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Prof. I. FESZCZENKO·CZOPIWSKI. 

Samoulepszenie podczas 
. . 

starzenia. 
(Ulepszanie samoczynne). 

W jednym z poprzednich artykułów1) mieliśmy 
już sposobność pobieżnie poruszyć procesy samo· 
ulepszenia stopów, tak wiele obiecujące z punktu 
widzenia praktyki a tak bardzo pouczające z pun· 
ktu widzenia teorji. Samoulepszenie to zachodzi 
podczas starzenia jako skutek . obniżani.~ rc;>zpusz· 
czalności roztworu stałego w miarę obnizama tern· 
peratury. W ~b.ecnym ar~ykule ~al~ży .zasta~owić 
się szczegółowieJ nad tem1 zagadnieniami, gdyz sto· 
ją one w związku z poprzednio opracowanem sta· 
rzeniem metali w ogóle. 

Zdolność do samoulepszania (Alterungswir 
kung) wykazują jedynie te stopy, w których głów
ny składnik strukturalny w miarę obniżenia tempe· 
ratury przemienia się, rozpada lub wydziela z roz
tworu stałego drugi strukturalny składnik (rozpusz· 
czony w pierwszym rozpuszczalniku) wskutek obni· 
żania rozpuszczalności Stopy takie, zahartowane 
przy temperaturach wyższych od temperatury po
czątku tego rodzaju rozpadu, znajdują się przy po· 
kojowych lub bliskich do nich temperaturach w prze· 
chłodzonym stanie niestałym . Dążąc jednak do 
przejścia w s~an równ~wagi stałej, roztwory. te wy· 
dzielają stopniowo drugi rozpuszczony składnik struk· 
turalny w postaci bardzo drobnych ultram1krosko
pijnych cząsteczek, rozsypanych po całej masie 
agregatu jak gdyby w stanie zawiesin. Rozpad ta· 
kiego roztworu stałego związany jest ze zwiększe· 
niem twardości i innych fizycznych i mechanicznych 
właściwości, podobnie do tych, jakie zachodzą w 
procesie starzenia. 

Taki rozpad zahartowanego rot.:tworu stałego 
zachodzi w tych wypadkach, kiedy na krzywych 
stygnięcia mamy do czynienia z obniżenie".1 roz· 
puszczalności j~dn.ego ~trukturalnego składnika w 
drugim. Wydziela)ący się przy tern ze stałego prze· 
chłodzonego roztworu stałego drugi strukturalny 
składnik może być: albo związkiem chemicznym 
(Fes C w stopach Fe- C; Cu.Al2 w stopach Cu--Al; 
Mg2 Si w stopach Al-Mg- Si), lub roztworem sta· 
łym („~" z „T" - w stopach Al-Zn; „~„ z „a.."- w 
stopach Al - Mg, lub „1" z „o"- w stopach Mg - Al, 
lub też „~„ z „ix"- w stopach Al-Si2). 

Dwie naukowe instytucje przyczyniły się do 
wyjaśnienia istoty procesu samoulepszania przez sta-

1) „O budowie metali i stopów metalowych". Przegląd 
Córniczo·Hutniczy, rok 1925, strona 270, VIII 

2) Tarnie, rysunek Nr. 10 (Al- Cu); Nr 12 (Al- Zn); 
Nr. 13 ( Al - Mii); Nr. 17 (Al- Si); Nr. 18 (Al--Mg2Si). W roz· 
dziale Vili teiio artykułu uprzejmie prosimy czytać zamiaat: 
„ T" = M „ lJ" = Al; „o" = Mg; a- Al = „ I" - roztwór 
etały; „ lJ" - roztwór stały; „ o " - roztwór stały; „a."- roztwór 
•tały i t. d. 

rzenie: w Ameryce: The Bureau of Standards, w 
Anglji: The National Physical Laboratory. Przed-
miotem badań tych procesów były lekkie stopy, a 
głównie stopy typu duraluminu1). · 

Przełomowym momentem w tej dziedzinie by
ło ogłoszenie w Ameryce poczynionych przez P. D. 
Merica, R. J. Waltenberg'a i H. Scott'a klasycznych 
badań nad stopami typu duraluminu. Badania te 
dały uporządkowaną i ciągłą teorję procesu samo· 
ulepszenia (starzenia), grzeszą jednak zwłaszcza od· 
nośnie do duraluminu, jak to dalej zobaczymy. nie 
zupełnie prawidłowem postawieniem zagadnienia. 

Zostawimy na bok.u nadzwyczaj romantyczną 
historję tych samoulepszających się stopów. Po
wstały one w okresie uporczywego dążenia ludz
kiego geniuszu do opanowania powietrznej komu· 
nikacji, ułatwiły i przyspieszyły pozytywne rozwią
zanie zagadnienia: zawojowanie powietrza. Ten 
bohaterski impuls ludzkiej woli i energji pochłonął 
wiele ofiar i posiada w swej historji wiele cieka
wych epizodów. Niestety użyto pierwszych real
nych wyników udatnego rozwiązania tego zagadnie
nia wyłącznie dla okrutnych celów wojennych! Do
piero po zakończeniu wszechświatowej wojny stała 
się ta tajemnica własnością kultury i cywilizacji. 
Następne wszechstronne badania szerokich kół ba
daczów cywilnych rzuciły wiele nowego światła na 
tajemniczy proces starzenia stopów metalicznych. 

Wspomnimy jedynie o póżniejszych faktach: 
Znani amerykańscy metalurgowie Z. Jeffries i 

R. Archer dzielą w swych ostatnich publikacjach, 
opracowanych w The Laboratorium of Aluminium 
Company of Amerika2), nadające się do samoule
pszania stopy w rodzaju duraluminu na trzy typy: 

1) Stopy glinowe bez magnezu, np.: a) stop za· 
wierający: 3,95% Cu; 0.35% Fe; 0,21 % Si3) - reszta 
glin. Stop ten zahartowany przy 540° po I 0-cio 
dniowem starzeniu przy temperaturach pokojowych 
wykazał: R = 27 kg/mm2 i A = 30%. Po 48 godzin
nem sztucznem starzeniu przy 150° dał R = 33,6 

1
) Duralumin znany był na killcanaicie lat przed rokiem 

1919. Rozwój je go jest związany w Europie środkowej z rowo· 
jem zepelinów, obchodzących w roku obecnym 25-cio lecie ~w.e· 
go istnienia. I w Anglji Wf'dług twierdzenia prof. Roz„nha1n a, 
właściwość sarnoulepazania zahartowanych etopów typu duralu· 
rninu znaną była w The Royal Arsenal at Woolwich jeszcze 
przed rokiem 1909, z powodów jednak bezpieczeństwa państwa 
trzymano istotę procesu urnoulepszania w ścisłej tajemnicy. 

2) The Iron Age 1925, 666, artylcuł Z. f M ·Kunde, 1925, 
202. 

3) Si jest zwykłą domieazką handlowego Al. Dlatego 
obecność pewnej procentowej zawartoeci Si w stopa: h glino· 
wych pochodzenia handlowego, posiada to samo znacze.nie i 
pochodzenie c o obecność C w stopach handlowego żelaza. 
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kg/mm2 i A = 23%. b) Stop zawierający: 4,5% Cu; 
0,5~ do 1,0% Mn- reszta Al, zahartowany przy 530° 
i sztucznie zestarzony przy 130° w przeciągu 24-48 
godzin dał R = 38,5 kg/mm2 i A = 25%. Ten sam 
stop zestarzony sztucznie przy 130°- 17 5° w prze
ciagu 15- 24 godzin posiadał R = 42 kg/mmz i A = 
= 18%. c) Stop zawierający 4,5% Cu; 1,0% Mn
- reszta Al, zahartowany przy 565°1) i zestarzony 
w przeciągn 200 godzin przy temperaturze 180° wy
kazał: R = 43,5 kg/mm2 i A = 22%. d) Stop zawie
rający: 4,68% Cu; 0,68% Cr-reszta. Al, dał zaraz po 
zahartowaniu: R = 3 I ,5 kg/mm2 i A = 24%, po rocz
nem zaś starzeniu przy temperaturach pokojowych: 
R = 32,9 kg/mm2 i A = 26%. Sztuczne starzenie w 
przeciągu 15- 48 godzin przy 150° podniosło R do 
38,5- 41,3 kg/mm2, dało zaś A = 20%. Starzenie przy 
200° niszczy wszelkie wyniki starzenia. e) Stop za
wierający: 5,8% Cu; 1,7 Mn; 0,2% Si; 0,2% Fe, zahar
towany przy 575°, a następnie zestarzony przy 110° 
w przeciągu 200 godzin wykazał: S= 25,8, R= 43,8, 
A = 19,5iH = 117. 

Rys. I. 

Wzrost twardości duraluminu podczas starzenia przy 
temperaturach pokojowych. 

2) Stopy glinowe bez miedzi: a) Stop zawiera
jący 0,5% Mg; 0,75% Si- reszta Al, zahartowany przy 
560° posiadał H = 38, R = 14,7, A = 37,5%. Ze
atarzony przy temperaturze pokojowej w przeciągu 
7 dni wykazał R = 21,7, A = 30. Sztuczne starze
nie w przeciągu 17 godzin przy 150° dało H = I I O, 
R = 31,2, A = 13,5, b) Stop z 1,6% Mg2Si zaharto
wany przy 590° dał po starzeniu w przeciągu pew
nego czasu przy temperaturach pokojowych H = 70, 
R = 28, Sztuczne starzenie przy I 00° do I 75° 
zwiększyło H do 120 a R do 37,8. c) Stop z 1,5% 
Mg2Si posiadał w stanie wyżarzonym H - 28, R
- 10,5. 

3) Stopy typu duraluminu, n. p. stop zawierają
cy 4.32% Cu; 0,78% Si; 0,5% Mg; 0,49~ Mn - reszta 
Al, zahartowany przy 500°-515°, starzony w przecią-

1
) A Portev1n i F. Le·Chatelier widzą przyczynę atarze· 

nia w obróbce i polecają podwyższać temperaturę hartowania. 

gu 3 dni przy temperaturach pokojowych dał 
R= 4 l ,5, A = 25. Sztuczne starzenie przy 120° w 
przeciągu 70 godzin zwiększyło R= do 46,8 i A = 20,5. 
Sztuczne starzenie przy 150° w przeciągu 20'godzin 
dało R= 52,7, A = l3, H = 160-170. 

Charakterystycznem dla wszystkich stopów te· 
go typu jest to, że nie osiągają one maximum 
utwardnienia bezpośrednio po zahartowaniu. Twar
dość ich wzrasta w miarę starzenia początkowo. 
gwałtownie następnie zaś coraz to powolniej i osiąga 
swój maximum po upływie około 4- 5 dni (patrz 
rys. I). 

Na rysunku 2 zapożyczonym z pracy Han• 
son'a i M. Gayler'a1), przedstawiono część układu 
potrójnego Al-Si-Mg, odnoszącą się do stopów bo
gatych w AL Krzywa xy ogranicza obszar istnienia 
roztworów stałych Mg i Si w Al przy 500° dla sto· 
pów o stosunkowo małych zawartościach pierwszych 
dwóch pierwiastków. Liczby rozrzucone po rysun
ku oznaczają twardość, otrzymaną po zahartowaniu. 
Stopień utwardnienia wzrasta w miarę, jak skład 

04 0 6 0 8 10 12 14 16 18 ! U ' 

Rys. 2. 

Część układu potrójnego Al- Mg- Si dla stopów 
bogatych w glin. Krzywa xy ogranicza rozpuszczal
ność Mg i Si w glinie przy temperaturze 500°. 

Liczby na rysunku podają twardość Brinell'a. 

chemiczny danego stopu zbliża się do krzywej xy. 
Dalszy wzrost zawartości Si i Mg nie wywatuje już 
wzrostu utwardnienia. Stopień rozpuszczalności 
Mg2Si w Al przy 580° wynosi około 1,6%; przy 350° 
około 0,9%; zaś przy 30° tylko około 0,5%. 

Jak wiadamo, cały szereg układów podwój
nych posiada podobne właściwości. Uklad Al-Cu2

) 

poddany szczegółowym badaniom Merica, Walten
berg'a i Scott'a aż do zawortości 34~ wykazał przy 
temperaturze eutektycznej 540° graniczną rozpusz-

1
) Journ. ot. Metala 1921. li. 321 i l 922. I. 267 

2
) Wyżej wymienieni autorzy zrobili w •wej teorii atarze· 

nia pomyłkę przy wyborze materj11.lu wyjściowego. Jako surowce 
dla stopów typu duraluminu używali oni •topów Al·Cu z zawar• 
tością 4·4,5°/0 Cu i tłumeczyli utwardnienie duraluminu jedynie 
wydzielenie:;;; kryatelicznego związku Al2Cu podczas procesu 
starzenia. 
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czalność około 5% Cu. Przy temperaturach poko
jowych obniża się ta granic.zna rozpuszczalność do 2%. 
(według W. Rozenhain'a około 3%). Podobnie i w 
\lkładzie Cu-Fe graniczna rozpuszczalność Fe w Cu 
wynosi 4% przy 1100°, zaś 0,2% przy 7%)0

• 

Badania M. Gayler' a (Inst. of Metals 1922. ll. 
2d 3 i 1923. II. 139) potwierdziły, że stopy glinowe 
z zawartością do 2°0 Cu nie posiadają zupełnie 
zdolności do samoulepszania, -ponieważ zawartość 
ta jest mniejs'zą od granicznej rozpuszczalności Cu 
w temperaturach pokojowych. Jednakowoż w razie 
równoczesnej obecności w roztworze Cu i Mg2Si 
wynosi maximalna rozpuszczalność tych składników 
w roztworze stałym glinu przy 500° dla Mg2Si o
koło 0,8% a dla Cu około 2%. Przy 2.50° wynosi już 
ta graniczna rozpuszczalność dla Mg2Si około 0;2% 
a dla Cu olrnło 0,4%. Prócz tego okazało się, Że w 
stopach glinowych zawierających Cu od 2,4% do 3,0% 
dodatki Mg2Si wywołują mniejsze zwiększenie 
utwardnienia, niż to czynią dodatki Cu w stopach 
zawierających I% Mg2Si. W ten sposób rozpuszczal
ność obu związków chemicznych CuAl2 i Mg2Si w 
glinie uwarunkowaną jest wzajemnym ich wpływem. 
Stąd wynika, że nadmiar jednego lub drugiego nie 
pozostaje w stanie rozpuszczonym w roztworze 
stałym. . 

Jeśli w stopie poczwórnym zawartość Cu: Mg > > I 2: 5, to wystąpi starzenie, a to z powodu za· 
chodzącej ł'ÓŻnicy zakresów rozpuszczalności ich~w 
wysokich i niskich temperaturach. Jeśli stosunek 
ten będzie mniejszym od '2 : 5, to objawy starze
nia będą słabsze właśnie z tego samego po
wodu. Im wyższą jest temperatura hartowania, tern 
większe ilości Mg, Si, Cu przejdą w roztwÓł' i w 
ten sposób można osiągnąć większy skutek harto
wania. 

ją . zmme1szenłe twardości. Z. Jeffries i R. Archer 
przedstawili mechanizm tego ut ..vardnienia w ten 
sposób1): Drobne cząsteczki twardego związku che
micznego są :rozproszone po całej masie miękkie
g0 glinu, co wytwarza większy stopień sp-Ojności; 
znanym jest fakt, że spójność jest większa pomię
dzy różnol"odnemi składnikami {atomami), niż po
między jednakowemi. Na tej podstawie i stwierdza
my zwiększenie twardości roztworów stałych. 

Jak wiadomo, regularność ułożenia atomów 
powoduje powstawanie płaszczyzn słabości, t. j. 
płaszczyzn mniejszego oporu przeciw trwałym od
kształceniom. Wyobraźmy sobie, że schemat na 
rysunku 3 przedstawia przekrój kryształu i że sze
reg linji równoległych jest właśnie śladem łatwych 
poślizgów (linji poślizgów). Tego rodzaju ułożenie 
płaszczyzn poślizgu spotyka się w ciągliwym krysztale 
czystego składnika. Aby rozerwać taki ciągliwy 
kryształ bezpośredniem działaniem rozciągającej 
si ły, trzeba pokonać równocześnie wszystkie ato· 
mowe więzy w płaszczyźnie zachodzącego rozerwa
nia. To wymaga siły równej absolutnej spójności 

Rys. 3. 
Zaklinowywanie płaszczyzn pÓślizgu wskutek roz- , 
proszenia drobnych cząsteczek, wydzielających się 
podczas starzenia z przesyconego (zahartowanego) 

roztworu stałego. 

metalu. Jest rzeczą zupelnie naturalną, że zapomo
cą łatwego ~lizgania potrzeba znacznie mniejszej 
siły, a to d latego, że podczas takiego ślizgania 
pokonujemy równocześnie więzy tylko dwóch prze
ciwległych szeregów atomów, podczas gdy reszta 
atomów wchodzi w tym samym czasie w podobny 
kontakt ze swemi sąsiadami. Pierwszy wypadek 
bezpośredniego działania sił rozciągających można 
przyrównać do „kruchego" złomu z minimum od
kształceń stałych, przy pomocy zaś łatwego ślizga
nia zachodzi złom ciągliwy, towarzyszący odkształ
ceniom stałym . W pierwszym wypadku mamy mi
nimum, w drugim maximum pracy, a to dlatego, 
że wielka ilość pracy zostaje zużytą na tarcie na 
płaszczyzna ch poślizgu2). 

Przy ogrzewaniu zahartowanej przy 500° pró
bki duraluminu krzywa ogrzewania wykazuje trzy 
przystanki w zakresie temperatur 180° - 280°. Próbki 
wyżarżone nie wykazały tego wydzielenia się cie
pła; stąd wynika, że reakcja chemiczna występuje 
jedynie podczas tworzenia się stałych faz. Powolne 
ochładzanie duraluminu daje według Merica 7 - 1 O 
razy mniejszą twardość, niż próbki zahartowane 
i zestarzone. Górny punkt przystanku odpowiada 
według Gayler'a wydzieleniu się CuAl2, dolny na
tomiast wydzieleniu Mg2Si. Twardość zahartowa
nych i zestarzonych stopów duraluminu spowodo
waną jest różnym stopniem rozpuszczalności obu 
związków w glinie przy w ysokich i przy niskich 
temperaturach. Pomimo, że całkowity skutek samo
umocnienia zależy od obecności obu składników, 
to jednak główną rolę odgrywa Mg2Si (według 
M G I • ) 1

) The Slip interf~ rence Theory o f the Hardening of Me· 
' Way ~r a . k .. d . . d tala - Che m. and Metal. E ng 15. Vl. 1921 , a również - „The 

aznym pun tern w teorjl utwar m e ma u - Science of Metals " N . Jork 1924. 402·4 13. 
raluminu jest fakt, Że istnie je jakaś Średnia wielkość I 2' z. Jeffriea i R . Arc he • podają t akie porów nanie: płyty 
cząsteczek, wydzielających się z roztworu stałego, żela.zne znaj.dują si~ w s ilne m poi~ rnagnetycznem ._ ~roatopadłem 
która odpowiada maximum twardości (critical dis- do ich pow1e~zchn~ . N ad:z:w yc:z:a1 trudno _rozerw.ac ie za.pomoc_ą 

· } k' · · ( b . . l) . . k prostego ro:z:c1ągania prostopadle d o p ow•er:z:chni, natomiast na]• 
pers1on . Cząstecz l mn1e1sze su cntlca l w1ę sze lepie j uczynić to można zapomocą małego wysiłku, wywołują-
(supercritical) od tej krytycznej wielkości powodu- I c e g o ślizganie się jednej płyty po d ru1?iej . 
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Małe i twarde cząsteczki rozrzucone na sche
macie środkowym rysunku 3, w głównej ciągliwej 
masie w postaci kulek działają jak kliny pomiędzy 
poszczególnemi płaszczyznami poślizgu. Na tym 
schemacie niema ani jednej płaszczyzny poślizgu, 
któraby nie dotykała się przynajmniej jednej z tych 
twardych cząsteczek. Te ostatnie działają mechani
cznie i przeciwdziałają wszelkim przesunięciom 
wzdłuż płaszczyzn poślizgu. Stąd wzrasta S, R i H. 

Przypuśćmy teraz skrajną możliwość, że wszy
stkie twarde cząsteczki koagulując łączą się w jed
no większe okrągłe ziarno (schemat trzeci na ry
sunku 3). Chociaż ten ogromny klin posiad~ większą 
twardość i większą R, to jednak istnieje w ciągli
wej masie głównego metalu wiele jeszcze płaszczyzn 
słabości (niezaklinowanych, niewzmocnionych, ła
twych poślizgów). Spójność masy jako całości zy· 
skuje na wartości przez rozproszenie twardego za· 
klinowującego materjału na wielką ilość drobnych 
cząsteczek, rozsypanych najbardziej jednostajnie po 
całej przestrzeni. 

Z. Jeffries i R. Archer wyprowadzają stąd ta
kie wywody. Utwardnienie wzrasta głównie jako 
skutek zwiększenia ilości zaklinowujących twardych 
cząsteczek, wydzielających się z nietrwałego roz
tworu stałego, a następnie w miarę wzrostu tych 
najdrobniejszych cząsteczek dotąd, dopóki wszystkie 
płaszczyzny poślizgu w głównej masie stopu nie 
zostaną wzmocnione (zaklinowane przez.zewnętrzne 
podpory) do dopuszczalnego maximum. Ta kry
tyczna granica znajduje się w zakresie atomowych 
wielkości. Jednak jego ogólna reguła obowiązuje: 
im większą jest ilość cząsteczek, tern większym 
będzie skutek umocnienia. Nie ustalono również, 
jak małym powinien być najmniejszy 7. tych kry
sztalików, aby posiadał charakterystyczny i naj
lepsze dla swego umocnienia wielkości R i H 

Obecność atomów Cu, Mg, Si (klinów) w roz
tworze stałym glinu utwardza naturalnie tworzący 
się roztwór stały. Jadnak dopóki atomy tych obcych 
materiałów będą rozprószone w roztworze stałym 
w jakimś stałym ułożeniu, dopóty można będzie 
łatwiej wybić kliny, utworzone z poszczególnych 
atomów, niż kliny z krystalitów Mg2Si lub CuAl2• 

Według zdania Z. Jeffries'a rozproszenie krytyczne 
dla maximum twardości powinno składać się z naj
mniejszych możliwych cząsteczek (krystalitów), po
siadających wyraźny charakter krystalicznego skła
dnika. Wyżej wspomniani autorzy podają taki przy
kład: Rozproszenie atomowe w roztworze stałym, 
gdzie mamy do czynienia z pojedyńczemi atomami, 
nie daje maximum twardości. Rozproszenie kry
tyczne krystalitów minimalnej wielkości o średnicy 
około I O atomów daje znacznie większą (być mo
że maksymalną) twardość. Koagulacja tych krysta
litów do rozmiarów, widocznych już w mikroskopie 
przy bardzo wielkich powiększeniach (t. i. do roz
miarów około I OOO średnic atomowych), daje nieco 

mniejszą twardość. Wyżej przytoczony przykład da
je tylko przybliżoną skalę, ułatwiającą i uwidacznia
jącą myśl autora. 

Odkształcenia plastyczne w takim samoule
pszonym materjale tworzą zawiły system płaszczyzn 
poślizgu. Często łatwemu rozerwaniu wzdłuż kry
stalograficznych płaszczyzn słabości, przeciwdziała
ją kliny i dlatego płaszczyzna rozerwania musi 
zmieniać kierunek. Ilość rozproszonej substancji 
może być tak wielką, że opór ślizgania staje się 
równym a nawet większym od bezpośredniego o
poru przyciągających sił atomowych w metalu roz
puszczalniku. Powstaje kruchość, której zawsze to
warzyszy twardość. Wiadomo naprzykład, że pła
szczyzny poślizgu unikają ziaren cementytu w sta
lach węglistych a powierzchnie takich poślizgów są 
szorstkie. 

W. Rozenhain1) objaśnia proces utwardnienia 
przy starzeniu . nieco inaczej. Mówi on, że wypa
danie większej ilości jednej lub kilku faz stałyc;:h w 
'postaci · drobnych kryształków z przesyconego nie
trwałego roztworu, otrzymanego przez hartowanie, 
wywołuje naturalnie utwardnienie plastycznej masy 
rozpuszczalnika, jednakże zachodzą przy tern rów
nież zaburzenia jego struktury. Siatka przestrzenna 
roztworu stałego jest zaburzoną już przez obecność 
obcych atomów w siatce rozpuszczalnika. Zabu
rzenia w całej strukturze agregatu doprowadzają do 
całkowitego zniszezenia mechanizmu ślizgania, albo 
w najlepszym razie spowodują ograniczenia funkcjo
wania tegoż mechanizmu. Stopień utwardnienia 
metalu zależeć będzie od stopnia, do jakiego został 
ograpiczony mechanizm ślizgania, a ponadto od rze
czywistej spójności materiału. Oba te czynniki 
działają równocześnie. Sama siatka przestrzenna 
rozpuszczalnika staje się słabszą przez wydzielenie 
twardego składnika, ponieważ pozostaje w niej 
mniejsza ilość obcych atomów to jednak działanie 
jest znacznie mniejsze, niż utwardzające działanie 
wypadania drobnych kryształków. Stąd staje się 
zrozumiałem działanie krytycznej wielkości cząste
czek powodującej, maximum twardości. 

Merica przypuszcza, że małe cząsteczki posia
dąją większe powierzchniowe napięcie, co daje im 
większy obszar wpływu poza ich średnicą. Podo
bnie też odporność małych cząsteczek na ścinanie 
jest znacznie większą w porównaniu z roztworem 
stałym i dlatego poślizg zawsze przechodzi przez 
roztwór. 

We wszystkich procesach starzenia występuje, 
j~żeli sądzić na po<;lstawie otrzymanych wyników 
badań mechanicznych, pewne podobieństwo z wy
nikami procesu umocnienia przez obróbkę na zim
no. Jednak wewnętrzne procesy (charakteru che
micznego) są znacznie bardziej złożonemi. Mamy 
i tu do czynienia ze zmianami objętości właściwej, 
przewodnictwa elektrycznego, nieaktywności che
micznej (opór przeciw korozji) i t. d. Główna róż-

3
) lro~ and Steel lnat. 110. 1924. 145. 
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nica obu procesów polega na zachowaniu się ich 
przy wyższych temperaturach, t. j. na wynikach 
otrzymanych przez t. zw. sztuczne starzenie 

Walcowanie a tern samem każda mechanicz
na obróbka niszczy skutki procesu samoulepszenia. 
Ry~. 4, zestawiony według obserwacji Wiłm'a (1911), 

~ 1Jo--f-_:__..J.,...~:::::==:.:___j 

~ 

Grub sć w mm 
3 2 

Rys. 4. 
Wpływ różnych stopni walcowania na zestarzony 

niezestarzony duralumin (według Wilm'a). 

wykazuje wpły~ walcowania na twardość Brinella. 
Krzywa A daje zwiększenie twardości duraluminu, 
przewalcowanego natychmiast po zahartowaniu w 
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Twardość Brinell'a zestarzonych przez 16 godzin 
prób duraluminu w zależności od temperatury· sta

rzenia (według K. Meissner' a). 

Rys. 6. 
Krzywa wielkości krytycznej w zależpości od tem

peratury i czasu trwania starzenia 
(według K. Meissner.a). 

zależności od stopnia obróbki, krzywa B podaje 
twardość duraluminu walcowanego w różnym sto
pniu dopiero po zakończeniu procesu starzenia. 

Krzywa 5 pokazuje przebieg procesu sztucz
nego starzenia przez 16 godzin dla duraluminu har~ 
to wan ego przy 5 I O? w zależności od temperatury, 
krytyczne rozproszenie określono na niej dla tem
perutury 162°. Na krzywej 6 przedstawiono wyni
ki proc·esu starzenia w zależności od czasu trwania 
przy 20°, 75°, 121°, 146°. Przy 146° określono kry
tyczne rozproszenie dla czasu trwania starzenia 
równym 150 godzinom. Na rys . 71) prtedstawiono 
krzywą krytycznego rozproszenia w zależności od 
temperatury starzenia i od czasu trwania starzenia. 
Na rys. 19 naszego artykułu „O budowie metali i 
stopów metalowych" ( wydruko .vanego w tern cz - -
sopiśmie) przedstawiono krzywą M. Gayler'a zależ-

eor-1---~~-+---+---+-----1 

70 16 Si 

Rys . 7. 
Twardość Brinell'a w zależności od czasu trwania 

i temperatury starzenia (według K. Meissner'a). 

ności twardości Brinell' a od stopnia koagulacji 
Mg2Si przy temperaturach pokojowych i od stopnia 
koagulacji Cu Al2 przy równoczesnem odpuszczaniu 
przy temperaturach I 00° · 250°. Badania K. L. Me
issner' a nad wpływem temperatury na wyniki sta
rzenia duraluminu, zahartowanego poprzednio we 
wodzie przy 510° i zestarzonego w przeciągu 5 dni 
przy temperaturach pokojowych, a następnie podda
nemu powtórnemu starzeniu w przeciągu 16 godzin 
przy temperaturach 50°-300° doprowadziły do nie
co innych wyników: 

1
) K. L Meissner - Z. f. M· Kunde. 1924. 77-84. 

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



Nr 2 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 47 

Starzenie przy tempe- liczba 

raturze pokojowej R A uderzeń 

(1 max.) 30,7 kg/mm 2 24,7% 177/s 
Starzenie przy 

50° 2'1,7 " 26,4% 151/s 
75° 29,5 26,7% 141

/ 4 

100° 27, 1 27,6% 17 
125° 28,2 26,8% 181

/ . 

150° 30,7 20,0'.~ 14 
162,5° (2 max.) 34,9 12,7% 7 
175° 31,7 10,9% 12s; • 
200° 29,8 9,7% I 61/3 
Minimum wytrzymałości oznaczył K. Meissner 

przy 100°, podczas gdy pani M. G~y.ler zn.a!azła 
200°. Drugie maximum wytrzymałosc1 okreshł K. 
Meissner przy 162,5°, zaś M. Gayler przy 250°. Po
wyżej 162,5° rozpoczyna się koagulacja CuAlz, a 
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Rys. 8. 

Zależność pomiędzy wydłużeniem a wzrostem twar
dości podczas star7enia w stopie Al- Mg- Si 
(według A. Portevin'a i P. Chevenard'a). 

wraz z tern nowy spadek wytrzymałości jako skutek 
koagulacji krysztalików CuAl2• W tym miejscu tem

. tiL 
wykazali związek pomiędzy zwiększeniem H 1 - -

Lo 
w zależności od czasu trwania starzenia dla stopu 
zawierającego: O, 95% Mg, 1,25% Si i z~hartowane~~ 
przy 5~2° (rys: 8): lgarasi zbada!. z!111any dł~g<?sci 
w stopie, zaw1era1ącym 1% Mg, I ~ S1 (bez Cu) i w 
stopie Al- 4% Cu (bez Mg) patrz rys. 9. W wy: 
padku starzenia stopów, zawierający~h ty!ko ~g i 
Si starzenie odbywa się kosztem wydzielema związ
ku chemicznego Mg2Si, który posiada większą ob
jętość właściwą, niż roztwór stał". M~ i Si w Al. 
Przy starzeniu stopu Al - Cu, zaw1era1ącego 4% ~u, 
od'bywa się kurczenie, ponieważ związek chemicz
ny CuA12, wydzielający się przy tern z roztwo~u sta
łego, posiada mniejszą objętość właściwą, mż roz
twór stały Cu w Al. 

~ 
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Rys. 9. 
Wydłużeni~ przy procesie starzenia dla stopu : Al+ 

+ 1% Mg + 1% Si i dla stopu: Al + 4% Cu 
(według lgarasi' ego). 

peratura krytyczna dla sztucznego starzenia zostaje Próbka duraluminu, zawierająca 4,02% Cu, 0,76% 
przekroczoną. Starzenie w temperaturach w~.ższych Mg, 0,32% Mn, 0,69% Si, 0,85% Fe zahartowana przy 
od 125° zachodzi zawsze ze znacznem obmzemem 5000, podlega, jak to wykazał lgarasi, na poczatku 
A , które od 162,5° obniża się powolniej. · starzenia gwałtownemu wydłużaniu, osiąga następ-

Praktyczne wywody z wyżej przytoczonego są nie maximum wydłużenia w przeciągu 2- 3 godzin 
następujące: 1) Stopy typu duraluminu nie należy starzenia i wykazuje wreszcie powolne kurczenie. 
poddawać dodatkowemu ogrzewaniu {sztucznemu W badaniach Heyn'a i Wetzel'a przeprowadzonych 
starzeniu) po zakończeniu starzenia przy tempera- nad stopem, zawierającym 4,22% Cu,. 0,51 %Mg,. 0,25% 
turach pokojÓwych. 2) Odpuszczanie jest celowem Mn, 0 ,21 % Si, w których czas trwam a starzema by~ 
tylko w tych wypadkach, gdy trzeba wydzielić bar- znacznie dłuższym (52 dni w porównaniu do 3 dn~ 
dzo rozdrobniony CuAl2, t. j. w stopach bez Mg, w w badaniach lgaras'ego), krzywa zmian długości 
których utwardnienie zachodzi tylko podczas sztucz- podczas starzenia szła początkowo ostro w górę 
nego starzenia. 3) Proces sztucznego starzenia mo- (wydłużenie), · następnie osiągnąwszy swój maximum 
że być racjonalnym dla stopów z Mg tylko wtedy, (po 8 godzinach) zaczęła, podobnie jak w bad~
gdy zastosuje się go bezpośrednio po zahartowaniu niach lgaras' ego, spadać (kurczenie) i w 38 dnm 
a w każdem , wypadku jeszcze przed zakończeniem starzenia przy temperaturach pokojowych osiągnę
zwyklego •starzenia: . . . ła swą pierwotną długość, aby w d~lszym ciągu 

Rozpad roztworu stałego. J~st związany ze skracać się, patrz rys. 111). 
zmianami objętości. A. Portevm i P. Chevenard 1

) 

1 

, 

~--- 1
) Artykuł K. L. Meissner'a- Z. f. M. Kunde 1925._ 29-31 

1) Journ. of Metals 1923. 30. 329-347. , i 201-202. 
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W ten sposób dochodzimy do wniosku, że 
zmiany twardości i długości podczas starzenia nie 
przebiegają w duraluminie równolegle, jak to przy
puszczali A. Portevin i P. Chevenard opierając się 
na wynikach swych badań. Ostatnie wskazuje na 
to, że istotne procesy, odbywające się w duralu
minie podczas starzenia, są znacznie bardziej złożo
nem1. 

Pewne wyjaśnienie tych procesów podaje 
lgarasi (patrz rys. I O). T wierd:r:i on, że na początku 
starzenia duraluminu występuje wzrot wydłużenia, 
spowodowany energicznem wydzieleniem się kry
ształów Mg~Si, w miarę zwiększenia czasu trwania 
starzenia zaczynają wydzielać się „leniwe" w pier
wszych okresach procesu starzenia kryształki CuA12 
i wywotują kurczenie. Wydzielanie. krysztalików 
CuAl2 odbywa się w znacznie' dłuższym okresie 
czasu (około 50 dni) i nie wpływa na badania 
twardości, która osiąga swoje maximum po upły
wie 5 dni starzenia. Jednak powtórne kurczenie te
go rodzaju występuje wyraźnie tylko przy zawar
tości nie mniejszej, jak 3,5%Cu. Przy mniejszych 
zawartościach Cu nie zauważono żadnego kurcze
nia. To ostatnie staje się zupełnie zrozumiałem, 
ponieważ cała Cu w ilości do 2~ znajduje się w 
roztworze stałym niezależnie od temperatury i nie 
bierze żadnego udziału w procesach starzenia. 

Wychodząc z badań lgarasi' ego, przeprowa
dzonych nad zmianami dlugości i gęstości duralu
minu w zależności od przebiegu starzenia przy 
temperaturach pokojowych, I. H. Andrew i H . Ray1) 

przyszli' do wniosku, że w początku tego procesu 
odbywa się koloidalne wydzielenie z roztworu sta
łego, które zaczyna się z biegiem czasu krystalizo
wać. Postać krystaliczna posiada mniejszą objętość, 
niż postać rozproszona (koloidalna). Z tego powo
du początkowe wydłużenie (zmniejszenie gęstości) 
przechodzi zwolna w następne kurczenie (zwiększe
nie gęstości)2) . 

Zmiany wydłużenia potwierdzałyby teorję sa
moulepszenia stopów typu duraluminu za pomocą 
wydzielenia podczas starzenia pozostających w nad
miarze i rozpuszczonych w roztworze stałym roz
puszczalnika domieszek. Jednakże bardzo poważnem 
zaprzeczeniem przypuszczeń tego rodzaju jest cha
rakter zmiany przewodnictwa elektrycznego pod
czas przebiegu starzenia. W duraluminie o składzie: 
4%Cu + 0.7%Mg + 0,5%Mn, zahartowanym przy 510°. 
wzrasta opór elektryczny z początku starzenia gwał
townie a następnie coraz to wolniej zbliżając się 
asymptotycznie do stałego maximum, jak to zna
komicie wykazał Konno'), (patrz rys. 12). Przy tern 
należy wspomnieć, że w chwili obecnej ustalono 

1) Journ of Metals - 1925. li artykuł Nr. 2. 
' ) Niemieccy autorzy (Meisoner) przy jęli tę najnowszą 

teorję, przybyłą z wysp na kontynent Europy, z takiem samem 
niedowierzaniem, j&lc i wyiej wymienieni. 

') Artykuł Z . f M·kunde 1924. 28 i 1925. 202. 

niezbicie fakt, że zwiększenie oporu elektrycznego 
jak i twardości w stopach oznacza zwiększenie fa
zy stałej roztworu. 

Z tego punktu widzenia tłumaczy też wzrost 
oporu elektrycznego w stopach typu duraluminu 
szkoła niemiecka z prof. W. Fraenkel'em na czele. 
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Rys. IO. 
Zmiany długości duraluminu podczas starzenia w 

przeciągu 3 dni (według lgarasi'ego) (A). 

Rys. 11. 
Zmiany długości duraluminu podczas- starzenia w 
przeciągu 52 dni (według Hayn'a i Wetzel'a) {B). 

Rys. 12. 
Zmiany oporu elektrycznego duraluminu podczas 
starzeniaw przeciągu 70 godzin {według Konno) (C). 

Ten ostatni przypuszcza, że. w duraluminach zacho
dzi podczas starzenia tworzenie się lub co najmniej 
zwiększanie obśzarów roztworu stałego i że Mg jest 
przyczyną występujących przemian. Ws?:ystkie zja
wiska, występujące przy niskich temperatarach, skła
dają się z dwóch części: I) z chemicznej reakcji 
pomiędzy Al a jego domieszkami, a wśród nich 
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głównie z Mg i 2) z tworzenia się roztworu stałe- przyzwyczajenia. Jednakże wszystko wyżej wspom
go. Przy wyższych temperaturach zjawiska te mo- niane zmusza do oczekiwania w najbliższej przy
gą odbywać się niezależnie jedno od drugiego. I szłości wyjaśnień tych bardzo ciekawych zagadnień. 

W przeciwstawieniu do amerykańskich i an- W związku z tern wszystkiem, o czem wyżej 
gielskich badaczy, przyjmujących, że duralumin po J była mowa, staje się ciekawem i uzasadnionem 
zahartowaniu, znajduje się w postaci nietrwałego szczegółowsze zatrzymanie się nad nową teorją 
rozstworu stałego, który to podczas starzenia roz- utwardnienia stali tak, jak ją wyłożył prf. W. Ro
pada się, W. F raenkel i Scheuer sądzą, że w zwy- zenhain 1) a która w swych głównych zasadach nie 
kłych temperaturach zahartowany duralumin powo- I odbiega bardzo od pokrótce przez nas wyłożonej 
li przechodzi do trwałych form i to drogą tworze- w ustępie IX naszego artykułu „O budowie me
nia roztworu stałego. Podczas starzenia glin, jako tali i stopów metalowych". 
metal rozpuszczalnik, działa na związek chemiczny W rozważaniach swoich wychodzi W. Rozen
trwały i przy niskich temperaturach i tworzy roz- hain z układu Al- Zn, a zwłaszcza z zakresu ogra
twór stały ze składnikami, wchodzącemi w skład niczającego obszar istnienia odmiany „~" w stanie 
danego związku chemicznego. Reakcja tworzenia się , stałym (patrz rys. 12 „Budowa metali"). Poniżej, 
roztworu stałego odbywa sie tern szybciej, im ener- 256° posiadamy budowę podobną do perlitu, t. j. 
giczniej przeprowadzone było hartowanie. Przy eutektoidalną, składającą się z mieszaniny roztwo ... 
temperaturach, przy których zachodzi "sztuczne sta
rzenie" rozkłada się ten roztwór stały z wydziele
niem krystalicznych cząsteczek związku chemiczne
go. Przy powolnem ochłor1.zaniu składniki, tworzą
ce związek chemiczny, zdołają się rozpaść całkowicie; 
Wtedy już nie może utworzyć się pomiędzy nimi 
połączenie chemiczne. Ogrzewanie, poprzedzające 
hartowanie, wytwarza mieszaninę składników, które 
w temperaturach wysokich nie reaguję ze sobą. 
Podczas szybkiego stygnięcia (hartowania) tworzy 
się związek chemiczny, trwały, jak już powjedziano 
i przy zwyczajnych temperaturach. Dotychczas zna
ne prawa twardości i przewodnictwa elektrycznego 
w roztworach stałych dobrze potwierdzają tą teo
rję. Istnieje jeszcze jedna ważna okoliczność prze
mawiająca za tą teorją W. Fraenkel'a, a mianowi
cie zachowanie się duraluminu wobec kwasów i nad
gryzania. Okazuje się, że duralumin o składzie: 
4,5°tiCu; OSt Mn; 0,5'ł;Mg, zanurzony w HCI traci na 
wadze w stanie wyżarzonym i OO jednostek1), świe
żo zahartowany- 5,7 jedn., zestarzony przy tempe
raturze pokojowej- 2, I jedn„ zestarzony sztucznie 
przy I 00°- 6,2 jedn., zestarzony sztucznie przy 200° 
245 jedn. Jak wiadomo dotychczas najbardziej od
pornemi na korozję (chemiczne działanie kwasów) 
są roztwory stałe (duralumin zahartowany i z.esta
rzony w temperaturach pokojowych). Z tych poró
wnań należałoby wnioskować, że duraluminy, sztu
cznie zestarzone przy wyższych temperaturach, jak 
również i wyżarzone są mieszaninami mechaniczne
mi chociażby nawet w stanie wielkiego rozproszenia 2). 

Ostatnie dwa czyniki, należy to podkreślić, 
przeczą prawdziwości anglo-amerykańskich teorii 
starzenia stopów typu duraluminu, przedstawiającej 
proces ten jako rozpad roztworu stałego. Chociaż 
nie można nie przyznać, że teoria ta jest bardzo 
przydatną do mechanizacji całego procesu starze
nia i bardzo wygodną do posługiwania się nią. Być 
może, że tego rodzaju sympatje wynikły wskutek 

1) Straty w stanie wyżarzonym były przyjęte I OO jedn. 
~) Z . f. M·kunde 1922. 49; artykuł K. !V!eiHner·a Z. f. 

M·kunde 1915. 202. 
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Rys. 13. 

Zmiany twardości podczas samoczynnego odpusz:
czania zahartowanych stopów Al-Zn 

(według Hanson'a i Gayler'a). 

rów „a" + „'(" . Zapomocą hartowania w tempera
turze nieco wyższej od 256° zatrzymujemy „~" mie
szane kryształy. Przy temperaturach pokojowych 
są one jednak bardzo nietrwałe, można zatem za
uważyć z biegiem czasu dostatecznie szybki rozpad 
roztworu „~" na trwałą w tych temperaturach mie
szaninę „ a " + ,:('. Obserwując to zjawisko pod 
mikroskopem podczas przemiany „~"-"" „a" + ,;(", 
moglibyśmy uchwycić szereg form przejściowych, 
podobnych do troostytu i sorbitu, występujących w 
czasie odpuszczania zahartowanych stali. Przy tern 
twardość stopu zmieniać się będzie tak. jak to o
kreślili Hanson i M. GayerZ) dla stopów, zawierają
cych 81 °0 Zn; 18% Al i 79% Zn; 2 1 °o Al (patrz rys. 
13). Bezpośrednio po zahartowaniu wzrasta gwał
townie twardość do pewnego maximum, poczem 
zaczyna się . stopniowe obniżanie jej. Temu rozło· 
żeniu roztworu stałego "~" towarzyszy wydzielenie 

1) Iron and Steel Inst. 1924 l lll. 145. 
2) Journ. of Meta Is. 1922. 27. 267. 
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ciepła. W. Rozenhain zwraca przy tem uwagę czy
telnika na ten fakt, że temperatury pokojowe, w 
których się znajduje zahartowany (przesycony) roz
twór stały „ [~ ", są bardzo bliskie do temperatury je
go przemiany (156°). Dlatego tak łatwo występuje 
samoczynne odpuszczanie, którego pierwsze stadjum 
daje bardzo drobne rozprośzenie faz „a." + ,;(", co 
powoduje ~wałtowny wzrost twardości. Dojście do 
stanu ,.critical dispersion" odpowiada maximum twar
dości. Następnie w miarę dalszej koagulacji ziaren 
faz „a." + ,;(' zmniejsza się twardość i zbliża się co· 
raz bardziej do początkowej. 

W. Rozenhai·n stwierdza, że zmiany, idące w 
ślad za osiągnięciem maximum twardości, są analo· 
giczne do tych, które zachodzą przy odpuszczaniu 
zahartowanych stali. Utwardnienie jest wynikiem 
rozkładu nietrwałego (przesyconego) roztworu sta
łego, otrzymanego przez hartowanie, t . z. ciągnie 
za sobą wszystkie skutki następnego starzenia. · Wia· 
domo, że Hadfield i Brusch stwierdzili stopniowe 
wydzielenie ciepła w zahartowanych stalach. 

W wypadku hartowania stali zwraca na siebie 
uwagę fakt, że największft twardość otrzymuje się 
natychmiast po zahartowaniu. To właśnie jest przy
czyną względnego położenia tej temperatury, w któ· 
rej utrzymujemy stop po jego zahartowaniu. Dla 
stopu Al- Zn ta różnica temperatur wynosi 236°, 
w wypadku Al- Mg2Si, dla którego przemiana jest 
znacznie wyższą, niż dla Al- Zn. róznica te.> jest 
większa (około :>00°), dla stopów Cu- Fe, nie pod
legających starzeniu przy zwykłej temperaturze i 
wykazujących objawy starzenia dopiero przy 500° 
i powyżej, zwykła temperatura jest bardzo niską w 
porównaniu z temi temperaturami, w których odby
wa się hartowanie stopów Cu- Fe (przy zawartości 
Fe okołe 0,7% wynosi H = 36 kg/mm2 dla wyżarzo
nego stopu, a 56 dla zestarzonego przy 500°). Dla 
stopów F e - C kontrastowość temperatury hartowa
nia i zwyczajnej temperatury jest największą. Ja
snem jest. że sztuczne starzenie stopów F e - C od
bywa się odmiennie od starzenia stopów Al- Zn. 
Jeżeli rozpad „~" roztworu w stopach Al--Zn od
bywa się gwaktownie przy temperaturach pokojo
wych, a wydzielenie Mg2Si z duraluminu zachodzi 
dosyć szybko prŻy tych samych temperaturach, to 
staje się zrozumiałem , że rozpad roztworu stałego 
Cu- Fe powinien odbywać się powoli, a w stopach 
F e-C zjawiska· te będą przebiegać zupełnie wol
no. Jeżeli ·dla odpuszczania zahartowanych stopów 
Al- Zn wystarcza zwykła temperatura i odpuszcza
nie w niej odbywa się gwałtownie, to przy użyciu 
zahartowanego stopu F e - C potrzeba do tego sa
mego celu temperatur 350°- 500°- 600° i nawet te 
temperatury wywolują stosunkowo powolny przebieg 
rozpadu. . 

Jest bardzo trudną rzeczą otrzymać zaharto
waną stal węglistą w stanie austenitycznym, da się 
to chyba zrobić jedynie w stalach stopowych przy 
obecności większych ilości Mn lub Ni. We wszyst
kich tych wypadkach stan austenityczny jest mięk-

kszy. W miarę przejścia austenitu w martenzyt, 
co się zwykle dokonuje przez odpuszczanie, twar· 
dość stali wzrasta początkowo, następnie osiąg· 
nąwszy swój maximum obniża się stopniowo w mia· 
rf: przechodzenia w troostyt i w ' sorbit. W ten 
sposób u twardnienie stali przypisuje W. Rozenhain 
rozkładowi .:r'' - Fe (~ustenit), początkowo wskutek 
wydzielenia nowej fazy „cx" - Fe w stanie wielkiego 
rozdrobnienia, a następnie przez samoczynne utwar· 
dnienie dwóch faz („a."- Fe i C) w stanie bardzo 
drobnym. W świeżo zahartowanym stanie składa 
się martenzyt z „a." Fe i cząsteczek C w stanie 
atomowego (najdrobniejszego) rozproszenia. C po
siada właściwości dyfundowania w żelazie przy nis
kich temperaturach, wskutek czego może się utwo· 
rzyć F e3C. Maximum twardości zahartowanej stali 
odpowiada fazie „ix"- Fe w bardzo drobno ziarms
tym stanie, lecz już krytycznej wiellrości . Odpu
szczanie zestarzonego martenzytu już przy stosun
kowo niewysokich temperaturach przeprowadza go 
w troostyt a następnie w sorbit, przy tern odbywa się 
coraz większa koagulacja cząsteczek Fe,C. 

Z wyżej wyłożonego staje się zrozumiałem, że 
mechanizm ślizgania w martenzycie prawie że nie 
może istnieć. Jeżeli odpuścimy taką strukturę, t. z. 
pozwolimy najdrobniejszym cząsteczkom F e 3C zwię· 
kszyć się, to tern samem stopniowo odnawiamy 
mechanizm poślizgu w już istniejących kryształach 
ferrytu, a wraz z tern obniża się twardość i wzra
sta ciągliwość. 

Pozostaje jeszcze rozwiązać zagadnienie o isto
cie charakterystycznej dla martenzytu budowy drob
no iglastej, która powstaje wskutek hartowania na
wet w stalach mało węglistych, t. j . prawie nie pod
legających utwardnieniu przez hartowanie. Podob· 
na budowa spotyka się bardzo rzadko, naprzykład 
w kadmie, który wykazuje tę samą budowę w zwią
zku z allotropowemi przemianami, zachodzącemi w 
nim przy 65°. 1) 

Pułkownik N. T. Bielaiew2) wskazuje na zwią
zek pomiędzy iglastą martenzytową budową a bu
dową Widmanstatten'a. Twierdzi on, że igły mar
tenzytu nie są niczęm innem jak tą samą budową 
Widmanstatten'a. Występuje ona podczas hartowa
nia jako skutek znacznego stopnia odkształcenia 
powstałego wskutek przemiany allotropowej i utru
dnia wewnętrzne ślizganie. Jeszcze w r. 1911 wska
zał Benediks, że igły martenzytu, występujące w 
każdym przekroju nie są niczem innem, jak płytka· 
mi lub wrzecionami, a ścisłe badania budowy mar
tenzytu wykazały, że w większości wypadków ta
kich kierunków w budowie igieł martenzytu jest 
cztery, jak tego wymagają przelrroje ośmiościanu. 

Proces tworzenia się budowy Widmanstatten'a 
jest według N. T. Bielaiew'a następujący: W każ
dej części zahartowanej próbki występują wewnętrz· 
ne naprężenia, jako skutek odbywającej się prze-

1
) S L. Hoyt Metalłography. Il. $. 

' ) Iron i.nd Steel. 1924. I IO. 164. 
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miany allotropowej ,;r "-~„ o. ", powodującej zmiany 
objętości. Ta przemiana allotropowa odbywa się 
samoczynnie w każdem ziarnie austenitu. Jednakże 
chociażby nie wiedzieć jak krótkim był czas tej 
przemiany, to przecież odbywa się ona stopniowo. 
Wskutek tego trwania przemiany zjawiają się war
stwy nowopowstałej fazy „a. " kolejno i stopniowo 
wypełniają ziarno. Dzięki stosunkowej szybkości 
przebiegu przemiany wydzielania „ci."- Fe idą i od I 
granic ziaren i od wnątrza ich. Płaszc::zyznami śli
zgania będą granice tych ścian, t. j. ściany ośmio- [ 
ścianu . W zależności od kierunku przekroju wy
glądać one będą albo jak boki równobocznego trój
kąta, albo też jak boki kwadratu. Stąd powstaje 
budowa iglasta. 

Wzrost objętości wywołany zjawieniem się 
pierwszych płytek wytwarza powstanie naprężeń. 
Skutkiem tych ostatnich będzie ślizganie w kierun
kach ścian ośmiościanu i powstanie kryształów bliź
niaczych. W miarę wypełniania ziarna bliźniakami 
zmniejsza się coraz bardziej zdolność do dalszych 
odkształceń wewnątrz ziarna, a tern samem mate
rjał utwardza się. Im większą jest zawartość C w 

~ • t 401--+--"..:' ---F"""-cl--+----;f--j 
~ 

f O'J.-_J,.---J,._.J:_:::::::;:t;:::::::;!:;::o:~~ 

Rys. 14. 

Krzywa z maximum podaje zmiany długości świe
żo zahartowanej próbki stali podczas starzenia; dru
ga krzywa podaje wydzielanie się ciepła z niej 

podcza s starzenia (według Brush'a). 

stali, tern krótszego potrzeba czasu do przemiany 
„ 1"-..,„0.„ przy danym sposobie hartowania, tern 
gwałtowniejszem jest wydzielenie warstewek „a." 
F e i tern większą twardość posiada taki martenzyt. 
Już w pokojowych temperaturach posiada marten
zyt dążność do dalszej przemiany· w troostyt; od
puszczanie martenzytu przy temperaturach do I 00° 
przyspiesza występowanie takiego „starzenia". Przy 
tak „niskiem" odpuszczaniu zahartowanych stali (przy 
temperaturach bliskich do pokojowych) zaobserwo
wał Brush wydzielenie ciepła w kalorymetrze w 
przeciągu 140 godzin. Wydzielenie ciepła było po
czątkowo gwałtowne a następnie zmniejszało się 
stopniowo (patrz rys. 14). Druga krzywa na tym 
rysunku posiada maximum i przedstawia zmiany 
długości w świeżo zahartowanej stali podczas s ta
n~enia przy temperaturach pokojowych. Zauważyć 
można początkowo gwałtowne wydłużenie, które 
następnie w chwili, gdy cząsteczki FesC osiągną 
krytyczną wielkość, t. j. w chwili otrzymania maxi-
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Rys. 15. 
Zmiany twardości podczas odpuszczania w zaha~to

wanych stalach: twardej, półtwardej i miękkiej 
(według Grard'a). 

mum wydłużenia, przechodzi stopniowo w kurcze• 
nie w miarę koagulowania cząsteczek F e3C. Iloś
ciowe badania japońskich metalurgów Honda i Ja
manda, przeprowadzone w tej dziedzinie, doprowa
dziły do ustalenia punktu zatrzymania A 0 (około 
215°), kiedy w węgliku żelaza odbywają się prze
miany magnetyczne1). 

io~--;5,._~w=--_.,.,~~~2*0-~-~~~--' 

C1.1 s: god1 in' 

Rys. 16. 

Wpływ starzenia na twardość skleroskopową' stali 
zahartowanej; u góry: starzenie przy temperaturach 
pokojowych; w dole: sztuczne starzenie przy 100° 

(według Honda i ldej). 

1
) "Th„ Science of MetalaM--Z . Jeffriea und R. Archer 

1924. Str. 429, 432 i 434. 
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G. Grard1) badał wpływ hartowania i następ- nie temperatury do 100° (słabe odpuszczanie) przy
nego odpuszczania na trzech rodzajach stali: twar- spiesza ten proces starzenia. W dalszem przebie
dej, półtwardej i miękkiej. Wyniki tych badań gu starzenia zahartowanych stali może się marten
przedstawiono na rys. 15. Honda i ldej badali zmia· zyt rozpaść na troostyt, jednakowoż szybkość tego 
ny twardości świeżo zahartowanych stali węglistych procesu będzie jeszcze bardziej powolną w zwy
i stwierdzili, że stal w postaci małych kawałków kłych pokojowych temperaturach. Krzywa na rys. 
zahartowana przy stosunkowo niewysokich tempe- 16 podaje wyniki badań Honda i ldej'a, przeprowa
raturach dawała większą twardość na powierzchni dzonych nad przebiegiem procesu starzenia zahar
próbek, niż w środku; przy średniem · ogrzewaniu towanych stali o zawartości C 0,.28%, 0,68%, 0,91 % i 
przed zahartowaniem dawała wszędzie jednakową 1,47%. Miarą starzenia w zależności od czasu była 
twardość; przy zahartowaniu przy wysokich tempe- twardość, określana skleroskopem. 
raturach powierzchnia próbki była zawsze miększą, 
niż środek. Przyczyną tej różnicy w wypadku trze- I Z. Jeffr'ies i R. Archer odnoszą maximum twar-
cim jest zatrzymanie na obwodzie miękkiego auste- dości w zahartowanych stalach. (patrz rys. 15) do 
nitu wskutek wysokiego nagrzewu stali przed za- I początku tworzenia cem~ntJ'.tu. \J B_ruch'a okres 
hartowaniem i wskutek następnego gwałtownego (pat~z rys .. 14) ten schodzi się z maximu~ roz~ze
~ziębienia. Austenit, zatrzymany przy zwykłych r~ema zwi~zaneg?. ~. ~amoc~yi:inem wydz1elemem 
temperaturach, wskutek tak gwałtownego zaharto- ciepła w wi~kszeJ ilosc•: ~~iezo z.ahartow.ana stal 
wania z biegiem czasu powoli rozpada się, tworząc zaw~ze zaw_ie_ra p~w~e il~sci austenitu~ o~roc~ tego 
martenzyt, przy czem wzrasta twardość. Podniesie- I węgiel w me} znaJduJe. się w postaci p1er~iastku 

(atom owo rozproszony) Jako drobne cząsteczki, wtrą· 
cone w ziarna „a"-f e. Następne tworzenie się 

') ~The Science of Metale" _ z. Jeffriee und R . A~cher I cementytu zjawia się powoli i jest uzależnione od 
1924. Str. 429, 432 i 434. sposobu dyfuzji węgla w siatce przestrzennej „a."-Fe. 

Dr. WITT E. II. 
Tow. Lignoza. 

Materjały wybuchowe na1częsc1e1 uzywane 
w polski~m górnictwie węglowem. 

Skoro uświadomiono sobie, że pewne substan
cje i ich mieszaniny zawierają wielkie ilości .energji, 
które mogą być z nich otrzymywane i w dowolnym 
czasie przy użyciu odpowiednich środków, powsta
ło dążenie do wyzyskania tych sił na potrzeby ludz
kości. Jak wiadomo, proch czarny był używany 
już przed wieloma stuleciami, lecz tylko dla celów 
wojennych. Dopiero w 17 -ym stuleciu zaczęto 
proch czarny stosov. ać w górnictwie. Pierwszą 
pewną wiadomość o tern znajdujemy w protokóle 
ksiąg sądu górniczego w Chemnitz z dnia 8/ I \ 
1627-go roku; według protokółu tego, tyrolczyk 
Kacper W eindl po raz pierwszy zastosował proch 
czarny w sztolni Oberbiberbach na Węgrzech. Do
piero w 19-ym stuleciu na skutek wynalezienia ni
trogliceryny, bawełny strzelniczej i nitropochodnych 
węglowodorów, metoda strzelania w kopalniach do
szła do nadzwyczajnego rozwoju. Proch czarny o
panował ~ynek zbytu na całe 1 OO lat; w 19-ym wie
ku jednak nastąpiła zasadnicza zmiana, gdyż na 
skutek naukowych badań nad właściwościami ciał 
wytwarzano coraz to nowe substancje wybuchowe, 
które wykorzystywał rozkwitający się przemysł dla 

r 

wyrobu materjałów wybuchowych. Prócz tego No· 
bel wynalazł nowy sposób zapalania zapomocą rtę
ci piorunującej. Wielka ilość tych materjałów wy
buchowych, przewyższających znacznie działaniem 
swoim proch czarny, wykazywała częściowo nieko
rzystne, częściowo jednak bardzo cenne własności, 
których proch czarny nie posiadał. 

Wytwarzanie i stosowanie w kopalniach tych 
materjałów wybuchowych wymagało nowych prze
pisów zarówno dla wytwórcy, jak i dla odbiorcy. 
Przepisy te podlegały zmianom w miarę poznawa
nia własności i nabywania doświadczenia przy wy
twarzaniu i stosowaniu materjałów wybuchowych, 
w wyniku czego wycofano z użycia większą część 
materja}ów wybuchowych, stosowanych dotychczas 
w kopalniach; dziś nie wielka względnie ilość z tych 
materjałów została dopuszczona do dalszego uży
wania. Jakkolwiek przepisy te zostały wydane w 
jednakowem celu, to jednak nie we wszystkich pań
stwach są one jednakowe. T em tłumaczy się, że 
w różnych krajach stosują rozmaite materjały wy
buchowe zależnie od brzmienia obowiązujących tam 
przepisów . Zes tawien ie przepisów tych zależy w 
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poszczegółny.ch państwach od tego lub innego 'pun- sy w odróżnieniu do Polskich określają maxymalny 
ktu widzenia; treścią ich jest sposób wytwarzania, ładunek, który wolno stosować w kopalniach o 
przechowywanie, bezpieczeństwo, sposób użycia, 50%-60% w.yżej, niż maxymalny ładunek, oznaczony 
transport i stosowanie. Pod jednym względem , w sztolni doświadczalnej. 
wszystkie te przepisy są jednakowe: rozróżniają one I' Ze względu na skład chemiczny dzielimy ma-
materjały wybuchowe, przeznaczone dla kopalń wę· terjały wybuchowe na następujące grupy: 
gla, zawierających wybuchowe gazy kopalniane, I) materjały wybuchowe skalne: czarny proch 
t. zw. materjały wybuchowe bezpieczne (Wetter· I i materiały, zbliżone ·do prochu, materjały wybucho
sichere) i materjały, przeznaczone dla kopalń bez wo chloranowe, materjały wybuchowe amonowo
gazów wybuchowych, t. zw. materjały wybuchowe l sal~trzane skalne, t. zw. amonity, dynamity, oksy
skalne (Gesteinssprengstoffe). Przepisy, dotyczące likwity. 
pierwszych, t. j. materjałów wybuchowych bezpie- 2) materjały wybuchowe bezpieczne: amono· 
cznych są znacznie surowsze i bardziej krępujące, wo saletrzane bezpieczne, zawierające 4% nitrogli
niż te, które dotyczą drugich, t . j. materiałów wy- · ceryny, nawpół żelatynowane bezpieczne, zawiera
buchowych skalnych. Najważniejsze dla nas są jące 12% nitrogliceryny, t . zw. balduryty powietrzne, 
przepisy, dotyczące zastosowania materiałów wybu- oraz zżelatynowane, zawierające 25-30% nitroglicery
chowych w kopalniach węgla Jest rzeczą interesu- ny, t. zw. barbaryty powietrzne. Do podgrupy tej 
jącą porównanie chociaż w ogólnych zarysach róż- zaliczają się ewentualnie i oksylikwity, które są 
nych przepisów w tej dziedzinie. W Polsce, a szcze- tylko w pewnych warunkach bezpieczne wobec py
gólniej na Śląsku Górnym, przepisy odnoszą się nie- łu węglowego. 
tylko do właściwości materjałów wybuchowych, lecz Omówić należy najprzód czarny proch i ma
i do ich składu chemicznego Wymagają one np., terjały do niego zbliione. Są one mieszaninami sa
aby materjały wybuchowe, używane w kopalniach letry potasowej, węgla i siarki, albo też saletry so
węgla, zawierały nitroglicerynę. Ządania tego nie dowej, węgla i siarki. Zwykły skład chemiczny pro
zawierają przepisy innych krajów z wyjątkiem Nie- chu czanego jest następ"1jący: 
miec. W Ameryce przepisy nie dotyczą składu 75% saletry, 1 O~ siarki i 15% węgla. Czynnik 
chemicznego materjałów wybuchowych, wystarczy energjetyczny prochu czarnego stanowią saletra po
jeżeli własności materiału wybuchowego -0dpowia- tasowa lub sodowa, zawierające dużą ilość tlenu, 
dają materjałowi wzorowanemu. Natomiast, w od- które jako takie nie mają własności materjału wy
różnieniu od innych państw, Ameryka przyjęła jako buchowego, jednakże twor:t.ą z węglem i siarką mie
maxymalny ładunek dla materjałów wybuchowvch szaninę wybuchową. Saletra i węgiel drzewny pod
bezpiecznych 680 gr, chociażby nawet ten maxymal- trzymują palenie; siarka ułatwia zapalenie i jest 
ny ładunek, gwarantujący bezpieczeństwo wobec konieczna dla równomiernego i szybkiego spalania 
pyłu węglowego i gazów kopalnianych, okazał się się prochu czarnego-. Przez zmianę ilości poszcze
wyższym. Na Śląsku Górnym oznaczają jako ma· gólnych składników można zmieniać własności 
xymalny ładunek materjałów wybuchowych taki, czarnego prochu; dzięki temu można wytwarzać za
który już nie zapala gazów kopalnianych i pyłu równo czarny proch o większej sile kruszącej, jak 
węglowego, i na podstawie tego oznaczenia dopu- też wolniej palący się (t. zw. proch lontowy). Od 
szczają materiały wybuchowe do użytku w kopal- 1875 L ku zamiast dotychczasowego ziarnistego pro
niach. We Francji miarodajnemi są zarówno roz- chu, zaczęto stosować czarny proch skomprymowa
ważania teoretyczne, jak i wyniki strzelania w sztol· ny, który i dziś używa się w górnictwie. Ażeby 
ni doświadczalnej . Francuska komisja wymaga, otrzymać proch o sile, przewyższającej działanie 
aby obliczona temperatura wybuchu nie przewyż- prochu ziarnistego, należy składniki dokładnie wy
szała dla materiałów, przeznaczonych do strzelania mieszać. Do wyrobu skomprymowanego prochu u
w węglu, l 500°C, dla materiałów wybuchowych, u- , żywa się z reguły tylko tych gatunków prochu, któ
żywanych do robót w kamieniu- 1900°C, oczywiś- j re zawierając duży procent saletry potasowej wzglę
cie, zdolność zapalania materiału wybuchowego I dnie sodowej. W siedemdziesiątych latach ubiegłe
musi być stwierdzoną zapomocą doświadczeń w go stulecia robiono próby zastąpienia saletry pota
sztolni doświadczalnej a dopuszczenie go uzależnia I sowej przez sodową; próby te jednak dały wyniki 
się od otrzymanych wyników. Przepisy fran cuskie ujemne. W ostatnim dziesiątku \lat zastąpiono na
są więc ze względu na skład chemiczny materjałów tomiast saletrę potasową przez sodową, gdyż nau
wybuchowych mniej krępujące, ponieważ nie z awie- I czono się zapebiegać hygroskopijności saletry so· 
rają postanowień, dotyczących bezpieczeństwa wo- dowej przez lepsze opakowanie i szybsze spotrze
bec gazów kopalniaanych i pyłu węglowego; są bowanie materiału . Saletra wybuchowa t . j. proch, 
one natomiast pod innym względęm surowsze od w którym saletra potasowa jest zostąpiona przez 
polskich i niemieckich, gdyż np. niektóre materjały sodową, spala się wolniej od prochu czarnego, 
wybuchowe bezpieczne dopuszczone w Niemczech działa przez to bardziej miotająco, niż krusząco. 
i w Polsce, których obliczona temperatura wybuchu Zapalona na powietrzu saletra wybuchowa spala 
przewyższa l 500°C względnie 1900°C, we Francji się / stosunkowo powoli i nie wybucha, dzięki cze
nie wchodzą wcale w rachubę. Niemieckie przepi- mu jest ona bezpieczniejsza w użyciu od czarnego 
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prochu. Podobnież i podczas fabrykacji saletra wy
buchowa jest mniej wrażliwa, niż czarny proch. 

Robiono też próby zastąpienia saletry potaso
wej i sodowej przez saletrę amonową Chodziło o 
uniezależnienie się od sprowadzania saletry chilij
skiej. Powstały wówczas w Anglji mieszaniny sa
letry potasowej, amonowej i węgla, t . zw Afozyty 
i Vizyty. Są to materjały, stanowiące przejście do 
materjałów wybuchowych kruszących, ponieważ za
wierają one substancje, które mogą detonować . 

Przez zastąpienie w mieszaninach, zbliżonych 
do prochu czarnego, saletry potasowej przez saletrę 
amonową można było wytworzyć mieszaniny bez
pieczne wobec gazów kopalnianych. lecz musiano 
okupić tą saletrę, większą siłą kruszącą. Liczne 
próby wytworzenia bezpiecznych materjałów wybu
chowych, działających podobnie jak czarny proch, 
zawiodły; nie można zastąpić przez saletrę amono
wą saletry potasowej i sodowej, których obecność 
właśnie powoduje miotające (progresywne) działa
nie prochu czarnego. Przy obecnym stanie techni
ki materjałów wybuchowych nie umiemy wytwarzać 
materjału, któryby posiadał wszystkie zalety czar
nego prochu, udaję się nam jednak fabrykować 
mieszaniny, nie posiadające wad czarnego prochu. 
Jak wiadomo, szybkość detonacji czarnego prochu 
wynosi od 200 do 500 m/sec, podczas gdy szybkość 
wybuchu składników, używanych do materjałów wy
buchowych kruszących, przewyższa I OOO m/sek. Ja
snem jest przeto, że zagadnienie wytwarzenia ma
terjałów wybuchowych bezpiecznych o działaniu 
podobnem do działania prochu czarnego polega na 
tern, aby obniżyć szybkość detonacji, czy to na dro
dze fizycznej, czy też chemicznej. Wychodząc np. 
z lignozytów, posiadających dosyć długą szybkość 
detonacji, wytwarza się materjał wybuchowy ligno
zyt pow. E o stosunkowo małej szybkości deto
nacji, o stosunkowo niskiej temperaturze i stosun
kowo małej objętości gazów wybuchowych; stosu
nek między silą krusząc<l silnych lignozytów i siłą 
kruszącą lignozytu pow. E wynosi jak 3: 2. Po
wracając do własności czarnego prochu i saletry 
wybuchowej, należy podkreślić, że główną ich wa
dą jest to, że zapalają one zarówno pył węglowy 
jak i gazy kopalniane: wada ta uniemożliwia uży
wanie czarnego prochu w kopalniach, w których wy
wiązują się gazy wybuchowe. Zapalanie wybucho
wej mieszaniny gazowej jest funkcją trwania i tem
peratury płomienia. Przykład wyjaśni nam tę za
leżność. Temperatura np. płomienia prochu czar
nego wynosi 2200°C, trwanie płomienia w szczegól
nych warunkach około l sekundy; proch zapala ga
zy kopalniane. Dynamit, zawierający 40% nitrogli
ceryny ma temperaturę płomienia około 3000°C i 
płomień trwa 0,0004 m/sec; dynamit też zapala ga· 
zy kopalniane. Widzimy więc, że w pierwszym wy
padku, w wypadku czarnego prochu, powodem za
palania jest głównie długi okres działania płomie
nia na wybuchową mieszaninę gazu, w drugim zaś 
wypadku- wysoka temperatura płomienia. Tempe-

ratura płomienia materjałów wybuchowych bezpie
cznych wynosi l 500°C do 2200°C, okres jego trwania 
zaś l / l O OOO = 2/ l OOO sekundy; od zmienności tych 
dwóch funkcji zależy bezpieczeństwo materiałów 
wybuchowych wobec gazów kopalnianych. 

O ile cennemi są zalety prochu czarnego w 
kopalniach bez pyłu i gazów wybuchowych, zalety 
polegające na tern, że po strzale otrzymuje się du
żo grubego węgla i minimum pyłu, o tyle bezwar
tościowemi są jego własności przy pracach w ka
mieniu i rudach, ponieważ tutaj nie wykazuje on 
pożądanego działania rozsadzającego. Znaleziono 
jednak skuteczny sposób zastąpienia prochu czar
nego przez t. zw kruszące materiały wybuchowe 
skalne, których głównemi składnikami są nitroglice
ryna, saletra amonowa i chlorany. 

Skład materjałów wybuchowych, zawierających 
nitroglicerynę, t. zw. dynamitów, z biegiem czasu 
doznał poważnych zmian. Dynamit, który dawniej 
był jednym z najbardziej używanych materjałów wy
buchowych skalnych, obecnie zupełnie wyszedł z 
użycia. Zastąpiono go przez dynamity zżelatynowa
ne, które zamiast biernej ziemi krzemowej Lawie
rają czynne substancje, np. saletrę sodową, saletrę 
potasową i t . d. Najbardziej rozpowszechnionym 
dynamitem jest 63'1; dynamit zżelatynowany. Ziemia 
krzemowa została tutaj wyparta po przekonaniu się, 
że piroksylina kolodyjna (słabo znitrowana bawełna 
strzelnicza) posiada własn-0ści żelatynowania nitro
gliceryny. Wskutek tego dynamity stały się bar~ 
dziej trwałe pod względem fizycznym; trwałość ta 
przejawia się w tern, że wilgoć zapobiega wydzie
laniu się nitrog.liceryny, przez co otrzymuje się wię
ksze bezpie _zeństwo w użyciu . Niezależnie od te
go, dodatek piroksyliny kolodyjnej , która sama po
siada własności detonacyjne, podwyższa energję. 
Zaletą dynamitów jest to, że mogą być one użyte 
do celów wybuchowych w wilgotnym kamieniu, a 
nawet w wodzie. Wadą ich jest natomiast łatwe 
zamarzanie, gdyż nitrogliceryna zamarza już przy 
plus 8°C. Zamarznięta nitrogliceryna wybucha sa
morzutnie przy łamaniu się jej kryształów. J~k się 
później dowiemy, chemicy i pod tym względem zna
leźli środki zapobiegawcze. 

Przejdziemy teraz do największej grupy, do 
t. zw. amonowo-saletrzanych skaloycb materjałów 
wybuchowych. Nazywamy je ogólnie amonitami. 
Głównym czynnikiem energji jest tutaj saletra amo
nowa. Dla zwiększenia wrażliwości dodaje się ni
trowanych węglowodorów i jako materjału, zawie
rającego węgiel-mąki roślinnej i węglowodorów. 
Ażeby zwiększyć wrażliwość dodaje się też w nie
wielkiej ilości nitrogliceryny i nadchloranu potasu. 

Amonity używa się do rozsadzania suchego 
kamienia, ponieważ działaniem swem pod pewnemi 
względami przewyższają materjaly saletrzane. Wa
dą ich jest wielka hygroskopijnpść, której się zapo
biega przez użycie nieprzemakalnego papieru. Ma
teriały wybuchowe, nie zawierające nitrog liceryny, 
są obojętne na niską temperaturę. 
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Próby wykazały, że np. Ąmonit V nie stracił 
nic ze swej siły wybuchowej nawet w temperatu
rze - 50°C. 

Omawiając grupę materjałów wybuchowych 
powietrznych, t. j. bezpiecznych wobec gazów i py
łu węglowego, zaznaczyć należy, że wszystkie one 
bez wyjątku zawierają saletrę amonową, której ilość 
waha się zależnie od ilości innych składników, jak 
nitropochodnych węglowodorów, nitrogliceryny i 
soli metali alkalicznych. Najbardziej używane po
wietrzne materiały wybuchowe amonowo saletrza
ne zawierają 55i - 84% NH4N03• Oo tych zaliczają 
się lignozyty, bradyty i westfality. Ola wzmożenia 
wrażliwości używa się w każdym wypadku nitrogli
ceryny, pozatem węglowodorów nitrowanych i sta
łych węglowodorów, jako też mąki roślinnej i węgla 

. drzewnego. Sole alkaliczne i amonowe, oraz sole, 
zawierajace wodę krystalizacyjną, służą do obniże
nia temperatury płomienia, przez co osiągamy bez
pieczeństwo wobec gazu i pyłu węglowego. Wszyst
kie wyliczone tutaj materjały wybuchowe amono
wo saletrzane są sproszkowane, używa się je w 
postaci nabojów parafinowanych. 

inne, do tejże grupy należące bezpieczne amo
nowo saletrzane materjały wybuchowe, są t. zw. 
nawpół zżelatynowane materjały wybuchowe bez
pieczne; zawierają one okola 50% NHłN08 , oraz 
stosunkowo duży procent nitrogliceryny, dochodzą
cy przy żelatynowanych powietrznych materjałach 
wybuchowych do 30%; nitrogliceryny dodaje się dla 
zwiększenia wrażliwości. 

Baldurytami nazywamy materiały wybuchowe 
nawpół zżelatynowane, które dla odróżnienia od li
a-nozytów, bradytów i t. d. dostarczane bywają nie 
w sproszkowanej, lecz w bardziej plastycznej for
mie. Barbaryty zaś są z natury plastyczne. Cechę 
charakterystyczną zarówno barbarytów jak i baldu
rytów stanowi wysoka zawartosć soli metali alka
licznych, dochodząca do 40%. Przy porównaniu 
skutku pracy wzmiankowanych bezpiecznych ma
teriałów wybuchowych okazuje się, że ze względu 
na ilość wykonanej pracy lignozyty i bradyty po
siadają wyższosć nad baldurytami i barbarytami, 
natomiast ze względu na swe własności znajdują 
zastosowanie w wilgotnych pokładach węgla. Przed
stawiwszy w ogólnych zarysach materjały wybu
chowe, używane przeważnie na Polskim Górnym 
Śląsku, podkreśliwszy ich najbardziej charaktery
styczne własności, przechodzimy obecnie do opisa
nia przyrządów i urządzeń, któremi chemik posłu
guje się dla prób i badań oraz dla oceny materia
łów wybuchowych. 

Jak wiadomo, wybuch w ogólnem tego słowa 
znaczeniu, w odróżnieniu od detonacji, która jest 
wyrazem wybuchu o niezmiennej, najwyższej szyb
kości, jest reakcją, która co do czasu odznacza się 
największą krótkotrwałością, wysoką temperaturą, 
dużą objętością gazu i wysokiem ciśnieniem po
wstałych produktów rozkładu . Wielkie znaczenie 
dla wykorzystania procesów wybuchowych posiada 

praca, wykonana przez proces chemiczny, t. zn. 
energja, zawarta w mieszaninie, podlegającej reak
c11. Bierze się tutaj pod uwagę wysokie wartości 
energji, któremi posługujemy się przy praktycznem 
stosowaniu materjałów wybuchowych. Jak to wy
nika z przytoczonej definicji przebiegu wybuchu 
praca materjału wybuchowego zależy od ilości pro
duktów rozkładowych, oraz pozostającego w łącz
ności z tern ciśnienia, zarówno jak i ilości ciepła, 
wydzielonego podczas reakcji. 

Próbowano wyrazić te wielkości zapomocą 
równania matematycznego, ażeby znaleść ilość albo 
skutek dokonanej pracy w jednostce czasu, zwany 
przy wybuchu siłą kruszącą. Udało się to w przy
bliżeniu; w formule na siłę kruszącą Kasta znale
ziono wyraz tych wartości, umożliwiających porów
nanie poszczególnych materjałów wybuchowych . 
Zatem, formuła dla siły kruszącej materjałów wy
buchowych brzmi: 

b = E. d. V. 

przyczem E oznacza energję właściwą, 
d gęstość kubiczną, 
V zaś szybkość detonacji. 
Pojęcia te znane już są z poprzedniej pracy inż. Prota. 

Opierając się na wyliczonych i praktycznie 
otrzymanych wartościach tych wielkości, spróbuje
my wyciągnąć wnioski, dotyczące zdolności wyko
nywania pracy przez poszczególne materjały wybu
chowe, i użyjmy danych tych dla wyjaśnienia nie
których faktów. 

Na razie dla uproszczenia nie robiliśmy różni
cy między bezpiecznemi i skalnemi materjałami wy
buchowemi, co musiałoby pociągnąć pewne zastrze
żenia, które przysłoniłyby jasność wniosków. W 
odpowiedniem jednak miejscu, z racji swego wiel
kiego znaczenia dla robót wybuchowych różnica ta 
będzie uwypuklona. 

Na przykładzie dwóch kruszących materjałów 
wybuchowych skalnych Dynamit I i Amonit V, po
staram się wskazać, jakiemi środkami moż1;1a było 
zwiększyć siłę kruszącą Amonitu V w stosunku do 
Dynamitu I. 

Dynamit I wydziela podczas ro:zkładu 11 OO 
Cal. przy ilości gazów około 640 L. Amonit V zaś 
przy niewiele większej ilości Cal., mianowicie 1240 
daje około 800 L produktów rozkładu, fa więc o 
160 L. więcej, niż Dynamit 1. Nie uwzględniając 
szybkości detonacji tych dwóch materiałów wybu
chowych, otrzymalibyśmy o zdolności wykonywania 
pracy przez nie zupełnie fałszywe pojęcie. Ponie
waż, jak wiadomo, praca równa się iloczynowi ciś
nienia przez objętość, musielibyśmy uznać wyższość 
amonitu nad dynamitem, ponieważ 1240 X 800 jest 
większe od 1200 X 640. Jednak powyższe wartości 
pracy zostały wykonane w różnym czasie (co wy-· 
raża szybkość detonacji), wobec czego musimy ob
niżyć wydajność Amonitu V o 2000 jednostek. W 
tym wypadku o sile kruszącej dynamitu rozstrzyga 
jego wyższa szybkość detonacji. 

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



S6 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 

Przytoczony przykład wykazuje zależność siły j meniu powoli z tlenem. W obydwóch wypadkach 
kruszącej od skutku c ieplnego, t. j. wolnego ciepła wyswobodzone ciepło reakcji jest jednakowe, ale 
w reakcji od objętości gazów oraz od szybkości de- skutek zasadniczo różny: o ile będziemy spalali wę· 
tonacji. Pozostaje jeszcze wykazać wpływ gęstości giel na dwutlenek węgla w podwyższonej tempera
ku)::iicznej, t. j. ciężaru jednostki objętości na silę turze, to okaże się, że w produktach rozkładowych 
kruszącą materiału wybuchowego lub mieszaniny. znajduje się obok dwutlenku węgla również i tle~ 
Jako przykład biorę bawełnę strzelniczą i nitrogli· I nek. W I I00°C ·dwutlenek węgla zostaje zupełnie 
cerynę; pierwsza przy niewielkiej gęstości, pomimo przemieniony na tlenek węgla. Jeżeli zmierzymy 
znacznej szybkości detonacji, daje w przybliżeniu I przytem wydzielone ciepło reakcji, to znajdziemy, 
taki sam skutek cieplny, jak znacznie gęściejsza ni- że obniżyło się ono do wartości spalenia węgla na 
trogliceryna; ma jednak daleko słabsze działanie, niż I tlenek węgla, t. j. do x cal. Okazuje się więc, że 
ta ostatnia. ,,. I przy odpowiednim doborze warunków doświadcze-

Jeszcze jaskrawiej występuje ten fakt, jeżeli nia- pomimo jednakowego składu mieszaniny może
przyjrzymy się nowoczesnym środkom napędowym my otrzymywać różne wartości energji. 
dla silników gazowych. Są to mieszaniny gazowe, • Jeszcze wiele innych przykładów tego rodzaju 
których nieznaczna gęstość wyklucza działanie kru- możnaby prżytoczyć. Zwrócę uwagę np. na saletrę 
szące. Mieszaniny benzyny, benzolu, gazoliny, ga- amonową, znaną jako najważniejszy składnik ligno
zu wodnoczadowogo z powietrzem, używanych przy zytów, amonitów i t. d. Daje nam ona nie mniej, 
motorach gazowych, pomimo ich charakteru wybu · jak S różnych form rozkładowych, z których jedne 
chowego, nie mogą być uważane za materjały wy- powstają przy powolnej, inne zaś przy gwałtownej 
buchowe kruszące, jakkolwiek wiele z nich posiada wybuchowej reakcji. Przy procesach wybuchowych, 
szybkość detonacji, którą osiągają nasze materiały zachodzących np. w .motorach spalinowych, wytwa
wybuchowe, a często ją nawet przewyższają (2000- rza się ilość potrzebnej energji bez względu na 
- 3000 m/sec). skład mieszaniny. W najlepszym wypadku uwzględ-

Jakkolwiek np. ładunki inicjatorów, jak rtęć nia się skład mieszaniny wybuchowej tylko o tyle, 
piorunująca, niektóre azotki metali ciężkich, rezor- o ile tego wymaga oszczędne stosowanie materja

. cyniany i niektóre inne, są substancjami o wielkiej łów palnych. Zatem skład i przebieg rozkładu 
sile kruszącej, nie można ich jednakże uważać za chemicznego, odgrywa tutaj podrzędną rolę, gdyż 

· odpowiednie materiały wybuchowe. ogólnie biorąc jest obojętnem, czy z rury wybucho-
W każdym razie wynika stąd, że działanie ma- wej ulatuje tlenek, czy dwutlenek węgla. Zupełnie 

terjału wybuchowego, zdatnego do użytku, zależy inaczej rzecz się ma z chemją materiałów wybucho
od energji właściwej skutku cieplnego, szybkości wych. 
d e tonacji i gęstości kubicznej. W szystkie wielkości Technik, zajmujący się motorami spalinowemi 
te otrzymać możemy częściowo zapomocą wylicze- ma zadanie ułatwianie, gdyż reguluje on energję 
nia, częścibwo przez doświadczenia laboratoryjne. mięszanin wybuchowych w ten sposób, że mając 

·Właściwe zrozumienie tych zależności pozwala che- do rozporządzenia jednakowe surowće, jak benzynę, 
mikowi na wyrobienie sobie w przybliżeniu pojęcia gazoliny i t. d. dopuszc:la tylko odpowiednią ilość 
o przypuszczalnem zachowaniu się materjału wybu- drugiego składnika, powietrza, nie uwzględniając 
chowego przy jego rozkładzie, jak to starałem jakości produktów rozkładu. 
się wykazać na przytoczonych przykładach. Innych zupełnie warunków wymaga praca che-

Dla chemika jest rzeczą jasną, że chemiczna mika w dziedzinie mat. wybuchowych. Materjały 
przemi~na mieszaniny, podlegającej reakcji , nie wybuchowe bowiem działają w środowisku, w któ
zawsze daje jednakowe końco.we produkty i jedna- rem uwzględniać należy niebezpieczeństwo gazów 
kową energję cieplną. Wszystkim dobrze znane kopalnianych, wentylacje tworzących się produktó w 
jest spalanie się węgla w tlenie, raz na tlenek wę- rozkłar.łu, czyli gazów powybuchowych - specja lne 
gla, przyczem wydziela się x Cal., drugi raz na dwu- techniczne warunki cieplne i w ystrzeganie się pow
tlenak węgla przy tej samej objętości, przyczel'l.l jed- stawania produktów, szkodliwych dla zdrowia. Dro
nakże wydziela się daleko większa ilość energji, gą doświadczalną uzależniamy sprawność mat. wy
mianowicie y Cal. Różnica tych dwóch wartości buch owych od zmiany s tosunku węgla i tlenu. Ten 
wykazuje pozostałą jeszcze w tlenku węgla energię, rodzaj substancji wybuchowe j odnajdujemy w ciek
która wydziela się przy spalaniu tlenku węgla na łem powietrzu. Ponieważ jednak stosunku składni
dwutlenek. Jednakże, dla końcowego wyniku nie ków nie możemy unormować, gdyż zależy to od 
jest jedynie miarodajnym stosunek wzajemnie rea- sposobu nasycania tlenem, przenośnika węglowego, 
gujących substancji. Można otrzymać i przy jedna- i od czasu , upływającego od załadowania i u szcze l
kowych mieszaninach węgla i tlenu przy odpowied- nienia otworu wie rtniczego , aż d o oddania strzału, 
nim wyborze warunków doświadczalnych różne pro- przeto grozi niebezpieczeństwo, ze wskutek później 
dukty reakcji i różne ilości energji. Doprowadź- szego zapalenia powstający tlenek węgla wywoła 
my np. zapomocą iskry elektrycznej do wybuchu zapa lenie wtórne ( Nachbrenner) , które : może spo
mieszaninę rozdrobnionego węgla z tlenem i spali- wodować w y buch pyłu węglowego , a lbo też pow
my również taką samą ilość węgla w innym rozdrob- stanie szk odliwych gazów powyb u ch owych , zawie-
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rających tlenek węgla. Wiemy, Że już zawartość 2) Własności natury chemicznej. Do tych na-
0,2 % tlenku węgla w powietrzu odbija się bardzo leży trwałość mat. wybuchowych. 
szkodliwie na zdrowiu. Jak dalece z tym liczvć się 3) Własności natury fizjologicznej: materjał nie 
nafeży wskazuje fakt, że w jednej znanej mi ko- może być szkodliwem dla zdrowia, nie powinien 
palni, w której stosowano ciekłe powietrze, starano wytwarzać szkodliwych gazów powybuchowych. 
się usunąć to niebezpieczeństwo przez zaprowadze- Jasnem jest, że posiadamy niewielką tylko ilość 
nie licznych kosztownych wentylatorów i szybów substancyj wybuchowych, które odpowiadają żąda
powietrznych. nym wymaganiom, wskutek czego wybór składników 

Ponieważ przy stosowaniu mat. wybuchowych mat. wybuchowvch jest bardzo ograniczony. 
w kopalniach nie możemy wytworzyć warunków, Co się tyczy wrażliwości materjalów wybucho
któremi rozporządzamy w laboratorjum, pozostaje wych, to musi ona odpowiadać ze względu na bez
więc chemikowi tylko możność zmieniania składu pieczeństwo najdalej idącym wymaganiom. Żąda 
chemicznego materjału oraz stopnia rozdrobienia I się od materjału wybuchowego, używanego na ko
rurowców dla wytworzenia nadających się pod wzglę- 1 palni, jednocześnie dość znacznych odporności na 
dem technicznym, gospodarczym i odpowiadających uderzenie i na działanie cieplne. Wymagania te są 
urzędowym przepisom materjałów wybuchowych; sprzeczne z jednoczesnem żądaniem od materjału 
zadanie rzecr.ywiście nie łatwe. Wymaga ono bo- wybuchowego niezawodnej detonacji od małej iloś
wiem przedewszystkiem gruntownej znajomości fi- ci inicjatora i dostatecznie wielkiego przenoszenia 
zycznych, chemicznych i fizjologicznych własności się samej detonacji. 
surowców, używanych do wytwarzania mat. wybu- Poszczególne materiały wybuchowe, stosowa
chowych, jeżeli chemja materiałów wybuchowych ne na kopalniach, wykazują duże różnice wrażli
nie ma się obniżyć do stanowiska alchemicznej sztu- wości: a więc amonowo saletrzane materjały wybu
ki próbowania. Możemy wprawdzie powiedzieć, że chowe w porównaniu z czysto nitroglicerynowemi, 
przemysł mat. wybuchowych nie różni się od innych wykazują niezwykle małą wrażliwość na uderzenie 
przemysłów, opierających się również na podsta- i działani • cieplne, wobec czego ich wrażliwość jest 
wach naukowych, ponieważ i nasz przemysł rozpo- znacznie mniejsza, niż dynamitów. Zaznaczyć jesz
rządza w chemji takiemi samemi rezultatami badań cze musimy, że ujemnie wpływa na wrażliwość 
surowców jak i inne przemysły. Zachodzi tu jed- zmiana stopnia rozdrobnienia materjału wybucho
nak nieporozumienie, albowiem dla surowców w zwy- wego. Rozdrobnienie to zmienia się w materjałach 
kłych warunkach, t. j . w średniej temperaturze i przy wybuchowych amonowo saletrzanych pod wpływem 
średniem ciśnieniu, posiadamy wielką ilość danych, temperatury i przy d~uższem przechowaniu, co po
z których możemy korzystać o ile się jednak nie woduje twardnienie naboi, zlepienie się ziaren i 
rozchodzi o dane, odnoszące się do własności fizy- zmianę w ich gęstości. Wady te ujawniają się przez 
cznych i chemicznych materjałów w temperaturach, zawodzenie strzałów lub też niedostateczne przeno
przy których pierwiastki chemiczne występują w po- szenie detonacji. Warunki powyższe wymagają pod
staci gazów, albo też przy ciśnieniach, których nie niesienia wrażliwości amonowo saletrzanych mater
wytrzymują żadne materiały, będące w naszem roz- jałów powietrznych przez dodawanie nitrogliceryny 
porządzeniu. A właśnie z materjałami w tak trud- (jak to jei::t wyma~ane przez Urzędy Górnicze na 
nych dla badania warunkach pracować musi chemik Polskim Górnym Sląsku). Pozatem wrażliwość ma
przemysłu mat. wybuchowych . .Łatwo zrozumieć, jak terjału wybuchowego na uderzenie zależy do pew
trudnem do pr_ewidzenia jest w tych wypadkach nego stopnia od temperatury, wskutek czego uży
zachowanie się mat. wybuchowych. Pomimo tych wanie niekiedy bardzo wartościowych i silnych sub
trudności i przeszkód, zebrane dane w tym wzglę- stancyj wybuchowych, wymaga szczególnych środ
dzie dziś już tak obszerne, że trudno je w całości ków ostrożności przy stQSowaniu ich w odmiennej 
objąć. temperaturze. Mam tutaj na myśli zamarzanie zwy

W moich dotychczasowych wyjaśnieniach o mo
żliwości zmiany energji przez zmianę składu che
micznego materjałów wybuchowych oraz stopnia 
rozdrobienia składników, wskazałem drogi, któremi 
winien kroczyć chemik przy wytwarzaniu materia
łów wybuchowych, pozostaje mi pozatem określić 
zależność własności mat. wybuchowych od ich skła
du chemicznego. 

Własności te, zależnie od ich charakteru, dają 
się podzielić na trzy grupy: 

I) Własności natury fizycznej . Do tych zalicza 
się wrażliwość, sposób i be-zpieczeństwo użycia, zdol
ność wykonywania pracy, czas trwania płomienia 
i jego temperatura. 

kłych dynamitów zżelatynowanych. I w tym wypad
ku udało się przez dodanie substancji nitroglicery
nowych obniżyć punkt zamarzania dynamitów albo 
też zastępując nintroglicerynę przez chloropochod
ne np. dwunitrochlorhydrynę, mające znacznie niż
szy punkt zamarzania, umożliwić zastosowanie dy
namitów w tych niższych temperaturach. 

Kwestja bezpiecznego obchodzenia się z ma
terjałami wybuchowymi nie wymaga szerszego trak
towania, ponieważ znajduje się w zasadniczej włącz
ności z wrażliwością. Obydwie .te własności nie 
dadzą się liczebnie wyrazić. Ciągłe doświadczenia 
i świadomość niebezpieczeństwa przy użyciu mater
jałów wybuchowych, pozwalają wyznaczyć pewną 
granicę dla tych wielkości. Znajdujemy je w prze-
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pisach kolejowych, przepisach policyjnych o ma- produkty rozkładu w otworze wiertniczym nie mo
terjałach wybuchowych, jako też w odnośnych prze- gą natychmiast wykonać pracy wskutek powiększe
pisach Wyższego Urzędu Górniczego. nia się ich objętości, t. zn„ że ulegają ściśnieniu 

Praca materiałów wybuchowych, używanych w adiabatycznemu. Adjabatyczne sc1smenie gazów 
górnictwie, jak to już niejednokrotnie zaznaczono, jest jednakże połączone ze znacznem wzrostem cie
zależy od wartości energji i składników. Z zupeł- pła, czego następstwem częstem bywa to, że nagle 
ną dokładnością można określić pracę materiałów ulatniające się produkty rozkładu, ogrzane niekie
wybuchowych w stosunku do ilości poszczególnych dy do 2000°C przy zetknięciu się z pyłem węglowym 
składników. Np. 1 kg dynamitu (gurdynamit), t. j. lub gazami kopalnianymi wywołują silne wybuchy. 
mieszaniny, składającej się 250 gr ziemi okrzemko- Zrozumiałem jest, że temu objawowi najczę
wej oraz z 750 gr nitrogliceryny według teorety- ściej podlegają materjały wybuchowe z dużą za
cznych badań powinien wykonywać pracę, odpo- wartością nitrogliceryny, których jak wiemy cechą 
wiadającą w przybliżeniu pracy 750 gr nitroglicery- znamienną jest wielka szybkość detonacji. A jednak 
ny. Cyfry wykażą o ile rozważania nasze spraw- dla powiększenia bezpieczeństwa wobec gazów nie
dzają się: zbędnem jest dodawanie do materjałów wybucho-

czysta nitrogliceryna przy rozkładzie daje 1,455 wych amonowo saletrzanych nitrogliceryny. Nie ma 
Cal. i 715 litr. gazu o temperaturze 4 200°C oraz szyb- tu pomimo tego sprzeczności. Rzecz nie polega bo
kości detonacji 7 450 m/sec. wiem na tern, co się dodaje, ale na tern, wiele się 

Natomiast dynamit okrzemkowy o tern samem dodaje i w jakim calu. Nieznaczna domieszka 4% 
ciężarze daje I 090 Cal. oraz 545 litr. gazu, o tern- nitrogliceryny do amonowo saletrzanych materjałów 
pera turze 3 400°C. wybuchowych służy głównie do nadania im większej 

Zatem wydzielona ilość Cal. i ilość gazów wrażliwości, pośrednio jednak nitrogliceryna działa 
odpowiada dokładnie procentowej zawartości nitro- zabezpieczająco przeciw zapaleniom się gazu i py
gliceryriy w mieszaninie. Spadek temperatury o łu węglowego, ponieważ niedostatecznie wrażliwe 
blisko 1000° C zgadza się też zupełnie z teoretycznym materjały wybuchowe rozkładają się niecałkowicie 
wynikiem, . ponieważ przy dynamicie wydzielona na trwałe produkty końcowe. zatem tworzą czady, 
ilość ciepła w odróżnieniu od nitrogliceryny, służy wywołujące nazewnątrz otworów wiertniczych pło
nie tylko do ogrzewania produktów wybuchu. lecz mienie wtórne. 
również i do podniesienia temperatury ziemi okrzem- Probowano wyciągać wnioski o zapalności ga
kowej. Podobnież i cyfry, określające teoretycznie zów i pyłu węglowego z fotograficznych i kinema-
4 : 3 wartość siły kruszącej nitrogliceryny i dyna- tograficznych zdjęć płomienia wybuchu; mianowicie 
mitu, są również zgodne ?: teoretycznemi danemi. z długiego płomienia na obrazie kinęmatograficznym 

Jeżeli przez domieszkę biernego ciała sprawność wnioskowano, że płomień trwa długo i wskutek te
nitrog!iceryny . w dynamicie obniża się, to żelatyna go nie jest dostatecznie bezpieczny i odwrotnie, co 
wybuchowa przez dodanie czynnego składnika mo- jest zgodne zresztą z logiką. Jednakże wnioskować 
że naodwrót prace swą zwiększyć z długości płomienia, otrzymanego w drodze foto-

Zelatyna wybuchowa składa się z 92% nitro- graficznej, o jego bezpieczeństwie wobec gazu i py
gliceryny oraz 8% piroksyliny kolodyjnej (roztwór łu węglowego jest niesłusznem, gdyż stosunek fo
bawełny strzelniczej w mieszaninie eteru i alkoho- tograficzny i metryczny pomiędzy długością i tern· 
lu), co przy rozkładzie wywiązuje na kilogram peraturą płomienia nie jest wiadomy Temperaturę 
I OOO Cal. i 750 Lt. gazu, o temperaturze 3000°C i płomienia można przy obecnym stanie nauki mie
szybkości detonacji 7800 m/sec. rzyć jedynie drogą pyrometryczną. Przyrządy, któ-

Zelatyna wybuchowa przewyższa bardzo zna- re .posiadamy, nie dopisują jednak. W tak krótkim 
cznie nitroglicerynę w zdqlności wykonania pracy czasie, wynoszącym i / I OOO sek. nie możemy ani 
i daje najwyższą sumę energii ze wszystkich dotąd ustalić intensywności światła, ani wysokości tem
używanych materjałów wybuchowych, ponieważ peratury. 
szybkość detonacji żelatyny wybuchowej jest o ty- Wspomnieliśmy już, jaki wpływ wywierają 
le większa. Stosunek wartości siły kruszącej nitro- • substancje, obniżające temperaturę, jak chlorki me
gliceryny do żelatyny wybuchowej wynosi 4 : S. tali alkalicznych, czyli substancje bierne. Dzia~anie 

Nie wszystkie jednak mieszaniny materjałów ich polega na absobowaniu ciepła, które zależnie 
wybuchowych wskutek ich skomplikowanego skła- od wyboru materjalu, wywołuje zwyczajne ogrzanie, 
du pozwalają na tak przejrzyste wnioskowanie o a nawet dysocjacją termiczną. 
ich sprawności. Niektóre te sole metali alkalicznych umożli-

w tych wypadkach praktyc'.?ne próby dają wiają jednocześniej obniżenie temperatury płomie-
nam porządane rezultaty. nia wybuchu i uzyskanie większej siły kruszącej. 

Przy tej sposobności zwroc1my jeszcze uwagę Zjawiskiem tern posługiwano się z dobrymi wyni
na pewien związek, istniejący między $iłą krusz~cą kami przy wytworzeniu nowego materjału wybu
materjału wybuchowego oraz jego zdolnością za- chowego - lignozytu powietrznego C. 
pałania pyłu węglowego i gazów kopalnianych. Wzmiankowaliśmy już, że materjał wybucho-

Wiemy, że przy wielkiej szybkości detonacji, wy musi być koniecznie trwały pod względem che-
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micznym. Wymaganie to, jakkolwiek rozporządze
niami nie przepisane rozumi się samo przez się. 

Jeżeli określimy materjał wybuchowy jako 
wytwór trwały, który dopiero pod wpływem odpo
wiednio silnych działań przemienia się w trwałe 
produkty rozkładu, to z tego punktu widzenia otrzy
mać możemy definicję stałości i wyrazić ją zapo
mocą cyfr. 

W ten sposób najtrwalszemi będą te substan
cje wybuchowe, które przy dłuższem przechowaniu 
nie wykazują żadnych zmian chemicznych. Wyma
ganiu temu czynimy zadość, stosując do wyrobu 
materjałów wybuchowych tylko takie surowce, któ
re przy przechowaniu obok siebie nie reagują jedne 
na drugie i tylko przez specjalny impuls, wywołu
jący reakcję (detonator), powodują wybuch. 

czarny: objawy szkodliwe dla zdrowia zachodzą za
równo przy wytwarzaniu, jak i przy używaniu ma
teriałów wybuchowych. W pierwszym wypadku 
znacznie częściej, ponieważ wielka ilość surowców 
zawiera trucizny, które wywołują zarówno chro
niczne, jak również ostre objawy chorobliwe. 

Dla konsumenta, który otrzymuje gotowe do 
użytku materjały wybuchowe, ujemne te okoliczno
ści nie wchodzą w rachubę, natomiast grożą mu 
czady, występujące po wybuchu. O ile składają 
się one z dwutlenku węgla i wody, materjałów obo
jętnych lub soli metali-nie przedstawiają niebezpie
czeństwa i mogą być usunięte z łatwością przez 
dobrą wentylację. Inaczej się jednak sprawa przed
stawia, jeżeli w czadzie występuje tlenek węgla lub 
tlenek chloru albo też inne gazy trujące. W spom
niałem jui jednak, że przy dostatecznym nadmiarze 
tlenu i przy odpowiedniej zmianie skladu chemicz
nego materjałów wybuchowych ujemne te wpływy 
mogą być usunięte. 

Wszystkie omówione powyzeJ zjawiska są 
ostat~cznie spowodowane zmianami chemicznemi, 
którym podlegają mat. wyb. przy rozkładzie. Mo
żemy je wyrazić przez równania, które w pewnej 
mierze wyjaśniają nam mechanizm reakcji, głównie 
zaś określają wyniki rozkładu. Zapoczątkowanie Dodam jeszcze kilka słów o wyborze i zasto
reakcji wybuchu zależy od detonatora, a ten wybie- sowaniu materjałów wybuchowych. Ekonomiczne 
ramy w ten sposób, ażeby rozkład nastąpił całko- zastosowanie materjałów wybuchowych znajduje się 
wicie i wytworzył jaknajbardziej trwałe produkty w ścisłej zależności od fizycznych i geologiczno
końcowe. Przy spalaniu węgla na dwutlenek i tle- statycznych własności węgla względnie kamienia, 
nek węgla wykazaliśmy, że rodzaj produktów roz- jako też od atmosferycznych warunków, w jakich 
kładowych zależy bezpośrednio od ilości składni- się strzela. O ile rozchodzi się o twardy, elastycz
ków w materjale wybuchowym. Rozważania teore- ny kamień, należy ·wybrać silnie kruszące materja
tyczne i doświadczenie nauczyły nas, że ze wglę- ły wybuchowe, których właściwa energja wynosi w 
dów fizjologicznych i fizycznych stosunek ilościowy przybliżeniu I O OOO kgm. Rozumie się, że pożądanem 
składników mat. wybuchowych odpowiada najlepiej jest stopniowanie własności wybuchowych materja
wtedy wymaganiom, jeżeli zc.pewnia kompletną prze- łów zależnie od twardości i fizycznej budowy ka
mianę na produkty gazowe: dwutlenek, wodę, obo- mienia i od tego, czy chcemy otrzymać większe 
jętne substancje, jak azot i stałe sole metali. Rezul- czy mniejsze jego bryły. Dla otrzymania grubszych 
tat ten otrzymać możemy tylko przy dostatecznym brył jest korzystniejsze stosować materiał wybu
nadmiarze tlenu, jak tego wymagają przepisy. I w sa- chowy o mniejszej sile kruszącej. Zastosowanie 
mej rzeczy, przy badaniu mat. wybuchowych bez- materjałów wybuchowych o dużej sile kruszącej nie 
piecznych względem pyłu węglowego i gazów, rzu- jest pożądane w strefach, zawierających pył węglo
ca nam się w oczy duży nagmiar tlenu, który do- wy i gazy wybuchowe. W tych warunkach, jakkol
dajemy w postaci azotów, szcególnie saletry amo- wiek jest to mniej ekonomiczne, należy wybrać ma
nowej, która pozatem odznacza się niżką tempera- teriały wybuchowe o mniejszej sile kruszącej. Przy· 
turą rozkładu. toczone tutaj okoliczności wpływają też na wybór 

Nie tak dawno jeszcze temu posługiwano się mat. wybuchowego w kopalniach węgla z tą nie
przy wytwarzaniu bezpiecznych matarjałów wybu- znaczną różnicą, że należy stosować mat. wybu
chowych odwrotną metodą; starano się mianowicie chowe w granicach, w których są one bezpieczne 
obniżyć temperaturę wybuchu przez doprowadze- wobec pyłu węglowego i gazów wybuchowych. 
nie reakcji tylko do mniej trwałych produktów roz- Prócz tego wybór mat. wybuchowego zależny mię
kładu, jak tlenek węgla, metan i t. d . i w ten spo- dzy innemi i od wielkości brył węgla jakie chce
sób zmniejszyć niebezpieczeństwo zapalania się py- my otrzymać 
lu węglowego i gazów. Różne okoliczności prze- Wielkie zapotrzebowanie w ostatnich latach 
ma~iają bądź z~ je~ną, b~~ż za drugą. meto~ą; st~~ j na gru~sze gatunki węgla, pociągnęło za sobą zas~o
now1 to przedmiot polemiki naukowe] . T w1erdz1c sowame mat. wybuchowych o słabszem działaniu, 
jednak możemy napewno, że z punktu widzenia podobnem do działania czarnego prochu, jak np. ligno
zdrowotności stosowanie materjałów wybuchowych, zyty powietrzne C. E. ew. G. Jednakie w najnowszych 
zawierających niedostateczną ilość tlenu, należy sta- czasach wskutek ulepszenia palenisk, istnieją wido
nowczo odrzucić, ponieważ takie materiały wybu- ki na znaczne powiększenie zbytu na miał i drobny 
chowe tworzą gazy powybuchowe, szkodliwe dla węgiel, wobec czego będą miały prawdopodpbnie 
zdrowia. Dotarliśmy w ten sposób do strony fizjo- większe zastosowanie lignozyty o większej sile kru
logicznej naszych rozważań. W kwestii tej zazna- szącej. Materjały te przy użyciu kalkulują się dro-
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żej, od mniej kruszących materjalów wybuchowych. 
Są to lignozyty B, D i F. 

Z naszych dotychczasowych rozważań wynika, 
że wytwarzając materjały wybuchowe, liczyć się 
musimy z żądaniami konsumentów i gatunkiem, 
odpowiednim do danych robót. Stąd wynika 
duża ilość typów, odpowiadających ich różnorodnym 
zastosowaniom. Nie odpowiada to jednakże życze
niom górnika, który najchętniej posługiwałby się 
jednym tylko typem materjału wybuchowego, po
nieważ ze względów ekonomicznych i bezpie
czeństwa robót w kopalni nieodzownem jest 
gruntowna znajomosc własności tego mater
jału, którą osiągnąć można jedynie przez ciągłe 
jego użycie. Zmiana materjału wybuchowego wy
maga nowego wdrożenia się w zastosowanie tegoż, 
(np. należy nauczyć się, jak dobrać ładunek, aby zu
życie materjału wybuchowego było jaknajekono
miczniejsze). Z tego co powiedzieliśmy, wypływa 
jednak jasno, że nie jest rzeczą możliwą wytworzyć 
jeden materjał wybuchowy uniwersalny, któryby od
powiadał wszystkim wymaganiom górnika. Szuka
no wobec tego innych środków dla opanowania 
tych trudności i znaleziono je po części w tak zwa
nem strzelaniu z pustą przestrzenią (Hohlraum
schiessen). 

Próbowano przez zmianę przestrzeni wybu
chowej w otworze wiertniczym wpływać na włas-

ności materjału wybuchowego, wychodząc z zało
żenia, że zmniejszenie gęstości ładunkowej obniża 
silę kruszącą. Sądzono przytem, że przez pozosta
wienie pustej przestrzeni pomiędzy materjałem wy
buchowym i przybitką, albo też prze:l'. zastosowanie 
otworów wiertniczych o większej średnicy, niż śre
dnica naboju, da się osiągnąć jednostajny rozdział 
ciśnienia w przestrzeni wybuchowej. Próby w ko
palniach wykazały, że w samej rzeczy następuje 
pewne rozłożenie sity wybuchu . Systematyczne pró
by, które zaczęliśmy przeprowadzać obecnie wyka
zały jednak, że nie może być mowy o równomier
nem rozłożeniu ciśnienia. Przeciwnie, znaleźliśmy 
zależnie od siły kruszącej i od wielkości i rozmiesz
czenia. pustej przestrzeni w otworze wi$!rtniczym, 
różnie rozmieszczone maxyma ciśnienia, które są, 
jak się zdaje, w ścisłej łączności z szybkością de
tonacji, ew. z falą detonacyjną. Nic ściśle określo
nego przy obecnym stanie prób powiedzieć nie 
możemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy 
strzelaniu z pustą przestrzenią nie może być mowy 
o równomiernem i ciąglem obniżaniu się ciśnienia, 
jak to ogólnie przypuszczano. Jednak udało się 
nam skonstatować, że zapomocą odpowiednich środ
ków można kierować falę wybuchową. Jest to oko
licznqść, która dla ekonomicznego wyzyskania ma
teriału wybuchowego może stanowić dużą zdobycz. 

Wiadomości o nowych geofizycznych metodach poszukiwań 
górniczych. 

Według artykułu docenta prywatnego D-ra B. Gutenberga z Darmstadt'u w zeszycie 1-'-3 
czasopisma: „/ntt;rnationale Bergwirtschaft". 

Spostrzeżenia fizyczne, dokonywane nad zja
wiskami, występującemi na powierzchni ziemi, za
leżą w mniejszym lub większym stopniu od właści
wości substancji, zawartych w górnych warstwach 
skorupy ziemskiej, możliwem jest przeto także od
wrotnie ze spostrzeżeń na powierzchni ziemi wy
ciągać wnioski o właściwościach substancji, leżących 
pod nią, a następnie na zasadzie wielokrotnie po
znanych właściwościach tej substancji można wnio
skować i o jej istocie. Nadzwyczaj ważne znacze
nie tej zasady dla gospodarstwa górniczego zyska
ło w ostatnich I O latach coraz więcej uznania, lecz 
dopiero w ostatnich latach same metody zostały 
tak dalece udoskonalone, że rezultaty w pewnej 
mierze odpowiadają postawionym zagadnieniom. 

Pierwsze krótkie zestawienie naukowe różnych 
metod podał A. Ambronn (Ztschr. f. angewandte 
Geophysik, S. 3 - 28 i 33 - 38, 1922). Metody te 
dzielą się na dwie duże kategorje. W pierwszej z 
nich posiłkujemy się znajdującą się w ziemi ener
gią i występującemi w niej silami, jak naprzykład 

siłą ciążenia, prądami ziemskiemi, magnetyzmem 
ziemskim, ażeby z lokalnych zmian tych zjawisk 
wyprowadzić wnioski o głębszych warstwach sko
rupy ziemskiej; przy użyciu drugiej kategorii me
tod przesyła się energję w ziemię, naprz. prz~z 
sztuczne eksplozje, . przez wprowadzanie prądów 
elektrycznych lub też wysyłanie fal elektrycznych 
w szybach i obserwuje się energję, która przejawia 
się powrotnie w różnych miejscach. W ostatnich 
czasach najwięcej były w użyciu następujące czte
ry metody: 

1. Prądy stałe lub zmienne posyła się w 'zie
mię i ustala dokładnie, jak płyną one. Jeżeli gdzie
kolwiek bądź znajduje się substancja dobrze prze
wodząca, linje prądu skupiają się tam specjalnie 
ściśle, podobnie jak w rzece prąd wyszukuje sobie 
łożysko .z możliwie największym spadkiem. Kieru
nek elektrycznych linji prądu ustala się w ten spo
sób, iż wyszukuje się płaszczyzny, (względnie krzy
we na powierzchni ziemi), prostopadłe do tych 
linii; płaszczyzny te odznaczają się taką własnością, 
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że gdy łączymy dwa punkty takich równopotencjal- zuje zmiany siły ciężkości w poziomym kierunku; 
nych płaszczyzn, to nie otrzymujemy żadnego prą- w ostatnich czasach była ona wiele używana i wy
du. W ten sposób wyszukuje się przedewszystkiem. bitnie udoskonalona. 
gdzie pod ziemią znajdują się dobrze przewodzące 4. Również magnetyzm ziemski wykazuje lo
substancje (naprz. metale), a w następstw.ie również kalne odchylenia, które, jak np. koło Kurska, mo
i szczególnie złe przewodniki. Opis podstaw tych gą dochodzić do znacznych wielkości i wskazywać 
metod A . Ambronn podawał niejednokrotnie w osta- na obecność substancji, zdolnych do magnesowania 
tnich czasach (Frankfurter Zeitung. techn. Blatt, 24 w większym stopniu (rudy) łub w mniejszym sto
April, 1924). pniu (sole). Dla badań wykorzystuje się zarówno 

2. Wytwarza się sztuczną eksplozję lub zapo- wielkość poziomej składowej natężenia, jak i pio
mocą spadających ciężarów wywołuje się wstrzą- nowej, a także pomiary deklinacji (zboczenia) i in
śnienia powierzchni ziemi, a potem ustala się, jak klinacji (nachylenia). Odpowiednie instrumenty zo· 
rozchodzą się wytworzone wstrząśniem fale. Jeżeli, stały stopniowo znacznie ulepszone, a wyniki po
naprz warstwa z mniejszą szybkością fał znajduje miarów były poczęści bardzo zadawałniające. Szcze
się nad warstwą z większą szybkością, to fale prze- gólnie należy uwydatnić komunikat C. A. Heiland'a, 
jawiają się początkowo tylko w górnej warstwie; który zestawił wyniki stosowania różnych metod w 
skoro tylko przenikną one w głębszą warstwę, śred- okręgu gazu ziemnego w Neungamme koło Hambur
nia szybkość dla całej drogi fal poczyna wzrastać, ga; większość tych metod teoretycznie wyjaśnił i 
jeżeli wykreślić okresy czasu, po upływie których krótko omówił używane przy tern instrumenty, 
fale dochodzą do różnych punktów, to krzywa ro- praktyczne sposoby obchodzenia się z niemi, oraz 
śnie początkowo równomiernie, potem formuje się otrzymane rezultaty. Dopóki brakuje podręcznika, 
na niej załamanie i dalej przebiega ona bardziej traktującego w tym zakresie wiedzy, będącym 
płasko. Sądząc po miejscu ząłamania i jego charak- jeszcze w stadjum płynności, wykład Heiland'a daje 
terze można określić głębokość warstwy, wytwarza- najlepsze wiadomości o większości metod, o mie
jącej przeszkodę. Takie natężenie fal jest zależne rze ich pewności i brakach. Krótki przegląd pocho
od charakteru substancji, z których złożone są war· dzi również od H. Reicha, (Ztschr. f. Geophysik, 
stwy, jak również kąt nachylenia fal do powierz· s. 152-159, 1924-25), który pozatem podaje wartościo
.chni ziemi; mają tu zastosowanie okoliczności, któ- we wskazówki do studjowania w grubszych zary
re zostały ustalone dla trzęsień ziemi. (B. Guten- sach górnych warstw ziemi aż do kilku kilometrów 
berg: „Der Aufbau der Erdew, Verl. Borntrager, Ber- głębokości na zasadzie wykresów trzęsień ziemi; 
lin 1925). Wskazówki dla róznych wypadków dali: wskazania te nie zostały dotąd jednak zużytkowane 
F. Reich (Ztschr. f. Geophysik, Bd. 1. s. 121, 1924, 25), Dopiero za pomocą zestawienia wyników sto
C. A Heiland-(Geolog. Archiv, Bd. 3. s 205-280, sowania większej liczby metod można ustalić do· 
1924). kładniejsze wiadomaści o najwyższych warstwach 

Metoda powyższa, praktyczne zastosowanie skorupy ziemskiej, a w szczególności o materjałach, 
której trzymane jest w tajemnicy, służy przede- z których one są zbudowane. Należy przy tern 
wszystkiem dla poszukiwania złóż oleju skalnego uwzględniać geologiczną budowę badanego obsza
i soli. Jeżeli przy użyciu tej metody zdarzają się ru, gdyż działania jednego i tego samego rodzaju 
niepowodzenia, to okoliczność ta zależy poczęści mogą być wywołane przez różnorodne przyczyny 
od braku związku między teorją a praktyką, który W żadnym przeto wypadku nie jest wykluczone 
to związek jest utrudniony przez praktyków. mylne wyjaśnienie wyników. Należy się spodzie-

3. Siła ciężkości zależy, m. inn., od substancji wać, że pewność rezultatów wzrośnie z dalszym 
warstw w skorupie ziemskiej. jeżeli gdziekolwiek rozwojem instrumentów i nagromadzeniem doświad
znajdują się masy specyficznie cięższe, niż w są- czeń. Przy badaniach magnetycznych oraz opartych 
siedztwie, to w miejscu tern siła ciążenia przybiera na ciążeniu już obecnie metody pomiarowe są tak 
na wielkości; naodwrót ze spostrzeżeń nad siłą cię- dokładne, że nawet niewielkie zmiany w budowie 
żkości można wywnioskować, czy pod ziemią zale- górnych warstw mogą być ustalone; jeżeli przeto 
gają cięższe masy, np . kruszcz, lub też łżejsze-so- wyniki dziś jeszcze nie czynią zadość wszystkim 
le. Naturalnie również i iune przyczyny mogą wa- I wymaganiom geologji i górnictwa, miały one jed
runkować większą lub mniejszą siłę ciążenia; za- I nak bez wątpienia w wielu wypadkach wielkie zna
chodzi to często w północnych Niemczech, jeżeli I czenie dla praktyki i zaoszczędziły górnictwu nie· 
w niektórych miejscowościach dyluwium jest grub- jednego · kosztownego wiercenia lub innych zby
sze niż w innych. Do mierzenia siły ciążenia służy I tecznych drogich czynności (np. powyżej opisanemi 
wahadło Sterneck'a, najczęściej jednak pracuje się I metodami można obecnie często ustalić przyczyny 
przy pymocy wagi skręcenia Eotvo:s'a, która wyka- przerwania się wód podziemnych). 
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Przegląd czasopism 1 wydawnic.tw. 

Prace Akademji Górniczej w Krakowie. Ze- I Książka powyższa winna znaleść się w rękach: 
szyt I. Henryk Czeczotl: „ Teorja prądów przekątnych". 1

1 
każdego inżyniera górniczego- praktyka. 

Kraków. Nakładem Akademii Górniczej w Kra- Powinna zostać ona przetłumaczona na języki 
kowie. cudzodziemskie, gdyż stanowi cenny dorobek nau-

1. System przekątny prosty. ki górnictwa wogóle. 
li. Systemy przekątne złożone. Wydanie staranne. D. 
Ili. Dodatnie regulowanie powietrza w syste- „Zeitachrift des Oberachlesischen Berg- und 

mach przekątnych prostych. Hiittenmannischen Vereins", zeszyt 9, wrzesień, T. 

IV. Systemy przekątne obrócone. 1925-ty. 
V. Dodatnie regulowanie powietrza w syste- Z okazji 25-cio letniego jubileuszu Dyrektora Ge-

mach przekątnych prostych obróconych. neralnego D-ra lng. h. c. Pistoriusa. 
VI. Odjemne · regulowanie za pomocą dodat- Inż. Fr. Dąbrowski: „ Wieża wyciągowa i maszyna 

kowej depresji. Koepe'go". 
VII. Regulowanie odjemne i mieszane w sy- Dyrektor górniczy, asesor górniczy Gerke: „Niec'1' 

stemach prostych przekątnych naturalnych. o materjalach wybuchowych i ich używaniu w gór-
nictwie" . Różnorodność warunków pracy przy od

Y1ll. Odjemne i mieszane regulowanie w sy- budowie w górnictwie, powoduje konieczność sta-
stemie przekątnym obróconym. rannego badania materjałów wybuchowych przed 

W pracy powyższej inżynier górniczy Henryk ich zastosowaniem w każdym wypadku, jak rów
Czeczutl, profesor górnictwa Akademji Górniczej w · nież ścisłą współpracę górników z chemikami, spe
Krakowie, b. profesor instytutu Górniczego w Pe- cjalistami w dziedzinie materjałów wybuchowych. 
tersburgu, zestawił rezultaty dotychczasowych stu- Specjalna organizacja gospodarki materjałami 
djów nad prądami przekątnemi. wybuchowemi - wprowadzenie techników strzelni-

Ogół inżynierów-górników jest mało obezna- czych- daje możność osiągnięcia najwyższej wydaj
ny z właściwościami tych prądów, jakkolwiek istnie- ności pracy w tym kierunku, tak, iż górnik dla każ
ją one w obiegu powietrznym wielu kopalń; życie dego poszczególnego rodzaju pracy musi otrzymać 
jednak uczy, że znajomość ich dla inżynierów-p.rak- odpowiedni materjał wybuchowy. 
tyków jest konieczna: mają one własność, która mo-
że sprowadzać następstwa wprost nieobliczalne - Przy urabianiu węgla metodą. strzelniczą, 1'.da-
mogą one zmieniać swói kierunek nawet w takich niem autora, należy czynić iaknajdalej idący użytek 
okolicznościach, kiedy kierunek prądów głównych z tak zwanego strzelania pustkowego, z sypką przy· 
pozostaje bez zmiany. Szczególne niebezpieczeńst- bitką wewnętrzną, uskutecznianą specjalną metodą. 
wo powstaje podczas pożarów: w tych wypadkach, Inż. górniczy Pretor: „Badania nad wlaściwą wy
przy zwykłym systemie przewietrzania, podniesienie sokością ceny zarachowania materjalów wybuchowych" (dla 
temperatury skutkiem pożaru w jednem miejscu ko- potrącania górnikom), Wysokość ceny zarachowa
palni dla odwrócenia kieru •. ku po.vietrza musi prze- nia (potrącania) materjałów wybuchowych przy u
zwyciężyć depresję, istniejącą między ujściami szy- stalaniu cen ugodowych ma wpływ: 
bów, odwrócenie przeto prądu nie może powstać I) na zarobek górnika, 
inaczej, jak tylko w całym systemie prądu powie- 2) na obciążenia kopalni kosztami materjałów 
trznego odrazu. Przy systemie przekątnym, podnie- wybuchowych. 
sienie temperatury skutkiem pożaru ma do przezwy- Oba te czynniki są przedstawione przez autora 
ciężenia tylko różnicę ciśnienia, istniejącą między w postaci formuł i bliżej wyjaśnione. W tym celu 
dwoma końcami arterii przekątnej; różnicę, która przeprowadza on badania, jak można wpłynąć na 
często stanowi drobny ułamek depresji ogólnej; z tego wybór wysokości ceny zarachowania materjałów 
to powodu, prąd przekątny może być z łatwością wybuchowych. 
odwrócony; niestałość ta przedstawia wielkie nie- I) przez obniżenie płacy podstawowej w ugo-
bezpieczeństwo. dzie (w akordzie) górników i ładowaczy, 

Profesor Czeczott w pracy swej traktuje teorję 2) przez wysokość ceny materjału wybuchowe-
prądów przekątnych zupełnie wyczerpująco; przy- go za kilogram. 
tacza on ze swej bogatej praktyki wiele przykładów Na zakończenie podaną została metoda, zapo
rozwiązywania bieżących zagadnień z wentylacji ko- mocą której można ustalić cenę zarachowania, przy
palń i sprawdzania rachunkiem korzyś~i i niedo- cze.ro specjalnie zwrócono uwagę na trudności jed
godności różnych systemów i sposobów prowadze- nakowego traktowania robót filarowych i przy pę
nia przewietrzania robót podziemnych; przykłady te dzeniu chodników. 
potwierdzają użyteczność praktyczną wywodów te- Dypl. inż. Eugenjusz Kwiatkowski: „Rozwój prze-
oretycznych. myslu azotowego w Polsce" . 
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Dypl. inż. Jan Blitek: „Kryzys węglowy i wydaj
nosc pracy". Po rozważeniu warunków kryzysu wę
glowego w Polsce łącznie ze specjalnemi warunka
mi pracy kopalń w obecnym czasię, autor dochodzi 
do następujących wniosków: 

„Aby kopalnia mogła osiągnąć swą najwyższą 
wydajność na dniówkę. musi być uzyskana najlepsza 
wydajność w przodkach; drogi i urządzenia tran
sportowe muszą być wpełni wyzyskane, szyby wy
dobywalne muszą pracować na dwie lub trzy zmia
ny przy całkowitem obciążeniu. 

Pozatem dla każdej kopalni istnieje określona 
wysokość wydobycia i określona ilość dniówek ro
boczych, tak zwane „optimum", przy którem prze
ciętna wydajność na dniówkę dosięga swego „ma-

" x1mum . 
Jeżeli wydobycie lub ilość dniówek zm1ema 

się, niezależnie od tego czy wzwyż czy w dół, wy
dajność obniża się. 

Osiągnięcie najwyższej wydajności, to jest naj
mniejszego obciążenia kosztó~ własnych przez ko
szty robocizny, jest przeto związane z niezbędnemi 
warunkami natury organizacyjnej; od skrupulatnie 
<łokładnego wypełnienia tych warunków zależy ren
towność większości przedsiębiorstw nawet w nor
malnym czasie. Jeżeli przeto w dzisiejszych cza
sach brak zbytu zmusza do ograniczenia wydoby
<:ia i z tego powodu zostaje zmniejszona liczba 
zmian na dzień i liczby dni roboczych na tydzień, 
musi to na zasadzie wyżej wyłożonego prowadzić 
nieuniknienie do obniżenia przeciętnej wydajności 
na dniówkę. Powstaje przeto paradoksalne położe
nie, że w takim czasie, który podniesienie wydaj
ności pracy czyni nakazem kategorycznym, rzeczy
wisty rozwój idzie w odwrotnym kierunku. 

Odpo~iednio do silnego obciążenia kosztów 
robocizny, jednostka wydobycia zostaje obciążona 
.stosunkowo większym kapitałem obrotowym. W 
ten sposób rozwija się drugie paradoksalne położe
nie, że mianowicie w czasie kryzysu kredytowego i 
trudności pieniężnych, zredukowany ruch kopalnia
ny wymaga właśnie stosunkowo większego kapita
łu obrotowego, Ponieważ pozatem koszty ogólne 
muszą być dzielone na mniejszą ilość wydobycia, 
obciążają one przezto silniej koszty własne. Do
chód za sprzedany węgiel w tych warunkach, zale
dwie może wystarczyć dla wznowienia kapitału ob
rotowego; w żadnym wypadku nie wystarcza on 
jednak, aby odtworzyć ten kapitał, który jest po
trzebny, dla wyrównania strat materialnych, połą
czonych z ograniczonem wydobyciem. 

Ograniczenie ruchu kopalni, to znaczv bieg ko
palni bez wydobycia, przez włączenie dniówek nie
wydobywalnych, prowadzi prędzej czy później do 
upadku danej kopalni i / szkodzi produkcji narodo
wej o wiele dotkliwiej, niż ograniczenie wydobycia 
przez częściowe zatrzymanie kopalń, przy pełnym 
ruchu pozostałych kopalń. 

Jest rzeczą paradoksalną narzucać pewnemu 
okręgowi konieczność włączania do biegu dniówek 
nieroboczych przy jednoczesnem zalecaniu mu obni
żenia ceny węgla". 

[Szanowny autor zechce wybaczyć nam przy
toczenie w całości tego ustępu jego interesującej 
pracy, lecz uczyniliśmy to ze względu na aktualność 
zawartych w nim myśli, nad któremi winni zastano
wić się wszycy, interesujący się położeniem obec• 
nem polskiego przemysłu górniczego. Przyp. Re
dakcji]. 

Pułkownik Nawratil: . Zaopatrzenie w ziemniaki 
przemysłu górniczo-hutniczego na polskim Górnym Śląsku 
w jesieni roku 1924-go." 

Dr. Fuckner: „Do wzmianki pułk. Nawratila". 
Przegląd Gospodarczy. Położenie gospodarcze gór

nośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego w miesiącach 
czerwcu i lipcu roku 1925-go a) przemysł węglowy, 
b) przemysł żelazny, c) przemysł cynkowy, d) prze
mysł ołowiany. 

Naddyrektor hutniczy Sabass: „ Czas pracy w pol
sko-górnośląskim przemyśle hutniczym". 

?;of. dr. von Bubnof f: „Zagadnienia rosyjskiego 
przemysłu żelaznego". 

Dr. Karol Uhlig: „ Wywóz węgla z Czechosłowacji". 
Dr. Stefan Goldmann: „Położenie gospodarcze 

Gdańska". 
Zagadnienia, które zajmowały opinję publiczną Pol

ski w ostatnim miesiącu ( 15 lipca-15 sierpnia). Ogól
ne zagadnienie gospodarcze. Zagadnienia waluto
we. Polska Ekspansja Gospodarcza. Podróż mi
nistra spraw zagranicznych Skrzyńskiego do Stanów 
Zjednoczonych. Drobne wiadomości techniczne i nau
kowe. Ruda w obliczeniu kosztów wlasnych, pieców 
martenowskich i elektrycznych. Normalizacja sit. 
Bośniackie rudy żelazne. Przegląd patentów, udzielo
nych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie. Ocena książek i artykułów. Statystyka . 
Spostrzeżenia magnetycznego Obserwatorjum w Mikołowie . 

D. 
„Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und 

Hiittenmiinnischen Vereins", Nr. I O, październik r. 
1925-ty. 

Dr. Manfred Dunkel: „Dzielenie węgla według cię
żaru gatunkowego". Autor opisuje rozdzielanie czą
stek strukturalnych węgla według ich ciężaru gatun
kowego zapomocą flotacji. Badania ustalają zależ
ność wydajności koksu od ciężaru gatunkowego wę
gla i mają przeto duże praktyczne znaczenie dla 
racjonalnego postawienia koksownictwa przez pole
pszenie węgla koksowanego. 

Oddawna już górnicy i geolodzy odróżniali w 
węglach warstewki błyszczące, matowe i włókniste. 
Nie wszystkie jednak pokłady węgla dadzą się ła
two rozbić na takie elementarne warstwy. 

Zapomocą specjalnego aparatu autor zbadał 
węgiel z pokładów ostrawskich oraz górnośląski wę
giel z pokładów siodłowych, niezbyt dobry, płóka
ny. Rezultaty badań tych węgli, podzielonych za
pomocą flotacji na cząstki r9żnego ciężaru gatunko-
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wego, co do zawartości w nich popiołu, wydajnoś
ci 1 własności koksu oraz pod względem elementar
nego składu chemicznego doprowadziły autora do 
wniosku, że dla węgla górnośląskiego granice cię
żarów gatunkowych są następujące: 

Do 1,32 -(węgiel błyszczący), 
1,32-- l ,36 -(węgiel błyszczący, węgiel matowy), 
1,36-1,40 -(węgiel matowy, węgiel włóknisty), 
1,40- 1,595- ( węgiel włóknisty), 

ponad I ,595- (lupek). 

Oznaczenia, umiesz.czone w nawiasach, wyka
zuJą na przeważające w danych granicach części. 

Osiągnięte rezultaty, wychodząc z ram badań 
laboratoryjnych, prowadzą na nowe techniczne tory. 
Otrzymano np. ze średnio koksującego się węgla 
65% składowych warstewek jego dających dobry 
spiekający się koks. Z innego węgla, który w ca
łóści zasługuje zaledwie na nazwę węgla. dającego 
koks piasczysto-żużlowy, otrzymano 40% części, ko
ksujących się zupełnie dobrze. 

Dla Górnego Śląska byłoby rzeczą bardzo wa
żną otrzymać koks również z pokładów ponad sio
dłowych; takie polepszenie znanych obecnie węgli 
koksujących się na podobnej drodze byłoby bardzo 
pożądane. 

Wysunięte w artykule tym zadania są narazie 
dopiero postawione; praktycznych metod dotąd nie
ma; po dojściu do możności rozstrzygania zagad
nień tych praktycznie, ukażą się dalsze zajmujące 
zastosowania ich w technice. 

Dr. Walter v. Amann i Curt Bunge: „ Wyniki 
próbnej destylacji przy niskiej temperaturze wschodnio-gór
nośląskiego węgla". W artykule tym wyszczególnio
ne są w skróceniu wyniki prób destylacji węgla gór
nośląskiego przy niskiej temperaturze w piecach 
obrotowych w porównaniu z rezultatami, osiągnięte
mi z węglem zagłębia rzeki Ruhr. 

Dalej zestawione są koszty procesu destylacji 
węgla zagłębia Ruhry w porównaniu z przewicly
wanemi kosztami takiej destylacji węgla wschodnio
górnośląskiego. 

Dla zbadania możności użytkowania benzyny, 
otrzymywanej z węgla wschodnio-górnośląskiego, 
zostały podjęte próbne jazdy, których rezultaty są 
również zestawione. 

W skutek niezdatności do użytku benzyny z 
węgla wschodnio-górnośląskiego i niemożliwości o
cenienia otrzymywanego półkoksu wyżej ceny pod
stawowej węgla ·surowego wynika, że dochody, ja
kie dadzą się osiągnąć obecnie za otrzymaną smo
łę, nie wystarczą same, aby pokryć koszty procesu 
w pracach rotacyjnych łącznie z amortyzacją i opro
centowaniem. 

Skutkiem wykazanej niskiej wartości benzyny, 
otrzymywanej ze wschodnio-górnośląskiego węgla, 
jak również skutkiem braku metody praktycznej dla 
usunięcia z benzyny otrzymanej z tego węgla szko
dliwych nienasyconych związków chemicznych, sta
ną się iluzorycznemi wszelkie dążenia do powię-

kszenia rentowności procesu destylacji w procesachc 
rotacyjnych zapomocą podniesienia wydajności ben
zyny. Również ujemny przebieg miały podjęte do
tąd próby polepszenia dobroci i własności półko
ksu z węgla wschodnio-górnośląskiego. 

P,of. Dr. E. Fuckner: „Polsko-niemiecka wojna cel
na i jej wplyw na polsko-górnośląski przemysl górniczo· 
hutniczy". Artykuł ten zalecamy uwadze ze wzglę
du na środowisko, z którego on pochodzi, jak rów
nież ze względu na liczne i detalicznie opracowane 
zestawienia liczbowe, jakie on zawiera. · 

Węgiel w obrocie handlowym pomiędzy Niemcami 
a Polską. 

Doświadczenia i udoskonalenia w prowadzeniu ko
palń na pof;,kim Górnym $ląsku (opracow. przez Gór
nośląski Związek Górniczo-Hutniczy). 

I) Dypl. inz. Jan Blitek: „Odbudowa zapomoc<( 
mlotków automatycznych" (kilofów mechanicznych). 

Pędzenie chodników zapomocą wrębówki lańcucho
wej Sullivan'a. 

Odbudowa podzielonych pokladów. 
Dyrek.tor górniczy Miksch: Próby i doświadczeni<I" 

z nowym aparatem dla przybitki z pylu kamiennego. 
Adwokat Schultzik: „ Ośmiogodzinny dzień roboczy 

w górnictwie na polskim Górnym Sląsku". 
Dr. Fritz Seifter: „Kryzys naszych banków". 
Dyrektor Hackemann: „Spalanie odpadków". 
Przegląd gospodarezy. 
Dr. Roger Battaglia: „ Przegląd polityki gospodar

czej Polski" (od l 5 lipca do 15 września). Kryzys. 
Nadzieja na polepszenie. 

Do zagadnie._nia o stosunkach handlowych między· 
Polską a Niemcami. 

Rozwój handlu zewnętrznego Polski w latach 1922' 
do 1924. 

Dr. Karl Uhlig: „ Czechoslowacka gospodarka wę
glowa w lipcu r. 1925". 

Dr. Fritz Seifter: „ Górnictwo i przemysl ciężki w 
okręgu Ostrawsko-Karwińskim". 

Z życia gospodarczego Wloch. ' 
Przyczyny kryzysu węglowego poludniowo-francus

kich kopalń. 
Zagadnienia, które zajmowaly opinję publiczną Pol-· 

ski w ostatnim miesiącu (od I 5 sierpnia do 25 wrze
śnia). Aktualne problemy gospodarcze. Wznowie
nie układów handlowych z Niemcami. Stworzenie 
polskiej floty handlowej. Targi wschodnie we 
Lwowie. 

Drobne wiadomości techniczne i naukowe. Karta · 
pokladowa górnośląskiego zaglębia węglowego I: 50000. 
Karta zostanie wydana przez Wrocławski Wyższy~ 
Urząd Górniczy; będzie się składać z I arkusza sie-· 
ciowego 1 ; 400 OOO, I arkusza tytułowego, 24 arku
szy planów 1 : 50 OOO; I podwójnego arkusza profi
lów; I zestawienia kopalń. 

Zamówienia przyjmuje Górnośląski Związek 
Górniczo-Hutniczy w Katowicach. 

Badania metalurgiczne w fizycznem laboratorjum w 
Teddinglon (Anglia). 
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Przegląa patentów, udzielonych przez Urząd P a- 1 pływem była b. trudna i· groziła zarzuceniem ko-
tentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. palni; ustawienie nowych pomp „Sulzera" dało mo-

Ocena książek. żność ocalenia kopalni. 
Dr. K. Patleisky: „ Tektonika karbonu Ostrawsko- . 7. Prof. J. Tanatar: „ Gliniasty lupek motamorficzny 

Karwińskiego". _ w zagłębiu Krzywego Rogu". 
Sprawozdanie z r. 1923/ 24 „Zjednoczenia nie · 8. Inż. górn. J, Zawadzki: „Energja elektryczna w 

mieckich związków pracodawców". przodkach gazowych kopalń Niemiec". (tłom. art. prof. 
Statystyka. I Philippi według „Elektrotechnische Zeitschrift" 
Spostrzeżenia Magnetycznego Obserwaiorjum w Mi- (2-Vll-25) 

kolowie. D . 9. Inż . górn. W. Jarocki: „Koszt wlasnyjakofunkcja 

„lnżeniernyj Rabotnik". Organ ogólno-ukraiń
.skiego · biura inżyniersko-technicznych sekcji przy 
ogóluoukraińskim komitecie związku robotników 
górniczych „z. S. S R." Nr. 9, wrzesień 1925 r. 

I . ]. Gabiński: „z powodu 25-cio lecia działalnoś
ci naukowej prof. Rubin a". 

2. Inż. górn. Zawadzki: „ Wydobycie szybami w. 
„3kipach". 

Autor wskazuje na urządzenia „skipu" na szy
bie „Orient Nr. 2" w Ameryce, szyb tE:n może dać 
około 6000 t, na zmianę, ewent. podwoić tu wy
dobycie. 

Autor uważa, iż tego rodzaju urządzenia na-
1eżatoby wprowadzać na nowych szybach Zagłę
bia Donieckiego, w którem po 10-cio letniej przer· 
wie ma się rozpocząć zakładanie nowych kopalń. 

3. Inż. górn. W Jarocki: „P1óby zastosowania na 
kopalni Centralnej Szczerbinowskiego Zarządu kopalń 
przybitki klinowej" (w otworach strzelniczych), przy
bitka ta ma na celu racjonalizację rozchodu mate
rjałów wybuchowych. 

Autor nie podaje szczegółów wykonywania tej 
przybitki, zaleca ją jednak ze względu na bezpie
czeństwo robót strzelniczych przez uniemożliwienie 
„odwiertywania" otworów strzelniczych, jak również 
-ze względu na oszczędność w mat. wybuchowych. 

4. Inż. górn. L. Herszkowicz: Niektóre uwagi o wy
ciskaniu spągu w wyrobiskach podziemnych i o środkach 
walki z Iem zjawiskiem. 

Na kop. „Wanda", w pokładzie VII, Lisiczań
skim, z powodu stałego wyciskania spągu na 200 
robotników zajętych przy urobku węgla pracuje 120 
robotników przy pobieraniu spągu; koszt pobierania 
wynosi 1, I kop. na pud (I zł. 78 gr. na tonnę). 

Autor badał wpływ wilgoci na stopień wycis· 
kania spągu, nie doszedł jednak pod tym względem 
do pozytywnych wniosków. 

Autor opisuje ciekawe sposoby walki z ciśnie· 
niem spągu w komorze dla pompy i w komorze 
dla kołowrotu. 

5. Prof. S. Zaborowski: „Sprawdzenie wytrzyma· 
loścf fundamentu slupa żelaznego dla przewodów elek
trycznych". 

6. S. Gębicki „Dopływ podziemnych wód w kopalni 
grupy „Szmidt" Jekaterynowskiego Zarządu kopalń". 

Z powodu zatopienia się średnich kopalń 
„Prezydent", „Iwan" i „Marja·„ dopływ wody do
szedł do 7 ,5 m 3 na I', co przedstawia bardzo dużą 
ilość dla Zagłębia Donieckiego. Walka z tym do-

właściwego wyzyskania kopalni'' . 
IO. Inż. górn. M. Ruszczyński: „O badaniu pracy 

techników". 
1 I. Inż. górn. M. Ruszczyński: „ O polepszeniu 

warunków pracy techników i o wzajemnym ich stosunku 
z pracującemi masami''. 

Referaty: 
Materjały do studjowania Okręgu Krzywo-

roskiego. 
Stosowanie elektrotechniki w górnictwie. 
I. Coal Age 1924 str. 663. 
Maszynista nie może puścić w ruch elektro

wozu zanim nie usiądzie na swoje miejsce. 
2) Coal Age 1924 Vol 26 X 19. 
Wybór elektrycznego motoru dla wentylatora 

kopalnianego. 
Konkurs na przyrząd do określenia praktycz

nego twardości węgla w przodku, celem unormo
wania płacy górników. 

„lnżenieroyj Rabotnik", Nr. I O, październik 
I 925 r, 

Inż. górn. W. Bielow: „Badania zjawisk wybuchów 
pyłu węglowego w wyrobiskach podziemnych i racjonalna 
organizacja walki z pylem węglowym w kopalniach. 

Techn. górn. N. Czurakow: Uwagi praktyczne o ilo
ści pylu węglowego w kopalni w zależności od pory roku. 

Prof. G. Jewreinow: ,Jakie motory eleMryczne na
leży stosować w kopalniach węgla" ) 

Szczerbinowski Zarząd Kopalni: „ Wypadek zato
pienia kopalni wodą ze starych zrobów". 

A. Siergiejew: „O zakładanie w okręgu Gryszyń
skim najnowszych kopalń i o niezbędnych w tym celu 
robotach poszukiwawczych". 

Asyst. N. Leszczenko: „Pewne uwagi co do !geo
chemji łupków gliniastych zaglębia Donieckiego". 

Inż. górn. J. Zawadzki: „Literatura w stosowaniu 
systemu Taylora w górnictwie", (art. był zamieszczo
ny w Przegl. Górn. Hutn. Nr. 20, 192.5 r.). 

Inż. górn. M. Ruszczyński: „ Organizacja pracy 
miejscowych inżyniersko-technicznych sekcji". 

Referaty: H. v. Ho/er: „ Wody podziemne i źródla" 
oraz A. Siemichatow: „Arteryjskie i glębokie gruntowe 
wody europejskiej części Z. S. S . R.". 

Gliickauf Nr. 45 r. 1925. lnż. O. Kornfeld, Se
egraben: Badania nad czasem pracy robotników na ko
palniach węgla brunatnego w Styrji. - (p. Gliickauf 
Nr. 46 r. 1925). 

Dr. F. Landsberg: Uproszczony sposób określania 
wartości opalowej węgla. 

' 
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Sprawozdanie ze zjazdu 2eologów niemieckich UJ 

Munster w sierpniu r. 1925. 
Przemysł górniczy i hutniczy Austrji w r. 1924. 
Przegląd techniczny: Sprawozdanie Międzynaro

dowego Zjazdu techników wiertniczych w Buka
reszcie w r. 1925. 

Asesor górniczy W. Heyer, Eisleben- Dr. H. Wo
stall, Krywald - Heyer: Odpowiedzi na artykuł inży
niera J. Joesten'a, zamieszczony w Nr. 29 czasop. 
Gliickauf, a omawiający zagadnienie działania ma
terjałów wybuchowych w zależności od założenia 
miny. 

Przegląd gospodarczy: Wytwórczość węglowa 
Austrji w lipcu r. 1925. Zatrzymanie kopalń w 
zagl. Ruhry. Wytwórczość surówki i stali w Austrji 
w Il półr. r. 1925. Wytwórczość węgła w Czegosło
wacji w I półr. r. 1925. Wytwórczość i zbyt węgła 
zagranicę w Austrji w III kw. r. 1925. Z ogól.no 
niemieckiej gwareckiej kasy zapomogowej. Rynek 
metalowy. Wytwórczość i wywóz węgla z zagł. Ruhry. 
Angielski rynek węglowy. Ceny artykułów prze
twórczych węglowych. 

Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne. 
Gliickauf, Nr. 46 r. 1925. Radca gó1niczy 

Dr. inż. H. Quiring, Berlin: Do Geologji granicy dol-
nego dewonu pomiędzy Siegerland i Dili. . 

Inż. O. Kornfeld, Seegraben: Badania nad czasem 
pracy robotników w kopalniach węgla brunatnego 
w Styrji. Przy badaniach postępowano w ten spo
sób, że np. pracę górnika w myśl zasad Herlinga 
rozdzielono na poszczególne czynności i badano je 
przez całą dniówkę; badania powtarzano przez kil
ka dni. Poświęcono szczególną uwagę na cyfrowe 
ujęcie zmiennych warunków w danej pracy, na na
leżyte i racjonalne zużycie materjałów wybuchowych 
i biegowych. Studja dały możność uzupełnienia bra
ków w dozorze technicznym, spowodowały odcią
Żet).ia górnika od tych czynności drugorzędnych, któ
re mogą być wykonane przez siły tańsze, oraz spro
wadziły do minimum przerwy w pracy przez usta
lenie niezbędnych przerw posiłkowych. Ponadto ule
gły modyfikacjom narzędzia pracy a siła ludzka, 
gdzie było to możliwem, została zamieniona przez 

siłę mechaniczną. Sprawa ugód została rozwiązana. 
z wynikiem b. korzystnym. 

Wytwórczość i światowe zużycie najważniejszych
metali w r. 1924. 

Przegląd techniczny: Zabezpieczenie przeciwko· 
tworzeniu się kamienia kotłowego przez odpowied
nie traktowanie wody kotłowej. Zmiana rozporzą
dzeń rządowych odnośnie zakładania pod ziemią 
instalacji elektrycznej o wysokiem napięciu. 

Przegląd gospodarczy: Wytwórczość węglowa 
Niemiec we wrześniu r. 1925. Handel zewnętrzny 
Niemiec węglem we wrześniu r . 1925. Stan robo
cizny w kopalniach węgla w Niemczech. Wytwór
czość i wywóz z zagł. Ruhry. Angielski rynek wę
glowy. Rynek przetwórczy węglowy. 

Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne. 
Gliickauf, Nr. 47 r. 1925. Nadradca górniczy· 

H. Schattmann, Dortmund. - W sprawie projektowa
nych rozporządzeń władz górniczo - policyjnych od
nośnie powszechnej używalności na obszarze Wyż~ 
szego Urzędu Górniczego w Dortmund pylu kamien
nego, jako środka walki z wybuchami pyłu węglo
wego w kopalniach. 

Nadinżynier H. Reiser, Gelsenkirchen: Doświad
czenia nad chłodzeniem wodą urządzeń palenisko
wych na pył węglowy. 

Wytwórczość i zużycie najważniejszych metali 
w roku 1924 {dokończenie). 

Przegląd techniczny: Spostrzeżenia westfalskiego 
obserwatorjum magnetycznego w październiku 1925 r .. 
Retorta Crozier'a w metalurgji. Jubileusz 150 letni 
akademji górniczej w Clausthal. 

Przegląd gospodarczy: Wytwórczość górnicza 
w zagł. Saary w sierpniu r. 1925. Stan zatrudnienia 
w Niemczech w III kw. r. 1925. Zarobki robotni-· 
ków w zagł. Ruhry. Koszty utrzymania w Niem
czech w okresie styczeń - październik r. 1925. Ruch 
w portach Wanne w sierpniu r. 1925. Wytwórczość 
i wywóz z zagł. Ruhry. Wyniki podstawiania wa
gonów na kopalnie, koksownie i brykietownie 
w Niemczech. Ceny przetworów węglowych. An
gielski rynek węglowy. 

Patenty. Wydawnictwa. 

KRO-NIKA WĘGLOWA. 
Wykonanie planu przewozu węgla w grud- 1 W liczbach powyższych zawiera 

niu roku 1925-go. Według danych Ministerjum 
Kolei Żelaznych w grudniu 1925-go: węgiel dąbrowski 

r. krakowski 
Wykonanie 

w dzień kalendarzowy 
w r. ł925 w r . 1924 

Ogółem naładowano 
nych stacjach 

Przyjęto ładownych z 
dla Polski 

na włas-

zagram cy 

Przewieziono tranzytem 

Razem 

I I 132 

504 
624 

12260 

11 662 

898 
582 

13 142 

" 
„ 

cieszyński 
karwiński. 
g6rnośląski 
z innych kopalń krajo
wych .. 

„ ze składów 
inne ma-drzewo kopalniane 

terjały . 
opałowe i torf . 

893 
270 
36 
4 

2997 

13 

33 
273 

I 093 
333 

46 
IO 

3470 

15 

85 
286 
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Na posiedzeniu w d. 15-go stycznia r. 1926-go 
Komisji Międzyministerjalnej przy Ministerjum Ko
lei Żelaznych dla ustalenia planu przewozów w lu
tym r. 1926.go przewodniczący zaznaczy!, iż ogól
ne wykonanie przewozów kolejowych w grudniu· r. 
1925-go w stosunku do grudnia r. 1925-go zmniej
szyło się o 6.7%, przyczem zmniejszenie powstało 
:głównie skutkiem skurczenia się naładunku węgla. 

Względem sprawności w podstawianiu wago
nów i wykonaniu przewozów w grudniu r. 1925-go 
Ministerjum Kolei Żelaznych nie miało żadnej re
klamacji ze strony nadawców i nie podało żadnych 
szczegółów, nad któremi należałoby się zastanowić 
i możliwie je usunąć w przyszłości, za wy~ątkiem 
:Sprawności przewozów do Gdańska. Względem 
przewozów do Gdańska przewodniczący inż. Czap
.ski stwierdza, że nie zważając na istnienie Komisji 
Gdańskiej, regulującej przeładunek węgla do okrę
tów w porcie, nadchodzą nadal transporty kolejo
we z węglem, które nie mając w porcie zamówio
nych okrętów, pozostają na kołach nierozładowane, 
zatarasowują szlaki kolejowe, a przeto koleje są 
zmuszone zatrzymywać w drodze inne ładunki (z 
drzewem, zbożem), zdążające do Gdańska. 

Usunięcie tego niepożąda~ego zjawiska, szko· 
.dliwego w równym stopniu dla nadawców i kolei, 
p. przewodniczący widzi poza ustaleniem kontyn
.gentów wywozowych, w konieczności przestrzega
nia ze strony nadawców węgla do bałtyckich por
tów odpowiedniego zbiegania się terminów łado
wania węgla do wagonów na kopalni z terminem 
przybycia do portu po ten ładunek okrętów. Po
mieniony warunek p . przewodniczący nazwał rze
telnem meldowaniem eksportu węgla ze strony na
dawców i kilkakrotnie przyzywał do przestrzegania 
tego warunku. 

· Po szczegółowem omówieniu sprawy eksportu 
przez porty bałtyckie wogóle, wychodząc z możli
wości technicznych kolei i portu w Gdańsku, które 
są ocenione na 750 wagonów przyjęcia i wyłado
wania w dzień kalendarzowy w miesiącu lutym dla 
portu Gdańskiego, Dyrekcja Gdańska zadeklarowa
ła do przyjęcia w dzień kalendarzowy w lutym 

360 wagonów węgla 
80 " cukru 

100 zboża 
165 drzewa 
45 pozostałych towarów 

Razem 750 wagonów 

W przerachowaniu na tonny kontyngent eks
portowy · w miesiącu lutym r. b. dla węgla wynosi 

dla Gdańska 120 OOO tonn 
dla Gdyni 15 OOO 

Razem 135 OOO tonn 

Podział całego kontyngentu między zagłębia
mi Dąbrowskiem i Górnośląskiem został dokonany 
na posiedzeniu w porozumieniu się z przedstawi
cielem Departamentu Górniczo-Hutniczego w ten 
sposób, że 

dla zagłębia Górnośląskiego wyznaczono 115 OOO tonn 
Dąbrowskiego 20 OOO „ 

z zastrzeżeniem , iż gdyby rzeczywista możliwość 
eksportowa portów bałtyckich w lutym r. b. miała 
przekroczyć przewidziany kontyngent 13) OOO tono, 
wówczas ewentualna nadwyżka kontyngentu będzie 
podzielona między zagłębia Górnośląskie i Dąb
rowskie w stosunku I 15 do 20. Co się zaś tyczy' 
podziału ustalonych, jak wyżej kontyngentów mię
dzy poszczególne koncerny lub kopalnie. to podział 
ten będzie dokonany nie tak, jak przewiduje p . 2 
Rzp. Ministra Kolei z dnia 17-go grudnia r. 1925-go 
Nr. IV/ 16851 / 13 o ustaleniu norm naładunku węgla 

' na wywóz przez Gdańsk i Gdynię (Dzien. Urzęd. 
Ministerstwa Kolei Nr. 16 z dnia 31-go grudnia r, 
1925-go, t . j. nie na konferencji w Dyrekcji K. P. 
w Katowicach jednocześnie dla kopalń Górnośl~s
kich i Dąbrowskich, lecz oddzielnie w Dyrekcji K . 
P. w Katowicach dla koncernów węglowych Gór
nośląskich i oddzielnie dla kopalń zagłębia Dąbrowskie
go w Dyrekcji K. P. Warszawskiej. Konferencja dla 
podziału kontyngentu 20000 tonn w miesiącu lutym 
r. b. między kopalniami zagłębia Dąbrowskiego ma 
się odbyć z udziałem stron zainteresowanych, t . j. 
Rady Zjazdu i przedstawicieli Kolei w Sosnowcu 
we wtorek d. 19 stycznia r. b. ' N. S. 

Plan przewozu węgla na luty roku 1926-go 
Na zebraniu w Ministerjum Kolei Żelaznych usta
lono na luty roku 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 opałowe20 i torfu . 

1300 
360 

35 
10 

3 500 
5 

50 
340 

N. S . 
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STATYSTYKA 
przemysłu węglowego w Zagłębiu Dąbrowskiem I Krakowskiem. 

Listopad, rok 1925-ty. 
W y d o b y c i e (w t o n n a c h). 

Węgiel kamienny. 
Rok 1924 Rok 1925 Rok 1924 Rok 1925 -

Kopalnie I Od p •<1.AI I ~d P"""' Kopalnie I Od poczql· I Od pO<ZU· 
L1s1opod ku roku do Listopad ~„ ro~u do Liatopad kuro•udo Ustop•d ku roku do 

30'1~lOJlR l18 '.!Ol istopada 30 listopad• 30 l1s1op•d• 

Zagłębie Dąbrowskie. 
Alwinct I . 1 7ól 24 ó77 - 4943 

Jerzy 

I 4' 35 6ł3 307 260 Hl ·l'.!.J. 197 !)31 Al wina li . 220 1 2ó2 - 12-! 

Modrzej ów ~ 14 !63 1 J4. 871 19138.J. 177 390 Adela - 3!4 - -(,) 

Władysław ~ .~ IS 0:>7 179 482 17 77;>, 167 óOO Maciej . - l 133 - -
Jadwiga I I 

o ~ 
730 3079 926 n r,79 Kołłątaj f- o . . - l ·UO - - -

Ignacy 
c: 

Tadeusz ltl 2-!0f>l W5229 !ó f>t:l 168 909 . - 145 ·- -o 
Wiktor Cf) 41 282 371 703 '.!4 :rn:1 289 933 Telmut. - 621 - -

Razem 1'13 926 1181 6'.!4 !l.j. 883 1 011 242 Katarzyna - 1 997 - -

Saturn 

I 
. c: Batory - • 2 111 - -
~ „ .')] 966 !>iO 456 ill f>i2 :i97 072 Franciszek 

Jowisz o .E! - 358 - -
49 7;,3 401 60!l 34 437 386 631 f- aS Uran. - 23 -- -

Mars Cf) 
5HH 41 783 3 92:-J ;,7 644 

- Jawor 418 ~ 056 - 31f> 
Razem 106 90:i 953 848 6911:-32 341 347 Krystyna - 9;,~ - 388 

Kazimierz l 
. 

21 MO 306 817 32 88:l 308 :304 Ksawery 70 784 „ 4' 26 651 
ni.~ 

Juljusz ~~ -16 700 3f>7 840 :~9 400 H78 900 Józefa - 528 ·- -
Feliks 

J 

. ~ 2480 11 431 - 8 629 Maksymiljan ;>47 I 946 !195 fi 8:>') ~ RI 

Henryk 0 N - 85 - - Wanda HJ5 3G5 40 r-- ltl -

Razem 70 730 676 l 'rn 72 283 695 833 Michał 451 451 1 856 14542 

• Baśka - - t:i7 1 354 
Hr. Renard 68 481 670 496 f>2 44.0 501043 Neptun. 
Paryż i Koszelew 

- - 362 1 0!3 
64271 f>91 HO 37 564 M>O 673 Zdzisław 

C-ieladż 40 ~79 
- - - 113 113 

62 882 ó~O 363 441-1 :~59 Staszyc . 
Grodziec Il . 

- - 770 770 
42 267 !17 319 42000 381 120 

Flora . . 31 634 2;'18 716 2974!'1 253 726 R·m kop. mniejsze 22 585 274 424 30679 2f>075f> 

Reden 24972 2f>I G60 21 313 198 373 R-m wszyst. kop. 650 028 15 91)6 742 508 ł02 r, 222 soi 
Antoni. 1106'1 7:l932 10844 102 058 

Grodziec I 10313 107 047 6 34-2 87 272 
Zadębie Krakowskie. . 

Razem kop. większe 627 443 5 682 318 477 723 4972 046 Kościuszko 

l 
,) 22859 11)9 324 2039.') l 7f> 917 c 

Piłsudski " 49146 376 381 34 4:87 32:.1823· 
Jakób - - l:J ·1!">2 !'>4360 

„ 
o 

Jan Kanty ~ 
Orion 4 974 43686 4295 !3 486 „ 12 7:11 108 61 B 8ł19 70 9;,7 

Szczotki 
....... 

Stanisław 2 783 23894 :i :135 27 206 ~ 
;) 5 9 02+ 1)18 3 286 

Helena . - 183:'13 72:i 21 898 Leopold 0 !>31 9 ~'>07 - 508 
Artur 

. 
Wańczyków 2312 18 !>87 460 ti 47!l \ ,; „ 21 o:t~ 230 ROJ 26 lH6 217 465 , „ 

o ... 

Lilit - 9807 - - Krystyna ' E-< „ 9 0!°>4 ~4 717 62f>S 61 803 fl 

Andrzej ... 27 301 263 204 34 l!H 2ov 310 
Irena - 12 !) 4 - - - I ,;" „ , „ „ 
Staszyc - 5 698 - -- Jawiszowice J t!> ~u - óf>-! - -

Wojciech - 4607 - - Sobieski Tow. Bory 17 207 137 228 lf> 703 151 310 

Mikołaj - 1 H\l - - Janina Tow. Lil:iąi 16 !li.t !68 22! 161120 lf>8 178 

Lech - 5 957 -- - Mieszko - llf) - . 

Hieronim - 3 8P4 -- Kmita -· 6 187 - -

Halina :-i :'178 35 :~03 :1772 40 518 Tenczynek . .i,g;) -1,-1,.t.2 - l2b 

Józef I l 104 13 !>98 - - Niedzieliska 1119 :l 146 -

Pon~bka 693 3487 6011 6 'i27 Zbyszek 5 093 26 245 6 27:1 69 687' 

Karol . 3 689 31 4S-I- 3 f>3f; 17 943 Razem. . I 189 620 1 627 717 169 823 1 531 372 
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Nr. 2 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 69 

W ę g i e I b r u n a t n y . 

Rok 1924 Rok 1925 Rok 1924 Rok 1925 

Zagłębie Dąbrowskie I Od począl- I Od poczq<· Okręg Stanisławowski I Od począt- I Od pOCZĄt-
Listodad k u roku do Listopad ku roku do Listopnd ku r oku do Listopap ku 1oku do 

30 listopad• 301is topada · 90 listo pad• 301 is topada 

Zygmunt i Hugo 2131 28408 1 988 20019 Roman Il 581 2052 657 5 170 

Ludwika - 1 187 - -
Zygmunt-Leopold 35 i 619 - -

Kamilla 452 5 118 - -
Teodor 128 5 082 - -

Razem 616 3 671 6'7 5170 
Gustaw 2 787 16 222 2 667 23 315 

;). 

Łośnice 642 5 156 - 1 44'3 

Paulina - 2 130 - B. dzielnica Pruska 
Adela. - 391 - . -

• 
Helena - 77 - - Sieraków 758 9869 - 3 407 

Feliska 330 3431 - H65 

Razem 6 470 67202 4 6M> 46242 Razem . 758 9 869 - 3407 

Wydobycie podług gatunków: 
Zagłębie Dąbrowskie. Węgiel kamienny. 

Listopad r. 1925 
Od początku roku Listopad r. 192:i Od początku roku 

G a t u n k i do 30 listopada r. 1925 do 30 listo,>ada r. 1925 - I I Tonny 0lo Tonny 0lo Tonuy I 01& Tonnv I 010 
Kopalnie wiek s ze. Wszystkie kop. razem. 

. 
gruby. 103 882 21,7± 1 H0517 22,94 111 379 21,\)1 1196 3% 22,91 

kostka I . 106 481 22,29 1 022 971 20,57 114592 22,54 l 083 274 20,74 

kostka Il 44385 9,29 414 190 8,33 47 394 9,32 433 776 8, 31 

-0rzech I 51 570 10,79 536 035 10,79 54937 10,81 b6fl 845 10,83 

orzech Il 39 251 8,22 386 486 7,77 40918 8,05 401 366 7,68 

orzech Ili 15 558 3,26 98 913 1,99 16226 3,19 105~9 2,02 

pospółka I 17 279 3,62 263 899 5,31 17 463 3,43 280 628 f>,37 

pospółka Il - - 514 0,01 - - 514 O",Ot 
grysik 13 779 2,88 132 657 2,67 13 782 2,71 132 688 2,54-

miał z grysikiem 35 903 ?,52 605 828 12,18 40006 7,87 645 797 12,37 

miał bez grysiku 48 r168 10,17 353 053 7 ,10 50 506 9, 93 357 587 6,8{> 

niesortowany l 062 0,22 16 983 0 ,34 1 199 0,24 19 572 0,37 --
Razem 477 723 100,00 4 972 046 100,00 !'>08 402 100,00 5 2~2 801 100,00 

Zagłębie Krakowskie. Węgiel kamienny. Zagł. Dąbrowskie. Węgiel brunat. 

gruby. s;, 459 20,88 312 <!11 20,39 - - f) 0,01 

kostka I . 29 069 17,12 211829 13,83 - - 706 1,53 

kostka Il 21 983 12,94 JSS 556 12,31 475 10,20 5 38fJ 11,64 

orzech I 2060;\ 12,H 223 897 14,62 - - - --
orzech II 16 757 9,87 170 239 11,12 - - - -
orzech III 102?4 6,02 S8 324 5,77 - - - - -
pospółka f10 0,03 5 158 0,34 2 418 51,95 22 542 48,7'fl 

miał z grysikiem - - 10 192 0,66 - - - -
miał bez grysiku 28 666 16,88 24-1 476 15,77 - - 3391 7 ,:1:1 

niesortowany 7 012 4,13 79490 f> ,1 9 1 762 37,85 ! 4 213 :so,u 
' Razem .. 169 823 100,00 1 531 372 100,00 4655 100,00 46 242 100,00 
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70 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 
~~~~-----~ 

I. Węgiel do dyspozycji . 

I ) Pozostałość z poprzednie-

go miesiąca 

2) W ydobycie 

3) Przypisano przy sprawdze-

niu zapasów 

4) Otrzymano z innych ko-

palń 

5) Oddano do dyspozycji in-

nym kopalniom 

6) Skreśl ono przy sprawdze-

mu zapasów 

7) Razem węgiel d o dyspo-

zycji {7 = I + 2 + · 3 + 4 

- 5- 6) 

li. Rozchód węgla. 

8) Zbyt w kraju 

9) Zbyt za granicę 

IO) Razem zbyt 

li ) Na cele kopa lni zużyto 

12) Na d eputaty robotnicze 

zużyto 

13) Razem zużycie własne 

14) Ogółem rozchód (1 4 = 10 

+ 13 

15) Pozostałość na następny 

miesiąc ( 15 = 7 - 14) 

Obr Ó t 

Listopad, rok 1925-ty. 
Węgiel kamienny 

Zagłębie Zagłębie 
Razem 

Zagłębie 

Dąbrowskie Krakowski~ Dąbrowskie 

T o n 

380 159 !"lf17M1 435 \lJ4 39 

508 402 16982:\ 67 22f> ie 465f> 

l fl8 - ! !"> -

756 f>(i!) i 321 -

1 3b f>6f> 2 403 --

- - - -

887 637 22f> f>78 ~ I J 13 21f> 4 694 

400 72fJ 132 4f>I !">33 176 4 309 

69 988 2037 7207f> -

470 71 3 134 a38 60fl 251 4 309 

52 702 22 62:1 75 32!'> 195 

15 276 f) 5f>0 208'.W 168 

67 978 28 173 961 51 363 

538 691 162 711 701 402 41)72 

3-18946 62 (i7 411 813 22 

I 

1926 

Węgiel brunatny 

Okru Była 
Staniała· dzielnica Razem 
wowaki Pruska 

n y 

4 - -13 

657 - fi 312 

-- - -
I• 

- - -

- - -

- - --

661 - 5 35f> 

658 -- ~967 

- - -

658 - 4967 

- - 19!"> 

- - - 168 

- - 363 

6f18 - 5 330 

s - 25 

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



Nr. 2 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 

Wywóz za granicę węgla kamiennego z zagłębia Dąbrowskiego 
listopadzie r. 1925-go (w tonnacb). 

j) o 
Zagłębie 01o ogólnej Zagłębie 

k r a j ó w Dębrowakie wysyłki Krakowakie 
za11ranicę 

Do Austrji 
„ Czechosłowacji 

„ Węgier 

Gdańska . 
Rumunji . 
Jugosławji 

„ Włoch 
Szwecji 
Danji 

• Francji 
Szwajcarji . 

2!llH1 

13 053 

! 7 :!32 

30 

I f>72 

3 210 

700 

-l-1,88 

i8.6f> 

24-,l'i:! 

o,o,i, 
2,2~> 

-l-.f>9 

1,01 

ł 860 (i,9.J. 

20 0,03 

1 095 

Ogółem 69 988 100,00 2 087 

Krakowskiego w 

010 ogólnej 
wyayłki 
zagranicę 

f>2,47 

25,73 

2!,80 

100,00 

71 

miesiącu 

Wydobycie węgla w m1cs1ącu listopadzie w latach ubiegłych w porównaniu 
listopad r. 1925-go wynosiło: 

z wydobyciem za m1es1ąc 

Zagłębie Dąbrowskie. 

węg i e l kami e n n y w ę g i e 1 b r u n a t n y 

Wydobycie Wydobyto więcej C+) albo mniej (-) Wydobycie Wydobyto więcej C+) albo mniej (-) 

Rok 
Od po· Listopad r. 1925 Od po· Listopad r. 1925 
czątku Od początku roku czątku Od pocz'ltku roltu 

Liatopad roku do w porównaniu Listopad roku do w porównaniu 

30-go z latami poprzed· do 30-go listopada 30-go z latami poprzed· do 30-go listopada 
listopada nimi listopada nimi 

T o n n y 
I 

I) 
I Tonnyl 

o T o n n y 

I 

o· 
ITonnyl % o o o 

1915 3646W 2426192 + 143 782 + 311 + 2 796 609 -I ll!i ;> 001 :11 108 - J 24.6 -·21 - 10 866 -19 

1916 43'i 891 4 818 f>92 -ł 70!)1 l + ltl + ·l0-1209 -I 8 7 i72 74!l39 - :! !)]7 - 35 - 28 697 -38 

1917 4;,5 821 4536 64S + 52 581 -i Jl -r 686153 -1- 1 :, lf> 740 l43 ?>9fl - 11 08!'J - 70 - P7 353 -68 

1918 249 650 4 ~83 598 + 258 752 -1- IOł - 939 :W~ + 22 lł 6ł~ i69 751 - 9989 -68 - 123 509 -73 

1919 452 O:rn 41\Jl 938 -+ fJ6 373 + 12 +i 03086::! + 24 20003 187 874 - lf> 348 -77 - 14: 632 -75 

1920 433 093 4 484 866 + 75 'IC9 + 17 + 737 935 + 16 23108 217 697 - ią 453 -80 - 171455 - 79 

1921 542332 5 213 2!'>4 - 33930 - 6 !) 547 o 20ł17 210 312 - 15 762 -77 - 164070 -7g 
I 

1922 493 68:~ 647!'>196 -1- 14 'il!l + 3 -1 2:i239!'. - 19 tSOłll 168 :i.i.:1 - 13 394 - 74 -122 301 -72 

1923 634286 6 875 781 - 125 884 - 20 _ J 6ń2 980 - 24- 12990 139445 - 8335 -64 - 93203 -67 

1924 650028 !'>956 742 H! 626 - 22 -- 733 941 - 12 6 470 67 202 - l 815 -2R - 20960 - 31 -
Zagłębie Krakowskie*) 

w ę g i e I k a m i e n n y 

Wydobycie Wydobyto więcej C+) albo mniej (-) 

Rok 
Od po· Listopad r. 1925 
czątku 

w porównaniu Od początlrn roku 
Listopad roku do z latami poprzed· 30-go nimi do.JO-go listopada 

listopeda 

T o n n y I I) 
ITonnyl Ił' o 10 

1920 114. 5ll3 ! 2f>f> f)7] + .ii'> ~!}C - -l8 ·~ 27i'> SOI + 22 

1921 IM 09ti I f>17 07:2 ....... 15 727 + 10 -1- 14300 + l 

1922 H3717 l 816 637> -ł- 26 !Ot.i + 18 - 285 2~3 - 16 

1923 158 261 i 881 -!65 + 11 562 -r 7 - 3500ll3 - 19 

1924 189 620 1 627 717 - 19 7!l7 - 10 - 96 s;:i - 6 

•) Od r. 1915•go do r. 1919-go wł',cznie bralt danych. Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/
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Spożycie 

Listopad r. 1925-go. 

• 

Węgiel kamienny Wszystkie kopalnie. Zagłębie Dąbrowskie. 

Rodzaje odbiorców 

Przemysł'. 

Żelazny. 
Innych metali 
Koksownie 
Górniczy bez własnego węgla. 
Naftowy 
Solny 
Cementowy, ceramiczny. cegielniany i wapienny 
Obróbczy (metalowy i inny) 
Chemiczny 
Garbarski i przetworów zwierzęcych. 
Rolniczy przetwórczy rolny, browary. mlyny go-

rzelnie 
CukrownicŻy . 
P.apierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie p rzemyslu 

I n n 1 o d b i o r c y. 

Kol eje żelazne 

Żegluga 
Gazownie i instytucje miejskie 
Wojskowość . 
Ins tytucje państwowe 
Opal domowy 
P <.>Średnicy 

Rok 1924 Rok 1925 
W r. 1925 apoż.yto węgła więcej 

(+) albo mniej (-)niż. w r. 1924 

- ~.g~ .,, „ 
Il. t ::: c. 
2 O-" O 

~?~ • 'Q -::: 

:.:i o =o 
"" "" 

.,, „ 
Il. 
2 
"' :.J 

• o „ 
;.-c ~ 
~ = c.. 
O-" O 
o. o. - '"-·-o=; ... .., 

Li•topad 
Od .początku roku 

do 30·go łi•topada 

T o n n y I i I Tonny I % 

29317 225319 28511 266952 - 806 -. 
2 759 39 033 4 457 94 386 -r 1 698 + 

2 602 49 827 

1 810 7 144 

748 14 403 

11 661 103 475 

- 215!'1 -

3 654 42 829 + l 0!'>2 + 
450 8 201 - 1 BOO -

1 389 15 496 + 641 -r 
4 999 131 003 - 6 662 -

24 055 162 248 2 470 105 427 _ 21 58~ -

11 022 JO! 6~2 13 215 Hi7 779 + 2 l!l!'I + 
4!>2 2 062 217 2 796 - 2~5 -

20 488 107 348 12 210 105 026 - 8 278 -

5 967 Hl2 432 3 357 73 595 - 2 610 -

124?.0 87 790 7 425 116 147 - !995 -

08 276 281 S:58 33 036 371 460 - 5 UO -
32 17426!114S 13069 176 801 - 19 105 -· 

127 173 1240727 114407 1185177 _ 12 766 -

l 270 7 241 1 5 Hi 15 286 + 245 -l-

25 448 228 633 15 800 l 62 019 - 9 648 -

2 276 203 005 5 348 67 507 + 3 072 + 
2180 21 372 662 11 016 - 1518 -

46 682 324 321 21 694 238 400 - 24 988 -

1()9 229 762 894 83 225 629 663 -26 004 -

3 -!- 41 633 + 
61 + 553:;3 + 

- + 2 155 

40 - 6 998 -

7!) + l 057 + 
86 -1- 1 093 + 
57 + 27 528 + 
90 - f\6821 -

18 + 56 157 + 
52 + 734 + 

40 - 2 322 -
44 - 88837 -

40 + 28357 + 
14 + 89502 + 
59 -- 89 347 -

10 - 5.5550 -

19 + 8045 + 
38 - 66~14 -

135 _ J35 498 -

70 - 10 356 -

53 - 85921 -

24 - 133 2!-J l -

lS 
142 

o 
H 

15-
7 

27 

35 

55 

3r 

55 

32 

34 

4 

111 
21} 

67 
48 

26-

17 

--------- -1----1--.1----I·---· 
Razem w kraju 1>08 009 4398002 371 110 39791~1 _ J 36899 _ 27 - 41,8 881 -

60 + 48 165 + 
10-

15 W yw óz za granicę 4;3 707 323127 6U 9!'>8 371 292 + 26251 -1-

Ogółem zbyt 5ól 716 4721129 ,t41 '068 4350łl3 - 110648 _ 20 -370 716 - 8 
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• 
Węgiel kamienny Kopalnie mniejsze. Zagłębie Dłłbrowakie. 

Rodzaje odbiorców 

1 Przemysl. 

Żelazny . 
lnnych metali 
Koksownie 
Górniczy bez własnego węgla. 
Naftowy 
Solny 
Cementowy, ceramiczny. cegielniany i 
Obróbczy (metalowy i inny) 
Chemiczny • 
Garbarski i przetworów zwierzęcych. 
Rolniczy przetwórczy rolny, browary. 

rzelnie 
Cukrowniczy . 
Papierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie przemysłu 

I n n i o d b 1 o r c y. 

Koleje żelazne 
Żegluga 
Gazownie i instytucje miejskie 
Wojskowość . 

Instytucje państwowe 
Opał domowy 
P ..>Średnicy 

wapienny 

młyny go-

Razem w kraju 
Wywóz za granicę 

Ogółem zbyt 
• 

Rok 1924 Rok 1925 

"O „ 
c:i. 
~ • 
:J 

W r. 1925 epoiyto węgla więcej 

C+ ) albo mniej (-) nii w r. 1924 

Li1topad 
Od początku roku 

do 30·go listopada 

T o n n y I Tonny I 

466 6 496 

- 1 626 

35 295 

- 2372 

f>62 13 6?.2 

248 2 354 

94.4 9 760 

40 I 320 

2 310 21 957 

647 5 405 

8897 

964 27 836 

1 448 19 766 

583 5 590 + il 7 + 
720 2 215 -r 720 

210 

352 

636 

333 35 -

l 3H> + 210 
-11145 210 -

33 423 - 215 -

1269 10473 + 325 + 
75 4939 + 35 + 

25 - 90d - -

0 + :;ag + 

- + 636 

100 + 38 + 
O - l Ofl7 -

37 - 2 477 -

87 - 1 931 -

34 + 713 + 
87 + 3619 + 

9 275 48 726 + 6 IJ6f> + 301 + 26 769 + 
433 6 911 - 21'! - 33 + l 506 + 
180 1 929 + 180 o - 6 968 -

2 110 22361 + 1146 + 119 - 5475 - -
-1145 12319 303 - 21 · - 7447 -

a 
36 

o 
13 

-H 

18 

82 

7 

274, 

122 

28 

78 

20 

38 

51 1 304 J.! 61J7 + l 304 o + 1-1646 + 28 718 

2 344 22 793 

177 1 065 

553 1152 

7 628 54397 

1 98!:! 35492 

2 011 24 607 - 333 -

- 84 - 177 -

201 809 - 3!>2 -

s 222 62 977 + 594 + 
1 492 16 338 - 491 -

20 349 239 656 29 615 248 827 + 9 266 .+ 
105 2 788 30 871 - 75 -

20 454 242444 29 645 249 698 + 9 191 + 

14 + 1814 + 
100 - 981 -

64 - 343 -

0+ 8580 + 
25 - 221[>4 -

45 + 9171 + 
71 - 1 917 -

45 + 72f>ł + 

8 

92 
30 

16 

57 

4 

69 

3 
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• 

Węgiel kamienny. . W azyatkie kopaln ie . 

R odzaje odbi orcow 

P r z e my s l. 

Żelazny 
Innych m eta li 
Koksownie 
G órniczy bez 
Naftow y . 
Solny 

własnego węgla 

.· 

Ceme ntow y, ceramiczny, cegi 
O bróbczy (metalo wy i inny) 
Ch e miczny . 

elniany 

rzęcych 

' 

f 

. 

. 
1 w apienny . 

. Garbars ki i p rzetworów zwie 
R olniczy p rzetwórczy rolny , b rowary, młyny, go-

rzelnie 
Cukrown i<;:zy 
Papierniczy 
W lókienniczy 
Inne gałęzie przemysłu 

Inn odb 

Kol e je żelazne . 
Żegluga . 
G azownie i instytucje miejsk 
Wojskowość 
Instytucje państwowe 
Opal domowy 
Pośrednicy. 

. 

. 
o r cy. 

1e 

' 

Razem w kraju 
W ywóz za granicę 

Ogółem zby t 

Rok 1924 

- -o . o " 
;,.-:;: "tł „ 
~ " P. V= 0. 

2 O-" O 
c. oc;; • 'O ... :.:: 

::i o ~ o .... „ 

T 

~ 

29 783 231 815 

2 759 40659 

- -
2 602 49 827 

l 845 7439 

748 16 775 

12 223 117 097 

24 303 164: 602 

11 966 111 382 

492 3 382 

22798 129 305 

6 614 16? 837 

12 420 96 687 

39240 309 79ł 

:J3 622 28591* 

12i 173 1240778 

1 270 7 241 

27 792 251 426 

2 453 204 070 

2 733 22 524 

5'1 310 378 718 

li l 212 801 386 

- --528 3f>8 46376~8 

43 812 325 91[) 

:'>72 170 4963573 

Rok 

-o „ 
P. 
o ... „ 
:J 

o n 

29 094 

5 177 

-
3 654 

450 

l 599 

:., 351 

2503 

14484 

292 

21485 

3 790 

7 605 

85 146 

14 214 

11 5711 

! [)15 

17 811 

5 ~48 

863 

29 916 

84 71 7 

-.;,oo 728 

69 988 

470 713 

Zagłębie Dąbrowskie. 

W r. 1925 spożyto węgla więcej 
1925 <+> a lb o mniej (-) niż w r . 1924 

-' o. 
;.'O~ 

Od początku roku ~ = c.. 
O-" O List op ad o. o ~ 

d o 3Q· go listopad.._ "tł~:: 
o .;g -

I (V 

Tonny ·ł (V 
n y IO .o 

~ ' 

272 542 - 689 - 2 + 4.0 727 + 18 

96 601 + 2 418 + 88 + :):)9,12 + 137 

2 15r. - - + 2 l fl:) o 
43 465 + 10521+ 40 - :) 362 - 11 

8534 - 1 395 - 76 + 1 095 + l f>-

+ 8j l + + 16 Bll 114 36 o 
142 148 - 6 872 - 56 + 25 o:.t + 21 

105 850 -21 800 - 90 - 58 752 - 36 

168 252 + 2518 + 21 + 56870 + 51 

7 735 - 200 - 41 + 4 353 + 129 

-153 752 1 313 - 6 + 24-447 + 19' 

80 506 - 2 824 - !3 - 87 :J:~l - 52 
-118 0713 4 815 - 31J + 21 :389 + 22 

393 821 - 4 094 - 10 + 8+027 + 27 

189 120 - 19 408 - 58 - 96 79! - 3! 

1199874 -11462 - 9 - 4090-! - 3 

15 ~86 + 245 + 19 + 8045 + 11 1 

186 626 - 9981 - 36 - 64 800 - 26 

67 591 + 2895 + 118 - 136 4.'19 - 67 

11 82:, - 1 870 - 68 - 10699 - 47 

301 'd77 - 24 394 - 45 - 77 341 - :'!O 

646 001 - 26 495 - 24 - 155 385 - 19 

- ---4227 948 - 127630 - 24 - 409 710 - 9 

37?. 163 + 26 176 + 60 + 46248 + 14 

4600 ll l - 101457 - 18 -363 462 - 7 
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Węgiel kamienny Zagłębie Krakowskie. 

Rok 1924 Rok 1925 
W r. 1925 apoiyto węgla więcej 

<+> albo mniej (-) nii w r. 1924 . 
~ 

' o „ 
~ 

' o „ 
Rodzaje odbiorców 

Ili ;.-o~ Ili d--o~ 
Od poczętl<u roku Il. ~=o. Il. ~=o. 

2 o ... o 2 O-" O Lietopad a..o;; c.. o; do 30·go lietopada „ 
"Cl ... :: 

„ 
'd ... :: ::i o,;~ ::i o,;~ . 

T I QI I Tonny I QI o n n y .o ~ 

p r z em y s ł. 

Żelazny. 402 2 972 825 3815 + 423 +- 105 + 844 + 28 

]onych metali 120 3 212 210 2486 -r 90 + 75 - 726 ·- 23 

Koksownie - - - - - - - -
G órniczy bez własnego węgla. - -l57'l 65 95 + 65 o+ 4479 - 98 

Naftowy 1 872 14 080 1518 26 792 354 - ;9 + 12 712 + 90 -
Solny 8200 611536 7 240 73222 - 960 - 12 + 3686 + 5 

.Cementowy, ceramiczny. cegielniany i wapienny 7 32! 55562 5 293 77 335 - 2028 - 28 + 21 773 + !19 

O bróbczy (metalowy i inny) 592 2 942 85 7 811 507 - 86 + 4869 + 16!' -
Chemiczny 3 742 25 084 4481 47 811 + 739 + 20 + 22 727 + 91 

Garbarski i przetworów zwierzęcych. 
. 

Jf>7 2 370 65 605 92 - 59 1 765 117 - - -
Rolniczy przetwórczy rolny, browary. młyny go-

rzelni e l 270 13 864 1 373 9659 + 103 + 8- 4 205 - 30 
Cukrowniczy . 250 7 253 345 5098 + 91> + 38 - 2155 -- 30 
Pap ierniczy 315 11 G29 410 6974 + 95 + 30 ·- 465!'; - 40 
Włókienniczy 215 719 125 2320 - 90 - 42 + 1 601 + 223 
l nne gałęzie przemysłu 1125 16 728 2068 10832 + 943 + 84 !- 5 896 - 35 

I n n i o d b i o r c y. 

Koleje żelazne 67 677 562 929 61816 665032 - 5861 - 9 +102103 + 18 
Żegluga - - - - - - - -
Gazownie i instytucje m iejskie . 7 001 62576 6 062 62 609 - 939 - 13 + 33 o 
W ojslcowosć . 1 891 60023 1 548 6641 - 343 - IS - 53 382 - 89 
Instytucje państwowe I 928 15 923 I 082 7 7!'18 + 154 + 16 - 8 165 - 51 
Opał domowy 35 [>41 220926 28420 195 357 - 7121 - 20 - 251>69 - Il 
Póśrednicy 11 746 105 420 9 420 45993 - 2326 - 20 - 59 427 - 56 

- -
Razem w kraju 150 365 1259322 132 ~51 1258'.!46 -17 914 - 12 - 76 o 

Wywóz za granicę 3066 11812 20S7 22118 - 979 - 32 + 10306 + 87 

• Ogółem zbyt 153 431 1270134 134 53S 1280364 -18893 - 12 + 10 230 + 1 . 

• 
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76 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1926 

Węgiel brunatny. 

Rodzaje odbi orcow 

Pr z em y 

Żelazny 
Innych metali 
Koksownie 
Górniczy bez własnego węgl 
Naftowy . 
Solny 

a 

s l. 

Cementowy, ceramiczny, cegi 
Obrób czy (metalowy i inny) 

elniany 

Chemiczny 

rzęcych 

i 

Garbarski i przetworów zwie 
Rolniczy przetwórczy rolny, browary, 

rzelnie 
Cukrowniczy 
Papierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie przemysłu 

o d b l 

. 

o r c y. 

I 

wapienny. 

młyny, go- . 

i 
I n n 

Koleje żelazne . 
Żegluga . . .. 
G azownie i instytucje ·miejsk 
Wojskowość 

Instytucje państwowe 
Opal domowy 
Pośrednie}'.. 

ie 

: 
. ~. -

• 
Razem w kraju 

Wywóz za granicę 

Ogółem zby t 

:_ 

Rok 1924 Rok 

"O 
. o „ 

"O „ ;.-c ~ „ 
p. ~ :3 c. p. 

2 O -" O 2 c..o~ • 'O "" ;:: • :J O "o :J ... .., 

T o n 

2 531 1284[> 3852 

- - -
- - -
167 l 713 -
- - -
- - --
142 1233 47 

1346 10892 -
- 1 278 -
- 45 -

121 578 -
- - -
- - -
187 15085 50 

522 3 466 -

- - -
- - -- -
, 23 69 -
- - -
- - -
292 3468 360 

- ' 66 -
- -5 331 50737 4 309 

-' - - -

5 3'31 50737 4309 

Zagłębie Dąbrowskie. 

W r. 1925 apożyto węgła więcej 
1925 C+ ) albo mnie j (-) niż w r. 1924 

~~i 
Od początku rok ... ~ !:I c.. 

O -" O Listopad a.o -
do 31)-go listopad a. "Cl ... ~ 

o;.g -
I % T onny I or n y ·Il 

-

2[> 821 + 1321 + 52 + 12{!76 + lOf 

7 - - + 7 ()o 

- - - - -
-5lf> - 1~7 1- 100 - l 198 70> 

- - - - -
- - - -
463 - 95 - 67 - 770 - 62' 

10149 - 1 346 100 - 743 - 7 -
- - - - ] 278 - 1 {)()> 

- - - - 45 - l()()o 

312 - !21 - 100 - 266 - 46· 

68 - - + 68 o 
2111 - - + 216 o - -88f> 137 73 - 14200 - 94--

882 - 522 - 100 - 2 583 - 74 

-- - - - -
- - - - -

28 - 23 - 100 - 41 - 59• 
-- - - -
-- - - -

2702 + 68 + 23 - 766 - :!2 
215 - + 149 + 226 

----42263 - 1023 - 19 - 8474 - 17 
• - - - - -

42 262 - 1022 - 19 - 8474 - 17 

• „ 
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W y n i ki . p od s ta w i a n i a w a g o n ó w p r z e z k o I ej e Ż e I a z n e. 
a) Na poszczególne kopalnie · węgla. 

Zagłębie Dąbrowskie. 

Nazw a 

'Węgiel 

Za&'łębie 

Jerz,y . . 

Modrzej ów 

Władysław 

Jadwiga 

Ignacy . 

Wiktor 

Saturn . 

Jowiaz . 

Ma111 . 

Kazimierz 

. 

kopalni 

kamienny 
Dąbrowskie 

ard 

n .elew . 

Juljuaz 

Jakób . . 

Hrabia Ren 

Paryż i Ko 

Czelad:i. . 

Grodziec Il 

Flora . 

Reden . 

Antoni . 

Halina 

Orion . 

Grodziec I 

Stanisław 

Helena. 

Porąbka 

Karol . 

Michał . 

Baśka . 

Neptun. 

Makaymilja n. 

. Razem 

·a...c: 
-0 , .., 

>. 
li N ...o .., 
N O 
u ...o 

·- o ..J „ 

20 

Hl 
21 

-
2J. 

211 
23 
22 
23 
23 
23 
22 
23 . 
22 
23 
23 
23 
20 

22 
23 
23 
23 

23 
-
9 

23 
23 
-
2. 

17 

- -

' 

o " o ........ 
li li = -o ·- li 
li N -Q.-0 o .,.,. o 

~ N Il. 

et N 

..., 
o 

w 

3 040 1088 

-- -
1 620 734 

30 30 
l 105 374, 

2 655 1 244 
2 740 427 
2820 648 

324 124 

4 510 5&4 

- -
] 035 371 
3280 991 
3390 884 
2600 360 
2 030 121 
1840 567 

1195 469 
690 349 
270 .g 

301 5-! 
554 280 

I 
322 97 I 
218 1 218 

t 66 56 
310 11 3 
1!'>5 25 
23 23 
21! 2! 

89 (>4 - --
3i 145 10350 

Grudzień, rok 1925-ty ~ 

Wysyłka węgla w granicach Polski i za granicę. 

I .,. . ·-" ·- .., o .,. E .., s-c: Il. .., 

-t, ..c Koleje żelazne pod- W porównaniu z t ern, co nale- es..! li li ·- ·a 
>. ·~o .i> bo e :! . .., 

stawiły zdatnych żało, koleje żelazne podstawiły ~c.. o .- ł) tJ :*:: o . o .., 
';;; ~ c o O) .... Jl ~ o li " 1111 .„ s ~ O N "- I: .... 
•N li u-o=-o .)I. N li li " „ o cG „ <tO O . ... . !? o 'i§ (J .N 

";;~ ~-.;~ 
o ·-„ ..>: ..<: ~ 

,= >. r~ "' 
1 

= " = E o ·-z o •N 0 ~ ~ .., o " ~ ~ li" = e Il. Il. N" ~ c.. ;o 4l N · - -0 >. ..... = li „ 
·;:; U N ~ «> N -"' oo -oo

1
'"0~o Więcej M n~ e j >. „ >. li :..!' o ..J:J oS- N ~] ~łi ~ ~2 z.:" I wagonówf 

•N ~.., 

ó I % u- wagonów a g o n w ,o 

I I -
1 952 l 031) 3 1 032 52 33 - - 17 1 894 181 -
- 903 - 903 47 29 - - ·- - 276 664 -
SS6 820 l 819 39 26 - - 67 7 843 ~6 -
- - - - - - - . ... - - - 1-- -
73l 690 - 690 33 22 - - 41 fi 676 I 45 -

I 

278 1411 l 360 5 l ll55 64 44 - - 56 4 1144 -
2 313 2 276 - 2 276 99 1 73 - - 37 l 2 051 22f> -
2 ] 72 2 148 - 2 148 98 69 - - 24: 1 l 672 476 -

200 208 - 208 9 ,7 8 4 - - 169 46 -
3 926 2 036 8 2028 88 6(\ -- - 38 l 1491 587 -

- 1 1862 2 1 860 81 60 - - I - - 1 4H 444 -
664 700 - 700 32 23 36 !) - 700 ~ -

2 289 2 641 - 2 641 J.15 8a 3!°>2 15 - - l 791 84~ -
2 506 2 49!'> - 2 495 113 81 - - Jl - 2 299 196 -
2 240 ~ 520 - 2 520 109 81 280 12 - ,__ 2 007 5171 -
1 909 2 116 - 2116 92 68 207 11 - - 1965 151 -
1 273 l 274 9 1 261) 55 41 - - 8 1 1 001 2M -

63{1 636 - 636 32 21 - - - - 472 164 -
34-1 34t - :in 1/) 11 ·- - -- - 311 -- -
226 226 - 226 10 7 -- -- - · - 226 - -
247 '.:48 - 248 11 8 1 - - - 248 - -
274 274 - 274 12 9 - - - -- 2i-! - -
225 216 2 2141 9 7 - - H 5 214 - -
- - - - - - - - - - - - -
10 IO - 10 1 - I - I - - - 10 -·-1 -

197 201 - 201 9 7 4 2 - - 201 - -
130 1:35 1 134 6 4 I 4 3 - - 13! -
- -- - - - - I - - - ~-- - - -

2 2 - 2 l - - - - I - 2 - -
35 35 - 35 2 1 - - - - 35 ---- ------ 1--26 795 27 408 31 27 377 1 234 883 892 3 310 ?'> - ' 5107 -1 .--'l.>0 
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-

Nazwa kopalni 

I 
Zagłębie Krakowskie. 

Ko8ciuazko 

Piłaudski 

Jan Kanty 

Sobieski 

A ndrzej 

Artur . 
Krystyna . 
an ina · 

z byuek -Razem• 

Śląsk Cieszyński. 

s ileeia • ---
Razem· 

Wogóle węgiel kamien ny 

Węgiel 

Zagłębie 

ygmunt z 
J an Kerol 

Hugo 

Guetaw 

brunatny. 

Dąbrowskie. 

ł 

: ' -
Razem • 

w ogóle wszy stek węgiel · 

o 
A o Przypada· „ 
·- ..t: ło z p o· c u ..,, >. 

Cl N działu 
A u „ 
u 

:J 

20 1 260 
20 1 890 
20 618 
22 860 
23 1320 
~4 i 780 
23 !'ló l 

23 1 240 
20 430 

- 9949 

23 1 083 

- 1083 

- 48 177 

16 31 

l 23 

- 54 

- 43231 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUT NICZY 

' Koleje żelazne p od· o, 
>. M U ..C 

o „- ... atawiły zdatnych c: ł> ł> !':: " c·-
Cl Należało ]' ~ ~ = .... ~ - g ~.; •C >. •C • o o Cl - " Cl >. ~ podatawić ~o .; o..,~ -~ N 

__ ..,, ~ 
..,, .„ o u" o W ogóle 

„ u 4l ~ o -o o "' ..,, o 
o c. „ „.., A csfi ~ "'"' o c o 

N z „ Z...>1 

w a g o n ó w 

276 984 1 038 - 1038 f> 1 33 

250 1 640 I 783 131 1 602 82 53 
237 381 4LO - 420 21 13 

112 748 793 li 782 '.15 2:i 
23 1 297 H>92 - 1 592 69 51 

445 1 335 1 3!>5 - i 355 fl6 43 

286 26f) 265 - 265 li 8 
fl24 716 793 1 792 Sf> 25 

58 372 409 - 409 20 13 - -22 11 7 738 8 H8 143 8 305 380 26! 

I 

P.89 694 69"' - ti94 30 22 -
389 694 694 - 694 30 22 

12950 35 227 36!'>50 174 36376 1644: l 169 

-

12 10 l9 - l!l l 

22 l 2 - 2 2 - ---
34 20 21 - 21 3 -

12984 35 247 36 571 174 36397 1 6~7 l 169 

1926 

I 
W porównaniu z tem, co na- -~·e ~ ·I .*i 6~ letało , koleje t elazne pod- „„ 

1tawiły - "" o „" -· o c u .... c „ .. 
..JiC N e „_ 

u _f 

o..!O o ." 
a U~ o e• 

c "tl. .„ „ c .-a 
Więcej M n i e j Cl •N ·-. .! „ • „ 

-; ·- ~ ... „„ 
~~ >- s ~~ 

~ "' 
wa gon. % wagon. % wagonów 

' I 

54 5 - - 1 038 - j 
12 - - - 1 642 10 
39 10 - - -!U 6 -
'ł4 4 - - 779 - -

295 22 - - 1602 9 -
20 . - - l 249 61 ~ - - - 236 29 - 1 76 10 - - 757 23 
37 9 - - 407 - ~ - ----------------567 7 - - 8 124 138 -

- - - -- f>64 130 -- - ------- - -- - - - f)64 130 -

1149 3 - - 31 ~38 5 375 -

- - - - 19 - -

' ó - - 2 - -, - --- ---- ---- ,_ 
1 5 - - 21 -.- -

l 150 3 - - SI 259 5 3ió -. 
N. s. 
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W y nik i podst a w i a n i a w ag o nów prze z ko 1 ej e Że 1 a z n e. 
b) Na wszystkie kopalnie węgla. 

Grudzień r. 1925-ty. 
Zagłębie D-browak ie . 

·e .,. IS 

W porówn aniu z tern, co należało, ·- u "' t E ·- dl' 

koleje żelazne podstawiły 
„ ; ·;; 

Przypadało Koleje Wysłano ·- ... o .,. 
...!! "' Il. u 

Należało k olejami że· o os "iPi 
z Kopalnie odwołały żelazne pod· ..Ili N 

41 IS 

podatawić laznemi 
o , .... .... li. 
i: e 

podziału stawiły .; ~ u Cll 

w Polsce O N 
Wię c ei Mn i ej ;., N Ci 

~...!! Cll • C ... 
41 • 

" •N ;... 

·- ~ 
N 

I I I I wagonów' 
I o (I i wagonów o w agonów iO w a g o n ó w iO I 

1 ! 702 491 29 1 211 1 176 - - 35 3 1 066 182 1 -
2 1702 506 30 1 196 1190 - - 6 - 1 037 208 -
3 1 702 533 ii i 1 169 97S - - ! 96 17 1 047 196 -
~ - - - - 62 - - - - - - -
5 1 053 520 49 ;,3;3 802 331 62 - -- 625 149 -
6 - - - - 342 - - - - - - -
7 ! 702 503 29 1 Hl9 1101 44 4 - - !)78 22 1 -
8 - - - - 198 -- - - - - - - -
9 I 702 448 26 1 254 1113 :">7 4 - - - 1 033 205 -

10 1 702 M>7 27 1 245 1 355 11 0 9 - - 1 054 201 -
11 I 702 (>30 31 1 172 J 018 - - 15.t 13 993 184 -
12 1 or)3 314 30 739 882 14il 19 -- - 823 1!7 -
13 - - - - 202 -- - - - 8 - -
14 1 702 376 22 1 325 J 262 1!»8 JO - -

I • 
1 061 283 -

15 1 702 433 25 1 26~ l :306 il7 3 - - 1 oso 205 -
16 1 702 4:17 26 1 26:> J 293 28 2 - - 1080 2 10 -
17 1 702 472 28 1 230 1114 - - 1!6 9 1 032 216 -
18 1 70'.! 345 20 1 357 ! ~28 - - 129 9 998 242 -
19 I 053 385 36 668 812 144 21 - -· 709 123 -
20 - - - - 474 - - - - 83 - -
21 1 702 299 17 1403 J 118 189 13 - - I 090 284 -
22 1 702 357 21 1 3-1-ó ! 2 10 - - 135 10 1014 273 -
23 ] 702 385 23 1317 1 257 - - 60 4 1026 244 -
24- 1 702 919 54 783 736 - - 47 6 715 113 -
25 - - - - 38 - - - - - - -
26 - - -- 117 - - - - - - -
27 -- ·- - 206 - - . - ~5 -- -
28 l 702 380 22 J 322 1 340 1!79 29 . - - 974, 343 -
29 1 702 361 21 I 341 1 325 - - 16 I J 018 342 -
30 1 702 459 27 1 243 1 233 - - 10 1 970 342 -
31 1 702 474 28 1 228 1 115 - - 113 9 l 012 244 -- - -Raze m 37199 10 S84 28 26815 27 3!)8 : 1100 6 1 017 4 22571 5 107 -
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------------.-----...---~--_:..._-

Zagłębie Krakowskie. 

W porównaniu z tern, co należało, · - łl ·- ... E :;: ~·a 
ifrzypadało 

„-
Koleje koicje żelazne podstawiły ·-o ·- „ ..!! o.. ..!! li. 

Należało ~~ 
o „ 

' ..W N 

Kopalnie odwołały żelazne z o ·- o ·-
podstawić c: e c: E 

•C: podziału podetawiły 
„ łl „ łl 

' 
";; d ... d 

• Wi ę c c i Mniej ..... ... ~ ... 

~~ ~1 .... . ... ·-„ -
o wa g onów % I w a g o n ó w I % !wagonów I ~ wagonów o 

1 I 467 87 18 380 396 16 I 4 - - I 3111 6 

2 467 7! l f> 396 402 6 1 - - 392 10' 

3 467 100 22 361 366 5 1 - - 363 ! 

4 ·- - - - - - - - - --
f) 20:1 8!> 42 118 lł7 29 24 - . lM { 

6 
„ - - -- - - - - - -

7 41i7 91 19 376 378 2 - - - 374 :; 

8 - - - - - - - . - -- -

fi ~ 67 77 16 390 41 9 29 7 - - . :rns 7 

10 +<li 70 15 397 400 12 3 - - 396 & 

:1 4()7 74 15 393 41R 20 5 - - 392 I C> 

12 203 20 9 183 :}29 1!6 80 - - S23 7 
-13 - ~ - - - - - - --

14 ł67 73 l f> 3\lł 404 IO 2 - - 3g4 ~ 

15 .;1i7 67 14 400 403 3 - - 387 11 -
16 467 84 18 383 I 389 I 6 1 - - !łSO & 

17 467 5g 12 408 413 5 1 - - 411 f> 

18 467 79 16 388 396 8 .., - - 410 2 

Hl 203 17 8 186 3:37 1fl 1 81 - - 334 6-

20 - · - - 20 20 100 12 -- ·-
21 467 80 18 387 401 14 3 - -- 384 2 

22 41)7 63 13 404 428 24 6 - - 41 4 9 

2:1 467 f)() 12 I•· 408 422 1-! 3 - - 399 3 

24 -1:07 344 73 123 121 - - 2 1 161 1 

2f> - - - - - - - - -- . - ·- --26 - - - - - - - -

27 - ; - - - -- - - - - --
28 4tH 101 C)• 366 371 f> l - - 35i I J. . 
29 4fl7 92 19 37!) 393 I 4 „ - - 365 . 9 

' 405 21i 7 :3Sl 1_2 :10 4łl7 8ó 18 37fl - -

-ttii 324 62 143 143 - - 150 
:u 

, 

Razem ' ' :'.05 169 7 2 - 8 124. I 138 
!) !lJ!l '.! 211 22 7 7:ul 

N. S. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych. R edaktor: inż. Walery Janota. 

W drukarni Edmunda Mirka i S·ki. 
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