę mieszaninę. Jest to żółta ciecz, jedna z 
najsilniejszych znanych substancji wybuchowych; 
jest ona bardzo niebezpieczna w użyciu, ponieważ 
wybucha już od uderzenia. (Wyższy Urząd Górni
czy w Katowicach, nakazał, aby od dnia I stycznia 
roku ! 925 wszystkie materjały wybuchowe bezpie
czne zawierały conajmniej 4~ nitrogliceryny). 

Z innych nitropochodnych najbardziej używa
nemi są trójnitrotoluol i dwunitrotoluol. Otrzymu
je się je z toluolu, produktu suchej destylacji wę
gla, przez nitrowanie mieszaniną k~asu siarkowego 
z azotowym. T rójnitrotoluol jest substancją krysta
liczną, dwunitrotoluol zaś stałą lub ciekłą, zależnie 
od swej budowy chemicznej. Zwiększają one siłę 
kruszącą materjału wybuchowego oraz jego czułość. 

Dla podwyższenia temperatury wybuchu, a co 
za tern idzie siły kruszącej, dodaje się często sub
stancyi, zawierających wiele węgla, jak trocin drzew
nych (t. zn mączki drzewnej), węgla drzewnego, 
grafitu i t. d.; dla obniżenia zaś temperatury wybu
chu, jak to już zaznaczono uprzednio, dodaje się 
soli metali alkalicznych, najczęściej soli kuchennej. 

Gtównym składnikiem materjałów wybucho
wych chloranowych, używanych przeważnie do prac 
w kamieniu i w niektórych rudach, jest chloran po
tasu. Jest to sól, zawierająca znaczne ilości tlenu 
i otrzymywana z chlorku potasu (minerału sylwin), 
przez elektrolizę jego roztworów wodnych. Będąc 
zmieszaną z substancjami organicznemi, jest ona 
bardzo wrażliwa, gdyż wybucha od uderzenia lub 
silnego potarcia . 

Nakoniec, proch czarny i materiały wybucho
·we, podobne do prochu, zawierają saletrę potaso
wą, sodową i amonową, siarkę, węgiel drzewny i 
węgiel brunatny. Saletra potasowa, tern różni się 
w użyciu od amonowej, że nie jest hydroskopijna, 
saletra sodowa zaś jest hydroskopijna, lecz w sto
pniu mnteJszym, mz amonowa. Siarka służy do 
podtrzymania i ujednostajniania spalania się prochu 
czarnego. 

Zamiast opisywać metody badania materjałów 
wybuchowych, przedstawię pokrótce zasady pracy 
i niektóre doświadczenia przy ustalaniu składu no
wych materjałów bezpiecznych. W ten sposób za
poznamy s i ę najogólniej z pracami, które musi wy
konać chemik i z przyrządami, jakie ma on do dys
pozyc11. 

A więc przedewszystkiem ustala się w pew
nych granicach skład chemiczpy bezpiecznego ma
terjału wybuchowego. Oczywiście, chodzi zwykle 
albo o użycie nowego, jeszcze nie stosowanego skład
nika, albo o zbadanie materjału wybuchowego o 
szczególnych własnościach (np. o większej lub mniej
szej sile kruszącej), albo o to. aby nowy materjat, 
posiadając wymagane własności był tańszy od po
przedniego i t. d. Po wielu latach pracy chemik 
nabywa pewnej praktyki, pozwalającej mu uświa
domić sobie w szerszych lub węższych granicach 
zależność własności materjału wybuchowego od je
go składu chemicznego. Przy ustalaniu składu che-

micznego należy obliczyć teoretycznie, czy po cał
kowitem spaleniu wszystkich składników mieszani
ny wybuchowej pozostaje pewien nadmiar tlenu. 
Następnie należy obliczyć temperaturę wybuchu, do
świadczenie bowiem wykazało, że mieszanina, któ
rej temperatura wybuchu jest zbyt wysoka, nie jest 
materjałem wybuchowym bezpiecznym. Następnie 
bada się wrażliwość l'naterjału wybuchowego na im
puls inicjujący, t. zn. określa się, od jakiego kapi
szona materjal wybuchowy wybucha, i na przeno
szenie detonacji. W tym celu wywołuje się deto
nację 3 naboi po I OO gr, odsuwa je się na pewną 
odległość i próbuje kapiszony o rozmaitej zawar
tości masy wybuchowej, zaczynając oczyw:ście od 
Nr. najmniejszego. Ponieważ np. w kopalniach wę
gla na Górnym Śląsku wol.no używać tylko kapi
szonów Nr. 8, to z fabryki nie wypuszcza się za- -
sadniczo dla tych kopalń materiału wybuchowego„ 
który nie detonuje od kapiszonu Nr. 2. Po doko
naniu tych doświadczeń przystępuje się do badań 
nad bezpieczeństwem materjału wobec pyłu węglo
wego i gazów kopalnianych w sztolni doświadczal
nej. Sztolnia około 25 m długości, zrobiona jest z 
żelaza lub drzewa, i otwarta na jednym końcu; na 
drugiem końcu jest ona zamknięta murem, w który 
wmurowany jest stalowy możdziei; w możdzież ten 
wsuwa się materjał wybuchowy i powoduje się je
go detonację. Przez ustawienie w pewnej odle
głości od możdzieża ściany papierowej, tworzy się 
komorę wybuchową o objętości IO m3• Komorę tę 
napełnia się mieszaniną powietrza z metanem o za
wartości 8- 9% metanu, przy tej bowiem zawartoś
ci mieszanina jest najniebezpieczniejsza t. zn. naj
łatwiej zapalna. Wówczas wywołuje się dotonację 
materjału wybuchowego i bada się z zewnątrz przez 
okienka, znajdujące się w sztolni doświadczalnej, 
c7-y nastąpił wybuch, czy nie. Podwyższając ilość 
materjału wybuchowego oznacza się ilość gramów. 
przy której następuje zapalenie czyli określa się 
t. zw. ładunek maxymalny (graniczny). W podo
bny sposób oznacza się bezpieczeństwo wobec py
łu węglowego, wpuszczając do środka sztolni 7 
litrów tego pyłu, 3 litry zaś rozsiewając w atmosfe
rze sztolni zapomocą wiatraczka. Używa się pyłu 
odpowiednio miałko zmielonego, przyczem węgiel 
musi pochodzić z odpowiedniej kopalni i ze ściśle 
oznaczonego pokładu. 

Skoro dotychczasowe doświadczenia dały re
zultat pomyślny, przystępuje się do badania siły 
kruszącej materjału. Znane są różne metody ba
dania, a mianowicie: 

a) w bloku Trauzla. Do ołowianego cylindra 
o wymiarach, przyjętych na całym świecie, opa
trzonego cylindrycznym otworem, wkłada się I O gr 
badanego materjału wybuchowego w tutce z folji 
cynowej, zapala się go zapomocą kapiszonu, 
jako przybitki używa się piasku o odpowiednim sto
pniu rozdrobnienia. Siłę kruszącą materiału wybu
chowego ocenia się przez wybrzuszęnie, powstałe 
w tyglu na skutek wybuchu. Zwiększenie objęto-
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-set mierzymy, w[ewając do otworu wodę. Otrzy
mana ilość cm3 służy jako wartość porównawcza si
ły kruszącej. 

b) w przy1ządzie Kasta. Na dokładnie wypole
rowanej płytce z twardej stali usta.wia się mały cy
linderek miedziany o ściśle oznaczonej wysokości. 
Cylinderek ten przyciśnięty jest silnie do pods tawy 
kawałkiem twardej stali, na którem umieszczono 
10 gr materiału wybuchowego w tutce z folji cyno· 
wej; zapalanie spowodowane jest za.pomccą kapi
szona. Praca, wykonana przez materiał wy
buchowy, objawia się przez zgniecenie miedziane
go cylinderka; stopień zgniecenia jest proporcjonal
ny do pracy materiału wybuchowego. 

c) inne metody. W Anglji i w Ameryce bar
dzo rozpowszechniona jest metoda wahadła Siła 
gazów wybuchowych zużywa się na wprawienie w 
ruch ciężara żelaznego (wahadła), ważącego wiele 
centnarów. Działanie materjału wybuchowego od
powiada odchyleniu wahadła. W Anglji materjał 
wybuchowy zostaje wystrzelony w odpowiedniej od
ległości z armaty i wybuch wprawia w ruch waha
dło o ciężarze 5 ton, wydrążone jak możdzież. W 
Ameryce materiał wybuchowy jest umieszczony w 
samem wahadle, i mierzy się siłę wybuchu, odpo· 
wiadającą cofnięciu się wahadła po strzale. Musi
my jednak podkreślić, że wyniki. otrzymane zapo
mocą tych metod, nie są zgodne. Materiały wybu
chowe dające np. jednakowe wybrzuszenie zgnia
tają cylinderki nie jednakowo i t. d. Pochodzi to 
prawdopodobnie stąd, że każda z metod tych po
daje skutek działania różnej własności materiału 
wybuchowego a wyniki stanowią średnie wartości 
między energją i siłą kruszącą materjału. Pozwa-

laja one jednak n.a porównywanie siły działania roz
maitych materjałów wybuchowych. Pozatem mierzy 
się jeszcze szybkość detonacji, zwykle sposobem 
Dautriche' a. W tym celu umieszcza się w środku 
długiego naboju badanego materjału wybuchowego 
dwa kapiszony w odległości I O cm jeden od dru
giego, odcina 2 m lontu detonacyjnego o znanej 
szybkości detonacji (około 5 500 m/sek) i wstawia 
każdy koniec lontu do jednego kapiszona. Gdyby 
oba kapiszony detonowały jednocześnie , to fale, 
przebiegające wzdłuż lontu detonacyjnego, spotka
łyby się we środku. Ponieważ jednak detonują je
den po drugiem - fale detonacji spotkają się w pe
wnej odległości od środka lontu i tworzą • w miej
scu spotkania się wgłębienie na płytce z miękkiego 
ołowiu, Znając szybkość detonacji lontu oraz od
ległość punktu spotkania się obu fal detonacji od 
środka lontu, możemy zapomocą prostego wzoru 
obliczyć szybkość detonacji badanego materjału. 

Prócz tych doświadczeń wykonywuje się jesz
cze parę innych, które wykazują nam własności 
materjałów wybuchowych w różnych warunkach. A 
więc bada się czułość materjału na uderzenie i tar
cie zapomocą kafarka; określa temperaturę zapło
nienia materiału; zachowanie się przy bezpośred
niem zapalaniu np. zapomocą płomienia i t. d. O
pisywania doświadczeń tych zaprowadziłoby zbyt 
daleko, 

W pracy niniejszem starałem się przedstawić 
zasadnicze własności materjałów wybuchowych i 
niektóre zjawiska, towarzyszące wybuchowi. W na• 
stępnych pracach będą szczegółowo omówione ma
teriały wybuchowe, używane w kopalniach, ich wła
sności i sposoby działania. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW. 
Obcil\Żenia socjalne górnictwa węglowego na 

polskim Górnym Śląaku w pierwszej połowie ro• 
ku 1925-go. 

(Podług artykułu asesora górniczego Schulfe w 
Nr. 12-ym, roku 1925-go, czasopisma „Zeitschrift des 
Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen Ve
reinsu). 

W dalszem rozwinięciu artykułu. zamieszczo
nego w zeszycie 6-ym tegoż „Zeitschriftu" autor 
przytacza tablicę następujących obciążeń, które po
noszą bezpośrednio pracodawcy. 

Suma ogólna Obci11ien'ie 

Dodatek na gospodar
stwo domowe i dzie 

za pierwsze Obciąienie w proc entach 
połrocze na dniówkę od zarobku 
roku 1925 ( 4,82 zł .) 

złote złote złote 

Cl . 4607 536 0,40 8,29% 

S uma ogólna Obciąienie 
za pierwsze Ob . • . w procentach 
półrocze ctą~~nie od zarobku 

roku 1925 na dmowkę 14,82 zł.) 

złote złote złote 
Wartość deputatu wę-

glowego. 4 234081 0,37 7,67% 
Odszkodowania za 
urlopy I 730 397 O, 15 3, 11 i 
Składki do Kas Brat-
nich i Inwalidzkich . 6500155 0,57 11,82% 

Fundusz bezrobocia . 732 654 0,06 1,241'; 
Ubezpieczenia od wy-
padków. 2 OOO OOO*) 0,18 3,':>3% 

19 804 823 1,73 35,66% 

*) Oceniano w pn.ybliieniu, z kra ku dotąd dokładnych 
danych . 
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Obciążenie całkowite na jednego robotnika te
oretycznego w pierwszej połowie roku 1925.~go wy
nosi 266.87 zł. 

Dla obliczenia obciążeń w procentach od za· 
robków przyjęto, jako podstawę, zarobek czysty ro
botników, bez dodatków socjalnych. jednak łącznie 
z dodatkami innego rodzaju oraz łącznie ze skład
kami, płaconemi przez robotników na koszty ubez-

• pieczeń. Zarobek. taki wyniósł w .pierwszym pół
roczu roku 1925-go 55 11 I 240 zł.; ponieważ w tym 
czasie przepracowano łącznie 11 434 dniówek, prze
to na jedną dniówkę przypada 4,82 zł. zarobku, ob
liczonego jak wyżej. Ten zarobek przyjęto w po
wyżej pnytoczonem obliczeniu. 

Należy zaznaczyć tutaj, że zarobek 4,82 zł. 
zawiera w sobi~ jeszcze dalsze obciążenia socjalne, 
mianowicie składki ubezpieczeniowe robotników W 
powyżej umieszczonej tabeli nie są one uwidocznio
ne. Wynosily one dla Kas Bratnich i Inwalidzkich 
0,57 zł. na każdą dniówkę (wysokość ta sama, co 
co dla pracodawców) i dla zabezpieczenia od bez
robocia 0,02 zł. (stosunek składek: 1/ 4 robotnicy, 3/ 4 
pracodawcy), razem przeto 0,59 zł. na dniówkę. 

Jest rzeczą jasną, że składki robotników na u
bezpieczenia socjalne obciążają pośrednio przemy
słowców, którzy muszą dostosowywać płace do wy
magań minimum egzystencji robotników i przeto 
ustalać płace te o tyle wyżej, ile wynoszą potrące
nia robotników na ubezpieczenia. 

Rzeczywisty zarobek gotówkowy, który robot
nik otrzymuje, wynosi ( 4,82- 0 ,59) = 4,23 zł. 

Ten gotówkowy zarobek jest obciążony przez 
0,59 zł. składek ubezpieczeniowych robotnika oraz 
przez 1,73 zł. ciężarów socjalnych przemysłowca, 
czyli razem przez 2,32 zł. Oznacza to, że górni
ctwo obciążone jest 2,32 zł. ciężarów socjalnvch na 
każde 4,23 zł. zarobku gotówkowego, czyli 54,8.'.>%. 

W następującej tablicy są zestawione porów
nawcze obciążenia socjalne z lat 1913, 1924 i 1925 
(pierwsze półrocze). 

Dodatek na gospodarstwo do-
mowe i dzieci 
Wartość deputatu węglowego 
Odszkodowania za urlopy 
Składki do Kas Bratnich 
Inwalidzkich . 

Fundusz bezrobocia 
Ubezpieczenia od wypad. 

Obciążenie na dniówkc; 
1925 

1913 1924 I półrocze 

z ł o t e 

0,45 0,40 
0,16 0,37 0,37 

O, IO 0,15 

0,24 0,48 0,57 
0,06 0,06 

0,16 0,09 0,18 

0,56 1,55 1,73 

Podwyższenie tych c1ęzarów w stosunku do 
roku poprzedniego pochodzi z podniesienia wyna
grodzeń: za urlopy, opłat do Kas Bratnich i Inwa
lidzkich oraz ubezpieczenia od wypadków. 

W pierwszym półroczu roku 1925-go przemy
słowcy górniczy wydali ua jednego robotnika teo-

retycznego olbrzymią sumę 266,87 zł. jedynie na u
bezpieczenia społeczne. 

Robotnik ten ze swej strony wydał w . tym sa
mym czasie na składki ubezpieczeniowe 91 zł., tak 
że cate górnictwo było obciążone sumą 357,87 zł. 
na jednego robotnika teoretycznego. 

Nie potrzeba specjalnie uwydatniać, w jakim 
stopniu obciążenia te wpływać muszą na koszty 
własne kopalń, względnie na cenę węgla; ponieważ. 
należy przy~ąć, że za pierwsze półrocze roku 1925 
wydajność na kopalniach węgla polskiego Córneg<>' 
Śląska wynosiła I tonnę na dniówkę, przeto świad
czenia socj<tłne obciążały I tonnę węgla sumą 
(l.73 + 0,59)=2.32 zł. D. 

Stan ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. 
Dyrektor generalny, dr. ing. Konrad Pia

tschek daje zarys obciążenia przemysłu niemieckie
go świadczeniami społecznemi w czasopiilmie „In
ternationale Bergwirtschaft", zeszyt 1- 3, paździer..
nik-grudzień r. 1925. 

Pomieszczamy poniżej główne wywody auto
ra; są one interesujące ze względu na nasuwające 
się anałogje ze stosunkami u nas. 

W jesieni r. 1924 wśród niemieckich . kół go
spodarczych podniosły się głosy ostrzegawcze prze
ciw nadmiernemu wzrostowi obciążeń socjalnych; w 
odpowiedzi na nie ministerium pracy Rzeszy w piś
mie „Reichsarbeitsblatt" umieściło komunikaty, w 
których przejawiła się tendencja potraktowania 
ostrzeżeń kót przemysłowych, jako nietrafnych, a . 
przeciwnie przedstawienia stanu ubezpieczeń spo
łecznych w ten sposób, iż nie dają one żadnych 
powodów do trosk. Ministerjum Pracy wykazuje 
w tych wywodach, że obciążenia socjalne wynosi
ły w r. 1913 łączną sumę 1 I 02 miljonów marek, a. 
w r. 1924 - I 610 miłjonów marek. 

Autor w obszernych wywodach zbija poglądy 
ministerstwa pracy, wskazując na poszczególne mo· 
menty, odróżniające warunki działania w Niemczech 
instytucji i działów ubezpieczeń społecznych przed 
wojną i obecnie; uważa on, że rozważanie tych wa
runków jest ważniejsze od samych zestawień wiel
kości liczbowych. Tak np. wskazuje autor, że przed 
wojną i do r. 1918 kasy pensyjne mogły tworzyć 
rezerwy pieniężne , sięgające 70% swych wpływów.;· 
rezerwy te, które wynosiły w r. 1918 około 4 mi-· 
ljardów . marek, zostały bez śladu pochłonięte przeź 
inflację. 

Obecnie świadczenia dla ubezpieczonych i ad
ministracja pochłaniają wszystkie wpływy, a ponie~ 
waż dotychczas nie zostało opanowane dążenie do 
zwiększania rent, przy zmniejszonej liczbie ubezpie
czonych i mniejszej ilości dni pracy w niektórych 
przemysłach, wpływa to bardzo · dotkliwie na po~ 
większenie stawek opłat tak przemysłowców. jako 
i robotników, tembardziej , że w tym samym czasie 
płace robotnicze wzrastały, a w dziedzinie polityki 
świadczeń społecznych obmyślano nowe ciężary dla 
sfer gospodarczych, jak naprzykład podwyższenie 
opłat ubezpieczeń od wypadków o 46%. 
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Prawo państwowe o ubezpieczeniu na starość przedwojennych, przy wskażniku cen 135 jest nie 
w swej teraźniejszej formie prowadzi do takich a- do zniei;ienia i prowadzi do trwałego ciężkiego po
noma:lji, że 80% pobierających rentę starczą otrzy- łożenia gospodarczego. Autor powołuje się na o
muje w niej więcej, niż mogli oni zarabiać w naj· pinię rządu niemieckiego, wypowiedzianą na po
łepszych swych latach męskich; nowe projekty dla parcie noweli prawa o ubezpieczeniach od wypad
dalszego rozwoju rent na starość nie przewidują ków: „Nowe obciążenia naszego do ostateczności 
żadnych ułatwień, lecz przeciwnie dalsze obciążenia. osłabionego organizmu gospodarczego byłoby jed-

Samo górnictwo rozchoduje w roku 1925-ym nak w obecnym czasie nie do usprawiedliwienia". 
okrągłe 300 miljonów marek na ubezpieczenia spo- Dotychczasowe rozprawy w Reichstagu przy
łeczne, to znaczy, że każda tonna sprzedanego wę· niosły jednak zdaniem autora obfitość propozycji i 
gla jest obciążona w przybliżeniu 2-ma markami, życzeń stronnictw, które obalają w zupełnośni tę 
w niektórych okręgach nawet 3-ma markami świad- prawidłową zasadę. 
czeń socjalnych, co wynosi okrągło 1/7 część ceny Autor stawia pytanie, czy rząd niemiecki znaj
sprzedażnej węgla. Obciążenie socjalne górnictwa dzie odwagę zwrócić się do partji, zezujących w 
wynosi obecnie 16- 25% płac robotniczych brutto, stronę wyborców, z hasłem: „dotąd i nie dalej!". 
jest to obciążenie, którego wysokość w porównaniu * * * 
z czasami przedwojennemi podwoiła się, a w nie- Te wywody autora-przemysłowca niemieckie-
których rewirach nawet potroiła się. go powinny znaleźć oddżwięk i u nas, tembardziej, 

Sądząc z rozwoju sprawy ubezpieczeń socjal- że obciążenia socjalne górnictwa polskiego są dużo 
nych w roku 1924 i w ubiegłej części roku 1925 wyższe . 
osiąga się pewność, że obciążenia socjalne będą Zgodnie z artykułem asesora górniczego p . 
wzrastać w dalszym ciągu . Wytworzone w r. 1924 Schulte z Katowic (Nr. 12 czasopisma: „Zeitschrift 
małe razerwy zostały znów w całości pochłonięte. des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen 
Ministerium Pracy ustaliło, oaprzyklad w roku 1924 Vereins"), obci_ążenia socjalne górnictwa na poł
wysokość wynagrodzeń pensyjnych dla górników na skim Górnym Sląsku wynoszą (1,73 + 0,59) = 2,32 
86 miljonów marek, tymczasem na rok 1925 suma zł.; jeżeli odnieść te ol: ciążenia do zarobku brutto, 
ta wyniesie 150 miljonów marek. to jest zarobku z wykazów, dodać dodatki socjalne 

Dalej Ministerjum Pracy podaje na rok 1924 i odszkodowania za urlopy (4,82+0.40+ 0. 15)= 5,37 
obciążenie dla Kasy' Chorych w wysokości 750 mil- zł., stwierdzimy, że obciążenia socjalne górnictwa 

węglowego na polskim Górnym Sląsku wynoszą jonów marek, jednocześnie liczy się z ubezpiecze-
niem I ,O do 1, I O marki na tydzień i ubezpieczone· 43,20% zarobku robotnika brutto, czyli w porówna· 
go, co daje przy ustalonej przez ministerium liczbie niu do 16 - 25% cytowanych przez p. Piatschek' a 
18 miljonów ubezpieczonych 936 milionów marek. dla ogółu górnictwa niemieckiego, jest to obciąże
Podobnie rzeczy stoją i w innych gałęziach ubez· nie 2,7 do 1,7 razy większe , średnio 2,2 wyższe 
pieczeń. D. 

,,Zeitschrift des Oberachłesischen Berg- und 
Jest z natury rzeczy bardzo trudnem dać zu- Hiittenmannischen V ereins" • zeszyt 8, sierpień, r. 

pełnie dokładną ocenę ciężarów społecznych na 1925-ty (dokończenie). 
bieżący rok 1925, mimo to można znaleźć pewien W . Vogel: „Wpływ przewozu ełektrycznemi lo
punkt wyjścia na zasadzie badań, przeprowadzonych komotywami na strzelanie elektrycznością pod zie
przez ministerium i• za kłady przemysłowe. Według mią". (Komunikat, oparty na praktycznych doświad
danych Ministerium Pracy, podanych w piśmie czeniach dozoru). W tych wypadkach, kiedy robo
.Reichsarbeitsblatt" wydatki na świadczenia społecz· ty górnicze wymagają zjednoczonego odstrzeliwa
ne wynoszą w stosunku do dochodów brutto dla ro- nia większej liczby strzałów, należy stosować elek
botników przemysłowych I0,7i . robotników rolnych tryczne odpalanie strzałów. Jakkolwiek zapalanie to 
10.4~. urzędników 10,8%. Według rozprawy Sphadt'a samo przez się jest bardzo proste i bezpieczne, 
w Nr, 3 czasopisma „Arbeit" wynosiło obciążenie jednak na kopalniach z trakcją elektryczną należy 
11,6~ . wskazać niedogodności i wypadki skutkiem prą-

P o rozważeniu możliwych zmian w wysokości dów błądzących, podstępnie wychodzących z szyn, 
opłat do Kas Chorych i na fundusz bezrobocia, a- oraz wpływ tych prądów na strzelanie elektryczne; 
utor ostatecznie wskazuje I O.si płac brutto, jako zwalczanie tych prądów stanowi treść wyżej wy
wysokość obciążeń socjalnych na rzecz robotników mienionego artykułu. 
i urzędników przemysłowych w Niemczech. Dypl. inż. E. Fryczkowski: „Jaka organizacja za· 

Całość łącznych świadczeń socjalnych sfer gos· płaty powinna być obecnie stosowana na kopal
podarczych i państwa, autor ustala dla Niemiec w niach węgla". Trudności , jakie przemysł górniczy 
wysokości 2,8 miliardów marek rocznie. ma obecnie do zwalczenia skutkiem braku zbytu 

Ażeby uprzytomnić stopień wielkości tych ob- węgla, zmuszają zarządy kopalń do zmniejszenia 
ciążeń autor zestawia je z dochodem całej ludnoś- kosztów własnych produkcji. Zmniejszenie kosztów 
ci Niemiec, który jest szacowany na 30 do 35 mil· produkcji następuje przez podniesienie wydajności 
jardów marek rocznie; dochodzi on do wniosku, że robotników, zajętych na kopalniach. Podniesienie 
podwojenie obciążen społecznych w porównaniu do ' wydajności jest możliwe zapomocą odpowiedniej 
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organizacji zapłaty za wykonywaną pracę. Możli
we są następujące sposoby obliczania zapłaty: 1) 
sposób, obejmujący całą liczbę robotników na ko
palni; 2) sposób, obejmujący określoną grupę ro
bót; 3) sposób, który dotyczy tylko poszczególnych 
rodzajów pracy; 4) sposób, ohejmujący wykonanie 
określonych ruchów (sposób „przyszłości"). Stopień 
mechanizacji kopalni określa wybór jednego z wy
mienionych sposobów obliczenia zapłaty. Sposób 
obliczenia poszczególnych rodzajów pracy najlepiej 
odpowiada stopniowi zmechanizowania górnośląs
kich kopalń. Przy tym sposobie mogą być ustalo
ne dla każdego rodzaju pracy: 1) Stałe podstawy 
płacy; 2) Podstawy płacy z a) stałemi premjami, 
b) stopniowanemł premjami. System premji stop
niowanych przyczynia się najwybitniej do podwyż· 
szenia wydajności pracy robotników na kopalniach. 

Dyrektor Dr. ing. h, c. Konrad Malcher: „Dzień 
roboczy w przemyśle hutnictwa żelaznego''-. Po 
wstępie, rozpatrującym warunki produkcji przemy
słowej wogóle, a w szczególności przemysłu żelaz
nego Górnego Sląska w związku z geograficznem 
jego położeniem w stosunku do krajów, dostarcza
jących produkty surowe, małej pojemności rynku 
wewnętrznego i konieczności wywozu, a zatem po
trzebie konkurencji z 'zagranicą kosztami produkcji, 
autor przedstawia podniesienie wydajności pracy w 
hutach żelaznych Górnego Sląska po wprowadze
niu od 1 sierpnia roku 1924-go 10-cio godzinnego 
dnia pracy. 

Powiększenie wydajności w miesiącach wrześ
niu, październiku i listopadzie roku 1924 w porów
naniu z dwoma pierwszemi kwartałami tego roku 
na czterech zakładach Górnego Sląska przedstawia 
się, jak następuje: 

Wydajność wzrosła na robotnika. 
na dniówkę na godzinę 

Zakład a . 79,0% 42,6% 
Zakład b . 68,0% 35,1 % 
Zakład· c . 66,5% 32,5% 
Zakład d . 54,6% 23,6% 

Tę okoliczność, że podniesienie wydajności 
pracy okazało się dużo wyższe od teoretycznego 
stosunku długości dnia pracy 8: 1 O, autor zupełnie 
prawidłowo wyjaśnia tern, iż , przy wprowadzeniu 
10-cio godzinnego dnia pracy, zaprowadzono jedno
cześnie prawidłowe przerwy w pracy, które pozwa
lają robotnikom pracować daleko intensywniej, niż 
przy ośmiogodzinnej pracy bez przerw. 

Ośmiogodzinna praca bez przerw przewyższa 
fizyczną możność robotnika, jest możliwą jedynie 
w teorji, a w praktyce prowadzi do przerw niepra
widłowych, zmniejszających wydajność pracy. 

Na zakończenie autor przytacza zdanie, które 
należy przypominać wszystkim przy każdej sposob
ności: 

„ Podniesienie płac na całej linji oznacza nic 
innego, jak podoiesienie cen towarów, co ze swej 
strony. jak to już dostatecznie okazała przeszłość, 

ma jako następstwo inflację waluty państwowej. 
Jeżeli przeto państwo chce utrzymać swą walutę w 
stałości, musi ono uksztaltować możliwie jak naj
niżej płace, a przez to i ceny towarów, Aby to o
siągnąć należy w takiem państwie pracować dużo, 
intensywnie . i tanio". 

A. Wrecki: „Roboty poszukiwawcze na rudę 
żelazną w powiecie Wieluńskim" (Dokończenie). 

III. Wyniki obchodzeń, poszukiwań szybikamir 
i mnem1 robotami: 1) Strefa z „Stepheoceras Hum
phriesi". 2) Strefa z „Cosmoceras Garantianum". 3) 
Strefa z „Parkinsonia Parkinsoni". 4) Strefa z „Per
kinsonia compressa". 5) Strefa z „Perisphinctes te
nuiplicau i Macrocephalites Morris i", 6) Strefa z 
„ Oppelia serrigera". 7) Ożarów - Sołtysy - Dala
chów". 8) Zestawienia wyników. IV. Rudy: a) bu
laste, b) rudy ławicowe. Uwagi końcowe. Autor 
nie przytacza wyliczeń zapasów rudy żelaznej. 

„Nowe prawo giełdowe". (Artykuł wybitnego fa
chowca z Warszawy), 

Przegląd Gospodarczy. 
Dr. Roger Battaglia: „Przegląd polityki gospo

darczej Polski (od 15-go czerwca do 15-go lipca). 

Dr. Karl Uhlig. Karlsbad: „Walka konkurencyj
na między węglem czechosłowackim a polskim". 

Dr, Fritz Seifter. Bielsko: „Sprawozdanie gospo
darcze z Ostrawsko- Karwińskiego rewiru górniczo
hutniczego". 

Dr. Goebel. Hanower: „ Warunki eksploatacji 
złota w Rosji". 

Prof. dr. von Bubnoff: „Wiadomości o rosyjskich 
rudach". 1) Nowy okręg rudy manganowej w po
łudniowej Rosji. 2) Kurskie rudy. 3) Położenie te
raźniejsze okręgu rudy żelaznej w Krzywym Rogu. 
„Lapotrzebowanie węgla w Argentynie". „Produkcja. i 
zużycie metalów w latach 1913/ 14 i 1924". (Dane Ame
rykańskiego Biura Statystyki metalów). „Zagadnienia, 
które zajmowały opinję publiczną Polski w ostatnim mie
siącu" (od 15 czerwca do 15 lipca). Ogólne zagad
nienia gospodarcze. Nowa orjentacja w górnictwie 
węglowem i hutniczym. Czas pracy w żelaznym 
przemyśle. Polsko-niemiecka wojna gospodarcza~ 
Zagadnienia bilansowe. „Drobne wiadomości techni
czne i naukowe". r osiedzenie doroczne Polskie
go Towarzystwa Geologicznego . Działalność Sto
warzyszenia Dozoru Kotłów Parowych w Katowi
cach w roku 1924. „Karłowata lokomotywa firmy 
„Demag• na ścieśniorJe powietrze". Lokomotywa ta 
przeznaczoną jest dla odbierania węgla bezpo
średnio z przodków; waży 2 tonny: może być pod~ 
czas zmiany przewożona na różne poziomy, a po 
odjęciu siedzenia dla maszynisty, które nie posiada 
żadnych przyrządów i połączeń rurowych z lokomo
tywą, może być ona wydawana na powierzchnię w 
klatce szybowej. „Przegląd Patentów". „S tatystyka". 
„Spostrzeżenia Obserwatorjum Magnetycznego w Mikoło-
wie". D . 
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„Inżeniernyj Rabotnik". Organ ogólnoukraiń
skiego biura inżyniersko - technicznych sekcji przy 
ogólnoukraińskim komitecie związku robotników 
górniczych Z. S. S. R. Nr. 8, sierpień 1925. 

I. E. Hendler: „Jubileusz prof. T erpigorewa, 
Skoczyńskiego i Protodjakonowa". 

2. Inż. górn. M. Gerdow: „ Obliczenie lin niosą
cych kolejki wiszącej niemieckiego systemu". 

3. Inż. górn. D. Rostowcew: „Próba zastosowa
nia metod naukowej organizacji pracy na szybie 
„Nowy" (dokończenie). Autor w dalszym ciągu ana-· 
lizuje rezultaty chronometrażu: c) odpalania strza
łów, d) wydawania odstrzelonych skał; jako osta
teczny rezultat podaje on, iż zapomocą zastosowa
nia metod naukowej organizacji pracy powiękśzył 
jej wydajność prawie o 60%. Najwyższy rezultat po
głębiania szybu wyniósł 24 m na miesiąc. Autor 
przypisu je między innemi, osiągnięte rezultaty rów
nież i pogadankom, jakie prowadził z robotnikami 
na tematy: „o dyscyplinie pracy", „o podniesieniu 
wydajności". „o naukowej organizacji pracy", jak 
również tej okoliczności, że płace _ ugodowe pozo
stały prawie bez zmiany, co „zburzyło ścianę nie
ufności", między autorem a robotnikami i miało 
wielkie znaczenie dla powodzenia pracy. 

4. Prof. I. Tanałar: „O przesączaniu się wody 
ze stawu Szterowskiej centrali elektrycznej i o spo
sobach walki z tym zjawiskiem". Autor opisuje nie
bezpieczeństwo , jakie groziło znajdującej się w cen
trum okręgu antracytowego Szterowskiej centrali e
lektrycznej, skutkiem silnego przesączania się wo
dy ze stawu sąsiedniego, przez co była zagrożona 
runięciem ściana o wysokości 36 metrów; na zasa
dzie dokładnych geologicznych studjów nad okolicą 
została zaprojektowana cementacja skał węglowej 
formacji po pewnej wybranej przez specjalną ko
misję linji zapomocą szeregu otworó w wiertniczych 
co 5 sążni. Rezultatów tej cementacji autor nie 
przytacza. · 

5. W. Orłow: „O żyłach skal wybuchowych w 
kopalni „Artens" (dr. Elpidifor} w zagłębiu Donieckiem". 

6. Inż. górn. D. Wizing: „O solach technicznych 
z solanek". 

7. Inż. górn. !. Pieczuk: „ O tegoczesnych indy
katorach metanu (gryzumelrach). Autor podając wyni
ki konkursu pruskiego rządu na najlepszy gryzu
metr, opisuje nagrodzone na nim indykatory. Pier. 
wszej nagrody 5 OOO marek nikt nie otrzymał, na
tomiast za aparat „ Nellissen" przyznano 2 OOO mk. 

Działanie tego aparatu oparte jest na zjawis
kach, mających miejsce przy dyfuzji gazow różnej 
gęstości przez porowate ścianki. 

lndyktor ten dokładnie i szybko określa metan 
w granicach od I~ do 18%. jest zupełnie bezpiecz
ny, gdyż działa bez prądu elektrycznego; aparat 
ten nie jest bardzo ciężki (3,2 kg) , wymiary jego 
wynoszą 250 mm wysokości przy średnicy 90 mm. 

Niedogodność: złożoność manipulacji i konie
<:zność stosowania powietrza sprężonego . 

8. S. Nieżywow: „Podziemne głębokie wiercenia w 
węglu". Autor opisuje pracę aparatem Kreliusa, 
wskazując, że z powodu zatopienia wielu kopalń 
tego rodzaju wiercenia są niezbędne dla uniknięcia 
wypadków nieszczęśliwych. 

Autor oblicza· na 1,84 rubla koszty bieżącego 
metra gotowego otworu, prowadzonego w dół po 
upadzie pokładu do 150 m głęboko, przy wierceniu 
początkowem 51 mm średnicy i następnem rozsze
rzeniu do 95 mm. 

9. Inż. górn. W Bialow: „Roboty geologiczno
poszukiwawcze, niezbędne w Stałińskim okręgu górniczym". 

I O. Inż. górn. M. Ruszczyński: „Kursy dla pod
wyższenia kwalifikacji dozorców wentylacyjnych w Arte
mowskiej kopalni węgla Szczerbinowskiego zarządu gór
niczego" (dokończenie). Autor detalicznie opisuje 
sposób prowadzenia kursów, cytuje rezultaty egza
minów oraz ankiety, jaka była rozesłana dozorcom 
po skończeniu kursu. 

Referaty: W. Mironow: „O stosowaniu pyłu płon
nego w Ameryce", według „Coal, Agl." Nr. 16, 16 
kwietnia r. 1925. 

Referent podaje detaliczny opis pomp (wenty
latorów) ruchomych, używanych w amerykańskich 
kopalniach dla rozpylania pyłu płonnego w chod
nikach. 

Są przytoczone rezultaty liczbowe tej ciekawej 
metody. D. 

Gliickauf, Nr. 44; rok 1925. Radca ministerjal
ny K. Haizf eld. „Rozwój sposobów walki z wybuchami 
pyłu węglowego na kopalniach". Autor przytacza w 
krótkich zarysach pierwsze spostrzeżenia o współ
udziale pyłu węglowego przy wybuchach gazów 
podziemnych i pierwsze doświadczenia o zapalnoś
ci pyłu węglowego, następnie omawia szczegóło
wiej badania tych zagadnień, przedsiębrane w naj
więcej zainteresowanych państwach a przedewszyst
kiem badania Pruskiej Komisji do walki z wybucha
mi pyłu węglowego. 

Dr. Erich S tach, Berlin. Badania nad antraksy
lonem w węglu. 

Górnictwo i hutnictwo na Śląsku Górnym po po
dziale tej dzielnicy pomiędzy Polską i Niemcy - Arty
kuł rzeczowy, rażą w nim jednak zwroty tenden
cy1ne. 

Przegląd naukowy. Przyczynki do znajomości 
dyluwium w zagłębiu Ruhry. Rozwój w zastoso
waniu lamp bezpieczeństwa na kopalniach w Anglji 
w latach 1919- 1921. Spostrzeżenia westfalskiego 
obserwatorjum magnetycznego we wrześniu r. b. 

Przeględ gospodarczy. Place robotników kopal
nianych w Niemczech. Handel zewnętrzny prze· 
tworami węglowemi w Niemczech w sierpniu r. ub. 
Wytwórczość oraz handel węglem i rudami żelaz
nemi we Francji w I poł. r. 1925. Wytwórczość so
li potasowych i olei skalnych we Francji w 1 pólr. 
r. 1925. Górnictwo w Nowej Połud. Walji w roku 
1924. Wytwórczość i wywóz węgla z zagł. Ruhry. 
Rynek węglowy i przetwórczy węglowy w Anglji. 
Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne. 
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KRONIKA BIEŻĄCA. 
Wykonanie planu przewozu węgla w liatopa- 1 sprostać stawianym przez nadawców wymaganiom; 

dzie roku 1925-go. Według danych Ministerjum jednocześnie niemożliwość ścisłego uzgodnienia ter-
Kolei Żelaznych w listopadzie r. 1925-go: I minów przybycia do portu okrętów po węgiel z wy-

p 'd . w k . syłką tegoż z kopalń wywołuje zatrzymywanie po-
rzew1 ywanie y onanie · • } d d • · · h . . . c1ągow z węg em w ro ze, przestoJ 1c na sta~ 

wagonow na dzien cjach pośrednich i w samym Gdańsku. 
kalendarzowy 

Ogółem naładowano na włas
nych stacjach 

Przyjęto ładownych z zagranicy 
dla Polski 

Przewieziono tranzytem 

Razem 

14972 

835 . 
880 

16687 

W liczbie powyższej zawiera się: 

węgiel dąbrowski I 243 

" 
" „ 

krakowski 336 
cieszyński 35 
karwiński . I O 
górnośląski 3 500 
z innych kopalń krajo
wych 

„ ze składów 
5 

24 
drzewo kopalniane 1 mne ma

terjały 

" 
opałowe i torf . 

55 
375 

13062 

587 
741 

14390 

965 
274 

38 
6 

3025 

25 

43 
278 

Na posiedzeniu w d. 15-go grudnia r. 1925-go 
Komisji Międzyministerjalnej przy Ministerjum Ko
lei Żelaznych dla ustalania planu przewozów w 
styczniu r. 1926-go przewodniczący zaznaczył, iż w 
porównaniu z listopadem r. 1924-go ogólna liczba 
wykonanych przewozów kolejowych w listopadzie 
r. 1925-go jest mniejszą o 9,9% skutkiem zmniejsze
nia się głównie naładunku węgla, którego w listo
padzie r. 19L4·go przeciętnie w dzień kalendarzowy 
ładowano: 

w zagłębiu Śląskiem 
Dąbrowskiem 

Krakowskiem 

3 705 wagonów 
! 184 

315 " 
Co się zaś tyczy sprawności podstawiania wa

gonów i wykonywania przewozów w listopadzie nie 
dało się zauważyć jakich bądź niedomagań, z wy
jątkiem przewozów węgla do Gdańska, gdzie zdol
ność przeładunkowa portu przy wzrastającem tem
pie zapotrzebowań wagonów ze strony kopalń kra
jowych na wywóz tą drogą węgla nie może już 

Pomienione usterki w wywozie węgla do por
tów bałtyckich powodują dla kolei straty, usunięciC' 
których Ministerjum widzi jedynie w ustaleniu dla 
węgla co miesiąc zgóry, w porozumieniu z Mini
sterjum Przemysłu i Handlu, norm ilościowych wy
syłki dla kopalń krajowych w kierunku do portów 
bałtyckich. Ustalona norma może być dzielona przez 
nadawców (O. P. K.) według ustalonego przez nich 
klucza między koncerny lub poszczególne kopalnie. 

Jak dotychczas przytoczony wniosek pozosta
je projektem, wysuwanym jednakże już na poprze
dniem posiedzeniu Komisji Międzyministerialnej w 
listopadzie r. ub„ a popartej tym razem również przez 
przedstawiciela Ministerjum Przemysłu i Handlu. 

Na wystąpienie p. Tomasza Kociatkiewicza 
przeciwko temu projektowi, jako hamującemu i utru• 
dniającemu poszczególnym kopalniom zawieranie 
umów na węgiel z kupcami zagranicznymi i unie
możliwiającemu przeto wykorzystanie ustalonych 
kontyngentów miesięcznych, przewodniczący inż. 
Czapski oświadczył, iż nie widzi drugiego sposobu 
załatwienia tej sprawy, jednakże przyjmie pod uwa
gę każdy inny sposób rozwiązania t~go zagadnie· 
nia, o ile będzie mu on przedstawiony. N. S. 

Plan przewozu węgla na styczeń r. 1926-go
Na zebraniu w Ministerjum Kolei Żelaznych usta
lono na styczeń r. 1926-go następującą pracę wa
gonów na dzień kalendarzowy: 

pod ładunek węgla dąbrowskiego 
„ krakowskiego 
„ cieszyńskiego 

" „ 
„ „ 
„ 

" 
„ 

karwińskiego 
górnośląskiego . . . . 

„ innych kopalń krajowych 
„ ze składów . . . . 

drzewa kopalnianego i innych 
materjałów . . . . . . 
drzewa opałowego i torfu . 

1200 
320 

34 
JO 

3 500 
5· 

40 

50 
380 

N. s. 
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STATYSTYKA. 
Wydobycie węgla w Polsce w październiku r. 1925-go 

(w tonnach). 

Nuwa okręgu górniczego 

i kopalni 

Mysłowice 
Ncnta Przemsza 
Wujek 
Książątko . 
Richter 
Silesia 
Waleska 

Razem 

r . 1925 

2:1756 

24 756 18 561 
119 7tl!2

) 

43 468 306 893 
33 336 210 249 

29 418~) 

61 3 6 602 886 

35 162 256 123 
2 2b7 

W ę g i e I k a m i e n n y. 

r. 1924 

Nazwa okręgu górniczego 

i kopalni 

Okrąg górniczy Rybnicki. 
Anna 

l 475 29 942 Szczęście Antoniego 
19 033 U7 054 Bielszowice 

2 678 Bliicher · 

H• 700 Charlotta 
:lO 065 322 363 Donnersmarck 

24 111 185 476 Dębieńska . 

f> 775 6!-i 520 Emma 
i5 621 622 H73 Ewa 

34 431 280 036 Hoym 

518 4 18:1 Knurów 

r. 1925 r. 1924 

60 540 557 606 63 246 518 725 

20 

37 133 328 5f>5 38 480 315 093 
46 035 291 573 
42 805 *81 081 ~ ) 

17 2Pl 

71 ] 10 

J 77 985 26 468 
38 J 26 366 36:> :) 45 509 

42 407 431102
2

) 48 771 

750 
49 56~ 367 1191 

37 682 329 115 

39.930 

137 070 
63') 049 

289 689 
' 385 943 

483 423 

49 907 :136 122 

128754 

61 608 529 615 Rymer 31 r.!38 339 334 --------··----1----
29 611 

30 187 

*85 

s:n 142 

304 34:9 

38667t 

25 9'>6 180 970 Razem 385 828 3692057 . .no 603 3787 6fl9 
27 627 250 24 :) _<V _______ .;.;..;..;.;._...;.,.,___ -

25 311 21799..t 2) 

133315 11490222
) 

3 974, 87 028 

14 7 229 1111 :,94 0 wydobycia w r. 1913-ym IH,57 87,62 97,45 I 89,89 

19 228 1 . .u 452 Okrąg górniczy Huty 

16 512 114 65P Królewskiej. 55 73:) 

ll:l824 10 562 , 81 709 Wawel (Bronibor) 

371 f>67 4~: 818 437 238 Niemcy · · 
55217 4988842) , 64 S25 527 196 Eminen·cja · · 

8 752 

39 766 

80 8'.! l 627;}82 71 ;,35 !154 9211 po kój 

:l:lO 151 398 31 ..t31 235 l!M Godulla 
77 102 683 85f> 80 738 746 784 Gothard 

77819 19 924: 17H 28 Błogosławieństwo Boże 

54 798 567 7 46 
17 9H 155 272 

4 724 45 908 

66 225 593 005 Hrabia Franciszek 

19 !Hf> HO 300 Hrabina Laura . 

20 04f> 141 ,309 Hille brand 
Hugo (M anzel) 
Piast . 

750 0:19 6920817 938 :127 7639717 Wyzwolenie 

57 879 528 550 

57 335 4371 28 
31 f>33 259 600 
59 200 486 4uC 

29 103 '.!.11 109 

:l9 738 405 986 
42 792 359 552 

25 030 26f> 620 

56 880 5 i5 720 

46 385 326 570 

38 H92 302 397 

,--wy-d-o-by_c_i_a_w_r-. ·-19-13---y-m--l--70- ,-07-l 64
1
66 ~ 87,67 71

1
:17 Św. Barbara 

Św. Jacek . 

45 60.') 4.41 892 

50 353 463 594 
19 806 210 603

2
) 

43 100 +1 8 101 
27 822 276 1 :Jf) 

44 967 łO-t 382 

13431 230 278 

29 02:1 287742 
ł3 709 373 62 1 

!6 970 410 432 
18 4 14 226 8:1:1 

25 74fi 233 115 
112 31-! 278 131 ' ) 

32 5117 2!ll 8GO 

59 rn2 ~):is i „ 5 
2> 

:łi .')01 ~!I !8 

116; ''" 132'710 

Okrąg górniczy Tarnow- Lithandra 20 38 1&2 875 

skich Gór. Matylda Pole-Wschodnie l !16 ;14 fl07 01 61 565 493 427 
Andaluzja . 13 3f> l 203 .~39 30 ~45 :!9 911 Matylda Pole-Zachodnie J 
Florentyna . 29 001 :!37 99J ~) 5 :i20 468 21 I Śląsk 49 !)00 40f> !>98 .;o 330 402 OHO 

Radzionków '.:3 4.j 321 132 Gl 1i~ :i 1:> O ;, Wolfgang :n 201 2'8 :180 4; 326 351 880 
--R-a-ze_m ___ , __ '3_6_19_7_ 1_ '-62- 66_2_ -1-49_7_$7_ -12-8-22-0-i Razem 61)4Hll4 6!l2405 J 8:30 399 1689356!1 

-, -wy-d_o_b_y-ci_a_w_r_. -19-13---y-m--•--4-6,-5-3
1 
- 6-0-.6-:l -·•-l-0;-;,-21ł-1 

90, I :1 -~-w-y_d_o_b_y_c-ia_w_r_. _1_9_1_3--y-m_,_ti_ifi-,2-7-
1
·-,-12-, .-26-. -ł·-7-9-,2-5 1-M, 79 

1) W paidzierniku nastąpiło zlanie kop. Aleksander i Szczę łć Boże w jedną pod nazwą .,Zjednoczone kopalni e Aleksander„ . 
' ) Liczby poprawione, 
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30 

Nazwa irnpalni 

Okrąg Górniczy 
Dąbrowski 

K -:it>alnie głębokie. 

Jakób I 
Flora 
Ignacy 
Jadwiga 
Fel iks 
Jerzy 
Juljusz 
Kazimierz 
Koszelew i Paryż 
Modrze1ow 
Reden 
Władysław 

Razem 

Kopalnie płytkie. 

Alwma [ 
Alwina Il 
Batory . 
Franciszek 
Halina 
Helena 
Hieronim 
Irena 
Jawor 
Józef ·1 
Józefa 
Karol 
Katarzyna 
KoUątaj 

Krystyna 
Ksawery 
Lech 
Lilit 
Mac1e1 (szyb 34) 
Maksymiljan . 
Michał, 

Mikołaj 

Nadreden 
Orion 
Porąbka 

Stanisław 

Staszic . 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 

Rok 1925 

I 
6917 48800 

29 100 223 981 

15 814 153 366 

961 8 653 

- 4735 

17 437 

32500 

30 580 

42586 

25 726 

20 387 

181 507 

339 500 

275 421 

41:~ 109
1
) 

l f>7 506 

177 340 

Rok 1924 

1 837 

30 517 

23 813 

52 

35 081 

47 300 

22 347 

71 145 

14 265 

::> CIS 
~ CIS,..>1 
... u ·
N :S ~C s 
U ...1o1 O C> 
o o..>:·o." N o.,, o .,, -~ 

Cl. 

Nazwa kopalni 

8 P51 T elmut (Joanna) 
207 083 Uran 
1811 78 Wanda 

2349 Wańczyków 

Baśka 

271 617 Wojciech 
~1 1 225 Neptun 
285 267 Razem 

Rok 1925 
-"I ·a „ 

f ) 

·;:i .,, 
•N „ 
o.. 

893 

13P 

4-18 

40 

8 010
1> 

1 2 17 

681 

Rok 1924 
-"I ·a ... 

C) 

·;:i .,, 
•N „ 
o.. 

2336 

621 

23 

170 

16 275 

4 607 

20 441 115168 1-2_3_1_80_
1
,_2_1_3 _30_8_ 

240 951 2133 645 293 428 2261 409 

~o 441 175 168 23 780 27'3 308 

526 869 Z kopalń głębokich 
lOO 708 Z kopalń płytkich 
204 737 ;.....;'-----1----1·---1----1----

18 943 B9 727 19 512 161 425 Ogółem · 261 :392 2308 813 317 208 2534 717 

240 951 l:n:l3 G:l-5 I 293428 j 2261409 % wydobycia l 913 r. 100,43 87,95 
121.87 I 96,55 

4 981) 

1 353 

- 1 

2 074 

37 

208 

1450 

4 834 

[>32 

3 518 

4943 

124 

3R 746 

2117f> 

31f> 

14 405 

388 I 
625 

4 860 

12 656 

39 1ll ! 

6 1211> 

:rn 671 

3134 

377 

3344 

440 

194 

I 163 

590 

ó 146 

588 

3 018 

22 826 

1 034 

Okrąg górniczy 
Sosnowiecki. 

Kopalnie głębokie. 

21! 0 Antoni 
35~ Czeladź 

31 925 Grodziec I 

I 
18 332 Grodziec li 
3 894 Hr. Renard 

12 584 Jowisz 
2 637 Mars 

'12 494 Saturn 
528 Wiktor 

11 92! 91 2a
1
) 8 750 

43441 408 980 62 963 

72f>7 80 930 12 163 

41 973 339 120 49 051 

50 245 H S 603 I 76 287 

36 064 352 194 51 261 

3 762 53 '?21 3 197 

36 728 36& 600') 57 546 

29 054 265 600 44 260 

62868 

457 481 

96 734 

375 052 

602 015 

3~,1 8f>6 

36 599 

4.')8 490 

330 421 

27 79& 

1 997 

1 410 

955 

______ R_az_e_m __ 1_2_6_0_4_4B_l_24_0_5_9_62_._1_3_6_ó_4_78_1,?_~ 7_7_1_5_16_ 

Kopalnie płytkie. 

1 
Adela -
Tadeusz -

721 
Razem 

5 957 
g 807 Z kopalń głębokich 260 4.48 2405 962 

1133 Z kopalń płytkich -- -

l 399 Ogól em . 260 448 2405 962 

1 449 
% wydobycia 1913 r. 8 +,57 77,8>3 

21 951 Okrąg górniczy 
38 712 Krakowski 

2 794 Sobieski 
21 llO Andrzej 

f> 699 Szczotki (Pokład.) . 

14 955 135 606 

32 Of>7 265 176 

860 2 368 

344 

u ;, 

489 

365 478 2771 516 

- 489 

365478 2772 005 

11 8 ,67 59, 7:-1 

19 397 

28632 

937 

120 021 

235 900 

8445 

1
) Liczby poprawione. 
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Nr. I PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 31 
----------~-~-----

Rok 1925 Rok 192.+ 
..w :> "' ..w :> „ 

~ łS..,M ..w 
-~ ·a • u·„ ·s Oo tJ Cl 

Nazwa kopalni 
„ 

N :> · C:: E o " N !:' "C ... 
·;< tJ-" o " ·t1 tl..,W o .~ o o..>e .• 0 O .>I N „ Q, „ N „ o. „ „ 
•N o"tl •N o .„ • "'l:l "'l:l •N „ „ „ . o.. o ~ o.. o Q, 

Mieszko - - - 115 

Państwowa - - - 554 

Jan Kanty 4 810 62 548 13638 95888 

Kościuszko 21 496 155 520 25 832 176 460 

Piłsudski 36 f>83 288 336 52 463 327 210 

Janina 13 872 141 258 18393 151 250 

Niedziel iska - - 353 2528 

Bołesław (Tencz.) - 128 244 3 958 

Artur 25 253 191 150 27 429 203 769 

Kmita -- - - 6187 

Krystyna 6442 53 954 8343 75 662 

Zbyszek 696? 63414 3 306 21150 

Leopold - 508 428 8976 

Razem 163 295 1359 966 199 385 1438 073 

% wydobycia 1913 r. 99,43 82,81 12!,40 87 ,56 

Węgiel brunatny 

Okrąg górniczy 
Częstochowski 

Adela - - - 391 

Gustaw 2 849 20648 1 526 13 434 

Helena - - - 77 

Kamila 474 3162 330 4666 

Ludwika - - - - 1242 

Łazy - - - 431 

Łośnice - 1 441 703 -ł083 

Paulina (Niwa) - - - 2126 
Zygmunt, Hugo (Jan 
Karol, Fryderyk) 2 027 18 03 1 I 715 26277 

Feliska . - I 465 310 3 101 

Razem 5 350 44 747 4fl84 55 828 

% wydobycia 191 3 r. 4:1,40 34,74 35,47 43,34 

Okrąg górniczy 
Sosnowiecki. 

Teodor - - - 4954 

Razem - - - 4954 

Okrąg gorn. 
Stanisławowski . 

(Mołopolska · Wsch.) 
Leopold (Zygmunt)' - - 85 1601 

Alfred (Roman Il) 656 4 51:~ 50S 1471 

Razem . 656 H>l3 I !'>93 3072 

% wyoobycia 1913 r. 21,05 14,48 I 19,02 9 ,85 

B. Dzielnica Pruska I Klara IV - H07 747 9 17.J ---
Razem ··- 3 407 I 74.7 9174 
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32 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 1926 

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

Październik 

r. 1925 r. 1924 

Zagłębia i okręgi górnicze 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Katowicach 

Okrąg G . Katowicki . 
„ G. Huty Królewskiej 

" 
G. Rybnicki 

" 
G. Tarnowskie Góry . 

Razem 

Wyższy U rząd Górniczy 
w Warszawie 

Okrąg G. Dąbrowski 

" 
G. Sosnowiecki 

Razem 

Wyższy Ur7ąd Górniczy 
w Krakowie 

Okrąg G. Krakowski 

Ogółem 

Wyższy Urzłld Górniczy 
w Warszawie. 

Okrąg G. Częstochowski 
„ G. Sosnowiecki 

Razem 
„ G. Stan i sł a w owski 

Była dzielnica Pruska 

Ogółem . 

2 

7500!9 

i """ 385828 

6() 197 

1896 438 

. 

261392 

260 448 

521 840 

163 29fl 

2581 573 

5 350 

-

!', :150 

656 

-

6006 

· .; e s. <I>. 
·~..o>-.!~ <I „_ 
fJ ..2 . ~O' 
N v e-P. >. • ;t Ol „ 

oo ·;:; ~ 

3 

70,07 

66,27 

91,57 

'16,!>3 

70,71 

I '. 

100,43 

84,57 

91,83 

99.43 

75,61 

I 41,40 

-

41,40 

21.05 

-

I 37,44 

4 

938 427 

830 399 

410 603 

H,9787 

2329 216 

317 208 

36!H78 -
682 686 

199 38!> 

3211 287 

I '1584. 

-

4 584 

593 

747 

5 924 

1) Z przeciętnej liczby mieaięcznej wydobycia całorocznego. 
1) Liczby poprawione . 

5 

87 ,67 

79,2:i 

9?,45 

105,29 

86,85 

l:H,87 

118,67 

120,13 

121,40 

94,05 

I 3fi,47 

-
35,47 

19,02 

-
:~6,93 

r . 19!3 I Od pocz'ltku roku do końca października 
4) 4) 4) 

c ·- c 
- U N .,. >. u .„ ..o c,)l 

u o ·-4) "O „ 
~ ~ ·~ 

ton ny 

6 

r. 192!1 

••••Y I 
7 

Węgiel kamienny. 

1070 ~99 69208d) 

1047 8 l7 6524051!1 

421 363 3692 0:-7~) 

1-12 263 862 6622
) 

2681 S-12 17999 ;,37 

260285 2308 sd> 
307 982 2405 9622

) 

568 267 4714775 

164 233 13Ml sir:6 

341-1 342 24074 :~2s I 

8 

64,66 

62,26 

87,62 

60,f'l4 

67, 12 

87,9[) 

77,88 

82.f>O 

8~,81 

70,44 

Węgiel brunatny. 

I 12 924 .J:.!747 34,74 
- - -

12 924 44 747 3-!,74 

3 117 H>13 14,48 

- 34.07 -

I 16 o.u I 52 667 
I 

32,92 

r. 1924 I r. 1913 

tonny tonny 

9 IO 11 

76397171 71,37 I 1 o 703 990 l) 
6 893 f>6ó 65,79 10478 :701

) 

3 78? 61\9 89, 89 4213630 1
) 

I 282 207 90,13 1422 630 1
) 

19603 148 73,10 26 8 :8 420 

2 ;,34 717 96,55 2 625 228 

2 772005 89,73 3 089 404 

5 306 722 92,86 5 7 !"'6'.32 

I '138 073 87.!>6 I 6'12 330 1
) 

26 347 943 77,10 34' 175 382 

. 
I 55 828 43,34 I 128 Slfi 

4-954 - I -

60 782 .ti,19 12881fl . 

3 072 9,8f> 31, 172 1
) 

9 174 - -

73 0281 4f>,6.'> I 159987 
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Okręgi górnicze 

w yżazy Urząd Górniczy 
w Katowicach . (Śląek ) 

o . G . Katowicki 

% 
% 

„ H uty Królewsk iej 
„ Rybnicki 
„ Tam owskie Góry 

Razem 

do rozchodu 
do wydob ycia 

w yżazy Urząd Górniczy 
w Warszawie 

(zagł . Dąbrowskie) 

o G. Dąbrowski 

% 
% 
w 

o 
% 
% 

% 
% 

" Sosnowiecki 

Razem 

do rozchodu. 
do wydobycia 

yżazy Urząd Górniczy 
w Krakowie 

( zagł. Krakowskie) 

. G . Krakowsk i 
do rozchodu . 
do wydobycia 

Ogółem: 

do rozchodu. 
do wydobycia 

*) liczby poprawiona. 

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

2 3 4 5 6 7 

. I 
408 621 750049 - 140 2 155 32 1 156 623 

318 689 6!l4 364 - 808 808 - 1 013053 

193 393 385 828 - 15 623 13608 - 581 236 

111 511 66197 - - - - 177 708 -
! 032 2H l 896 438 - 16 571 16 571 32 2 928 620 

54,49 100,1 2 -- 0,87 0,87 0 ,01 154,6 l 

54, 43 100,00 - 0,87 0 ,87 0,01 154,4..'1 

269 727*) 261 392 - 777 777 544 ó30 795 

132 568 260 448 220 - - - 893 016 -
402 295 521 840 220 777 777 544 923 811 

74,34 96,43 0, 04 0,14 O,H 0,10 170, 71 

77,09 100,00 0,04 0,15 0,15 0 ,10 177,03 

52 397*) 163 295 - 41.5 415 - 215 692 

32,82 102,30 - 0,26 0 ,26 - i 35,12 

32,09 100,00 - 0,25 0,25 - 132,09 -
l 486 906 2 581 573 220 17 763 17 763 576 4 068123 

57,30 99,48 0 ,01 0 ,68 0,68 0,02 156,77 

57,60 100,00 0 ,01 0,69 0,69 0,02 157,58 

R o 2 c h ó d P ozo1ta -

1-~~~~~~~~~~.,-...~~~~~~~·~~~-:-~~~1 łoać na 

z b y 

I Razem 

Ek1port I 
(9 + IO) 

W kraju 

9 IO 11 

392 ~55 267 502 659 757 

447 109 207 333 654 442 

199 751 121 998 321 749 

47 74f> 11 591 59 336 

1 086860 608 424 1 695 28! 

57,38 32,12 89,50 

57,31 32,08 89,39 

209 491 30 198 239 689 

194 760 38 066 232826 

404 2&1 68 264 472 515 

74,70 12,61 87 ,31 

77,47 13,08 90,5ó 

129 077 3 800 132 877 

80,86 2 ,38 83,24 I 
79,04 2 ,33 81,37 

I 620 188 680 488 2 300676 

62,44 26,22 88,66 

62,76 26,86 89,1 2 

Zu życi e 

Cele Razem 
Deputaty 

kopalni (12+ 13) 

12 13 14 

6~ 094 15 460 77 f>54 

36830 13 ;)gr, 50 415 

42 660 9!93 52 lf>3 

16 701 2 031 18 732 

158 285 40 569 1988M 

8,36 2 ,14 10,50 

8,35 2,a 10 ,49 

28788 9 255 380! 3 

24 383 6224 30607 

53 171 1f> 479 68 650 

9,83 2,86 12,69 

10, 19 2,96 13, 15 

21 714 5 04'3 26 757 

13,60 I 3.16 16, 76 

1s,;w 3,09 16,39 

233 170 61 091 29! 261 

8,99 2,35 11,34' 

9,03 2,37 11,40 

Ogółem 

15 

737 311 

704 857 

373 902 

78068 

1 89!138 

100,00 

99,88 

277 732 

263 433 

5411 65 

100,00 

103,70 

159 634 

100,00 

97,76 -
2 Ml:! 937 

100,00 

100,52 

zwałach 

na na„ 

1tępny 

mie1iąc 

(8- 15) 

16 

419 312 

i:IOS 196 

207 33-! 

ll9 640 

1 034482 

54,61 

54,55 

253 063 

129 583 

382 840 

70,71 

73,33 

56058 
-

35,l'.? 

34,33 

1 473 186 

56,77 

·51,06 

Aleksander S tein. 

z 
:1 . 

'"O 
~ 
N 
[Tl 

0 
r 
> o 
0 o
~ 
z 
n 
N o 
i: c ...., 
z 
(=) 
N 
~ 
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Obrót węgla bruna tnego w Państwie Polskiem w październiku r . 1925-go (w tonnach). 
,,...... 

-ii ~ =fr ~ ' .... .., 
...<: o I R o z c h ó d .,. 

" „ .., 
~e 

„ ·;; 
N 

a ~ ~ a~ ~r " 
,...., „ „ 

o o ·e "' o. .., 
" •·O o. ·- • •O -o ... „ .5 „ Cl „ „"' ......... i O.· - ·;:; >. „ z b z ż i '<r „ >.- "' Cl o + y t u y c e - Cl 

"' N O. N ... „ [ N Il. CIO 
N .~ ..o „ „ C) „ „ „ . + c ._, 

Okręgi górni c ze . .., s o Il. N o „ o o Il. N c+ - . .., >. .. „ o ::> c ·O „ -" - "' 'i: - .. c 
o o >. s ·~ o ::> ~+ "' iii ~ 

......... ._, o o. 
... bo ~ 

C ·- o s c ·- ::> .., 68' s~ -„ c o c ·;- o. Cl t 2' „ C) „ C) 

"' c: >. - C) ~ ~ ·;: o - ; ~ + s 
~ -a ·~~ i:! „ c: •• N 

„ 
~+ 

o C) . „ . .., ..li 
„ 

-" 
„ 

~ ·= 
C) „ 

~ 
o. „ ..... :-0 o c: 

N o „ 
·~:fi' o:: e " o:: - N 

o N -" ~ „ " o '-' bo o 
a. et o Cll = po.. • N "i o a. 

N u 

2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 

Wyższy Urząd Gór- I I . 
niczy w Warszawie . 

Okrąg Częstochowski 2-M ó 350 - - - - ó 594' ~ 993 - 4 993 254' 158 4-12 5 ! Ol'l 189 

Okrąg Sosnowiecki - -- - - - · - - - - - - - -- - -
' Razem 244 5 350 - - - - 5 :i9..l 4 993 - 4 993 25! 158 41 2 5405 189 

Okrąg Stanislawowski . 28 656 - - - - 684 680 - 680 - - - 680 

Byla Dziel~ca P ruska - - - - - -- - - - - - - - - -
Ogółem 272 6 006 - - - - 6 278 5 tl73 - 5 673 25! 158 4-12 6086 19!\..l 

93.70 I .~ 
-- -o d o rozchodu 4,4-7 - - - ! 03,17 1 93,23 

I 
- 113,23 ł,1 7 2,60 6,77 100,00 3 ,1 7 I() - - -

% do wydo bycia 4,53 100,00 I - - - 10!,53 !lł,46 - 94, 46 4,23 2,63 6,86 101,3?. a ,21 

Obr ót brykietów w brykietowniach w Państwie Polskiem w październiku r. 1925-go (w tonnach). 

-ii ~ ~ 
o .., 
o. R h ó d .,. 

" „ „ o z c ·; ,-.. 
N łll 

a~ ~ ~ >.,....., „ u „ "' C) "' 

o. ... •>- O o..o o I ,....., ·91 O.- „ „ „ „ 
N o. • ·;; "' „ ~[ „ "' z b z i i -" N O. ~t 

y t u y c e Cl <O 
N ' e -" „ „ „ „ + c:....,, 

Nazwa brykie towni ::> C. N C. N . .., „ ·2 + ,,...... • .., >. 
•• o o o ::> 0 .2 „...., ... CIO ·;: °' 

•• Cl 
o bo o': c: ·~ c c .-........ ::> .., + ~ c ,,...... ._, o c. ... " „ c 

~::::. 'C' s= ... "' 
~ ·a 

„ „ o „ 'i: c „ o Cl s „ „ 
·- N :; N „ u „ 

" 
- „ :; ~+ 

„ • 
~„ ..o >. ...: I) I) I) „ „ 

o I) „ 
~ s U :.ij IJ, "o - o c 

N N 
... · u N 

~ C) I) a:- •O N o „ -" . „ „ 
N >. o ........ bo o a. o.. Cll 

~ 
N " 

„ o a. o:: ..o 

I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I IO I Il I 12 13 I 14 

Emma I 1 302 ;, 4-19 - - I 6 721 I 498 .1, I 675 I 5 6!>9 - I - I - !) 659 1 062 

Król . 29 - - - 29 17 - 17 - - - 17 12 

Wujek . - 1 501 - - 1 501 H 93 - 1 493 4 - 4 1497 4 

Romer '.!24 8 927 - - 9 lfll 8 774 - 8 774 - - - s 774 377 

Dziedzice 180 5 8l:l0 ·- - 6 04'0 5 851 160 6 011 - 29 ~9 6 040 -
Razem I ';'3~ 21 707 - - 23 4-12 21119 835 21 954 4 29 33 21987 1455 - ----

% do rozchodu . 7,1}9 98,73 - - 106,62 96,05 3,80 99,85 o,o~ 0,13 O,Hi 100,00 6,62 

o do wytwórczości 7,99 100,00 - - 107, 99 97,29 3,85 101,14 0,02 0, 13 0,15 101,29 6, 70 .o 
Ale/e3tlnder Stein. 
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Nr. I PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 35 

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

-ii ~ :i: ...... 
R h ó d 

u 

"' o z c .,. 
Q ·o ·o I ·; „ 

>. „ >. • Cl „ „ o ~ o. u „ „ „ „ 
'6 o .,. „ „ o. „ o. "tl +-o. „ o. „ ....... o.·- .„ „ N ::i "' 

I 
z b y t z u i y c i e N >. • + - „ c: 

N.~ ..... o ::i • • ::i ..... + c: o. 
Nazwa koksowni •U E ::s c: ·~ o._ o N 

'""'E "tl „ c: c: c: ....... 

I 
....... 

~ .„ o .!? t.I o Q ..... .,. co ... . 
o o o: o. „ :; „ 

•U =rr ::i u + ·a .t-
~= 

o „ 
... tlO ~~ E - c: „ ł) Q"tl .. >. 'f ·a ..... Q ~ 

„ e .., ·- „ :i: ~ 
„ „ ....... - o :; Q 

:; c: 

I 
„ „ .... „ o ..... „ 

I e Q. o. "'+ .... „ 
o.. „ (/') „ o. tlO U ..>1 „ o ·O o „ o. o. • ~ 

„ Q o Q o:: - tlO „ 
o 

I 
„ . >. N 

„ 
..>! o ............ o o o.. "tl 

„ o.. o:: 
I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 7 I 8 I 9 I 10 I li I 12 I 13 I 14 -

1 736 1 i) 580 1- 1 Czerwionka 
Emma. . 41i 477 16 734 

7 316 1 6006 1 -I 6006 1 10 I 
ll2 211 13862 3 952 17 814 I 

:s Hl 6 019 1297 

1 17 815 44396 

Falva 480 5 540 6020 5429 284 5 713 7 7 :, 720 300 

Pokoju 3027 13474 16 !iO! 13 616 - 13 516 - 13 f>16 2 985 

Gotarda 401 8862 9 '.!63 7154 l 708 8862 - 8862 401 

Huberta 5110 6190 11 300 6865 490 7 355 - 7 355 89„fl 

Knurów 7 ;)28 14680 22 608 19 251 3 231 22482 26 26 22:,os 100 

Królewska Huta 1167 4:744 5 711 4876 - 4 876 - 12 !2 4 883 823 

Wolfgang . 42 794 13 019 55 813 16 982 I 987 18 969 21 ., 23 18 9!l2 36821 

Razem 107 920 88 823 196 74:3 98 941 11 652 105 593 65 17 ~2 10.) 671i 91 068 

% do rozchodu 102:13 84,05 186,1a 88,90 11,02 99,92 0,06 0,02 0,08 100,00 86,18 

~ 
iO do produkcji 121,50 100,00 221,50 io:-i,16 13,12 11'3,88 O.D7 0,02 0,09 11 8,97 102,53 

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

I 
-

G a t u n k i o o z b y t Razem do zbytu 
Gruby I Kostka I Orzech I I Koksik I Miał ogólnego 

I i Il I i Il Groszek 

I. w kraju. 62 156 7 064 5 989 1592 11 487 5 653 93 9~J 88,97 

li. Zagranicę. 

Do Niemiec - - - - - - - -
Austrji 694 l 550 2458 - - - 4702 4,il5 
wolnego miasta Gdańska 1 ·U f• 1 16! 229 - - - 2 808 2,66 
Węgier l 277 !77 I 009 - - - 2 45:; 2,.'33 . Rumunji 1 0 :1:5 40 30 404 - - 1 519 1,44, . Czechosłowacji - - - - - - ·- -. wolnego miasta Kłajpedy - - - - - - - -. Szwajcarj i - - - - - - - -. Danji - - - - - - - -. Włoch 15 131 - - - - 146 o,a 

. Jugosławji - - 14 - - - -- 14 0,01 . Szwecji - - - - - - - -. Litwy - - - - - - - -
Razem zagranicę 4446 3062 3 74:0 404 - - 11652 11,03 
Ogółem 66602 IO 126 9 729 1900 ll ..S7 5653 105 593 -
% do zbytu ogólnego . 63,08 9,59 9,21 ! .89 10,88 5,35 100,00 100,00 

A leksander Stein . 

• 
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Zbyt węgla kamiennego w Państwie Polskiem w październiku r. 1925-go 

według rodzajów odbiorców. 

Rodzaje odb ior ców 

I. Przemysł. 
Metalurgiczny-żelazny 

Metalurgiczny-innych metali 
Koksownie 
Brykietownie 
Górniczy (kopalnie rud i kopalnie nie ma jiice węgla 

własnego) 

Naftowy 
Solny 

" 

Cementowy i ceramiczny oraz cegielnie 
Obróbczy (metalowy i inne) 

i wapien. 

Chemiczny 
Garbarski i przetwory zwierzęce 
Rolniczy (przetwory rolne, browary, ml yny 

rzelnie) 
Cukrowniczy 
Papierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie przemysłu 

Koleje żelazne 
Żegluga. 

Razem p rzemy 
Il. Inni odbiorcy. 

sł 

Instytucje miejskie (elektrownie, tramw aJ e, 
ciągi, gazownie i inne) 

Wojskowość 
Instytucje państwowe 

Opał domowy 
Pośrednicy 

y Razem inni odbiorc 

Razem w kraj 

Wywóz zagranic 

Ogółem zby 

u 

ę 

t 

i go-

wodo-

Wyższe 

w Katowica eh 
(Śląsk) 

ton ny 
lzbytlraj. 

'"'' I . ' 
59 P27 5,51 

117 455 10,Sl 

20330 J,87 

5130 0,47 

- 16 167 1,49 

720 0,07 

33 962 3,12 

3f1 225 3,24 

24676 2,27 

978 0,09 

50337 4,63 

34 726 3,20 

12 904 1,19 

26 902 2,47 

57 991 5,34 

563 619 51 ,86 

94-533 8,70 

810 0,07 

77 322 7,11 

20946 1,9::3 

4 219 0,39 

143 214 13,18 

182 197 J6,76 

f123 241 48,14 

1 086860 100,00 -608 424 55,98 

1 695 284 155,98 

-
U rzędy G Órni c ze 

w Warszawie w Krakowie 
{Z. Dąbrowskie) (Z. Krakowskie) 

ton ny lzbyt~l.raj . t on ny- lzbyt~kraj, 

- ' '• :) 
I 

5 700 l ,41 565 0,44 
- - - -
- - - -

fi g66 1,47 -- -

- - 2890 2,24 

l 658 0,41 7 725 5,98 

6 974 1,73 7 389 5, 73 

6 516 1,61 4 623 3,58 

20 Ol 'I 4,95 2 75& '2 ,18 

243 0,06 --

13 589 3,36 l 053 0,8~ 

40112 1,00 l lOS 0,86 
8 542 2,11 595 0,46 

40127 9,93 225 0,17 
17 282 4,28 145 0, 11 - - -162 413 40~ 18 29 158 22,59 

95 580 23,64 fl0:-H5 38,98 
1 336 0,33 - -

19 160 4,74 4016 ::, l ! 

12 107 2,99 1323 1,02 
1 !21 0,28 2463 1,91 

26 684 6,flO 32 283 25,01 
85 8fl0 21,24: 9 &19 7,3S -2-:11 838 59,8~ 99 919 77,41 

!04 251 100,00 129 077 100,00 

68 264 16,89 3 600 2,94 -
472 515 116,89 13287? 102,94 

R 

tonny 

98 041 

G6 192 

117 4fl5 

20 330 

11 096 

19 057 

10103 

48 325 

46 364 

47 448 

1 221 

64979 

3~866 

2.2 041 

67 254 

1:-. .i1 8 

755 190 

240 428 

21!6 

100 498 

34 ~76 

7 803 

202 161 

277 ó66 

864 908 

1 620 ISS 

680 488 

2 300 676 

a z e m 

% Ogółem r-lzby t. krai 

'. 
ł,~9 

7,25 

112G 

0,68 

1,18 

0,62 

2,98 

2,86 

2,93 

0,08 

.J:, O! 

2,46 

1,36 

4,15 

-J ,65 

46,61 

14,8! 

0-,13 

6,2i 

2,12 

0,48 

12,-!8 

17 , 13 

fl:1 ,39 

100,00 

42,00 

1-12,00 

4,26 

2,88 

5,il 

0,88 

0,48 

0,83 

0,H 
~.10 

2,02 

2,06 

O,O!i 

2,82 

1,73 

0,96 

2,9~ 

3,28 

32,82 

10,45 

0,09 

4,37 

1,49 

0,34: 

8,79 

12,07 

37,69 

70,:!2 

29,:i8 

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

w y i • z y u r z " d G ó r n i c z y 

-
R a z e m . w Katowicach w Warezawie w Krakowie 

D o k r a i ó w (Śl"1k} {Zagłębie D'łbrowekie} (Zagłębie Krakow1kie} 

o o Ot Sto1unelc o 0:0 o Q o o,o 
eksportu eksportu z o ekeportu 0 

0-wy do tonny z zagłębia ogólnego tonny 
zagłębia Dę· 

ogólnego ton ny z zagł. Kta· ogólnego ton ny ogólnego 
Śląskiego ekeportu brow•kiego eksportu 

kowskiego eksportu 
ek1portu 

2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 

Do Austrji 238 31!": 39,1 7 35,02 33 512 49,09 .J., 92 2430 63,95 0,36 27.J. 257 40,30 
„ W~gier 83 576 13,74 12,28 18 152 26,59 2,67 60 22,6R 0,13 102 588 l!>,OS 

" 
Szwecji 70 ~42 Jl,55 10,32 2 018 2,96 0,30 -· - - 72 !!60 10,62 

„ Czechosłowacji 4-0751 6,70 5 , lł9 10 557 15,46 I , 5f1 510 13,.J.2 0,07 51 818 7,61 

Gdańska 56517 P,29 8,31 50 0,07 - - - - !)6 567 8, 3 1 „ 

• Danji 52686 8,66 ?, 74 730 1,07 0, 11 - - - 53 416 7,8!> 

" Jugosławji .. 13588 2.23 2.00 20 0,03 - - -- - 13608 2,00 . Łotwy 2:i 465 4,02 3,59 120 0,18 0.02 - -- - 24 58!'l 3,6! 

" 
Włoch 6292 1,03 0,93 20 0,03 - - - - 6 312 0,93 

„ Rumunji 2 916 0,43 0, 43 675 0,99 0,1 0 - - - 3 591 0,!\3 
Litwy !! 899 0,48 0,43 - -- - - - - 2 899 0,4:3 " 
Szwajcarji 6 136 1,01 0,90 - - - - - - 6 136 0,90 „ 
Kłajpedy. 2 1136 0,48 0,43 - -

" 
- - - - 211~5 0,43 

Bułgarji - - - - - - - - - - -" 
Francji 90 0,01 0,01 2 410 !3,53 0,36 - - - 2 500 0,?,7 „ 
Holandji 2 rno 0,36 0,32 - - - - - - 2 190 0,32 " Anglji 160 0,02 0,02 - -

" 
- - - - 160 0,02 

Finlandji 2360 0,39 0,3f> - - - - - - 2 360 0,35 „ 
Rosji - - - - -

" 
- - - - - -

Estonji 850 0,14 0,13 - - - - - - 8:io 0,13 " 
NorwPgji ')~0 0,09 0,08 - - - - - - !)60 0,03 " 
Niemiec 896 0,1 5 0,13 - - - - - - 896 o, 13 " . 

-
Ogółem. 608 .J.24 100,00 89,41 68264 100,00 10,03 3 800 100,00 0,56 680 4 8 100,00 

-
Ogólny eksport- we wrześniu 517 469 100,00 90,30 52 235 100,00 9,11 3 375 100,CO 0,59 578 079 100,00 

roku 1925-go 
Ogólny eksport w październiku 

41805 1 1 08!1 11 1 I roku 1924-go 1 039 6!7 100,00 Q!j ,99 100,00 3,86 I 6ó9 100,00 O,ló 100,00 

""O 
:::o 
N 
[Tl 

CJ 
r 
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38 __________ P_R_Z_E_GLĄ~ GÓRNICZO-HUTNICZY. 1926 

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

(w tonnach). 

Wydobycie galmanu. 

Galman d o p ł ó k a n j a 
Galman brylHty nieeortowany I z błyszczem I Ra ze m ołowiu 

Od początku Nazwa kopalni 

I Od początku roku do 30-go 
Listopad roku do 30-go Lietopad lis~opada 

listopęda 

Bolesław 640 6 631 1 690 813 2503 30 316 

Ulisses 500 6623 259 

Razem 1140 13 254 1 690 813 2 503 30 [>75 

Wydobycie blendy, pirytu rudy żelaznej. 

Do plólcania 
Blenda brylasta Blenda cyo•owa z bły szczem Pi ryt Ruda żelazna 

Nazwa kopalni 
ołowi u i pirytem 

l Od początku 
Listopad I Od początku I Od początku I Od początku 

Lietopad roku do 30-go roku do 30·go Listopad roku do 30-go Listopad roku do 30-ao 
listopada listopada listopada listopada 

Bolesław 

~ 
- - ·- I - 298 58 692 . . 

Ulisses . 223 H94 17 221 I 376 1 337 7 41 - --
Razem . 223 2 494 17 221 376 1 635 65 733 

;: 

Płókanie galmanu. 

- Przy płókaniu rud galmanowych - P r z y p ł ó k a n i u blendy 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blenda płókana I Błyazcz ołowiu I P i r y t 
"O ..,, ..,, ..,, 

Nazwa płóczki ..,, I tlS Od poczlltku • Od początku tlS Od początku al Od początku "' Od początku· c. c. c. c. c. 
o roku do 30· go 2 roku do 30-gol 2 roku do 30·go 2 roku do 30·go 2 roku do 30-go „ 

ł .!! listopada „ li•topada • listopada • listopada „ listopada 
..J :.:i :.:i :.:i :.:i 

Józef . -
'"' ~ 

18 I 860 I ó 964, 45 

~~ 4 842 

Bolesław . • 1 422 ~~ · 121 1 104 - I l 351 985 ----
Razem . 1 422 11 570 121 l 122 860 7 315 45 800 5827 

Wytwórczość cynku pyłku cynkowego. 

. y n k p y ł e k c y n k o w y 

Nazwa huty ~ Li"•P•~ I I O e! początlcu roku Listopad Od początku roku 
do 30· ,lO lietopada do 30-go listopada 

aulina . p 
K 
J 

onstanty 
adwiga. 

248 

223 

l 2~8 

Razem l 689 

2 495 I 39 423 

2 040 ,,. - l 

11 819 - -

16 3f>4 ~9 424 
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Nr. PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 39 

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

-~ęgiel kamienny. 

Robotnicy, zatrudnieni na dole -
\ 

ZI 

n . 

ni . 

ziec I 

sław. 

K, 

Cze. 

Gr od 

Flora 

Rede 

Anto 

Gr od 

-Orion 

Stani 

Hele 

Wań 

WCJj 

Halin 

Porą 

Karo 

Kryat 

Kaa w 

Maka 

Mich 

Baśka 

Jakób 

Neptu 

Zdzia 

.St as z 

na. 

czyków . 

ciech . 

a . 

bka 

l 

yna 

ery 

ymiljan. 

ał. 

n. 

ław . 

yc 

R a z em 

Robotni· 

C: i. rnicy cy wy· 
kwaliEiko· 

wani 

1.'iO 52 
226 59 
16 8 
)7 49 
') 64 

18 
27 
35 

-
211 

224 
-
164 

223 

161 
51 

186 
88 

""' 
37 

~ 22 

1~ 
2 

39 
16 

9 1 
- -
60 16 
16 -
!l2 -

- -
- 2 

27 5 
50 4 

'12 1 
60 12 
l~ -
JR -
20 5 

4068 1 782 

Pomoc 
górnicza Chłopcy 

i inna 

418 -
430 3 

42 2 

4f,2 I 

649 -
343 5 

859 -
758 -
107 -
537 -

697 -
- -
686 --

698 3 

656 -
f>60 10 

468 -
311 -
191 -
204 12 
57 -

165 -
45 -
6 2 

- -
106 10 
22 -
62 -

--
l 1 

46 6 

44 ~3 

9 l 

175 -
6 2 

2 7 

24 -
9836 98 

Razem 

6'.W 

718 
68 

fi99 

983 
471 

1 013 
927 
127 
928 

1 085 
-

l 284 

I 1 242 

1147 
1 002 

908 
4-7 l 
296 
332 
119 
329 
90 
18 
-· 
192 
38 
94 

- -
4 

84 
131 

2!S 

2!7 
20 
?.2 
49 

lf> 784 

Zagłębie Dąbrowskie. 

Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

-
Robotni- Pomocni· Chłopcy Ogół' em 

cy wy· i cy wy· kwe.lifiko· Kobiety Razem 
kwalifiko· wani 

dziewczę-
wani i inni ta 

360 110 80 - f>!>O 1 170 

103 166 143 15 427 l 14:5 

17 rn 12 7 49 117 

13.t 278 197 26 635 U34 

186 236 269 51 742 1 72!°> 

59 161 84 7 3ll 782 

229 318 86 11 64:4 1 657 

2og 318 83 4 608 1 535 
20 33 2 - • 55 182 

212 561 -12 1 816 17·!4 

152 408 65 - 625 1 710 

- - - I - - -
407 473 f>O f) 935 2 219 

283 713 58 f) 1059 2301 

334 297 76 19 726 1 a.n 
302 265 68 23 658 1 660 
126 252 35 6 419 1 327 

H>O 272 57 6 485 956 

45 123 83 16 267 563 

65 8~ 29 4 180 512 

24 19 27 - 70 189 
30 28 f>9 -~ 117 -U6 

14 18 25 - 57 150 

3 - fi - d 26 

- 4 - - 4 4: 

26 13 29 4 72 26± 

1 17 !S - 36 74 

29 7 N - 60 15'1 

- - -- - - - -
- - 2 - 2 6 

4 12 13 " " 31 Ilf> 

7 6 - 33 46 177 
- 2 4 1 7 30 

20 93 ~2 -- 175 422 
- .!) [) 2 12 32 

- - - 3 3 25 

6 11 13 - 30 79 

3 551 [) 314 180;} 2)1 10921 26 70f> 
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40 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1926 

Węgiel kamienny. 

Robotnicy, zatrudnieni na dole 

Nazwa 

kopalni 

ściuazko Ko 

Pił 

Jan 
Le 

Szc 

Ar 

Kry 

An 

So 

Jan 

Spy 

Zb 

audaki 

Kanty 

opold 

zotki 

tur 

styna · 

drze) 

bieaki 

ina 

tkowice 

va zek 

i:{aze m . 

G6rnicy 

108 

181 

f>2 

-
5 

244 

89• 

507 

275 

239 

-
c35 

1 765 1 

Węgiel brunatny. 

Robotni· 
Pomoc c y wy-

górnicza Chłopcv kwalifiko· i inna 
wani 

76 283 -
132 538 -
li 71 -

- - -
- 8 -
487 - ·- -

66 113 -
12 641 -

103 342 -' 
116 372 -
- - -

4 91 -

1 007 I 2459 1 

Razem 

467 
851 

134 

--
13 

731 
268 

1 ! 60 

720 

727 

-
160 

5 231 I 

Zagłębie Krakowskie 

Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

Pomocni-Robotni- Chłopcy Ogółem cy wy-
i cy wy-

kwalifiko· Kobiety Razem kwalifiko· 
wani dziewczę· 

wani i inni ta 

125 115 45 16 301 768 

259 164 7'f) 21 [119 I 371' 

27 19 4 5 55 1 

-- -· -- ~ 

6 8 2 8 24 

354 ·· - 13 - 367 
,J 

!06 - 7 -- llB • 
149 212 26 121 5( 

l'i8 124 24 -
94 166 12 -

5 1 -- - ł 

24 33 l 26 

1 327 1 842 I 209 1 197 , . 

Zagł'ęl 

-

ł 

J 

I 

) Zygmunt Jan I I I I I I 
\ 39 3 16 'f>8 8 9 7 Karol - --

l 
Gu staw 44 2 46 - 92 6 28 -- -

Feliaka . - - - - - - - - -

R aze m . 83 ;, I 62 - 150 14 I 37 7 I - 208 

Ruch zapasów węgla 
od d. 1-go stycznia do d. 1-go listopada r. 1925-gt>. 

W ęg i e l k a mi e n ny W ęg ie 1 bru n a tn y 

Mi es i ące 
-;aidęb•e I Zagłębie I 

Razem 
Zagłębie I OkrĄg I Byln I Razem 

W o g ó 1 e· 
l)qbro w- Krako w· 0Ąorow- S tanisla- d r. ie ln ic o 

s kie s kie s kic wo wski P r uska -T o n y 

Dn 1a I-go stycznia r. 19~5-g~ I 412 858 80 276 I 493 134 990 '11 2! 3 l 234 -194 il68 

„ I-go lutego 525 009 74 736 599 745 811 67 51 919 50066! 

. l-go marca 54S 482 69037 6 17519 748 :ł4 15 817 61 8 336 

„ I-go kwjetnia . 549 5:'12 654! 4 (il4 966 607 ~3 6 636 615 602 

1 I-go m aJa . 562 33 1 61 361 (i23 69~ 399 44 26 -169 624 161 

. 1-go czerwca !lG3 776 55 309 559 085 213 45 - 258 559 343 

. I-go lipca . 433 733 49 756 -183 489 157 30 - 187 483 676 . I-go sierpn ia ! 33 7-19 49 43-! 48;s 18'1 203 6 - 20 9 483 392 

• I-go września 412 332 .rn 908 •459 240 179 2 - 181 45fl.J..2 l 

I-go października 399 7±3 52095 451 838 I 161 28 - 18!l I .J.52 027 . I-go lis topada 380159 55 755 431'> 914 31) 4 - 43 435 95 7 
" 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych. Redaktor: inż. Walery Janota. 
~------~------~--~~---~~~~ 

W druka rni Edmunda Mirka i S-ki. 

/. 
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