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Prof. I. FESZCZENKO·CZOPIWSKI.. 
• • I • ' 

Zmęczenie metali i 
, 

stopo w metalowych. 

Konstruktorzy, kierownicy warsztatów tnecha- zmiennym ruchu. W obu tych przykładach istnie
nicznych stają często • przed dokonanym-. faktem, za- je całkiem przeciwny charakter obciążeń. ' W pier
gadkowego złamania się jakiejś odpowiedzialnej wszym wypadku mamy do czynienia z ogromnem 
maszyny. Jak tylko badacz takiego nieoczekiwane- stałem statycznem obciążeniem, które od czasu do 
go a często i fatalnego w swych skutkach zlomu czasu wzrasta chwilowo i to nieznacznie w porów
nie znajduje pod ręką jakiegoś zwyczajnego czyn- naniu z ogromnem stałem statyczn~m obciążeniem · 
nika, na który mógłby zwalić winę złamania (skład całej konstrukcji. W wypadku drugim, statyczne 
chemiczny, wady: odlewu, obróbki termicznej, ob- obciążenie jest bardzo nieznacznem w porównaniu 
róbki mechanicznej), to z dawien dawna z lekkiem z naprężeniami zmiennego charakteru o wysokiej 
sercem, zrzuca winę za dokonany wypadek~ na częstotliwości. W wypadkach takich w celu bez
„ zmęczenie" metalowego przedmiotu. Takie znuże- pieczeństwa, przyjmuje się w obliczeni.ach odpo
nie możt> powstać skutkiem działania kombinacji · wiednich części tej konstrukcji, jedynie taką wiel
sił zewnętrznych, przekraczających jego wewnętrzną kość naprężenia. któraby nie przekroczyła zakresu 
odporność naprężeń, zwłaszcza, kiedy kierunek dzia- bezpieczeństwa. Jednakowoż w konstrukcjach, pod
lania takich sił jest zmienny, a częstość takich cy- legających naprężeniom o zmiennyc;:h kierunkach, 
klicznych zmian obciążenia liczy się na setki i ty- często nawet i takie ostrożności nie wystarczają, 
siące zmian na minutę (Dauerversuche, Ermiidungs- zwłaszcza przy wielkiej częstości zmian kierunku 
erscheinungen). Wówczas mówi się, że materjał tych niby bezpiecznych naprężeń. W wypadkach 
zwolna się męczy . · ' tych, zachowanie się rnaterjału może podlegać od-

Znaczna część maszyn i innych przyrządów powiednim zmianom; zakres naprężeń bezpieczny ::h 
technicznych oblicza się jedynie na działanie na- staje .się coraz węższym i materjał, jak mówią, rnę
prężeń prostych (rozciąganie, ściskanie) ; jednako- czy się. 
woż w praktyce, wskutek niedokładnego montażu Jeden z pionierów w zakresie „zmęczenia „ me
lub pomyłek konstruktora, bardzo często odpowie- tali Mr. Hodgkinson twierdzi w swych pracach, 
dzialne części maszyn, podlegają nie tylko prostym ogłoszonych w latach 1837 - 1843, że stosunkowo 
naprężeniom, lecz ponadto bywają poddane naprę- małe, lecz powtarzające się naprężenia, doprowa
żeniom skręcającym, zginającym i t. p„ Skutkiem dzają w końcu do trwałych odkształceń. Podobnie 
tego przyczyny złomu bywają bardzo zawiłe. Wię- J. . Thomson twierdził w roku 1848-ym, że trwałe 
kszość złomów, przypisywanych zmęczeniu , pocho- odkształcenia mogą powstać z małych naprężeń. 
dzi od naprężeń, których średnia wartość jest bar- . Obecnie posiadamy szereg ściśle stwierdzonych fak
dzo mała. Tu należy zaz~aczyć, że złomy, powsta- tów, wykazujących, że naprężenia poniżej granicy 
jące podczas spokojnego leżenia, tak zwany „sea- sprężystości pozostawiają przy odpowiedniej często
son cracing" • wykazują podobne objawy. Jednakże tliwości okresowych zmia n kierunku naprężeń śla
nie przyjęto zaliczać ich do złomów od zmęczenia, dy trwałych odkształceń w metalu, a w końcu do
nawet pomimo, iż wielkość miejscowych, wewnę-· prowadzają d o złąmania. 
trznych naprężeń przy tych złomach, może się sil-
nie zmieniać, np. wskutek zmian temperatury. A . Wobler stwierdził w roku 1870, że krzywa 

Większy impuls do ogólnego zainteresowania maksymalnych obciążeń , potrzebnych do wywoła
się zagadnieniem „zmęczenia", dały parowozy: obe- nia złomu, spada w miarę wzrostu ilości zmian na
cnie zainteresowanie to zwiększa się z powodu pręzen. A zatem przy pewnej wartości tych na
ogromnego rozwoju budownictwa silników samocho- prężeń, niezależnie od ilości zastosowanych okre
dowych i samolotowych. W wypadkach tych sta- sów zmian naprężenia, t. j. przy ta k zwanych bez
wiają konstruktorzy bardzo ostre wymagania od pieczny ch obciążeniach, znika praktycznie niebez
materjału: maksymum siły, minimum ciężaru przy pieczeństwo złamania a materjał żyje nieskończe
większej częstotliwości i znaczniejszych wahaniach, nie długo . Dlatego zwykło się mówić przy m ater
okresowo zmieniających się naprężeń (wywołuje jałach metalowych o istnieniu „zakresu bezpiecz
to drganie drutów w samolata ch). Faktycznie nie- nych naprężeń", który znajduje się poniżej „gra ni
ma takiej gałęzi techniki, która nie byłaby związa- I cy zmęczenia" (fatigue limite), lub „granicy wytrwa
na z zagadnieniem trwałości konstrukcji. Stąd to łości" (endurance limite). lnnemi słowy, granica 
pochodzą liczne i różnorodne zapotrzebowania ma- wytrwałości jes t to naprężenie, poniżej którego me
terjału o różnych fizycznych, wzglądnie mechanicz- tal (dla kujnych stopów żelaza) wytnymuje nie
nych właściwościach. Weźmy jako przykład takie · określoną · ilość okresów zmian naprężeń bez zlo
dwa skrajne przypadki: most o większym przeloc!e mu. A to jest właśnie poziomy odcinek wykresu 
i maszyna o · większej liczbie obrotów i ponadto o 

1 
S/ N (rys. 1-a). 
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Jednakże z punktu widzenia teoretycznego na
leży przyjąć, źe nawet najmniejsze . naprężenie mu
si w końcu wywołać złom, jakiegokolwiek materja
łu metalowego, przy dostatecznie wielkiej ilości 
okresów zmiennycłi naprężeń (H. F. Moore i J. B. 
Kommers). Jasnem jest, że przy odpowiednio ma~ 
łych naprężeniach trzeba czekać całe lata na wi 
doczne wyniki tych odkształceń. Dlatego też przy
jęto uważać tego rodzaju naprężenia za „bezpiecz
ne".. Opierając się na swej obszernej praktyce, 
poleca angielskie National Physical Loboratory, 
uważać za wystarczające dla celów praktycznych, 
określenie granicy wytrwałości stopów żelaza i wie-

191 

I lu czystych metali przy ilości okresów- 107
• Jeże

li przy jakiemś naprężeniu i ilości okresów-I 07 

próbka nie złamie się, a przy nieco większem na
prężeniu J próbka zlamie się przy zastosowaniu 
mniejszej ilości okresów, to średnie z tycl:i dwóch 
naprężeń można uważać za granicznie bezpieczne. 

Zwyczajna doświadczalna metoda określania 
bezpiecznego granicznego naprężenia jest dosyć za
;iłą drogą i wymaga minimum 4-5 próbek. Tak 
np. dla stali o średniej zawartości węgla odbywa 
się tak zwane techniczne badanie na wytrwałość w 
sposób następujący: 

kg/mm2
, przy zastosowaniu 1-a próba przy zakresie naprężeń 24,8 12 OOO OOO okres. naprężeń nie złamała się. 

300 OOO złamała się. ~a 2&0 
3-a „ 26,4 
4-a „ „ „ 25,6 

" " 5-a 2S,3 

Stąd można przyJąc 25,45 kg/mm2 jako grani
czny zakres bezpiecznych naprężeń (granica wytrwa
łości), przy 12, I 06 okresów (co wynosi nieco wię· 
cej od polecanych I 07

) 1). Należy przy tern pamię
tać, że granica wytrwałości jest bardzo czuła na 
zmiany "" składzie metalu (zanieczyszczenia i inne) 
i na wahania w jego termicznej obróbce. 

Obecnie systematyczne badania procesów zmę
czenia metali i stopów metalowych nie przedsta
wiają szczególnych trudności ani pojedynczym ba
daczom, ani tern mniej naukowym instytucjom. Te- · 
go rodzaju systematyczne b adania, przeprowadza 
się na szeroką skalę w Anglji w National Physical 
Lab oratory, z murów której wyszła w roku I 924 
wspaniała książka H . J. Gough'a, poświęcona za
gacinieniu zmęczenia metali. W Ameryce istnieje 
techniczna doświadczalna stacja przy Uniwersytecie 
w łllonois, w Niemczech zaś pracuje w tym kierun
ku W erkstoffausschuss des Vereins deutscher Eis en· 
hiittenleute. 

Dla badania metali na zmęczenie . skonstruo
wano szereg maszyn, które dzielą się na dwie gru· 
py: 1) maszyny z zastosowaniem obciążenia o cha
rakterze nie uderzającym (rozciągające, zginające, 
ściskające, skręcające i inne), 2) maszyny z zasto
sowaniem obciążeń o charakterze uderzającym (Dau
erschlagversuche). Po szczegóły odsyłamy do źró· 
deł.2) 

Otrzymane doświadczalne dane obciążeń ła· 
miących (S, o) i liczby zastosowanych przy tern 
zmian obciążenia (N, z) wykreśla się w krzywych 
i to albo bezpośrednio , wtedy nazywają się one u 
anglosasów krzywemi S /N a u Niemców krzywe
m1 o/z, albo w postaci krzywych S /lgN (rys . 1-b}, 

1
) H. J. Gough- „The Fatigue of Metals 11- London, 1924, 

strona 61, tablica V . 
2
) I) Gough-Rozdział Jl, strona 8- 45. 

2) R. Maiłiinder - „Ermiidungserscheinungen und Dau· 
erverauche"- WerkstoHouaach•iaa des V . d. E. Nr. 38. St. u E. 
1924, str. 585, 624, 657, 684 i 769. · 

I 360 OOO złamaJa się. 
„ 7-470 OOO „ złamała się. 

12 OOO OOO nie złamała się. 

albo wreszcie w postaci tak zwanych krzywych 

S • Sf( JOG) _!... tromayer a N 4 

Na rys. · 2 podano tak zwaną „ludzką wytrw~
lość" (human endurance), według H. S. Hele-Shaw 
{ Gough, str. 51 ), dla różnych rodzajów ludzkiej czyn
ności w zależności od odległości. Człowiek, jadący 
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Rys. I. 
Krzywa S/N. 

na rowerze z szybkością 24 mil ang. na godzinę, 
nie może jechać z takąż szybkością· dłużej, niż 40 
minut. Jeżeli pominiemy siłę indywidualną i tem
perament, to zmęczenie muskułów spowoduje wy
tworzenie takiej ilości toksyn, że usunięcie jej mo-
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że nastąpić dopiero w czasie długiego odpoczynku 
organizmu. W czasie zaś wykonywania wysiłku, 
muskuły nie są w stanie odświeżać się tak szybko, 
aby zabezpieczyć człowieka przed zmęd'eniem. Z 
tego powodu, czynność każdego wysiłku muskułów 
bez odpowiedniego odpoczynku, jest ściśle ograni
czona w czasie. Krzywa S/ N (N jest drogą) dla 
rowerzysty, konia wyścigowego, dla człowieka bieg
nącego (stąd uczestnicy biegu maratońskiego po
winni mieć ograniczoną szybkość biegu), dla wol~ 
no idącego, pływającego, posiada jednakowy cha
rakter, podobny do krzywej S/ N dla żelaza, cho
ciaż przy wysiłku muskułów gra rolę szereg czyn
ników, które w metalach nie mają żadnego zna
czenia. 

Dla p~równania przytaczamy za Gough'em da
ne o trwałości służby, wymaganej od różnych częś
ci maszyn i mechanicznych konstrukcii, poddanych 
zmiennym naprężeniom 

Część konstrukcji lub maszyny 

części mostów. narażone na rozcią
ganie 

podkładki kolejowe . 
szyny kolejowe pod kołami paro

wozów ... 
szyny kolejowe pod kołami wa· 

gonów . . . . , 
wały silników lotniczych . 
osi wagonów . . . . 
wały silników samochodowych . 
łącznik przy parowozach kolei że-

laznych . 
tłoczysko, łączniki i wał w maszy-

nie parowe] 
wały w turbinach parowych . 

Przybliżona ilość 
zmian naprężeń w 
czasie służby danej 

maszyny 

. 
2 miłjony 

40 

0,5 

15,0 
18,0 
50,0 

120,0 

400,0 

I 000,0 
15 ooo.o 

Czy jest jednak granica zmęczenia rzeczywi
sc1e stalą przy bardzo wielu, jeżeli już nie przy nie
skończonej ilości zmian naprężeń? Amerykańscy 
inżynierowie zaprzeczają temu twierdzeniu. Podob
nież znajdujemy i u Mailender'a, że krzywe (rys. 
1-a) zbliżają się asymptotycznie do prostej pozio
mej (nie są jednak równoległe do niej, jak to po
winno być w tym wypadku, gdyby granica zmę
czenia była stałą dla liczby zmian naprężeń, wię
kszej niż 101

). Prof. H. F. Moore i T. M. Jasper 
a później i Gough prowadzili badania nad pół
twardą stalą (C = 0,49%) aż do 650, 850 i 1000 mi
ljonów zmian naprężeń i wogóle dla kujnych sto· 
pów żelaza i nie znaleźli większych odchyleń krzy
wej N/S od poziomego kierunku powyżej liczby 
zmian naprężeń 107• Jednakże słuszność wyżej przy
toczonego twierdzenia H . F. Moore'a i J. B. Kom
mers'a, że dla każdej wielkości naprężeń istnieje 
właściwa granica wytrwałości, poza którą następuje 
nieunikniony złom, znajduje potwierdzenie w tern 
memento mori, które nam dają badania nad wy-

trwałością niektórych br9nzów, np. glinówych i man
g'anowych, które posiadaj ą stałą granicę wytrwało
ści tylko do 30 miljonó.w zmian. Również metal 
Monei'a (Gough) daje wskazania na. istnienie gra~ 
nicy wytrwałości dopiero po 70 milionach zmian 
(badania Mericka, Wattenburg'a i Me Cobe). Mo
siądze (70 : 30) i czysta miedź wykazują wyraźne 
załamanie poziomego odcinka krzywej S /N po 10 
miljonach zmian. Coś podobnego wykazuje lekki 
stop: elektron (badania H. ł'. Moore) a w szczegól
ności stopy typu duraluminu wykazujące wiele cie
kawych powikłań. Badania R. N. Templin'a (1922), 
następnie R. R. Moore ( 1923) nad wytrwałością du-
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Rys. 2. 

Krzywa „ludzkiej wytrwałości " . 

raluminu wy~azały, że krzywa S/N pos iada w swym 
poziomym odcinku wyraźne załamanie po wielu 
miljonach zmian (rys. 3). Tego rodzaju zjawisko 
jest bardzo niepokojące , zwłaszcza jeżeli wziąć pod 
uwagę te wielkie nadziej e , jakie obecnie pokłada 
się w lekkich stopach jako w materiale dla bardzo 
odpowiedzialnych konstrukcji.1) R. R. Moore ba
dał dnralumin w stanie surowym, uszlachetnionym 
przez samoulepszenie i wyżarzonym aż do 400 mi
ljonów zmian naprężeń i określił, że krzywa S/ N 
w poziomym swym odcinku posiada najmniej dwa 

1) H F. Moore i T. M. Jasper przypuszczają, że istnieją 
dwa rodzaje materie.łów meta licznych: I) nadający się do ob· 
róbki na zimno i posiadający wyraźną gTanicę z111ęczenia, 2) nie 
nadający się do obróbki n a zimno i nie wykazujący wyraźnej 
granicy zmęczenia. 
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załamania 1 ze nie udało się osiągnąć pewnego gra
nicznego zakresu naprężeń bezpiecznych dla dura
luminu nawet do 400 miljonów zmian. 

Granica wytrwałości metalu jest jego cechą 
fizyczną. Zależy ona w pierwszym rzędzie od na
tury metalu, jego składu (zanieczyszczeń), od sta-

0~~,.--~-h~~~,-,m-11-.-.-.P~~~t,-•• -,,~~~!:r--~~~wb----~w• 

Rys. 3. 
Wytrwałość duraluminu. 

nu, do jakiego doprowadzono metal drogą poprze
dniej metalurgicznej, mechanicznej i termicznej ob
róbki; następnie od kształtu i wymiarów próbki, od 
typu maszyny i s posobu wykonania badania (szyb
kość, temperatura, zmienność obciążeń). 
Należy również wziąć pod uwagę i te 
warunki, w których dany przedmiot bę
dzie pełnił swą służbę . 

II. 
Przyjęte w wytrzymałości materia

łów pojęcie o sprężystości w zastosowa
niu do faktu zmęczenia metalowych wy
robów wymaga całego szeregu omówień i 
poprawek. Ta sprężystość, przy której 
wszelkie odkształcenia, występujące w kry
ształach ~etalu pod wpływem obciążeń 
niższych od granicy sprężystości, znikają 
w miarę odciążania metalu do zera, nie 
jest rzeczewistą (zupełną) (Bauschinger a 
po nim prof. Unwin). H. Le-Chatelier w 

.!! 
c: 
:: 

skutkiem drugiego - materiał nie powraca do pier
wotnych wymiarów. Oba te skutki wymagają czasu 
a szybkosć ich zależy od wisności metalu. 

H. J. Gough idąc za J. A. Ewing'iem, J. J. Gu
est' em i F. C. Lea, B. Hopkinson'em i G . T. Wil- , 
liams' em, E. E. Rowett' em i innymi stwierd7ił fakt 
istnienia w tych wypadkach sprężystych histerez. 
Materjał, poddany zmiennym rozciągającym i ściska
jącym naprężeniom, jest tern samem zmuszony do 
powrotu do pierwotnego kształtu pokonując lepkość 
metalu, to zaś wymaga wykonania pewnej pracy. 
Stąd pochodzi zjawisko, mające nie zupełnie odpowie
dnią nazwę „sprężystej histerezy" . W1;kutek tej osta
tniej w materjale . początkowo obciążonym do „p" 
(rys. 4-a), które znajduje się poniżej granicy sprę
żystości, a następnie odciążonym do zera pozosta-
je pewne wydłużenie „CD" (strain lag): krzywa 
obciążeń „ABC" nie jest prostą a przy odciążeniu 
pokrywa się nie we wsizystkich swych punktach; 
tworzy ona pętlę sprężystej histerezy. Podobnie 
plastyczność metali również nie jest zupełną; wiele 
metali przy stałem obciążeniu „p" podlega pełza
niu „EF" (creep), a po odciążeniu poddaje się 
pewnemu sprężystemu cofaniu „CH" (afterworking). 
Charakter obu tych oddziaływań jest jednakowy, 
różnią się one jedynie z,nakiem. 

· Za przyczynę wszystkich tych zjawisk uważa 
Gough wzajmne oddziaływanie atomów w siatce 
metalu, występujące pod wpływem sił odkształcają
cych. Nie ma ani jednego metalu całkowicie jedno
rodnego Jednakowoż wychodząc z twierdzeń Bau
schinger' a i Bairstow'a można przyjąć, że dla pew
nych metalicznych materiałów is tnieje zakres na-

8 
8 c r 

A 

Rys, 4. 
1912 r.1) wyraził przypuszczenie, że żaden 
materiał nie jest idealnie sprężysty. W 
rzeczy.vistości każde odkształcenie cho
ciażby najmniejsze powoduje po usunię-

I- histereza spręźysta; Il- zjawisko „pełzania" i 
przy odkształceniach plastycznych . 

„cofania" 

ciu obciążenia dwa nast~pstwa: skutkiem pierwsze
go - materjał stara się powrócić do pierwotnego 
kształtu, co jest wpływem sprężystych właściwości, 

1) S. L. Ho,t. Metallography I Principlcs New· Jork 1920, 
Itr. 234. 

pręzen, poniżej którego materiał może posiadać 
stan zupełnej sprężystości przy nieograniczenie wiel
kiej ilości powtórzeń takiego zakresu naprężeń. To 
jest tak zwana granica wytrwalości. Naturalnie jest 
to słuszne przy zalożeniu, że w Bauschinger' owskie 
pojęcie „naturalnej sprężystości" wstawimy zjawi-
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ska sprężystej histerezy. W wypadkach tych można nych naprężeń koniecznem. Odpoczynek metalu 
przypuścić w razie zastos9wania.hezpiec.znych zmien- przy naprężeniach, ni~przekraczających granicy sprę
nych naprężeń, że podczas próby nie zachodzą w Żystości, podnosi granicę wytrwałości metalu nieza
materjale żadne pozostające odksztakenia1). Stąd leżnie od tego, czy metal odpoczywa w stanie na
też rozróżnia Gough trzy typy sprężystej histerezy: prężonym, czy też w stanie wolnym od naprężeń. 
pierwszy przemijający, występujący w większym lub W pierwszym wypadku mamy do czynienia ze zja
mnięjszym stopniu przy wszystkich próbach ~!! wiskiem „creep" , w drugim z „afterworking". W obu 
zmiennemi naprężeniami (pętla malejęca). Zmienne wypadkach czas odpoczynku odgrywa czynną rolę . 
naprężenia, związane z tym typem histerezy, dopro- Gough proponuje takie objaśnienie dla wyżej 
wadżają szybko do uzdrowienia metalu, ponieważ wymienionych zjawisk: W zjawi~ach uzd1'ow1enia fi 

. pod działaniem tego rodzaju naprężeń metal stara odgrywa rolę pewien „poprawiający" czynnik, 
się przejść z chwilowego stanu niezupelnej spręży- który zawsze dziala w kierunku przeciwnym do 
stości (związanego z jego chwilowym stanem fizycz- I „zmęczającego" działania zmiennych napręzen . 
nem) do stanu stalej zupelnej sprężystości. Drugi 

1 
W tym wypadku stan zupelnej sprężystej histerezy 

typ histererezy - to „wlaściwa sprężysta histereza" możnaby określić jako stan, w którym czynnik po
(pętla zerowa); trzeci typ sprężystej histerezy wy- prawiający znajduje się w równowadze z czynnikiem 
stępuje przy obciążeniach, przewyższających zakres zmęczającym. Jeżeli przekroczymy zakres bezpiecz
bezpiecznych naprężeń (pętla zwiększająca się). nych naprężeń, to przeważać będzie niszczące dzia
Pętle pierwszego i trzeciego typu histerezy nie po- łanie „zmęczających" czynników, a pętla histerezy 
krywają się, pętla drugiego typu pokrywa się. będzie dążyła do rozszerzenia się proporcjonalnie 

do różnicy pomiędzy przeciwnemi d zialaniami obu 
czynników 'dotąd, dopóki nie zostanie osiągniętą 
taka liczba zmian naprężeń, przy której kulminacyj
ne działanie niezrównoważonych niszczących s il nie 
wywola szczelin w materjale. Od tej chwili proces 
działania zmiennych zmęczaj·ąc,:ych naprężeń zmie
nia się krańcowo i wskutek koncentracji naprężeń 
na końcach szczeliny doprowadza m etal do złomu. 

Uzdrowienie metalu odbywać się może trzema 
sposobami: 

I) Za pomocą kolejno zmieniających się na
prężeń bezpiecznych, gdy pętla histerezy stopniowo 
zwęża się i może w końcu doprowadzić metal do 
stanu zupełnej sprężystości . Zapewne proces takie
go uzdrowienia należy uważać za podobny do pro
cesu umocnienia przez obróbkę na zimno. w gra
nicach naprężeń niebezpiecznych szersza początko
wo pętla histerezy zmniejsza się s tale w miarę za
stosowywania większych ilości zmian naprężeń, na
stępnie znika, a po przejściu krytycznej ilości zmian 
naprężeń znowu zaczyna rozszerzać się. W tym 
wypadku wplyw odpoczynku jest krótkotrwały, a 
niekiedy wcale nie skute czny. Gough w swych od- . 
powied ziach prf. F . C. Thompson'owi i W. E. Mil
lington'owi, danych z powodu ogłoszenia przez nich 
nowej teorji zmęczenia , powiada, że jeżeli próbka 

.. będzie poddaną bardzo wielu okresom zmiennych 
naprężeń w zakresie bezpiecznym i jeżeli zastoso
wywane naprężenia będą się niezn acznie i stopnio
wo zwiększać, to można dla wielu m etali podnieść 
granicę wytrwałości ponad określoną jej wartość 
{understressing). Z powyższego staje się jasnem, że 
granica zmęczenia zależy od poprzedniej historji 
próbki. T ego rodzaju proces s topniÓwego umocnie
nia miękkiej stali po 250 miljonach zmian naprę
żeń podniósł granicę wytrwałości o 30%. 

2) Trwanie odpoczynku meta lu po określo 
nej ilości okresów zmiennych naprężeń, przewyższa
jących naprężenia bezpieczne, doprowodza do znacz
nego zwężeni <:t-czasami aż do 80%-pętli histerezy. 
Po wznowieniu działania zmiennych naprężeń pętla 
histerezy znowu rozszerza się początkowo szybko 
dotąd, dopóki nie osiągnje swej poprzedniej war
tości , a następnie wznoszenie to odbywa się nor
malnie, Taki odpoczynek już zmęczonej próbki jest 
funkcją czasu i działanie jego jest dla niebezpiecz-

1
) Journ of Metals 1924. XXI. str. l08. 

3) Działanie odpoczynku można znacznie 
zwiększyć a czas odpoczynku skrócić przez zasto
sowanie słabego odpuszczania (patrz d zialanie sztucz
nego starzenia!). Jeżeli wyżarzymy próbkę, poddaną 
pewnej liczbie okresów zmiennych naprężeń, to tern 
samem przywra camy je j pierwotne właściwości (niż
sze S i P), j eżeli natura lnie zakres naprężeń nie 
był tak wysokim, a by mógł wytworzyć szczelinę 
w badanym mate rjale. W osta tnim wypadku wy
żarzanie działa fatalnie : ono przyspiesza zniszcze
nie materjału. Wyżarzaniem całkiem zdrowego, le cz 
zmęczonego materjału, możnaby było przedłużyć 
życie jego na bardzo długi r;zas (dlatego też łańcu
chy dżwignic wyżarza się okresowo). 

Większe praktyczne znacze nie posiadają prace 
Gough'a , prowad:zone nad określeniem granicy zmę
czenia dla czystej miedzi ( 1922). Pod działaniem 
zmiennych obciążeń w zakresie + 8,5 kg/mm2 zwę
żała się pętla sprężystej histerezy w miarę zwi~k
szania ilości zastosowywanych okres6 w i zniknęła 
zupe!nie po 406931 o kresach (rys. 5): próbka osiąg
nęła zupełną sprężystość. Oprócz tego próbka wy
kazała wyraźną granicę zmęczenia = -r7, 3 kg/mm2, 
~hociaż przed zastosowaniem tych badań miedź za
chowywała się jako całkowicie niesprężysta. Jednak 
taka ~dolność metali do przystosowywania się jest 
ograniczoną. 

Z termodynamicznego równania Kelvin'a wy
pływa związek pomiędzy wydłużeniem, jakiego do
znaje próbka metalu pod działaniem ..odpowiednich 
naprężeń, a wydzielanie m się ciepła, jakie towarzy
szy temu zjawisku. Praca sprężystej histerezy prze
chodzi w ciepło (prace B. Hopkinson'a, G . T. Wił-
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liams'a i Stromeyer'a, a następnie E. E . . Rowatt'a 
i innych). Pierwszym plastycznym odkształceniom 
towarzyszy mały wzrost wydzielenia ciepła (w wy
padku zastosowania zmiennych naprężeń całkowite 
wydłużenie =0). Stopniowo wydzielenia ciepła za
nikają, co oznacza przejście materjału w stan umoc. 
nienia przez obróbkę na zimno. W miarę zwiększa-

8 

1 

5 

6 

7 

8 

BAOANIC HICDli 

Pftl~ h,stt r tzy dl• ltnłMllfC-11 

dwN c.inych „prfltń 19.n~ł<Y<h 

mr11ej s1y ch od l~ltrtsu 9r•"'""~IJO 

Rys. 5. 

Zwężenie i rozszerzenie pętli histerezy w Cu. 

nia zastosowywanego zakresu naprężeń i związanych 
z tern zwiększeń pętli sprężystej histerezy wydzie
lania ciepła znowu wzrastają w większej lub mniej
szej mierze, co po przekroczeniu pewnej granicy 
charakteryzuje okres tworzenia się szczeliny, jej 
dalszego rozwoju i następującego po tern złomu 
próbki. 

111 

Różne częsc1 maszyn są poddane w pracy na
prężeniom różnego znaku. Działanie takich zmien
nych naprężeń jest zawiłe i utrudnia konstruktoro
wi dobranie odpowiedniego materjału Materjał, u
żyty do konstrukcji każdej poszczególnej części 
maszyny, może konstruktor w zależności od jej spe
cjalnego przeznaczenia badać z punktu widzenia 
wytrzymałości materiału w oczekującej go pracy. 
Badania, prowadzące do wskazanego celu, mogą być 
trojakie: I) Określenie zdolności materjału do wy
trwania bez trwałych stałych odkształceń przy rzad
ko zmieniających się statycznych obciążeniach. Cen
ne wskazówki dla podanego celu znajdujemy w 
określeniu granicy proporcjonalności (P), granicy 
plastyczności {Q) i wytrzymałości (R); 2) Określe
nie zdolności materjału do wytrwałości wobec o
kresowo zmieniających się naprężeń otrzymujemy 
z badań zmęczenia. 3) Wydłużanie i zwężanie pró· 
bek przy statycznem rozrywaniu służy jako określe
nie zdolności materjalu do wytrwałości wobec rap· 
townie powtarzających się uderzeń (nienormalne 
obciążenia), kiedy materjał powinien być zdolnym 
podobnie do sprężyny do pochłonięcia pewnej ilości 
energji bez tworzenia szczelin i powinien pozosta· 
wać przy tern bez odkształceń. Odkrywanie wszel
kich wewnętrznych wad w materjale, jak nadmiaru 
zanieczyszczeń, szczelin, błędów obróki mechanicz· 
nej i termicznej odbywa się za pomocą badania 
materjału na uderzenie {dynamiczne badania) na 
próbkach z nacięciem. 

Pomiędzy wytrzymałością (R) a twardością w 
skali Brinell' a (H) istnieje dosyć prosta zależność, 
np. wzór Dillner' a : R= cH, gdzie c waha się w 
zakresie 0,230-0,225 d la metali posiadających H < 
175 kg/mm2, zaś w zakresie 0,219 - 0,206 dla H> 175 
kg/mm2

• Dla -,H > 400 wzór ten przestaje być ścisłym. 

Wielu badaczów szukało związku pomiędzy 
wynikami, otrzymywanemi przy próbach na zmęcze
nie a wynikami badań statycznych, głównie prób ąa 
rozerwanie. Jednakowoż z przyczyn wyżej wyłożo
nych nie znaleziono określonej i stałej zależności 
pomiędzy sprężystemi właściwościami metali a ich 
granicą zmęczenia. Podobnie i od stanu kruchości 
materjału, określonego za pomocą próby na uderze
nie z nacięciem nie zależy wysokość granicznea-o bez
piecznego naprężenia (granica zmęczenia) . Badanie 
na zmęczenie oki:eśla tylko jedną właściwość meta
lu: zdolność jego do przeciwdziałania zmiennym 
naprężeniom i nie stoi w ściślejszym związku z in
nemi mechanicznemi właściwościami . Jedynie w ce
lu otrzymania przybliżonego wyobrażenia o zacho
waniu się danego materjału wobec okresowo pow
tarzających się zmiennych naprężeń, można posłu
giwać się danemi o wytrzymałości materjału, względ
nie wychodząc z określenia jego twardości, posłu• 
gując się wzorem Dillner'a. Gough proponuje ko
rzystać w tych wypadkach ze wzoru 
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S graniczny zakres naprężeń bezpiecznych 
1J = R = statyczna wytrzymałość materjału. 
T 0 ·~. waha się. w granicach od 0,61 (dla stali sto= 
powych i stali węglistych o m"ałej i _średniej z_awa~
tości węgla), do 0,35 (dla węgliste) narzędziowe), 
chromo-niklowej, 'samohartującej się i dla stali o 
wysokiej zawartości niklu). Wartość ·~. znajduje się 
w prostej zależności od ciągli":ości danego i:ietalu 
i tym samym jest związana z )ego poprzednią ob
róbką termiczną. Średnia wartość 1j wynosi według 
Oough'a 0,46, co i należy przyjmować przy szyb
kich określeniach wielkości dopuszczalnych granicz-

to było wyjaśnione poprze,dnio1
) (a nie ~zdłui gra

nic kryształów), w sąsiedztwie zaś złomu kryształy 
wydłużają się w"" większym (przy statycznych pró~ 
bach na rozerwanie) lub mniejszym (przy zmien
nych obciążeniach, przy próbach na zmęczenie). 
stopniu. 

. nych naprężeń w danym rnaterjale, wychodząc z 
wartości jego wytrzymałości, określonej przez sta
tyczne . badanie, na roze~wanie .. Ten szybki _spo~ób 
przybliżonego określema g1anicy zl'I_lęczenia, Jest 
dla kujnych stopów żelaza dostatecznie dokładny a 
możliwa pomyłka waha się w granicach + 10%. Jed
nak nie można określić w ten sposób granicy zmę~ 
cze~ia dla zmiennych naprężeń, których średnia 
różni się od zera. Ze sposobu, jak dany metal za
chowuje się w stosunku do statycznych metod ba
dania wytrzymałości, można jednak przewidzieć'.jak A 
będzie się on zachowywał w stosunku do zmien
nych zmęczających naprężeń. 

Dla wyjaśnienia mechanizmu złomu w obti 
wypadkach przytacza Gough taki schemat: wyobraź
my sobie dwa kryształy A i B (rys. 6), w których 
oznaczono płaszczyzny poślizgów zapomocą pozio
mych linji. Kryształ A poddano zmiennY,m naprę
żeniom. Odkształcenie, zachodzące w nim wzdłuż 
płaszczyzn poślizgu pod wpływem takich_. zmien
nych naprężeń można przedstawić zapomocą sche
matu A'. Kryszta~ J? przyjmie pod działaniem ob
ciążenia statycznego postać B'. Wtedy w pewnym 
okresie miejscowego odkształcania kryształy pękają 
a złom w ob"\1 wypadkach będzie zachod~ił prosto
padle do płaszczyzn poślizgu tak, jak to pokazano 

8 

IV. ~~~~~; Określenie „zmęczenie nie jest wcale odpo- A' 
wiednie dla tych zjawisk, które zachodzą w metalu 
podczas zastosowywania kolejno zmieniających się 
naprężeń. Jednak w podobnych wypadkach pr~y
jęlo się z dawien daw~a używa_n~e tego określema, 

- · -
s' 

faktycznie zaś metal me męczy się wcale. Poszcze
gólne kryształy agregatu zachowują się . odmienn~e 
wobec działania zewnętrznych, zmęcza1ących sil. 
Sam fakt powstawania złomu wskutek powtarzają
cych się zmiennych naprężeń jest nadzwyczaj cie
kawy, chociażby dlatego, że działające w tym w~
padku siły są znaczni~ mniejsze od tych~ kt.óre zna1-
dujemy przy rozrywaniu atomowych w1ęzow (teo
retyczne R), a zarazem są one mniejsze od tych 
sił, których należałoby użyć do określenia statycz
nej wytrzymałości (praktyczne R).1) 

H. J. Gough przypuszcza, że chociaż wygląd 
złomu od zmiennych naprężeń jest zasadniczo od· 
mienny od wyglądu złomów, występujących wsk1;1-
tek statycznych obciążeń, to jednak złomy te maJą 
z sobi'f coś wspólnego. Liczne badania Gough'a 
wykazują, że charakter złomu w . obu wypadka~h 
jest jednaki, a mechanizm procesu rozpoczr:a ~1ę 
od odkształceń, zachodzących wskutek poshzgow 
wzdłuż stałych atomowych płaszczyzn. Złomy pr~e
chodzą w większości wypadków przez kryształ, Jak 

1) A. A. Griffith a następnie R . V. Southwell w N. P. L. 
przypisują faktyczną słabość izotropowy.eh . . ci~ł s.ta!ych, obec
ności w nich ultramikroskopowych n1ec1ągl1wosc1 1 szcze· 
Jin, których wymiary 9§ wielkje w porównaniu z międzycząstecz· 
kowemi odległościami. Tego rodzaju szpary nie s~ przypadko
wemi, są one organicznie związane z samym materiałem. 

Rys. 6. 

Szemat odkształcenia i złomu w kryształach: AA'
pod obciążeniami zmiennemi; BB'-pod obciążenia

mi statycznemi . 

na schematach A ' i B'. Agregat kryształ6w A me 
wykaże żadnego albo małe wydłużenie (A) i prze
wężenie (C), agregat zaś B posiadać będzie i jedno 
i drugie w znacznym stopniu. Całkowite ' odkształ
cenie w obu wypadkach różni ,się pomiępzy sobą, 
jednak przyczyny po wstawania jego są . wspólne. 
Im większym jest rozmiar średniego , naprężenia, im 
bliższem jest ono do rozrywającego statycr.z:nego na
prężenia, tern większych. <?.?kształceń dozrla badany 
agregat i w tern więks~ym stopniu ·zachodzić będzie 
podobieiistwo pomiędzy wyglądem złomu A ' i 8 1

, 

t. z. pomiędzy złomem, powstałym wskutek zmę
czenia a złomem, pochodz.ącym od statycznej pró-
by na rozerwanie. ,. 

Tutaj należy jednak wprowadzić jeszcze do
pełniający czynnik: skłonność metalu do tworzenia 
płaszczyzn poślizgu. Dla wyjaśnienia tego czynhi• 
ka, przytacza Gough dwa charakterystyczne złomy 
(rys. 7), otrzymane przy statycznych próbach na· ro" 

1) Ptzegląd Górniczo-Hutniczy, rok 1925, str. 458 i 502; 
Umocnienie metali i stopów metalowych. 

·-· 
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zerwanie: A - instrumentalna stal, której główny 
strukturalny składnik: perlit nie wykazuje większej 
skłonności do tworzenia płaszczyzn poślizgu i B -
stal o zawartości 0,3si c , w której głównym struk
turalnym składnikiem jest ferryt, t. j. składnik cią
gliwy i dobrze nadający się do tworzenia poślizgów. 
C-stop miedź-nikiel jest również wysoko ciągliwy; 
złom jego jest bardziej zawiły i stanowi kompleks 
dwóch poprzednich typów. Złom A uważamy za 
kruchy, złom -s za ciągliwy. 

Rys . 7. 

A - złom stali twardej; B - złom półtwardej stali; 
C-złom stopu Cu - Ni (Monel). 

Dla stali węglistych nie można przeprowadzić 
ścisłej granicy pomiędzy s talami ciągliwemi a kru
chemi. L. Aitchison a następnie H. F. Moore i J. 
B. Kommers próbowali ro·zdzielić stale na ciągliwe 
i kruche w zależności od zawartości w nich węgla i 
otrzymali takie gładkie stopniowe przejście: 

stal z 0,06% C A-46% C.75% 
" 0,21 % " 42% 68% 
" 0,38% " 35% 56% 
" 0,60% " 20% 40% 
" 0,89% " 13% 15% 
„ I ,20% „ 8% 12% 

Zatem nie znaleźli ostrej granicy pomjędzy temi 
dwoma rodzajami stali. Niema wątpliwości, że w 
obu wypadkach (A i B na rys. 7) złomy otrzymały 
swój początek w środku próbek. W stali A rozsze
rzały się szczeliny pod wpływem dalszych miejsco
wych wydłużeń. W stali B dalsze rozszerzenie tej 
początkowej szczeliny zostało osłabione przez silnie 
wyrażoną dążność do odkształceń za pomocą śli
zgania pozostałego przekroju. Metal płynął dając 
"miskę" i „stożek", a również i szyjkę. Różnica po
między złomem A i B polega głównie na wpływie 
ślizgania na zakończenie złomu. · 

Większość złomów od -zmęczenia, spotykanych 
w praktyce, jest wywołaną stosunkowo nieznaczne
mi naprężeniami, które są w stanie wywołać jedy-

nie miejscowe odkształcenia w pobliżu samego zło
mu, a to pozwala przypuszczać, że złom od zmę· 
czenia jest złomem kruchym. 

Przejdziemy teraz do mechanizmu powstawa
nia szczelin. Słabsze kryształy danego metalicznego 
agregatu (chociażby wskutek odmiennej orientacji, 
mogącej powstać, jak wyżej objaśniono, nie tylko 
z powodu pierwotnej krystalizacji, lecz i od następ
nej mechanicznej czy też termicznej obróbki) stają 
się przeciążonemi w pewnem okresie obciążenia. 
Wtedy siły zewnętrzne stopniowo koncentrują się 
na słabszych kryształach i pokonują ich opór. 
W ten sposób odbywa się proces powstawania szcze
liny przy statycznych próbach na rozerwanie. Przy · 
zmiennych naprężeniach wielkość sił zewnętrznych 
jest stosunkowo mała, z tego powodu walka po~ 
między temi zewnętrznemi siłami, działającemi w 
zmiennych kierunkach, a najsłabszemi kryształami 
danego agregatu jest znacznie dłuższą. Gdy metal 
jest zdrów i jednorodny, to stawia jednakowy opór 
na całym swym przekroju. W tym wypadku siły 
działające rozkładają się równomiernie. Gdy jednak 
metal nie jest tak jednorodnym, to po upływie pewne
go czasu występuje raptowne skupienie obciążenia 
w najsłabszem miejscu, co wywołuje powstanie 
szczeliny albo nawet szeregu szczelin. Gdy się już 
raz szczelina utworzyła, to na brzegach jej zacho
dzi koncentracja naprężeń, które powodują jej dal
sze rozszerzenie. To ostatnie dopóty wzrasta sto
pniowo i zwiększa się w miarę zwiększania miejsco
wych naprężeń po brzegach szczeliny, dopóki po
zostają~y zdrowy przekrój próbki lub części ma
szyn nie zmiejszy się do tego stopnia, że reszta 
zmniejszonego przekroju próbki nie będzie w sta• 
nie przeciwdziałać zwiększonym naprężeniom, gdy 
bowiem wielkość tych naprężeń przeliczona na pozo
stający przekrój osiągnie albo nawet przekroczy 
wartość statycznego R danego metalu, wtedy reszta 
próbki rozerwie się w sposób statyczny. w ten spo
sób powstaje złom od zmęczenia (Dauerbruch); 
jest on skutkiem dwóch okresów pękania: Jeden z 
nich, spowodowany zmęczeniem, pochodzi od. jednej 
lub kilku szczelin rozszerzających się stopniowo na 
pewne części przekroju próbki ze -środka geome
trycznego próbki lub jakiegokolwiek innego (żużel, 
puste miejsce, rysa), znajdującego s!ę w okolicy 
środkowej części tejże próbki. Drugi przypomina 
zjawisko złomu od obciążenia statycznego. Pierwsza 
część złomu, pochodząca od właściwego zmęczenia, 
ma wygląd muszlowaty „conchoidal" i rozszerza się 
często promieniowo od miejsc o najwyższych na
prężeniach; przejścia z jednego takiego pasa pro
mieniowego do drugiego bywają często niedosta
tacznie zaokrąglone albo w postaci drobnych schod
ków (np. złomy od zmęczenia pr~y wałach wykor
bionych w motorach Disla). Druga część złomu. 
spowodowana rozerwaniem statycznem, posiada wy
gląd zwyczajny, krystaliczny. W ogóle postać zło
mu bywa często bardzo skomp)ikowana, ponieważ 
w praktyce naprężenia skręcające towarzyszą zwy-
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kle prostym naprężeniom (rozciągającym i ściskają
cym) w większym lub mniejszym stopniu 

Ostatni okres złomu, od chwili powstania pierw
szej szczeliny do całkowitego złomu, nie odbywa 
się odrazu. Odbywa się on w jakimś dłuższym lub 
krótszym okresie c~asu. Przy badaniach F. S. Mer
rils' a 1) na maszynie Haygh'a trwał on 7 sekund, co 
dawało 1 OO zmian naprężeń. Przyczem na sam 
złom przypada około 20 zmian naprężeń . Gdy na
prężenia są większe od granicy wytrwałości, to dro
bne szczelinki, powstające w początku okresu zła
mania, dążą do szybkiego rozszerzania się, a punk
ty umiejscowionych naprężeń wytykają im drogę. 
Gdy szczelinki te osiągną krytyczną głębość, to 
złom następuje nagle. W tern stopniowaniu i po
wolności powstawania, rozszerzania i łączenia się 
szczelin przy powtarzających się naprężeniach w 
zakresie bezpiecznym należy widzieć jedyne odróż
nienie od zjawisk ciągliwej płynności tego samego 
materiału pod działaniem naprążeń wyższych od 
granicy plastyczności. Niebezpieczeństwo umiejsco
wionych naprężeń wzrasta znacznie, zwłaszcza przy 
wielokrotnie powtarnjących się naprężeniach. 
W pływ szybkości zmian na granicę wytrwałości jest 
dosyć ważny, z tego też powodu należy w celu porów
nywania- badać próby przy jednakowej szybkości. 

W długich wałach , w długich częściach maszyn 
może wystąpić scałkowanie fal zmiennych naprężeń 
w czasie posuwania się ich w danej części maszy
ny. Zjawisko to. niezależnie od innych przyczyn, 
również doprowaaza do powstawania umiejscowio
nych naprężeń, różniących się od sąsiednich wiel
kością, a często i znakiem. Tego rodzaju umiejsco
wienie naprężeń występuj e w tych mi.ejscach ma
szyn, gdzie są nagłe zmiany przekroju, postaci, ostre 
kąty, ostre kanty i t . d . Konstruktor powinien w 
tych wypadkach wprowadzać poprawki na nieunik
nione mi ejscowe naprężenia. Jednak zwykłe wzo
ry wytrzymałości materiałów zaniedbują często nie
bezpieczeństwo takich miejscowo działających na
prężeń, choć są o ne za wielkie, aby je pomijać 
Tak naprzykład: w sztabce ze śrubowem nacię
ciem są one o soi wyższe, niż wynikałoby to na 
podstawie obliczeń według zwylcłych wzorów. a w 
niektórych praktycznych wypadkach mogą być i o 
100% większe od obliczonych. 

H . F. Moore i T. M . Jasper2) tak określają 
przebieg złomu od zmęczenia: I) wystąpienie linji 
poślizgu w kryształach; 2) wydłużenie powstałych 
linji poślizgu; 3) utworzenie się rys na płaszczyz
nach poślizgu i 4) rozszerzenie tych rys, wzajem
ne połączenie ich i utwo rzenie złomu makroskopo
wego. Jednak autorzy nie uważają za konieczne, 
poprzednie zjawianie się linji poślizgu, przed utwo
rzeniem makroskopowych szczelin. Zjawienie się 
linji poślizgu w kryształach, nie oznacza Jeszcze 
zbliżenia się metalu do stanu „zmęczenia", chociaż 

1) Carnegie Institute 1924 83. 
2) Artykuł z Z. f. Metallkunde, 1925, 67. 

ostatni zawsze następuje po zjawieniu się linji po
ślizgu (P. Ludwik i R. Scheu) 1

). 

Gdy zawartość perlitu jest mniejsza od 50%, 
to warstewki ślizgania zjawiają się w wolnym fer
rycie. Gdy perlitu jest więcej niż 50%. to ferryt 
przestaje być czynnikiem przyjmującym na siebie 
działanie odkształcających sił, staje się nim bowiem 
perlit a właściwie ferryt perlitu. Przy tern warstew
ki cementytowe „pływają w ferrytowej rzece" . 

Wiele metali może s'tać się plastycznymi, bez 
tworzenia warstw poślizgu . W metalach tych, złom 
zachodzi w miejscach wolnych od poślizgów. Taki 
wypadek przedstawia stal z cementytem ziarnistym, 
albo z budową sorbityczną. Naprzykład w stali o 
zawartości 0,65~ C , o budo\o\'.ie cementytu w posta
ci kulek, kulki te pozostawały nieodkształconemi 
już w odległości 0,0004 mm od linji złomu, Szcze
liny takie, przypominają rozpadliny podczas trzęsie
nia ziemi, lub szczeliny lodowcowe, a wyglądają 
jak gdyby metal pęknął z powodu trwałego osła
bienia, a siła, wywołująca złamanie, wychodziła 
z samego metalu. 

C. E . Shomeyer określał temperaturę próbki, 
podczas badania metalu na zmęczenie. Przy pew
nym zakresie naprężeń, temperatura próbki zaczy
na nagle wzrastać. Ten nagły wzrost temperatury 
wskazuje jedynie na nagromadzenie energji w me
talu, wskutek tworzenia się linji poślizgu. 

V. 
Próby teoretycznego objaśnienia procesów zmę

czenia wyrobów metalowych, były do niedawna nie
udałemi, a proces sam przedstawiał się niejasno. 
Za podstawy do wytłumaczenia tych niej asności, 
można było brać: I) prawa czyste j m echaniki, jak 
np. prawo bezwładności ; 2) proces tarcia (hipote
za Ewing'a i Humfrey'a); 3) fizyczne zmiany po
staci kryształu, zachodzące w związku ze sposobem 
odkształceń przez poślizgi; teoria ta polega na po
jęciach o różnicy w lepkości dwóch faz: twardej i 
płynnej (teorja bezpostaciowa i bliskie do niej), i 
wreszcie 4) metody „łatwego toczenia" (easy gli
de). Większa trudność w wyjaśnieniu zjawisk zmę
czenia, polega na konieczności zastosowania bardzo 
wielkiej liczby odwracalnych naprężeń w celu otrzy
mania ostatecznego wyniku (złomu). 

I) Do wyjaśnienia procesów zmęczenia, pra
wie że nie wykorzystano pierwszej z możliwości
-zastosowania prawa bezwładności w tern zrozu
mieniu, że siła wymaga pewnego czasu do porusze
nia kryształów. 2) Próby objaśnienia procesu zmę
czenia, przeprowadzone z punktu widzenia dyna
micznego. tj. z tego punktu widzenia, że określony 
zakres zmiennych naprężeń móże wywołać skutek 
zniszczenia, podobny do skutku silnego i gwałtow
nego obciążenia, tj. skutku określonej siły żywej, 

1) Z. V. d . I. i923, 122. 
2) Prof. C. F. Jenkin w OiscuHion on Millington and 

Thomspson's papers; Inst, of Met. XXXI, i924, atr . 104. 
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nie udały się. Tak zwana „dynamiczna" teorja 
zmęczenia, jedna z najstarszych, nie utrzymała się. 
Podobnie i teorja Gilchrist' a nie doznała należyte
go rozwinięcia. Gilchrist słusznie upatrywał w ist
nieniu wad: wtrąceń , pęcherzy, baniek gazowych, 
szczelin, powierzchownych rys w materjale, błędów 
obróbki a nawet występowania odrębnych .struktu
ralnych składników jako podstawę (punkt wyjścia) 
zmęczenia. Tego rodzaju strukturalna niejednorod
ność łatwo zaśrodkowuje w sobie miejscowe naprę
żenia ze wszystkiemi fatalne.mi skutkami (patrz u
stęp IV). Bauschinger ( 1881) zbliżywszy się do uję
cia zagadnienia zmęczenia wyrobów metalowych 
nie umiał, a raczej nie zdążył wyjaśnić mechanizmu 
samego procesu i nie podał oryginalnej i samodziel
nej teorji zmęczenia. Według zdania Bauschinger'a 
graniczny zakres naprężeń bezpiecznych w metalu 
zależy od natury metalu i od wartości naprężenia 
średniego w danym okresie. Bezpieczny zakres jest 
zakresem sprężystych odkształceń (Bauschinger'ow
skie pojęcia o naturalnej granicy proporcjonalności), 
za którym następuje odkształcenie plastyczne i za
kres niebezpieczny. 

2) W r. 1903 J. A . Ewing i J. C . W. Hum
frey podali oryginalną teorję ścierania (attrition) w 
celu wyjaśnienia procesu zmęczenia. Stwierdzili oni, 
że przy określonej wielkości zmiennych naprężeń, 
po określonej ilości okresów tworzą się w metalu 
szczeliny. W dalszym ciągu, w miarę zwiększania 
ilości okresów zmiennych naprężeń powstają do
datkowe szczeliny, a stare rozszerzają się, wreszcie 
po upływie wielu okresów zmiennych naprężeń 
szczeliny te stają się szerokiemi i tracą swe ostre 
kontury. Przy tern cały kryształ pokrywa się czar· 
nemi znaczkami, które pochodzą od takich mikro
skopowych szczelinek, a szczelina tworząca się w 
wyniku procesu zmęczenia idzie od jednego takie
go znaczka do drugiego, dopóki nie nastąpi całko
wite złamanie. 

Mechanizm procesu zmęczenia polega według 
Ewing'a i Humfrey'a na następującem: powtarzają
ce się zastosowanie niebezpiecznych naprężen wy
wołuje odkształcenia, odbywające się zapomocą ko
lejnych poślizgów po. określonych stałych płaszczy· 
znach. Materjał płaszczyzn poślizgu zużywa się 
wskutek tarcia i w postaci startej masy bywa wy
ciskany na powierzchnię próbki i tworzy wypukle
nia po obu stronach ślizgających się powierzchni. 
Wielokrotne powtórzenie takiego procesu doprowa· 
dza do rozszerzenia ślizgających się warstewek, a 
w końcu tworzy się szczelina, która przechodzi z 
kryształu na kryształ i powoduje ostateczny złom. 
Według zdania autorów nie zachodzi przy tym pro
cesie zmiana fazy (jak to ma miejsce w teorji Beil
by' ego), a granica bezpiecznych naprężeń powinna 

być mme1szą od statycznej granicy proporcjonalno
sc1. Teorja „ścierania" nie dopuszcza możliwości 
zachodzenia większych lub mniejszych odkształceń 
w zakresie zmiennych bezpiecznych naprężeń , jak 
to nieco póżniej wykazali najpierw L. Bairstow, a 
następnie H. J. Gough i D. Hanson. 

3) Największa ilość teorji o zmęczeniu meta· 
li wychodzi z możliwości zmiany fazy pod działa
niem obciążeń podczas przebiegu procesu . Najstar
sza z nich „krystaliczna" stara się wyjaśnić złom 
od zmiennych naprężeń zapomocą krystalizacji, za
chodzącej w metalu pod działaniem tych naprężeń. 

G . T. Beilby (1907), twórca tak zwanej „bez· 
postaciowej" teorii zmęczenia, wychodzi z założenia, 
że trwałym odkształceniom towarzyszy zmiana fazy. 
Stosowane bezpieczne naprężenia przenoszą się je
dynie zapomocą sprężystej twardej fazy, ślizganie 
rozpoczyna się w miękkiej fazie, a powierzchnie 
ślizgania łączą się zapomocą bezpostaciowej masy, 
powstałej podczas ślizgania. Pod działaniem zmia
ny kierunku działającego naprężenia , poślizg w 
krysztale idzie w kierunku odwrotnym, jednakże 
już po nowej płaszczyznie poślizgu. Poprzednie 
płaszczyzny poślizgu z.cementowywują się powstałą 
bezpostaciową masą, stają się mocniejszemi i nie 
są już podatnemi do nowych poślizgów. W miarę 
zwiększania ilości okresów zmiennych napręzen 
ilość bezpostaciowych warstewek w krysztale wzra
sta, dopóki nie zapełni się niemi całv kryształ. W 
miejscu spotkania się dwóch sąsiednich warstewek 
twardej fazy może powstać szczelina, a każda dal
sza kolejna zmiana naprężenia powoduje wskutek 
wzajemnego tarcia rozszerzanie się szczeliny, dopó
ki wreszcie nie doprowadzi do złomu. 

W. Rozenhain ( 1912) wprowadził szereg po
prawek do teorji Beilby'ego. Beilby przypisuje wię
kszą ruchliwość fazie płynnej . Jak tylko jednak za
szła przemiana płynnej fazy w stałą, to ta nowa 
faza wykazuje wielką sztywność. Rozenhain1) przy
puszcza. że dla zupełnego zastygnięcia masy bez
postaciowej potrzeba pewnego czasu. Przez cały 
czas tworzenia się bezpostaciowych warstewek na 
płaszczyznach ślizgania masa bezpostaciowa jest 
ruchliwą i zachowuje się jak lepka ciecz. Tego ro
dzaju przyjęcie nadaje się doskonale do wyjaśnie
nia takich zjawisk, zachodzących w praktyce, jak 
1) półplastyczność, w której znajdują się metale, 
przeciążone bezpośrednio po usunięciu obciążenia, 
2) międzykrystaliczne złomy przy stałych obciąże
niach w wyższych temperaturach, 3) season ·cracing 
i 4) spadek wytrzymałości metali przy wysokich 
temperaturach. (d. n.). 

1) W. Rozenhain "An lntroduction to the Study of Phy
aical Metallurgy". London 1919, The EHect of Strain on the Struc· 
ture of Metale. Chap. XI!. 

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



200 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 

Inż. JÓZEF JUROFF. 
Pniowiec. 

V. 
robót O niebezpieczeństwach przy wykonywaniu 

strzelniczych ze szczególnem uwzględnieniu gazu 
Środkach kopalnianego i pyłu węglowego i o 

ich zwalczania. 

W statystyce wypadków nieszczęśliwych na 
kopalniach, zajmują wypadki, powstałe przy wykony· 
waniu robót strzelniczych, pewien odsetek, zmniej
szenie którego leży w mocy technika górniczego i 
uzależnione jest od postępu wiedzy ludzkiej w dzie
dzinie chemji i fizyki. 

Ponieważ wypadki te grożą zwykle bardzo 
ciężkiemi okaleczeniami lub sm1ercią, a co najważ
niejsze, że wypadki te są częstokroć źródłem ma· 
sowych niekiedy katastrof o rozmiarach nieobliczal
nych, przeto cały nasz wysiłek winien być skiero· 
wany wszechstronnie w kierunku poznania przyczyn 
tych wypadków oraz ich zwalczania. 

Przyczyny tych wypadków są najrozmaitsze, 
przystąpimy więc do ich rozklasyfikowania, wymie
niając początkowo mniej skomplikowane i polega· 
jące głównie na nieostrożności lub nieumiejętności 
człowieka, winie którego należy przypisać powsta· 
me wypadku. 

W ostatnich szczególnie czasa~h z powodu 
szerokiego zastosowania maszynowego wiercenia 
otworów strzelniczych, robota przeciętnego górnika, 
zatraciła powierzchownie przynajmniej charakter pra
cy, w którą musiał górnik włożyć pewien stopień 
swej inteligencji i znajomości swego fachu. Wyro· 
zumowane zakładanie otworu, wybór jego miejsca 
i kierunku wobec ryzyka zatracenia znacznej pra
cy dla jego wywiercenia o ile strzał nie wykona 
należytej pracy, stało się przeżytkiem z wprowadze
niem maszynowego wiercenia. Stąd powstała nad
mierna ilość najczęściej źle i nieumiejętnie założo
nych otworów strzelniczych, gdyż wywiercenie otwo· 
ru wymaga teraz bardzo małego przeciągu czasu a 
czy zuzyta będzie nadmierna ilość materjału wybu
chowego, to mniej obchodzi górnika, gdyż koszt 
materjału wybuchowego obciąża go w niewielkiej 
tylko części. Naturalną więc jest rzeczą, że większa 
ilość strzałów, powodowuje zwiększenie się pro
porcjonalne ilości strzałów nieudanych, które za
zwyczaj są źródłem wypadków. Wypadki, powsta
łe z tej lekkomyślności, są wszystkim znane, kto 
się z górnictwem stykał, więc wyszczególnię je tu 
tylko pobieżnie. 

Nieumiejętne przechowywanie lontów i kapiszonów. 

Znaną jest rzeczą, że spalanie się lontu od
bywa się w przeciągu pewnego czasu, odpowiada
jącego długości lontu. Jeżeli jednak lont jest z po
wodu złego przechowywania złamany lub pognie
ciony, lub jeżeli lont zwilgotniał, to na spalanie 
się jego w danym uszkodzonym odcinku, potrzebna 
jest niekiedy większa ilość czasu. Zdarzają się wy· 
padki, że lont na dopalenie się do kapiszonu w na· 
boju strzałowym wymaga z powodu swego uszko
dzenia daleko większego czasu, niż lont w normal
ny,m stanie. Czasu tego górnik nie przeczuł, gdyż 
nie opatrzył lontu przez siebie założonego i przy· 
puszczając że lont zgasł, trafia do przodku akurat 
w chwili, kiedy opóźniony strzał odchodzi. 

Niekiedy jednak usprawi;dliwiony jest górnik, 
a winę ponosi fabryka produkująca lonty. W lon
tach skutkiem wadliwej fabrykacji bywają zwęże
nia, z powodu których średnica rdzenia jest daleko 
mniejsza. Lont wówczas spala się prędzej. Nie· 
kiedy znów są przerwy rdzenia, które powodują 
bardzo powolne tlenie przędzy samej, która znów 
zapala rdzeń, napotkany po jego przerwie. Oczy· 
wiście fabryki winne stać na wysokości swego za· 
dania i nie wypuszczać na rynek niespra ..vdzonych 
lontów. Sprawdzanie takich lontów jest rzeczą trud
ną i kosztowną, więc do niedawna odbywało się ono 
tylko w ten sposób, że sprawdzaniu podlegały doryw
czo wybrane próbki. Obecnie jednak umożliwione 
jest sprawdzanie, jeżeli nie całkowitej produkcji 
lontu, to w każdym razie bardzo znacznej jego częś
ci, a mianowicie przy pomocy promieni Roentgena. 
Badania takie odbywają się np. w Chemiczno
T echnicznym Zakładzie Państwowym w Berlinie i 
polegają na tern, że się przewleka cały lont pomię
dzy rurą przyrządu Roentgena a fluoryzującym 
ekranem1). Osoba, badająca lont, będąc należycie 
osłonięta przed działaniem promieni Roentgena, 
sprawdza z łatwością rdzeń lontu , który wyraźnie 
odznacza się, wykazując najmniejsze niedokładnoś-

1) O ile nam. wiadomo. aparaty do badań lontów. po· 
siadają i nasze wytwórnie krajowe tych artykułów. (Przypisek 
Redakcji). 
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ci. Urządzenie takie umożliwia sprawdzenie 20 ty
sięcy metrów w przeciągu 200 godzin. , 

Lekceważące obchodzenie się ze spłonkami jest 
również rzeczą znaną i należy prędzej dzi
wić się, że jest u nas liczba wypadków wyjątkówo 
mała, wobec takich manipulacyj, jak zaciskanie zę
bami spłónki na loncie, oczyszczanie jej wnętrza 
jakimś ostrym przedmiotem żelaznym lub drutem i 
t. d. Wreszcie ogólnie znaną i najbardziej kary
godną rzeczą jest u nas odwiertywanie nieodeszłych 
strzałów. Statystycznych danych co do wypadków, 
powstałych z odwiertywania strzałów nie posia
dam, sądzę jednak, że ilość ich stanowi przeważ
ny odsetek wypadków, a bezskuteczne walczenie z 
tą lekkomyślnością zmusza do wynalezienia sposo
bu bezpiecznego odwiertywania. Sposób takiego 
odwiertywania został właściwie już wynalezion,y i 
przeprowadzane próby wykazały, że byłby to mo
że sposób niezły, jednak niewiadomo czy ze wzglę
dów ekonomicznych uważać go można za korzyst
ny i nadający się do zastosowania.' Mam tu na my
śli przyrząd „Delphia", opisaniem którego nie będę 
przeładowywał tego artykułu , ograniczę się tylko 
wyjaśnieniem, że przyrząd ten jest właściwie dre
wnianem kól'ktem, które ochrania kapiszon mocno 
tkwiący w tern kółku od zetknięcia się ze świdrem 
specjalnym, służącym do wydostania z otworu przy
bitki i patrona, zapoczątkowującego strzał. 

Do wypadków, które mniej należy przypisywać wi
nie górnika, należą te, które powstają przy zapala
niu prądem elektrycznym. Pominę tu wypadki, po
wstałe z powodu odnajdywania krótkiego spięcia 
w przewodnikach, jak również nieoględne założenie 
pr.zewodników, przez co nastąpić łatwo może połą
c7en.ie z przewodami elektrycznemi większego na
p1ęc1a. 

W kopalniach, gdzie przewóz odbywa się io
komotywami elektrycznemi, występują niekiedy tak 
zwane prądy błądzące, które powstają z powodu 
złego ułożenia, względnie połączenia szyn. Połą
czenia te należy bardzo starannie badać, gdyż wy
sokość strat napięcia , zależy od ilości wad w po
łączeniach. O ile prąd zwrotny w szynach napo
tyka na swej drodze na taki brak połączenia; 
wówczas szuka on sobie innego przejścia i uchodzi 
w szerokiem rozgałęzieniu, by na drodze błądzenia 
odnaleść właściwy przewodnik. Przebieg tych prą
dów i napięcie ich jest rozmaite. Stwierdzono jed
nak doświadczalnie, że napięcie prądów błądzących 
nie przekracza 50 V . Prąd ten po napotkaniu 
na jakiś le~szy przewodnik, jak rury lub ścieki 
wód i t. d „ przedostaje się do innych chodników 
i jeżeli trafem przedostanie się do przewodników 
strzelniczych, to oczywiście może łatwo zapalnik 
odejść wcześniej i spowodować przedwczesne za
palenie się strzału. 

Żarowe zapalniki elektryczne działają przy na
pięciu 2 V.. Byleby więc najlepszą rzeczą, gdy· 
by zapalniki takie były robione dla napięcia 50 V. 
Dałoby to możność uniknięcia ~ypadków z powo-

du prądów błądzących, które nie bywają większe 
ponad 5.0 V, jednak jest to ruczą bardzo trudną, 
gdyż zapalników takich nie produkuje się. Wobec 
tego najradykalniejszym i najpewniejszym sposo
bem jest usuwanie samej przyczyny tych wypad
ków, t. j. dokładne badanie i utrzymywanie w spra
wności toru kolejki elektrycznej. 

Pewną ilość wypadków przypisać również należy 
wadliwości materjalu wybuchowego. Wadliwość tę po
woduje dłuższe leżenie materiału wybuchowego w 
składach i w wilgoci. Co się zaś tyczy nitroglice
rynowych materjałów wybuchowych, to są one bar
dzo niebezpieczne w stanie przemarzniętym. 

Użycie nieodpowiedniej spłonki lub spłonki od
wilgotniałej, złe załadowanie otworu strzelniczego, 
jak naprzykład pozostawienie kurzu w otworze, któ
ry zalegnie między patronami, stwarzając między 
nimi za qużą przestrzeń, powodowuje tak zwane 
„wygotowanie się materjału" wybuchowego. Należy 
tu zaznaczyć, że · w przebiegu reakcji chemicznej 
wybuchu materjału wybuchowego, a reakcją che
mictną „wygotowywania się" materjalu w otworze, 
jest ogromna., różnica. Czady, powstałe przy „wygo
towywaniu się" materjału, zawierają dużo gazów tru
jących i przy słabej wentylacji grożą życiu górnika 
daleko więcej, niż czady postrzałowe. 

Powyżej przytoczone wypadki zasługują oczy
wiście na to, by je jaknajdokładniej analizować, 
chociażby nawet ze względu na to, że chodzi tu 
przecież zawsze o życie ludzkie, nie mniej jednak 
walka z niemi jest łatwiejsza, gdyż przejawy te są 
mało skomplikowane i nie wymagają badań ściśle 
naukowych. Teoretycznie rzecz biorąc, wypadki 
takie nie powinny mieć miejsca na kopalni i drogą 
ciągłego pouczania, ilość ich powinna się zmniej
szać. Część jednak tych zjawisk, które nie 
zawsze są wynikiem lekkomyślności, jak to ni
żej uwidocznię, powodują niekiedy ogromne klę
ski w postaci strat w życiach ludzkich, jak również 
ogromnych strat ekonomicznych. Wybuchy pyłu. 
węglowego i gazu kopalnianego, są bowiem prze
ważnie wywołane strzałami , a głównie strzałami 
nieprawidłowo założonemi. 

Gazy kopalniane- to mieszanina powietrza z me
tanem, który będąc gatunkowo lżejszym od powie
lrza, stwarza z nim mieszaninę i w rozcieńczeniu 
od 5% do 14% jes t pod względem wybuchowości 
najniebezpieczniejszy. Gaz ten. przedostaje się z 
węgla niekiedy w takich ilościach, że słychać cha
rakterystyczny szelest, niekiedy zaś, znajdując się 
pod wysokim ciśnieniem w wielkich wydrążeniach 
w pokładzie, rozsadza przy zbliżaniu :się wyrobiska 
przegrodę węglową, pozostającą pomiędzy przod
kiem wyrobiska a zbiornikiem tego gazu i pod ci
śnieniem bardzo wysokiem, wydostaje i rozchodzi się 
po kopalni. . 

Jak wiadomo w kopalniach gazowych lub za
wierających pyl węglowy, pozwolone jest używa
nie materjałów wybuchowych t. zw. powietrznych, 
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t. j. nie ~ywołujących 'przy strzelaniu nimi wybu: 
chu gazu )ub pyłu węglowego . . 

Okre.ślenie stopnia bezpieczeństwa pewnego 
materjału wybuchowego i określenie, czy dany ma
terjał może być użyty w kopalniach z gazem lub 
z pyłem węglowym, odbywa się na podstawie licz
nych prób i badań, wykonywanych w laboratorium 
i w chodniku doświadczalnym. Warunki, przy któ'
rych próby te są dokonywane, sprzyjają bardziej 
zapalaniu się gazu i pyłu węglowego w chodniku 
doświadczalnym, niż to ma miejsce w kopalni, po
nieważ przy próbie strzela s:ę·ze specjalnego moździe
rza, ściany którego ni·e poddają się przy ciśnieniu ga
zów wybuchowych, a materjał jest d e moździerza luź
no włożony bez żadnej przybitki; nie wykonuje on 
przeto żadnej pracy, a zatem cała ilość wytwarzają
cego się ciepła, łatwiej może być zużyta na zapa
lanie gazów lub pyłu węglowego. Sciśle jednak 
biorąc, materjału wybuchowego, któryby był zupeł
nie bezpieczny, niema wcale.. Są tylko materjały, 
które przy pewnej wielkości naboju, wysokość któ
rych zdolna jeszcze jest wykonać pewną niezbędną 
pracę górniczą, nie zapalają metanu lub pyłu wę
glowego, o ile ten pył nie jest nadmiernie rozdro
biony. Strzały więc, oddawane w chodniku do· 
świadczalnym, są mniej więcej takie, jak....strzały na 
kopalni nieudane, czyli tak zwane „ wyfuknięte". 
Strzały te są najniebezpieczniejsze, więc materjał 
wybuchowy, tego rodzaju strzałami wypróbowany, 
powiniem przy pomyślnych wynikach dawać pewne 
gwarancje bezpieczeństwa. Niemnie j P!zeto gwa
rancja ta jest również względna i uzależniona od 
warunków, w jakich się strzela w kopalni. Jeżeli 
pył węglowy będzie rozdrobiony nadmiernie i sku
pienia jego będą znajdować się w pozycji, ułatwia
jącej jego zapalenie strzałem wyfukniętym, to nie
wykluczonym jest wypadek zapalenia się pyłu, na
wet przy zastosowaniu materjału bezpiecznego. 

Zagłębie Górnośląskie posiada stosunkowo ma
ło kopalń gazowych a i te są tak wentylowane, że 

'należy je uważać jak.o zupełnie zabezpieczone przed 
wybuchem gazów. 

Co do pyłu węglowego, to pochodzenie jego 
jest różnorodne. Najwięcej pyłu dostarcza praca 
górnicza przy urabiani'ł węgla, przy jego ładową
niu i przewożeniu. Najdrobniejszy jednak pył wę
glowy powstaje w szczelinach pokładów i jest pro
duktem ciśnienia skał i tarcia. Pył ten występuje 

' w postaci niezmiernie drobnych ziarenek i unoszo
ny prądem powietrza, tworzy w niem zawiesinę, 
która jest mniej lub więcef widoczna w powietrzu. 
Część tego pyłu przy względnym spokoju osiada, 
na obudowie, rurocią'gach, szczególniej na skrzyżo
waniach dróg przewozu, na ścianach i spągu, część 
jego jednak znajduje się w ciągłym ruchu po
wietrza wciąż w niem zawieszona. Pozatem znaczna 
ilość pyłu pochodzi ze strzału samego, który roz
sadzając skały kruszy dookoła miejsca swego wy
buchu pewną część węgla. Szczególniej tak zw. „ wy
fuknięte" strzały, pochodzące z tego, że materjał 

wybuchowy miał zaduży opor przy rozsadzaniu 
węgla, wytwarzają większe ilości pyłu, który wy
rzucony wraz W · gazami wybuchowymi z otworu, 
stwarza w powietrzu środowisko eksplodujące. 

Dotychczasowe badania pyłu węglowego usta
liły, że niezbędne są dwa czynniki . wywołania te
go wybuchu. Po pierwsze pył węglowy musi w 
d0statecznej ilości znajdować się w powieti:zu, a 
powtóre na to środowisko musi podziała~ płomieó. 
O tworzeniu się takiego środowiska przed chwilą 
mówiłem . Co się zaś tyczy płomienia, tp przeważ
nie źródłem jego jest strzał. Nie każdy jednak strzał 
i nie każdy materjał wybuchowy daje płomień, któ
ry byłby w stanie zapalić pył węgłowy. Im mniej
szą jest kruszność (Brisanz) materjału wybuchowe
go i wydajność ciepła w chwili wybuchu, tern ma
terjał wybuchowy jest bezpieczniejszy, przytem gra 
tu rolę długość płomienia i czas jego trwania. 

o. ile strzela się materjałem o większej kru
szności lub o ile otwór załadowany jest większą 
ilością materjału powietrznego, niż to przepis naka
zuje, to większe są możliwości wywołania wybuchu py
łu węglowego. Ryzyko to zwiększa się również przy 
tak zwanem „wyfuknięciu" strzału. Strzał taki wyko
nuje daleko mniejszą pracę niż przy rozsadza
niu skał, ergo przetwarza mniej ciepła na pra
ce i daleko latwiej. może zapalić pył węglowy 
szczególniej jeżeli nastąpił on po jednem lub kil
ku strzałach poprzedzających go, które wzniosły 
pył znajdujący się w większem nagromadzeniu w 
pobliżu strzałów w postaci chmury. 

Jaki jest przebieg wybuchu pyłu węglowego
ustalonem jeszcze nie jest. Według jednych wydzie
la pył węglowy pod wpływem wysokiej temperatu
ry pł-0mienia i gazów wybuchowych swe lotne części, 
ktore się najpierw zapalają, a następnie spala się 
węgiel i pozostały koks. Inni są zdania, że najpierw 
zapala się węgiel i wydziela jednocześnie swe części 
lotne, które się od węgla już zapalają. · Za tern po
glądem przemawia to, że temperatura zapłonienia 
gazów, wydzielających się z węgla, jest daleko wyż
sza, niż temperatura zapłonienia węgla, który wobec 
tego mógłby prędzej się zapalić. Za pierwszym po
glądem przemawiałoby znów to, Że dla zapalenia 
się węgla trzeba dłuższego czasu, niż dla zapalenia 
się gazów i dlatego węgiel później się zapala. 

Energja, oswobodzona przy eksplozji pyłu wę
glowego, występuje w postaci ciepła i ciśnienia ga
zów wybuchowych, które przepływają przez wyro
biska kopalni, wprawiając w ten sposób w ruch po
wietrze kopalni; energia ta przez wykonanie pracy 
mechanicznej: zrywanie szyn, przerzucanie wózków, 
zwalanie i łamanie obudowy wyrobisk i wreszcie 
przez wydzielanie ciepła gazów stopniowo wyczer
puje się i zamiera o ile nie napotka na swej dró
dze nawego środowiska wybuchowego, które będzie 
nowem źródłem energji, t. j. spowoduje nowy wy· 
buch. Przez napotykanie na drodze ruchu tego sil
nego prądu palących się gazów nowych większych 
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nagromadzeń pyłu węglowego, siła wybuchu 
wzmaga się, długość płomienia zwiększa się i ma 
możność przenikania przez dłuższe przestrzenie, nie 
posiadające wcale pyłu węglowego, a więc przeni· 
kania znów do miejsc, gdzie pył węglowy znajdo
wać się może. Jest rzeczą oczywistą, że ogromne 
ciśnienie, wywołane wybuchem gazów i pyłu węglo
wego, spowoduje ogromną zmianę w stanie równo· 
wagi w atmosferze kopalnianej i natychmiast po za· 
marciu wybuchu następuje fala zwrotna powietrza, 
której siła jest niemniej niszcząca i druzgocząca na 
swej drodze wszystko co napotka. Nie każdy pył 
węglowy ma jednakową skłonność do zapalania się 
i spowodowania wybuchu. Mówię tu o pyle węglo· 
wym w tym starrie w jakim· się- go napotykcrw-ku
palni. Dłuższe badania nad pyłem węglowym i je· 
go wybuchowością ustaliły, że skłonność pyłu wę
glowego do wybuchowości uzależniona jest od wie· 
lu bardzo czynników, a mianowicie: 

1. Od składu chemicznego pyłu węglowego, 
2. Od przeciętnej ilości pyłu zawieszonego w 

powietrzu, 
3. Od struktury fizycznej ziarenek pyłu węgl. 
4. Od jakości płomienia wywołującego wy· 

buch pyłu, 
5. Od pozycji i rodzaju strzału, 
6. Gatunku powietrza kopalnianego, 
7. Ciśnienia barometrycznego, 
8. Temperatury, 
9. Zawartości wilgoci w pyle węglowym, 

I O. Wilgotności kopalni, 
11. Szybkości prądu wentylacyjnego, 
12. Stosunku ilości pyłu do przestrzeni, w któ

re) się on znajduje, 
13. Od skał i obudowy wyrobiska i od stopnia 

w jakiem są one przewodnikami ciepła, 
14. Od wymiarów wyrobisk. 
Każdy z tych czynników odgrywa pewną więk

szą lub mniejszą rolę, a że ich jest dużo, a najroz
maitszy bywa ich układ w każdym poszczególnym 
badanym wypadku, przeto teoretyczne określenia 
i danie kategorycznej odpowiedzi na zapytanie, czy 
dany pył w. jest wybuchowy lub nie, jest rzeczą 
bardzo trudną. Dotychczasowe badania pyłu odby
wały się i odbywają się na stacjach doświadczal
nych, których jest kilka w Europie i w Ameryce. 
Każda z tych stacyj doświadczalnych poszczycić się 
może pewnemi zdobyczami wiedzy w tej dziedzi
nie, na ogół jednak biorąc zdobycze te są jeszcze 
niewielkie niestety i naukowego wyjaśnienia zja
wiska tego, jakim jest wybuch, jeszcze dotąd przy
najmniej dać nie mogły. Badania, prowadzone na 
tych stacjach doświadczalnych, mają oczywiście na 
celu poznawanie wybuchów pyłu z pokładów tego 
zagłębia, w którem się dana stacja znajduje. Na 
podstawie tych badań pojawiają się co pewien 
czas ogłoszenia ich wyników, które jednak są do
bre i miarodajne w całej rozciągłości dla danego 
zagłębia, w zastosowaniu zaś do warunków innego 
jakiegoś, są już mniej lub zupełnie miarodaj-

nemi. Należy. przytem · nadmienić, że brak sko
ordynowania tych badań, prowadzonych w roz· 
nych stacjach doświadczalnych, a następnie roż
norodność warunków, w jakich te badania są pro
wadzone, i rozmaite systemy i metody tych badań 
wytwarzają pewne sprzeczności zapatrywań i wy
ników, których z tego powodu nie można przyjąć 
jako badania !laukowe i nie wolno ich zastosowy
.nać w innych warunkach niż te, przy których by
ły one prowadzone. 

Jako przykład podam tu badania nad określe
niem stosunku 'ilości pyłu do przestrzeni, w której 
się on znajduje. Według badań francuskiej stacji 
doświadczalnej w Lievin, środowiskiem wybucho
wem. jest-takie; w którem znajduje się 100 gr. pyłu 
zliwieszonego w l m3 powietrza, Babitzka zaś sta· 
cja doświadczalna określiła, że już 40 gr wystarcza 
dlatego, żeby wybuch mógł nastąpić a środowisko 
to jest wybuchem w miarę zwiększania się zawar· 
tości pyłu aż do 2000 gr. 

Pomimo wspomnianej różnorodności badań i 
ich wyników, należy jednak zaznaczyć, że zostały 
ustalone pewne czynniki, najbardziej wpływające 
na skłonność wybuchową pyłu węglowego w nor
malnych oczywiście warunkach kopalnianych i przy 
zastrzeżeniu, że kopalnia nie posiada metanu, a py
łu węglowego niema więcej niż l OOO gr na l m3 

powietrza. W pływ wahania się tych czynników, ma
jących swój wpływ na wybuchowość pyłu, został 
stwierdzony i ujęty w pewien wzór empiryczny, 
który teoretycznie ma nam odpowiadać na zapyta
nie, czy dana kopalnia winna obawiać się wybuchów 
pyłu węglowego, czy też jej pył węglowy nie wy
bucha. Wzór ten został wyprowadzony przez Inż. 
T affanela i brzmi następująco: 

0,06 c2 - g 0,6 4 ah 
S= lOO. 0,06 -g + -02• + f 0,2 (q- 0,45) + 7 

Wzorem tym zostały ujęte następujące czyn
niki, o których powyżej mówiłem. A więc ilość po
pio!u w pyle węglowym=c, ilość części lotnych w tym 
pyle zawariych= v, ilość pyłu w ziarnie o średnicy po
niżej I mm w I m powietrza= q, ilość py!u o średnicy 
ziarna poniżej 0,075 mm f, zawartość metanu w powie
trzu= g, ilość wody w kopalni na I m kub. powietrza= h, 
zaś a jest współczynnikiem, którego wielkość uza
leżniona jest od ilości wody. 

Jak już wspomniałem wzór ten został przez 
T affanela doświadczalnie wyprowadzony na pod· 
stawie badań czynionych w Lievin przy wielkiej 
ilości prób z pyłem węglowym północnego zagłę
bia Francji. W literaturze technicznej zaznajomiłem 
się tylko z próbami 2:astosowania tego wzoru i spraw• 
dzenia jego zostosowalności w Ameryce. Wzór ten 
jednak pod pewnymi względami nie odp'Owiadal 
warunkom, które były w Ameryce. W jalcim zaś 
stopniu będzie on zastosowalny w na~zych Górno· 
śląskich warunkach, przyszłe badania dopiero bę
dą mogły wykazać po przeprowadzeniu licznych 
prób w warunkach, odpowiadających tym, jakie spo-
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tykamy na naszych kopalńiach i zrobionych z n~
szym węgle~. 

Przedstawiając ogólnikowo i powierzchownie 
trudności, jakie spraw1a1ą badania pyłu pod 
pod względem jego wybuchowości, muszę wspo
mnieć również i o tern, że w ostatnich czasach po
jawił się pog!ąd nowy, we?ług ~tórego rzeczą mo
żliwą jest, że potychczasowe badania prowadzone 
były nienalezytą metodą . Najnowsze zdobycze wie
dz:,y w dziedzinie chemji, a mianowicie postępy che
mii kolloidów, mogą w przyszłości odegrać ogromną 
rolę przy badaniu zjawiska wybuchu pyłu i rozwią
zując pewne zagadnienia, zupełnie zmienić .wy
obrażenie, jakie mamy obecnie o wybuchach pyłu 
węglowego. • 

Wszak najdrobniejsze ziarenka pyłu zawieszo
ne są w powietrzu i nie osiadają tak prędko i ła
two jak grubsze jego ziarna. Ogólna powierzchnia 
tych drobnych ziarenek jest bardzo duża. Te zia
renka posiadają pewien ładunek elektryczny i z po
wodu różnicy tych ładunków odpychają się i przy
ciągają się wzajemnie, wobec czego pomiędzy temi 
cząsteczkami panuje ciągły ruch, poznanie i zmie
rzenie którego umożliwione jest tylko zapomocą 
specjalnych przyrządów w rękach fizyko-chemika . . 
Bardzo więc możliwem jest przypusi:czenie, że za
ładowanie elektrycznością, które musi mieć miej
sce w pyle, odgrywa przy jego wybuchu ogromną 
rolę. Byłoby może za śmiałem przypisywanie .już 
obecnie tym zjawiskom niezbadanym jeszcze do
statecznie roli, wywołującej wybuch, a jednak zna
ną jest rzeczą, że pył z cukru jako uklad kolloidal
ny przez wytwarzanie z powodu różnicy załadową
nia elektrycznością is~ry, wybucha bez żadnego ze
wnętrznego czynnika pobudzającego. Następnie na
leży wiele oczekiwać i ·Spodziewać się poważnych 
wyników badań nad stroną fizyczną tych zjawisk, 
z któremi zaczynają obecnie bliżej się zapoznawać 
wobec tego, że chemiczna strona nie wyświetla 
nam całokształtu zjawiska wybuchu. Możliwą jest 
rzeczą, że adjabatyczne ciśnienie przyczynia się rów
nież w większej, niż przypuszczamy mierze do wy
wołania wybuchu. Potwierdzają to częściowo pró
by, które przeprowadzono ogromną ilość razy z 
węglokarbonitem (Kohlenkarbonit). Jest to mate
rjał wybuchowy, który w swoim czasie uchodził za 
najbezpieczniejszy a który jednak daje czady wybu
chowe pa1ne. Strzał, dany z moździerza w chodni
ku doświadczalnym nab0je·rn. 600 gr węglokarboni
tu, wywoływał z powodu silnego ciśnienia adjaba
tycznego, wywieranego przez g~zy na ściany chod
nika, prawdziwy wybuch, pomimo to, że w chodni
ku nie było ani metanu ani pyłu węglowego. O ile 
więc te gazy mogą wybuchać z powodu ciśnienia 
adiabatycznego, to~ i mieszanina pyłu z powietrzem 
też mogłaby wybuchać pod wpływem ciśnienia 
adjabatycznego. . 

Wielką rolę odgrywa też średnica patronu. Ten 
sam węglokarbonit w patronach średnicy 55 mm, w 
otworze o takiej samej średnicy, zapalał metan i 

pył, dopiero przy 500 gr w ładunku, wówczas gdy 
patron tego samego węgfokarboniiu lecz w patro
nach o średni~y 40 mm, w otworze tej samej śred
nicy, już w ilości 150 gr, zapalał metan i pył. Fi
zyczne wytłumaczenie tego zjawiska, podają jak 
następuje: 1 OOO gr węglokarbonitu, wykonuje pra
cę 250 OOO mk_g, a więc jeden gram wykonuje pra
cę 250 mkg. Zatem 550 gr wykona pracę 137 500 
mkg. 

Praca ta rozłoży się w otworze o 55 mm śred
nicy na powierzchni przekroju, która równa się 
23,75 qcm, a więc na jeden qcm, wypadnie praca w 
wysokości 5,789 mkg. Wobec powyższego, nastę
pujące równanie wyrazi wzajemny stosunek obu 
prac, powyżej przytoczonych strzałów: 

15,789 mkg:x =23,75 : 12,56. 

Z porównania tego otrzymujemy, x = 3,061, 
czyli pracę wykonaną na I qcm przez taką samą 
ilość materiału wybuchowego lecz w otworze 40 mm. 

Na cały 'więc przekrój otworu o średnicy 40 
mm, będzie ta praca 12,56 razy większa, czyli rów
na się 38347,16 mkg, co odpówiadałoby pracy · 153 
kg materjału wybuchowego, tj , mniej więcej tej iloś
ci karbonitu, która zapalała już metan i pył węglo
wy. Rozumowanie to wyjaśnia, dlaczego z dwuch 
patronów jednakowej wagi i jednego i tego· same
go materiału wybuchowego, zapala pył i metan 
ten patron, który posiada większą Średnicę przekro
ju. Dla badań tych, niezbędny jest odpowiedni 
chodnik doświadczalny o większej długości, co naj
mniej około 200 m, który mógłby dobrze być wen
tylowany i łatwo dostępny dla wprowadzania do 
niego większych ilości pyłu. Chodnik taki winien 
być zaopatrzony w liczne przyrządy, dla mierzenia 
w różńych jego miejscach ciśnienia gazu. przy wy
buchu; oraz mierzenia długości i czasu trwania pło
mienia przy wybuchu. 

Przyrządy te, powinny być oczywiście ukryte 
w odpowiednich wgłębieniach i automatycznie no
tować mierzone zjawiska. Wybuchy, o których by
ła mowa, występują w pyle jak również w metanie 
lub jednocześnie obydwa te materiały wybuchają. 
Ponieważ jednak pył węglowy łatwiej się zapala, 
mz metan, przeto zwykle przypisuje się zainicjowa
nie katastrofy wybuchowi· pyłu węglowego, co nie
ma żadnego uzasadnienia, gdyż bardzo często na 
kopalniach gazowych mamy odwrotne zjawisko a 
mianowicie, że wybucha metan, wstrząsa tym wy
buchem powietrze i wznosi pył, który wtedy do
piero eksploduje. 

Jak wspomniałem, wybuch spotyka na drodze 
swego ruchu miejsca z większą ilością pyłu węglo
wego i w ten sposób powstaje jeden wybuch za 
drugim. Ponieważ początkowy wybuch bywa zwy
kle najsłabszy, gdyż nagromadzenie się ciepła i si
ła wybuchu zwiększa się stopniowo w miarę napo
tykania na drodze większej · ilości kurzu, przeto i 
środki zapobiegawcze muszą wzrastać w miarę od-
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<łalania się od miejsca powstania początko~ego wy
buchu, któtem to miejscem bywa zwykle przodek. 

Przedewszystkiem w przodku winna być pra
ca strzelnicza prawidłowo wykonywana, a więc 
-Otwór winien być prawidłowo założony, rodzaj 
materjału wybuchowego i ilość jego prawidłowo 
zastosowana, jak również użyte odpowiednio kapi
uony i przybitka, dla uniknięcia „ wygotowania się", 
lub „ wyfuknięcia" strzału. W ostatnich czasach uży
wa się z bardzo pomyślnem i dobrem skutkiem 
przybitka z pyłu kamiennego, oczywiście nie w tle
jącem papierze. Taka przybitka przy szczelnem wy
pełnieniu nią otworu, do ścian którego winien rów
nież przylegać materjał wybuchowy, daje większą 
gwarancję że strzał nie zapali mieszaniny metanu. 
Następnie przy przodku i w jego pobliżu, należy 
"Przed zapaleniem strzału, oczyścić dobrze wszystkie 
powierzchnie z pyłu węglowego i miału, oraz zwil
żyć przodek ściany i spąg, lub rozsiać pewne iloś
ci pyłu kamiennego. Co się tyczy środków zapo
biegawczych dla uniknięcia wybuchu wogóle, a szcze
gólnie jego przenoszenia się, a właściwie rozwijania 
-się, to należy wymienić następujące: 

I) Dostateczne przewietrzanie robót, które 
działa najskuteczniej przeciw eksplozjom metanu, 
od których inne środki jak zwilżanie i rozsypywa
nie pyłu kamiennego, chronią w niewielkim stopniu. 

2) Urabianie węgla bez pracy strzelniczej. 
Robota klinowa jak dotąd okazała się mało ekono
miczną, mogłaby więc tylko być mowa o robocie 
młotkami lub „szpicakami". 

3) Zraszanie węgla. Było ono do niedawna 
najlepszem sposobem, niedopuszczania do wybuchu. 
Ola nasycenia jednak pyłu węglowego wodą, trze
ba mu dować wody w ilościach, wynoszących pod
wójną wagę węgla, przyczem część tej wody wy
paruje przy silnej wentylacji, wobec czego zrasza
nie to, powinnoby się odbywać conajmniej paro
krotnie w przeciągu doby. 

W kopalniach, będących w stanie suchym, jedno
dniowa przerwa np. w niedzielę wysusza znów pył 
zupełnie, który z łatwością może wybuchnąć. Zra
sza się zresztą tylko ten pył, który osiadł, pył zaś 
zawieszony w powietrzu pozostaje w niem i po zra
szaniu i w dalszym ciągu jest materjałem wybucha
jącym. Jedną z wi~kszych wad zraszania jest przy
sparzanie wilgotności w miejscach, które powinne 
być suche. Do chodników naprzykład o spągu, któ
ry pod wpływem wody „rośnie" starano się zwykle 
nie dopuszczać wody, gdyż w przeciwnym razie co 
tydzień prawie trzeba prowadzić przybierkę spągu i 
zmieniać obudowę. Następnie pod wpływem wody 
staje się większa łupliwość węgla na filarach i w 
chodnikach, przez co ilość wypadków od spadają
cych kawałów węgla lub stropu może być większa. 
Przy tern sposób ten jest dość kosztowny. 

4. Zraszanie pyłu węglowego ługiem chlorku 
magnezu zastosowywane było w charakterze prób 
w kopalniach W estfalji. Sposób ten byłby bardzo 
dobry lecz jest przedewszystkiem drogi, a przytem 

niezupełnie osiąga celu. Warstwa leżącego pyłu 
węglowego będąc zraszaną roztworem chlorku mag
nezu nie wybuchnie, lecz ten pył, który na tej zro
szonej warstwie osiadł, nie wciąga w siebie roztwo
ru chlorku magnezu z mokrej warstwy pod nim le
żącej i jest w dli\lszym ciągu materjałem, mogącem 
wybuchnąć. 

5. W ostatniem dziesięcioleciu zaczęto sto
sowywać nowy sposób zwalczania wybuchu pyłu 
węglowego, przy pomocy pyłu kamiennego. Do
świadczenia czynione w tym względzie na stacji do
świadczalnej w Lievin wykazały, że pył węglowy, 
zawierający przeszło 40 do 45% popiołu, nie jest już 
wybuchający. Domieszanie więc do każdego innego 
pyłu węglowego o mniejszej 7.awartości popiołu 
pewnej ilości pyłu kamiennego będzie wytwarzać 
mieszaninę niewybuchającą. Wytłomaczenie tego 
zjawiska jest dość proste: pył kamienny nie jest ma
terjałem palnym, a przez to pochłania tylko znacz
ną ilość ciepła z płomienia wybuchu, wskutek cze
go obniża temperaturę gazów wybuchowych, a 
jednocześnie rozpylony w ·powietrzu, łączy 
się i zanieczyszcza drobne cząstki pyłu węglowego 
zawieszonago w powietrzu zmniejszając jego po
wierzchnię zetknięcia się z płomieniem. O ile cho
dzi o metan, to tej ostatniej roli nie wykonuje 
pył kamienny, z gazem nie może się on w taki 
sposób połączyć jak z cząsteczkami węgla dlatego 
wykonuje on w gazach wyłącznie tylko rolę pochła
niania ciepła. Jeżeli więc rola pyłu kamiennego ma 
być w metanie skuteczna, to trzeba go użyć w iloś
ciach daleko większych niż przy pyle węglowym. 

O ile wybuch pyłu węglowego ma być zdu
szony w samym zarodku, lub ma być przez działa
nie pyłu kamiennego zatamowany przebieg powsta
łego już wybuchu pyłu węglowego, to jest warun
kiem niezbędnym by pył kamienny był przez dzia
łanie siły wybuchu rozpylony w powietrzu w ilości, 
któraby wystarczyła do zagaszenia płomienia wy
buchu. Dla osiągnięcia tego celu pył kamienny za
stosowuje się w następujący sposób: 

I. Używa się jako zabezpieczenie przed wy
buchem przy strzelaniu - pyl kamienny jako przy
bitka wewnątrz otworu, a zewnątrz daje się go w 
bezpośredniej blizkości otworu oraz rozsypuJe 
na przestrzeni I O - ciu metrów od przodka. 
W tym celu przystawia się w przodku poniżej otwo
ru deszczułkę lub kawałek blachy a lbo o ile otwór 
jest tuż nad spągiem, oczyszcza go się z pyłu 
węglowego i sypie się pył kamienny. Najmniejsze 
ilości pyłu kamiennego winne wynosić 1,5 kg na 
jeden strzał i po 4 kg na m 2 przekroju chodnika. 
Jeżeli więc powierzchnia przekroju chodnika wyno
si3 m2, to na I O mb chodnika wysypać należy 120 kg 
pyłu. 

2. Jako sposób gaszący wybuch, powstały lub 
przerywający bieg wybuchu rozwiniętego, używa się 
pyłu kamiennego w zależności od warunków, w ja
kich znajduje się kopalnia w rozmaity sposób: jako 
rozsiewanie pyłu pełne, częściowe, następnie jako 
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zapory ścienne lub też zapory główne. leżnajestod wielu bardzo względów, a przedewszyst
kiem od rodzaju węgla i od warnnków lokalnych_ 

Opisywanie tych sposobów i urządzeń prze- kopalni. 1 

kracza ramy mme1szej pracy, tern bardziej, Że Wreszcie wspomnieć jeszcze należy o sposo
zastosowanie pewnego jakiegoś sposobu jest rzeczą bie, zastosowywanym w jednej z kopalń Francji pói
indywidualną dla każdej niemal kopalni. Co się zaś nocnej, a polegającym na wyciąganiu pyłu węglo
tyczy niezbędnej ilości pyłu kamiennego, to ta za- i wego zapomocą specjalnych przyrządów. 

System Taylora 
, . 

a gorn1ctwo. 
(Według rozprawy E. Herbig'a w „Gliickauf" za rok 1917-ty). 

(Ciąg dalszy, p. Nr. 5, str. 151 ). 

Budowa statystyki kopalnianej, a więc opra
cowanie odpowiednich wzorów, następnie instrukcje 
dla urzędników, zajętych zbieraniem i zapisywaniem 
liczb podstawowych, jak również dla biur, opraco
wujących je dalej,-są to rzeczy, decydujące o war· 
tości tej statystyki, która winna być odtworzeniem 
udoskonalonego systemu pracy zakładu; w szczegó
łach swych, zależną jest ona od warunków miejsco
wych każdej kopalni. 

Największą przeszkodą dla postępu w tej dzie
dzinie jest niemożliwość stworzenia czegoś nowe
go, jednolitego, nie uwzględniając dotychczasowej 
praktyki. W rzeczywistości nigdy nie można i nie 
należy zaniechać powinowactwa z poprzedniemi 
liczbami, przeciwnie, wszelkie poczynania ku ule
pszeniu, muszą mieć na nich oparcie. /Mamy więc 
dla przekształcenia statystyki drogę następującą: 

(

najpierw doprowadza się do wzajemnego związku 
wszystkie odosobnione sprawozdania; liczby ukła
da się tak, by ich można bylo porównać, poczem 
stopniowo wypełnia się luki, aż do ogarnięcia ca
łości produkcji. „Zasada wyjątkowości" powinna 
być stosowaną przy każdem sprawozdaniu i doko
nywać się w biurze, a więc nie obciążając pracow
nikow ruchu, ponieważ chodzi tu jedynie o pewien 

I sposób rozczłonkowania materjału cyfrowego. Da
l lej · można przejść ku ulepszeniom, ostrzej zazna
czyć wątpliwe granice pomiędzy wydziałami, a idąc 

- wedle żądań dokładnej kontroli ruchu, stworzyć no
we pododziały. Gdy przy tych udoskonaleniach, 
dokonanych bez zmiany pierwotnej budowy statys
tyki, wyjaśnimy całkiem dokładnie. co i jak należy 
jeszcze dodać w tym kierunku, dla dalszej przej~ 
rzystości statystyki, wówczas tylko można się zde
cydować, na całkowitą reorganizację systemu. Lecz 
i potem jeszcze trzeba będzie conajmniej dwa la
ta prowadzić równoległe sprawozdania, według sta
rego i. no~e~o systemu i przerzucić most dopiero 
po os1ągmęc1u ich całkowitej zgodności pomiędzy 
sobą. 

3. Nadzór osobisty. 

Granicę pomiędzy robotnikami a kierownic
twem (tak dla obowiązków jak i dla odpowiedzial
ności), Taylor wyjaśnia dobitnie i do końca. · „Pra-

ca umysłowa w starym systemie, wykonywała s1ę
przez robotnika i była wynikiem jego doświadcze
nia osobistego. W nowym systemie musi ją z ko
nieczności dokonywać kierownictwo, zgodnie z za
sadami naukowemi" . To też praca wszelka jest u 
niego obmyśloną i un01mowaną do drobiazgów: 
robotnik otrzymuje zwykle dokładną piśmienną in
strukcję, która objaśnia mu zadanie, narzędzia i 
sposób ich użycia. Instrukcja pracy w trybie do
tychczasowym, którą otrzymuje górnik od swoich 
kierowników, ma zazwyczaj ~harakter bardzo ogól- ( 
nikowy. Przed robotą, naprzykład, w razie popę- J 
du chodnika, wskazują mu rodzaj pracy, szerokość 
przydzielonej ściany, przepisany przekrój chodnika, 
sposób zabudowania i podsadzki, naznacza się miej- ~ 
sce ,założenia ściany; dalej dyspozycja pracy wska
zuje przydział siły roboczej, podział jej i;:ia dniów
ki, ewentualny przydział potrzebnych masz)rn i tern 
podobne zarządzenia. Lecz po tej ogólnej dyspo
zycji, niema już miejsca, przy normalnym biegu na 
instrukcje poszczególne, Kierownik wprawdzie czu
wa, by robota odbywała się wedle p9rządku; nie 
brak z wykle (jednocześnie z naganą), osobistych 
wskazówek robotnikowi, by wziął się tak lub ina
czej do tej, lub innej roboty. Jednak takie poszcze
gólne wskazówki, są naogół wyjątkami; zwykle po
przestaje się na poleceniu, by pewna robota zosta
ła wykonaną. Jak radzi sobie z zadaniem robot
nik - pozostawia się jego praktycznemu doświad
czeniu. Ażeby zdobytą przez siebie umiejętność 
oddał on całkowicie na korzyść kopalni, wpływat 
ma na to nadzór i zachęcający system płacy. 

a. Konieczna potrzeba lepszego nadzoru ruchu. 

Dla rozstrzygnięcia kwestji, czy nadzór i kie
rownictwo ruchu nie potrzebują również ulepszeń 
w górnictwie w sensie Taylora, należy najpierw 
sprawdzić, czy normalne wykształcenie robotnika 
daje mu prawo do tak samodzielnej pracy, i czy 
jest on w stanie podołać trudnościom i zadaniom„ 
stawianym mu w warunkach dzisiejszych. 

• 
ex, Niezadowolniające wykształcenie robotników: 

Wyszkolenie zawodowe górnika, pozostaje do..: 
tąd prawie wyłącznie w ręku jego starszych kole-
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:gów. Przechodząc stopniowo od najprostszych ro· 
bót pomocniczych, do robót ściśle górniczych (od
budowy),- górnik uczy się u kolegów, właściwych 
sposobów i zabiegów. Brak . tu jakiegokolwiek 
udziału władz kopalnianych i systematycznego kie
rownictwa. Niemniej jednak, w takiem stopniowem 
awansowaniu na posterunkach pracy, znakomicie 
przysposobiającem ciało i umysł robotnika, zawiera 
-się rozumny system, który można udoskonalić przez 
celowo organizowaną i ściśle pr;'.estrzeganą kolej
ność tych robót. Pożądanem jest, by robotnik, 
jeszcze . jako młodociany, podejmując się pracy gór
nika, przechodził systematycznie termin tej nauki, 
a przed mianowaniem na górnika, podlegał spec
jalnej pracy próbnej, podczas której zatrudniałby 
się we wszystkich bieżących robotach, pod nadzo
rem najbardziej biegłych kierowników drużyn robot
niczych. 

W niektórych obwodach górniczych, można i 
teraz jeszcze spotkać, jako zabytek dawnych cza
sów, ściśle opracowaną formę wczesnego przyjęcia 
do pracy, regularnej stopniowej kolejności i okresu 
pracy próbnej. W szybko rozwijających się okrę
gach, brak robotników działa silniej niż wymienio
ne zasady. O jakimkolwiek celowem szkoleniu, 
nawet w powyższym skromnym zakresie, żadnej 
niema mowy. Częsta zmiana kopalń prze7 robot
ników, przyczynia się też do niemożliwości regular
nego nauczania; wyćwiczenie robotnika pozostawia 
się jego własnej woli i pilności. Zarząd kopalni 
o tyle wywiera tu jakiś wpływ, o ile organizuje 
drużyny z więcej doświadczonych i mniej doświad
~zonych robotników. Samo zaś nauczanie jest spra· 
wą kolegów. 

Im większy jest brak robotników, tern trudniej 
ulepszyć coś w tej dziedzinie.· Lecz kierunek, w 
którym należy szukać wyjścia, zdaje się już być 
wytkr•iętym: o ile można uregulować posunięcia od 

, lżejszych robót do trudniejszych, a w końcu stoso
wać okres próbny. Stopień, w którym takie szko
lenie da się przeprowadzić, jest bardzo rozmaity i 
zależy najpierw od stosunku popytu i podaży siły 
roboczej . Jednak to, co można zrobić, należy wy
konywać podług planu. ·J./ myśl Taylora, kierow
nictwo zakładem powinno ustalić powszechne za
sady i prawidła dla zatrudnienia i stopniowego po
suwania robotników, oraz dla okresu próby. Kie
rownictwo powinno zapewnić sobie nadzór nad 
przestrzeganiem tego porządku; na kartach osobis
tych robotników, należałoby wciągać czas pracy na 
poszczególnych posterunkach i uwagi o ewentual
nej zdolności do pewnych robót. Jeden z kierow
ników mógłby mieć specjalny nadzór nad przyspo
sobieniem młodych robotników, i zadaniem jego 
byłoby przedewszystkiem wyrobić sobie w okresie 
prób opinię o zdolności robotnika, oraz o wybitnej 
zdatności do tych lub innych robót. Piśmienne 
sprawozdania w tym przedmiocie, dałyby cenny ma
teriał, stworzyłyby z czasem poważną podstawę dla 
zawodowego wyszkolenia robotnika wogóle. 

Pomyślne widoki, któremi górnictwo kopalnia
ne zapewne jeszcze długo będzie się cieszyło, ka
żą oczekiwać na rynku pracy przewagi popytu nad 
podażą siły roboczej. Webec tego, trzeba liczyć 
się z tern, że aktualna dążność - mieć wogóle ro
botników- odsunie na drugi plan kwestię celowego 
wyszkolenia w kopalni. 

Należy więc rozważyć i inne możliwości, udzie
lenia młodym górnikom niezbędnych wiadomości 
zawodowych. 

f, . ' Szkoły zakładowe. 
Szkoły zawodowe, obecnie działające w pań

stwowych i niektórych prywatnych przedsiębior
stwach i mające na celu dokształcanie robotników 
w wieku do lat 18, mało przyczyniają się do wy
kształcenia technicznego, wzmacniają one tylko wia
domości, nabyte w szkołach ludowych. Traktowa
nie przedmiotu stosuje się wprawdzie, do zakresu 
pracy górniczej, przez odpowiedni wybór czytanek 
i przykładów, lecz w uczelniach tych, będących 
pod kierownictwem nauczycieli ludowych, młodzież 
nie znajduje jakiejbądż nauki dla pracy praktycz
nej. Szkołę zawodową należałoby wykorzystać nie 
tylko dla pogłębiania powszechnego wykształcenia, 
lecz w pierwszym rzędzie dla wykształcenia ściśle 
zawodowego, opier~ją,c t,o ostatnie na bezpośred
niej pracy w kopalni. Conajmniej połowę godzin 
należałoby poświęcić praktycznym ćwiczeniom, pod
czas których młodżież mogłaby obrywać i wiercić, 
wrębiać, stawiać budynek i układać szyny. Byłoby 
to nauczanie najbardziej dogodnych, celowych i 
metodycznycł\ sposobów każdej pracy. Po nauce 
tej robotnik zacznie pracować z prawdziwem zro
zumieniem, a mające dla górnika największe zna
czenie mięśnie wcześniej się rozwiną. Już ten osta
tni wzgląd nie jest bez wagi. Praca górnicza wy~ 
maga szczególnego natężenia pewnych mięśni; nie
zbędne dla ich rozwoju ćwiczenia fizyczne nałeża
foby prowadzić systematycznie w szkołach i związ
kach gimnastycznych. Szkoły zawodowe powinny 
być szkołami zakladowemi, t. j. przydziełonemi d9 
wielkich kopalń i przystosowanemi do ich potrzeb; 
nauczycielowie składać się winni całkiem lub dla 
praktycznego nauczania z pośród kierowników gór
niczych, pomiędzy którymi bezwątpienia znajdą się 
w dostatniej liczbie .siły, zdolne do nauczania. 

Zapewne jak przedsiębiorstwa tak i młodzież 
robotnicza ujrzą w tych szkołach przedewszystkiem 
uciążliwy przymus; lecz jest to pole, na którem 
szczęśliwie łączą się korzyści obu stron pracodaw
ców i robotników i to tembardziej, im więcej upra
wia się praktyczne nauczanie pracy zawodowej. 

1. Wzrastająca trudność pracy. 

Jak już wspomniano, zwykłe wykształcenie górni
ka nie stoi obecnie na takiej wysokości, by można 
było nabrać zaufania do jego zręczności zawodo
wej i niezbędnej samodzielności; są jednak jeszcze 
inne powody, by pożądać jaknajwiększego wpływu 
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kierownika na przebieg pracy górniczej we wszyst
kich jej szczegółach. Koncentracja robót, naprzy
kład, wskutek zastosowania rynien potrząsalnych, 
wywołuje zwiększenie drużyn robotniczych w nie
znanym dotąd stopniu. W skutek tego zadanie bry
gadiera, względnie zmianowego (Drittelfuhrer), wzro
sło do tego stopnia, iż różni się od zadania bryga
djera małej partii nie tylko ilościowo , lecz zasadni
czo. Mając ścianę o I o..:- 15 m długości, brygadjer 
może pokiero.wać i sprawdzić robotę każdego człon
ka brygady, może posiadać odpowiedzialność za 
robotę zespołu, pracując jednocześnie jako robo
tnik. Chcąc zaś i przy długiej ścianie (z rynnami 
potrząsalnemi) zachować dozór, kierownictwo i od
powiedzialność, musiałby on ograniczyć się jedynie 
do roli nadzorcy, majstra w swoim rodzaju, a ta 
czynność całkiem pochłonęłaby jego pracę, jako 
robotnika. O ile zaś brygadier i nadal ma pracować 
jako robotnik, wówczas funkcje jego administracyj
ne przechodzą, oczywiście do kogo innego, czyli 
spadają na technika górniczego, jako praca dodat
kowa. I przejście takie jest całkiem naturalne, po
nieważ kierownik właśnie najlepiej nadaje się do 
tej bardziej skomplikowanej pracy. Zastosowanie 
maszyn wymaga pewnych wiadomości w tym za
kresie, a przedewszystkiem stawia większe wyma
gania co do rozdziału robót dla zapewnienia regu
larnej bez zakłóceń i zastoju pracy licznym człon
kom brygady. Jeżeli uwzględnić, iż przemysł gór
niczy musi liczyć się nawet w głównych okręgach 
z wysokim odsetkiem niewykwalifikowanych lub 
całkiem obcych zawodowi i czasem nie znających 
języka robotników, którym nie można dać żadnego 
prav.;idłowego ćwiczenia, to stwierdzimy koniecz
ność przeniesienia ciężaru obowiązków z brygadie
ra (mogącego sprostać mu przy mniej złożonych 
robotach) do kierownika. Oła większych brygad 
właściwość takiego przeniesienia kierownictwa (cał
kiem podług Taylora) jest sama przez się widocz
ną, jest to pożądanem wogóle i o ile można wszę" 
dzie, ponieważ wszelkie zarządzenia i nadzór naj
lepsze dają wyniki w ręku odpowiednio wykształ
conego kierownika. Ten sposób załatwienia trud
niejszych techni..:znych stosunków pracy jest szcze
gólniej wskazanym przy gorszem zawodowem przy
gotowaniu robotnika. 

o. Wątpliwości. 

Zarzucono T aylorow!. że szczegółowe instruk
cje, odbierając robotnikowi wszelki osobisty wpływ 
na przebieg pracy, tłumią jego emocje twórcze i 
w końcu deprawują do stanowiska maszyny. Lecz, 
jak było wielokrotnie zaznaczonem, w górnictwie 
nigdy nie może dojść do krańcowego ograniczenia 
samodzielności robotnika podług żądań Taylora. 
Bądź co bądź nasuwa się tutaj wątpliwość, czy idą
ce do granic możliwości iqstrukcje nie osłabią za
dowolenia z pracy i nie przyczynią się przez właści
wą sobie sztywność do niecelowej, nieekonomicz
nej pracy. Wątpliwości te wydają się być poniekąd 

uzasadnione. Teoretycznie dają się one łatwo wy
świetlić i unieważnić, decydować zaś .może .. tylko
doświadczenie praktyczne. Wobec tego zastrzegając 
się jedynie przeciwko przecenianiu tych wątpliwoś
ci wskazać należy na odbudowę systematyczną przy 
stosowaniu rynien potrząsalnych podsadzki płynnej. 
gdzie mamy trzy formy organizacyjne, które ogro
mnie ograniczyły dawniejfizą swobodę i samodziel
ność robotników w najważniejszych robotach gór
niczych. Jeżeli dają i;ię słyszeć czasami skargi -
-przeważnie co do rynien potrząsalnych-to leżą: 
one w innym zakresie i nie tyczą się omawianej tu 
samodzielności i wpływu robotnika. Przeciwnie, wy
magania systematycznej odbudowy i obudowy wy
rażają się, po pnezwyciężeniu zwykłego dla każdej
inowacji oporu, jako zmiejszenie lub zupełne uchy
lenie robotnika od osobistej odpowiedzialności, a 
przedewszystkiem jako celowa i dogodna organiza
cja. Podobnego wyniku '1lależy oczekiwać i od in
nych instrukcji pracy. Skoro tylko robotnik pozna 
ich celowość, traktuje on leżące w nich ogranicze
nie jego samodzielnQści' nie jako krępujący go przy
mus, lecz jako coś samo przez się zrozumiałego . 

b. Podział pracy przy nadzorze ruchu (Betriebs
aufsicht). 

Jak widzieliśmy, niedostateczne przygotowa
nie robotników oraz wzrastająca trudność pracy w 
górnictwie stwarząją warunki, wymagające, większe-
go, niż dotychczas poświęcenia się kierownictwa I 
szczegółom pracy na miejscu; w tym celu Taylor 
ma dosyć prosty środek,-mianowicie, podzial pracy„ 
czyli po~ział pojedynczych zadań nadzorczych po
między kierownikami, z których każdy ma pieczę
nad pewną tylko odrębną pracą. Taylor przyjmuje 
jako ogólną zasadę dla kierownictwa i nadzoru w 
produkcji głęboki podział obowiązków a zatem i 
odpowiedzialności. Przedewszystkiem przeprowadza 
on linię demarkacyjną pomiędzy przygotowaniem 
do pracy, odbywającem się w biurze, a wykonaniem 
pracy. W szelka działalność organizacyjna, zarządza
jąca oraz związane z nią czynności piśmienne i ra
chunkowe, wykonywują się w biurze; ~erownikom 
ruchu pozostaje jedynie czuwać, by wychodzące z 
biura instrukcje piśmienne były ściśle przestrzega-
ne. W warsztatach zamiast powszechnego dotych
czas ' systemu majstrów występuje system „majstrów 
funkcjonalnych", czyli każda poszczególna funkcja 
oręcz_Lsię_ osobnemu majstrowi: przygotowanie 

ro oty, zaznajomienie robotników z instrukcją biu-

[
rową, utrzymanie w dobrym stanie narzędzi i ma
szyn. wypróbowanie skończonej roboty i inne czyn
ności, zależnie od produkcji. Do takiego ścislego po
dzialu pracy w górnictwie nigdy zapewne nie dojdzie. 
W ciąż zmieniające się warunki pracy w przedsobiu 
nie pozwolą tutaj zastosować się do jakichś napi-
sanych zgóry instrukcji ; niezbędne są osobiste za
rządzenia kierownika w każdym wypadku poszcze
gólnym, i to powtarza się wielokrotnie w ciągu dnia~ 
całkiem nie dając się przewidzieć. Również nie 
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można podzielić działalności jednego, odpowiedział· 
nego za pole (oddział) sztygara pomiędzy wielu 
niezależnych kierowników. Lecz braki, które Taylor 
chce tutaj usunąć, nie są obce też i górnictwu, a 
więc należałoby i tutaj jaknajdalej przeprowadzić 
podział pracy w działalności nadzorczej. Posłuchaj
my, co mówi Seubert o majstrze w fabryce budo
wy maszyn : „Czego tylko nie żąda się od niego? 
Musi on dozorować robotników we wszystkich kie
runkach i z wielkim taktem; musi rozdzielić pracę 
we właściwym czasie pomiędzy właściwych ludzi 
i czuwać nad jej należytem wykonaniem; powinien 
on być rzeczoznawcą technicznym i szczególniej 
dobrze znać się na rysunku, wreszcie - władać 
wszystkiemi rzemiosłami, stosowanemi w jego war
sztacie. Uczyniono go odpowiedzialnym za ekono
miczne wyzyskanie maszyn, za racjonalne wykona
nie ulepszeń; ma on też w większym lub mniejszym 
stopniu do czynienia z przyjęciem i zwolnieniem 
robotników, z listami płac, z dostarczaniem materja
łu, a gdzie można to nawet i z prowadzeniem księ
gi materjalnej. Wszystko to wzięte razem wycho
dzi daleko po za to, co można wymagać od ludzi 
ze stopniem wykształcenia naszego majstra, a sku
tek jest taki że nasz majster może sprostać w bar
dzo tylko niewielkiej częsci swoim obowiązkom. 
System Taylora wyciąga z tego słuszne wnioski i 
dzieli te wielokształtne czynności pomiędzy kilku 
majstrów". 

Czyż opis powyższy r.ie może być zastosowany 
do naszych sztygarów? Zapewne, mają oni w przeci
wieństwie do majstra obok praktycznego również 
wyborne teoretyczne wykształcenie, jaknajlepiej 
przystosowane do potrzeb produkcji. Lecz z drugiej 
strony, pole ich pracy jest daleko wielostronniej
szem, interwencja z własnej inicjatywy, daleko 
CZC(Stszą, a odpowiedzialność znacznie większą. ma
jąc na względzie liczne źródła niebezpieczeństw w 
górnictwie. Do sztygara można również zastosować 
to, co Taylor mówi o własnościach, niezbędnych 

{Q_la podołania obowiązkom majstra: „ Własności te 
są - mądrość, wykształcenie, wiedza techniczna i 

/ zręczność, takt, energja, przezorność, zacność, zdro
/ wy rozsądek i fizyczna zdolność do odporu". T ay-
1 lor uważa za wykluczone, by 5 z tych własności 
mogły ł"(\czyć się w jednym człowieku przy zwy
kłych warunkach. W skutek tego dąży on do zmniej
szenia zakresu działalności dla każdego, gdyż wów
czas dopiero można z pewnością oczekiwać naj
wyższej wydajności. W górnictwie myśl o wydziele
leniu i usunięciu z obowiązków sztygara funkcji poszcze
gólnych nie jest czemś zasadniczo nowem. 

J Dla nadzoru nad wentylacją, przewozem, sie· 
cią l.rur, maszynami podziemnemi, urządzeniami dla 
podsadzki płynnej - mamy już osobnych kierowni
ków we wszystkich większych zakładachi czuwanie 
nad gazem""icop-alrrianym przekazuje się specjalnym 
nadzorcom gazowym; za bezpieczeństwo przy strze
laniu odpowiedzialni są oddzielni strzałowi; również 
dla nadzoru nad wydobyciem pod względem bez-

pieczeństwa i względem ekonomicznym często też 
stosują osobnych dozorców. Zrozumiano wreszcie, 
iż jest pożytecznem o ile można zmniejszać pola 
{oddziały) sztygarskie i odebrać sztygarowi piśmien· 
ne i inne roboty uboczne. Lecz przeprowadzenie 
tych mniej lub więcej uświadomionych zasad jest 
bardzo rozmaite na różnych kopalniach i niema bo
daj zakładu, w ktorym nie można było by jeszcze 
czegoś zrobić w tym kierunku. Przeszkadzają tu nie 
tylko głęboko tkwiące stare zwyczaje, lecz również 
wygoda złożenia na jedną osobę odpowiedzialnoś
ci za oddział i niechęć do stano~isk „nieproduk
cyjnych". Na nieszczęście, w górnictwie trudno do
konać porównania sprawności przy rozmaitych wa
runkach, a to wskutek zmienności czynników natu
ralnych (charakteru pokładu i t. p.) i nie można 
tu dostarczyć bezsprzecznych dowodów liczbowych 
(jak to czyni Taylor dla fabryk). iż wbrew zwięk
szeniu ilości "nieprodukcyjnych" pracowników biu· 
rowych i kierowników, koszta własne mogą się zni
żyć, a wydajność się zwiększyć. Zmiana· natural
nych warunków, zwykle nieprzewidywana i dająca 
się ocenić tylko subjektywnie, utrudnia nie tylko 
ścisłe, sprawiedliwe wymagania wydajności od bry· 
gad robotniczych, lecz i prawdziwą ocenę wydajnoś· 
ci całego pola (oddziału) sztygarskiego i samego 
sztygara. Stąd wynika, iż braki organizacyjne mogą 
być niedostrzeżone przez dłuższy czas, a dowodów 
skuteczności wprowadzonych zmian nie zawsze ła
two dostarczyć. Pomimo to jednak każdy się zgo• 
dzi zasadniczo, że wszelkie ułatwienia w pracy szty
gara, pozwalające mu zająć się energiczniej głów
nem- nadzorem robót na miejscu opłacą się sowi
cie. Rozwój przemysłowy, niezależnie od Taylora, 
pcha w tym kierunku. Od Taylora można się nau
czyć jak dojść do granicy możliwości-metodycznie 
i konsekwentnie, bez uprzedzeń, choćby nawet gdyby 
okazało, że najekonomiczniejsze pole sztygarskie win
no składać się z 1 tylko pochylni, przydania mu 
przytem specjalnego pisarza, lub jeszcze 2-3 lub 
nawet 4 dozorców dla zadań poszczególnych. 

Przy takiej organizacji może się okazać, iż dla 
T aylorowskich studjów nad czasem pracy i dla opra· 
cowania materjału starsi wiekiem sztygarzy wyświad
czą kopalni wielce pożyteczne usługi, podczas gdy bę
dąc już nieodpowiednimi do natężonej pracy sztygara 
oddziałowego, wartość i wiedza ich leży odłogiem .. 

Gdzie najniezbęt:lniejszą jes t poprawa nadzo· 
ru,--łatwo się ujawnia przez statystykę ruchu, któ· 
ra wykazuje wszelkie braki produkcji. Ta statysty
ka, udoskonalona podług m etody Taylora, wykaże, 
naprzykład, wszelką przerwę w pracy,- jej okres i 
przyczynę; widząc częste zakłócenie w pracy wsku
tek np. braku powietrza sprężonego, próżnych wóz· 
ków lub drzewa, można zastosować subtelniejszy 
nadzor w tych poszczególnych działach, mianując 
specjalnych kierowników lub dozorców. Gdy ta sa
rna statystyka wykaże, w jakim stopniu zmniejszył 
się nieład, wówczas łatwo obliczyć w pieniądzach 
ekonomiczne znaczenie nowego posterunku nadzor· 
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czego. Im subtelniej jest organizowaną statystyka • siebie ponadto inny jeszcze obowiązek: „Kierowni
ruchu, tern pewniej odnajdują się słabe miejsca ko- : ctwo powinno zjednoczyć rozproszoną wiedzę po
palni i droga ich uzdrowienia przez ulepszenie nadzo- szczególnych robotników, uporządkować ją, poczy-:
ru osobistego. Taylor zaleca dobry sposób kontroli . nić odpowiednie notowania, a następnie sformuło
nadzoru osobistego przez biuro. W celu regularnej wać te wiadomości, jako zasady, przepisy i wzory 
rewizji stanu maszyn i innych urządzeń technicznych dla pomocy i wygody robotnikowi w pracy co
w stałych odstępach czasu, biuro prowadzi tak zwa- dziennej". 
ny dziennik termin6w. Tę bynajmniej nie nową myśl ' W górnictwie również widzimy energiczne wy
należy przeprowadzić jaknajszerzej, stosując ją szcze- . siłki umysłowe w kierunku zamiany pracy ludzkiej, 
gólniej do wszystkich części budowli kopalnianych. · pracą maszyny i coraz dalszego udoskonalenia tej 
Nadzór osobisty staje się przez to więcej systema- ostatniej. Jednocześnie udzielanie wiedzy górniczej; 
tycznym; wxkazy .o regularnie odbywających się re- we wszystkich jej rozgałęzieniach, rozwinęło się w 
wizjach i badaniach .Qział~ą jako kontrola kontroli doskonale działający system wykładów w wyższych 
i zapobiegają wkradaniu się większych defektów. i średnich szkołach górniczych; zagadnienia prakty

. ki kopalnianej są dokładnie badane i roztrząsane w B,.--~onkowanie operacji robotniczej 

___.---W nioski powyższe o kontroli rachunkowej i 
osobistej w górnictwie zawierają, powołując się na 
Taylora, szereg pobudek i propozycji, które się wy
dają, w stosunku do przyjętego obecnie, zbyt dale
ko idącemi. Lecz dotąd mowa była o środkach i 
drogach, które w tej lub innej formie stosują się 
już obecnie. Coś zasadniczo nowego widzimy do
piero rozczłonkowaniu operacji robotniczej na je~ 
najmniejsze części. Ostateczny cel T aylora-rozkła~ 
aż do poszczególnych ruchów ręki i całkowite 
objektywne ustalenia (uprzedmiotowanie) podstaw 
dla mierzenia wydajności i zapłaty, musimy uznać 
~ jako nie dający się osiągnąć w górnic
twie. Lecz wszelki krok w kierunku ~opięcia tego 
celu ma ogromne znaczenie, gdyż daje nam cząstkę 
podstaw w chwiejnej dziedzinie górniczych spraw 
akordowych (Gedingewesen). Myśl Taylora, gdyby 
nawet ją udało się tylko częściowo urzeczywistnić, 
posiada tak wielką doniosłość dla górnictwa, że 
bliższe jej zbadanie wydaje się usprawiedliwionem. 
W celu szerszego ujęcia zagadnienia należy najpierw 
spojrzeć na istniejącą dotąd wiedzę o elementach 
operacji pracy. 

1. Dotychczasowy brak naukowego zbadania 
operacji pracy. 

Od czasu jak przemysł zaczął się rozwijać, 
usiłowania organów kierowniczych i inżynierów, 
zwrócily się przeważnie w stronę udoskonalenia 
maszyn. J:raca maszyny -była rozważaną w pier
wszym rzędzie i bardzo troskliwie, lecz nie zwraca
no uwagi należytej na to, jak wykonywuje robot
nik swoje zadanie. Najbardziej doświadczeni kie
rownicy wkładali na swoich robotników zagadnie~ 
nie o najlepszem i najpraktyczniejszem wykonaniu 
pracy. Zwrócenie uwagi na pracę robotnika, na 
podstawach naukowych, przyszło dopiero w naj
nowszym czasie. Obecnie już stawiane są wyma
gania, by administracja dążyła do obudzenia jaknaj
wyższego zainteresowania, pozyskania jaknajśmiel
szej J!!!cjatyw u każdego robotnika. 

W systemie Taylora, inicjatywa taka powinna 
być wyzyskaną, przyczem zarząd bierze tutaj na 

literaturze fachowej , stojącej na wysokim poziomie. 
Czy chodzi o postęp mechaniczny (naprzykład ryn
ny potrząsalne i t. p.), czy o warunki zalegania, co 
jest ważne dla wyboru systemu odbudowy (działa
nie ciśnienia skał, przy rozmaitych systemach od
budowy i podsadzki), zawsze po ujawnieniu zagad
nienia, zaczyna się jego naukowe opracowanie, dro
gą doświadczeń lub prób praktycznych i teoretycz
nego roztrząsania. Lecz jaką rolę odgrywa robot
nik i jego praca w tych naukach górniczych~ Praw
da, że klasa górnicza stała się nie mnie/od innych 
grup zarobkowych, przedmiotem dociekań nauko
wych w zakresie polityki socjalnej, a więc, ubezpie
czeń robotniczych, ochrony pracy, kwestji mieszka
niowej, wędrówek robotniczych, odżywiania, wresz
cie zastępstwa prawno-ekonomicznego i prawno-po
litycznego. We wszystkich tych badaniach, jądrem 
i celem dociekań jest nie sama praca, lecz wypły
wające z meJ rezultaty z punktu widzenia ogólnej: 
pomyślności, lub niedostatku robotnika i jego ro
d7.iny. 

We właściwej literaturze górniczo-hutniczej~ 
również nie znajdujemy systematycznego badania 
operacji pracy, jako takich (Selbstzweck). Jeżeli 
rozpatrują się czasami elementy pracy ręcznej , to 
czyni się to dla celów specjalnych, naprzykład, gdy 
chodzi o zamianę ludzkiej siły fizycznej, przez ma
szynę lub o normowanie systemu płacy, jako pod
niety do zwięks7enia wydajności. Jednak i tu i tam,. 
potrzebną jest pewna ingerencja do wewnętrznej 
istoty pracy ręcznej, 

{ Jeżeli maszyna powinna częściowo zastąpić 
pracMczną, wynalazca lub inżynier konstrukcyjny 
muszą poznać elementy pracy tej maszyny. Przy 
odnośnych badaniach maszyn, naukowość, metody
cznosc leżą jednak przeważnie w płaszczyźnie tech
niki maszynowej, to znaczy, w dążeniu do stworze
nia takiej maszyny, która najekonomiczniej wyko
nywuje poprzednią pracę ręczną. Przytem zważa 
się jeszcze na to, by organa pomocnicze maszynyr 
możliwie gładko wchodziły do operacji ogólnej, by 
wszelkie manipulacje przy maszynie, mogły się wy
konywać szybko i dogodnie. Części operacji, wy
konywane i nadal ręcznie, pozostają bez badania~ 
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Należałoby więc przynajmniej, obok maszyny, 
uwzględąić sprawę narzędzi ręcznych.' Rzeczywiście, 
Kursy górnictwa opisują je i naukowo objaśniają 
ich zasadnicze własności; brakuje jednak systema
tycznego wykładu o naukowym sposobie działania. 
Tradycja dotąd jeszcze zachowała najrozmaitsze mo

·dele jednakowych narzędzi; doświadczenie robottii-
lca uważa się tutaj za czynnik miarodajny i całkiem 
nie widzimy metodycznego doboru najlepszych na
rzędzi sposobem Taylora, słusznie przyznającego 
tylko jedno istotnie najlepsze narzędzie, dla każde
·go poszczególnego wypadku. W ogóle trzeba stwier
dzić, iż kwestia narzędzi górniczych, wcale nie przy
-czyniła się do naukowego zgłębienia istoty pracy 
ręczneJ. 

WACŁAW BÓBR 
inżynier górniczy. 

Przyjęty w górnictwie system płac, opiera się 
· całkiem na końcowym wyniku przebiegu pracy i 
nie ma bezpośredniego związku z pojedynczemi jej 
ogniwami. Czasami tylko, by znaleśĆpewną pod
stawę płacy; rozkładano ogólny jej wynik na części 
składowe, ażeby w następstwie wrócić ponownie do 
ustalenia poszczególnych naturalnych, technicznych 
i osobistych warunków pracy. Lecz sposoby te są 
jeszcze nowe i nie znalazły żadnego prawie uzna
nia w praktyce, gdzie jedyną miarą wydajności jest 
ocena (w przybliżeniu), na podstawia pracy po
przedniej, a oparta na tern ugoda, stanowi normal
ny sposób zapłaty. Wobec tego kwestja ta, jak i 
kwestja stosowania maszyn i narzędzi. bardzo ma
ło przyczyniła się do naukowej analizy operacji pra
cy w górnictwie. 

Czy Stanom Zjednoczonym A. P. 
grozi rychłe wyczerpanie zasobów ropy naftowej. 

Znaczenie gospodarcze i polityczne złóż ropy 
naftowej jest obećnie ogólnie znane i doceniane. 
Dla utrzymania na współczesnym poziomie życia 
gospodarczego świata cywilizowanego oraz dla 
utrzymania pogotowia obronnego poszczególnych 
państw, koniecznem jest zapewnienie im stałej do
stawy produktów naftowych. Stawia to w uprzy
wilejowane położenie kraje, posiadające własne zło
ża naftowe i własny przemysł naftowy, czyniąc jed
nocześnie wielkie złoża naftowe świata objektem 
walki o wpływy ze strony państw, nie posiadają
cych takich złóż na swoich własnych obszarach. 
Podłożem większości ' poważniejszych konfliktów 
międzynarodowych po wielkiej wojnie jest właśnie 
walka o opanowanie światowych złóż ropy nafto
wej- dostate cznie wspomnieć o obecnym konflikcie 
między Anglją i Turcją o granice Iraku, finał któ
rego dalekim jest od rozwiązania, pomimo zapad
łej decyzji Ligi Narodów. 

Przy obecnem ukształtowaniu światowej pro
dukcji ropy naftowej, dominujące znaczenie w za
opatrywaniu międzynarodowych rynków w produk
ty naftowe mają Siany Zjednoczone A. P„ dające 
ponad 65% światowej produkcji tego surowca. Po
tężnie rozwinięty przemysł naftowy jest wielką siłą 
w ręku Stanów Zjednoczonych i · stanowi przytem 
jedną z głównych pozycji w bilansie gospodarczym 
tego kraju. 

Dla ilustracji przytoczymy, że w r. 1924 war
tość ogólna eksportu Stanów Zjednoczonych wyno
siła 4~98 milionów dolarów, pr~yczem wedlug_głów-

nych grup towarów, eksport przedstawiał się, jak 
następuje: 

Bawełna . . . . 
Ropa i produkty naftowe 
Pszenica 
Stal i żelazo . 
Tytoń . 

1083 milj. dol. 
418 
328 
221 
185 

Jak widać, eksport produktów naftowych za1-
muje drugie miejsce w bilansie płatniczym. 

Będąc głównym producentem ropy naftowej, 
Stany Zjedn. są jednocześnie głównym konsumen
tem produktów naftowych. 

W r. 1924 światowe wydobycie ropy naftowej 
wynosiło 141 542 tysiące tonn metr. Z tej ilości 
zużycie własne i eksport Stanów Zjedn. stanowiły 
102 307 tysięcy tonn metr., czyli ponad 72% . . Zuży
cie roczne produktów naftowych na glowę ludno- • 
ści stanowi przeciętnie w Stanach Zjedn. około 90 
kg, podczas gdy w państwach europejskich waha 
się ono od 1 ł do 25 kg. 

Z powyższego widać, jak wielkie znaczenie 
posiada przemysł naftowy dla Stanów Zjedn. To 
też utrzymanie tego przemysłu na dotychczasowym 
poziomie i zapewnienie mu możliwości rozwoju na 
przyszłość jest od dłuższego czasu jedną z trosk 
gospodarczych i poli_tycznych sfer kierowniczych Sta
nów Zjedn. Jeszcze przed wielką wojną powstało 
w tym kraju groźne pytanie, czy zapasy naturaJne 
ropy naftowej pozwolą na dłuższy przeciąg czasu 
utrzymać produkcję na dotychczasowym poziomie 
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i prowadzić dotychczasową liberalną politykę naf
tową, czy też kraj będzie wkrótce postawiony przed 
faktem wyczerpania swoich zapasów tego cennego 
surowca. 

Dokonywane dotychczas obliczenia doprowa
dziły do pesymistycznych wniosków, życie jednak· 
że zadawało im stopniowo kłam, gdyż od czasu do 
czasu następowały odkrycia nowych bogatych złóżJ 
oraz rozszerzane były obszary znanych złóż. 

W r. 1923 prez. Coolidge, chcąc otrzymać kon· 
kretne rozwiązanie problematu, celem przyjęcia od
powiedniej linji w polityce naftowej rządu, polecił 
dokładne zbadanie sprawy zasobów ropy naftowej 
w kraju F ederal Oil Conservation Board. Pomoc 
swą tej instytucji zaofiarowała ruchliwa organizacja 
przemysłowców naftowych Stanów Zjedn.- Ameri
can Petroleum Institute . Organizacja ta w.ydzieliła 
ze swego grona komitet, złożony z 1 1 osób, wybit
nych fachowców, pod przewodnictwem p. J. Edgar 
Pew, prezesa Amer. Petr. Inst., oraz p. Dallas, w. 
prezydenta Sun Oil Co. Komitet ten zakończył po 
kilku miesiącach swoją pracę i ogłosił drukiem ob
szerne i nader ciekawe sprawozdanie.1) Wobec waż· 
ności sprawy dla Polski, jako kraju, produkującego 
ropę naftową, oraz wobec oryginalnego ujęcia sze· 
regu kwestji, dotycząc!•ch przyszłości przemysłu naf
towego i linji, któremi ma kroczyć, zdaniem fachow
ców amerykańskich rozwój tegoż - poniżej pozwa
lamy sobie przytoczyć krótkie streszczenie ważniej
szych wywodów tej pracy. 

Przewodnią ideą tej pracy i.est zasada, że ce
na, podaż i popyt są jedynie regulującymi czynni
kami w życiu gospodarczem wogóle, a w tej licz
bie i w przemyśle naftowym. O ilt. złoża ropy 
naftowej będą wyczerpane, z punktu widzenia obe
cnie stosowanych metod eksploatacji, popyt zaś po
zostanie na dotychczasowym poziomie - celem po
krycia tegoż zostaną zastosowane nowe, bardziej 
kosztowne systemy wydobycia ropy, względnie bę
dą wykorzystane inne surowce, co będzie możliwe 
wobec jednoczesnego nieuniknionego wzrostu cen. 

Sprawozdanie komitetu składa się z trzech 
części, a mianowicie: 

I. Powstanie. i rozwój przemysłu naftowego 
Stanów Zjedn. 

2. Sprawa zasobów ropy nąftowej St. Zjedn. 
3. Przyszłe ukształtowanie zapotrzebowania 

na produkty naftowe i widoki pokrycia takowego. 
W końcu sprawozdania przytoczone są ogólne 

wywody. 
Przy streszczeniu sprawozdania Komitetu 11-tu 

będziemy przytrzymywać się przyjętej w nim ko
lejności ujęcia przedmiotu. 

Il. 
Przemysł naftowy Stanów Zjedn. posiada 9 

miljardów dolarów zainwestowanego kapitału i za-

1) American P etroleum, Supply and Demand. M, Graw 
Hill Book Co. Inc. Nev-York. 1925, 

trudnia 750 OOO pracowników i robotników. Podczas-
66-u lat istnienia tego przemysłu, do dnia 31 mar
ca r. 1925 zostało odwiercone 658 029 szybów, a w 
tej liczbie: 

a) szyby nieprodukcyjne . . . 133 435 szt. 
b) szyby produkcyjne, lecz obecnie 

wyczerpane 
c) szyby, produkujące gaz 

31 marca r. 1925 

. . . 
ropę w d. 

Razem 

228447 

296 147 „ 
658 029 szt. 

Produkcja ogólna ropy naftowej od początku 
wydobvcia do dn. 31 marca r. 1925 wyniosła okrą· 
gło 7 871 milj. baryłek. Szybki i znaczny swój roz
wój w ostatnich dziesięcioleciach przemysł naftowy 
Stanów Zjedn. zawdzięcza wynalezieniu motoru 
spalinowego. 

Wydobycie ropy w r. 1900 
„ „ 1913 

" 
„ „ 1923 
" „ 1924 

63,62 milj. 
248,45 „ 
731,00 " 
714,00 

bar. 

.„ 

Pomimo stałego wzrostu popytu, oraz pomimo 
stale zjawiających się przepowiedni o wyczerpaniu 
się zasobów naturalnych ropy, cena naogół wzro· 
sła mało, wobec odkrywania od czasu do czasu no
wych złóż. Tak np. cena baryłki ropy Centralnych pro· 
wincji w r. 1913 wynosiła 0,934 dol. za baryłkę, w 
r. 1924 zaś 1,45 dol., co po wprowadzeniu popraw
ki na obecny kurs dolara wynosi w /g kursu przed
wojennego 0,967 dol. To samo widzimy i w dzie
dzinie ceny produktów naftowych: w r. 19 13, gdy 
Stany Zjedn. poinadały l milion samochodów, ce
na benzyny samochodowej wynosiła 16,8 centów za 
galon, w roku 1924-ym zaś, przy 16 milionach sa· 
mochodów, cena tej benzyny wynosiła 12 centów 
(po przeliczeniu ceny efektywnej, na przedwojenny 
kurs dolara). 

Początkowo główną produkcję dawały wschod
nie stany, a mianowicie: P ensylvania, Ohio, Zacho
dnia Wirginja. Stany te dały dotychczas z obszaJ 
ru 805 OOO akrów, l 625 miljonów baryłek ropy. 
Następnie punkt ciężkości przemysłu, przeszedł do 
Stanów Oklahoma, Teksas i Kalifornia, które z 
obszaru 599 147 akrów, dały dotychczas 4 649 mil
ionów baryłek ropy. 

Amerykański przemysł naftowy nie posiadał 
nigdy podczas swego istnienia większych zapasów 
ropy w złożach, uprzednio zbadanych i przygotowa
nych do eksploatacji. Rozwój swój przemysł naf
towy zawdżięcza jedynie stale prowadzonym, sze..
rokim robotom poszukiwawczym, co było umożli
wione przez niereglamentowane kształtowanie się 
cen ropy, wolność w przejawianiu przedsiębiorczoś..
ci prywatnej i przez stały dopływ kapitałów. Przy
szłość tego przemysłu leży w ścisłej współpracy na
uki i przedsiębiorczości prywatnej. 

Przechodząc do określenia zapasów natura} ... 
nych ropy naftowej w Stanach Zjedn., autorzy spra-
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wozdania powstrzymują się od wyrażenia tych :ta
pasów w ilościach baryłek, celem niepowtarzania 
błędów dotychczasowych obliczeń. · Ilości baryłek 
podane są tylko dla złóż już ódwierconych i zba
.danych. 

Żródła przyszłej produkcji ropy naftowe, spra-· 
w.ozdan'ie dzieli na kategorje następujące: 

1. Znane i zhadane złoża ropy naftowej, a 
-w nich 

a) zapasy możliwe do wydobycia dotychcza
sowemi metodami eksploatacji, 

b) zapasy możliwe do wydobycia udoskonalo
nymi sposobami eksploatacji. 

. Zap~§y te wyrażone„ są w ilościach baryłek, a 
m1anow1c1e: 

a) · 5 321,43 milj. baryłek, 
b) 26 OOO „ „ (przyjęto, Że ha każ-

dą wydobytą szybami wiertniczymi baryłkę ropy1 

pozostają w złóżu dwie baryłki, niedając·e się wy
·dobyć, dotychczasowymi metodami eksploatacji). 

2. Obsz ary, które mogą zawierać ropę nafto-
wą, dotychcza's jednak nie zbadane. 

3. Zloża łupków bitumicznych. 
41 Złoża węgli kamiennych. 
5. Zloża węgli brunatnych. 

III 
Mówiąc o ulepszonych metodach eksploatacji. 

.Sprawozdanie przytacza następujące z nich, obecnie 
już wypróbowane na rożnych obszarach naftowych: 

a) Pr ze p ł ó ka n i e (flooding). Do jednego z 
szybów, ·wprowadza się pod pewnem ciśnieniem 
wodę, przyczem ta ostatnia wypłukuje cząsteczki 
ropy z piasków ropnych i przenosi je do innych 
szybów, znajdujących się w pobliżu. 

Metoda ta znalazła zastosowanie na Bradford
Field, przyc7.em wydobycie, które wynosiło w roku 
1906-ym tylko 1,9 milj. baryłek, zostało podniesio
ne dzięki jej zastosowaniu do 3 milj . baryłek rocz
nie. Tą samą metodą Forest Oil Co., otrzymuje 
na swoich kopalniaćh I O OOO do 12 OOO baryłek z 
akru, czyli więcej niż dawniej przy pompowaniu 
ropy z szybów. Ko$zty ~ego sposobu eksploatacji 
są wysokie i możliwość zastosowania tegoż, zależy 
od warunków geologicznych. 

b) Metoda zgęszczonego powietrza 
lub ga z u (Compressed air or gas method), zwa
na inaczej „Mazietta" lub „metoda Smith-Dunn". 

Metoda ta, stosowana z powodzeniem od ro
ku 191 I-go w zachodnich Stanach Ameryki Półno
cnej w 80°0 wypadków zastosowania, dała dobre 
wyniki. Do szybów sąsiednich z produkcyjnym 
wprowadza się zgęszczone powietrze lub gaz ziem" 
ny, które tworzą ciśnienie 'w złożu i spędzają ropę 
do szybu produkcyjnego. · · 

c) Metoda .odwadniania (unwatering), 
sprowadza się do- systematycznego odpompowywa
nia Wody, zalewającej wyczerpane szyby: · W ~ed~ 
nym wypadku przy zastosowaniu tej metody na po.: 

lu naftowem o obszarze I OO akrów, otrzymano w 
przedągu trzech lat 146·000 baryłek. 

d) P o d z i e m n a o d b u d o w a z ł ó ż r o p y 
n aft o w .ej (mining), rozpoczęta w Pechelbronn. 
Pola naftowe Pechelbronnu, oddały przez pompo
wanie szybami wiertniczemi 17% zawierającej się w 
nich ropy naftowej, pączem uznane były za wy
czerpane Podziemna odbudowa tych złóż, umożli
wiła wydobycie dalszych ilości ropy, zawierającej 
się w ni'ch tak, że w złożu zostaje tylko Qk-oło 8% 
początkowej zawartości tejże. Przeniesiona na 
grunt amerykański, metoda ta zosti'lła uleps.~ona w 
kierunku zmniejszenia niebezpieczeństwa pracy (Pa
tent Leo Ratmey ). · · , 

Wszystkie te ulepszone metody ekspłoataeji 
złóż są praktycznie wypróbowane, możliwość ich 
zastosowania jednakże zależy od miejscowych wa
runków geologicznych, oraz od warunków ekono
micznych, gdyż w porównaniU z ogólnie stosowaną 
eksploatacją, zapomocą pompowania lub tłokowa! 
nia ropy w szybach, pociągają za sobą znaczne 
koszta. W odpowiednich ~arunkach ekonomicznych, 
mogą znaleść zastosowańie i doprowadzą do wy
dobycia tych zapasów ropy, które obecnie są ni~· 
dostępne. 

Ogólna ilość ropy, która może być wydobyta 
ze znanych złóż: Stanów Zjedh. obecnymi sposoba
mi oraz zapomocą zastosowania metod ulepszo
nych, wynosi około 31 OOO miljonów bai-yłek . 

IV . . 
Sprawa ropy ńa obszarach, na których moina 

oczekiwać jej znalezienia, wychod~ąc z' przesłanek 
natury geologicznej , przedstawia się jak następuje,. 

. Obszar Stanów Zjedn. A P. wynosi 1936,49 
miljonów akrów. Z tego obszaru 827,79. milj. akrów, 
sądząc z budowy geologicznej tychże, absolutnie 
nie mogą zawierać ropy naftowej. Znane i produ
kujące złoża ropy naftowej stanowią łącznie 2, 14 
milj. akrów, pozatem I, I O milj. akrów uważane są 
za naftonośne. Na pozostałym obszarze 1105,45 milj. 
akrów, stanowiącym 57% obszaru Stanów Zjedn„ 
możliwem jest znalezienie ropy naftowej, czyli jak 
się wyraża Sprawozdanie I I-tu - „niewykluczoną 
jest możliwość znalezienia ropy". 

W poszczególnych prowincjach naftowych ob
szary te grupują się jak następuje (w tysiącach a
krów). 

· Prowincja naftowa 

W schodnie Stany 
Kentucky, Tennes

see i _pół. wsch. 
·. Stany . . 
prow. Centralna i 

stany północno 
Ce'ntrąlne:: 

cis 

•N~ ~ o_,.., ... „ o 
N c c:: 

I 019 58 

254 85 

514 . · 440 

179894 174[097 

148925 63078 

248088 86 723 . 
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Texas, Louisiana, 
Arkansas i Mis· 
s1s1pp1 . 248 433 241 503 30082 

Góry skaliste i St. 
Zachodnie 106 88 287 045 473811 

Razem 2141 1 104 I 105 455 827 791 , 

Rozumie się, prawdopodobnie tylko nieznacz· 
ny odsetek z pośród wielkich obszarów, zakwalifi
kowanych do kategorji tych, na których możliwem 
jest znalezienie ropy, - okaże się w rzeczywistości 
roponośnym. Lepsze widoki przedstawia możliwość 
odwiercenia ropy na głębszych poziomach eksploa· 
towanych obecnie złoży. Eksploatację tych pozio· 
mów umożliwi zastosowanie bardziej doskonałych 
sposobów wiercenia, oraz nowożytnych metod po· 
szukiwawczych-jak np. czułej wagi (Torsionswage) 
i sejsmografów. Znalezienia ropy na głębszych po· 
ziomach należy oczekiwać na polach naftowych w 
Stanach Texas, Louisiana, Arkansas, na niektórych 
obszarach Złotego wybrzaża, gór Skalistych i częś. 
ciowo w Kalifornji. 

Ta część sprawozdania Komitetu 1 l·stu zakań
cza się następującym ustępem: „Powyższe wywody 
pokazują, że możemy z pewnością oczekiwać na 
produkcję znacznych ilości ropy naftowej jeszcze 
podczas długiego szeregu lat. Zważywszy na wiel· 
kie zapasy ·ropy pól naftowych obecnie eksploato· 
wanych, plus zapasy ropy, znajdujące się na głęb· 
szych poziomach niektórych z tych pól oraz na za· 
pasy ropy nowych pól naftowych, położonych na 
wielkich obszarach, które muszą być jeszcze dokła· 
dnie zbadane, i na ilości ropy, pazostające w złożach 
po wyeksploatowaniu ich obecnymi systemami -
-należy przyjść do przekonania, że znajdujące się 
w złożach zapasy ropy naftowej są olbrzymie w 
porówn1rniu do dotychczas wydobytych ilości tejże 
przez cały_ czas istnienia przemysłu nafto')-Vego Sta· 
nów Zjednoczonych. 

V. 

Prócz złoży naturalnych ropy naftowej, dalszym 
źródłem produkcji tejże są złoża łupków bitumicz· 
nych oraz węgli kopalnych. Produkcja olejów i 
benzyny z tych surowców możliwą będzie jednak 
tylko wówczas, gdy produkty te osiagną na ryn· 
kach taką cenę, że praca ta będzie się okupywać. 

Zapasy łupków bitumicznych na terytorium 
Stanów ·Zjedn. A. P. obliczone są w wysokości 
394 miljardów ton (short tons). Z tej ilości może 
być otrzymane 108 miliardów baryłek smoły łupko
wej, które dadzą 25 miljardów baryłek olejów pęd
nych. 

Zapasy węgli kamiennych w Stanach Zjedn. 
do głębokości 3000 stóp obliczają się w wysokości 

2460 mil jardów ton, do głębokości . zaś 6000 stóp 
31 OO miljardów ton. Ilość ta może dać 2000 miljar
dów baryłek smoły węgłowej. Uwzględniając eko
nomiczne warunki przemysłu węglowego, a miano
wicie, że część węgla sp,alana jest w warunkach~ 

·wykluczających zastosowanie procesu· suchej- desty
lacji, Sprawozdanie 11-~u określa możliwą do otrzy
mania ilość smoły węglowej w wysokości 525 miljar
dów baryłek, które dadzą 92 miljardy baryłek ole
jów pędnych. 

Zapasy węgli brunatnego w Stanach Zjedn. 
stanowią 986 miliardów ton. Z tej ilości można 
otrzymać 70 miljarzów baryłek smoły węglowej, któ
re mogą dać okrągło 12 miljardów baryłek olejów 
pędnych. 

Przytem Sprawozdanie 11-tu zaznacza, że wy
dobycie węgli kopalnych specjalnie w celu produkcji 
olejów, byłoby zbyt kosztowne, co zmiejsza znacz
nie wartość zapasów tych węgli jako surowca dla 
produkcji olejów. Koks, pozostający po odpędzeniu 
olejów, musiałby być zużywany jako materiał opa· 
łowy, tak że wysokość wydobycia węgli normowa
łaby się zapotrzebowaniem na ten produkt. w· związ
ku z tern praktycznie otrzymywałyby się stosunko
wo niewielkie ilości olejów pędnych. W r. 1924 
np. zużycie węgli kopalnych w Stanach Zjedn. sta
nowiło 428 milj. ton. Z ilości tej można otrzymać 
tylko 306 milj. galonów benzyny, czyli 3~, zapotrze· 
bowania rocznego kraju. 

Poniżej przytaczamy zestawienie zapasów łup
ków bitumicznych w poszczególnych Stanach. 

Zapas łupków w Zapas smoły łup· 
S t a n y 1000 short tons kowej w 1000 b ary· 

łek po 42 galony 

Kalifornja 13 939 200 5 575 680 
Colorado 113792000 40640 ooo 
Indiana 69696000 13 939 200 
Kentucky 90604800 28993 536 
Montana . 6969600 I 393 920 
Nevada 7 219 2 !65 
Utah 92 159000 16 588620 
Wyoming 7176000 I 291 680 

Razem 394343819 106424801 

Do sprawozdania dołączone jes t memorandum 
pióra p. R . H. Dickson w sprawie możliwych spo· 
sobów zastosowania otrzymywanych z węgli kopal
nych produktów, jako materjału do popędu motorów 
spalinowych. Memorandum pomija benzyę i b enzol, 
wskazując inne produkty płynne, względnie sproszko· 
wane, a mianowicie: 

I. Materjał opałowy kolloidalny -
- drobno sproszkowany węgiel, zawieszony w ole
ju opałowym lub pędnym (drogą rozmieszania me
chanicznego). 

2. Gazogenerator przy motorze spa
l i n o wy m - gaz wytwarza się za pomocą małego
generatora, ustawionego -przy motorze spalinowym 
(naprz. na samochodzie ciężarowym, traktorze i t. p .) .. 
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Szereg takich generatorów został opatentowany w 
w różnych krajach. Sprawa ta zwłaszcza szeroko 
-Opracowywana jest we Francji. 

3. Alk oho l w ę g l owy z węgla lub kolcsu 
może być otr.zymywany alkohol metalowy. Autor 
sądzi, że w przyszłości produkcja ta znacznie się 
rozwinie, a alkohol ten znajdzie szerokie zastoso
wanie jako materjał pędny dla motorów spalino
wych. Dostosowanie konstrukcji tychże do tego pa
liwa, lub do mięszanki, wytworzonej drogą połą
czenia z nim innych płynów palnych, nie przedsta
wia większych trudności. 

4. Pr z y sp a Ie n i u węg 1 a d 1 a wy two
r z e n i a e n e r g j i e 1 e k try cz n ej - węgiel może 
być uprzednio poddanny suchej destylacji, przyczem 
-Otrzymane będą produkty uboczne, a wśród nich-
- smoła węglowa. 

5. Ga z o w a n ie węg 1 a. Otrzymywany przy 
suchej destylacji węgla, jako produkt uboczny, gaz 
może być odprowadzany rurociągami do miejsca 
zużycia Przytem cała sucha pozostołość destylacji, 
t. j. koks, może być również całkowicie zamienio
na w gaz. 

6. K r a k o w a n i e s m o ł y w ę g 1 o w ej, otrzy
mywanej przy suchej destylacji węgla przy niskich 
temperaturach,-przez destylację krakową tych ole
jów nastąpi rozszczepienie ciężkich węglowodorów, 
przyczem może być zdwojona lub potrojona ilość 
otrzymywanych lekkich frakcji. 

7. Przetworzen ie węgla w płynne 
węglowodory-hydrogenizacja węgla t. j. połą
czenie go z wodorem pod wysokim ciśnieniem 
{do 100 atm.) i przy wysokiej temperaturze (do 600°C) 
metodą dr. Bergiusa. 

8. W y k o rz y s t a n i e c i ę ż s z y c h o l ei o
pałowy c h. Obecna tendencja w budo~ie moto
rów spalinowych dąży ku skonstruowaniu motoru, 
do którego mogłyby być zastosowane cięższe ole
je opałowe, Rozwiązanie tego problematu umożliwi 
pokrycie zapotrzebowania rynku na oleje pędne 
przy mniejszym zużyciu surowca, gdyż i ciężkie ole
je opałowe znaj<;ią zastosowanie do popędu silników. 

9. Spr os z ko w a n e pa I i w o - możliwem 
jest, że uda się skonstruować motory spalinowe, do 
których jako materjał pędny móglby być zastoso
wany sproszkowany koks. Ten ostatni po zupełnem 
usunięciu zeń części lotnych, powinien w zupełności 
nadawać się do tego celu. 

VI. 
Po obliczeniu zapasów surowca, nadającego 

się dla wytwarzania materjałów pędnych, smaro
wych i opałowych, oraz po naszkicowaniu dróg, 
któremi będzie kroczyła technika wydobycia su
rowca. Sprawozdanie 1 I-tu przechodzi do określe
nia charakteru zapotrzebowania na te materjały w 
bliższej i dalszej przyszłości. Ta część sprawozda
nia, opracowana jest przy udziale szeregu specjali
stów i instytucji z różnych dziedzin życia gospo
darczego (między innemi część pracy wykonana zo-

stała prze:z; Harvard Economic Service). 
Sprawa określenia ukształtowania przyszłego 

zapotrzebowania na produkty pędne i smarowe ma 
pierwszorzędne znaczenie dla oceny ekonomicznej 
posiadanych zasobów, wobec czego ta cząść pracy 
została opracowana bardzo starannie. 

Sprawozdanie zajmuje się określeniem przy
puszczalnego zapotrzebowania tych materjałów pod
czas okresu 50 lat naprzód, t. j . do l 975 r. włącz
nie. Autorzy opierali się przytem na zapotrzebo
waniu przedwojennem trzech głównych grup pro
duktów naftowych, a mianowicie: 

a) Benzyna i zbliżone produkty, 
b) Oleje smarowe, 
c) Olej opałowy. 

Zapotrzebowanie ropy zostało wyliczone z su
my zapotrzebowania benzyny i olejów smarowych, 
w przypuszczeniu, że te produkty będą otrzymywa
ne głównie z ropy naftowej, wszelkie pozostalości 
zaś , otrzymywane .przytem pol;>0cznie z ropy, będą 
zużywane jako olej opałowy. Przytem przyjęto pod 
uwagę, że oleje opałowe są artykułem, który jest 
łsitwiej zastąpić innem paliwem, wysokość więc za
potrzebowania na oleje opałowe nie ma decydują
cego znaczenia dla wysokości wydobycia surowca. 
Nafta świetlna została zaliczona do grupy olęju 
opałowego, co jest nader charakterystycznem dla 
warunków amerykańskich. 

Dokonane obliczenia z natury rzeczy musiacy 
się opierać na szeregu hipotez i przypuszczeń. 
Główne z nich są-wzrost zaludnienia i ogólny kie
runek rozwoju życia gospodarczego kraju. 

Przed rrzejściem do rozpatrzenia materjału 
liczbowego, przedstawionego w sprawozdaniu pod 
postacią bardzo ciekawych diagramów, zatrzymamy 
się na krótko na wyjaśnieniu ważniejszych zasad 
dokonanych obliczeń. 

Obok wzrostu zaludnienia i rozwoju uprzemy
słowienia kraju, jest szereg innych czynników, wpły
wających na wysokość zapotrzebowania na produk
ty naftowe, łącznie z któremi należy rozpatrywać 
kwestję przyszłego ukształtowania się rynku tych 
produktów. Główniejsze z tych czynników są: 

a) Stopniowe przyzwyczajanie się ludności do 
bardziej oszczędnego rozchodowania materjalów 
pędnych. Obecnie, wobec stosunkowo niskiej ceny 
benzyny, zużywa się ją niedostatecznie oszczędnie. 
Badania „Bureau of Mines", między innemi stwier
dziły, że obecnie do 301; zużywanej przez silniki 
samochodowe benzyny, traci się wskutek nieodpo
wiednich gazowników (karburatorów) i t. p. 

b) Wprowadz~nie ulepszeń w konstrukcji sil
ników, celem pełniejszego wykorzystania energji 
materiału pędnego, wykorzystywanego obecnie za
ledwie w wysokości 5%. 

c) Udoskonalenie i rozszerzenie użycia silni~ 
ków Diesel'a. Te ostatnie mogą w wielu wypad
kach zamienić motory benzynowe. Wpłynie to na 
znaczne zmniejszenie zapotrzebowania ropy nafto-
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wej, gdyż silniki benzynowe zużywają tylko 25°~ ro
py w postaci benzyny, ulepszone zaś silniki Die
sel' a, zużywałyby ropę całkowicie. 

d) Zwyżka cen produktów naftowych, również 
wpłynie na bardziej oszczędną gospodarkę tymi 
produktami. Między innemi, sprawa 7astosowania 
oleju opałowego, czy też węgla lub prądu elektry
cznego- jest tylko kwestją ceny. O ile cena oleju 
opałowego wzrośnie, będzie on stopniowo zamienio
ny przez inne źródła energji. Wyrażone w spra
wozdaniu graficznie w postaci diagramatów, daty 
podajemy poniżej w postaci kolumn liczbowych. 

Wzrost zaludnienia Stanów Zjedn., przedsta
wia się jak następuje: 

Zaludnienie przeciętna li· 
Rok czebność 

o sob rodziny 
osób 

1850 23 191 ooo 6,4 
1900 75 994000 4,8 
1920 106418000 4,3 
1940 . 136300000 4,0 
1950 . 148680000 4,0 
1975 . 171 650000 4,0 

Przyjęto, że na każdą rodzinę złożoną z 4 
osób, będzie wypadał jeden samochód osobowy. 
. Ogólna ilość silników samochodowych będzie 
wzrastać jak następuje (w tysiącach sztuk). 

Rok 

19l 5 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 

Motocykle, 
Sam o c ho d Y ae roplany, Suma 

cięiere •• o'Scri:mw-e łódki motor. 

. "'"18 4ÓO"'" 
27 400 
31 500 
34080 
35678 
37 170 
38525 
39808 
40975 
41986 
42 913 

'" 2500 
3 ooo 
3 800 
4 700 
5 500 
6000 
6 500 
7000 
7 500 
8000 
8500 

481 
618 
720 
975 

1430 
1 820 
1978 
2 176 
2 333 
2475 
2647 

21 381 
31 018 
36020 
39755 
42608 
44990 
47003 
48984 
50808 
52461 
54060 

Wzrost uprzemysłowienia kraju, wyrażony je<>t 
wzrostem, stosowanych przez przemysł koni mecha
nicznych, jak następuje: 

r. 1869 
„ 1899 
" 1919 
„ 1930 
" 1940 
" 1950 
" 1975 

2 346 I 42 K. M. 
IO 097 893 
29 504 792 
51 000000 
75 ooo ooo 

100000000 
I 70000000 

Wzrost zapotrzebowania na poszczególne z 
3-ch grup produktów naftowych wyrażony jest w 
iloścjach maximum i minimum. Ilości maximum od
powiadają wzrostowi zapotrzebowania bez uwzględ
nienia wpływu czynników, które spowodują zmniej-

szenie zapotrzebowania, . . . 
bardziej a m1anow1c1e: 

oszczędne rozchodowanie produktów naftowych ze 
względu na wzrost cen oraz ulepszenie konstrukcji 
silników i t. p. ilości minimum wyprowadzone są. 
z uwzględnieniem tych czynników. 

Tablica 1. Maximum zużycia (w I OOO baryłkach). 
Rok Benzyna Oleje smar. Olei opałow. Ropa naft. 

1925 218215 20428 374000 716849 
1930 315 444 28311 455 ooo I 036253 
1935 365 780 33612 524 ooo 1 201 609 
1940 403044 38653 573 ooo I 324 023 
1945 431 560 43365 613 ooo I 417 699 
19!>0 455 549 47·994 641 ooo I 496 506 
1955 475 880 52 202 679000 I 563 293 
1960 495888 .5 6580 726000 I 629020 
1965 514311 60584 762 ooo I 689 542 
1970 531 006 64477 816000 I 744 385 
1975 547 156 68436 840000 I 797 439 

Tablica Il. Minimum zużycia {w I OOO baryłkach) : 

Rok Benzyna Oleje amar. 

Olej opałow. 
(pełne zapo1ru-
bowani~ floty 

wojen. l hand l. 
Ropa naft. 

o raz czt:śc z.apot. 
1011. przeu1. 

1925 63 ooo 
1930 157 722 14156 75 ooo 335 427 
1935 18.l 890 16806 83000 389633 
1940 201 522 19 327 86000 430 729' 
1945 215 780 21 283 86000 462 919 
1950 227 775 23997 83 ooo 490 574 
1955 237 940 26 101 77000 514261 
1960 247 944 28295 70000 537 786 
1965 257 156 30 292 76000 559 405 
1970 265 503 32239 81 ooo 579 234 
1975 273 578 34 218 83 ooo 598 583 

Sprawozdanie podaje następujące wyjaśnienia 
tych liczb, oraz wysnuwa z nich następujące wnioski: 

I. Be n zy na. 
Zużycie benzyny (Tabl. 1, „Maximum"), wzro

sme wobec oczekiwanego zwiększenia ilości samo
jazdów i silników przemvsłowych w roku I 930 do 
3 I 5,4 milj. baryłek z liczby 2 I 8,2 milj. baryłek w 
roku I 925. Następnie w związku z powolniejszym 
wzrostem liczby samojazdów po roku I 930, wzrost 
zużycia benzyny. będzie szedł wolniej i w r. 1940 
będzie ono stanowiło 403 milj. baryłek. W razie . 
utrzymania nadal tegoż tempa, zużycie benzyny w 
roku 1975 wzrośnie do liczby 547, I milj. baryłek, 
czyli będzie 2,5 razy większe, niż w roku 1925-ym. 
Wobec tego jednakże, że obecna sprawność (effi
ciency) silników spalinowych, zgodnie z opinją tech
niczną, może być zdwojona przez odpowiednie ule
pszenie ich konstrukcji, więc o ile to będzie doko
nane w okresie najbliższych 5-ciu lat, zużycie ben
zyny (Tablica Il, „Minimum") bc;dzie zmniejszone 
do połowy i w roku I 940 będzie stanowiło 201,5 
milj. baryłek, czyli mniej, niż w roku I 925. W ro-
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kud975, przy . zaistnieniu wspomnianego warunku, 
-ztJ.życie b~nzyny wyniesie 273,5 milj . barytek, czyli. 
tylko o 25% więcej, niż w roku 1925. 

2. O 1 e j e s ma r o w e. 
W zrost zużycia . olejów smarowych również za

leży od wzrostu liczby samojazdów i wzrostu · ilości 
.silników przemysłowych. Uwzględniając te .dwa 
.czynniki, przy zachowaniu obecnych metod smaro
wania, otrzymamy (Tablica I, Maximum), w roku 
1930 zużycie tych olejów w ilości 28,3 milj. bary-

.lek, wobec zużycia w roku 1925 w ilości 20,4 milj . 
baryłek, czyli wzrost wyniesie w tym okresie oko
ło 40%. W roku 1975, zużycie osiągnie olbrzymią 
liczbę 68,4 milj. baryłek. Przy zachowaniu jednak
że oszczędnościowych metod stosowania olejów, np. 
powtórne stosowanie używanego oleju, zastosowa
nie grafitu i t.p. (zużycie ich może być zmniejszo
ne do połowy. W tym wypadku (Tablica Il, „Mi-

. nimum"), zużycie olejów smarowych w roku 1930, 
wyniosłoby tylko 16,8 milj. baryłek, czyli byłoby o 
3,6 milj. baryłek mniejsz.e, niż w roku 1 925. Do
piero w roku 1945 zużycie olejów smarowych prze
kroczyłoby zużycie ich w roku 1925, a w roku 1975 
stanowiłoby 34,2 milj. beryłek, czyli , wzrosłoby o 
-67,5% w stosunku do zużycia w roku 1925. 

3. Ropa. · 
Zapotrzebowanie ropy obliczone jest w przy· 

puszczeniu, że wy•wkość takowego normowana jest 
przez zapotrzebowanie benzyny i olejów smarowych. 
Nie uwzględniając stałego ulepszenia metod prze
róbki ropy, oraz czynników, wpływających na 
zmniejszenie zapotrzebowania benzyny i olejów sma
rowych, otrzymalibyśmy zużycie ropy w roku 1930 
w wysokości 1 036 milj. baryłek (Tablica I „Maxi
mum "). Do roku 1975 liczba ta wzrosłaby do 
I, 797,4 milj. baryłek. 

Przy uwzględnieniu jednakże oczekiwanych u
doskonaleń techhicznych, otrzymamy zapotrzebowa
nie ropy (Tablica Il, „Minimum"), w roku 1930 w 
wysokości tylko 335,4 milj . baryłek, czyli ilość mniej
.szą, niż połowa zużycia ropy w roku 1925. · Przy 
zachowaniu tych tendencji rozwojowych, otrzyma
my zużycie ropy w roku 1975 w wysokości 598 583 
tysięcy baryłek, czyli około 20% mniej, niż w roku 
1925-ym. 

4. O l ej o pał owy. 
Wysokość zapotrzebowania oleju opałowego, 

'Została obliczona na podstawie następujących prze
słanek: 

a) Olej opałowy otrzymuje się jako pozosta
~ość przy produkcji benzyny i olejów smarowych. 
Wysokość produkcji jego, jest funkcją wysokości 
produkcji tychże. Ze względów ekonomicznych, za
potrzebowanie na olej opałowy, musi dostosować 
się do podaży. 

b) Oczekiwany rozwój przemysłu, wymagałby 
zwiększenia . zastosowania oleju opałowego, o ile 
jednakże .!Vzględy ekonomiczne staną temu na prze
szkodzie, będzie produkt ten z łatwością zastąpio
ny innym materjałem opałowym (np. węglem). 

Pozatem autorzy podkreślają, że nawet przy 
najdalej idącym _udoskonaleniu metod przeróbki 
ropy ~ kierunku zwięks·zeIJ.ia wydajności benzyny 
i olejów smar9W;ych, produkcja oleju opałowego 
zawsze będzie natyle wysoką, że pokryje w zupeł
ności. zapotrzebowanie na ten produkt ze strony 
marynarki wojennej i handlowej Stanów Zjedn., 
oraz niektórych dźialów przemysłu . 

W tablicy I, (Maximum), podane jest zużyi;ie 
oleju opałowego . w te) wysokości, w jakiej 1;J:kształ~ 
towałoby się ono o ile nie byłyby wykonane, wspo
mniane wyżej ulepszenia techniczne. . · 

W tablicy Il, (Minimum), podane jest zapo
trzebowanie marynarki wojennej i handl.owej, oraz 
zmniejszone zapotrzebo.wanie przemysłu ląd9wego. 

W roku 1940, zapotrzebowanie na ·olej opało
wy ze strony tych działów przemysłu, wzrośnie do 
86 milj. baryłek. Następnie nastąpi zmniejszenie za
potrzebowania, ze względu na oczekiwane udosko
nalenia silników i kodów okrętowych. 

Przytoczone liczby zapotrzebowania produktOw naf
towych, w zestawieniu z U)yliczoną wyżej wysokością za
pasów naturalnych surowca pokazują, że obawy co do 
rychłego wyczerpania tych zapasów, są płonne. 

Vll. 

Między innemi, Sprawozdanie 11-tu podaje 
rownież daty, dotyczące wysokości strat ropy i pro
duktów naftowych, podczas długiej drogi tychże z 
kopalni do rafinerji i z rafinerji do organizacji sprze
dażnej i do konsumenta. 

Daty te wyprowadzone zostały na podstawie 
dat statystycznych, dostarczonych przez firmy naf
towe, reprezentujące więcej jak połowę przemysłu 
naftowego Stanów Zjedn. Straty te, obliczone w % 
do ilości dostarczonych produktów, przedstawiają 
się jak następuje: 

a) Straty przy magazynowaniu na kopalniach 
i przy transporcie z kopalń do rafineryj, wynoszą 
1, 15%, licząc na ilość dostarczonej ropy. Pozycja 
ta zawiera straty od parowania i przeciekania, nie 
zawiera jednak strat od pożarów, powodzi i t. p„ 
wynikłych z winy siły wyższej. 

b) Straty przy przeróbce i manipulacji w t~
finerjach w stosunku do ilości wziętej do przeróbki 
ropy, wynoszą 1,51%1). Pozycja ta . obejmuje straty 
przez przeciekanie, parowanie. straty przeładunko-
we, magazynowe i przeróbcze. ' 

c) Straty, wynikające przy sprzedaży produk
tC>w, składające się ze strat przez p::zeciekanie, pa

' rowanie, transport i przeładunek, wynoszą 0,67% w 
stosunku do sprzedanych ilości . . 

•• 
1
) Straty przy przeróbce ropy i manipulacjach rafineryj· 

nych, podane w wysokości tylko l ,51 °j0 w stosunku do ropy, 
skf adają eię tylko ze strat .p rzez parowanie, i;rzeciekanie i t.p, 
Nieskroplone gazy dystylacyjne, odpadki rafineryjne 'i t. p„ nie 
zaliczone są do s trat, gdyi znajdują zastosowanie. 
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VIII. 
Komitet 11-tu zakańcza swoje sprawozdanie 

następującemi wywodami: 
I. Niema żadnego niebezpieczeństwa co do 

rychłego wyczerpania zasobów ropnych Stanów Zje
dnoczonych. 

· 2. Należy uznać, że Stany Zjedn. A. P . po· 
siadają zapasy ropy zupełnie dostateczne dla za
pewnienia pełnego pokrycia potrzeb pogotowia 
obronneg,o państwa i innych główniejszych konsu· 
mentów na dłuższy okres czasu aż do chwili, gdy 
rozwój wiedzy technicznej zmniejszy zapotriebo
wanie na te produkty przez umożliwienie bardziej 
doskonałego wykorzystania ich własności lub też 
znajdzie inne źródła energji. 

3. Podaż i popyt produktów naftowych me 
mogą być w stałej równowadze ze sobą, "gdyż za· 
równo wysókość zapasów produktów, jak i zapo· 
trzebowanie tychże są w stałym wahaniu. Stale mo· 
żerny się spotkać albo z nadwyżką zapasów, albo 
też z brakiem tychże, co będzie znajdowało wyraz 
w kształtowaniu się cen. Te ostatnie będą os ta· 
tecznie korygowały . stan rzeczy, powodując zwyżkę 
lub zniżkę produkcji. 

4. Zapasy ropy naftowej, które można wy· 
dobyć zapomocą obecnie .stosowanych metod wy· 
dobycia, stanowią na polach naftowych, obecnie 
eksploatowanych, oraz za uznanych za naftonośne 
- 5,3 miljardów baryłek. 

5. Po wydobyciu powyższych ilości ropy obec
nemi metodami, pozostaną w obecnie eksploatowa· 
nych polach, oraz w uznanych za naftonośne - 26 
milja rdów baryłek ropy naftowej, które mogą być 
wydobyte ulepszonemi, obecnie zresztą, już znane· 
mi, metodami wydobycia. 

6. Zastosowanie ulepszonych metod głębo
kiego wiercenia pozwoli na wie lu polach naftowych 
na odwiercenie ropy na głębszych poziomach, po
łożonych poniżej obecnie eksploatowanych. Będzie 
to równoznaczne z odkryciem nowych złóż ropy 
n aftowej. 

7. Główna część zapasów ropy naftowej Sta· 
nów Zjed n A. P. znajduje się na obszarze I, I mi· 
!jardów akrów, budowa geologiczna których upo
ważnia do oczekiwania możliwości znalezienia na 
nich ropy. 

8. Dalszą rezerwę ropną posiadają Stany 
Zjedn. w postaci obszernych złóż łupków bitumicz
nych, węgli kamiennych i węgli brunatnych, z któ
rych mogą być otrzymane materjały pędne, opało
we i smarowe, o ile cena rynkowa tychże pokryje 
zwiększone koszty produkcji ich z powyższych su-
rowców. 

9. Pomimo, iż sprawozdanie c~yni swe obli
czenia tylko na podstawie zapasów naturalnych Sta· 
nów Zjedn., wspomina jednak, że nie należy przy
tem zapominać o możliwości importu ropy i jej po
cho~nych z zewnątrz. Położone na południe od 

Stanów Zjedn. kraje posiadają bogate złoża ropy. 
Stany Zjedn., które• są naturafoym 'tynkiem zbytu: 
produkcji tych krajów, będą niewątpliwie ich od
biorcą, co zmniejszy szybkość zużycia własnych za-· 
pasów ropnych Stanów Zjedn. 

I O. Odkrycie nowych bogactw ropnych na. 
wspomnianych wyżej, niezbadanych dotychczas ol
brzymich obszarach Stanów Zjedn. możliwem jest 
tylko w tym wypadku, o ile będą nadal utrzymane 
w sile czynniki, zachęcające inicjatywę prywatną 
do prowadzenia pionierskich robót poszukiwaw
czych, dzięki którym w przeszłości kraj był stale 
bogato zaopatrzony w produkty ropne zarówno pod
czas pokoju, jak i podczas wojny. 

Czynniki te są następujące: 
a) nienaruszalność prawa własności w dzie

dzinie terenów naftowych, 
b) celem zachęcenia. do badania i odwierca

nia złóż ropnych przez właścicieli lub dzierżawców 
odnośnych terenów,. powinny być stworzone warun
ki, pozwalające przejawianiu się inicjatywy prywat
nej, oraz zabezpieczające wolny handel, wolne kształ
towanie się cen i niczem niekrępowane przejawia
nie się prawa podaży i popytu. 

c) ceny, któreby zapewniały producentom ro
py, rafinerom i organizacjom rozdzielczym pewien 
zarobek, odpowiadający związanemu z przemysłem 
naftowym ryzyka, oraz wielkości inwestowanego
kapitału. 

I 1. W prowadzenie bardziej oszczędnej gospo
darki w zużyciu produktów naftowych znacznie 
zmniejszy zapotrzebowanie tychże, dzięki czemu 
zasoby naturalne ropy starczą na okres czasu. Zda
niem techników samochodowych, przez wprowa
dzenie pewnych zmian konstrukcyjnych silników 
może być podwojona ilość kilometrów; którą każdy 
samochód może przejechać przy zużyciu jednego
litra benzyny. Zmiany te będą uskutecznione, o· 
ile zmusi do tego wzrost ceny benzyny. Przy ulep
szeniu konstrukcji silników zmniejszy się również-
zuiycie olejów smarowych. . 

12. Przez zastosowanie ulepszonych metod 
przeróbki (destylacja krakowa) przemysł rafineryj
ny zwiększył wydajność benzyny, która jest obec-· 
nie najważniejszym produktem naftowym. Dalsze
ulepszenia techniki rafineryjnej pozwolą na dalsze 
zwiększenie wydajności benzyny kosztem krakowa
nia oleju opałowego. Przez to odpowiednio zmniej- . 
szą się zapasy rynkowe oleju opałowego, w wyni
ku czego osłabnie konkurencja tego produktu w 
stosunku do węgli kopalnych. 

13. Straty przy produkcji ropy, transporcie„ 
przeróbce rafineryjnej i dostawie gotowych produk
tów do konsumentów są nieznaczne, wobec czego
mogą być pozostawione bez. uwagi. 

Kończąc na tern krótkie sprawozdanie o cie
kawej pracy „komitetu I I-stu" należy zauważyć„ 
że została ona przyjęta w świecie naftowym z wiel
kiem zainteresowaniem i zrobiła duże wrażenie. 
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·· Przegląd · czasopism i wydawnictw. 

„Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und 
HU.ttenmiinnischen Vereins" zeszyt 2, luty, r. 1926. 

Prof. Dr. W. Petraschek: „Z.loża . węglowe Wie
.deńskiego zagłębia pozaalpejskiego" -(ciąg dalszy). 

Dr. Inż. Fr. Knoops: „Notatka o spawaniu elek
lrycznem" . 

Dypl. Inż. Jan Blitek: Z gomictwa Morawsko
Ostrawskiego". Zapasy węgla w okręgu Ostrawskim. 
są niezbyt wielkie w porównaniu z Górnośląskieini, 
co nie pozostaje bez wpływu na wielkość oddziel
nych kopalń. W okręgu tym kopalnie ż · wydoby
ciem dziennem I OOO - 1200 t są uważane za duże. 
Również co do pokładów, zdatnych do odbudowy, 
panują tam pojęcia, odbiegające od sąsiednich za
głębi. Naprz. w zagłębiu Krakowskiem uważa się 
pokłady poniżej 1,8 m miąższości, jako niezdatne 
do odbudowy, na Górnym Śląsku-pokłady pomzeJ 
l ,5 m, gdy tymczasem w okręgu Ostrawskim są od
budowywane pokłady grubości 0,40 m. Zapatrywa
nia te są zależne od własności węgla, jego cen i 
upasów, jakiemi rozporządzają kopalnie. Górnicy 
w okręgu Ostrawskim dążą do możliwie komplet
nego wyzyskiwania zapasów · węgla przez czystą 
-0dbudowę nawet bardzo cienkich' pokładów. Oko
liczność, że węgiel ostrawski daje dużą ilość drob
nych gatunków, nie stanowi przeszkody do jego 
-odbudowy, gdyż te drobne gatunki zostają w prze
ważnej części użyte do wytworzenia koks·u. 

W okręgu Morawsko-.Ostrawskim jest powszech
nie przyjęta odbudowa ścianowa, gdyż prawie w.szę
dzie istnieją odpowiednie dla niej warunki, miano
wicie niewielka grubość pokładów, nieznaczny upad 
i dobry strop. Długości ścian są różne; od I oo· m 
<ło 350 m. Co do racjonalności takich długości pa
nują różne zdania; niektórzy twierdzą, że najracjo
nalniejszą jest długość 150- 180 m, inni dopuszcza
ją długość do 350 m·. 

Praca przy odbudowie w~gla prowadzi się za
pomocą wrębówek w liczbie około 120 dużych ma
szyn w okręgu. Przy bardzo długich ścianach pra
cuje 2 - 3 mas;zyny wrębowe jednocześnie, gdyż 
przy małej grubości pokłapów. pos.uwanie się ścian 
musi być bardzo szybkie . . Wrębówki są po wię
kszej części drążkowe z angielskich i niemieckich · 
fabryk. Od 4 lat są z~l?rowadzone . angit!lskie wrę· 
bówki turbinowe, typ nieznany dótąd na Górnym 
Śląsku; odznaczają się one spokojnym ruchem, ma
łą wysokością i równomiernością posuwania się na
przód. W ostatnich czasach również· firma· Ei ck- . 
hoff dostarcza wrębówek turbinowych z motorąmi 
angielskiemi. 

Skutkiem szerokiego używania wrębówek, roz
chod materiałów wybuchówych jest bardzo ograni
czony, jest to tern korzystniejsze dla kopalń Ostraw
skich, że ceny materjalów wybuchowych-, stanowią
cych monopol państwowy, są tam bardzo wysokie, 

np. 1 kg metanitu kosztuje około 35 - 40 K c -
10- 12 zł. 

Większość kopalń Ostrawskich wydobywa 70-
80% węgla zapomocą wrębówek . 

W organizacji. pracy przy odbudowie panują 
tam dwa systemy: albo na jednej zmianie J?rowa
dzi się wrąb, a na drugiej zmianie zbija się węgiel, 
(przy długich ścianach'_ wymaga to jednoczesnego 
działania 2-3 wrębówek), lub też na każdej zmia
nie w jednej części ściany prowadzi się wrąb, w 
innej zbija się węgiel. 

Do transportu węgla. na robotach ścianowych 
są w użyciu rynny potrząsalne, których ogólna dłu
gość na niektórych kopalnia~h mierzy się kilome· 
trami. 

Odbudowa węgla prowadzi się z podsadzką 
suchą lub bez niej. Do transportu materjału pod
sadzkowego używa się oddzielnego systemu rynien 
potrząsalnych; wyładowanie materjału tego z rynien 
odbywa się zapomocą przystawianych blach, po
zwalających w dowolnem miejscu zładowywać pod
sadzkę. Dla wywracania wózków z materjałem pod
sadzkowym do rynien służą specjalne wywroty, 
składając<'; się z trzech słupów i małego kołowrot
ka; materjał podsadzkow·y pochodzi po naj_większej 
części z przybierania spodku w chodnikach. 

Podsadzka płynna używa się w niewielkiej 
ilości, gdyż w zagłębiu tern brak odpowiedniego 
m·aterjału. Próby używania szlaki wielkopiecowej, 
jako materjału do podsadzki płynnej, nie . dają do
brego rezultatu ze względu · na duże zużycie rur i 
częste ich zatykanie. 

Wielką zaletą ostrawskiej metody odbudowy 
jest koncentracja r-obót. Kopalnie osiągają wydaj
ność na dniówkę 1,0 do 1,2 t; ciężkie warunki od
budowy i ograniczona grubość pokładu kompensują 
się tańszemi sposobami pracy. Koszty utrzymania 
kopalń Ostrawskich są niższe, niż na Górnym Ślą
sku, a praca na powierzchni doprowadzona do mi
n.imum. Naprawy i t. p. roboty są oddawane in
nym zakładom, skutkiem tego różnica wydajności 
pod ziemią i ogólną stanowi około 0,3 t na dniówkę. 

Mimo to kopalnie Ostrawskie obawiają się 
konkurencji Górnego Śląska; skutkiem trudności 
zbytu, jaka daje się odczuwać również i w Cze
chosłowacji, jak i gdzieindziej, wydobycie obecnie 
jest mocno ograniczone. Niektore kopalnie dają 
tylko 50% swego ·normalnego wydobycia, co nie po
zostaje naturalnie bez wpływu na ogólną wydajność. · 

Organizacja stoi na wysokim stopniu. Liezba 
wyższych urzędników technicznych jest wydatna. 
Na kopalniach z wyciobyciem dziennem 1 000-1 500 
tonn, pracuje 3-4 .techników. z · wyższem wykształ
ceniem; zajmują się oni wyłącznie zagadnieńiami, 
związanemi z ruchem kopalni. Procentowy stosu-
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nek sztygarów dozorców dó liczby robotników, 
jest wyższy, niż na Górnym Śląsku. Kierownictwa 
kopalni trzymają w rękach swych cały bieg zakła
du zapomocą częstych obchodów robót, codzien
nych piśmiennych raportów dozorców i sztygarów 
oraz dokładnej służby statystycznej. 

Górnik Ostrawski nie pozostawia bez uwagi 
zdobyczy wiedzy górniczej w innych okręg'ach i sta
ra się dotrzymywać kroku w rozwoju górnictwa. Je
go wybitne zainteresowanie ową specjalnością wy
raża się w licznych wycieczkach i podróżach dla 
studjów do ważniejszych okręgów górniczych in
nycłi krajów. 

Inż. Josef Schwarz[: ,Jedność komunikacji w Euro
pie". 

Polityka komunikacyjna państw europejskich 
z wielkiem wahaniem uwzględnia obecnie tę oko
liczność, iż przez postęp wspólezesnej techniki ko
munikacyjnej, miasta i kraje coraz to bardziej zbli
żają się do siebie. 

Wycho Jząc z tej tezy, autor, po przedstawic· 
niu historycznych międzypaństwowych dróg komu
nikacyjnych, wyświetla teraźniejszy stan tych ko
munikacji. Stan ten jest mało zadawalniający, jak 
to widać z paru przykładów (obecne połączenie ko
lejowe Wiedeń-Lwów, różne projekty dróg wod
nych w Europie środkQwej, które się wzajemnie so
bie przeciwstawiają i przez to trudne są do reali
zacji, komunikacja powietrzna Kraków-Wiedeń). 

Rezultaty dotychczasowych międzynarodowych 
konferencji komunikacyjnych, pozwalają jednak 
stwierdzić, iż istnieją dążenia do wprowadzenia 
międzynarodowej komunikacji z unikaniem niepo-
trzebnych tarć i utrudnień. (d. n.) 

Gliickauf, Nr. 5, r. 1926. 
Inż K. Bergheim, Siegen i A. Tamm, Eiserfeld: 

Wyniki liczbowego ujęcia p1 zebiegu prac na kopalniach 
Gwarectwa Eisenzecherzug (p. Gliickauf Nr. 6, rok 
1926-ty). 

Prof. O. Stegemann. Aschen: Karetka- samochód 
pogotowia ratunkowego Akwizgrańskiego górnictwa węglo
wego. Po krótkiem omówieniu podstaw powołania 
do życia takiej karetki-samochodu, przedstawione 
są jej budowa i zaopatrzenie. Karetka ta jest jed
ną z pierwszych w swym rodzaju w Państwie Nie
mieckiem. 

Prof. E. Haber, Clausthal: Wytyczne niemieckie
go górnictwa i hutnictwa w gospodarce światowej. 

Nadi11żynier A. Miiller, Duisburg: Przyrząd do 
elektrycznego zaciskania wozów kopalnianych. 

Markszajder W Allissat, Miihlheim: Pierwszy po
głębiony przez warstwy marglowe szyb kopalniany. 

Spostrzeżenia obserwatorjum magnetycznego w Bo
chum. 

Sprawy gospodarcze: Wytwórczość żelaza i , sta
li w Niemczech w listopadzie. roku 1925. Wytwór
czość węglowa Austrii we wrześniu, rok~ 1925. 
Wskaźnik cen artykułów przemysłowych i ziemio
p.łodów. Wydajność pracy w różnych okręgach 

węglowych. Wytwórczość i wydajność pracy w 
ko'palniach w zagłębiu Ruhry w grudniu, r. 1925. 
Zarobki robotników kopalnianych w zagł. Ruhry. 
Wytwórczość i stan przewozu w zagł. Ruhry. Za
robki robotnikó.v kopalnianych w Niemczech. Za
robki robotników w różnych przemysłach w stycz· 
niu roku 1926. Kurs akcji Tow. górniczych i hut
niczych zagł. Ruhry w roku 1925. Wysokość opo
datkowania przemysłu górniczego w zagł. Ruhry~ 

Podstawianie wagonów na kopalnie, koksow
nie i brykietownie w listbpadzie, r. 1925. Angiel
ski rynek węglowy i przetwórczy węglowy. 

· Patenty. Wydawnictwa. Sprawy · personalne. 

Gliickauf, Nr. 6, r. 1926. 
Asesor górniczy H . Grahn, Bochum: /nowacje w 

odbudowie pakladów, mające na celu zmniejszenie w otrzy
mywaniu drobnych gatunków węgla. 

Inż. R. Bergheim, Siegen i A. Tamm, Eiserfeld: 
Wyniki liczbowego ujęcia przebiegu pracy na kopalniach 
gwarPctwa Eisenzecherzug (dokończenie) Artykuł oma
wia wymienione zagadnienie, odnośnie' dwuch ko
palń rudy żelaznej (Spateisensteingruben) w Sieger
land. Rozwiązanie jego dało w wyniku podstawę: 
ustalenia ugód i odpowiedni wybór w zastosowaniu 
tej lub innej metody pracy. 

Dr. H. Stegemann, Berlin: Bilans gospodarczy 
Rosji Sowieckiej (początek artykułu). 

K. K.: Niemieckie Towarzystwo Geologiczne. Spra
wozdanie z zebrania w dniu 13-ym stycznia, roku 
1926-go. 

Inż. S. Qoarf ort, Stockholm: Wplyw sortymentu 
koksu (w znaczeniu wymiarów kawałkowych), na zdolność 
spalania. 

Sprawy gospodarczll: Wytwórczość węgla w Cze
chosłowacji w okresie styczeń-wrzesień r. 1925. 
Handel Niemiec przetworami węglowemi w listopa
dzie r. 1925. Handel zewnętrzny węglem Holandji.. 
w kwartale I-III, r. 1925. Koszty własne kopalń. 
angielskich w kwartale III, r. 1925. Wpływ spadku 
urodzeń, spowodowany okresem wojny, na podaż 
pracy. Ruch morski Niemiec z krajami obcymi. 
Podstawianie wagonów na kopalnie, koksownie i_ 

brykietownie w Niemczech w grudniu r. 1925. Ruch 
węglowy, koksem i brykietami w portach Reńsko
Rurskich w grudniu r. 1925. Notowania franka fran
cuskiego w New-Yorku i Berlinie w r. 1925. Ruch 
w portach Wanne w grudniu r. 1925. Wytwórczość 
i stan przewozu w zagl. Ruhry. Notowania berliń
skie cen metalów. Angielski rynek węglowy i prze
tworów węglowych. 

Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne. 

„lnżeniernyj Rabotnik", Nr. 12, grudzień, rok 
1925-ty. 

Prof. L. Szewiakow: „Koszty naprawy obudowy 
wyrobisk górniczych". 

Dla teoretycznego określenia kosztów utrzyma
nia budynku w wyrobiskach kopalnianych, różni 
autorzy (Kegel, prof. Tierpigorew i Bokij} uznawali, 
że koszty te są proporcjonal:ne do długości wyro-
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biska i okresu czasu jego trwania, wyrażając koszt 
ten zapomocą formuły 

r l t (I), 

gdzie l oznacza długość wyrobiska, i- okres czasu 
jego trwania, r - wielkość stałą. wyrażającą koszt 
podtr:tymywania obudowy jednostki długości wyro
biska w okresie jednostki czasu. 

Po podaniu tej formuły, autor przytacza spór 
pomiędzy uczonymi (Kegel, Bokij. Protodjakonow), co 
do jej słuszności, a następnie opierając się na P.ra
cy inż. górn. A . Rogalewicza (w czasop. „ Gornyj Zur
nał", r. 1914, Nr. 2), diagramie Herbiga (Gliickauf, r. 
1905, Nr. 43), oraz późniejszych pracach prof. Bo
kija i Tierpigorewa, dochodzi do przekonania, że for
muła ta (I ), daje właściwy wzór dla obliczania 
kosztów utrzymania obudo~y wyrobisk podziem
nych, podczas okresu ich trwania. 

Dla określenia kosztów utrzymania obudowy 
wyrobisk w czasie ich pędzenia do określonej dłu
gości „[", i w wypadku odwrotnym- utrzymywanie 
obudowy wyrobisk (chodników), w miarę ich skró
cania od określonej długości „ l", przy prowadzeniu 
robót odbudowy od granic pól, autor wyprowadza 
formułę kosztów 

r l t 
- 2- (2). 

Inż. gdrn. G. Gojchmann: „Zwały stożkowe". 
Autor wyjaśnia właściwości i korzyść sposobu 

urządzania stożkowych zwałów, odpadków kopal
nianych (kamienia z robót podziemnych i sortowni 
oraz popiołów), a w szczególności zasadę oszczęd
ności co do zajmowanej przez nie powierzchni, któ
ra, przy jednakowej objętości ze zwykłemi zwała
mi, równa się lub jest mniejsza od trzeciej części 
stosunku wysokości zwałów stożkowych i zwykłych. 

Przytoczywszy opis urządzeń zwałów stożko
wych kopalń zagłębia Donieckiego, autor podaje 
sposoby obliczania głównych elementów zwałów i 
urządzeń mechanicznych dla podnoszenia odpadków. 

Prof. W./. Guśkow: „Rola procesu flotacji wśrdd 
metod uszlachetniania węgla kamiennego" . 

Krótka ta wzmianka zasługuje na uwagę ze 
względu na przytoczony spis literatury przedmiotu, 
przeważnie angielskiej. 

Inż. gdrn. E. Szkurenko: „Raptowne przerywanie 
lię gazu wybuchowego na kopalni Nowo-Smolaninowskiej". 

Węgiel pokładu Smolaninowskiego tej kopal
.ni, jest nadzwyczaj miękki, bardzo łatwo urabia 
lię ręcznie; przy wierceniu otworów bezpieczeństwa 

często występują zmiany twardości węgla, tak, iż 
wydaje się czasem, że świder idzie w sadzy. 

Analiza techniczna węgla wykazuje: 
Wilgoci 1,J%, popiołu 4,5%, części lotnych 21,8%, 

siarki 0,92%. 
Analiza elementarna: 
c-83,69%. H-4.8%. N- 1,8%. 0-4.5%, s-0,8%. 

popiół-4,8%. 
Raptowne przerywanie się gazu wystąpiło od 

1 stycznia, roku 1925, w dosyć ograniczonem polu, 
na głębokości około 745 m, w tych miejscach, gdzie 
węgiel zalega nie prawidłowo i grubość pokładu 
różni się od normalnej (0,75 m). 

Przy raptownem wydzielaniu się gazu, węgieł 
zostaje skruszony i wyrzucony w postaci miału i 
pyłu. Wyrzucanie węgla poprzedza ciśnienie stro
pu i huk w rodzaju strzelania z karabinów maszy· 
nowych. 

Wiercenie otworów bezpieczeństwa, nawet 
znacznych długości i w dużej ilości, nie daje pewne
go sposobu ochrony od tego raptownego przerywa
nia się gazu. 

Metan jest tak silnie związany z węglem, że 
pozostawianie przodków zagrożonych bez ruchu na
wet w ciągu kilku miesięcy, nie ułatwia wydziela
niu się gazu, bez względu na pulchność węgla i 
nadzwyczajną jego miękkość. 

Autor przytacza wypadki raptownego wyozie
lania się gazu, najnowsze teorje co do przyczyn te
go zjawiska oraz sposooy walki z tym groźnym, u 
nas dotąd nieznanym, wrogiem górnictwa węglo
wego. 

Inż. Gadolin: „Kontrola budynku kopalnianego". 
Autor opisuje sposób kontroli wydawania i 

użytkowania drzewa kopalnianego, według wzorów 
przedwojennych kop~lni Rykowskiej 

W. Sokolow: „Zyla skały eruptywnej w okręgu 
Juzowskim". 

Kronika zawodowa. 
Referaty. 
Geologja stosowana. 
W . Muchin, inż. gdm.: „Materja./y do badania 

okręgu Krzyworoskiego". 
(Ocena prof. Tanatara}. 
Metalurgja. 
Przegląd zelektryfikowanych urządzeń walco

wniczych w Stanach Zjedn. Ameryki Północn. i w 
Kanadzie („The Ir. Age", Vol. 115, Nr. 7, r. 1925). 
Podał B. Bar3ki. 

Różne . 
]. Bezikowicz i A. Trydman: „ Obliczenia przybli~ 

żone". Poda./ prof. A. Dinnik. 
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STATYSTYKA . 
. Wydobyc~e .węgla w Polsce w styczniu r. 1926·-go 

(w tonach). 
W ę g i e I k a m i e n n y . 

r. 1926 r . 1925 r . 1926 r . 19~ 

Nazwa kopalni 
Styc2.eń Styczeń 

Nazwa k~palni 
Styczeń Styczeń 

' 

Okrąg górniczy Katowicki. Okrąg górniczy Rybnicki. 
Zjedn. kop. Aleksander : I Anna . 63084 57 173 

(Aleksander i 23 831 19 091! Bielszowice 39 501 32 753 
~ 

Szczęść Boże) I• Bliicher 35070 22 768 

Boer . 35 60fl 30526 Charlotta 43083 5'.! 043 

Brade ~ 27 946 17 398 Donnersmarck - 25 135 

Karol - 6 219 Dębieńsko . 36 538 47 926 

Kleofas 6 1920 65 243 Ema 40655 48 ooo 
Emanuel 24278 30 164 Ewa 12'.:! 368 

Emilja - 415 Hoym 42 320 
i' 

38 061 

Ferdynand 42 470 61164 Knurów 363J9 32 455 

Książe 59 . 22 142 Rym er 3!~ 02P 37 388 - -Jerzy . 21"638 21122 Razem . 3139 721 394 070 

Giesche 126 138 l 18 989 w wydobycia w r. 1913-ym 87,7,! 93,52 
Henryk 5 324 -O 17 057 -
Szczęście Henryka - 11817 Okrąg górniczy Huty 

Hohenlohe-F anny 10036 11 820 
Królewskiej. 

Huta Lama ; oeyby Ryoh<m l Wawel (Bronibor) 74395 43 966 

{Huta Laury . . . 98 132 141 008 Niemcy 48 2~6 47348 

Eminencja . 
-

21 514 29 134 
Rychter) . . . . 
Maks 48 575 55 051 Pokój : 41 500 „i:; 800 

Mysłowice 80 350 70545 Godulla -· 24966 2P 046 

Nowa Przemsza 163 28 725 Gothard 42 51~ 35911 

Błogosławieństwo Boże 
11 

10 912 36 878 
Wujek 60 213 72 919 • l i 

Hrabia Franciszek 92 ~2 63:i 
Książątko - 16 823 

Silesia 20 316 17 860 
Hrabina Laura . - 33817 60656 

Waleska 12 060 12 550 Hillebrand 45 639 44 159 

Hugo (Manzel) 29 4.46 37.194 

R~zem 699 054 848 656 Piast . 

22 '"I % wydobycia w r. 1913-ym 65,31 79,28 Wyzwolenie 31 235 

Św. Barbara 32 837 
l31 245 

Okrąg górniczy Tarnow- Św. Jac~k . 55 813 I • - . 

skich Gór. Lithandra 11 20294 2-1 312 

Andaluzja. 15 263 25 138 Matylda óS 641 51 371 
' Florentyna . 26 260 47 61}0 Śląsk H710 : ~ 40 8.')1 

Radzionków 31 01 2 58 542 Wolfgang 290ł9 34424 

Razem 72 535 131 370 Razem 6ti8 267 716 930 

% wydobycia w r. 1913-ym 50,9$J ~2,34 0~ wydobycia w r. 19 13-ym 63,78 68„t.2 

/ 
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.. 

·. „ - „ r. 1926 r. 1925 • . „. r. 1926 I r. 1925 
# 

I Nnwa kopalni Styczeń Styc:teń Nazwa kopalni Styczeń Stycnń .. - . -
T o n n y t ' T o n n y 

...... " Okrłlg Górniczy Grodziec I 6466 12 380 

Dłlbrowski . Grodziec li $1 968 37 716 

K" alnie głębokie. Hr. Renard 46601> Gl 923 
I•·• 

Jowisz 39282 45 513 
Jakób 14851 , 3894 

Mars . 4 117 7 tl30 
Flora . 28 ll!I: 231>34 

Saturn 37 602 47 210 
Ignacy l!"l 578 23 720 

Wiktor 24853 36 784 
Jadwiga 1 040 •696 

Feliks - ·- Razem 24' 056 306 991 -
Jerzy 17 606 31553 % wydobycia 1913 r. 79,2! 99,68 

juljusz 34300 45600 Okru górniczy 
Kazimierz 29 719 23 762 Krakowski 
Koszelew i Paryż 39593 /)fi ~81 

Sobieski 12 543 18 46f> 
Modrzej ów 19 ó61 IR :>OO 

Andrzej 33018 28 313 
Reden . 19140 25 117 Szczotki {Pokład.) 1"70 161 
Władysław 19 466 20240 Jan Kanty 5253 9 852 

Razem 238 968 267 087 Kościuszko 15123 li 128 

Piłsudski 26 67! !ł3 076 
Kopalnie płytkie. 

Janina 15 369 Hill28 
Al wina I ·- l 67G 

Bolesław (T encz:) - 128 
Alwina li - 32 Artur 20068 24192 
Baśka 120 -- Krystyna 5883 9000 . . 
Halina . 4 661 3 773 Z byszek 8 421 8089 
Helena. - 2 354 Leopold 292 ' -
Jawor - 315 

Razem 142 919 164624 
Karol 3627 I 426 

Krystyna - 189 % wydobycia 1913 r. 87,02 100,24 

Ksawery -- 1: 209 Okrłlg górniczy 
Maksymiljan . 666 

11 
631 Częstochowski 

Michał, 2035 96f> Węgiel brunatny 
Neptun 437 - Gustaw 3 343 2899 
Orion 4 !"128 li 4656 Kamila 609 496 
Porąbka 300 596 

Łośnice 
. 

738 -
Stanisław 3 67~1 2663 Zygmunt, Hugo 
Staszic . 694 - Fryderyk 2563 2 279 

Wanda - 40 Feliska. - 325 

Wańczyków - 1 352 Razem 6 515 (i 737 
•. 

Zdzisław I 16 ~ 

19i:3 r. 
Razem 20759 1

) 
% wydobycia !>0,41 52,13 

20987 

Z kopalń głębokich 238 968 267 087 
Okrłlg gom. 

Staniała wowski 
Z kopalń płytkich 20759 20~87 (Mołopolska Ws·ch.) ,, 

Ogółem . 259 727 288 074 Alfred {Roman Il) 728 206 

\ wydobycia 1913 r. li9,i9 110,68 
Razem . 72S 206 

Okru górniczy % wydobycia 1913 r. 23,36 6,61 -
Sosnowiecki. B. Dzielnica Pruska 

Antoni 4215 9448 Klara IV . - 622 

Czeladź 48948 4S 167 Razem · 
. 

- 622 

1
) w tem 88 ton węgla odkrywkowego na kop. Maluymilja n. 
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·224 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1926 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

-Wydobycie węgla kamiennego i br.unatnego w Państwie Polsl.tięm w styczniu 1926 r. 

Rejony węglowe, Wyźsze ·Urzędy 

i Okręgi Górnicze 

. 
. •t 

s . t y c 

r. 1926. 

t o ri y 1913= 100 

3 

z . e . ń 

r. 1925 

t o n y 

4 

r. 1913 

Przeciętne wydo· 
1913= 100 bycie miesięczne 

tony 

5 6 
----------:--------~.-.------:-----;-------------~-.------..:------·~·------.:.--------=-----------~ 

Rejon Śląski · 
W. U: G. w Katowicach 

Okrąg Górniczy Katowicki' 
Królewskiej Huty 
Rybnicki 
Tarnowskich Gór 

" „. 
" „ 
" " 

Razem 
Przeciętna dzienna 

Rejon Dąbrowski 

W. u : .G. w Warszawie 

Okrąg Górniczy Dąbrowski 
„ " 

Sosnówiecki 

Razem 
Przeciętna dzienna 

Rejon Krakowski 

W. U. G . w Krakowie 

Okrąg Górniczy Krakowski 
, Przeciętna . dzi~nna 

Ogółem 
Przeciętna dzienna 

Rejon Zawiercki 

Olc.rąg Górniczy Częstochowski 
r ·r 

" 
,. Sosnowiecki 

Razem 
Przeciętna dzienna 

Rejon ·w,chodniej ~ałopolski 

Okrąg Górniczy Stanisławowski 
Przecięt'na · dzienna 

Rejon Poznańsko-Pomorski 

Okrąg Górn. b. Dzielnicy Pruskiej 
Przęci~tna dzienna 

Ogółem 

Przeciętna dzienna 

699 054 

668 267 

3119 721 

72535 

l 809 577 

7fJ 399 
., 

503 783 

20 991 

142 919 

5 95.'> 

2 456 279 

102 345 

: 6 .515 

728 

30 

7 243 

302 

\ 

65,3i 

63 ,78 

87,7! 

50,99 

67, 48 

69,82 

99,79 

79,24 

88,65 

90,81 

S7,02 

90,05 

71,94 

74,31 

Węgiel kamienny 

848 656 

716 930 

394 070 

131 370 

2 091 026 

83 641 

288 074 

306 991 

595 065 

23803 

164 624 

• 6 585 

2 850 715 

114 029 

Węgiel brunatny 

79,28 

68,42 

93,52 

92,34 

77,97 

77 ,45 

110,68 

99,68 

104,72 

102,97 

100 ,24 

99 58 

83,49 

82,79 

1 070399 

1 047 817 

421 363 

142 263 

2 681 842 

107 994 

260285 

307 982 

568 267 

23 11 6 

164 233 

6 613 

3 4 14 342 

137 72fl 

11---f-,0=,4=1---1------6---73:7 ____ 11---5-2:,1:3 ___ 1------l?._~ _9-2:4 __ ~ 
50, 41 

51,52 

23,a6 

24 oo 

45,15 I 
46,39 \ 

6 737 

269 

206 

8 

622 

.. 25 . 

7 565. 

3011 

. '· 

I 

52,13 

51, H 

6 ,61 

6,40 

47,16 I 
46 54 

12 924 

526 

3 117 

125 

16 041 

6.'i J 
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Ob 6t r w•s• k am1enneso w p ń•twie Pol• kiern 'I\' • t::rczniu roku 1926 (w tonach). a - -

I :5- ·u-
R c h ó d Pozo eta· ..., 

~ ~ >. o 2 „ A 
~ 

„ 
:! ~ u e 8. r:::- łość na ::! >. :! ;ł 

o. „ O.·o c o o O.·o :. I u „ • 
·= o. ·- „ „ o „ „ ...!: z ż i zwałach o. ... ·c; ,., „ >. „ >. „ -o -D z b y t u y c e ·; „ o. N •c -o o. N 0. o I N „ >. „ „ 

"jjj 
„ „ 

Okręgi 1rórnicze ·g ..o 0. N o o o 0. N .,, "' Ogółem 
na na· 

•C) o 
~ o. -o ..... 

..!! + .. -o o::> o o ::> o o >. r: ·- e -"' o s c ·- co .., 
Razem Cele Razem 

atępny - co ~ 
„ c >. o c 

ł)' + (11 + 14) !! „ „" >. c - " ·- „ l! „ c .„ N ~ N W kraju Zagranicę Deputaty mietil\C • ·c: ~-o -o .5 ~.,, o o •CJ '.J 
(9 + IO) kopalni ( 12+1 3) N N -o -"' .. (6- 15) o 

~ o I/) ~ o. 
-

I I I I 1~ I I I . I 
' ' ' 

I I I 2 3 ·4 5 7 6 9 10 I l 12 13 14 I 5 16 

Wyżazy Ur,ząd Górniczy 
w Katow icach. (Śląak) I 

O. G. Katowicki ' 4Hl 972 699 O:i4 - 4868 6 305 404 1117185 38-l 983 241 898 626 881 67 963 ló 0-18 811011 709 892 4.07 293 

„ H uty Królewsk iej 252 570 668 267 - 370 370 - 920 837 430 173 226 430 656 603 42 5f>9 Il 291 !')3850 710 453 2JÓ384 

„ Rybnicki 184 548 369 721 111 1) 8 737 7 300 3102
) 555 '.>07 209 676 108 433 318 109 46 917 8 312 5& 229 373 338 182 169 

„ Tam owskie Góry 74804 72 535 - - - - 147 3:~9 47 961 12 255 60216 15 483 ~5 1 16 908 77 124 70215 

Razem !l31 894 1 809 57; 111 13 975 13 975 714 2 740868 1072793 589 016 1 661 809 172 922 36 076 208 998 1 870807 870 061 

% do · rozchodu 49,81 96,73 0,01 0,75 0,75 0,04 146,fH 57,;14 31 ,49 88,83 9,U 1,93 11 ,17 100,00 46,51 

% do wydobycia 51,49 100,00 0,01 0,77 0,77 o,o4 151;46 5;),28 32,55 91,83 9,56 1,99 11,55 103,38 48,08 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Warszawie ' - - .. 

(zagł. Dąbrowskie) 

O. G . Dąbrowski 212 62!l 259 727 183 1 99ii l 99f> 16 472 523 187 309 33 379 220 688 27 819 9 350 37 169 25'! 857 214 666 

„ Sosnowiecki 111 517 24-1 056 - - - - 35557;s 152 037 45030 197 067 25 387 7 201 32 588 229 655 125 918 - ---- --------
Razem 32*' 1!6 503 783 183 1 99;, 1 995 16 828 096 339 346 78 409 417 755 53 206 16 551 69 757 487 512 340 584 

• 
% do rozchodu. 66,49 103,34 0,03 0,41 0,41 - 169,86 69,61 16,08 85,69 10,91 3,40 14,31 100,00 69,86 
% d o wydobycia 64,3:1: 100,00 0,03 0,40 0,40 - - 164,37 67,36 15,56 82,92 10,56 3,29 13,85 96,77 67,60 

Wyższy Urząd Górniczy 
w Krakowie 

(zagl. Krakowskie) 

O. G. K rakowski 58185 142 919 - 2 C34 2 03:1: - 201 104 109 374 1 475 110849 22 130 5 421 '.?'i 551 138 400 62 704. 

% do rozcho-du . 42,04. 103,26 - 1,47 1,47 - 145,30 79,03 1,06 80,09 I 15,99 3.92 19,91 100,00 I 45,30 

% d o wydobycia 40,71 100,00 - 1,42 1,42 - Uu,71 76,53 1,03 77,56 1!>,49 3,79 19,28 96,8,i, 43,87 - -
Ogółem: I 314 <!25 2 456 279 294 18 004 18004 730 3 770 068 1 521 5i 3 668 900 2 190 413 2i8 '.!58 58048 306 306 2 49ti 719 1 273349 

CV do rozchodu . 52,64 98,ae 0,01 0,72 0,72 0,03 151,00 60,94 26,79 87,73 9,94. 2,33 12,27 100,00 51,00 IO 

% do wy dobycia 53,51 100,00 0,01 0,73 o,n 0,03 I:J3,49 61,95 27 23 8g,18 10,11 2,36 12,47 101,6f> 51,84 

Alek3ander S tein. ;) W ydobycie n a kop a lni Ewa w grudniu r. 1925. 
2
) W te rn 169 t ono rozch odu na k opalni Ew a w grudniu r . 192~. 

I 
O' 

'"Cl „ 
N 
[Tl 
C) 
r
> o 
C) 
O· „ 
z 
n 
N 
9 
::r: c ..., 
z 
(=) . 
N 
~ 

N 
N 
\Jl 
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Obrót .. węgla brunatnego w Pańatwie Polakiem w atyczniu r . 1926-go (w tonach). 
,.... 

~ ~ ·u ~ 
...... 

R 
(,) 

..c: o I o z c h ó d .! 
" „ (,) ~e 

„ . 
Il.'° N • „ „ ~~ >. ~~ :, l " 

,.... 
i: o o "' Il. (,) 

" • •O .!! D. ·- •·O .,, "' ·s -o .,. • • i: • ~ Rejony węglowe Il.·- ·u ~[ ;..- >. „. 
o + Z, b y t z u ż y c i e I • >. N- .,, [ N Il. 

„ co 
N.~ A 

„ „ " „ „ .,, .... + i: '-' 
i ·u e o Il. N o"' o o Q. N 111 + .,, C •O .,, ..li: ·a - •<J >. . „ o ::i e .:. o ::i -"" - .. i: 

Okręgi Górnicze o o >. i: · - o e c: ·- ~+ ::i 
.,. 

tj >. e5' '-' o Il. 
- l>G ~ 111 i: o i: (,) es d -111" . " >. c >. - " ~N ·c- ·a „_ Il. ;; ~+ e !! !! a·a · - N N 111 i: •• N ...... „ „ 

~+ 
o 

" • • ~.,, „ 
:g ·= " .,, • (,) -" „ .... Il. llN .... o „ 

N o „ ~~:u- l>G a::~ o a::::, •O N Q 

o N ..li: ~ „ " o l>G o „ o Vl = >. ""ii o.. o.. N N u o o.. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Rejon Zawiercki I I I 
Okrąg Częstochowski 221 6 515 - - - - 6 736 6 0U - 6 011 356 205 561 6 572 1 1\ł 

Okrąg Sosnowiecki - - - - - - - - - - - - - - -- - -
Razem 221 6 515 - - - - 6 736 6 011 - 6 011 356 205 !>61 6 572 16! 

Rej. Wschod.-Ma.łopol. 

Okrąg Stanisławowski. 8 728 - - - - 736 736 - 736 - - - 736 -.,i~ 

Rejon Pozn.-Pomorski. !1 
Była Dziel~ca Pruska 

łł - - - - - -- - - - - · - - - - -

Ogól em 229 7 243 - - - - 7472 6 747 - 6 747 356 205 f>61 7 308 16! , 

CV do rozchodu 1,33 99,11 - - - - 102,24 92,32 - P2,3:! 4,87 2,81 7,613 100,00 2,24 iO 

I -
% do wydobycia 3, 10 100, 00 - - - - 103,1 6 P3,1 5 - 93,15 4,92 2,83 7,75 100,90 2,26 

l 

Obrót brykietów w brykietowniach w Państwie Polakiem w styczniu r. 1926-go (w tonach). 

~ 
o ~ 

-ii ~ 
(,) 

Il. R o z h ó d .,. 
" 111 • c ·;;).., 
N li ~~ ~ ~ >.'"' „ (,) .,, "' """ Il. .,. • ·o ll..o 

oJ 
,.... 'ii ,J. ' o._ „ • • • N Il.. ·u >. „ >. „ ""+ z b t z ż c i -" N Il. y u y e Ol IO 

N "s .... N Il. c:: -;-' „ „ „ „ 
~ "" + Nazwa brykietowni :I Il. N jl, N 

,, 
• (,) .,, ·.s + ,.... 

:~~ •• o o o ::i g.a łlN 
.,. co ·a a-o l>G et t: ·- ·-'-' 

::i (,) + ~ 
>. ,.... 

'-' o?~ 
c ... " „ i: .>I . _ .„ „ a= - ~ „ ·- . " o " .... „ ·a ..... " o " e • Q · - N ":; N „ (,) „ 

" 
-.....; - „ ;; ~+ 

„. 
o ~.,, " .,, A >. -" 

~ e "" Il. " 
„ „ 

u:; "o - ~ · = N N 
„ 

• <J N ~ " " a::- •O o .>I " „ 
Vl .. N N >. o -.....; l>G o 

I o.. o.. ~ " 
„ o o.. a:: A 

. I 2 3 4 5 6 7 'a 9 10 11 12 13 14 ' ·' 
Emma I l 375 I 5!01 - - 6 776 4 395 I 724 5 119 - I - ł - I !) 119 I 1 657 

Król . I 6 I 1643 - - 1649 46 - 46 - 1 1 47 1 602 
ł 

J1. 

Wujek . 20 1 750 - - 1 770 1 704 10 1 714 27 - 27 1 74~ 29 

~omer 099 8 038 - - 8 737 6 819 468 7287 - - - 7 '.!87 1450 

Dziedzice - 3 616 ·- - 3 616 3067 378 3 445 - 41 41 3486 130 

T-wo F rancusko-Włoalcie 298 521 ·- - 819 224 - 224 - - - 224 f>95 

Razem 2398 20969 - - 23 367 16 255 1 580 17 835 27 42 69 17 904 5 463 

% do rozchodu . 13, 39 117,!2 - - 130,51 90,79 8,82 99,61 0,15 0,24 0,39 100,00 30, 51 

% do wytwórczości 11,43 Hl0,00 - - 111,43 77,52 7 , !'>3 85,05 0,13 0,20 0,33 85,38 26,05 

Alc/e.sandu Stein. 
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Nr. 6 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 227 

Obrót koksu w koksowniach w Państwie Polsk iem w styczniu r . 1926-go (w tonach ) . 

I 

., 
\ 

Nazwa kok•owni 

~ 
· O ;.., „ 

N Ol „ Il. 
Il. „ 

N 

o :o c ._ „ c 
• ~ f.) 
Il. N ;.., .,, 
N ~ „ „ o.. „ 

Il. „ 

~ 
I o ..,. .,, + :o ,.., „ + ..... 

o ~ ..... 
•O ·~ o-.„ >. 
~ N o 

Il. „ 
>. .,, 

R 

I 
z 

o 

b 

"' o 
'2 „ „ 
oo „ 

N 

y 

z 

s 
łl 
N „ 

o:: 

h ó d 
o 

c .,. 
·; 

" 
........ '6 

z u ż y · c i e N >. - „ c 
+ c Il. 

"' ~ •O .,. 

·a !' 
.„ • 

s ~ 
o „ 

łl ~ 
„ s ... c 

- o :; łl - łl !! 
łl „ N+ ... „ 

u .... Il. „ o •O o 
o " o:: - bO N 

..... o ._, o o 
o.. 

2 3 1" 1 s 6 I 1 s I 9 

C--ze_r_w_i_o_n_k_a--. ----------;--l-1_8_0~,---5-5-10-;.1==~,----;...--6:-r-_5_0_0_6 ~,----40~1:--o-.0-4-6~,---l-8 -+----i,.....---;.-----;..----
10 li 12 13 14 -

3 21 5 067 1623 
Ema 41 970 20 768 ~2 738 15 858 3 080 18 938 1 2 3 18 941 43 797 
Falv a . 485 5 749 19 i) 649 58:, '6 234 5630 - 5 630 19 

P okoju 2 190 13 122 15 312 13 067 - 13 067 - 13 067 2 245 
Gotard 162 8 549 8 711 623! 2 092 8 326 - s 326 385 
Hubert 3 802 6 586 10 388 5636 894 6 530 - 6 530 3858 
Knurów 327 14 775 15 102 7 088 21 79 . 9 26';" 132 3 135 9 402 5 700 
Królew sk a Huta 1466 4 638 6104 4 728 -- 4 728 - 14 14 4 742 1362 
W olfgan g 33 629 12 687 46 3 l ó 14 341 1290 15 631 6 25 31 15 662 30 654 

Razem 85 211 92 384: 177 595 77 f>88 9575 87 163 176 47 223 87 386 90 209 

% d.o rozchodu 97~51 105,72 203,23 88,79 10,96 99,75 0,20 0,05 0,25 100,00 103,23 
or do p rod u kcji 92,23 100,00 o 0,05 0,24 94:,{>9 97 ,114 192,23 83,98 10,37 94,35 0,19 

Zby t koksu z koksowni w Państwi~ Polskiem w styczniu r . 1926-go (w tonach). 

l G a t u n . . I 0 1 

z b Razem 
10 y t 

Po- Kok-" do zbytu 
Gruby I Kostka I Or~ech I Orzech I k I Drobny lspółkal sik ogólnego I i Il li Groaze -- . 

I. w kraju. ~,2 549 5 157 4 919 2845 l 901 2010 3 039 fi 168 77 588 89,01 

II. Zagranicę. 

Do Niem iec 
,, 

- - ~ - - - - - - -
" 

A u st rji 943 f 503 1395 630 - - - - 4471 5,1~ 

" 
wolnego miasta Gdańska l 632 994 200 - - - - - 2 826 3,24 

„ Węgier 
li 739 40 355 65 - - - - 1199 1,38 

" Rumunji . . 520 25 189 186 60 - - - 950 l, rn 

" Czechosłowacji - - - - - - - - ·- -

" 
w,olne g o m iasta Kłajpedy . - - - - - - - ·-- - -

" 
Szwajcarj i - - - - - - - - - --

„ D an ji - - - - - - - - - -
" W l och - 35 - - - - - - 35 0,04 

" Jugo slaw ji - - 14 50 - - - - - 64 0,07 
„ Szwe c ji - - - - - - - - - -
„ L itwy - - - - - - - - -- -

Razem zagranicę - - --3 834 2597 2 153 931 60 - - - 9 575 10,~9 
. Ogółem 56 383 7 75'1 7 072 3 776 1 961 2 010 303915 168 87 163 -

% d o zbytu ogólneg o 64,69 a,oo 8,11 4,33 2,25 2,30 3,49 5, 93 - 100,00 
Aleksander Stein. 
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Zbyt węgla kamiennego w kraju z kopalń Państwa Polskiego w styczniu r. 1926-go 

według odbiorców. 

Rodzaj odbiorców 

. 1. Przemysł. 
Metalurgiczny-:-żelazny 
Metalurgiczny-innych metali 
Koksownie 
Brykietownie 
Górniczy (kopalnie rud i kopalnie nie mające węgla 

własnego) 1) 
Naftowy 
Solny 

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

rzelnie) 
Cukrowniczy 
Papierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie przemysłu 

S1 Razem przemysł 
Il. Inni· odbiorcy. 

Koleje żelazne 
Żegluga. · 
Instytucje miejskie (elektrownie, 

otągi, gazownie i inne) 
Wojskowość 

Instytucje państwowe 
Opał domowy2) 

Pośrednicy 

tramwaje, wodo-

Śłąski 

tony I % 

63426 

86403 

123 805 

20955 

• 7 340 

22 721 

1465 

18 629 

9 457 

28273 

1 616 

64134 

18 651 

14 905 

19 547 
81 397 . 

582 724 

108 955 

1009 

5,91 

8,05 

ll,54 

1,95 

·0,68 

2,12 

0,14 

. 1,74 

0,88 

2,64 

0,15 

5,98 

1,74 

1,39 

1,82 

7,59 

54,:32 

10,16 

0,09 

Dąbrowski 

tony f% 
31103 

8 961 

3 321 

85 

1 895 

3470 

1 809 

11 662 

148 

9,17 

2,64 

0,98 

0,03 

0,56 

1,02 

0,53 

3,4-l 

0,04 

18 33.J. 5,40 

2 567 0,76 

7 567 2,23 

33 459 9,86 

15 959 4,70 

R a z e m 

Krakowski 

tony I % tony % 

985 

267 

184 

3033 

7 682 

119! 

5b2 

5858 

20 

1 783 

11 5 

755 

350 

1 059 

0,90 
0,2,1, 

o, 17 

2, 77 

7, 02 

1,09 

0,50 

5,36 

0,02 

95514 

95 631 

123 805 

20955 

10845 

25839 

11 042 

2321ł3 

11 818 
4,f, 793 

1 784 

6,28 

6,28 

8,14 

1,i!8 

0,71 

1,'10 

0,72 

1153 

0,78 

3,01 

0,12 

1,63 84 251 5,54 

0,11 21333 1,40 

0,69 23 227 1,52 

I 0, 32 53 356 3,51 

0,97 98 415 6,47 
--i---~-:--------1---·--i---------··------140 340 41,36 

89 H4 
90 

26,27 

0,03 

23 837 

1'2 218 

21, 79 746901 49,09 

47,74 250 317 

101?9 

16,45 

0,07 

48 349 4,51 12 491 3,68 5 038 4,61 65 &68 4,33 

8621 0,80 2817 0,83 1306 1,19 1274' 0,84 

4 002 0,37 2 195 0,64 232 0,21 6 429 0,4~ 

167527 15,62 26116 7,69 18787 17,18 112430 13,96 

151606 14,13 66!63 19,50 79;i6 7,28 225725 14,84: 
S

2 
Razem inni odbiorcy 490 06-9-:--4-5-,6-ts·1--l-99_ 0_0_6-:1---;B,-64_1 ___ 8_5_!'>_3_7_1 __ 7_8,-21_1 

___ 7_7_4_11_12 ___ ,, ___ 5_0_, 9-1--

---------:---------1 S3 Ogółem w krajuS1 + S 2 I 1 072 793 100,00 339 346 I 100,00 109 374 100,00 1 521 513 100,00 

') Be z zużycia własnego na cele techniczne kopalń, które wynosi: 
2) na deputaty 

dla rej. Śląskiego 172 922 t, dla rej. Dąbrowak. 53 206 /, dla rej. Krakow„ 22 130 t. 
36 077 I, „ ł 6 551 t, „ 5 J,i21 t. 
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Eksport węgla kamiennego z kopalń w Państwie Polskieni 
w styczniu r. 1926. 

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

R a z e m 
w Katowicach w Warszawie w Krakowie 

D . o k r a i ó w (Śląsk) (Zagłębie Dąbrowskie) (Zagłębie Krakowskie) 

- -°Io o,o 
010 o!o 

010 o Stosunek 
e ksportu eksportu z eksportu o Olo·wy do 

tony ogólnego tony ogólnego tony ogólnego tony 
z zagłębia 

ekspor tu 
zagłębia Dą· 

eksportu 
z zagł. Kta· 

eksportu 
ogólnego 

Śląskiege browskiego kow skiego eka portu 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 

. . 

Do Austrji 251 13{.i 42,tH ' 37,M 28005 35,72 4,19 720 48,&! 0.11 279 860 i l,84 

„ Węgier 53 679 9,u 5,02 15 555 19,84 2,33 430 29,15 0,06 69 664 10,41 

Szwecji 91439 lf>,53 13,67 - - - - - - lH 439 13,67 „ 
„ Czechosłowacji 40255 6,84 6,02 9 369 ll,!l5 1 140 325 22,04' 0,05 49 9,1,9 7,47 

Gdańska 43 786 7,43 6,54 38f> 0,49 0,06 - - - 44 171 6,60 
" 

Danji .)5 277 9,39 8, 27 7 780 9,92 1,16 - - - 63 057 9,43 n 

„ Jugoslaw ji 4420 0.75 0.66 560 0,71 o,os -· I• - - 4-980 o,u 
Łotwy 15 005 2,5f: 2,2-1 - - - - - ., - Hi OO.'> 2,u „ 
Włoch 9 7.)2 1,66 1,46 - - - - - - Q 752 1,46 „ 
Rumu nji 7 205 1,22 l ,08 715 0,91 0.10 - I• - - 7 920 1,18 „ 
Litwy 2 773 0,47 0,42 - - - - - - 21n 0,42 „ 
Szwajcarj i 6 591 !,12 0,98 8 68.5 11 ,0S 1,30 - - - 15 276 2,28 „ 
Kłajpedy. l 802 1,31 0,27 1 250 1,59 0,19 - - - 3 052 0,46 „ 
Bułgarji - - - - - - - - - - -„ 
Francji l 180 0,20 0,18 5;105 6,77 0,79 - - - 6 485 0,97 „ 
H olan dj i - - - - - - - - - -- -„ 

„ Finlandji 1 ooo 0,15 0, 1::, - - - - - - 1 000 0,15 

Estonji - - - 800 1,02 0,12 - - - 800 0,12 
" 
„ Norwf>gji . 2 200 0,37 0,33 - - - -- - - 2 200 0,33 

" 
Niemiec 1 517 0,26 o,~3 - -- - - - - 1 &17 0,23 

-
Ogółem. 589 016 100,00 88,06 784011 100,00 11,72 1 475 100,00 o')·) ,-- 668 900 100,00 

-
O gólny e ksport w grudniu 551439 100,00 85,76 89528 100,00 13,811 2 220 100,00 0,35 642 987 100,00 

roku 1925-go 
Ogólny eksport w styczn iu 

833 458 1 roku 1926-go 813 792 100,00 97 ,64 i7 324 100,00 2,08 2 342 100,00 0,29 100,00 

'"'O 
::o 
N 
[Tl 
() 
r 
> o 
() 
o 
::o z 
() 
N o 
± 
ć ...., 
~ 
() 
N 
-< 

N 
N 

'° 
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STATYSTYKA 
przemysłu węglowego w Zagłębiu Dąbrowskiem i Krakowskiem. 

Styczeń, rok 1926-ty. 
Wyd o b y c i e (w tonach). 

Węgiel kamienny. 

Kopalnie 
Rok 1925 Rok 1926 I 
I Od począt- I Cd pocz~t 

S ty cz.ió k u r o ku ~o Styczeń ku rok u d!> 
31 s1y r zo1a 3 1 stycznia 

Rok 1925 Rok 1926 

alnie I O d pocz~t- I Od pocut-
S tycze6 ku rok u do Styczeń ku rok u d o 

31 stycznia 31 s tyczn ia 

Kop 

Zagłębie Dąbrowskie. I I I 
Jerzy 
Modrzejó 
Władysła 

Jadwiga I 
Ignacy 
Wiktor 

w 
w 

Raz 

Saturn 
Jowisz 
Mars 

e m 

em 

~ 4.1 
:;;; 
o 

! • 4.1 
~· -

I 
o ~ 

I- o c 
Cl) 

o 
lf) 

I .. ~ ... 
oE 

I- al 
lf) 

Raz 

Kazimierz 
Juljusz 
Feliks 

. ~ ~ ! N o al 

I-~ 

em 

rd 

Raz 

Hr. Rena 
Paryż i K 
Czeladź 

Grodziec 
Flora 
Reden . 
Antoni . 
G rodziec 

oszelew 

li . 

I . 
Razem ko 

Jakób . 
Orion . 
Stanisław 

Helena. 
Wańczyk 

Mikołaj 
Lech 
H ieronim 
H alina . 
Józef I . 
Porąbka 
Karol . 

p. większe 

. 
ów 

. 

. . 

31 f>53 31 553 17 606 17 606 

13590 13 590 19 561 19 561 

20240 20240 19 466 l ll łG6 

696 696 1 040 1 OłO 

23 720 23 7'.!0 lf> 578 }!) 578 

36 784 36 784 24853 24 8!>3 

126 58;\ 126 583 98 104 PS !Oł 

47 210 ł7 210 37 60'2 37 602 

45M13 45 53.3 89 282 392$2 

7 830 7 830 4 117 4 11 7 -
100573 100573 81 I)()} 81 001 

23 762 23 762 29 7 19 29 719 

45 600 45 600 34 f!OO 3-lf!OO 

3894 3894 - -

73 2.'>6 73256 6ł019 6ł 019 

6 1 923 61 923 46 605 46 605 

55 !'181 55381 !'19ó93 311 ó93 

48 167 4S 167 48948 48948 

37 716 37 71 6 31 968 31 968 

2353cł 23534 28 11 4 28114 

25 117 2f) 117 19 140 l!l UO 

9 !48 9 448 4 215 4 215 

12380 12380 6 466 6 466 

1'>74078 :.74078 468 173 468 17d 

- - 13 f>43 13 ;,43 

4 656 4 656 4528 *528 

2 663 2 663 3 675 3 675 

235! 2 354 - -
1 362 1 362 - --
- - - -
- - - -
- -- - -

3 ? 73 3 773 4 661 4 661 

- - - -
6ll6 696 300 300 

l 426 1426 3 627 3627 

I 
li . 

Al wina 
A l win a 
Jawor 
Krystyn 
Ksawer 

Józefa 
Maksym 
W anda 
Michał 

Baśka 

Neptun 
Zdzisła 

S taszyc 

. 
a 
y 

iljan 

w 

. 

. 

. 

. 

R-m ko p . mnie jsze 

R-m ws zyst. kop . 

1 676 1 676 -
!12 32 --

315 315 -
189 189 -
209 209 -
- - -
63 1 631 666 

40 40 -
96ó 965 2035 

- - 120 

- - 437 

-- - 16 

- - 094 

20987 20 987 3!l302 

MJ5065 j 595 065 f.02 475 1 

Zagłębie Krakowskie. 

zko Kości us 
Piłsudsk 
Jan Kan 
Szczotk 
L eopold 

i 
ty 

1 

Raz 

Artur 
K rystyn a 

e m 

Ra zem 

Wice 

I Tow 

I 
.:> 
c 
~ 
o 
~ „ -. 
~ 

c.:> 

. 
„ 

\ :i::: o „ 
) ~~ 

. 
' N l ,; „ „ 

~ <I N 
(!) N U 

J :n 
Bory 

A ndrzej 
Jaw iszo 
S obiesk 
Janina T ow. Libiąż 

R-m ko p. większe 

Tenczyn 
Z byszek 

ek . 

R-m ko p. mniejsze 

R-m ws zyst . kop. 

17 l'.!8 J 7 128 15 123 

33076 33076 26 671 

9852 9852 5 2fi3 

161 ltil 570 

292 292 -
60 :,09 601'>09 '17 617 

2! 192 24 192 20068 

9000 9000 f) 883 

33 192 Sil 192 2ó951 

28 313 28 313 33 018 

- - -
18 4Gf> 18 465 12 ó43 

15 928 IÓ 928 15 369 

156 407 156 407 13H!l8 

128 1!!8 -
8 089 8 089 8 421 

8 217 8 217 8421 

164 624 164 624 142 919 

-
-
-
-
-
-
666 

-
2035 

120 

437 

16 

694 

3!l 302 

502 475 

15 123 

26 671 

5 253 

570 

-

47 617 

20068 

5883 

25 951 

33 018 

-
12 5-13 

15 369 

!Si 498 

- -
8 421 

8 ! 21 

142919 
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Nr. 6 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 231 

W ę g i e I b r u n a t n y. 

Rok 1925 I Rok 1926 Rok 1925 Rok 1926 -
Zagłębie Dąbrowskie Od pocz11t- I Od począc- Okr'łg Stanisławowski I Od pocz~t- I Od pocz11t-Styczeń I ku roku ~o Styczeń ku roku do Styczeń ku roku do Styczeń ku roku do 

31 stycznia 31 stycznia 31 stycznia 31 stycznia 

Zygmunt i Hugo 2 279 2279 2563 2 563 Roman Il 206 206 728 728 

Ludwika - - - -
Zygmunt-Leopold - - - -

Kamila 497 497 609 609 -Teodor - - - -
Gustaw 2 899 2899 3343 3343 

Razem 206 206 · 728 728 

Łośnice 739 739 - -
Paulina - - - - 8. dzielnica Pruska ' 

Adela. - - - -
Helena - - - - Sieraków 622 622 - -
Feliska 325 325 - -

Razem 6 739 6 739 6 515 6 515 Razem . 622 622 - -

Wydobycie podług gatunków: 
Zagłębie Dąbrowskie Węgiel kamienny. 

· Styczeń r. 1926 Od początku roku 
Styczeń r. 1926 Od początku roku 

G a t u n k i do 31 stycznia r. 1926 do31 atyczniar . 1926 - Tony I 0lo Tony I 0lo - Tony I 0le Tonv I 0lo . 
Kopalnie wiek s ze. Wszystkie kop. razem. 

gruby . 106 476 22,74 106 476 22,7! 118 348 23,55 118 348 23,55 
kostka I . 98464 21,03 98 464 21,03 103 805 20,66 103 805 20,66 
kostka II 43 701 9,33 43 701 9,33 47 779 9,51 47 779 9,51 
-0rzech I 4i 596 10, 17 47 596 10,17 51 016 10,15 51 016 10,15 
<>rzech II . 34 81 l 7,44 3!811 7,44 36 537 7,27 36 537 7,27 
-0rzech III . 5 982 1,28 5 982 1,28 6 llM 1,23 6194 1,23 
pospółka I 26 233 \60 26233 5,60 27294 5,43 27 294 5,43 
pospółka Il - - - - - - - -
grysik 14 53? 3, l! 14 537 3,ll 14802 2,95 14 802 2,95 
miał z grysikiem 22 843 4,88 22 843 4,88 26 341 5,24 26 341 5, 24 
miał bez grysiku 662H> 14,14 66 21:'.> 14,U 68880 13, 71 68880 13,71 
niesortowany I 315 0.28 1 315 0,28 1479 0,30 1479 0,30 - ---

Razem 468 173 100,00 468 173 100,00 !°>02475 100,00 502 471\ . 100,00 

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

gruby . 28 91.3 20,23 28 913 20,23 - - - -
kostka I 

I . 22 416 15,fi8 22 416 15,68 61 0,94 61 0 ,94 
kostka li - 14 '898 10,43 H898 10,43 '?24 11,11 724 ll,11 
-0rzech I . 18 565 . 12,99 18565 12,99 - - - --
orzech li ·- i 13 937 9,75 ,13 9;!7 9,75 - - .; - -
orzech III - - -- - - - - - -. 
pospółka : 710 O,óO 710 0,50 - - - -
miał z grysikiem i 9 539 6,67 95'39 6,67 2 619 40,20 2619 40,21) . 
miał bez grysiku , 25 853 18,09 25853 18,09 - - - -
niesortowany 8088 5,66 8088 fl, 66 3 111 47,75 3 111 47,75 

Razem 142 919 100,00 142 919 100,00 6 515 100,00 6 515 100,00 
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I. Węgiel do dyspozycji. 

1) Pozostalość z poprzednie-

go miesiąca 

2) Wydobycie 

3) Przypisano przy sprawdze-

niu zapasów 

4) Otrzymano z innych ko-

palń 

5) Oddano do dyspozycji in-

nym kopalniom 

6) Skreślono przy sprawdze-

niu zapasów 

7) Razem węgiel do dyspo-

zycji l7 = I + 2 + 3 + 4 
-5-6) 

li. Rozchód węgla. 

8) Zbyt w kraju . 

9) Zbyt za granicę 

I 0) Razem zbyt 

11) Na cele kopalni zużyto 

12) Na deputaty 

zużyto 

13) Razem zużycie własne 

14) Ogółem rozchód {14 = IO 

+ 13 

15) Pozostałość na następny 

miesiąc ( 15 = 7 - 14) . 

PRZEGLĄD GORNICZO - HUTNICZY 

Obrót 
Styczeń, rok 1926-ty. 

Węgiel kamienny 

Zagłębie Zagłębie 
Razem 

Zagłębie 

Dąbrowskie Krakowskie Dąbrowskie 

T o n 

322 761 58185 380946 159 

502 475 142 919 645 394 6 515 

183 - 183 -

1995 2034 4029 -

3979 2034 6013 --

16 - 16 -

823 419 201104 1024523 6674 

337 518 109 374 446892 6011 

78409 H75 79884 -

'115 927 110 849 (i26 776 6011 

53206 22130 75 336 357 

. 16 452 H21 21873 205 

69658 27551 97 209 562 

48558/l 138400 623985 6 57!3 

337 834 62 704- 400538 101 

1926 

Węgiel brunatny 

Okrąg Była 
Staniała· dzielnica Razem 
woweki Prueka 

y 

8 - 167 

728 - 7 243 

- - -

- - -

- - -

- - - -

736 - 7 410 

736 - 6 747 

- - -
736 . - 6747 

- - 357 

- - 205 

- - 562 

7a6 - 7 309 

- - 101 
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Nr. 6 . PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY ---

Wywóz zagranicę węgla kamiennego z zagłębia Dąbrowskiego 
styczniu r. 1926-go (w tonach). 

D o k T a j 

Oo Austrji 
„ Czechosłowacji 
„ Węgier 

„ Gdańska . 
Rumunji . 

„ Jugosławji 
„ Szwecji 
„ . Oanji 
• Francji 
„ Kłajpedy 

Estonji 
Algieru 

ó w 
Zagłębie 01° ogólnej Zagłębie 

Dąbrowskie wysyłki Krakowskie 

2800'> 

9 369 

15 555 

laf> 

715 

560 

8685 

7 780 

1' 305 

1 250 

800 

250 

zagranicę 

35,72 

U.95 

19,84 

0,1"7 

0,91 

0,71 
11,08 

9,92 

6,77 

1,59 

1,02 

0,32 

720 

345 

UO 

Krakowskiego w 

010 ogólnej 
wysyłki 
zagranicę 

48,81 

23,39 

27,80 

.-

.....,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem 78 4~9 100,00 1 475 100,00 

233 

miesil\CU 

Wydobycie węgla w m1es1ącu styczniu w latach ubiegłych w porównaniu z wydobyciem za m1es1ąc 
styczeń r. 1926-go wynosiło: 

Zagłębie Dąbrowskie. -
Węgiel kamienny węg 1 e l b r u n at ny 

Wydobycie Wydobyto więcej <+> albo mniej (-) Wydobycie Wydobyto więcej C+) albo mniej (-} 

Rok 
Od po• 

Styczeń r. 1926 Od po· 
Styczeń r. 1926 

czątku Od początku roku czątku Od początku roku 
Styczc-ń roku do w porównaniu 

Styczeń roku do w porównaniu 

31-go z latami poprzed- do 3 1 ·go atycznia 31-go z latami poprzed· do 3 1 ·go stycznia 
atycznia nimi stycznia nimi 

T o n y I C)I I To ny I Il T o n y I % I To ny I % .-o IO 

1916 400 627 400 627 + 101848 + 25 + 101848 + 2f> 6885 6885 - 370 - 5 - 370 -5 

1917 438 899 438 899 -+ 113576 -t- 14 + 63 576 + 14 9 761 9 761 - 3!!46 - 33 - 3246 - 33 

1918 U5249 U6249 + 56226 + 12 + 56226 + 12 16 070 16070 - 9555 - 59 - 9:;55 -59 

1919 359896 3!'>9 896 + 142579 + 40 + U2579 + 40 17 422 17 422 - 10907 -63 - 10907 -53 

1920 4[)2107 -!f>2107 -t 50368 + 11 + f\0368 + li 21801 21 801 - 15 286 - 70 - 15 286 -70 

1921 412188 412138 + 90~37 + 22 + 90337 + 22 19 339 19 339 - 12 82-! - 66 - 12824 -66 

1922 f>f>6 G04 556 604 - bł 129 - 10 - 54129 - 10 15 119 u; 119 - 8 60-1 -57 - 8 604 -57 

1923 712 37f> 712 375 - 209900 - 29 - 209 900 - 29 16 336 Hl 336 - 9 821 -eo - 9821 -60 

1924 575 87f> 575 875 - 73 400 - 13 - 73 400 - 13 10543 10543 - 4028 -38 - 4028 -38 

1925 595 06f) 59f) 06f> - 92 590 - 15 -- . 92 590 - 15 6 739 6 739 - 224 -3 - 224 -3 

Zagłębie Krakowskie*) 

Wę g i e I kamienny 

Wydobycie Wydobyto więcej <+> albo mniej (- ) 

Rok 
Od po· 

Styczeń r. 1926 CZl\tku Od pocz,tku roku 
Styczeń roku do w porównaniu 

z latami poprzed· • 3l·go nimi do 31-go •tycznia 
stycznia 

T o n y I % I Tony I C)I 

IO 

1920 j 120172 120172 + 22747 l.J.2 rn I + 22 747 + J9 
1921 129 823 129 823 + 13096 + 10 + 13096 + 10 
1922 151'\ 643 155 643 - 12 724 - 8 - 12 724 - 8 

1923 184 387 184387 - 41468 - 2:! - 41468 - 22 

1924 180074 180074 - 37 155 - 21 - 37155 - 21 

1925 164624 16!624 - 21 705 - 13 - 21705 
~ 

- 13 A.D. 
*) Od r. 191 6-go do r. 1919-go wl,cznie brał.: danych. Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



234 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1926 

Spożycie 

Styczeń r. 1926-go. 

Węgiel kamienny. Duże kopalnie. 

. : 

.. Rodzaje odbiorców 

- . 
p r z em y s ł. 

elazny .-
nnych metali 
oksownie '· 
orni czy bez własnego węgła 
aftowy 
o lny -
ementowy, ceramiczny, cegielniany 1 wapienny. 
bróbczy (metalowy i inny) 
heroiczny 
arbarski i przetworów zwierzęcych 

ż 
I 
K 
G 
N 
s 
c 
o 
c 
G 
R olniczy przetwórczy rolny, browary, młyny, go-

rzelnie . . 
c ukrowniczy . 
Papierniczy 
Włókienniczy 

nne gałęzie przemysłu , 
I n n 1 o db i o r cy. 

Koleje żelazne . 
Żegluga 
Gazownie i instytucje miejskie 
Wojskowość 

Instytucje państwowe 
Opał domowy 
Pośrednicy. 

Razem w kraju 
' Wywóz zagranicę 

, . ,,.. 
Ogółem zbyt 

Rok 1925 

1 ·o. ·~ ;.-o·; „ ::; .; ~ N 
u &o!' .e- 'O „"' 

<I) o_; ~ 

29380 29 sso 
2126 2 126 

- -
4 690 4690 

l 300 1 300 

1199 1 199 

8 989 8989 

17 847 17 847 

13 865 13865 

152 152 

12 145 12 145 
. 2 508 2 508 

10856 10%6 

35 227 35 227 

16 723 16723 

129 713 129 713 

- -
16114 16 114 

&8!'> 885 

3009 3009 

23927 23927 

40799 40 799 

-
371 454 37145:1 

17 24:1: 17 24i 

388 698 :!88 698 

Rok 

·~ „ 
N 
u 
ł' 

C/) 

T o n 

29596 

6 920 

-
2 567 

85 

1620 

3 120 

1 809 

10383 

75 

5 460 

2 23~ 

7 210 

32124 

14999 

87 306 

90 

11 486 

2 796 

2 i80 

18 784 

64131 

-
304 975 

78179 

383154 

Zagłębie Dąbrowskie. 

1926 
W r. 1926 apożyto węgla więcej 
c+> albo mniej (-) niż w r. 1925 

-•o• ;.-o ·a 
::; = t! Od początku roku 

Styczeń O-";>, 
a.o~ 

do 3 I ·go stycznia 'O „„ 
o=-..,.,, -

I 
--

y % Tony I <t' ,„ 

29596 + 216 + 1+ 216 + I 

6920 + 4794 + 225 + 4794 + 225 

- - - - -
2 067 - 2 123 1- 45 - 2123 45 

85 - 1 215 - 93 - 1 215 - 93 
I 620 + 421 + 35 + 421 + 35 

3 120 - 5869 - 65 - !'>869 ~ 65 

1 809 -16038 - 90 - 16038 - 90 

IO 383 - 3482 - 2{> - 3482 - 25 
7fl - 77 - 51 - .77 - 51 

5 460 - 668r.. - 5f> - 6 685 - f>f) 

2 234 - 274 - li - 274 - il 

7 210 - 3646. - 33 - 3646 - 33 

33 124 - 3 103 - 9- 3103 - 9 

14- 999 - 1 724 - 10 - 1724 - 10 

87 306 -4~407 - ;33 -- 42 407 - 33 

90 + 90 o+ 90 o 
11486 - 4628 - 29 - 4 628 - 29 

2 796 + 1 911 + 216 + l 911 + 216 

2180 - 829 - 27 - 829 - 27 

18 784 - 5 143 - 21 - !) 143 - 21 
64' 13i t2s33z + 57 + 23332 + 57 

30!975 -66479 - 18 - 66479 - 18-

78179 + 6093!'> + 35?, + 60935 + 353 

383154 + 5 544 - 1 ·- 5544,- 1 
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Węgiel kamienny. Kopalnie mniejsze. 

~ . ,. . 
. .. 

. 
' 

I 

' ·' · Rodzaje odbiorców 

. : . ~ . . . 
I - - . 

' . 
••\.I p y s ł. r z em ' 

Żelazny . 
Innych metali . . •, 

Koksownie ' . . 
Górnicży bez· własnego węgla 
Naftowy 
Solny " I r 

' 
Cementowy, ceramiczny, cegielniany 1 wapienny . . 
Obróbczy (metalowy i"fony) ' r .. 
Chemiczny ~ I 

Garbarski i przetworów zwie~ęcych . • J 

Rolniczy przetwórczy rolny, browary, młyny, go- ' 
rzelnie . ., . 

Cukrowniczy . . . . 
PapierQiczy : 

" . . 
' 

. . . ~ 

Włókienpiczy · . . ~· 
Inne gał_ęzie przc:mysłu : 

: 
._ .. I. I n n i o db 1 ' 0 r c y. , . 

(1 

Koleje ' żelazne '. 
. 
< . 

Żegluga l . I ,• 
Gazownię . i instytucje miejskie • I .. 
Wojskowość ; 
Instytucje, państwowe 

. 
Opał domowy „ . ' 

Pośrednicy . •;· 

. 
' 

,< 

·' 
\ ;,. f 

I ' •' 

.. 

' 

„ 

'• 

. . . . 
' 

, ' .. 
I 

Razem w kraju 
Wywóz ząg~anicę 

' 

OgÓlem zby~ 

\'„ • ~ ' ( ' ... ' • 

' ' ' 

Rok 1925 Rok 

1 · .. •i:! #-ac •i:! 
Cl ~ :s ~ Cl 
N „ ... o..w >i u 
t> ci.o~ :;. "'~ „ 

' tll o=- V) 
-""' 

T o n 

693 693 1 092 
35 35 l 292 

- - -
- - 33 

58 58 ·-. 
-·- - 27!'> 

365 365 350 

44 44 -
1083 1083, 1279' 

66 66 73 

1848 1 848 12874 

574 574 333 
31 31 357 

2 389 2389 1 335 

1 320 1320 960 

1 074 l 074 1839 

- - -
2 412 2412 995 

16 16 21 
- - -~ 15 

7574 7 574 7 332 
l ISO 1180 2089 

-
20762 20762 32543 

109 109 230 . 
20871 20-871 32·773 

i „. (' ',. . . 

:. 

Zagłębie Dąbrowskie. 

W r. 1 9~6 epóżyto węgla wjęcej 
1926 C+) albo m.piej (-)niż w r. 1925 

-• o „ 
=--0 -~ Od poczfltku roku u= u 

Styczeń „ ... » 
"'" ~ do 31 · go stycznia • „ 
"' o_;~ 
~ 

·1 I ~ % y '° Tony 

1 092 + 399 + 57 + 399 + 57 
I 

1 2G-2 + ' I 257 +3591 + 1 257 + 3591 

- - - -- -
33 + 

33 1 
o+ 33 o 

- - 58 - 100 - 58 - 100 

275 + 275, o+ 275 o 
350 - 15 - 4- 15 - ~ 
- - u - 100 - u - 100 

+ 1279 + .196 + 18 + 196 18 
'. 1+ 73 +. ' ·7. + 11 + 1,1 

12 874 . +u 026 + 597 + 11 026 + 5~7 

333 ~ ' 241 - 42 - 241 - 42 

857 + 326 +ior..2 + 326 + 1052 

1335 - 1054 - 44 - 1 Of>4 - 44 

960 - 360 - 27 - 360 - 27 

1 838 +. 764, + . 71 + 764 + 71 . 
•' __;._ - - _, _ -

995 - IH7 - 59 - 1417- 59 

21 + 5+ 31 + f>+ 31 
15. + . 15 + 100 + }f) + 100 

7 332 - 242 - 3 - 242 - 3 

2089 + 909 + 77 + 909 + 77 

32543 +11781 + 57 + 11 781 + 57 

230 + 121 + 111 + 121 + lll 

'32 773 +i i 90~ + f>7 + 11902 + 57 
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Węgieł kamienny. Wszystkie kopalnie. 
' I 

--~--- „ ._ -·-- ·- .... 

4.ł 1 r .)"'"i~ 

•• 't'r'".t 'łij. ~ l'-:1 ... 
A "'' „ 

-,,....- -
{ ~ 

Rodzaje odbiorców 

I 
u •. ....,_ __ , 

Żelazny 
Innych .metali 
Koksownie 
Górniczy bez 
Naftowy 
Solny 

P r z e my s ł. 

własnego węgla 

Cementowy, ceramiczny, cegielniany 1 wapienny. 
Obróbczy (metalowy i inny) 
Chemiczny 
Garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolniczy przetwórczy rolny, browary, młyny, go-

rzelnie • 
Cukrowniczy -
Papierniczy ! 
Włókienniczy 

lpne gałęzie przemysłu 

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

Koleje żelazne . - : 
Żegluga .. „ 
Gazownie i instytucje miejskie 
Wojskowość • „ 
Instytucje państwowe .. . 
Opał domowy - : 

Pośrednicy . -
-

Razem w kraju „. I I I - Wywóz zagranicę - - '· -,- -

Ogółem zbyt 

30073 30073 
2 161 2 161 

- -
4 690 4690 
1 3!)8 1358 
1199 1 199 
il 354 9 354 

17 891 17 891 
14-9-18 14948 

~18 218 

13 993 13 99S 
3082 :-l082 

108S7 10 987 

37 616 37 616 

18043 18043 
' 

130 787 130787 
- -

18 526 18 526 
.. 901 901 

5009 3009 

31 "501 . 31501 

41979 41 979 

392 216 392 216 

17 353 17303 

409569 409 569 

. 1926 

Zagłębie Dąbrowskie. 

Rok 1926 
W r. 1926 apożyto węgla więcej 

" C+) .a,lbo mniej (-) niż w r. 1925 

T o 

30688 

8 212 

2600 

85 
1805 

H70 

l 809 

11 662 

148 

18 334 
2 567 

7 567 

33469 

15 9!>9 

891+4 

90 

12481 

2 817 

2 i95 

26116 
66220 

-
337 518 

78409 

415 927 

Styczeń 
Od poc„,tku rok„ 

do 3 I ·go stycznia 

Tony l 

~0688 + 615 + 2 + 615 + z 
S2l2 + 60&1 + 280 + .60ól + 280 

2 600 - 2 090 ,-
85 - 1273 -

1895 + 696 + 
3470 - 5884 -
1 809 -16082 -

11 662 - a286 -
149 - 70 -

18 :l34 + 4341 + 
2 5d7 - 515 -
7 567 - 33'.:0 -

3'1459 - ~157 -
!5959 - 2084 -

89 U4 - 411H3 -
90 + 90 

12 481 - 6045 -
2 817 + 1916 + 
2 195 - 814 -

26 116 - 5385 -
66220 +24241 + 

337 518 -54698 -
78409 + 61056 + 

415 927 + 6 358 + 

44 - 2 090 - .u 
9-l - 1 273 - 94-
58 + 696·+ ..58 

63 - 5 884 - ' ~6S: 
90 - 16082 - 90 
22 - 3286- 22. 

3?. - 10 - 32" 

1H + •4341 + 
17 - 515 -
30 - 3320 -
11 - 4157 -
]] - 2084 -

32 -- 41643 -
o+ ~o 

33 - (! 04~ -
213 + 1916 + 
27 - 814 -
17 - 5385 -
58 + 24241 + 

14 - 54698 -
352 + 61056 + 
1+ 6358,+ 

' 3I 

i7 

30 

11 

11 

32" 

o 
33 

213 

27 

17 

58 

14 

352 

l 
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Węgiel kamienny. 

Rok 1925 Rok 1926 

•C ..:. o. 
•C .! o ... „"C ·- cr"O ·-

Rodzaje odbiorcow Q ~ = ~ Q s c 
N N U: N 
u O-" u u O -" u 

t- a. o "' t- a. o "' „- „ -.., „ "" „ Cl) o =- Cl) o=-...... ....., 
T o n y 

Żelazny. 
lnnych m etali 
Koksownie 

Przem y sł. 

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 o d b o r c y . 

Koleje żelazne 
Żegluga 
Gazownie i instytucje miejskie 
Wojskowość . 
Instytucje państwowe 
Opał domowy 
Pośrednicy 

wapienny 

młyny go-

3-10 

105 

2 942 

9 696 1 
7 OiS 

805 

41187 

170 

1 77!> 

20 

770 

235 

1 014 

74978 

7 3!'l4 

250 

6L'> 

17 63'1 

!'l896 

3-10 Il 85 

105 2 67 

2942 

9696 

7 048 

805 

4 987 

170 

1 77!) 

20 

770 

23ó 

I 014 

7-1978 

7 354 

250 

615 

17 631 

5896 

e.i 1 

30 

76 

l 1 

33 

82 

9oi 

f>2 5 

58 '58 

20 

83 1 7 

1 

7 

3 

15 

55 

50 

10 59 

52 2 18 

38 !'JO 

1 3 06 

2 32 

87 !8 7 

79 56 

-----
74, Razem w kraju 136631 n6631 1093 

Wywóz za granicę 2 322 2 322 l 4 7$ 

Ogółem zbyt 138 9.'>3 ISS 953 110 8 49 

-„ 

985 

267 

-
184 

3033 

7 682 

119-1 

552 

5 858 

20 

1 783 

115 

755 

350 

1 059 

52218 

-
a038 

1 306 

232 

18 787 

7956 

109 374 

1473 

110849 

Zagłębie Krakowakie. 

W r. 1926 apoiyto węela więcej 
<+ >albo mniej (- ) nii w r . 192!> 

Styczeń 

+ 645 
-ł- !62 

-
+ 18oi 

-I Pl 

- 2014 

- 5854 

- 2!:3 

+ 871 

- 150 

+ 8 

+ ll5 

- 15 

+ 115 

+ 4a 

- ·22 760 

-
- 2316 

+ 1 0!'>6 
- 383 

+ ~ 156 

+ 2060 

-27 257 

- 84,7 

-281ot 

+ 
-I 

+ 
-
-
-
+ 
-

+ 
-
+ 
+ 

-

-
+ 
-
+ 
+ 

-
-
-

o 
o 

. 

Od poC':z,tltu roku 

do 31 ·go etycznia 

Tony I % 

190 + 645 + 190 

+ -HH 162 + 154 

-- - -
o+ 18oi o 

3 + 91 ·t- 3 

21 - 2oa - 21 

83 - 5854 - 63 
31 - 253 - 31 

17 + 871 -r 17 

88 - 150 - 88 

o+ 8 + () 

475 + 95 + 475 

2 ·- 15 - 2 

49 -+ Jl:) + 49 

4+ 4!') + 4 

~o 22 760 - 30 

- - -
31 - 2 316 -- 3i 

422 t I Of>6 + 422 

62 - 333 - 62 

6+ 1 l fi6 -t 6 

3f> + 2060 + 35 

20 - 27 2!'>7 - 20 

36 - 847 - 36 

20 -· 28 10-1 - 20 

-. 
·1 •• • 
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Węgiel brunatny. Zagłębie Dąbrowskie. 

Rok 
W r. 1926 •pożyto węgla więcej 

1925 Rok 1926 <+> albo mniej (-)niż w r. 1925 

-
•I: 

~ o. 
•d 

! o al „.,, .,.. s- 't:J .... 

Rodzaje odbiorców Cl „ " Cl ::; = ~ Od pocz14tku roku „ <J :SN „ '--u „ ... " u ~~if Styczeń >. c.o "' t- do 31-go etycznie. „ „~ "'„„ "' . <Il o"- <Il o c-...... ..„„ 

T I Qf I Tony I % o n y ;o 

P r z e m y s t 

Żelazny. 2430 2 430 4955 4955,. + 2525 + 104 + 2525 + 104 

lnnych metali - - - - - - - -
Koksownie . - - - - - -- - -. 
Górniczy bez własnego węgla. 138 138 - - - rn8 - 100 - 138 - 100 

Naftowy - - - - - - - -
Solny - - - - - - - -
Cementowy, ceramiczny. cegielniany i wapienny - - 46 46 + 46 o + 46 (} 

Obróbczy (metalqwy i inny) 1 591 l 591 - - - 1 ~91 - 100 - 1 591 - 100 

Chemiczny - - 20i 201 + 201 o+ 201 o . . 
Garbarski i przetworów zwierzęcych. - - - - - - ·- -
Rolniczy przetwórczy rolny, browary. młyny go-

rzelnie . . 75 75 75 75 - - - -
Cukrowniczy . - - 287 287 + 287 o+ 287 o-
Papiernicrzy - - - - - - -- -
Włókienniczy 465 465 - - - 465 - 100 - 465 - 100 
hme gałęzie przemysłu 2fł3 293 - - - 293 - !OO - 293 - 100 

I n n l o d b l o r cy. 

Koleje żelazne . - - - - - ·- - -
Żegluga - - - - - - - -
Gazownie i instytucje miejskie . 13 13 - -- - 13 - 100 - 13 - 100' 
Wojskowość . . - - - - - - - -
Instytucje państwowe . - - - - - - - -
Opał domowy 481 481 391 391 - 90 -- 19 - 90 - 19 
P .>Średnicy . - - 56 56 + 56 o+ 56 o 

---- - --
Razem w kraju 5 486 !'>486 6011 6011 + 525 -ł- 9+ 525 + 9 

Wywóz za granicę - - -- - - - -- -

Ogółem zbyt 5 486 5 486 6 011 6 011 + 525 + 9+ 52fi + 9 
A.D. 

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

W drukarni Edmunda Mirka i S-ki. 
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