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PRZEGLl\D GORNICZO-HUTNICZY. 
CLASOf>lSMO, POSWIĘCONE SPRAWOM PRLEMYSŁU GORNICZEGO i HUTNICZEGO 

---------------------------------------------------------------------------------N2 8 (357). Dąbrowa Górnicza dnia 15-go kwietnia roku 1926-go. Tom XVIII. 
- - -

Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe 

'' 
OSKARD" 

sp. z ogr. odp. 

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

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

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

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

zapalniki, maszynki elektryczne i t. p. 

wyrobu reprezentowanych największych, krajowych fabryk : 

„L IG N O Z A" Spółka Akcyjna 
w Katowicach-Załężu G./Śl. 

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

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

wyrobu reprezentowanych fabryk: 

1) Fabryka Maszyn Górniczych S. A. w Załężu. 
2) Włodawska Fabryka Drutu dawn. C. Klauke 5. A. 
3) Heddemheimer Kupferwerke. 
4) Polska Fabryka Kafli w Janowie. 

i innych. 

Dzial Węglowy; 
W Ę G I E L K O K S Dąbrowiecki i Sląski. Składy i ~jentury we wszystkich centrach Rzeczy· 

pospolitej Polskiej 
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1926 

Inż. KAZIMIERZ ZIEMBA. 
Huta Biamarka 

Studja nad czasem pracy w młotowni Huty Bismarka. 

Badania robót w młotowni trwały od połowy 
lutego do połowy kwietnia r. ub. Zaznaczę przede
wszystkiem, że w okresie tym została zbadaną za
ledwie część produkcji ze względu na wielką jej 
rozmaitość tak co do rodzaju, jak i jakości. W 
każdym bądź razie został _ustalony czas pracy dla 
gatunków i rodzajów najbardziej charakterystycz· 
nych. 

Właściwość produkcji oraz wzgląd na różnoli
tą obróbkę fabrykatów nadzwyczaj utrudniały wy
konanie badań. Dla osiągnięcia miarodajnych wy
ników, badania ciągnęły się przez całą zmianę, t . j. 
od godz. 6-ej do godz. 6-ej. W ten tylko sposób 
udało się ustalić okresy pracy i przerw robotników 
przy każdym poszczegolnym młocie i prasie. 

W dni badań robotnicy pracowali, na ogół 
biorąc, pilnie; przeciwnie, w dni wolne od badań za
uważono, iż robotnicy często zbierali się w grupy 
i przystępowali do pracy dopiero wtedy, gdy zbli
żał się wyższy urzędnik z kierownictwa wydziału 
lub dyrekcji. Zauważono również, że robotnicy 
z wyjątkiem podlegającego badaniom w osta
tnich czasach mniej zważali na obecność obserwa· 
torów i wykonywali pracę z większym spokojem i 
dłuższemi przerwami; z przytoczonych zjawisk moż
na wnioskować, że obserwowany np. kowal starał się 
przedłużyć swój czas pracy dniówkowej, zwiększa
jąc manipulacje pomocnicze lub zbyt długo nagrze
wając bloki i pręty przeznaczone dla kucia. 

Niniejsze sprawozdanie składa się z 4 głów
nych części, które są dalej szczegółowo rozważane 
po kolei a mianowicie: 

I) Podział czasu pracy podczas jednej dniów
ki na roboty użyteczne (właściwe kucie i roboty po-
mocnicze) oraz przerwy. · · 

2) Wadliwa organizacja podziału pracy, bra· 
ki wytwórczo-techniczne i inne. 

3) Wykonane studja (chronometraż). 
4) Uwagi ogólne. 

Część I. 

Podział' czasu pracy na roboty użyteczne 
i przerwy. 

Ponieważ roboty przy takich mechanizmach, 
jak młoty parowe, młoty spadowe oraz prasy, róż· 
mą się znacznie co do swoich właściwości, przeto 
badania były ujęte w następujące grupy i każda 
oddzielnie: 

I) Młoty parowe. 
2) Młoty spadowe dla robót mieszanych. 
3) Młoty spadowe dla wałów korbowych. 
4) Prasy wrzecionowe. 
5) Prasa I, Hala l. 
6) Prasa Il, Hala II. 
7) Prasa Ili i IV, Hala II. 

Wyniki badań: 

I . M ł o t y p a r o w e . 

Czas rzeczywistej 
. 

pracy (kucia), włą-
Różne roboty: Razem czając podział i 

MŁOT weadz. rygla oraz prze budowa rdze· Przerwy czas pracy 
dostarcz. od pieca nia, zaklinowanie, i przerwy 
do młota i z po- ustawianie wkładek 

wrotem 
-

M i n u t y 

IV-a 382 128 90 600 
IV-a 329 174 97 600 
II-a 375 53 172 600 
V 356 46 198 600 
Ill 403 62 135 600 
Ill-b 454 17 129 600 
I-c . 430 34 136 600 
1-c . 424 25 151 600 
IV. 342 120 138 600 
II 355 79 166 600 
11-b 464 28 108 600 
I-a . 363 77 160 600 
I-a . 381 24 195 600 -
II-d 463 54 83 600 
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MŁOT 

VI 
I-a 
II 
n. 

·a 

. 
b 
b 111-

11-
I-

b 
b 

Ogółem. 

Na dniówkę roboczą 
wypada więc 

Czas rzec:r.ywiatej 
pracy (kucia), włą· 
czając podział i 

wsad z rygla oraz 
dostarcz. od pieca 
do młota i z po· 

')'ro tek 

M 

473 
470 
356 
437 
457 
489 
452 

8655 

68,7% 

Różne roboty: Razem 
przebudowa rdze· Przerwy czas pracy 
nia, zaklinowanie, 

i przerwy 
ustawianie wkładek 

i n u t y 
-

27 100 600 
3 127 ' 600 

23 + 19 202 600 
44 119 600 
- 143 600 
25 86 600 
33 115 600 

1 095 2850 12600 

8,7% 22,6% 100% 

2. Młoty spadowe dla pracy mieszanej. 

MŁOT 

II 
II 
V. 
VI. 
I 

111 
II 
I 

V 
V 
Ogółem. 

Na dniówkę roboczą 
wypada więc . . 

I Ustawianie 
Rze czywisty Czas na Dostarczanie i wyjmowanie 

czas skrawężenie . d wykroju, za· 
oraz prace 1 wsa za· klinowanie i 

tłoczenia pomocnicze nie materiału związ. z tern 
rob. pomocn. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

M n u --
179 134 45 17 
230 - 60 . J93 
148 66 - 168 
202 12 52 132 
84 - 12 380 

242 - 25 112 
139 212 51 86 
- 27 - 286 

201 - 55 150 
192 67 62 69 

I 617 518 362 I 593 

28,2% 9,1 % 6.3% 27,8% 

Różne robo· 
ty i drobne 

naprawy 
podczas 
pracy 

52 
23 

101 
97 
16 

119 
21 
-
50 

. 124 

603 

10.5% 

Przerwy 

y 

173 
94 

117 
105 
108 
102 
91 
17 

144 
86 

I 037 

18,1% 

3. M ł o ty s p a d o w e d I a w a ł ó w k o r b o wy c h. 

Tłoczenie 
Dostarcza· 

MŁOT i 
nie i ła· Zair.linowa· Róine 

Przerwy Razem dowanie nie wykroju 

IV. 
IV. 
IV. 
Ogółem . I 

Na dniówkę roboczą I 
wypada więc . . 

ekrawężenie 

199 
137 
361 
697 

58,1% 

materiału 

lM i 

66 ' 

33 
73 

172 

14,4% 

roboty 

n u t y 

32 - 33 330 
22 IO 68 270 
22 19 125 600 
76 29 226 I 200 

6,3% 2,5% 18,8% 100% 

289 

Razem 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
330 
600 
600 

5 730 

100% 
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Ogółem. 

Na dniówkę roboczll 
wypada więc . 

Og 

Na 

ółem. 

dniówkę roboczą 
wypada więc . 

Ogółem. 

Na dniówkę roboczą 
wypada więc . 

1926 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

C:z:aa tłoc:z:enia 
wl,e:z:ai'le wead:z:. 

i pr:z:ewóz od pieca 
do pruy 

i :z: powrotem 

310 
306 
270 
220 
204 

1310 

43,7% 

. ' 

Rzec~ywiety czas 

tłoczenia 

367 
293 
295 
955 

53,1 % 

J 

4. Pr a s a I, Hal a I. 

Pr;i:ywó:z: bloków I 
i odwó:z: aztuk I 
wyrobionych 

M n 
-
21 
60 
96 
37 
41 

255 

8,5% 

Rói1>e ro· I 
boty 

i drobpe I 
naprawy 

u 

69 
51 
51 
89 

125 
385 

12,8% 

Pr:z:erwy 

y 

200 
i83 
183 
254 
no 

1 050 

35,0% 

6. Prasa I I, Hala 11. 

W aadii:anie i prze· 
. 

wóz: bloków od Różne 
Przerwy pieca do prasy roboty 

i z powrotem 

M n u y 

119 73 I 41 
178 86 43 
197 45 I 63 

I 494 I 204 I 147 

I I I 
27,4% 11,3% I 8,2% 

Razem 

600 
600 
600 
600 
600 

3000 
„ 

100% 

Ra:z:em 

600 
600 
600 

1800 

I 100,0% 

7. Prasa III IV, Hala II (wały korbowe). 

Tłoczenie 
~.: i Wsadza· Chłod:z:enie 

skrawężenie nie wykrojów 

M n 

343 34 65 
338 27 21 
331 46 40 

l 012 107 126 

56,2% 5,9% 7,0% 

Przebudowa 
i :z:aklino· Różne 

wanie roboty 
pr:z:ekrojów 

u y 

68 -
59 24 
61 -

188 24 

10,5% 1,3% 

Przerwy 

90 
131 
122 
343 I 

19.1 % I 

Razem 

600 
600 
600 

1800 

100,0~ 
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Ogólne zestawienie wyników badań przy młotach 
i prasach wykazuje następujące dane: 

Czas wsadzania 
Różne roboty: 

i kucia oraz do· 
starczania od pieca przebudowa i za· 

do mlota, względ. klinowanie wykro· Przerwy 
prasy i z powrotem jów, dostarczanie 

(rzeczywista praca materiałów i usu· 

produkcyjna) wanie wyrobów 

Młoty parowe 68,7% 8,7% 22,6% 
Młoty sp;idowe dla rob. miesz. 37,3% 44,6% 18,1 % 
Młoty spadowe dla wałów korb. 58,1 % '13,1 %· 18,8% 
Prasa I, Hala I . 43,7% ' 21,3% 35,0% 
Prasa li, Hala Il 80,5% 11 ,3% 8,2% 

Raze m 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 

Prasa III i lV (wały korbowe) 62, I 't 18,8% 19,1% ~~ 
Przeciętnie 56,5% 21,9% 21,6% 100,0% 

Wyniki badań pracy kowali w młotowni Huty Bismarka. 

,. .Jl."lol'ly ~I"'"' ' 
Aoo ~~~~~~ 

60. 

czę ś ć Il. 

291 

Wadliwa organizacja podziału pracy, braki wy
twórczo-techniczne i mne. 

dla ogrzewania 3 lub 2 sztaby, podczas gdy przed 
południem wsadzali ich 5. Przy jednocześnie ogrze
wanych i wyrabianych 5 sztukach kowal może pra· 
cować bez znaczniejszych przerw, natomiast przy 3 
lub 2 sztukach przerwy te zależne od ogrzewania 
muszą być dłuższe. W tych razach praca i tempe
ratura pieców nie różniły się od przedpołudniowych. 
W ogóle traci się dużo czasu z powodu zbyt spóź
nionego wsadzania rygli, szczególniej przy więk
szych rozmiarach sztuk. Jest pożądanem, ażeby ko-

Młoty parowe. 

O młotach parowych pod tym względem wo
góle nie wiele da się powiedzieć. Zaznaczyć moż
na jedynie, że obserwowani robotnicy-kowale prze
ciągali pracę w końcu zmiany a to w ten sposób, 
iż, naprzykład, przy kuciu sztab wsadzali do pieca 

' 
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wal wkrótce przed końcem zmia;ny zostawiał dla 
zastępcy część wsadu do wykonania. Gdyby to 
okazało się niemożliwem dla większości młotów, to 
należałoby skłaniać kowali przynajmniej do bez
zwłocznego przystąpienia do wsadu w początku 
dniówki. Nit byłoby wówczas zjawiska, iż w nie
które dni znaczna część młotów zaczyna pracować 
dopie::-o o godz. 7-ej, ponieważ materjał dla kucia 
wskutek spóźnionego wsadu nie mógł nagrzeć się 
wcześniej. W niektórych wypadkach kowale nie są 
winni temu, bowiem za późno otrzymują t. zw. kar
tę czynności, lub materjał do opracowania. Wiel
ką stratę czasu powoduje i to, że piec li miewa 
zbyt niską temperaturę i wsadzane doń sztuki żela
za źle nagrzewają się. Naprzykład rygiel kwadra
towy 150 mm T. G . 4, wsadzony podczas nocnej 
zmiany, nie był jesżcze należycie ogrzany do godz. 
I I -ej w dzień. Rygiel ten musiano przenieść do 
pieca Ili jak również inne większe sztuki, co mia
ło w następstwie przeciążenie tego pieca i obniże
nie jego temperatury, wskutek czego ogrzewanie w 
nim również wymagało dłuższego czasu. 

W ten sposób powstaje w niektóre dni szereg 
zbytecznych przerw. Jeżeli wziąć pod uwagę wszyst-

Dzień obserwacji: 24/11; Młot li a; 

Wartość rzeczywista wykonanej pracy 
Wartość przP.kazana do ob~iczenia 

kie te, czy inne przerwy podczas całej zmiany, to 
uwidoczni się dość znaczna strata wydajności pra
cy. Mówiąc o przerwach, dodać należy, że ze wzglę
du na ciężką pracę kowali, przerwy muszą być ści
śle unormowane. Posiadając wykres, na którym są 
oznaczone przeciętne przerwy podczas zmiany za 
cały czas badań dla każdej z osobna grupy młotów 
i pras, łatwo przez porównanie określić najwyższą 
dopuszczalHą granicę przerw, a następnie przestrze
gać ich stosowania. Do rzeczywistego czasu pracy 
należy zatem dodawać ustalone w ten sposób prze
rwy. Należy tu jeszcze nadmienić, że przerwy w 
dni wolne od badań są większe od zaznaczonych 
w wykresach, skutkiem tego, że rozmaite roboty, 
wykonywane przez kowali w dni badań, nie były 
oznaczone w ich „ kontach akordowych" z tego dnia 
(kartka wykonanej roboty), lecz zostały wpisane dla 
obliczeń zarobkowych na dzień następny. 

Takie notowania wykazują większy wykon od 
tego, jaki rzeczywiście miał miejsce, a robotnik ma 
możność przez to przedłużania sobie przerw w 
pracy. 

Oto są niektore wyc1ąg1: 

Wydajność w i 

13.22 
10.22 

zł. 100.0% 

Nie przekazano do obliczenia wartości wykonania 1 O 
noży a 0.30 zł. 3.00 zł. 

Dzień wolny od obserwacji 25/ ll; Młot li a; 

Wartość rzeczywista wykonanej pracy 
Wartość przekazana do obliczenia 
Przeniesiono z dnia 24/11 1 O noży a 0.30 zł. 

7.11 zł. 
10.12 

" 
3.00 zł. 

52.9% 
w stosunku do poprzedn. 

Również przeniesiono na dzień póżniejszy 
obrachunku: 

Prasa I - 2 wykroje (wykończone) 
Prasa I - 2 wykroje (przygotowane) 
Młot I c - 35 krążków (3ł godz. pracy) 
Młot II d - 10 kół 

do I' mniejszych wymiarach na większych młotach czwar
ty robotnik jest zbyteczny. 

Młoty spadowe. 

Młot spadowy Il - I I kół stożkowych 
F IV - 1 godz. pracy 

„ D I b - 2 godz. napraw 

Przeniesiono do obrachunku z dni poprzedn. 

Młot spadowy F V - 13 noży 
„ F li - I godz. próbn. kucia. 
„ 

„ 
FI - 2 
F Il - I 

„ „ 

Kilkakrotnie zostało stwierdzonem, że dla ku
cia prób wykazywano podwójny i potrójny czas 
pracy. 

Odnośnie do obsługi młotów parowych nale
ży jeszcze nadmrenić, że przy wyrabianiu sztab o 

Sześć młotów spadowych obsługuje 3-4 ko
wali w ciągu zmiany. Jak obliczono z wykresu rze
czywisty czas tłoczenia dla młotów przy robocie 
mieszanej wynosi zaledwie 37.3i . Zbyt mała spraw
ność wynika przedewszystkiem z istniejącego nie-
prawidłowego porządku pracy; wykroje dla pewne
go rodzaju obstalunku przerabia się po kilka razy 
z tego powodu, że każda następna zmiana, mająca 
swój odrębny program tłoczenia, musi przerabiać 
wykrój poprzedniej, by zastosować młot dla wyko
nania swojego zlecenia, jakkolwiek praca tamtej 
nie została zakończoną. W tych razach kowal z 
poprzedniej zmiany musi wciąż nanowo przygota
wiać swój wykrój. O ile jest to możliwem, kowa
le „zamieniają się na młoty" pomiędzy sobą, aby 
uniknąć niepotrzebnej pracy, jednak częste napra
wy młotów krępują ich w tej „zamianie". Drugą 
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okolicznością, zwiększającą ilość operacji pomocni- ksza część żamówienia została już wykończoną. Był 
czych, jest to, iż pewn~ zamówienia wykonywują wypadek, że stwierdzono zbyt wielką różnicę do
się częściami, co znów wymaga dodatkowej prze- puszczalną (7-9 mm zamiast 5 mm) dopiero wtedy, 
budowy wykrojów. gdy prawie 60 sztuk z obstalunku były wykończo-

Z powyższego jest zrozumiałem, dlaczego ro- ne. Przy pewnych okolicznościach taka robota mu
boty pomocnicze zabierają największą część dniów- siałaby powtórnie pójść pod młoty. 
ki pracy. O wiele byłoby praktyczniej i zaoszczę- Wykroje pozostawiały po części też dużo do 
dziłoby się dużo czasu, gdyby każde zamówienie życzenia W niektóre dni musiano przerabiać wy
dopiero wówczas było wykonywanem na młotach, krój po pierwszych próbnych tłoczeniach, ponieważ 
kiedy już gotowe są wszystkie należące do niego i trzpień kierownicy (Fi.ihrungsdorn) lub sama kie
niezbędne wykroje. rownica nie były dobrze wykonane; również tłocze-

Przeróbka wykroju trwa od I do 2 godzin, nie sworzni w prasie . wrzecionowej zabierało po
przyczem dużą rolę odgrywają wielkość i właści- dwójną lub potrójną ilość czasu wskutek niedosyć 
wość wykroju oraz młot, którego to dotyczy. Dla ścisłego wydrążenia otworow dla trzpienia. 
uniknięcia nieporozumień co do porządku pracy Mówiąc wogóle o młotach spadowych, należy 
dodać należy, iż niema reguły bez wyjątków. W nadmienić, iż część ich jest w stanie potrzebującym 
wypadkach nagłego zamówienia podobna niesyste- ciągłej naprawy. Naprz. podczas dziennej zmiany 
matycznośś jest usprawiedliwioną, lecz w omawia- 3/Ill, zaledwie jeden młot działał bez zarzutu. Po
nych wypadkach nie było mowy o pilnych zlece- 1 dobny stan rzeczy nie może mieć m1eisca i nie mo
niach, ponieważ wykończone sztuki leżały obok: że być tolerowanym. 
młotów po kilka dni. 

Prasy. 
Na sprawność pracy wpływało ujemnie rów- I 

nież i to, że obróbka krawędzi sztuk wytłoczonych I . . Wię.~sze przerw.y p~asy I tłum a.czą się po . czę
nie następowała natychmiast po tłoczeniu. Oto je- sc1 tern, 1z ogrzewame pieca IV w pierwsze dm ha
den z obserwowanych faktów: dań i w godzinach popołudniowych było bardzo 

Młot spadowy li. Partja kół po operacji tło- słabe, a "".ięc po~rzebny ~ył dłuż~zy czas .na do
czenia wstępnego poddana jest bezpośrednio pro- prowadzeme blokow do mezbędneJ dla kucia tem
cesowi usuwania krawędzi (Entgraten). Te same peratury. W warunkach normalnych prasa I może 
koła, poddawane bezpośrednio po doczeniu wstęp- przerobić więcej materiału. Po części zależy to też 
nem tłoczeniu ostatecznemu, nie są jednak natych- od sa~ego ko~ala, o ile spóźnia się on z. wsadem 
miastowo, jak wymaga porządek rzeczy, skrawęża- materiału. Oma 18/11 były dostarczone Jednocze
ne-są one pozostawione w spokoju aż do dnia I śnie 2 bloki T. S. po. 6~0 kg; jeden ~ nich był .wsa
następnego. Muszą być więc ponownie ogrzane i dzon.y po godz. I 1-eJ i po p~łudmu przerob1~my; 
foremnik (sztanca) musi być dla skrawężenia na- drugi blok był wsadzony dopiero o godz. 2-eJ po 
nowo ustawiony. południu, wskutek czego już nie mógł być po po-

Jeżeli w pierwszym wypadku obróbka krawę- 1 łud?iu wyro~i?nym.. Gdyby ten. blok trafił do pie
dzi mogła odbyć się po tłoczeniu bezpośrednio, to ~a 1ed~oczesme z pie.r.wszym, wowcza~ kowal z~ą
również należało wykonać ją zaraz po drugiem tło- zył~~ 1eszcze wyrobie. go po poł.u?m1:1. Wytwor
czeniu, ponieważ oba tłoczenia zakończone były w I czosc prasy I d~łoby się z';"'1ęks~y~ I wowczas, gdy
jednym okresie i foremnik był już do tego celu b~ kowal zechc1a! stos?wac m?1e1~ze przerwy po
uregulowany O wiele byłoby korzystniej wogóle, I między poszczegolnem1 tłoczemam1. 
gdyby, o ile niema ważnych przeszkód, obróbka Część Ili. 
krawędzi następowała zawsze natychmiast po tło
czeniu. Pod tym względem jest dobry porządek 
pracy przy m~ocie spadowym dla wałów korbowych. 

Do czego może doprowadzić takie zwlekanie 
z obróbką krawędzi, wskazuje przykład z d. 27 /111, 
kiedy majster musiał wespół z uczniem odkrawę
żać znaczną ilość sworzni, ponieważ kowal zanie
chał tej pracy, a potem całkiem się od niej wymó
wił pod rozmaitemi pozorami, gdyż płaca za ob
róbkę krawędzi była tu włączona w ugodę za tło
czenie. Skrawężenie należy wykonywać bezpośre
dnio po tłoczeniu już i z tego względu, że oprócz 
oszczędności na czasie i opale, przy takiej pracy 
staje się zbytecznym ewent. 3-ci robotnik. 

Dalej należy mieć na uwadze, by sprawdzanie 
wymiarow odbywało się przy pierwszych wyrobio
nych sztukach, lecz nie dopiero wówczas, gdy wię-

Studja nad czasem pracy. 
Prasy. 

Przy wyborze okresów pracy, uwza-lędnioną 
była właściw-0ść fabrykac ji każdej grupy młotów lub 
pras. Okresy czasu dla prasy I, przyjęte były jak 
następuje: 

I. Dostarczenie materjału i wsad. 
2. Tłoczenie, włączając w to czas na prze

wóz od pieca do prasy i z powrotem. 
3. Rozmaite czynności niezbędne przy wyko

nywaniu określonej roboty, jak odwóz wykonanych 
sztuk i t.d. 

W poniższym sprawozdaniu te 3 punkty włą
czone są w rubrykę „rzeczywisty czas pracy", po
nieważ wyszczególnienie ich dla każdej operacji, 
zaprowadziłoby za daleko. Zreaztq na przytoczonym 
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wykresie widocznym jest przeciętny procentowy stosunek 
czasokresów dla k,ażdej grupy. 

Na ten rzeczywisty czas pracy przypada wy
mienionych robót pomocniczych 345 minut = 19,8%, 
czyli okr. 20,0%. 

Czas na wszelkie inne pomocnicze roboty, jak 
to: zdjęcie i odsunięcie kowalskiego stojaka, nacią
ganie śrub, smarowanie prasy, niewielkie naprawy, 
wykonywane przez samego kowala, chłodzenie spo
du, kucie siekacza, przykładek i klinów - wzięty 
jest ogółem dla wszystkich badań i dołączony w 
procencie do poszczególnych robót. 

Zatem do rzeczywistego czasu pracy dodaje 
się w każdym poszczególnym wypadku 20%. 

Wreszcie czas ten powinien być dopełniony 
wyżej określonym procentowym dodatkiem na przer
wy dla każdej grupy młotów lub pras. 

Dla niektói:ych robót przerwy te pochłaniają 
zbyt wiele czasu w stosunku do robót trudniejszych. 
W tych razach uwagi w nawiasach zawierają od
powiednie wyjaśnienia. 

Ogólny rzeczywisty czas pracy zbadanych ro
bót przy prasie I, wyniósł I 739 minut. 

Pomiary cz as u (c hr o n om et r aż), pr z y prasie I. 
------~------------------------~·~------..... --------------------------------~ 

Rzeczywisty I Włączając ro• 
W a ad; 

blob lub rygiel 

I 
Blok kwadratowy I 
240 mm. 640 kg 

Blok okrągły 
250 mm, 600 kg 

Wykonana robota. jej 
forma i wymiary 

111111 

płyta 
355 X 30 

płyta 
355 X 30 

Materiał 

T. G. 

T. G. 

Ogólny ciężar 
wykończonych 

sztuk 
kg 

czas pracy na boty pomocni· 
I OO kg wytwór· cze 

czości (= -t- 20°j0) 

minuty minuty 

400 I 16.3 I 19.6 
(3 tłoczenia, ogólny czas= 46 min). 

300 I 20.7 I 24.9 
(3 tłoczenia, ogólny czas = 35 min.) 

Rygiel kwadratowy dla wykroju podzie· 
300 lony i odkuty I raz T. G. 5 

250 X 200 X 500 

I I 
I sztuka I 18,0 I 21,6 

( 1 tłoczenie = I O mfo.) 

Rygiel kwadratowy Dla wykroju podz. 
300 i odkuty I raz 

Rygiel kwadratowy 
350 

Rygiel okrągły 
350 mm 

3 bloki kwadratowe 
540 mm a 2600 kg 

Blok kwadratowy 
540 mm, 2 600 kg 

Blok okrągły 
350 mm, 2 OOO kg 

Blok okrągły 
350 mm, 2 150 kg 

Rygiel kwadratowy 
220 mm 

300 X 200 X 800 

Na 6 szt. okrągłych 
190 

Kwadrat. 140 

Okrągł. 350 

Kwadr. 280 
dla wykroju 

Kwadr. 220 

Kwadr. 160 

Kwadr. 150 
(2 sztuki) 

T. G. 5 1 sztuka 23,0 27,6 

T. G. 6 

(1 tłoczenie = 11 min.) 

I 500 . I 7,8 I 9,4 
(4 tłoczenia = 86 min.) 

X. 4 650 I 4.6 I 5.6 
( 1 tłoczenie = 17 min.) 

N. C 4 

N.K.H.F. 

N.K.H,F. 

Ogół. 6 ooo \ 4,6 I 5,6 
(na 1 blok 2 prasow. po 35 m= 70 m). 

2 ooo I 3.1 I 3.8 
(2 tłoczenia = 44 min.) 

2 ooo I 4.1 I 5.0 
(2 tłoczenia = 34 min.) 

N. C. 4 1 900 I 5 '9 I 7' I 
(3 tłoczenia = 70 min.) 

Ogół 
,N.K.H.F. 

800 I 7.8 I 9 4 
(2 tłoczenia = 40 min.) 

I ! 
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W; ad: 

blok lub rygiel 

Rygiel kwadratowy 
220 m~ 

Rygiel 
320 X 220 

Rygiel 
22o x 220 mm 

> 

Sztuka wykuwana 
I raz 

Sztuka WY.kuwana 
ł raż 

Blok okrągły 
350 mm, 800 kg 

Blok okrągły 
200 mm, 350 kg 

Blok okrągły 
200 mm, 450 kg 

2 bloki okrągłe 
240 mm a 625 kg 

3 bloki okrągłe 
a 465 kg 

Blok okrągły 
240 mm, 620 kg 

Wykonana robota, jej 
forma i 'Wymiary 

mm 

Kwadr. 140 

Płyta 
320 X 75 

Dla 2 wykroi 
320 X 320 X 200 

I . 
N.K.H.F. 

N. K.H. F. 

N. K. H. F. 

Wyk9ńcz. 4 wykroj. 
400 X 400 X 250 N. K. H. F. 

Wykończ. 2 wykroje 
300 X 300 X 250 N. K. H. F. 

Okrągły 155 
• 

K. C.H. L. 

Kwadr. 140 U. D. 

Kwadr. 150 U.D.H. 

Kwadr. 150 U. D. 

Kwadr. 150 U. S. D. 

Kwadr. 170 U. D. 

Ogólny ciężar 
'WYkop~onych 

aztuk 

RzeczY'Wiety 
c7aa pracy na 
1 OO kg wyt'WÓr

czości 

Włączając ro
boty pomocni

- cze , 1 (. + 20°10) 
kg 

minuty minuty 

700 J 7.9 I 9.5 
(2 tłoczenia, ogół~r{i = 35 mH1.) 

200 I 9.5 l 11.4 
(I tłoci~nie = 13 ~in.) na I sztuk~ 

2 sztuki • I · 32,0 I 38,4 
(na każdy po 1 tłÓcz. = 17 min.) 

4 SZt\lki I 27,8 , , 33,4 
(na każdy wykrój I tłoczenie=22 m~n.) 

2 sztuki I 17 ,5 \ il ,O 
(na każdy wykrój I tłoczenie= 13 ~in.) 

soo I 13.0 I 15.6 
(2 tloczenia = 34 min.) 

300 I 22.1 I 27.3 
(5 tłoczeń = 34 min.) 

350 I 13.7 I 16.5 . 
(6 tłoczeń= 41 min.) 

I ooo I 15,0 I 18,0 
(na każdy blok 4 tłoczenia z 45 min.) 

Ogółem 10001 15,2 I 18,.3 
(na każdy blok 3 tłoczenia z 33 min.) 

500 I 15.4 I 18.5 
(5 tłoczeń = 43 min.) 

I I 
Chronometraż przy prasie II„ hala li. Uwaga: Im więcej gotowych wyrobów z jed

nej sztuki, tern mniej procentowo na I OO kg robót 
porno cniczych. 

Rzeczywisty czas pracy przy badanych sztu
kach ,wynosił 1 668 minut. 

Większe wahania w czasie pracy były po czę
ści z przyczyny nieuregulowania temperatury pie
ca li-go. 

Ws ad: 
W y konana robota: 

Na to przypada robót pomocniczych 401 mm. 
. _Do rzeczywistego czasu pracy przy poszcze

gólnych sztukach, należy więc dodać 24%. 

01{,ólny ciężar Rzeczxwisty Włączając ro-
czas pracy na boty pomocni-wykończonych 

forma i rozmiary Materiał sztuk 1 OO kg wytwór- cze 
blok lub rygiel cz ości (= +24°10) mm kg 

minuty minuty 

Blok 
Kwadr. 600 T. A. 8600 I 1,4 I 1,8 I 

820 mm, 8 600 kg (I tłoczenie = 76 minut) 

' 
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blok lub rygiel 

2 bloki 
540 mm a 2600 kg 

3 bloki 
540 mm a 2 600 kg 

Blok 
540 mm, 2 600 kg 

Blok 
540 mm, 2 600 kg 

Blok 
540 mm, 2 600 kg 

Blok 
540 mm, 2 600 kg 

Blok 
540 mm, 2 600 kg 

Rygiel 
600 mm, 8 OOO kg . 

Rygiel 
350 kwadr. 

Wykonana robota: 
forma i rozmiary 

mm 

Okrągły 380 

Okrągły 380 

Kwadr. 280 

Kwadr. 280 

Okrągły 165 

Kwadr. 165 

1 wykrój 
260 X 260 X 2 400 

2 wykroje 
400 X 400 X 2 800 

1 wykrój 
260 X 260 X 2400 

Materiał 

T. G. 3 

N. C. 4 

T. B. 

T. G. 6 

T. G. 6 

T. G. 3 

T. B. 

T. A. 

• 

T. A. 

Ogólny ciężar 
wykończony<.h 

sztuk 

Rzeczywisty Włączając ro· 
czas pracy na boty pomocni· 
100 kg wytwór· cze 

czości ( + 24°j0) 
kg 

minuty minuty 

4000 I 4.9 I ó.1 
(po 1 tłoczeniu = 86 min.) 

6000 I 4.4 I 5.5 · 
(po 2 tlocz. po 31 min.=62 min. na 1 blok) 

• 

2 ooo I 5.8 I 7 .2 
(3 tłoczenia po 30 min.=90 min.) 

1 500 I 5,6 I 7 ,O 
(I tłoczenie -:-- 62 minuty) 

500 I 10.4 I 12.9 
(2 tłoczenia = 38 minut) 

2 ooo l 6.5 I 8.1 
(3 tłoczenia = 115 minut) 

{ 
1 sztuka 121,0 150 
I 600 7,7 9,5 

(2 tłoczenia= 102 minuty) 

{ 
1 sztuka 226,0 280 
6800 6,6 8,2 

(na 1 wykrój 2 tłocz.po 92 min.= 184 min.) 

{ 124,0 1 sztuka 
1600 7,7 

tłoczenia = 96 
I 

(2 

154,0 
9,1 

minut) 
I 

Uwaga: Dostarczanie od pieca do prasy i z 
powro~em, włączono w czas tłoczenia. 

składają się z kucia wkładek, smarowania młotów, 
nagrzewania tłoków, wstawiania pierścieni kierow
niczych i t. p. 

Chronometroż przy młotach parowych. 
Rygle i płyty. 

Rzeczywisty czas pracy składa się z wsadu, 
podziału rygla, kucia, chłodzenia, odstawy i wszyst
kich innych czynności, niezbędnych przy prawidło· 
wem wykonywaniu sztuki. Różne roboty, dodawa
ne do pracy rzeczywistej w stosunku procentowym, 

Wsadzony Wykonana robota 

Czas, zużyty na przebudowę rdzenia, pokaza
ny jest osobno w końcu sprawozdania i nie jest 
włączony do ogólnego czasu pracy. 

Rzeczywisty czas wykonania badanych sztab 
wyniósł 3 306 minut. 

Różne roboty w tym samym okresie 441 min. 
Zatem do rzeczywistej pracy należy dodać 13,4%. 

Rzec7ywisty Włączając ro-
Zaobserwowana czas pracy na boty pomoc· I Obeerwow. dla wyrobu 

rygiel forma i wymiary Materiał ilość wykonu l OO kg wy twór- ni cze 
młot 

I 
sztuk czości (= + 13.4°10) mm. mm kg minuty minuty 

IV·a 40 
Płaskie .(F) 

U. S. 
17 prętów 

I 788,0 I 893,6 12 X 10 44 
(na 1 pręt 6 operacji = 18,7 min.) 
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Waadzony Wykonana robota Zaoheerwowana Rzeczywisty Włączajllc ro-
Obserwow. dla wyrobu ilość wykonu czas pracy na boty pomoc· 

ryeiel 
forml!. i wymiary Materiał n.tuk 1 OO kg wytwór- nicze 

młot czośei <= + 13,4°10) mm kg mm minuty minuty 
- -

VI-a 40 
Płaskie (F) 

X4 
13 prętów 24,7 0,8 

20 X IO 90 217,0 273,3 
(na I pręt 4 operacje = I 0,0 min.) 

V 40-58 
PŁaskie (F) 

U. D. U. 
19 prętów 

304,6 345,5 35 X S llO 
(na I pręt 7 operacji = 14,0 min.) 

IV-a 40-50 Płaskie (F) U. D.E. 14 prętów 
316,9 359,4 30 X IO 95 . 

(na I pręt 9 operacji = 18,0 min.) 

IV-a 40-50 Płaskie (F) U. D. E. 15 prętów 
323,6 367,0 30 X IO 110 

(na I pręt 10 operacji= 20 _min.) 

Kwadr. pierwszy I pręt 140,0 158,8 V 40 raz wykuwane U. B. 15 
25 (2 operacje = 13 minut) 

Płaskie (F) 5 prętów . 
Il-a 45 30 X 20 T. S. 75 105,4 119,6 

(na 1 pręt 3 operacje = 15 minut) 

Okrągłe (F), wyku-
IV 70 wane pierwszy raz V.K.T. 5 prętów 

197,5 224,0 i wygładzone 80 
30 (na 1 sztukę 7 operacji= 21,0 min.) 

Okrągłe lF), wyku-
V 70 wane pierwszy ra:i: V. K. S. 5 prętów 

240,0 272,2 i wygładzone 80 
30 (na I sztukę I O operacji = 29,0 min.) 

, 
. Okrągłe (F), tylko 

II-a 45 pierwszy raz wy- E. C. 5 prętów 
52,2 59,2 kuwane 90 

30 (na I sztukę 2 operacje = 8,0 min.) 

OkrągŁe (F), tylko 
II-a 45 pierwszy raz wy- N. h. 2 5 prętów 

70,0 79,4 kuwane 90 
30 (na 1 sztukę 2 operacje = 9,0 min.) 

II-a 70 Płaskie, całkowicie 
T. S. 

3 pręty 
73,3 83,2 wykuwane 60 

52 X 16 (na I sztukę 3 operacje = I I ,O min.) 
I I 
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Obaerwow. dla wyrobu 
. I forma i _wymiary .. M.ateri'ał 

mł'ot rygie 

mm mm . 

Zaobserwowana • Rzeczywisty 
ilość wykonu · czaa pracy na 

sztuk I OO kg wytwór· 
c'zości 

kg 
mm uty 

Włączając ~o
boty pomoc· 

ni cze 
(= f 1 3 ,~olo) 

minuty 

- 1 W sadzony Wykonana robota r 
~~~~-----'-~~~~~~~~--~~~--'-~~~~~-~~~~ ~~~~~ ~~~~--

li 

li 

li 

li 

I-a 

1-b 

1-b 

1-b 

II 

1-b 

1-a 

1-b 

I'• 

1 Okrągłe, wygła- I 4 pręrów 
Ok7~głe . . dzone M. 13 432 19,2 21,8 

71 - 72 (na 1 sztukę 2 operacje = 14,0 min.) 

Okrągłe 
86 

Okrągłe 
137 

Okrągłe 
156 

Okrągłe 
185 

Kwadr. 
120 

Kwadr. 
120 

Kwadr. 
120 

Kwadr. 
135 

Kwadr. 
140 

Kwadr. 
140 

Okrągłe, wygła
dzone 

82 

Okrągłe, wygła
dzone 

'130 

Okrągłe, wygła
dzone 

150 

Okrągłe, wygła
dzone 

180 

Okrągłe, wykuwane 
pierwszy raz 

95 

Kwadrat. wykuwane 
pierwszy raz 

80 

Kwadrat. wykuwane 
pierwszy raz 

50 

Okrągłe, wykuwane 
pierwszy raz 

140 

Okrągłe, wykuwane 
pierwszy raz 

120 . 

Okrągłe, wykuwane 

E. C. S. 

U. S. e. 

U. S. e. 

N. C. 

U.O. 

U.D. 

U.D. 

T. G. 5 

U. D. 

pierwszy raz T. G. 7 
120 

19 prętów 
2 280 16,6 I 8,9 

(na 1 sztukę 2 operacje = 17 min.) 

I pręt 
120 30,8 34,9 

(2 operacje = 25 min.) 

1 pręt 
160 21,3 24,2 

(2 operacje = 20 min.) 

12,1 13.7 
1 pręt 

280 
(2 operacje = 26 minut) 

I 
2 pręty I 

300· 21,6 24,5 

(na 1 sztukę 2 operacje = 28 min.) 

2 pręty 
350 25,4 28,8 

(na 1 sztukę 5 operacji = 34 min.) 

I pręt 38 6 
150 ' 43,8 

(3 or eracje = 42 min.) 

3 pręty 
500 7,0 7,9 

(na 1 sztukę 1 operacja = S min.) 

I pręt 
300 26,6 30,2 

( 4 operacje = 69 min.) 

I pręt 2 
350 16,2 18,2 

(2 operacje = 38 min.) 

I 
Kwadrat., wykuwane! 

Kwadr. I 
160 

pierwszy raz 
120 

U. D. 
2 pręty 

600 14,8 16,8 
(na 1 sztuk~ 4 <;>peracje = 32 min.) 

1926 
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Weadzony Wykonana robota 
I Zaobserwowana Rzeczywisty I Włł\czaiąc ro· 

Obserwow. dla wyrobu forma i wymiary 
ilość wykonu czas pracy na boty pomoc-

ryg ie l Materiał sztuk 100 kg wytwór· I nicze 
młot c~oaci I ( ~ 13,4°10) 

mm mm kg 
minuty , minuty 

Okrągły, zaokrągl. I pręt 
16,6 18,8 

I-a Kwadrat. wykończ. T. G. 4 350 
150 140 (2 operacje = 34 min.) 

2 bloki Kwadrat , wykuwany 2 pręty 
15,8 18,0 1-b okrągłe pierwszy raz U, D. 650 

200 160 (na 1 sztukę 4 operacje=47 r:nin.) 

Krążki 
(wszystkie wymiary - przy jednej operacji). 

I 
Włł\czaiąc 

W sadzony dla wyrobu W ymia ry 
Wykonana 

Rzeczywisty 
roboty po· Badany 

ry giel wyrobu . Materiał ilość 
czas pracy 

mocnicze na 
młot 11111! (sztuk) na 1 sztukę 

1 sztukę kg minut 
minut 

I 

I 
I 

IV-a 0,4 62X 18 X4 20 2,5 3,3 
1-c 3,6 136X 30 K. C. H. L. 53 3,5 4,5 
IlI 3,9 131 X 36 K.C. H. L. 22 3,4 4,4 

11-b 3,9 131 X 36 K.C.H.L. 51 3,6 5,0 
III-b 4,3 146X 31 K. C. H. L. 52 3,9 5, I 

111 4,4 136X 36 K.C.H. L. 45 4,1 5,2 
III-b 4,4 136X 36 K. C. H. L. 67 4,1 5,4 

1-c 7,2 150X 50 T. C. 2 5,0 6,5 
Ill-b 5,2 156X 33 I K. C. H.L. 40 

I 
4,5 5,3 

1-c 10,4 180X 50 I T. c. 2 6,5 I 8,4 

Uwaga : Do czasu właściwego kucia włączono przewóz od pieca do młota. Podział 
ryglów włączono do robót pomocniczych. 

N o ż e. 

Wykuwano pierwszy 220 X 160 
li raz z płyty 

grub~ 
X6 10 7,4 8.4 

180 X 30 

Wykuwano. pierwszy 220X 160X 105 
Il raz z płyty 

grub. 27 
X6 5 13,6 15,4 

180 X 30 

$ r u by. 
/ 

IV-a Okrągł 30 
dług .-120 T. G. 6 8,3 9,3 
grub.-17 
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Badany 

młot 

III 

IV-a 

lll 

Ili 

łl·b 

Ob•erwow 

młot 

IV 

lll 

ll-d 

111-d 

1-c 

1-a 

J.c 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

Wsadzony dla wyrobu 

rygiel 

kg -

Wykuwane pierwszy 
raz dla młot. spad. 

Rys. Nr. A. B. 1006 

Rys. Nr. 1062 

Rys. Nr. R. 700576 

Rys. Nr. 35097 

32585 
Rys. Nr. 25820 

Nr. rys u n ku 

Obróbka w•tępna 
w krążku · 

Rys. Nr. 6037 
obróbka wstępna bez 

krążka 

Rys. Nr. 700579 

Rys, Nr. 63/2701 

Rys. Nr. 700 529 

Rys. Nr. 700 581 

Rys. Nr. 8. 63/2619/4 

Rys. Nr. 206/ 1606 

K o ł a (bez czopów). 

W ymiary 
wyrobu Materiał 

mm 

75 okrągł. 
30 grub. N. C. 4 

1 ,4 kg sztuka 

2, 7 kg sztuka N. C. 4 

_!J_5 okrągł. 

70 grub. N. C. 4 
S.,8 kg sztuka 

_120 okrągł. 
70 grub. N. C 4 

6,5 kg sztuka 

90 okrągl. 
.TIO wysok. N. C. 4 

7,0 kg sztuka 

K o ł a (z czopami). 

Wykonana 
forma i w 

mm 

robota: 
ymiary 

~ci ::J 
125 

90 ok rągł. 
Tis wy sok. 

I 

-' L-._, 
'--.., 

--' 1-,_, 

,=i 1-._ 

r-' :i „ __ , 

Ciężar 

sztuki 

kg 

4.7 

4,9 

9,0 

10,1 

12.6 

19,5 

22.0 

Rzeczywi•ty 
Włączając 

Wykonana roboty po· 
ilość 

cza• pracy 
mocnicze na 

l•ztuk) 
na 1 eztukę 1 sztukę 

minut 
minut 

60 1,0 2.0 

135 1,1 2,8 

38 1,4 3,1· 

36 1,6 3,1 

20 1,6 3,3 

Wykona· 
Rzeczy· Włącza· 

Materja.t na ilość 
wi•ty cza• jąc roboty 

pracy pomoc. 

I ez tuk minuty minuty 

na 1 sztukę 

34 1,8 2,9 
N. C. 4 +35 1,8 2,9 

N. C. 4 40 1,8 3,9 

N. C. 4 100 5,0 7.6 

N. C. 2 40 4,3 6,7 

N. C. 2 18 4,0 I 6,9 

N. C. 2 20 11,4 14,2 

N. C. 4 19 16.5 20,1 

Nagrzewanie i podzial rygla włączono do robót pomocniczych. 

1926 
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Koła bez cz opów. 

Obaerwow. Wykonana robota : Ciężar sztuki Wykonana Rzeczywiaty Włączając 
roboty 

forma i wymiary, Nr. ryaunku Materiał ilość czaa pracy 
pomocnicze młot kg sztuk minut mm minuty 

I 
na sztukę 

Rys. Nr. 9007; wykuwane 
1-c pierwszy raz okrągł. - 180 mm 6,2 

I 
N. C. 4 83 3,0 4,5 

grub.- 40 mm 

' K o ł a z d z i u r a m i. 

Rys. Nr. 63/26193 I 
Obróbka wstępna i przebicie 

1-c dornia (pierwsza część roboty). 21,0 N. C. 4 15 3,8 8,6 
Wykończenie nastąpiło w dniu 

następnym 

Sworznie. . 
Obrobka wstępna w krążku I 

11-b Rys. Nr. 9343 I p, 5,3 N. C. 4 103 3,0 4,76 

Ryo. N,. 203717 N. A. G. LL( . 
11-b 7,8 N. C. 4 10 3,7 5,5 

11-c Rys. Nr. 700530 I O 9,5 N. C. 2 30 3,7 5,7 

11-c Rys. Nr. 32356/32939 I l::I 14,2 · N. C. 2 30 4,7 6,8 

1-c Rys. Nr. B. 63/2619/2 lJJ 16,0 N. C. 2 20 4,1 5,8 l Ze 120 mm kwad.at 
Il przekuto na 98 mm 20,0 T. G. 5 19 12,7 13,8 

okrągł. 
1
--

1 

I-a Przetł~czono, ~ykuto -u-
I 

37,0 T. G. 6 13 22,9 26,5 
czopy 1 wykonczono . 

Zawory (wentyle). 

VI-a Rys. Nr. 134/ 1 I I 0.24 jv. K. 13 40 1,6 1,7 

Czopy (korki). 

lI1 I 0.115 I S. L h. 40 17 30 

P i e r ś c i e n i e. 

Rys. Nr. 149/4. Przygoto· 
wany krążek wykuwano do 

III 130 okrąg!. 
formy ostat. na 32 grub. ; 2.0 T. G. 8 50 4,6 4,8 

dziura- 102. 

11-b 
Rys. Nr. 15629; kucie wstępne, 

okr. 240, dziura 50, grub. 38 9,5 N. C. 4 134 2,5 4,4 
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Ob1erwow. 

młot 

1-b 

1-b 

1-a 

IV 

IV 

1-e 

Ili-a 

I-a 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

Wykonana robota: 
forma i wymiary, Nr. ryaunku 

mm 

Rys. Nr. 203713; kucie wstępne, 
okr. 250; dziura-65, grub.-75 

Rys. Nr. 203713; wykończono 
z okr. 250, dziur. 65, grub. 75 

na „ 300, „ 180, „ 75 

Od rygla do końca przerób. 
okr. 300, dziura- 70, grub.-58 

Ciężar sztuki 

kg 

23,0 

23,0 

34,0 

Korb o w ody. 

Rys. Nr. 20/203; kucie wstęp- j 
ne i ostateczne 

Rys. Nr. 20/203; tylko prze
bicie dziury i wyrównanie 

Rys. W. C. B. L.; kucie 
wstępne i ostateczne 

K r z y ż e. 

17,0 

17,0 

3,5 

Materjał 

N. c. 4 

N. C. 4 

X. 4 

N. N. C. 

K.N.C. 

N. K . H. 

Rys. R. 700513; kucie 
wstępne 3,8 I· N. c. 2 

Wały korbowe 

Rys. Nr. 49899; ostateczne f 
kucie z rygla kwadr. 130 j . 42•0 I K.N. C. 

Wykonana 
ilość 

1ztuk 

30 

20 

11 

4 

4 

5 

25 

12 

1926 

Rzeczywisty Włączając 
roboty 

czas pracy pomocnicze 
minuty minuty 

3,0 6,3 

4,5 4,5 

23,0 29,8 

26,0 30,5 

7,25 9,3 

10,4 12,8 

4,1 5,3 

17,9 19,I 

ponieważ rygiel był za któtki dla drugiego wału-z resztek wy· 
kuwano jednocześnie pręt kwadrat. 85 mm. 

z kwadr. 130 mm 
I-a " " 

85 mm 

w długości 550 mm 

Chronometraż przy młotach spadowych 
wrzecionowych. 

33,0 K.N.C. 12 4,0 5,0 

I 

prasach pomocmcze. Czas przeróbki wykrojów nie został 
włączony do czasu pracy na sztukę, lecz wykazany 
jest oddzielnie. Czas obróbki krawędzi, obejmuje 

Czas pracy dzieli się na: wszystkie roboty pomocnicze, jak również ustawia
ł) Rzeczywisty czas tłoczenia, włączając tył- nie foremnika (sztancy). (Ustawianie foremnika dla 

ko przewóz od pieca do młota. obróbki krawędzi odbywało się w czasie tłoczenia 
2) Czas tłoczenia, włączając wszystkie roboty I i zabierało stosunkowo mało czasu). 

I ·• Cz as tłocz . 

Ciężar l Obserwow. Rzeczywis ty lub obróbki 
Obse rwow. Wykonana pra c a 

Materiał na sztukę 
ilość wyko- czas krawędzi, 

młot Nr . rysunku nu tłoczenia włączając 
kg [ sztuk minut roboty pom. 

I I minuty 

- Ko ł na sztukę a. 

Il Rys. 1006, wykończenie 

I 
N. C. 4 

I 
1,4 60 0,58 0,87 

V Rys. 1046, wykończenie N. C. 4 2,6 90 I , 15 1,76 
I 
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Obserwow. 1 

młot 

V 

Prasa 
wrzecion. 

1-b 
1-b 

Il 

li 

li 
IV 
li 
li 

Il 

Il 
ll1 

llI 

lll 
Il 
li 

V 
V 

lll 

wie łka prasa 
wrzecion . 
to samo 

Prasa wrzec. 

Wykonana pr a ca 

Nr. rysunku 

Rys. I 046, wykończenie 

to snmo, obróbka krawędzi 
(na zimno) 

Rys. I 062, wykończenie 
Rys. 1062, obróbka krawędzi 

(na gorąco) 
Rys. I 031, tłoczenie (ustaw. 

foremnika 2 ludzi) 
Rys. I 031, obróbka kra w. na 

zimno (ustaw. foremnika 
I+ 2 ludzi) 

Rys. 700576, tłoczenie 
Rys. 32585/25820, tłoczenie 
Rys. 63/2701 /4, tłoczenie 
Rys. 112/822, tłoczenie 

Materiał 

N. C. 4 

N. C. 4 

N. C. 4 
N. C. 4 

N. C. 4 

N. C. 4 

N. C. 2 
N. C. 4 
N. C. 4 
N. C. 4 

S. V. V. 

Ciężar 

na sztukę 

kg 

2,6 

2,6 

2,7 
2,7 

2,8 

2,8 

6,2 
7,0 

10,5 
11,8 

14,0 

303 

1 Czas tłocz. 
Obserwow. I Rzeczywietyl lub obróbki 
ilość wyko· czas I krawędzi, 

nanych tłoczenia włączając 
sztuk minut roboty pom. 

minuty 

j na sztuk~ 
·I 145 1.15 1,95 

172 

58 
31 

142 

211 

30 
30 
18 
61 

42 

14 
1,29 

0,88 

1,00 

1,10 
1,70 
1,80 
1,69 

2,00 

0,48 

1,32 
0,68 

1,55 

I.OO 

1,70 
2,20 
2.-~o 
2,72 

I 
bez obróbki 
krawędzi 

3,29 Rys. I 0808/516, tłocz. wstęp. 
poczem zaraz obróbka kra· 
wędzi (podczas tłoczenia) 

Rys. 10808/516, wykończenie 
Rys, I 0808/516, wstępne i 

ostat. tłoczenie (2-3 tłocz.) 
Rys. 63/26 19/4 IX, tłoczenie 

włączając obróbkę krawędzi 4,39 
. 3, 17 S. V . V. 14,0 I 42 

S. V. V. 14,0 43 

Rys. 1977, tłoczenie 
to samo 

N oż e. 

Rys. 1977, obróbka krawędzi 
(na gorąco) 

N. C. 2 

W . S. G. 
W . S. G. 
W , S. G. 

S w o r z n i e. 

Rys. 1004 A/626/ 15, tłoczenie I N. C . 2 
Rys. 1004 A/626, obróbka kra· N. C . 2 

wędzi (nagrzew.) 
(oddzielna obróbka krawędzi) 
Rys. 22/4. 11 / 12, obróbka kra- T . G . 8 
wędzi na zimno, oddzielnie 

Rys. 32356/32934, tłoczenie 
Rys. N. B. 63/2619/2, tłoczenie*) 
Rys. 41291 / 1 
1. Operacja, w.stępne prasow. 
2. Operacja, obróbka krawę-

dzi na gorąco (podczas prasow.) 
3, Operacja, wykończenie 
4. Operacja, obróbka krawę
dzi na gorąco (podczas pra-

sow .) i stemplowanie 

N. C. 2 
N. C. 2 

N.K.H.V. 

22 

1,4 
1,4 
1,4 

1,5 
1,5 

6,0 

14,2 
17,0 
27,0 

20 

112 
117 
156 

125 
125 

105 

20 
16 
21 

12 

2,26 
5,60 

3,55 

0,86 
0,96 

I.OO 

2,45 
4,1 
3,52 

2,50 

6,70 

5,32 

1,44 
1,40 
0,60 

1,20 
0,95 

0,74 

3,90 
4,90 
5,66 

0,91 
3,08 

1,25 

*) Dziury t rzpieniowe wykroju były źle wydrąione, sworzeń nie mógł być wtłoczony przez prasę 
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Obeerwow. 

młot 

III 

Prasa 
wrzecionowa 

500 

" 

II 

Prasa 
IV i 1ll 

17 /lll. 

Prasa 
Ili i IV 

18/III. 
Prasa 

llI i IV 

IV 
6/III. 

IV 
3i4lll 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1926 

Wykonana praca 

Nr. rysunku 

Rys. N. 203/7~16, prasow. 

Materiał 

N. C. 4 

W e n ty I e. 

Rys. 134/ 11, prasowanie 
Rys. 134/ 11, podczas praso

wania obróbka krawędzi 
Rys. 80/46 C, prasowanie 
Rys. 80/46 C, podczas praso

wania obróbka krawędzi 
Rys. 80/46 C, prasowanie 
Rys. 80/46 C, obróbka kraw. 

V. K. 13 . 

" 

" 

V.K.S. 

" 

C z o p y o s i o w e. 

Ciężar 

na sztukę 

kg 

33.0 

0,240 

0,300 

0,300 

Rys. N. A. G. 22, wstępne I N. C. 41 25 
prasowanie 1 X. 

W a ł y k o r b o w e. 

Rys. 210068, 
1. Operacja: rygiel kwadrat. 
86 mm, spłaszczony i osadzony 
2. Operacja: zgięcie, wstępne 
prasow„ obróbka krawędzi, K. N. C. 

zgrubienie 
3. Operacja: wykończanie pod 

prasą, obróbka krawędzi, 
prostowanie 

To samo 

Zbrubienie łba 

K. N. C. 

N.K. C. 

Wały korbowe 
(młot spadowy IV) 

Rys. 1636. 
I. Operacja. Wały po ob
róbce na prasie III-ej były 
wstępnie tłoczone, Qbrabia-

ne krawędzie i obrąbane 
2. Operacja. Tłoczenie po
wtórne, obróbka krawędzi, 

obrąb. i prostowanie 

To samo-obie operacje 
razem 

s.v.v. 

s. V. V. I 

33 

33 

33 

22 

22 

Obserwow. 
ilość wyko· 

nanych 
sztuk 

46 

30 
30 

6 
6 

6 

14 

40 

39 

Czas tłocz. 
Rzeczywisty lub obróbki 

cyas krawędzi, 
tłoczenia włączając 

minuty roboty pom. 
minut 

na sztukę 
4,40 7,00 

0,83 
0,50 
ogółem 
0,66 

ogółem 

o.83 I 
ogółem 

I 
5,00 

8,22 

8,79 I 

1,10 
0,50 
1,60 
1,25 
0.58 
1,83 
1,25 
0,59 
1.84 

6,20 

10,37 

11,48 

(razem 3 operacje) 

3.00 I 105 I 4,02 

25 14,44 19,00 

26 12,92 19,19 
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Czas dla przeróbki rdzenia. 

Młot I-a 
I-a 
1-c 

„ 1-c 
II 

" Il 

" 

II 
Ili 
IV 
IV 
IV 

. 30 

. 22 

. 12 

. 7 

. 25 
19 

18 
. 20 
. 15 
. 25 
. 15 

minut-zamiana na rdzeń płaski. 

" 

" 

" 
okrągły . 
płaski. 

„ „ dolny płaski. 
z 150 na 130 okrągły. 

„ z płaskiego na 150 
okrągły. 

-zamiana z 130 okrągł.na płaski 
płaskiego rdzenia. 
przy korbowodach. 

" 
płaskiego rdzenia. 
płaskiego rdzenia. 

Przeróbka wykrojów dla pras llI i lV. 

Prasa IV . 33 
IV . 29 

" 
" 

IV 
IV 
IV 
lil 

. 24 
. 15 
• 24 
. 22 

minut-wstawian. płaskiego wykroju. 
-usunięcie płaskiego i wsta-

wianie zgiętego wykroju. 
-wstawianie płaskiego wykr. 
- wstawianie płaskiego wykr. 
-usunięcie płaskiego wykroju. 

„ -usunięcie płaskiego wykroju 
i wstawianie zgiętego wykr. 

Przeróbka wykrojów dla młotów spadowych. 

6. III. 25. Młot spadowy I . 173 

6. lll. 25. Młot spadowy I . 207 

2 7. III. 25. Młot spadowy I . 21 O 

31 . Ili. 25. Młot spadowy l . 286 

Część lV. 

min.- ustawiony dla 
prób. 

min. - przerobiony 
dla prób. 

min. - ustawiony dla 
kół 8,5 kg. 

min.- ustawiony dla 
kół 9,5 kg. 

Uwagi ogólne. 

Rozpatrując notowania chronometryczne, daje 
się zauważyć, że w niektórych razach wykonanie 
jednakowych robót wymaga mniej lub więcej róż
nych okresów czasu. Należy jednak mieć na uwa
dze, że okoliczność ta zależy od indywidualnej 
zręczności i pilności samego kowala, jak również od 
ilości niezbędnych robót pomocniczych. Wykona
nie roboty, składającej się z małej ilości sztuk, jest 
z reguły procentowo (na 1 OO kg) w więKszym sto
pniu obciążone różnemi ubocznemi robotami, niż 
takiej, przy której wyrabia się większa ilość sztuk 
jednorazowo i bez przerw. Wobec tego, dla każdej 
kategorji pokazuje się ilość obserwowanyc~ wyrobów, 
jednocześnie podaje się rzeczywisty czas pracy tło
czenia lub kucia i ilość operacji. Przytoczone licz
by, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

Młot 1-b . 34 minut - przeróbka dla prób (w przer- ubocznych, mogą dać dostatecznie jasny obraz. 
wach między tloczeniem). Zbadane okresy pracy wykazują, z wyjątkiem 

„ II . 61 „ - przeróbka dla kół 11,8 kg. wyżej wskazanych niewielkich odstępstw, o tyle 
Il . 66 " noży 1,4 kg. równoległy przebieg, iż łatwo mogą być zastoso-
11 . 55 kół 2.8 kg. wane do robót, nie objętych niniejszem sprawozda-

" Ili . 90 „ sworzni 14,0 kg. niem. Przedtem naturalnie musi być wyrównaną 
„ m . 60 33,0 oczywista rozbieżność niektórych przykładów, przez 

V . 60 „ 1,5 porównanie i dostosowanie do okresów podobnych 
V . 50 kół 2,7 kg. robót . . Ogólna zaś łączność obiektywnie osiągnię-

" V . 36 kół 2,7 kg. tych liczb, daje miarodajną podstawę przy teore-
V . 69 noży 1.4 kg. tycznem ujęciu kwestii o czasie pracy. 

Na podstawie wymienionych badań chronometrycznych przeprowadzone zostały przy pewnych młotach reorga
nizacja procesu pracy oraz ulepszenia techniczne, w wyniku czego już po upływie dwuch miesięcy wydajność pracy 
na dniówkę i robotnika wz rosla o 30.% a koszty własne obniżyły się o 18%. 

WINCENTY WILAMOWSKI 
lniynier górniczy . 

Własności syderytów i ich wzbogacanie w okolicy 
Częstochowy. 

Własności. 

Rudy żelazne syderytowe ze względu na sła
bą zawartość w nich żelaza (33% Fe) posiadają nie
wielką wartość rynkową, dorównywującą mniej wię
cej wartości rynkowej węgla, a przeto winny ule
gać na drodze swego wzbogacania sposobom naj
tańszym i najprostszym, w przeciwieństwie do rud 
złożonych o większej wartości rynkowej, jak gal
man, blenda, błyszcze i t. p., które poddawane być 

mogą całemu szeregowi kosztowniejszych procesów 
wzbogacania. 

Wzbogacanie rud złożonych jest uzasadnione 
nie tylko wymaganiami metalurgji, ale i konieczno
ścią, albowiem rudy ziożone, będące przeważnie 
kopalinami gniazd i żył, posiadają nierównomierne 
rozmieszczenie pożytecznego minerału w masie oraz 
różne stany rozdrobnienia, wtedy gdy syderyty, po· 
chodzenia przeważnie pokładowego, są jednorodne 
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o wyglądzie kamienistym i równomiernej zawarto
ści procentowej żelaza, wszelkie zaś inne domiesz
ki, w syderycie zawarte, są z nim związane gene
tycznie i dałyby się oddzielić tylko na drodze la
boratoryjnej. 

rudy resztki ila-stego nalotu. Cel ten da się osią
gnąć jeszcze i w ten sposób, szczególnie w porze 
letniej, że pociąg z rudą, załadowaną do wózków 
wywrotowych, przechodzi zwolna pod prysznicem~ 
urządzonym przy szybie wodnym. W oda kopalnia-

Rys. I. 

Ze względów powyższych wzbogacanie syde- t na, pochodząca z piaskowca podrudzianego, jest 
rytów, jako węglanów żelaza (F eC03) , ogranicza względnie czysta, obmywa rudę z namułu i wycie
się przeważnie tylko do ich wyprażania. Ruda su- ka przez dziurki, zrobione w tym celu w dnie skrzy
rowa, wyzbywając się wtedy swych lotnych części ni wózka wywrotowego. 
(C02), zmniejsza o 30% swą ilość wagową i o tyle Pozostawianie rudy surowej zbyt długo pod 
podnosi swą procentową zawartość żelaza. Ponic- gołem niebem jest bardzo szkodliwem ze względu 
waż o tyle mniej rudy przewozi się wtedy koicja- na jej ilaste przerosty i wystarczy jednej zimy na 
mi z kopalń do hut, przeto oszczędności stąd wy- to, aby ruda zmieniła znacznie swój kształt fizycz
pływające są znaczne i nakazują przy wyborze ny, uległa częściowemu rozdrobnieniu, zmniejszyła 
miejsca dla pieców prażalnych ustawiać takowe swą ściśliwość i utrudniła w następstwie jej wypra
możliwie najbliżej kopalń. żanie, co określa się jednym terminem „rozlasowa-

Po wydobyciu na powierzchnię ruda surowa nia" rudy. Jeżeli zaś ruda jest kamienista, to wpływ 
jest oczyszczona przy pomocy oskardu z iłu, który atmosfery wytrzymuje dłużej. 
z powodu swej lepkości do rudy przylega, jakoteż Rozlasowaniu ulega także i prażona ruda, jako 
i z przerostów iłu lub piaskowca, które, pochodząc hygroskopijna, ale jednak w stopniu mniejszym. 
przeważnie ze stropu pokładu, są do rudy przyroś- Przyczyna w tym wypadku tkwi w tern, iż ruda 
nięte , a odróżnione od rudy mogą być tylko przy świeżo wyprażona zawiera około 5% wapna niega
świetle dziennem na pQwierzchni. Oczyszczona w szonego (CaO), które pod wpływem atmosfery 
ten sposób ruda układa się przy szybach w prawi- przechodzi w wapno gaszone [Ca (OH2)], a to osta
dłowe prostokątne stosy, które służą jednocześnie tnie powoduje pękanie rudy i tworzenie się białe
jako miernik do określenia miesięcznego wydoby- go nalotu na jej powierzchni. 
cia górników, i pozostaje kilka tygodni pod gołem Z powyższych własności naszych syderytów 
niebem, zanim pójdzie do prażenia, a to w celach należy wyciągnąć bardzo praktyczny wniosek, że 
przeschnięcia i straty części swej wilgoci. ruch kopalń winien iść równolegle z ruchem pie-

W wypadkach rudy kawałkowej i skalistej ców prażalnych i wielkich pieców celem dalszej na
wpływ deszczu działa dobroczynnie, zmywając z tychmiastowej przeróbki tej rudy, a jedynym surow-
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cero, z jakiego tworzyć się winny zapasy na hu
tach, powinno być żeliwo, nie zaś ruda krajowa, 
czy to surowa czy prażona. 

Prócz zmia;n fizycznych, syderyty przez dłuż
sze pozostawanie pod golem niebem ulegają także 
.zmianom chemicznym, zupelnie nieszkodliwym, a 
polegającym na wytwarzaniu się czerwonawo-żół
tej powłoki tlenków (Fe20 3 • 3 H20) na szarej po
wierzchni syderytów. Odbywa się wtedy bardzo 
powolny proces utleniania się rudy na powietrzu. 

Z podobnem zjawiskiem spotykamy się i pod 
ziemią. Poklad syderytu, zalegający na głębokości 

Analiza chemiczna 

kilkunastu metrów i mzeJ, i przykryty warstwą bru
natnego iłu, posiada swój właściwy szary kolor, w 
miarę jednak wyłaniania się pokladu z pod iłu, za
równo i na jego wychodniach, syderyt zmienia ko
lor z szarego na czerwony i przeobraża się w tlen
ki, a potem w wodziany żelaza pod wpływem dzia
łania atmosfery. Pokład rudy zyskuje wtedy po
zornie na swej miąższości, ale ruda zato jest lżej
sza, a jej przyrost na zawartości procentowej żela
za i płonnych domieszek odpowiada ilości wyzwo
lonego dwutlenku węgla przez powo{ne utlenianie 
się syderytu pod ziemią. 

w %(1 .o H 20 Lotne Si02 Al20 3 Fe Ca O MgO Mn Ph s 
0,27 Syderyt zwykły 1,2 28,3 8,8 6,2 33,7 3,8 3,2 0,71 0,14 

Syderyt utleniony w 
pokł. pod ziemią 8,6 16,4 13,1 5,3 40,5 4,3 1,2 0,72 0,26 

Syderyt wyprażony . 0,65 0,86 14,8 8,74 45,3 4,9 3,6 0,95 0,28 
0,20 
0,54 

Nadkład iłu, jako gleby wysoce nieprzepusz
czalnej, nie pozwolił już na głębokości kilkunastu 
metrów na wydzielenie się lotnych i na utlenienie 
syderytów, co w odniesieniu do pokładów węgla, 
zalegających niepomiernie głębiej, pozwala nam 
wnioskować, że ustosunkowanie w nich lotnych 
części nie tylko zależy od genezy węgla, ciśnienia 
i tektoniki, ale także od nieprzepuszczalności lub 
porowatości nadkładu. 

Ciężar gatunkowy syderytu wynosi około 3,42 
a waga I metra przestrzennego syderytów, ułożo
nych na powierzchni ściśliwie w prostokątne stosy 
wynosi około 1,55, wobec czego iloraz tych dwóch 
liczb (3,42 : 1,55 = 2,2) mógłby służyć poniekąd 
współczynnikiem do określenia stanu rozdrobnie
nia rudy. 

P r aż e n i e rud syderytowych polega na ich 
wypalaniu z nieznaczną domieszką węgla przy tem
peraturze poniżej punktu topnienia i w środowisku 
utleniającem, t . j. przy obfitym dopływie powietrza. 
Węglany żelaza (F eC03) ulegają wtedy rozkładowi 
przy temperaturze od 400°C do I 000°C, wydzielają 
dwutlenek węgla i wyzwalają tlenki żelazawe (FeO), 
które przy obfitości powietrza utleniają się w związ-' 
ki tlenków żelazowych (F e 20 8), czyli we właściwą 
rudę prażoną, według reakcji: 

2 FeC03 = 2 FeO + 2 C02 - 50 kalorji 

2 FeO + ł 0 2 = Fe20 3 + 65 kalorji . 

Wtedy, gdy pierwsza z tych reakcji jest endo
termiczna (pochłanianie ciepła), to druga jest exo
termiczna (wydzielenie ciepła), i Y'I końcowym wy
niku tych reakcji otrzymamy wydzielenie się ciepła 
w ilości 15 kalorji na I cząsteczkę rudy wyprażo
nej, a oba wzory reakcji dadzą się podciągnąć pod 
jeden ogólny wzór: 

2 F eCÓ3+ł 0 2= F e 20 3+ 2 C02+ 1 1 kalor. . (I) 

Z powyższego wzoru wynika, że proces pra
żenia, raz zapoczątkowany, odbywałby się dalej bez 
udziału paliwa, gdyby syderyt był chemicznie czysty, 
czyli zawierał 48,2% czystego żelaza. Tymczasem 
syderyty, spotykane w praktyce, zawierają zaledwie 
33% żelaza, albo 68% czystego syderytu i 32% płon
r-ych domieszek. 

Dodatkowa ilość ciepła, podana przy prażeniu 
w postaci paliwa, jest zatem konieczną: 

I) dla rozgrzania do temperatury prażenia 
wszystkich płonnych domieszek syderytu, oraz tlen
ku żelazawego (F eO), który w wypadkach słabego 
dopływu powietrza pozostaje w niewielkich iloś
ciach w rudzie wyprażonej, 

2) dla wyparowania wilgoci, 
3) pokrycia strat ciepła przez promieniowanie 

i przewodnictwo, oraz ciepła, pochłoniętego przez 
uchodzące gazy. 

Jeżeli ilość powietrza przy prażeniu nie jest 
dostateczna, zachodzić mogą inne reakcje, które w 
końcowym wyniku prażenia dają nie tlenek żelazo
wy (F e 20 3), czyli właściwą rudę prażoną, lecz 
tlenki żelazawe (F eO) i tlenki żelaza wo-żelazowe 
(F eO+F e20 3). Ostatnie dwa związki trudniej re
dukują się w wielkim piecu, przy samem zaś pra
żeniu są wynikiem reakcyj wyłącznie endotermicz· 
nych, a przeto tworzenie się tych związków przy 
prażeniu jest niepożądane . 

Prażenie syderytów odbywa się w piecach 
prażalnych, których kształt i wymiary podajemy po
niżej . Pierwsze dwa z tych prażaków są typem 
Siegen, a trzeci typem prażaka, używanego w Hisz
panji. Wszystkie te trzy profile, jakie podajemy, 
są używane w okolicy Częstochowy. 

Prażak otwarty jest zupełnie u góry i u dołu 
do załadowania surowej i wyładowania prażonej 
rudy. Przy swej poiemności średnio około 30 me
trów sześciennych prażak mieści około 45 t rudy, 
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a ponieważ zdolność wytwórcza takiego prażaka 
jest około 20 t rudy wyprażonej dziennie, przeto 
współczynnikiem wydajności będzie liczba 0,67 t 
na 1 m3 pojemności prażaka. 

Zewnętrzny pancerz prażaka składa się z pierś
cieni blaszanych, między sobą znitowanych, i wy
łożonych wewnątrz cegłą szamotową. Grubość bla
chy około 6 mm, a grubość warstwy cegły około 
200 mm. Szamotowa cegła wytrzymuje okres kilku 
lat, zaś czerwona cegła wytrzymuje okres znacznie 
krótszy i winna być dla tych celów zarzucona. Pan
cerz pieca jest utwierdzony na czterech nogach że
liwnych lanych, a całość postawiona na wyniosłym 
cokole betonowym, z którego spycha się rudę wy
prażoną wprost do wagonów. kolejowych przez na
danie zwierzchniej płaszczyźnie cokoła odpowied
nich spadków i przez najlepsze wykorzystanie pra
wa ciążtnia mas ku ziemi. 

Na poziomie 1/ 3 wysokości pieca znajdują się 
drzwiczki w pancerzu, aby módz z pomocą drąga 
przebijać kozły albo zlewy rudy, jakie formują się 
przy prażeniu, a to szczególnie wtedy, gdy udział 
w prażeniu bierze ruda drobna lub gliniasta, bądź 
też wtedy, gdy ilość paliwa została nadmiernie i 
bez uzasadnienia zwiększona. 

Ruda praży się przy ciągu naturalnym, wyni
kającym z różnicy temperatur między słupem ze
wnętrznym zimnego powietrza, a wewnętrznym ga
zów gorących i rozrzedzonych w piecu, co sprawia 
naprzykład, że w zimie ciąg w prażaku jest silniej
szy, niż w lecie. Spożycie paliwa wynosi od 7% do 
10% w stosunku do ilości rudy wyprażonej. 

Ciąg naturalny w prażaku naogół jest słaby i 
mierzy się depresja kilku milimetrów wody, wsku
tek czego proces prażenia jest bardzo powolny , a 
przebywanie rudy w prażaku trwa około 2 dni. 
Wydzielanie się spalonych gazów jest powolne i 
przy temperaturze niskiej, ale zato straty ciepła 
przez promieniowanie i przewodnictwo są znacz
n1e1sze. 

Zdawałoby się, że ciąg ten będzie tern silniej
szy, im wyższy jest prażak, gdy tymczasem maksy
malna wysokość prażaka dla danej rudy jest ściśle 
określona i zależy od oporu, jaki stawia w praża
ku różna co do swego stanu rozdrobnienia ruda ku 
swobodnemu przepływowi powietrza. Stan rozdrob
nienia syderytów okolicy Częstochowy oznacza się 
liczbą 2,2 i pozwala na ich wyprażanie w piecach 
o ciągu naturalnym. 

Prażenie rudy może odbywać się również i 
przy ciągu sztucznym bądż drogą wdmuchiwania 
powietrza do prażaka od dołu z pomocą wentyla
tora nagniatającego, bądź też drogą wzmocnienia 
ciągu naturalnego przez ustawienie nad prażakami 
kominków żelaznych. W pierwszym wypadku na
leży się liczyć z zużyciem energji mechanicznej do
datkowo na uruchomienie wentylatora, w drugim 
zaś wypadku zachodzi potrzeba urządzenia komin
ków, których część dolna, nieco rozszerzona, win-

na posiadać drzwiczki, szczelnie zamykane, przez 
które załadowuje się rudę surową do prażaka. 

Przy ciągu sztucznym dadzą się prażyć rudy 
o stanie fizycznym bardzo różnorodnym, gdyż prze
pływ dostatecznej ilości powietrza nawet przez wy
soki prażak jest wtedy zapewniony. Założenie ko
minków nad prażakami jest już w Polsce stosowa
ne tak przy wyprażaniu rud jak i przy wypalaniu 
wapna, jednakże w tych wypadkach piece do wy
prażania są wyższe, a to dlatego, aby przez zwięk
szenie szybkości gazów, uchodzących z prażaka, 
nie wypuszczać wraz z nimi w powietrze większej 
ilości ciepła, niżby to miało miejsce przy ciągu na· 
turalnym. 

1---J ____. 

I 
i 
I 
I 

hil 

Rys. 2. 

Racjonalne prowadzenie prażaków. 

1) Na niektórych kopalniach rudę prażoną 
przesiewają, aby oddzielony miał wyrzucić na zwał, 
jako niezdatny do użytku. Uzasadnienie leży w tern 
tylko, że ruda idzie na eksport, a koszta przesie
wania pokrywane są przez specjalne p remje, jakie 
wyznacza nabywca za wzbogacenie rudy o kilka 
procent ponad przeciętną zawartość w niej żelaza. 
W tych ok?licznościach paliwem, używanem do pra
żenia, może być zwykły miał węglowy. Na innych 
kopalniach rudy nie wysiewają, odsyłając rudę pra
żoną do hut, jako pospółkę, a wtedy paliwem; uży
wanem do prażenia, jest grysik myty. 

2) Spożycie paliwa wynosi od 7% do 10%. a 
jego ilość reguluje się dorywczo według stanu wy
prażenia w danej chwili rudy. Ruda dobrze wy
prażona posiada jednolity kolor wiśniowy tak na 
swej powierzchni, jak i w złomie. Ruda niedopra
żona posiada kolor jaśniejszy, a większy kawałek 
tej rudy po rozbiciu młotem wykaże jądro czarne, 
wtedy dalszego obciągania pieców należy zanie
chać. Ruda przeprażona zmienia kolor z wiśnio
wego na ciemno-wiśniowy i zupełnie ciemny, prócz 
tego obfituje w kozły spieczone i zlepieńce rudy 
koloru czarnego. Nadmiar paliwa, używany często 
dla nadania prażakowi większego ciągu przy wy
prażaniu rud drobniejszych w prażakach o ciągu 
naturalnym, jest bezużytecznie stracony i szkodliwy, 
albowiem powiększa ciepłotę gazów uchodzących, 
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utrzymuje w prażaku ciepłotę nadmiernie wysoką 
{1100°C- l 200°C), która powoduje częściowe redu
kowanie rudy i jej zlepianie w stan spieczonych 
kozłów. 

3) Polewś.nie rudy wyprażonej w celach jej 
-0chłodzenia jest stosowane tylko w razie koniecz
nej potrzeby, t . j . w okresie upalnych letnich mie
sięcy i przed bezpośredniem naładowaniem rudy do 
wagonów. Polewanie to przerywa się jednak w 
porę, aby pozostała jeszcze w rudzie ilość ciepła 
była zdolną wyparować wodę, jaka jeszcze w ru
dzie w danej chwili pozostała. 

4) Sferę ognia w prażaku utrzymuje się zwy
kle nisko i mniej więcej na poziomie 1/ 3 wysokości 
prażaka, aby temperatura uchodzących gazów była 
możliwie najniższą. Jakkolwiek obciągnięta ruda 
jest wtedy gorętszą, to jednak ciepło to straconem 
nie jest, albowiem ruda spoczywa przez dłuższy 
czas pod prażakiem w oczekiwaniu na wagony ko
lejowe i oddaje swoje ciepło, nagrzewając powie
trze, które przeciska się do prażaka przez nagrza
ną rudę. Trzymanie ognia nisko w piec u nie zaw
sze trafia do przekonania personelowi, kierującemu 
biegiem prażaków, dlatego pozwalamy sobie nasze 
wywody poprzeć wyliczeniami, opartemi na okre
śleniu ilości gazów uchodzących i temperatur tak 
gazów, jak i rudy. 

I l o ś ć g a z ó w u c ho dz ą c y c h. Ze wzoru (I), 
wykazującego przebieg reakcji chemicznych w pra
żaku wynika, że na jedną cząsteczkę rudy wypra
żonej (F e 20 5), ważącej 160 gramów, przypada 16 
gr tlenu, a ten ostatni związany jest z 52 gr ( 16 X 
X 3,24) azotu w powietrzu, oraz następuje wydzie
lenie przy tej reakcji 88 gr dwutlenku węgla. A 
przeto na I kg wyprażonych syderytów przypada 
wydzielenie 0,350 kg (52 : 160 = 0,350) azotu i 0,550 
kg (88: 160 = 0,55) dwutlenku węgla. Ponieważ wy
prażona ruda nie jest chemicznie czystą, lecz za
wiera około 35':; płonnych domieszek, przeto w tym 

Rodzaj p rzedmiotu Skład jakościowy Skład ilościowy 

Spali~y f Dwutlenek węgla . 576 kg 
l Azot 658 „ 

Ruda wyprażona f Czysta ruda . 650 „ 
\ Płonne domieszki 350 „ 

stosunku należy zmniejszyć otrzymane liczby i otrzy
mamy na I kg rudy wyprażonej: 

azotu 
dwutlenku węgla 

0,350 : 1,35 = 0,260; 0,260 kg 
0,550 : 1,35 = 0,407; 0,407 kg 

Gazy, uchodzące z pieca, pochodzą częściowo 
także ze spalania węgla-grysiku w ilości około 70 
kg na 1 t wyprażoną. Grysik ten dostarczy tylko 
46 kg czystego węgla, a ten ostatni zużyje na swe 
spalenie 123 kg ( 46 X 32/ 12 = 123) tlenu, wiążą
cego z sobą z powietrza 398 kg ( 123 X 3,24 = 398) 
azotu, zaś spowoduje węgiel ten wydzielenie 169 kg 
( 46 X 44/ 12) dwutlenku węgla, i w rezultacie spa
lony w prażaku węgiel spowoduje wydzielenie 0,398 
kg azotu i 0, 169 kg dwutlenku węgla na I kg rudy 
wyprażonej . 

Uchodzące z prażaka gazy, powstałe z tych 
dwóch źródeł, wynoszą ilościowo i jakościowo na 
I . kg rudy wyprażonej. 

Z e spalone· Z wyprażo· 
Rodzaj gazu go gazu nej 1udy Razem 

Azot. 0,398 kg 0,260 kg 0,658 kg 
Dwutlenek węgla 0, 169 kg 0,407 kg 0,576 kg 

Razem 1,234 kg 

Jak widzimy z powyższego, ilość gazów spa
lonych, ulatniających się z prażaka jest wagowo 
większą 02. ilości rudy obciągniętej w tym samym 
okresie czasu, albowiem na I t rudy przypada wy· 
dzielenie 1,234 t gazów. 

Ilość ciepła jaka ulotni się z prażaka wraz 
ze spalinami i rudą obciągniętą w wypadkach utrzy
mywania sfery ognia w prażaku bądź wysoko, bądź 
nisko, daje się łatwo wyliczyć, s koro możemy do
konać pomiaru tych temperatur, a jednocześnie po
siadając ciepło właściwe i ilość tych gazów na I t 
rudy wyprażonej . 

Dla jasności ujmujemy wszystkie dane w ta
bliczkę: 

T emperatury 
Ciepło właściwe Ogień wysoko Ogień nisko 

0,209 
275°C 70 

0,370 
0,073 160°C 245 0,185 

W wypadku utrzymywania ognia wysoko w prażaku, ilość ciepła, jaka ulotni 'Się ze spalinami 1 ru
dą obciągniętą wyniesie na I t rudy wyprażonej: 

Spaliny { 

Ruda wyprażona { 

Dwutlenek węgla . 
Azot 
Czysta ruda . 
Płonne domieszki . 

576 X 0,209 X 275 -
658 X 0.370 X 275 -
650 X 0,073 X 160 -
350 X 0,185 X 160 -

32. 106 \ 
66.952 ' 

7.592 } 
10.360 

99.058 kal. 

17.952 kal. 

-------Razem 117.010 kal. 

W wypadku u.trzymywania ognia nisko w prażaku, ilość ciepła, jaka ulotni się ze spalinami rudą 
obciągniętą wyniesie na I t rudy wyprażonej: 
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Spaliny 

Ruda wyprażona 

{ 
Dwutlenek węgla . 
Azot 

{ 
Czysta ruda . . 
Płonne domieszki . 

576 X 0,209 X 70 = 
658 X 0,370 X 70 -
650 X 0,073 X 245 -
350 X 0,185 X 245 -

8.417 } 
17.042 
11.625 \ 
15.864 1 

25.469 kal. 

27.489 kal. 

. 1926 

--,.-,,....,,.....,.-..,.-
Razem 52.958 kal. 

Porównywując teraz te dwa wypadki, t. j. zwykłej. Grubość ściany, oddzielającej dwie sąsie
ilość ciepła, jaka ulotni się ze spalinami i z rudą dnie studnie, winna wynosić około 0,5 metra. Ma
przy utrzymywaniu ognia wysoko w prażaku w syw taki może być zmocowany z pomocą pasów 
przeciwieństwie do wypadku, gdy ogień będzie nis- żelaznych zewnętrznych i podłużnych, a te ostatnie 
ko, dojdziemy do wyniku, że oszczędzamy przez z pomocą ściągaczy poprzecznych. 
to około 64.052 kalorje ( 117.010-52.958 = 64.052), I III. Obecnie utrzymuje się jednego robotnika 
a ponieważ grysik posiada wartość ogrzewalną oko- na zmianę po to tylko, aby drągiem przebijał kozły 
ło 5700 kal. w 1 kg, przeto ilość zaoszczędzonego i zlewy w prażaku, które tworzą się tylko dzięki te
grysiku wyniesie: 11 kg (64.052 : 57000 =. 11,2) na mu, iż dolna część prażaka posiada średnicę mniej-
1 t rudy wyprażonej. Wyniki otrzymane są przeko- szą, niż górna. Gdyby było odwrotnie, jak to ma 
nywujące i przemawiają bezwzględnie za utrzymy· miejsce w Hiszpanji, iż dolna część prażaka jest 
waniem ognia nisko w prażaku. nawet nieco rozszerzona, to ruda opuszczałaby się 

Przytrafia się jednakże, choć dość rzadko, że w prażaku równomiernie i nie tworzyłaby nigdy 
w prażeniu bierze przypadkowo udział ruda drob· kozłów. Słup rudy wyprażonej opierałby się na fun
na lub mocno rozlasowana, która jest w stanie za- damencie prażaków, a nie na ścianach dolnych i 
tamować wszelki ciąg w prażaku, to wtedy kosz- zwężonych samego prażaka Obciąganie rudy pole
tem dodatkowej ilości paliwa utrzymuje się w pra- gałoby tylko na podbieraniu rudy łopatą z pod pra
żaku środowisko gorętsze i ciąg większy przez pod- żaka, poczem nowa ruda zajęłaby miejsce poprzed
niesienie sfery ognia w prażaku w górę, albow.iem niej przez opuszczenie się automatycznie w praża
pod sferą ognia stwarzamy wtedy wysoki i gorący ku. Ruda leżałaby pod prażakiem stale, tworząc 
słup rudy świeżo wyprażonej, który wprawdzie stożek o pochyleniu boków według kąta spadku na
wzmocni ciąg, ale jednocześnie zwiększy spożycie turalnego rudy. 
paliwa do I OO kg na 1 t wypraźoną wobec poprze- IV. Przekrój prażaka winien być cylindrycz-
dnich 70 kg przy normalnych· warunkach. ny, albowiem kawałki rudy posiadają formę naj· 

Wybór prażaka. 

I. Syderyty na podobieństwo kamienia wa
piennego są wytrzymale na zgniecenie i winny być 
prażone w piecach o wysokości 6- 7 metrów a nie 
4-5 metrów, jak tp się praktykuje dotychczas, al
bowiem temperatury gazów uchodzących są znacz
nie wyższe z prażaków niskich (300°C), aniżeli z 
prażaków wysokich ( 175°C). Na jednej z kopalń 
otrzymano nawet spożycie paliwa w wysokości 6% 
na prażaku wysokim 6& metra i przy rudzie ka
mienistej. 

li. Dotychczas prażaki są ustawiane każdy 
oddzielnie, o własnym pancerzu i wszystkie w jed
nej linji, a odległość między nimi często przekra· 
cza 2 metry. Przy takiem znacznem rozstawieniu 
prażaków traci się około 20% spożytego paliwa 
przez przewodnictwo i promieniowanie ciepła na
zewnątrz skutkiem· silnego rozgrzewania się pance
rzy zewnętrznych prażaka, wynikającego z ciągu 
naturalnego, a tern samem bardzo powolnego pro· 
cesu prażenia. Prażaki winny być przeto zupełnie 
zbliżone do siebie i zamiast stać każdy w pojedyn· 
kę, winny stanowić wszystkie jeden wielki masyw 
murowany i prostokątn!'• w którym poszczególne 
prażaki wystąpią w postaci głębok ich studzien, wy
żłobionych w tym masywie. Głębokość studni jest 
jednocześnie wysokością prażaka. 

Każda studnia jest wyłożona wewnątrz cegłą 
ogniotrwałą, wtedy gdy reszta masywu jest z cegły 

bardziej zbliżoną do okrągłej i przez to najszczel
niej przylegają do wewnętrznych, a wklęsłych ścian 
cylindra prażaka. Jeżeli profil wewnętrzny prażaka 
jest łamany, a nie cylindryczny, wtedy ruda opusz
cza się nieregularnie, część rudy pozostaje w piecu 
dłużej w miejscach najszerszych i wychodzi z pieca 
albo mocno przeprażona albo w postaci zlewów. 
Średnica wewnętrzna cylindra winna wahać się oko
ło 3,5 m, przy większej średnicy ruda surowa, wy
ładowana do pieca z wózków wywrotowych, nie do
sięgnie środka prażaka, i zajdzie wtedy potrzeba 
rozrównywania rudy łopatą, co wykonywać trzeba
by w gęstym dymie dwutlenku wę~la. 

V. Co się tyczy wyboru systemu ciągu, to je
steśmy dla rud zwolennikami ciągu wzmocnionego
przez ustawienie kominków blaszanych nad 'praża
kami. Przez zwiększenie ciągu możliwem je'st zwięk
szyć także wysokość prażaka, aby nie dopuścić do 
podniesienia ciepłoty gazów uchodzących. Wydaj
ność prażaka wtedy wzrośnie, a straty ciepła, wy
nikłe z promieniowania i przewodnictwa ciepła, bę
dą obniżone. 

Organizacja pracy. 

Proces prażenia rudy jest powolny i nakazuje 
rozłożyć pracę conajwyzej na dwie zmiany, a w 
dwie równe przerwy w pracy między temi zmiana· 
mi wprowadzić . ozostałą ilość godzin dnia . Ponie
waż każda zmiana prócz 8 godzin, efektywnych pra
cy Korzysta jeszcze z jednogodzinnej przerwy dla 
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.odpoczynku, przeto na obydwie zmiany przypada 
18 godzin, a na każdą z dwóch przerw między te
rni zmianami po 3 godziny. 

Jeżeli wagony kolejowe podstawiane mogą by~ 
pod rudę prażoną 2 razy na dobę, to załogi oby
.dwu zmian są równe, wtedy gdy przy jednazowem 
podstawianiu tylko pierwsza zmiana jest pełną, a 
-czynności drugiej zmiany załogi, znacznie ilościowo 
·uszczuplonej, sprowadzają się do częściowego ob
ciągnięcia rudy z prażaków na cokół prażaka i do 
odpowiedniego wypełnienia tychże rudą surową. 
Obowiązkiem zmiany pierwszej jest przygotować 
-tę rudę surową w wózkach dla zmiany drugiej i 

ustawić te wózki na pomosc1e prażaków, poczem 
ustaje również i praca na podnośniku parowym. 

Wydajność pracy przy prażeniu wynosi od 4 
do 5 t rudy na I dniówkę robotniczą, a to zależy 
od udogodnień miejscowych. Praca przy prażeniu 
naogół jest wydajną z powodu łatwego podziału 
pracy między poszczególnych robotników, z drugiej 
zaś strony praca ciągła i przy wytwórczości daje 
się łatwo ująć w akordy lub w dniówki z premia
mi, co się też przeważnie przv prażeniu praktyku
je. Obowiązkiem dozoru jest nie tyle zachęcanie 
ludzi do pracy, ile piecza nad wyprażaniem dobrej 
rudy. 

·system Taylora a 
, . 

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

(Ciąg dalszy, p. Nr. 7, str. 259). 

a. Maszyny i narzędzia górnicze. 

Mówiąc o brakach techniczn. aparatu kopalnia· 
nego (brak zgęszczonego powietrza, prądu, narzę
dzi i t. d.), tern $amem już poruszoną jest sprawa 
maszyn kopalnianych, używanych na zastępstwa lub 
do pomocy sile robotnika; są to takie mechanizmy, 
jak wiertarki, wrębiarki, h!_.mułce mechaniczne, ko
łowroty (dźwiga_rki, rynny potrząsalne i t. d.) Oma
wianą już była sprawa niesprawności pracy tych 
środków roboczych; a więc ze strony negacyjnej ich 
pracy obecnie musimy wskazać najpewniejszą dro
gę do właściwego wyboru maszyny i do racjonal
nego, trwałego jej działania. Co do wyboru naj
stosowniejszej maszyny- zadanie to świetnie wyko
nywane jest przez fabryki i firmy, współzawodni
.czące pomiędzy sobą w dostarczaniu maszyn gór
niczych. Poza tern powszechnie jest znanym zapał 
wynalazczy techników, zatrudnionych w ruchu ko
palnianym, i tu musimy tylko wypowiedzieć życze
nie, by próby i dochodzenia, decydujące o wyborze 
maszyny, wykonywały się zawsze metodycznie i 
bezstronnie. Egzystuje pewna nieufność względem 
patentów, które ochraniają się tylko w zakładzie 
wynalazcy; ..-ta nieufność nie jest całkiem nieuspra
wiedliwioną. Jednak nie da się zaprzeczyć, iż po
czątkowe doświadczenia dla uruchomienia lub ulep
szenia maszyny wykonywane są z największą chę
cią i z największem powodzeniem właśnie przez 
wynalazcę. Należy więc dążyć do takiej inicjaty
wy i zachęcać funkcjonarjuszów i robotników, by 
występowali z zupełną swobodą z wszelkiemi pro
pozycjami f co do ulepszeń w kopalni. Mówiliśmy 
już, że Taylor wysoko ocenia współdziałanie robot
ników w tym zakresie. 

Intensywna praca twórcza personelu technicz-
· nego, którą spotykamy w dziale maszynowym (tu 
:należy dołączyć sposoby obudowy - stęple żelazne 

i t. d.), niestety, wcale nie jest widoczną w stosun
ku do narzędzi górniczych. Taylor słusznie twier- I 
dzi, że dla każdej roboty tylko jedno narzędzie jest 
istotnie dobre. Lecz z drugiej strony, narzędzie 
górnicze musi mieć budowę, umoZliwiającą szerszy 
zakres stosowania. Naprzykład, łopata ładowacza 
węgla w filarze musi nadawać się jednakowo dla 
mniejszych i większych kawałów i również dla 
wszelkiej mieszaniny kawałków o różnej wielkości, 
podczas gdy Taylor ustaliłby dla każdego rozmiaru 
kawałków osobną łopatę jako najlepszą. Jednak i 
w górnictwie ząwsze można ustalić drogą systema
tycznych doświadczeń rozmaite formy i rozmiary 
dla łopat, z których pewne nadają się więcej dla 
węgla grubego, inne dla drobnego lub wreszcie dla 
.mieszanego. Długość i forma styliska łopaty rów
nież bardzo nadaje się dla podobnych doświadczeń. 
Czy wiele przez doświadczenia osiągnie się dla usta
lenia typu łopat, kilofów, oskardów, łomów, klinów 
i t. p. dla pokładów o różnych grubościach i twar· 
dościach-tego nie można powiedzieć. Jeżeli zwa
żymy jednak, jak silną jest tradycja w stosowaniu 
narzędzi ręcznych, jak mocno jest przywiązany ro
botnik do starego i odrzuca wszystko nowe, to 
przychylimy się do myśli Taylora, iż „naukowe", 
powiedzmy raczej, systematyczne wypróbowanie 
wszelkich narzędzi powinno uskutecznić wykrycie 
formy wzorcowej, która dla pewnych warunków 
pracy jest najbardziej odpowiednją. W każdym ra
zie doświadczenia, wykonywane z chętnym robotni
kiem, nie sprawią tutaj żadnych trudności. Że przy
tem należy korzystać z doświadczenia fabryk, pro
dukujących narzędzia, i z wszelkiego rodzaju wnio· 
sków i propozycji robotników w sprawie udosko
nalenia, tego ni'e potrzeba powtarzać. 

Obok systematycznych poszukiwań odpowied
niej maszyny i odpowiednich narzędzi Taylor szcze• 
gólniej jeszcze akcentuje potrzebę, ażeby były one 
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J zawsz~ zdatne do uzyCła (~·erwendungsbereit) przy 
stałe) specj~lnej. kontr&li ich dżia~nia, o;~z naleiy
tego i starannego prŹechowywani<9 Dla niezwłocz
nej naprawy wszelkich uszkodzeń muszą być w za
pasie częsc1 zamienne, w razie potrzeby-całkowi
te komplety dla zamiany. Kontrola tych uszkodźeń 
pozwoli należycie wnioskować, dy spriiwie narzę
dzi była poświęcona dostateczna uwaga. 

· ~ Roboty poszczególne. 

Jak widzieliśmy wyżej, istnieje możność usta
lania okresów dla ruchu ludzi w kopalni jak row
nież dla przerw w pracy i to w ~posób, czyniący 
zadość żądaniom Taylora. Gdy zaś przechodzimy 
do badania robót właściwych, wówczas zadanie na
sze sprowadza się do tego, by rozczłonkowanie pra
cy kontynuować o tyle, o ile pozwala na to zmien
na istota pracy górnicz~j, i o ile dają się te ele
menty zmierzyć jedno~tką czasu lub inną jaką 

'miarą. 
Wiercenie i podcinanie. Najbardziej sprzyJaJące 

warunki dla takich badań mamy tam, gdzie roqota, 
przynajmniej na pewien przeciąg . cza&u pozostaje 
niezmienną i jednostajną co do charakteru. Ma to 
miejsce przy wierceniu i podcinaniu, szczególniej 
gdy te roboty wykonywują się mechanicznie, a gór· 
nik jest do pewnego stopnia przywiązany do jed
nostajnej pracy maszyny. Nie należy jednak zapo
minać, iż w stosunku do wiertarki lub wrębi!łrki . 
praca górnika jest całkiem inna, aiż robotnika w 
warsztacie lub fabryce wogóle w stosunku do swo
jej maszyny. W fab~yce maszyna· pracuje przeważ
nie w stałych warunkach, zgóry dających się ściśle 
przewidzieć i unormować: robotnik poniekąd ob
sługuje maszynę. l.J):z-y wiertarce lub wrębiarce na
tomiast, górnik wciąż i na nowo wyszukuje warun
ków najpomyślniejszych dla jej pracy. Musi on 
podczas samej pracy maszyn~ wciąż liczyć się ze 
zmianą warunków przodka (naprzykład, twardość 
węgla, szczeliny w stropie i t. p.), rzec można, iż 
górnik nie obsh1guje Tif.aszyny, lecz używa jej, po· 
niekąd, jako narzędziąl Maszynowe wiercenie i pod
cinanie niema jednostajnego charakteru, jak praca 
maszyny fabry cznej, gdzie rc;botnik jest tylko jej 
pomocnikiem; praca górnika, jego umysł, oczy i 
ręce muszą bez przerwy towarzyszyć i kierować 
maszyną. Już sama zmienność pozy.cji maszyny ni-

\ weczy wszelkie przepisy co do ruchu rąk robotni
ka, jak to czyni T~ylor dla warsztatów, gdzie po
zycja maszyny i stanowisko robotnika pozostają bez 
zmiany. Ta ruchomość maszyny i Ł.mi.enQ,9ŚĆ op.o
ru, napotykanego przez nią w pokładzie, nie pozwa
lają również na ustalenie scisle minimalnych okre
sów, naprzykład, dla 1 m głębokości otworu lub I 
m2 podciętej płaszczyzny. Mierzenie więc i obli
czenie zgóry w minutach, .stanowiące u Taylora nie
złomną podstawę dla instrukcji pracy i dla płacy 
ugodowej, nie dają się urzeczywistnić i przy tych 
maszynowych robotach górniczych. Mimo to stu
dja chronometryczne nad wierceniem i podcinaniem 

zarówno ręczn~m jak i maszynowem zdają się być. 
wielce pożytecznemi. Systematyczna _gbserwacja 
czasu, zużytego na jednostkę pracy, daje dobrą 
liczbową podstawę dla określenia oporu, z którym 
mamy do czynienia podczas pracy, czyli dla bar
dzo ważnego warunku pracy. Ta podstawa licz
bowa jest oczywiście tern cenniejszą, im prawdziw
sze są notatki okresów i wydajności wiercenia lub 
podcinania, im sumienniej badanym jest przebieg
tej pracy wzez kierownictwo. Próbę w tym kie
runku można sobie wyobrazić w ten sposób, iż na
przykład specjalny kierownik najpierw dozoruje 
przez szereg dni z rzędu przebieg wiercenia lub. 
podcinania w danem miejscu robót i zapisuje czas 
i wydajność. Jeżeli przez jakiś czas okaże się, że 
wahania wydajności są bardzo nieznaczne lub wy
stępuje pewna prawidłowość w tych wahaniach, za
leżnie od sytuacji otworu lub podcinania, wówczas. 
kontrola kierownika może się zredukować do czę
ści dniówki lub do pojedynczych dni tygodnia czy 
miesiąca. Te dorywcze sprawozdania służą jako 
kontrola notowań, dokonywanych stale przez bry
gadjera. Takim sposobem sfopniowo jeden kie
rownik wystarczy dla wielu punktów pracy, oczy
wiście dla tern większej ilości, im jednostajniejsze 
są warunki w pokładzie. 

Podobne studia nad czasem pracy są podwój
nie korzystne. Najpierw ustalają one niezbicie czas 
pracy, użyty na wiercenie lub podcinanie, a następ
nie wykazują przeciętną wydajność na jednostkę czasu, 
t. j. pewien współczynnik, zależny od własności po
kładu, szczególniej od twardości węgla; współczyn
nik ten, rzecz oczywista, wpływa i na inne roboty 
odbudowy w sposób podobny, jak na wiercenie lub. 
podcinanie. Nie pozwala on, wprawdzie, obliczyć 
czasu dla pracy kilofem lub łomem, lecz umożliwia 
porównanie oporów, napotykanych przy tych robo
tach; pozwala on sformułować zmianę stosunków 
pokładu (przynajmniej co do twardości) zapomocą 
liczbowego ujęcia, chociaż może nie zupełnie do
kładnie. Nie jest to zhyt wiele, lecz zawsze stano
wi pewny krok od subjektywizmu przy szacowaniu_ 
płac ugodowych do pewnych podstaw objektyw
nych. Nieco ważniejszą jest ta okoliczność, iż po
trafimy teraz obliczyć czas, potrzebny dla wierce·· 
nia lub podcinania w całości i na jednostkę robo
ty. Mamy tu wprawdzie nie trwałe minimalne okre
sy pracy, jak u Taylora, lecz tylko przeciętne. Nie 
mamy więc żadnej stałej podstawy dla normy pra
cy i płacy ugodowej, ponieważ zawsze i wszędzie 
jest możliwość, iż stosunki pokładu zmienią się i 
to znacznie w dniu następnym, przez co przypusz
czalna wydajność spadnie i podstawa dla wczoraj
szego obliczenia już nie ma wartości na jutro. Ta
kie zmiany nie tylko że rzeczywiście są możliwe, 
lecz mogą być w każdej chwi.li przez robotników 
podnoszone. Nie należy zatem przeceniać wyni
ków powyższych, jednak bądż co bądź ustalone 
okresy mogą wydatnie służyć dla kontroli wydaj-
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-nosc1 pracy oraz dla lepszej orjentacji w sprawie bót, aczkolwiek nie dających się wtłoczyć do żad
płac ugodowych. nego schematu. Takiego punktu szukać trzeba nie 

Dłuższe obserwacje w tym kierunku mogą wy- w sameJ pracy, a w warunkach, przy których ona 
kryć jakąś regularną zależność pomiędzy skutecz- odbywa się. Już wyżej wspominaliśmy o wpływie, 
nością wiercenia lub podcinania, a opłacaną w ugo- jaki wywierają własności pokładu (szczególniej twar
dzie wielkością urobku węgla; wówczas, oczywi- dość węgla i przecinające go szczeliny) nie tylko 
icie, można byłoby przyjąć ową skuteczność {wy- na wiercenie lub podcinanie, lecz również na ura
-Oajność na jednostkę) wiercenia lub podcinania, bianie węgla. Jak widzieliśmy, własności te dają 
-0kreśloną przy ścisłym nadzorze, za współczynnik się poniekąd określić i wyrazić zapomocą skutecz-
zasadniczych płac ugodowych w ten sposób, że ności wiercenia lub podcinania, co staje się jakoby 
przy pewnej zmianie wyników tych prac zmieniała- miarą ich, oczywiście, w pewnych tylko granicach 
by się i stawka płacy w pewnej kwocie lub w sto- ścisłości. Ponieważ zaś własności tE' wpływają na 
_sunku procentowym Lecz coś podobnego jest za- urabianie węgla, zatem znaleźliśmy za pośredni
gadnieniem dopiero przyszłości; stanie ono na po- ctwem dającej się ująć liczbowo wydajności stosu
Tządku dziennym wówczas, gdy uda się wytworzyć nek pomiędzy naturalnemi własnościami pokładu 
bezwzględnie uznany sposób dla określenia czasu (nie dającemi się ująć w liczby bezpośrednio), a 
pracy; ostatnie zaś da się osiągnąć tylko po długo- ilością urobionego węgla. Jednocześnie, przy ba
letniem doświadczeniu, współpracy i zaufaniu wza- daniach i obserwacjach, możemy ustalić bezpośre
jemnem obu stron, t. j. administracji i robotników. dnio i liczbowo inne czynniki naturalne, jak miąż
W spókzesny sposób zawierania umów zarobkowych szość pokladu, przerosty plonne i przyrosty w stropie, 
jest wręcz przeciwnym podobnym możliwościom, bo oraz stosunek ich do wielkości urobku. 
przy nim interes robotnika zmusza go zwodzić urzęd- Wpływ miąższości węgla i przerostów na uro
nika co do trudnoś.:i pracy. a obecna kontrola, nie bek w jednostkę czasu jest różny na rozmaitych 
mająca prawidłowych podstaw liczbowych, ułatwia pokładach, zależnie od własności węgla i warstw 
istnienie wzajemnego niedowierzania. płonnych; może być niejednostajnym na tym sa-

Urabianie węgla. Urabianie, czyli właściwa pra- mym pokładzie. Lecz wydaje się całkiem możli
ca górnicza, dla której wiercenie lub podcinanie wem, że dłuższe systematyczne obserwacje w pew
stanowią robotę pr.zygotowawczą, nastręcza wszel- nym pokładzie wykryją daleko idącą prawidłowość. 
kim próbom w sensie Taylora nie do przezwycię- i okaże się możliwem elastyczność ustalonej na po• 
żenia trudności. Tutaj już nie może być mowy o czątku miesiąca stawki ugodowej gdy miąższość. 
przepisach dla ujęcia ręki, o ustaleniu okresów, od- węgla lub warstw płonnych zmieni się o pewną 
pada tu nawet możność obserwacji chronometrycz- ilość centymetrów na jakimś odcinku tych robót. 
nych dla jakiegoś odcinka pracy. \ Robotnik nie W każdym razie liczbowo ustalona zależność po
wie, czy nie chwyci się w chwili następnej innego między miąższością a wielkością urobku wprowa
narzędzia. Nic się tu nie daje przewidzieć: ani po- dza pewien objektywny czynnik do pertraktacji o 
trzebne narzędzie, ani czas, ani przerwa lub prze· zmianę płac ugodowych w razie zmiany tych wa
szkoda. Górnik musi całkowicie przystosować swo- runków zalegania. 
ją robotę do zmian, które odbywają się w urabia- Mimo wszystko urabianie, jako takie, nigdy 1 

nym przezeń filarze podczas pracy. Studja nad po- nie da się ująć w sposób całkowity i objektywny, 1 

jedync7.emi momentami pracy byłyby tu bezcelowe; jakkolwiek wiele pojedynczych części tych robót 
jakieś przeciętne wartości też nie dają się tu usta- . zasa.dniczych mogą być ujęte przez studja nad cza
lić i zastosować dla robót pó.żniejszych. Warunki sem i przez inne badania liczbowe; cvobec tego 
pracy są całkiem zależne od wpływów żywiołowych, ugody górnicze, dotyczące właściwego urabiania, 
działających w pok.ładzie i skałach przyległych. pozostaną jeszcze długo oparte na subjektywnej oce- 1 

Wprawdzie praca ludzka wykorzystuje te siły przy- nie i nie dadzą się całkowiciae..obliczyć podług ob-
rodnicze, lecz nie może wpłynąć na ich kierunek jektywnie ustalonych czynników. · 
działania i rozmiar. Wobec tego mierzenie zapo- Obudowa (Ausbau). Wykonanie obudowy jest 
mocą czasu lub innej jakiej miary może dotyczyć JUZ więcej dostępne dla studjów nad czasem/ 
tylko roboty całkowitej lub wyniku ostatecznego. zwłaszcza po wprowadzeniu obudowy systematycz
Można. powiedzieć, że dwóch robotników w danym nej i obudowy . przenośnej (ielazne stemple), co 
okresie czasu i przy pewnych przerwach urobili ścia- ujednostajniło i uregulowało tę robotę w sposób 
nę danej szerokości i danem narzędziem, i że przy- znakomity. } Rozczłonkowanie pracy na pojedyncze 
tern urobiono daną ilość ton węgla. Lecz rozczłon- ruchy rąk jest jednak i tutaj również niemożliwe, 
kowanie tej roboty na ilościowe elementy poszcze- gdyż jest ona całkiem zależną od zmiennych wa
gólne jest niemożliwe i bezcelowe, gdyż nie miało- runków żywiołowych, szczególniej od zachowania 
by żadnego znaczenia dla obrachunku wydajności się spągu i stropu, nie można więc wyznaczyć sta
lub ustalenia płac ugodowych. łych okresów dla obudowy pojedynczych stempli 

Lecz nie należy całkiem rezygnować z poszu- lub pojedynczych odrzwi. 
_kiwań stałego punktu' oparcia dla ujęcia i tych ro- I (c. d. n.) 

' J 
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Asesor górniczy SCHUL TE. 

Ustosunkowanie czasu pracy w wielkim przemyśle , 

na polskim Górnym Sląsku. i zagranicą. 
(Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmiinnischen V ereins, zeszyt 3. marzec. rok 1926) .. 

I. je przemyslowe nie przyłączyły się formalnie do tej 
Ustawowe i faktyczne ustosunkowanie czasu pracy umowy i samodzielnie regulują u siebie ustosunko~ 

w Polsce i zagranicą. wanie czasu pracy. Z krajów, które należą do kon-
Ciężki kryzys gospodarczy w Polsce, skutkiem wencji Waszyngtońskiej, większość przewidziała wy~ 

którego szczególnie dotkliwie cierpi wielki przemysł j ątki, umożliwiające w bardzo znacznym zakresie 
na polskim Górnym ::>ląsku, doprowadził do tego, przekraczanie 8-mio godzinnego dnia pracy, a przez. 
że sfery kierownicze w Rządzie i przemyśle zajmu- to i osiąganie wydajności dłuższe'j pracy. 
ją się zagadnieniem, jakich należałoby się chwycić I 

środków decydujących, aby postawić życie gospo- Czas pracy w Niemczech. 
darcze na nowe i zdro..ve podstawy. W szczegół- Wydaje się wskazanem w pierwszej linji po-
ności wielki przemysł na polskim Górnym Śląsku stawić przed oczy ustaw.yo czasie p racy oraz wpro
ustalił jako 'najważniejszy postulat - podwyższenie wa dzone na ich podstawie rzeczywiste ustosunko
intensywności pracy, celem obniżenia kosztów wła- wanie czasu pracy w sąsiedniem zachodniem państwie 
snych i podniesienia zdolności konkurencyjnych. - ·w Niemczech, gdyż stosunki przemysłowe w Niem
Podwyższenie intensywności pracy oznacza wyko- czech wywierają najwybitniejszy wpływ na rozwój 
rzystanie czasu pracy i, jeżeli potrzeba, powiększenie położenia gospodarczego na polskim G órnym Śląsku. 
czasu pracy. Wielki przemysł na polskim Górnym Obecne ustalenie cza su pracy na kopalniach i 
Śląsku w teraźniejszem swem finansowem i poli- hutach w Niemczech opiera się na rozpor.ządzeniu o 
tyczno-gospodarczem położeniu w pierwszej linji czasie pracy z dnia 20 grudnia roku 1923 (Dzien
skłonny jest do wytężenia własnych sił. Wytężenie nik Ustaw Rzeszy Nr. 134). Przez to rozporządze~ 
tych sil i pomyślne działanie skutków tego winny nie zostało utrzymane w sile zarządzenie o czasie 
wzbudzić i ·wzmocnie na nowo wiarę zagranicznych pracy z 23- 11 / 17- 12. r. 1918 z niektó remi zmia
sfer finansowych w gospodarkę tutejszego przemy- nami. Najważniejsza zmiana polega na tern, że„ 
słu, jeżeli mają znowu napłynąć pieniądze zagra- według § § 2 i 5 zarządzenia, na zasadzie umowy 
niczne, a Życie gospodarcze ma być dalej ożywio- taryfowej lub decyzją ministra p racy Rzeszy, po 
ne. W obliczu hasła: „ Więcej pracy i intensywniej- wysłuchaniu stron, może nastąpić uregulowanie cza
szej pracy!", niezmiernie ważnem jest zbadać za- su pracy, odbiegające od 8-mio godzinnego dnia 
gadriienie, jakie istnieją bardziej dogodne warunki pracy. 
pracy dla gospodarstwa przemysłowego w okręgach Takie odmienne uregulowanie powzięte zosta
przemysłowych nazewnątrz Polski i jakie korzystne ło prawie we wszystkich okręgach niemieckich przez 
działania wykazały się tam dla przemysłu skutkiem układ o dłuższej pracy lub też przez orzec7enie są
stosowania dłuższego czasu pracy. Ztąd najlepiej du rozjemczego, uznane za obowiązujące. W ogól
uwydatni się, jakie istnieją możliwości poprawy i ności zapomocą tych układów <;łla robót na po
jakie zaniedbania winny być odrc bione. wierzchni w kopalnia.eh i dla hut, został wprowa-

]eżeli rozpatrzeć ustawowe uregulowanie czasu pra- dz o ny I 0-cio godzinny dzień pracy, co oznacza, po 
cy w poszczególnych krajach Europy, można wprawdzie uwzględnieniu 2-ch godzin przerw, 12-to godzinną 
ustalić, że większa część tych krajów przyjęła w dniówkę. 
swych ustawach o czasie pracy zasady umowy Wa- Zestawienie poniższe1) daje bliższy obraz usto
szyngtońskiej, to znaczy, że wprowadziły one 8-mio sunkowania czasu pracy w różnych okręgach górni-· 
godzinny dzień pracy, jednak najbardziej ważne kra- czych Niemiec: 

Czas trwania dniówki pod ziemią Czas pracy na powierzchni 

o K R Ę G I przed 
wojną 

dotąd 
zaj ęci bezp o · 

pozostali ro· 
r obotnicy w 

teraz środoi o przy zakladaeh po-
u·ydo byc iu botnjcy mocuiczyeh 

g o d z n y 

Rzeki Ruhr. 81/2 b 7 b 8 b 54 58/ 59 65 
Akwizgran . 9 8 81/2 b 51 59 65 
Górny Śląsk 91/4 71/2 81/2 b 54 58 58 
Dolny Śląsk 8 a 7 8 b 54 53/60 55 
Saksonja. 8-12 7 b 8 b 54 54 60 
Bawaria: węgiel kamienny 8 a 7 (8) 81/2 81/2 10 
Reński węgiel brunatny . . 60 60 60 
Środkowo niem. węgiel brunatn. 8-10 a 8 8 a 60/59 60(59) 60 (59) 

') Gluckauf, 1924, otr. 204. 
he1. pr·a cy nie-

dzieł nf"j 
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Uwag a . 
I) Normalr•y czas trwania (długość) dni~wki 

pod ziemią rozumie się w ogólności włącznie ze 
:zjazdem i wyjazdem, „a" oznacza jednak- z wyłą
czeniem zjazdu i wyjazdu, „b"-od początku jazdy 
-szybami (ruchu ludzi szybem) do ponownego roz
poczęcia ruchu ludzi szybem. W Środkowo-nie
mieckich kopalniach węgla brunatnego przed woj
ną i obecnie podana jest nie długość dniówki, lecz 
czysty czas pracy (z wyłączeniem zjazdu i wyjazdu), 
bez przerw. 

2) Normalny czas pracy na powierzchni przed
.stawia tygodniowy (lub dzienny) · czysty czas pracy 
bez przerw; wynosi on w zasadzie 1 O godzin, przy 
pomocniczych zaktadach włącznie z przerwami - 12 
godzin (system dwóch dniówek). 

Uregulowanie czasu pracy w okręgu górniczym 
na niemieckim Górnym Śląsku, które to uregulowa
ni e ma przecież zupełnie szczególne znaczenie dla 
wielkiego •przemysłu na polskim Górnym .:>ląsku, w 
szczegółach jest następujące: 

Już 13 g rudnia 1923 r . zawarto umowę o zwięk
szonej pracy; umowa ta ustala pracę pod ziemią od 
początku jazdy szybem (ruchu ludzi szybem) do 
drugiego takiegoż początku na 8ł godzin„ 

Robotnicy, zajęci na powierzchni robotą, bez
pośrednio związaną z wydobyciem, wykonują od
powiednio zwiększoną pracę w ogólności o j edną 
godzinę. 

Czas pracy na powierzchni został ustalony umo
wą z 31 grudnia 1923 r . zasadniczo na 1 O g. z wy
łączeniem przerw. 

Umowy te zostały przedłużone na pewien okre
ślony czas przez crzeczenia rozjemcze, ostatni raz 
pr:z:ez orzeczenie rozjemcze z 27 listopada 1925 .r. 
aż do 30 czerwca 1926 r. Orzeczenie to zostało u
znane przez ministra pracy Rzeszy za obowiązujące. 

We wszystkich hutach i związanych z ni~mi 
zakładach pomocniczych na niemieckim Górnym Slą
sku na podstawie ugody obowiązuje już od 1 stycz
nia 1924 r. 1 O godzinny czas pracy, równający się 
po doliczeniu dwugod zinnej przerwy- 12-sto godzin
nej dniówce roboczej. Po upływie pierwszego ukła
du z 30 kwietnia 1924 r„ ważność jego została najpierw 
przedłużona do 30 listopada 1924 r., z zastrzeżeniem , 
że ustalenie czasu p racy może być wymówione w 
w termm1e miesięcznym. Z faktu, że wymówienie to 
do dzisiaj nie nastąpi/o, można najlepiej wnioskować, 
jak silnie jest tam rozpow~zechnione zrozumienie 
konieczności pracowania więcej oraz znaczenia t ej 
przedłuż o n ei pracy dla gospodarstwa przemysłowego. 

Jeżeli zestawić powyższe poszczególne dane o 
ustosunkowaniu czasu pracy w Niemczech - jako 
całość okazuje si ę, że w calych Niemczech została 
przeprowadzona nie tylko dwunastogodzin11a dniówka ro
bocza w przemyśle hutniczym i w górnictwie na powierzchni 
.oraz czysty 8-mio godzinny czas pracy pod ziemią w gór
nictwie z wyłączeniem jazdy szybem - jako minimum, 

lecz faktycznie prawie w calym wielkim przemyśle po
większono czas pracy w tym zakresie. 

Jeżeli w okręgu rz. Ruhr do 8-mio godzinne
go czasu pracy jest włączona jedna jazda szybem, 
to uwzględnić należy, że warunki górnictwa west
falskiego są zasadniczo inne, niż na Górnym Śląskul 
a także, że już przed wojną nie istniał tam tak dłu
gi czas pracy, jak na Niemieckim G órnym Śląsku' 
W W estfalji przed wojną pracowano w ogólności 
8 godzin bez jazdy szybem, zaś na G.)rnym Śląsku -
jednak 9 godzin i więcej . 

Dla polskiego Górnego Śląska należy jednak 
brać . pod uwagę wyłącznie poró-wnanie z warunka
mi pracy w niemieckim okręgu górnośląskim; tu 
należy stwierdzić, że na niemieckim Górnym .::iląsku 
już od grudnia 1923 r. is tnieje czysty (efektywny) 
8 godzinny czas pracy p od ziemią, podczas gdy w 
pożałowania godny sposób w górnictwie na polskim 
Górnym Śląsku czas czystej pracy pod ziemią wy
nosił do 20 m arca 1924 r. - ty lko 7 godzin, a od 
tego czasu pozostał bez zmiany przy 7 ł godzinach. 
Na powierzchni nie nastąp~ło wogóle żadne prze
dłużenie czasu pracy. Wszelkie próby ponownego 
przywrócenia zdolności konkurencyjnej polskiego 
Górnego Śląska z Okręgiem Górniczym niemieckie
go Górnego Śląska przez dostosowa nie warunków 
czasu do warunków czasu pracy w tym ostatnim 
rewirze spotykały się z bezwzględną odmową ze 
s trony Rządu. Je dynym wynikiem było częściowe 
wprowadzenie 10-cio godzinnej pracy w zakładach 
hutniczych, ale i tu uczynione ustępstwa zostały 
znów cofnięte w znacznym zakresie z wielką szko
dą zainte resowanych zakładów. Położenie gospo
darczo-polityczne okręgu jest zais te nie takie, aby 
pozwalało . ono na odprężenie intensywności pracy, 
aczkolwiek dążenia (w tym kierunku) troskliwości 
socjalnych mogłyby być same przez się godne uzna
nia, jeżeli stan gospodarczy jest dostatecznie zdro
wy a b y mógł je wytrzymać. Bierność bilansu han
d lowego jak również sp adek złotego w swoich zja
wiskach następczych jeszcze badziej osłabiły poło
żenie zakładów. Dla wznowienia równowagi w bi
lansie handlowym zostało przedsięwzięte silne przy
hamowanie wwozu przez zamknięcie granic i pod
wyżkę ceł; jest to stan nienaturalny, mający w na
stępstwie ujemne skutki dla gospodarstwa przemy
słowego, które powinno być w racjonalny sposób 
pozostawione wolnej grze sil W tym właśnie sta
nie rzeczy należy położyć najwyższy nacisk na 
wzmocnienie zdolności wywozowej wielkiego prze
mysłu na polskim Górnym Śląsku . Jeżeli jednak 
okręg ten ma wytrzymać współzawodnictwo z prze
mysłem na niemieckim Górnym Śląsku, muszą być 
warunki pracy na polskim Górnym .::,Jąsku co najmniej 
takie same jak w niemieckim górnośląskim okręgu. 

Czas pracy w pozostałych krajach zagranicznych. 

Jak to już nadmieniono, w pozostałych krajach 
Europy, posiadających przemysł górniczy, jest wpraw
d zie przeprowadzona zasada 8-mio godzinnego dnia 
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pracy, jednak w więhzości tych krajów są możli
we znaczne odchylenia od 8-mio godzinnego dnia 
roboczego. Bez wchodzenia w szczegóły ustawowe
go uregulowania~poniżej zostaną przedewszystkiem 
przytoczone postanowienia wyjątkowe dla przedłu
żenia normalnego czasu pracy .1) 

Zgóry musi być powiedziane, że w ustawach, 
istniejących na polskim Górnym Śląsku, nie jest 
przewidziane wykonywanie regularnej pracy dodat
kowej. 

Ang/ja, jako największy europejski wytwórca 
węgla, nie mogła dotąd zdecydować się na ustawo
we uregulowanie czasu pracy. Ustosunkowanie cza
su pracy następuje tam po większej części zwycza
jowo lub za pomocą umowy. Daje się przeto spo
strzegać osobliwe zjawisko, że właśnie największy 
i najbogatszy kraj górniczy Europy pozostawia 
kształtowanie warunków pracy samemu gospodar
stwu górniczemu, podczas gdy właśnie mniejsze i 
gospodarczo o wiele słabsze kraje, w ich .liczbie 
szczególnie Polska, ograniczają ustawowo miarę 
pracy. 

W Belgji ustawy zasadniczo przewidują 8-mio 
godzinny czas pracy. Liczba godzin pracy w ciągu 
roku wynosi 2443. Ustawy belgijskie nie znają płat
nego urlopu dla robotników. Liczba świąt jest bar
dzo og raniczona. (O ograniczeniu dni pracy w roku 
przez święta patrz dalej poniżej) . Wielki przemysł 
przy pracy ciągłej może pracować 56 godzin na ty
dzień, jeżeli robotnikom jest dane wyrównanie przez 
udzielenie 3 tygodni urlopu. Pozatem prawo belgij
skie zezwala aby, jeżeli stan interesów tego wyma
ga, czas pracy był przedłużony do I O g. dziennie 
na przeciąg 3-ch miesięcy w roku, a to za zgodą 
większości robotników oraz władz. Pozatem działa
nie ustaw może być zawieszone dekretem królew
skim po zasiągnięciu opinii rady robotniczej i rady 
przemysłowej , a to w celu zabezpieczenia wymiany 
ważnych artykułów przez podniesienie wywozu z 
kraju. 

T ego rod?.aju wielce przezorne regulowanie 
byłoby wtaśnie rzeczą największeF"o znaczenia dla 
przemysłu polskiego w dzisiejszem jego położeniu. 
Kryzys gospodarczy w Belgji spowodował tam ostre 
walki o przedłużeniu czasu pracy, które to walki 
należy zasadniczo przypisać konieczności eksportu 
dla Belgji . Pod tym względem belgijski przemysł 
górniczy nadaje się do porównania z polskim, przy
czem może wykazać dużą przewagę lepszego geo
graficznego położenia w porównaniu z Polską. 
Utworzona przez Rząd belgijski komisja badawcza 
ustaliła pozatem niedawno w sprawie działania 
ośmiogodzinnego dnia roboczego w Belgji, iż nie 
tylko nastąpiło zmniejszenie produkcji i obniżenie 

1) O ustawach o czasie pracy w poszczególnych kra jach 
porówn. M. Jastrzębowski: „C zas pracy u n as i zagranicą"' Prze· 
gląd Gospodarczy 1924, str. 16 1,; dale j M. Jastrze bowski: „Pro
jekt usta wy o świętach"'. Przegląd G ospodarczy 1924, str. 45. i 
Schrifte n der Y e reinigun g der De iitschen Arbeitsge berverbande E. 
V .: „Die A rbe1tszeitfragee in Deutechland". 

jej jakości, lecz również podniesienie kosztów włas
nych tak, iż skutkiem tego pokrzywdzony został 
wywóz.1) 

We Francji ustawowe uregulowanie czasu pra
cy powziętC1 za pomocą ustawy ramowej, która dla 
pojedyńczych gałęzi przemysłu zostaje uzupełniona 
przez oddzielne rozporządzenia wykonawcze. Kon
wencja Waszyngtońska nie została jeszcze ratyfiko
wana przez Francję, co więcej , zgodnie z projektem 
ustawy, umowa o 8-mio godzinnym dniu pracy ma 
zostać · ratyfikowaną dopiero wtedy, gdy Niemcy;. 
Wielka Brytanja i Belgja wykonają ratyfikację ze 
swej strony. W praktyce oznacza to odsunięcie spra
wy na czas nieokreślony. W ogólności czas pracy 
jest wprawdzie oznaczony: 8 godzin dziennie i 48 
godzin tygodniowo, lecz odpowiednie ograniczenie 
może być ustalone na inne okresy czasu, niż ty
dzień. Liczba godzin pracy na rok wynosi 2432. 
Możliwość dłuższej pracy jest zapewniona przez 
dodatkowe godziny, liczba których waha się mię
dzy 60 a 200. W praktyce 8-mio godzinny czas pra
cy bynajmniej nie wszędzie jest dokładnie przepro
wadzony, a mianowicie: liczba robotników , dla ktń
rych jest on przekroczony, ocenioną bywa na 6i0~ 
wszystkich robotników, zatrudnionych w przemyśle 
francuskim. Według sprawozdania rady handlowej 
w Paryżu2) wynik praktyczny us tawowych zarzą
dzeń stanowi okoliczność, że w ogólności efektyw
na praca we francuskim przemyśle trwa 9 godzin, 
a w sobotę 6 lub 7 godzin. Również i francuska 
ustawa ramowa przewiduje możliwość przedłużenia 
czasu pracy w określonych granicach i na określo
ny okres przez rozporządzenie władz rządowych,.. 
j eżeli wymaga tegą położenie państwa. Pomimo 
dużej ilości swobód i daleko idącego dostosowania 
się francuskiego ustos unkowania czasu pracy do 
warunków gospodarczych, w ostatnich szczególniej 
czasach 8-mio godzinny dzień pracy j est ostro zwal
czany w szerokich kołach przemysłu z pomocą partii 
politycznych i prasy, a mianowicie ze względu na 
pogorszanie się waluty, wzrost drożyzny i spadek 
wydajności w oddzie lnych zakładach. 

W Czechosłowacji 48 - mio godzinny tydzień 
pracy :wstał ustawowo wprowadzony od roku 1918. 
Przez władze mogą być udzielane w szczególnych 
wypadkach wyjątkowe pozwolenia na dłuższy czas 
pracy. 

We Włoszech określenie czasu pracy opie
ra się od roku 1923 na podstawie 48 godzinne
go tygodnia. Zasadniczo ministerium gospodarstwa 
może czasami stosować wyjątki dla różnych gałęzi 
przemysłu drogą rozporządzeń. Stosownie do usta
wowego uregulowania dozwolonem jest przekro
czenie przez określoną liczbę miesięcy 8-mio go
dzinnego dnia roboczego aż do 10-ciu godzin. Dla 
górnictwa tydzień roboczy może być rozszerzony 

1) P o równ. również artyk.: „Sprawa czasu w Belgji"~ 
Przemvsł i Hande l, 1925, str. b 13. 

~) Patrz „Przemyeł i Handel'', 192:i, str. 291. 
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do 60-ciu godzin na 4 do 6-ciu miesięcy, dla prze· 
myału metalowego na 2 do 4 miesięcy, dla prze· 
mysłu chemicznedo na 5 miesięcy. Ztąd widzieć 
można, że we Włoszech ustawowe regulowanie wy· 
jątkowo daleko dostosowuje się do potrzeb prze· 
mysłu. 

W Au&trji istme)e w ogólności 8-mio go· 
dzinny dzień pracy. Za zezwoleniem władz 1est 
jednak dopuszczalna praca dodatkowa 30 do 60 
dni na rok, a mianowicie do 66 godzin na tydzień. 
Austrja wprawdzie ratyfikowała konwencję Wa
szyngtońską, jednak z zastrzeżeniem, że ratyfikacja 
wejdzie dopiero wtedy w siłę, kiedy 12 najważ
niejszych państw przemysłowych ratyfikuje rownież 
tę umowę. 

W Holandji w roku 1921 45-cio godzinny ty
dzień pracy był zastąpiony przez 48-mio godzinny. 
Istnieją jednak daleko idące możliwości dla prze· 
dłużenia czasu pracy, na zasadzie wyjątkowych ze
zwoleń władz. W razie wyjątkowego nagromadze· 
nia się pracy może być przyznane przez władze 
nadzorcze nad przemysłem przedłużenie pracy na• 
wet do 11-tu godzin na dzień i 62 godzin na ty· 
dzień. Przeto i holenderskie ustawodawstwo uwzglę· 
dnia w znacznym zakresie wymagania gospodarcze. 

Liczba dni i godzin pracy na rok. 

Dla oceny ustawowych i rzeczywistych rozmia
rów pracy w różnych krajach należy zestawiać nie 
tylko zasadniczą d~ugość dnia i tygodnia pracy, 
lecz także i unormowanie innych ograniczeń zakre· 
su pracy. Należą do nich ustawy o świętach i urlo
pach. 

Prócz niedziel w p~szczególnych krajach istnie· 
ją następujące liczby ustawowych świąt: 

Polska z wyłącz. Górnego Śląska od 
18-III-1925 . . . . . . . . . . 

Polski Górny Śląsk przed 15-Xl-1924 
Polski Górny ;,ląsk po 18-111-1925. 
Francja 
Belgja . 
Włochy 
Niemcy, 
Niemcy, 

. . . . . . . 
obszar protestancki _ 
obszar katolicki . 

14 dni świąt. 
10 „ 
15 

9 " 
7 
7 
8 

10 

» 

„ 

„ 

Z powyższego wynika, że również i w ogra· 
niczeniu rozmiarów pracy przez liczbę dni świąte· 
cznych~ Polska kroczy na czele wszystkich ważnych 
krajów przemysłowych. Dla polskiego Górn·ego 
Śląska okazuje się jeszcze szczególnie przykrem 
~twierdzenie faktu, iż przez rozszerzenie polskiego 
ustawodawstwa na górnośląską część województwa 
śląskiego liczba ustawowych świąt powiększyła się 
z 1 O do 15 dni. Nie potrzeba udawadniać, że ta· 
kie pogorszenie położenia ustawowego jest wysoce 
niezadawalniające i zupełnie nie dostosowane do 
podniesienia stosunków gospodarczych w tym okrę·. 
gu. Ogólne ustalenie liczby dni świątecznych w 
Polsce zmniejszyło wprawdzie poprzednią olbrzy-

mią liczbę 181/ 2 świąt w dawnym zaborze rosyJ· 
skim do 14, i przez to dla tej części Polski przy
niosło nieznaczne polepszenie, lecz zato górnoślą· 
skiej części kraju zmiana ta dotkliwie zaszkodziła 
i przytem przyniosła ze sobą jeszcze jedno pogor· 
szenie w porównaniu z pozostałą częścią Polski
o jeden dzień-o tyle, że wielki piątek na zasadzie 
Konwencji Genewskiej dochodzi na Górnym Ślą· 
sku do liczby ustawowych świąt, jakkolwiek w 
praktyce często nie jest to stosowane1) . 

Dalszy moment, niezwykle niepomyślny dla 
polskiego przemysłu, powstaje przez fakt, że w sze· 
regu wyżej wymienionych krajów ustawowe uregulo
wanie urlopów dla robotników istnieje tylko w Polsce. 
Polska ustawa o urlopach nie obowiązuje na Gór· 
nym Śląsku. Ze względu jednak na najrozmaitsze 
usiłowania rozszerzenia jej na Górny Śląsk należy 
wskazać na niepomiernie dolegliwe obciążenie przez 
nią gospodarstwa. Ustawa przepisuje udzielanie 
po I ·rocznej pracy 8-miu dni urlopu, po 3-letniej 
pracy 15 dni. Jest wprawdzie faktem, że w innych 
okręgach przemysłowych częściowo udziela się ro
botnikom urlopów, lecz na zasadzie dobrowolnych 
umów, podczas gdy polska ustawa zmusza do udzie
lania urlopów. W innych krajach, szczególniej w 
Niemczech, możliwe są układy o ograniczeniu lub 
zatrzymaniu urlopów o ile położenie gospodarcze 
tego wymaga. Prócz tego urlopy dla robotników 
w żadnym kraju nie mają tak wielkich rozmiarów. 
Naprzykład w górnośląskich okręgach urlop, usta· 
lony dla robotników górniczych, wynosi od 3 do 9 
dni roboczych i tylko dla pracujących pod ziemią 
po długoletniej, mianowicie 10 do 20-letniej pracy, 
istnieje możność udzielania od 1 O do 12 dni urlopu. 

Na podstawie ustawowego określenia czasu pra· 
cy, dni świątecznych i urlopów ilości dni i godzin 
pracy w ciągu roku przedstawiają się jak następuje: 

D n i p r a cy ro cz n i e: 

Polska, b. zabór rosyjski 291 - 284 
Polski Górny Śląsk . . 298 
Francja 304 
Belgja .• 306 
Włochy . . . . . . . . 306 
Niemcy, obszar protestancki 305 
Niemcy, obszar katolicki 303 

L i cz b a go dz i n p r a cy r o c z n 1 e: 

Polska, b . zabór rosyjski 
Polski Górny Śląsk . . 

Z dopuszczalną 
Normalnie pracą dodatkową 

2146- 2172 
2384 

2266-2292 . 
23{ł4 

1
) Święta ustawowe są następujące (na Górnym Śląaku. 

przyp. Red.): Nowy rok ( ' - 1). Trzech Króli (6- 1), Oczyszcze· 
nie N. M. P. (2. - 11). Wielki piątek, 2 dzień Wielkanocy, Konsty· 
tucja 3•go Maja, Wnieb. Pańskie, 2 dzień Zielonych Świąt, Bo· 
że Ciało. Piotra i Pawła (29-VI), Wnieb. N. M. P. (15- Vllll, 
Wszystkich Świętych (I-XI), Niep. poczęcie N. M. P. (8 - Xll), 
pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (25- 26- Xll); w 
dzień św. Barbary nie pracuje się na kopalniach. 
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Normalnie 

Francja. 
Belgja . 
Włochy . . . . . . 
Niemcy, obszar protestancki 
Niemcy, obszar katolicki . 

2432 
2488 
2448 
2440 
2424 

Z doouu.czalną 
pracą dodatkową 

2574 
2603 
2660 
3050 
3030 

Również obie powyższe tablice wskazują ten 
sam wynik: Polska pracuje najkrócej. Podczas gdy 
w b. Kongresówce, jakkolwiek liczba godzin pracy 
rocznie jest najniższa ze wszystkich krajów, jest 
jeszcze jedna możność 1) uzyskania 120 godzin pra
cy dodatkowej rocznie, w ustawodawstwie na pol
skim Górnym Śląsku brak takiego postanowienia. 
Przebrzmiałe niemieckie rozporządzenie rewolucyj
ne z listopada r. 1918. odstręczających postanowień 
którego żaden Rząd nie mógł zdecydować się do
stosować do zmiennych warunków czasu i gospo
darczych, przewiduje, mimo wszystko, dopuszcze
nie przez miejscowe władze dłuższej pracy przy 
istnieniu potrzeb ogólnych. Stosowanie zasad ośmio
godzinnej pracy ze strony nadzorczych władz prze
prowadzone jest nie tak, jak we Fracji z uwzględ
nieniem potrzeb gospodarczych-a więc łagodnie, 
lecz przeciwnie często w formie surowej. Na pol
skim Górnym Śląsku podniosły się zarzuty przeciw 
stosowaniu dłuższej pracy celem umożliwienia osią
gnięcia kontygentu na krótko przed zamknięciem 
granicy niemieckiej, a przed niedawnym czasem dla 
wyzyskania przejściowego momentu lepszej kon
iunktury, jakkolwiek naglący interes społeczny nie 
mógł być nie uznany. W innych okręgach uza
sa.dni~ne żąd~ni~ przemysłu górniczego uzyskały 
więcej zrozumienia. 

Porównanie pomiędzy liczbą ustawowych go· 
dzin pracy na niemie ::kim Górnym Śląsku, która to 
liczba wynosi 3030, a liczbą godzin pracy dla pol
skiego Górnego Śląska - 2384 godz. - ustala wnio
sek o zdolności konkurencyjnej polskiego Górneio 
Śląska w porównaniu z rewirem niemieckiego Gór
nego Śląska. Należy tu zauważyć, że w górnictwie 
niemieckiego Górnego Śląska nie tylko wyzyskaną 
jest pełna 8-mio godzinna zmiana podczas wszyst
kich dni roboczych w tygodniu. W Niemczech 
ustawy zezwalają na takie uregulowanie pracy. Na 
polskim Górnym Ślasku ze strony odpowiednich 
władz niedozwolonem jest nawet pełne wyzyska
nie 8-mio godzinnej zmiany, gdyż zwalcza się jego 
prawną dopuszczalność. Górnośląski przemysł gór
niczy już od lat wskazuje na nieuzasadnienie tego 
punktu widzenia. Zagadnienie możliwości wyłącze
nia jazd szybem z 8-mio godzinnego czasu pracy 
na zasadzie tych samych ustaw, które działają jesz
cze na polskim Górnym Śląsku, zostało zbadane w 
Niemczech przez komisje prawną i rozstrzygnięte 
w twierdzącym sensie. Dzisiejsze położenie gór-

1) Bardzo problematyczna w praktyce. Przyp. Re~. 

nictwa wymaga nie tylko zużytkowania tej pół go
dziny pod ziemią, lecz możliwości wprowadzenia 
w pełnym zakresie tego samego czasu pracy przez 
ustawowe decyzje, jak to ma miejsce na niemiec
kim Górnym Śląsku, to jest przez ustawowe umo
żliwienie dniówki I 2-to godzinnej, conajmniej wyjąt
kowo w czasach, kiedy wchodzi w grę los gospodar· 
czy ludności przemysłowej . 

li. 

Skutki gospodarcze całkowitego wykorzystania cza
su pracy. 

Z obozu przeciwników gospodarczych po
przednio przytaczano często przeciw pełnemu ośmio
godzinnemu dniu pod ziemią to, iż rozszerzenie czasu 
pracy nie przyniesie z sobą podniesienia rozmia
rów wydajności, a zatem także i korzyści gospodar
czych dla zakładów przemysłowych. Dłuższy czas 
pracy miał raczej przyczyniać się do silniejszego 
wyczerpania i z tego powodu obniżenia wy<lajno
ści na godziny. Wydaje się przeto wskazanem 
zbadać bliżej te zagadnienia. 

Poniżej będą przedewszystkiem przytoczone 
pewne przykłady z niemieckich kopalń węgla. 

Jak wzmiankowano powyżej, na niemieckim 
Górnym Śląsku w grudniu roku I 923-go został' 
wprowadzony pełny 8-mio godzinny czas pracy pod 
ziemią. Jak to widać również z poniższej tablicy, 
wydajność na głowę całej załogi w listopadzie ro
ku 1923-go wynosiła tam 0,615 tonny na dniówkę; 
w grudniu - przedłużenie czasu pracy nastąpiło 13 
grudnia - okazało się już podniesienie wydajności 
do 0,692 tonny, a w miesiącu styczniu roku 1924-go, 
wciągu krórego przedłużenie czasu pracy zaczęło 
wpełni działać, wydajność podniosła się do 0,849 
tonny. 

Wydajność na jedną przepracowaną 
d n i ó w k ę n a k o p a l n i a c h w ę g 1 a k a m i e n-

n ego niemieckiego Górnego Śląska 
w ton nach. 

Miesiąc i rok Górnicy 
Cała 
załoga 

Październik, rok 1923-ci 4,243 0,605 
Listopad 4,256 0,615 
Grudzień 4,758 0,692 
Średnia roczn: 4,368 0,625 

Styczeń, rok 1924-ty 5,512 0,849 
Luty „ 5,622 0,890 
Marzec S,676 0,913 
Kwiecień „ „ 5,850 0,917 

Oznacza to, ze przedłużenie czystego czasu 
pracy o jedną godzinę już po I -~ miesiąca przynio
sło powiększenie wydajności o mniej więcej 28 ~% . Że
powiększenie to wydajności na robotnika przedsta
wia rzeczywiste podniesienie wydajności pracy 
poszczególnego robotnika, a nie może być przypi
sane zmniejszeniu liczby robotników, okazuje się z 
tego, iż ilość załogi w 'przemyśle górniczym na 
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niemieckim Górnym Śląsku w tych miesiącach utrzy
mywała się stale na wysokości 47000 ludzi„ Naj
lepszym dowodem pozatem jest podniesienie się wy
.dajności górnika węglowego o 30%. Wzrastający rozwój 
wydajności na robotnika stale szedł naprzód tak, 
iż wynosiła ona w końcu 1924 już 1,022 i, w maju 
1925, w ostatnim miesiącu przed wybuchem wojny 
celnej z Polską 1,07 t, a w grudniu zeszłego roku 
1,234 t, to znaczy, iż wzrosła ona na I 08, 34% wy
dajności przedwojennej. Przytem należy w każdym 
razie uwzględnić, że w górnictwie na niemieckim 
Górnym ....>ląsku poza pełną 8 godzinną zmianą pod 
ziemią regularnie prowadzono pracę dodatkową. 
Jest to jednak właśnie dowodem, że przez powięk
szony czas pracy zostaje podniesioną intensywność 
wydajności, a mianowicie w ramach przedłużenia 
czasu pracy, praktycznie branych pod uwagę, i przy· 
tern (podniesienie wydajności ma miejsce) w dużo 
wyższym procentowym stosunku, niż samo przedłu
żenie pracy. (Bliżej o tern patrz dalej poniżej). 

Dla · potwierdzenia, że zjawisko takie w okrę
gu węglowym niemieckiego Górnego Ślą~ka nie 
stanowi przypa~ku, niech będzie jeszcze przytoczo
ny odpowiedni przykład z górnictwa Dolnego ~lą
ska. Na Dolnym .)ląsku czas pracy pod ziemią zo
stał przedłużony z 7 godzin na 8 na zasadzi~ ugo· 
dy z 14 grudnia 1923 r. Zgodnie z poniższą tablicą 
liczbową wynosiła wydajność na głowę całej załogi 
w grudniu ! 923- 0,387 i na dniówkę; w lutym 1924 r. 
podniosła się ona już na 0,529 t, to znaczy o 36%. 
Wydajność górnika. podniosła się tu o 24%. Różnicę 
należy przypisać niewielkiemu zmniejszeniu niepro· 
duktywnej załogi. Przedłużenie czasu pracy wyno· 
siło naodwrót tylko w przybliżeniu 15%. 

W y d a j n o ś ć n a r o b o t n i k a w g ó r n i c· 
t w i e d o l n oś l ą s k i e m w t o n n a c h. 

Miesiąc i rok Górnicy Cała 
załoga 

Listopad 1923. 1,345 0,387 
Grudzień 1.465 0.455 
Średnia roczna 1,462 0,430 

Styczeń 1924 1,617 0,524 
Luty 1,672 0,529 
Marzec 1,640 0,530 
Kwiecień „ 1,622 0,552 

Dla górnictwa zagłębia Ruhr dadzą się ustalić 
podobne wyniki przedłużenia czasu pracy. Ponie
waż jednak przez wpływ okupacji zestawienia sta
tystyczne uległy tam zamieszaniu, musimy odstą
pić od przytoczenia ich tutaj. 

Lecz również przyHad pomyślnego działania 
przedłużenia czasu pracy da się przytoczyć z wlasne
go okręgu górniczego na polskim Górnym Śląsku : przez 
układ z kopalniami z dnia 13 marca 1924 r. czas 
trwania dniówki pod ziemią został przedłużony o 
ł godziny - do 8 godzin od początku jazdy szybem 
do ponownego początku tejże. To przedłużenie 
czasu pracy przyniosło podniesienie wydajności z 

0,537 t w marcu do 0,681 t w kwietniu 0,627 
w maJu. 

Ze działanie powyższe nie ujawnilo się tutaj 
silniej zależało to od tej okoliczności, iż skutkiem 
prawodawstwa (ustawy o „demobilu") zarówno przed 
jak i po przedłużeniu czasu pracy musiała być za· 
chowana nadwyżka nieproduktywnych sit roboczych, 
zupełnie nie dostosowana do okoliczności. Górnic
two było zmuszone do dalszego zatrudniania 60000 
robotników, czyli o 70% więcej aniżeli przed wojną, 
jakkolwiek w tym samym czasie wydobycie utrzy
mywało się o 20% niżej aniżeli w czasach pokojo
wych. 

Okoliczność ta musiała naturalnie zniżyć staw· 
kę procentowego podniesienia wy ' ajności. Wydaj
ność górników wzrosła jednak w tym czasie więcej niż o 14%. 

W związku z powyższem jest rzeczą konieczną 
wystąpić przeciw obawom, że całkowite wyzyska
nie dniówki 8-mio godzinnej będzie miało, jako na
stępstwo, wydatne zwalnianie robotników. Przy
puszczenia te są bezprzedmiotowe. Pominąwszy, że 

1

1 
przez ten czas stosunek liczbowy pomiędzy produk
tywnemi i nieproduktywnemi siłami roboczemi osiąg
nął poniekąd właściwą wielkość, wykorzystanie 
ośmiogodzinnej zmiany roboczej w pierwszej linji 
powoduje wydatne obniżenie kosztów własnych na 
tonnę. Oznacza to jednak podniesienie zdolności 
konkurencyjnych i podniesienie możliwości zbytu; 
powiększony zbyt oznacza wzmożoną produkcję 
tak, że przez przedłużoną pracę w rezultacie wy
twarza się podniesienie możliwości pracowania. 
Tańsza i powiększona przez całkowite wyzyskanie 
czasu pracy produkcja przyniosłaby nie tylko po
większony napływ dewiz przez rozszerzenie pod
staw konta zagranicznego, lecz również przez zmniej
szenie armii bezrobotnych przyniosłaby sumy, ło
żone na zapomogi dla nich. 

Po przytoczeniu przykładów korzyści, jakie 
osiągnęły inne okręgi górnicze przez całkowite wy
korzystanie 8-mio godzinnego dnia pracy pod zie
mią, winno być również wielce interesującem stwier
dzić, jak przedstawiają się liczbowo straty, które 
poniósł przemysł górniczy na polskim Górnym ~lą
sku przez niewykorzystanie pełnej 8-mio godzinnej 
dniówki. 

Wydajność na głowę całej załogi na polskim 
Górnym Śląsku wynosiła w roku 1924-ym, zgodnie 
ze statystyką,-0,728 t na dniówkę. W okręgu wę
głowym niemieckiego Górnego Śląska odpowiednia 
wydajność w roku 1924-ym wynosiła 0,933 I; wobec 
warunków geologicznych i technicznych jednorodnych w 
znanej mierze w obu zagłębiach, najmniejsza rzecz nie 
stala na przeszkodzie dla górnictwa na polskim Górnym 
Śląsku do osiągnięcia owej wydajności 0,933 t na glowę. 

Wydajność na polskim Górnym Śląsku powin
na być nawet raczej wyższa, gdyż w roku 1913-ym 
ogół teraźniejszych polskich kopalń wyka:tywał 
lepszą wydajność niż niemieckie kopalnie (miano· 
wicie 1,202 t wobec I, 139 t). Okolicznością, która 
przeszkodziła osiągnięciu tej wydajności na głowę, 
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było wyrzeczenie się wprowadzenia takich samych kowitej 8-godz. dniówki pod ziemią dla wysokości wy
zmian, jak na niemieckim Górnym Śląsku, mianowicie: dajności i kosztów własnych, działo się to na pod
wykorzystania czasu pracy na powierzchni i pod stawie znajomości właśnie tych doświadczeń. Zja
ziemią, zmienienia zarządzeń "demobilu", o ile one wisko, o którem mowa, znajduje tern więcej swoje 
przeszkadzały przystosowaniu liczebności załogi do uzasadnienie, że półgodzinne przedłużenie czasu 
gospodarczo-normalnej miary. pracy odpowiada jedynie efektywnemu okresowi 

Można uznać jako ściśle stwierdzone, iż wzmian· działalności robotnika, to znaczy okresowi, , kiedy 
kowane podniesienie wydajności z 0,728 t na 0,933 robotnik rzeczywiście jest czynny produktywnie. 
t, to jest o 28%, również doprowadziłoby do po- Jak wiadomo przygotowania robotnika przed wla
większenia wydobrcia o 28%, to jest w roku 1924 ściwą pracą - droga od szybu do miejsca pracy, 
o więcej niż 6i/2 miljonów tonn, które ze względu otrzymania materjałów wybuchowych, wyjęcie i przy
na potanienie produkcji, przy stanie zbytu w roku gotowania narzędzi, przebranie się, zwyczajowe 
1924-ym, mogłyby zostać sprzedane. Jeżeli przy- śniadanie przed zabraniem się do pracy-wymaga
jąć j~ko podstawę przeciętną wartość sprzedażną ją znacznege czasu. Także odpowiednia część cza
i tonny za 12 zł., wytworzyłaby się przez to bez więk- su pracy ku końcowi dniówki idzie na straty. Ta
szego nakładu wartość o 78 miljonów zł. większa . nieproduktywna część dniówki może być łącznie 

Wartość przeto okrągło 80 milionów złotych przyjęta w wysokości 2 godzin, tak, iż z 7 ~ godzin
zostala stracona tylko w górnictwie polskiego Górnego nego czasu pracy w górnictwie na polskim Górnym 
Sląska i tylko w roku 1924-ym skutkiem nie wyzyska- Śląsku tylko Sł godzin pozostają do rozporządze
nia całkowitej o$miogodzinnej dniówki roboczej - została nia dla czystej pracy. Ponieważ w rozmiarze stra
ona stracona dla przemysłu i ludnoki przemysłowej. conych okresów pracy nic się nie zmienia, przeto 

Posiadamy dane liczbowe o wplywie przedłu- półgodzinne przedłużenie czasu pracy, które odpo
żonego czasu pracy w przemyśle hutniczym na poi- wiada nie całkowitemu 7% przedłużeniu dniówki, 
skim Górnym Śląsku z okresu wkrótce po wpro- oznacza około 1 O~ podniesienie efektywnego okre
wadzeniu tego przedłużenia w lipcu roku 1 '.ł24-go; su pracy. Jak wskazują powyżej przytoczone licz
liczby te, wyjątkowo przekonywujące, wskazują na by z okręgów górniczych niemieckiego Górnego 
życiowe znaczenie I 0-cio godzinnej dniówki. Wy- Śląska i Dolnego Śląska takiemu przedłużeniu cza
dajność na godzinę wzrosła wogóle o 30% do 50%, su pracy odpowiada jednak dużo wyższe podnie
w oddzielnych gałęziach przemysłu nawet wyżej. sienie wydajności na głowę. 
Ponieważ pod naciskiem ciężkiego położenia gospo- Od całkowitego wykorzystania 8-mio godzin
darczego wiele oddziałów pracy musiało być za- nego dnia pracy w górnictwie na polskim Górnym 
trzymane, a w pozostałych wytwórczość jest wszę- Śląsku można przeto oczekiwać podniesienia wydajno~ci 
dzie mocno ograniczona przez prz·erwy w pracy, od !Ot do 20t, tak iż wydajność na dniówkę osią
szczegółowe dane muszą być pominięte z powodu gnęłaby co najmniej rozmiar przedwojenny- 1,2 t. 
zaszłej w tym czasie zmiany warunków wytwarza- Wynik ten obniżyłby koszty robocizny, które teraz 
ma. Jest rzeczą pewną, Że w teraźniejszej walce o wynoszą 5,40 zł. na t, do 4,70 zł., t . j. około I 3i. 
istnienie hut żelaznych dniówka 10-cio godzinna z d · h d · · b d 
pozostaje warunkiem „sine qua non" dla ich zdol- J?0Pr~e me wływo . 0~ kpo~mnokyl wd ?-

, · t · · stateczne] mierze wyp ywac, Ja mezwy e uze 
nosci wy worczeJ. k · · d · łk · k · 

Uw datnia się pozatem wszędzie zadziwiający orzysci prze sta:wi~ ~a .owite . wy. orzysta~ii: 

f k · y d · 1 O · d · d · czasu pracy w gormctw1e 1 hutmctw1e. Wyniki a t, ze z wprowa zemem -c10 go zmnego ma łk . k · 8 · d · · d · · 
roboczego nie tylko wzrasta ogólna produkcja, lecz ck~ OWDJtebgo WkY. orzykstania . -n_uo go dzi:ineJ nidowl-

. · · · „ · d dz' · · k i w ą rows im o ręgu gorniczym a1ą tego a -rowmez wytworczosc na Je ną go mę, z1aw1s o, d . d d d k p · · · · · · 
na które zwrócono już powyżej uwagę przy gór- szy ~wo 0 at owy. omewaz ro~niez .1 w z~~ 
nictwie, a które popierają także następujące liczby: chodmch okręgach ~rzemy~ło~y.ch ?i~t me mysh 

W górnictwie dolno-śląskiem wydajność wzro- :iawet 0 tern, aby znow skrocac 1 st.me1ą~y przedłu
sła o 36%, przedłużenie czasu pracv (z 7 godz. na zony cza~ pracy, przemysł na P.olskim Gornym Ślą-
8 godz.) wyniosło przytem nie całe 15%; w górni- sk';1 będzie przynaglony przez. zelazny .prz)'.mus go-

t · · · k' Go' y Śl sku w daJ· os'c' I spodarczy do przeprowadzenia odpowiedniego wy-c wie na n1emiec im rn m ą Y n k · · · · · l' ł 
wzrosła prawie 0 30%, czas pracy pod ziemią zo- orzystama ~ozmiaro~ czasu pracy, 1eze i przemys 
stał równ!eż podniesiony tylko w przybliżeniu o 15%. ten ma hyc uchroniony od dals~eg~ . upadku a 

Jeżeli rzedstawiciele przemysłu w swoich wy- w~rsztaty pr~cy zac~owane przyna1mme1 dla obe-
. · hp R d k 1· · cme zatrudmonych sił roboczych. 

stąpiemac u zą u ws azywa 1 zawsze na wy1ąt· 
kowe znaczenie połowy godziny, brakującej do cał- Z upoważnienia autora przeł. K. D. 
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Przegląd. czasopism I wydawnictw. 

„Zeitschrift des Oberschlesischen Berg· und 
Hiittenmiinnischen Vereins", zeszyt 3, marzec, rok 
1926-ty. 

Prof. Dr. W. Petrascheck: „Złoża węglowe Wie
deńskiego zagłębia pozaalpejskiego". (Dokończenie). 

Naddyrektor górniczy dr. inż. Th. Lange: „Przyczy
nek do petrografji węgla górnośląskiego". 

Studja petrograficzne nad węglem pozostały 
daleko w tyle za badaniami chemicznemi nad nim. 
Metalografja, ceramika i górnictwo kruszcowe w za
stosowaniu metod petrograficznych wyprzedziły gór
nictwo węglowe. Amerykanie i anglicy pierwsi od
czuli brak tych studjów i dążą w tym kierunku nie 
tyle do naukowych, co przedewszystkiem do prak
tycznych celów. Petrografja węgla zdołala już do
starczyć wskazań dla najbardziej racjonalnego i ce
lowego traktowania węgla (usunięcie popiołu, soli 
i siarki), dla najdogodniejszej jego przeróbki (ko
ksowanie, dystylacja przy niskiej temperaturze, za
miana na paliwo ciekle), dla identyfikowania po
kładów, nakoniec- posiadamy już rezultaty specjal
nych badań poszczególnych pokładów innych państw 
i okręgów; górnośląskie węgle nie były jeszcze ba
dane. 

W roku 1919-ym przez Marie C. Stopes zostaly 
ogłoszone badania nad czterema częściami składo
wemi węgla, dającemi się petrograficznie odróżniać: 

1) „Fusain" - węgiel włóknisty (niemiecki 
„fusit"). 

2) „Durain" - węgiel matowy (niemiecki 
„Durit"). 

nia, dostarcza koksu w cienkich ·warstwach lecz ma
ło trwałego. Zdaje się on być istotną częścią skła
dową, zawierającą części lotne. Przy suchej dysty
lacji wykazuje on największą wydajność smoły. 

„ Clarit" i „ Vitrit" są to części składowe węgla, 
najbiedniejszego w popiół. Zawierają one dużo bi
tumów i koksują się. „ Clarit" według R. Lessinga 
dostarcza koksu stopionego, „ Vitrit" - koksu tylko 
spieczonego, lecz srebrzystego i napęcznialego jak 
gąbka; należałoby jeszcze zbadać, czy bitumy w 
klarycie i witrycie są różne oraz czy różne zacho
wanie się ich przy koksowaniu, uwarunkowane jest 
rozmaitą zawartością eterów naftowych. Przypu
szczenie takie jest możliwem, gdyż Fischer, Broche i 
Bahr dowiedli, że zdolności węgla do koksowania 
zawisłe są od zawartości bitumów, rozpuszczających 
benzol, i że bitumy węglowe, rozpuszczalne w ete• 
rze naftowym, dopuszczają spiekanie koksu, bitu
my twarde, nie rozpuszczalne w eterze naftowym, 
udzielają koksom własności rozsypywania się. 

Wskazawszy, iż obecnie niezbędnem jest zba
danie petrograficzne każdego pokladu, autor wy
mienia zagadnienia praktyczne, których rozwiązanie 
stanowi zadanie petrografji węgla, a mianowicie ba
danie: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 

popiołu , 
zawartości soli, 
zaw~ rto.ści siarki, 
zdolności do koksowania, 
zdolności do dystylacji przy niskiej tempe

raturze i zamiany w paliwo ciekłe, 
identyfikacji pokładów. 3) ~ Clarain"~węgiel błyszczący (niemiecki 

c "i") 
4) :: v:~:~in". - węgiel szklisty (niemiecki Dla Górnego Śląska (a tembardziej i innych 

r,r ") części polskiego zagłębia węglowego), otwarte iest 
"V itr ii • b 1 dl d • ł 1 f • 1 Zdaniem innych badaczy brak jest dotąd do- o szerne po e a z1ata ności petrogra ow węg o-

wadów, potwierdzających istnienie tych czterech wych. 
części składowych w węglach z innych zaglębi po- Wyczerpujący opis literatury, zakończa ten ar
za a ngielskiemi; przypuszczają oni, że szereg tych tykuł, na który pragnęlibyśmy zwrócić uwagę pol
części składowych nie został jeszcze wyczerpany i skich uczonych. 
mikroskopijnie mogą być :wykryte jeszcze inne nie Dr. Richard 4mbronn: „Podstawy systematycznego 
zbadane dotąd modyfikacje. stosowania geofizycznych metod poszukiwawczych w prak-

]est już znany szereg ważnych dla praktyki tyce górniczej i bu~ownictwa pod~ziemnego". 
własności powyższych czterech części składowych Praca powyzsza rozpatruje systematyczną kla-
węgla . syfikację badań warstw ziem zapomocą metod fi-

Ustalonem zostało, że „Fusit" jest technicznie , zycznych i geofizycznych. Zasady praktycznego 
szkodliwy, gdyż wzbogaca on węgiel w popiół, wią- 1 s~osowania oddzielnych metod wyjaśnione są na 
że siarkę, nie spieka się, przeszkadza koksowaniu kilku przykładach. 
i nie jest zdolnym do przemienienia się na paliwo Inż. Anton Hani: „Dystylacja węgla w temperatu-
ciekle. Specjalnie szkodliwie występuje „fusit" w rze niskzej oraz otrzymywanie smoly pierwotnej". 
węglach ostrawskich i pil.zeńskich. Usunięcie go jest Autor rozpatruje zagadnienie, jak dalece na
możliwe zapomocą odpowiedniego traktowania wę- stępuje uszlachetnianie węgla przez dystylację, wy
gla (płukanie i sortowanie suche). chodząc z zasady że właściwość koksu jest· decy-

„Durit", główna składowa część węgla z po- dującą dla racjonalności gospodarczej dystylacji wę
kładów, które nie mogą być używane do koksowa- gla przy niskiej temperaturze. Po rozpatrzeniu kry-
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tycznem dystylacji w piecach obrotowych wskaza
ne są zalety dystylacji z ogrzewaniem wewnętrznem. 

Dr. inż. Fryderyk Zoll: „ Waloryzacja zobowiązań 
zlotowych". 

Profesor dr. Zoll, autor rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej o przeliczeniu zobowiązań 
prywatno-prawnych z dnia 14-5- 1924, wydał nieda
wno opinję prawną co do zagadnienia o walory
zacji zobowiązań zlotowych. 

W artykule niniejszym są umieszczone zagad
nienia prawne, skierowane do prof. dr. Zolla, oraz 
odpowiednie opinje prawne, wydane przez niego o 
tych zagadnieniach. 

Asesor górniczy Schulte: „ Ustosunkowanie czasu pra
cy w wielkim przemyśle na polskim Górnym Sląsku i za
granicą" . 

Praca powyższa, której przekład ukazał się w 
numerze niniejszym zawiera bardzo cenny ma
terjał' dla badaczy ptzemysłu górniczo - hutni
czego na polskim Górnym Śląsku i w Pol
sce wogóle, co do obowiązujących norm czasu pra
cy w porównaniu z sąsiadami i zachodnią Europą. 
Bezstronny czytelnik z podziwem, graniczącym z 
przerażeniem, stwierdza raz jeszcze, że Polska, pra
gnąc przodować w świecie swemi ustawami socjal
nemi o czasie pracy, w urlopach i t,p.- jednocze
śnie co do wydajności pracy i jej ilości pozostaje 
na szarym końcu wśród cywilizowanych ludów Eu
ropy. 

Dyr. górniczy Leuschner: „Przyczynki do gospo-
darki materja.fami". . 

Podane są praktyczne wskazówki, cenne dla 
zarządów kopalń i magazynów centralnych. 

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

czej Polski (od 25 stycznia do 25 lutego r. 1926). 
Dr. Ernst fiingst: „Bilans węglowy Niemiec". 
Dr. Seijter: „Położenie Ostrowsko - Karwińskiego 

przemysłu górniczo-hutniczego". 
Dr. Hans von Eckardt: „ Gospodarstwo państwowe 

i społeczne Francji na początku r. 1926". 
Prof. dr. von Bubnoff: „Znaczenie zagłębia rudy 

żelaznej w Kierczu". „Zabiegi konkurencyjne Rosji na 
światowym rynku węglowym" . 

Dr. inż. Witold Okoniewski: „Położenie gospoda,r
cze Jugoslawji". 

Zagadnienia, które zajmowały opinję publiczną Pol
ski w ostatnim miesiącu (od 15 stycznia do I 5 lutego 
r. 1926). 

Jt'iadomości techryiczne i naukowe. 
„Rekordowa wydajność maszyny wrębowej". (We

dług „ Col/ery Guardian" z 15 stycznia r. 1926). 
. „Na jednej z kopalń w Durham, 3 grudnia r. 

1925 osiągnięty został przez udarową radjalną ma
szynę wrębową rekord nigdy dotąd nie notowany. 
W dniu tym zapomocą nowej maszyny wrębowej 
„Hardiax"- Modell 44 zostały wykonane wręby w 

11 przodkach podczas jednej zmiany, w ciągu 7-iu 
godzin. Przodki te stanowiły I O chodników szero
kości 3,66 m, głębokość wrębu 1.52 m. i napół wy
kończony jedenasty wrąb w chodniku 3,66 m sze
rokości. 

Poniższa tablica uwidacznia cyfrowo wykona
ną pracę. 

Ogólna powierzchnia dokonanego wrębu 
Ogólna praca w przodkach (przesuwanie 

i wykonywanie wrębów 
Ciśnienie powietrza . . . . 
Czysta praca wrębowa 
Ogólna droga przesuwania . . 
Ogólna droga (ostrza wrębówki) tam 

58,5 m2• · 

5 h, 5 m. 
4,5kg/cm2

• 

3 h. 
776 m. 

z powrotem . . . . . . . . . . 6,84 kim. 
Przeciętna szybkość wykonywania wrębu 19,5 m2/h. 
Największa szybkość wykonywan. wrębu 22,3 m2/h. 

Rzeczywisty czas wrębu wynosił: 

I 5 mm. w 3 przodkach, 
16 " „ 2 
18 „ I 
19 „ „ 4 
I O mm. w ostatnim przodku, który został' 

podrąbany do głębokości 3 stóp. 

Maszyna była zmontowana na czterokołowym 
wózku z kolumną ruchomą dla pracy w chodnikach 
i na filarach. 

Zdaniem referenta osiągnięcie tak wielkiej wy
dajności, należy przypisać dwum nadzwyczajnym 
okolicznościom: przez to, że maszyna jest ustawio
na na stałe na wózku, czas montowania jest spro
wadzony do minimum; pozatem z czasu, potrzebne
go na wręby, widać, że węgiel musi być niezwy
kle miękki. 

O malerjałach dla wieńców tarcz linowych na nie-
mieckich kopalniach potasowych. 

Piece elektryczne w Ameryce. 
Przegląd patentów 
Ocena książek. 
Asesor górniczy Schulte daje sprawozdanie o 

książce nadradcy górniczego Hansa Thielmann'a p. t. 
„Reic/es-knappschaftsrecht", nakład Reimara Hobinga 
w Berlinie. 

Dypl. inż. Blitek wskazuje na pojawienie się 
2-go tomu dzieła dr. inż. h. c. Emila Treptowa „ Grund
ziige der Bergbau/eunde einschliesslich Aufbereitung und 
Briketiieren", nakład Juljusza Springera w Wiedniu. 

Inż. Malinowski referuje głośny artykuł, który 
się pojawił w zeszycie listopadowym czasopisma 
„Revue de Paris", pióra prezydenta · „ Comile Central 
des Houilleres de France" . p. H. de Peyerimhoff: „Le 
Probleme Houiller". 

Statystyka. 
Spostrzeżenia Magnetycznego Obserwatorjum w Mi-

kołowie, za miesiąc styczeń, roku 1926. D. 

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



Nr. 8 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 323 

STATYSTYKA. 
Dane Departamentu Górniczo-Hutniczego M. P . i H. 

Wydobycie węgla w Polsce w lutym r. 1926-go 
(w tonach). 

W ę g i e I k a m i e n n y. 

r. 1925 I r. 1924 r. 1925 I r. 1924 

Nazwa okręgu górniczego - . . . . 
"" u --=. Nazwa okręgu górniczego --= ~ ~~~o >. ~~"§ ~ >. ~..w~ o >. N.)(~Q O 

l;o i kopalni o o o bl:I ~Oo~ Cło o br.o :; o ........ " :; c.'"' ..w ~ i kopalni :; Q.i ... „" " 
o ... ..-i lol 

.J "'= - .J "Cl :I o= .J " - ...J "'= -o ... ~.: o -"„ - o""-3-= o ... .g.= 

Okrąg górniczy K.atowicki. Okrąg górniczy Rybnicki. 
Zjedn. kop. Aleksander 

: I 
Anna 57 ooo 1~0 08! 54855 112 028 

(Aleksander i 20137 43 968 13 905 33 004 Bielszowice 29 812 693rn 28 763 61 516 

Szczęść Boże) Bliicher 36 62fi 71 695 22 2ll 44979 

Bo er 29188 64 793 30392 60 918 Charlotta :V) 833 79 9I tl 45 ~61 98004 

Brade 23 789 f)l 735 18 173 35 rm Donnersmarck - - 22 364 47 499 

Karol 40 40 5070 11 289 Dębieńsko . 34682 71 220 32 285 80211 

Kleofas 59 3511 121 279 6l 332 126 575 Ema ~7 647 78 :102 4-3575 91575 

Emanuel . 30 137 fi! 415 27 910 58 07:1 Ewa 365 487 179 f>47 

Emilja - - 3!1 756 Hoym 39232 81 552 27 9ó2 66023 

Ferdynand 32 950 75 420 47 603 108 767 Knurów 32 333 68 ()52 28 347 60802 

Książe - 59 17 506 39 648 Rym er 3! 211 64 240 118 405 75 793 

Jerzy . 19 403 41 041 17 9()4 39086 Razem 335 7.W 'jOi'J 461 34.;, 907 738 977 

Giesche 112 870 239 008 114 3fl7 233 386 QI wydobycia w r. 191 3-ym -
1l 79,68 83,71 81,86 87,69 

Henryk 4648 9972 12 472 29 529 

Szczęście Henryka -- - 10027 218!4 Okrąg górniczy Huty 

Hohenlohe-F anny . . I 7 781 17 817 91119 21 139 
Królewskiej. 

Huta Lamy i nyhy Ryoh<en I 78 439 , 176 571 78466 2l9 474 
Wawel (Bronibor) 59410 133 805 H941 88 907 

Niemcy 42106 90332 45 715 93 063 
(Huta Laury . . . - - - -

Eminencja . 209'.?6 42 440 24075 53 2G9 
Rychter) . . . . - - -

Pokój 
Maks 35 253 1 83 828 1 !! '175 91ti'J26 

33800 7f) 300 42 000 89800 

Mysłowice 65 378 145 728 55 735 126 280 
Godulla 1470! 39 670 27 842 56888 

Nowa Przemsza 152 31.'i 20029 48 764 
Gothard 339:l6 76 46ó 41176 77 087 

Wujek :-;1 ;,34 117 747 605-U 133 460 
Błogosławieństwo Boże 10089 21 001 2tl 138 tl3 016 

Hrabia Franciszek - 92 2i 136 49 771 
Książątko - ·- 12 80ó 29 628 

Silesia 17 354 37 670 13 278 31 138 
Hrabina Laura . 29 610 63427 '.?9819 90475 

Waleska l1080 23140 8 477 21 027 
Hille brand 44 ó3ó 90 174 ;~3 941 78100 

Hugo (Manzel) 25 535· 54 981 24473 61667 

Razem 60ó 492 lil04546 680 217 15'.?8873 Piast . 18 727 ·il 389 

lll48~ --- Wyzwolenie 23 859 5o 094 
~ wydobycia w r. 1913-ym 56,!'>7 G0,9'1 <H,55 71,42 

Św. Barbara 24 ó86 ó7 423 
246113 --

Okrąg górniczy Tarnow- Św. Jacek. 43 568 99 381 
skich Gór. Lithandra 28 100 48 394 2"9150 53 462 

Andaluzja . 13 Ó05 28 268 27 910 5;3 048 Matylda 49 396 108 037 56 353 i07 724 

Florentyna ' 23 870 50130 39190 86 880 Śląsk 41 490 86 200 36 760 77 611 

Radzionków 20222 ·51 284 39 306 97 8!8 Wolfgang 110878 59 927 28 375 62 799 

Razem 57097 129 632 106 406 237 776 Razem 575 265 1243532 632 762 jl349692 -% wydobycia w r. 1913-ym i0,13 4!'>,5() 74,80 83,57 a~ wydobycia w r. 1913-ym 54,90 59,34 60,39 I 64,40 
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1926 

- I Rok 1926 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1925 

" :> " " ~ „ ~ „ ..>ii „ ~ „ 
~:i ·~ o ~" .go Nazwa kopalni 

~ u ~ ::l•g o Nazwa ;copalni >. >. ~ N ::I •C:: 0 >. 
; "-"I o llO ; "'...>i1 o llO u ..>ii o llO ; U...>ii c llO 

o o-!IC ! <>'o ..>ii o :> o o~! o o~~ 
..J o. „ " ..J Q.... ~ ..J o. „ o...: ..J o. „ " -o o- -o o- o-o -o o -o -o -o -o -o o o -

Okrąg Górniczy Grodziec I . 6 271 12 n7 12 !76 ~Jc856 

Dąbrowski Grodziec li 29 901 Gl 86!ł 30!l72 68688 

K " alnie· głębokie. Hr. Renard 35 231 81 8:36 44837 106 760 

Jowisz 32 371 71 65'3 37 '.:!22 82 755 
Jakób 11 570 26 421 3348 7 242 

Mars . 3706 7 823 6 395 H22fi 
Flora '.:!6 700 5±814. 20 .j.:jR 43 967 

Saturn )27 32J 64 928 37 524 84784 
Ignacy 12 03:1 2·1 611 2 ! 889 45 609 

Wiktor 26 302 51155 33 656 70440 
Jadwiga J 223 2263 770 1 466 

I 191925 I 441 981 I 5t33 286 
Feliks -· ·- - - Razem 2f>fl 245 

Jerzy 17 007 3!613 27 518 5P 071 o wydobycia 1913 r. e..ł.,27 I 67 ,:,2 '33,?.0 I 86,0ł o 

Juljusz 31400 65 700 35 500 8< 100 
Okrąg górniczy 

Kazimierz 27845 !"17 564 28~60 52022 Krakowski 
Koszelew i Paryż 88185 77 778 39034 94.u:, 

Sobieski 12 966 25 50!l 13 9G3 3'> •·> • - "S".J 

Modrzej ów 20299 39860 12 018 2:, 628 
Andrzej 28092 61 1 !O 26 ~43 !H556 

Reden ' 
17 233 36 373 ~! 279 46 396 Szczotki (Pokład.) 2tlf1 835 65 226 

Władysław a:us 3381-1- 14 6f>8 3-1898 
Jan Kanty 4845 10098 7 891 17 7-tl 

Razem 217 843 1456811 22-1727 491 814 Kościuszko 14 87:1 29 998 14 !i:l:3 31661 - -
Piłsudski 26 96:J [•3 63.J. 258:18 58 fJ J4 

Kopalnie płytkie. 
Janina 14283 29652 15 284 31 212 

Al wina I - - 1 276 2 952 
Bolesław (Tencz.) - --- - 128 

Alwina II - -- - · 32 
Artur 20382 40450 l i) 947 +o 139 

Baśka 
. 107 227 322 322 f> 428· Jl :·H 1 Krystyna ;., :nil Ił ~79 

Halina :399-i 8 (li)5 3 561 7 :l8-1 Zbyszek 8 233 16 6f>4 f>46f> J;j 55! 
Helena. - - 2482 4836 Leopold - - 216 f,os ' 
Jawor - - - 31!> I 27!l 251 j 13o s u 129;, H S Razem Hl6 332 
Karol 1 516 5 143 1 962 33qg 

I I I Krystyna 207 207 101 290 % wydobycia 1913 r. 83.01 s:i,02 7~.66 89,95 

Ksawery -- - 24'i 4f>6 Okrąg górniczy 
Maksymilian . 125 791 910 1 5-11 Częstochowski 

Michał . 862 2 897 693 1 658 Węgiel brunatny 
Neptun 370 807 - - -

Gustaw 3 137 6 łSO 1 713 4612 
Orion 4 3~8 8886 4 280 8 lł'36 Kamila 508 1 1!7 307 803 
Porąbka - :ioo f>lt.-3 1 289 

Łośnice - 379 1 117 -
Stanisław .:o 0'18 7 733 2 530 ó l!l8 Zygmunt, Hugo 
Staszic . 600 1 294 - - Fryderyk 2453 5 016 i 858 ·!137 

Wanda - - - 40 Feliska. - -- 286 flll 

Wańczyków - - 1 598 2 960 Razem 6 098 I 12 ()13 I 4 54!\ I 11 2'30 

Zdzisław I 17 83 - - I I I I % wydobycia 1913 r. 47 ,18 38,26 35,15 34,22 
Razem 16 2!4 35973 20555 41.'>+2 

I Z kopalń głębokich 217 848 1456 8 11 224' 7Z7 491 814 
Okrąg gorn. 

Stanisławowski 
Z kopalń płytkich 16 214 36 973 20555 41 5+2 (Mołopolska Wsch.) 

Ogółem. 533 :356 Alfred (Roman Il) 278 l OOti - 206 234 057 493 784 245 282 

I Razem 27S 1 006 - 206 
% wydobycia 1913 r. 89,92 91, '38 94,24 98,70 

I I % wydobycia 1913 r. 8,92 i6,U - 3,30 
Okrąg górniczy 

I Sosnowiecki. 8 . Dzielnica Pruska 

Antoni 364 4ó79 10 647 20095 Klara IV - - 62)1 1 245 

Czeladź 35458 85 406 42 516 90683 Razem · - I - 623 I l 2-!5 
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Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Państwie Polakiem w lutym r. 1926-go. 

L u t y r . 1913 Od początku roku do końca lutego „ 
o o o I I r. 1926 r. 1925 s:: "" s:: r. 1926 I r. 1925 r. 1913 

Rejony węglowe, Wyisze Urzędy „ O N 
.,. >. I) 

""A <>' --
i Okręgi Górnicze o o "" o o ~ ""C ~ o 8 o - o et ~ "Ę o 

I I - li >. >. s:: 
"" 

s:: tony tony tony 
2 - 2 "" "" "" a- "' tony a- a-- - - -

I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 

Rejon Śląski Węgiel kamienny . 
'" 

W. U. G . w Katowicach 

Okrąg G Katowicki. 605 492 56,57 680 217 63,55 1070 399 60, 94 
. 

1528 873 71 ,42 2140798 1304 546 

„ c. Huty Królewskiej. !'!7526!'1 M,90 632 762 60,:39 1047 817 1243 532 59,34 1349 692 64,40 2 095634 

„ G. Rybnicki 335 740 79,68 344907 81,86 421 363 705 461 R3, 71 'i38 977 87,69 842 726 

„ G. Tarnowskie Góry . 57 097 40,13 106 406 74,80 142 263 129 632 45,f>6 237 776 83,57 284 526 

Razem 1573594 f>8,68 176421!2 65,79 2 681 842 3 383171 63,08 R 855 318 71 ,88 5 363 684 

Przeciętna dzienna 68 417 63,35 73512 68,07 107 994 71 !182 66,65 78 680 72,85 10'1' 994 

Rejon Dąbrowski 

w. u. G. w Warszawie 

Okrąg G. Dąbrowski 234 057 1 89,92 24.) 282 1 94,24 260 285 493 784 91,38 533 356 98,70 540387 

G. Sosnowiecki 19? 925 64,27 256 245 83,20 307 982 441 981 67,ó2 563 236 86,04 654 589 
. 

„ 

Razem 431 982 76,02 501 fi27 88,% 568 267 935 765 7.a,31 I 096 51!2 91, 77 1194 976 

Przeciętna dzienna 18 782 81,25 20897 90,40 2311& 19910 86,13 22 f!79 96,81 23116 

Rejon Krakowski 

W. U. G. w Krakowie 

Okrąg G. Krakowski 136 :132 83,01 130824 79,66 164 233 279 251 85,02 295 448 89, 95 328 466 

Przeciętna dzienna 5 927 89,63 5451 82,43 () 613 5 942 89,S:J 6030 91,18 6 613 

Ogółem 2 141 908 62,73 239664,3 1 70,19 3 414 342 14 598 187 66,76 5 '.!47 358 76,19 6 887 126 

Przeciętna dzienna 93126 67,62 99 860 'i2,:'>l l 37 72S 97 834. 71,04 107 089 77 ,76 !37 725 

Rejon Zawiercki Węgiel brunatny 

Okrąg G . Częstochowski 6098 1 47,18 4543 1 35,15 12 924 1 12 613 38,26 

I 
11 ?.80 3!,22 I 32963 

G . Sosnowiecki - - - - -„ 

Razem 6098 4.7 ,18 4 5:t3 35, l f• 12 924 12 61!\ 38,2() 11280 34,22 32 963 

Przeciętna dzienna 265 50,38 189 35,!13 526 268 50,95 230 43,73 526 

Rejon Wschod. Małopolski 

Okrąg G. Stanisławowski 27& 8,92 - - 3 11 7 1 006 16,14 206 3,30 6234 

Przeci~tna dzienna 12 9,60 - - 125 22 17,60 4 3,20 121> 
. 

Rejon Poznańsko·Pomorski 

o. G. b. Dzielnicy Pruskiej - - 623 - - - - 1 245 - -
Przeciętna dzienna - - 26 - -- - - 26 - -

Ogółem 6376 39,75 5 166 32,20 I 16 041 13 619 34,71> ~ 32,48 39 197 

Przeciętna dzienna 277 42,55 215 33,03 651 290 44,55 39,94 651 o . 
r 
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Rejony węglowe, Wyższe 

Urzędy i Okręgi 

Górnicze 

. 

Rejon Śląski 
W . U . G . w Katowicach 

) . G . Katowicki 
„ H u ty Królewskiej 
„ Rybnicki 
„ Tam owskie G óry 

Razem 

, do rozchodu 
, do wydobycia 

Rej. Dąbrowski 
W . U. G . w W arszawie 

) . G . Dąbrowski 

" 
Sosnowiecki . 

Razem 

do rozchodu . 
do wydobycia 

Rej. Krakowski 
W . U. G . w Krakow ie 

) . G . Krakowski 
do rozchodu . 
do wydobycia 

Ogółem: . 

do rozcho du . 
do wydobycia 

I "i:! ł> 
N „ 
i:i. "' o u 
i:i. .!! „ 
N ł> ·e •U .. 
o o - tlO 
~ ł> 

• ·c: o 
N 
o 

o.. 

2 

407 293 

210 384 

182 169 

iO 2!1'> 

870 061 

57,49 

55,29 

214 666 

125 !HS 

340 fl8ł 

81,36 

78,84 

62 704 

48,22 

45,99 

1273349 

61,i5 

59,45 

Obrót węgla kamiennego w Państwie Polakiem w lutym roku 1926 (w tonach). 
-

·u-
.„ 

~ ..<: ~ >. R o 1 c h ó d P ozo eta-N 
:!! ~ u >. e >. N :! ~ o ,..... 

łość na i:i..o c o o i:i. ..... 
ł> 

• „ .5 i:i. ·- i:l.·o :. I .... "' „ c „ „ 
·c:; 

N i:l. N >. li >. "' "'O '° z b y t z u ż y c i e zwałach 
>. „"' •C "'O i:i. N i:l. o I .D li „"' ' i:l. N o o i:l. N "'O o d i:i. o ..le "' I R azem 

Ogółem 
na na-

"'O o ::J „ o "'O o ::J ..!! + ... c ·- e .... e c=·- tlO ... atępny 
~ 

„ c o o c Cl'+ Cele Razem • ł> ... c >. 
- ł> ( 11+14) 

· - N N 
"' 

c •O> N ~ N W kraju Zagranicę ' Deputaty miesiąc i:l."'O „ d ~"'O >. o "'O ·- •u '-' (9 + 10) kopalni ( 12+13) N "'O .... .. (8- 15) et o c:t'l ~ 

3 4 5 6 7 8 9 IO li 12 13 14 15 16 . . . . . . 
I 

605 4$12 - 2 f>58 H39 1492 1009407 302 218 20:1796 506 014 f,7 ł3J 10 i20 68 151 {)7,1, 165 43fl 242 

f>75 26:~ - 272 272 - 785 649 ?,22on 193 298 515 37! 3f> lł7 10 '367 4!'J5H f160 885 224 764 

:-335 740 - 6 254 4 368 -- f>l9 79) 171 790 96162 267 952 43 284 5109 48 393 :ll 6 34f> 203 450 

57 097 - -· - - 127 312 33475 I :-3 '314 46 789 13 843 l 271 15 114 61903 65 409 -
1 ó73 5!H -- 9079 9079 149~ 2 442163 829 f>ó6 506 fl70 l ?,;l6 126 149 ?05 27 ł67 177 I 72 1513298 928 865 

103,99 - 0,60 0,60 0,10 161,39 54,82 3:{,47 88,29 9,89 1
1
82 11,71 100,00 61,38 

100,00 - 0,58 0,58 0,09 155,20 52,72 32,19 84,91 9,51 1,75 11,26 96,17 59,03 

234 057 122 .101 f>Ol -- 448 945 160 734 :\7066 197 800 2'.i269 7 977 32 246 230 046 218 799 

197 925 - - - - :!~3 843 121919 39481 161 400 22 023 5 135 27 lfl8 188 558 135 285 

431 982 122 501 501 - 772 688 282 653 76 5ł7 359 200 46 292 Hl 112 59404 418 604 354084 

103,20 0,03 0,12 0,12 - 184,59 67,52 18,29 85,81 11,06 3,13 14,19 100,00 84,59 

100,00 0,03 0,40 0,40 -- 178,87 65,43 17,'i2 83,15 IO, 72 3,03 13,75 96,90 81,97 

136 332 - 2 749 2 749 400 198 6!:16 104 496 852 105 348 20543 4134 24 677 130025 68 611 

!04,85 - 2,11 2,11 0,30 152,77 80,37 0,65 81.02 I rn,80 I 3.18 18,98 100,00 52,77 

100,00 - 2,02 2,02 0,29 145, 70 76,65 0,62 77.27 l!>,07 3,03 18,10 95,37 50,33 

2141 908 122 12329 12 329 1 892 3413487 1216705 583 969 1800 674 216 540 44 713 261 253 2 Ool 927 1 351 560 

103,88 0,01 0,60 0,60 0,09 165,55 59,01 26,32 87,33 10,50 2,17 12,67 100,00 65, 55 

100,00 0,01 0,57 0,57 0,09 159,37 56,81 27,26 84,07 10,11 2,09 12,20 96,27 63,10 

Alek.7ander :Stein. 
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Obrót węgla brunatnego w Państwie Polakiem w lutym r. 1926-go (w tonach}. 
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Re jony węglowe 

i 

Okręiri Górni cze 

I 
Rejon Zawiercki I 

krąg Częstochowski . 
krąg Sosnowiecki 
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Obrót brykietów w b rykie towniach w Państwie Polskiem w lutym r. 1926-go (w tonach) 
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z 
:" 
oo 

"'O 
::xi 
N 
tr1 
C) 
r
> o 
C) 
o 
::xi z 
n 
N o 
I 

::c c 
~ 
n 
N 
-< 

1 ~ 
Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Obrót koksu w koksowniach w Państwie Polakiem w lutym r . 1926-go (w tonach}. 
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Ema • 43797 19285 - - ~3082 10503 4310 14 813 1 3 4 14817 48265 

Falva 585 5230 - - 5815 5096 - 5096 19 - 19 5115 700 

Pokoju • 2245 12516 - - H7ó1 128U - 12 841 - - - 12841 1920 
Gotard 385 7 241 - - 7 626 4932 l 095 6 027 - - - 6 027 1599 
Hubert 3 858 5 868 - - 9 726 5 270 455 5 725 - - - 5 ';"25 4 001 

Knurów 
Kró lew ska Huta 

5 700 12 518 - - IS 218 4 200 1 029 5 229 89 2 91 5 320 12 898 

1 362 4 294 - - 5 656 4 964 - 4 96! - 14 14 4 978 678 
30654 120!1 - - 42695 13 523 1414 14937 - 18 18 14955 27740 Wolfgang 

---------1------1-------1---1-----1-------1------·1-----·1------1------1----1------11------11-----Razem 90 209 8,1, 353 - - 174 562 611986 8 859 75 845 121 39 160 76 005 98 557 
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-----1-------1------·1------1------1------1 
% do produkcji l OG,94 100,00 - - 206,94 79,41 10,50 89,91 0. 14 0,05 0,19 90,10 116,84 

Zbyt koksu z koksowni w Państwie Polakiem w lutym r . 1926-go (w tonach). ---
I G a t u n k i o 

o z b y t Razem do zbytu 
Gruby', I Koetke. I Or~ech I O rzech IG k I D b I Po· I Kok ogólnego 

I i Il li roeze ro ny "łk "k apo a a1 

I. w kraju. 4~> 679 4900 3 713 1495 2107 1 OfiO 3 522 4 510 66 986 88,32 

Il. Zagranicę. 

Do Niemiec - - - - - - - - - -
„ Aus t rji 503 l 003 748 G60 - - - - 2 914 3,84 

" 
wolnego m iasta Gdańska 883 690 93 14 - - - - 1 680 2,21 

„ Węgier 2,1,9 45 219 60 - - - - 573. 0,76 

" 
Rumunji 3 347 20 60 14f> - - - 100 3 672 4,84 

" 
Czechosłowacj i - - - - - - - - ·- -

" 
wolnego miasta Kłajpedy. - - - - - - - -- - -

" 
S zwajcarji - - - - - - -- - - -

„ Danji - - - - - - - - - -

" 
Włoch - 20 - - - - - - 20 0,03 

" 
Jugosławj i - - - - - -- - - - -

„ S zwecji - - - - - - - - - -
" 

Litwy - - - - - - - - -- -
R a zem zagranicę ----- ---

4982 l 778 1 120 871? - - - 100 8 85Q 11,68 
Ogółem ----50661 6 678 4833 2374 2107 1060 3 522 4610 75845 -
% d o zbytu o iió lnego 66,80 i!,80 6,37 3,13 2,78 1,40 4,64 6,08 - 100,00 

Aleksander Stein. 
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Zbyt węgla kamiennego w kraju z kopalń Państwa Polskiego w lutym r. 1926-go 

według odbiorców. . ......,,,.....~~~~~~~~~~~ 

1 
Rejon y węglowe 

R a z e m 

Śląski 

- R • d '" j • Jb; • ' .O w : •••Y I % I •••Y I %1 <ony f %1 •ony I % 

Dąbrowa ki Krak owe ki 

1. Przemysł. 
Metalurgiczny-żelazny 

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

własnego)i) 

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

rzelnie) 
Cukrowniczy 
Papierniczy 
Włókienniczy 

Inne gałęzie przemysłu 
5 1 Razem przemysł 

li. Inni odbiorcy. 
Koleje żelazne 
Żegluga. 
Instytucje miejskie (elektrownie, 

ciągi, gazownie i inne) 
Wojskowość 
Instytucje państwowe 

Opał domowy2
) 

Pośrednicy 

tramwaje, wodo
' 

. . . ... 

62 099 

72 775 

112 850 

16 367 

4 872 

2i886 

2130 

19 389 

7 971 

19 681 

1135 

50283 

51199 

16 610 

15 446 

67 384 

499877 

102 192 

1195 

41 949 

1194 

2 344 

91872 

88933 

7,49 

8,77 

13,61 

1,97 

0,59 

3,00 

0,26 

2,34 

0,96 

2,37 

0,14 

6,06 

0,72 

~,oo 

1,86 

8,1 2 

60,26 

12,32 

0,14 

5,06 

0,14 

0,28 

11,08 

10, 'i'2 

25 323 

10 608 

3948 

775 

1 96:} 

3886 

2 291 

10042 

191 

8,96 

3,75 

1,40 

0,27 

0,69 

1,38 

0,81 

3,55 

0,07 

1 330 I 1,27 
728 0,70 

105 o, 10 

3 311 3,17 

7 233 6,92 

601 0,58 

425 0, 41 

5 167 4,94 

40 O,Oi 

88 752 

84111 

112 850 

16 367 

8925 

28972 

li 326 

23 876 

10 687 

34800 

13e5 

7,29 

6,91 

9,28 

1,85 

0,73 

2,38 

0,93 

1,96 

0,88 

~,87 

0,11 

14 .J.35 5,11 1 018 0,97 65 736 5140 

2967 1,05 30 0,03 8996 0174 

7 872 2,79 570 0,55 2r, 052 2,06 

19 9fl6 7,05 125 0,12 35 507 2, 92 

10 035 3,55 2 009 1,92 79 428 6,53 

114272 40,43 1 22692 21,72 6368!1 52,3-l 

86086 

510 

30,46 

0,18 

51> I 70 I 52180 243 4-!8 

1 705 

20,01 

0,14 

10017 3,54 5192 4,97 57158 4,70 

1451 0,51 170 0,16 2815 0,23 

2322 0,82 170 0,16 4836 0,40 

19491 6,90 16242 J5,54 12760!"> 10,49 

48504 17, !6 4860 4,65 142297 11,69 

5 2 Razem inni odbiorcy I 329 679 
1 

5 3 Ogółem w krajuSi + 5 2 829 5~6 

39,74 

100,00 

i6!:S 381 59,57 1 81 804 78, 28 579 SM 47 ,66 

282 653 100,00 104 496 100,00 1 216 705 100,00 

1} Bez zużycia własnego na cele techniczne kopalń, które wynoai: dla rej. Śląakiego 149 705 I, dla rej . Dąbrowsk. 46 292 I , dla rej. Krakow. 20 543 /. 
2) „ „ „ na deputaty „ ~ „ „ „ 27 467 f, „ „ „ 13 112 t, „ „ „ Z. 134 t. 
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Eksport węgla kamiennego z kopalń w Państwie Polskiem 
w lutym r. 1926. 

. 
R e j o n y w ę g 1 o w e 

-
Raz e m 

Ś 1 ą • k i ' Dąbrowski Krakowski 
D o k r a j ó w 

o o o . o o o o o o o 
eksportu o eksportu z o eksportu o o 

' 
tony 

z rejonu ogólnego I tony 
rejonu Dą· 

ogólnego tony 
z rejonu Kta• ogólnego tony ogólnego 

Śląskiego eksportu 
browskiego 

eksportu kowskiego 
eksportu eksportu 

I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I IO I li I 12 

. 

Do Austrji 207 638 40,99 35,óó 19 994 26, 12 3,43 667 78,29 0,11 228 29ll 39,09 

„ Węgier 30241 5,97 5, l'l 9 215 l~,04 1,58 35 4,ll - 39 491 6,76 

„ Szwecji 103 222 20,38 17 ,68 21 843 28,53 3,74 -- - - 125 065 21,42 

„ Czechosłowacji 37 4:\6 7,39 6,-lO 8135 10,63 1,40 120 !ł,O~ 0,02 45 691 7,82 

„ Gdańska . 24810 4,90 4,25 1 980 2,59 0,34 - - - 26 790 4,59 

• Danji 47 473 9,:37 8, 13 -t340 5,67 0,74 - ·- - ó1 813 8,87 

„ Jugosławji 7 109 1.40 1,22 400 0,!'>2 0,07 -· - - 7 509 1,29 

„ .Łotwy 14 337 2,83 2,46 - - - - - - B337 2,46 

„ Włoch lił873 2,74 2,38 720 0,114 0,12 - -- - 14593 2,50 

„ Rumunji . 5 600 1,10 0,96 150 0,20 0.02 30 3,52 0,01 5 780 o,99 

„ Litwy . 2 661 0,!':3 0,46 - - - - - - 2 661 0,46 

„ Szwajcarji ' 8 594 ! '70 1,47 - -- - - - - 8 594 1,47 

„ Kłajpedy . 2100 0,41 0,36 - - - - ' - - 2100 0,36 

„ Bułgarji -- - - - - - -- - - - -
„ Francji 350 0,07 0,06 9 770 12, 76 1,67 - - - 10 120 1, 73 

„ Holandji . - - - - - - ' - · - - -- -

„ Finlandji . . - - - - - - - - - -
„ Estonji - - -- - - - - - - - -
„ Norwt-gji . - -- - - - - - - - - -- -

' 
„ Nie'miec 1 126 o 22 o, 19 - -- - - - - 1 126 o, 19 

, Ogółem. 506 570 100,00 86,7fJ 76 5ł7 100,00 13,11 852 100,00 0, 14 f>83 969 100,00 

-
Ogólny eksport w styczniu 589 016 100,00 88,06. 78 409 100,00 

roku 1926-go 
11,72 1475 100,00 o:'>? ·-- 668 900 100,00 

Ogólny eksport w lutym 
i4 9113 1 roku 1925-go 719 957 100,00 97,25 100,00 2,03 5 345 100,00 0,72 740 295 100,00 
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Dane o liczbie robotników 
zapisanych w ostatnim dniu miesiąca marca r. 1926-go. 

Węgiel kamienny. 

Nazwa 

kopalni 

Jerzy 

Władysław 

adwiga I. 

Ignacy . 

Wiktor. 

Modrze j ów 

Saturn . 

owiez. 

ars 

azimierz 

M 

K 

J uljuez . 

Feliks 

H 
p 

r. Renard 

a ryż 

oezele" 

ze ładź 

rodziec Il 

K 

c 
G 

F 
R 

A 

G 

o 
s 
w 
H 

A 

K 

K 

t( 

lora 

eden 

ntoni . 

ro dziec I 

rion 

taniaław , 

c.jciech. 

alina . 

Iwina I 

a rol 

ryatyna 

aa w ery 

.. 

{ 

· I 

M 
M 

B 

J 
N 

z 
s 

akaymiljan . 

ichał . 

aśka 

akób . 

eptun. 

działaw . 

taazyc 

Razem 

Robotnicy, zatrudnieni na dole 

Robotni· Pomoc 
Gc'.rnicy 

cy wy- górnicza Chłopcy 
kwalifiko· i inna 

wani 

134 55 402 -
192 44 37!"1 -
16 9 45 2 

190 49 447 -
236 !Ofl 60? -
101 19 3!10 5 
122 56 837 -
120 56 758 -
23 ń 114 -

I M> 208 4lll -
176 187 656 -
- I - - -
424 171 64:1 --

313 199 6:>7 2 

335 186 643 -
366 45 522 10 
24!"> 188 508 -
78 98 296 -

--- - -
121 34 219 7 

68 3 52 -
106 24 183 -
- - I - -
85 15 81 10 

5 3 2 -
23 - 47 -
30 10 20 -

- - - -
2 I 2 -

45 - 60 -
6 1 4 2 

98 22 218 -
~6 - 17 rn 

- -- -
18 5 26 -

3859 1 798 9282 57 

Razem 

591 
611 

72 
1186 
948 
475 

1 015 
934 
142 
854 

1019 

I -
1 238 

1 171 

1 164 . 

943 
941 
472 
-
381 
123 
318 

- · 
191 
10 
70 
60 

- -
5 

10;, 

13 
338 
62 

-
49 

t4996 

Zagłębie Dąbrowskie. 

Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

-
Pomocni· Robotni · Chłopcy Ogółem 

cy wy· i cy wy· kwalifiko· Kobiety Razem 
kwalifiko· wani 

dziewczę· 

wani i inni ta 

349 115 73 - - 537 l 128 

!17 141 134 11 383 994 

17 15 12 6 50 122 

134 286 183 20 623 1 n09 

164 234 291 60 749 l 697 

!18 175 87 10 330 805 

182 314 72 9 577 1 f192 

181 2112 73 4 550 1484 

19 35 2 - !16 198 

200 511 45 2 758 1 612 

164 408 ::,4 - 626 l 645 

- - - - --
404 4.69 44 2 919 2157 

285 
I 

724 56 I 6 1 071 2 242 

316 310 76 16 718 1882 

297 257 67 20 641 1 584 

123 2!">3 42 9 427 1 368 

153 270 55 3 481 953 
--- - -- ·--

104 122 2!1 6 257 638 

25 18 28 - 71 194 
28 26 60 -- 114 427 

- 4 - - 4 4 

26 27 32 4 89 280 
f> 3 2 - 10 20 

I 27 8 I 25 - 60 130 
2f> 1.''> 10 - 50 110 
- - - - - -

2 !") l - 8 13 

4 2 - 36 42 147 

3 l 3 1 8 21 

26 118 92 - 236 f>74 

- 3 10 2 lf> 77 
-·- - - - --

8 11 14 - 33 82 

3426 5 172 1668 227 10493 25489 
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Węgiel kamienny. 

Nazwa 

kopalni Górnicy 

Kościuszko 83 

Piłsudski 194 

Jan Kanty 43 

Leopold -
~ 

Szczotki 

Artur 237 

Krystyna · 9'2 

Andrze1 . 513 

Sobieski 267 

Janina 237 

Spytkowice -

Zbyszek . 63 

Razem . 1 729 

Węgiel brunatny. 

Zygmunt Jan I Karol 35 

Gustaw 50 

Kamila 14 

Razem. \:19 

PRZEGLĄD GORNICZO - HUTNICZY 1926 

Zagłębie Krakowskie 

Robotnicy, zatrudnieni na dole Robotnicy, zatrudnieni na powierzchni 

Pomocni· Robotni· Pomoc Robotni• cy wy· cy wy· górnicza Chłopcy Razem cy wy- kwalifiko· kwalifiko· i inna kwalifiko· 
wani wani wani i inni 

70 217 - 370 112 97 

139 434 - 767 24:! 137 

12 57 - 1! 2 29 16 

- - - -- - -
-- -- - - -· -
419 - -- - 656 344 ··-
83 99 - 274 !06 -
28 622 4 1 167 132 262 

107 329 - 703 17'3 121 

11 6 36! - 714 94 178 

- - - - 5 I 

4 103 - 170 23 35 

978 2 222 I 4 I · 4 933 I 1 265 I 847 1 

I I I I 
3 17 - 55 9 7 

2 !'>3 - 105 6 19 

f) 8 - 27 9 8 

78 1 

I 
10 - I 187 24 I 34 

Chłopcy Ogółem 
i Kobiety Razem 

dziewczę· 
ta 

41 14 26! 634 

69 15 463 1 230 

4 4 53 165 
- -- -

. --- - -
13 - 3ń7 1013 

7 -- 113 387 

87 23 504 1 671 

22 - 321 1024 

12 - 284 998 

-- - 6 6 

l 27 86 356 

256 I 8;:s I 2 451 I 7 384 

Zagłębie Dąbrowskie. 

I 
6 -- 22 77 

-- - 25 130 -
- - 17 44 

6 - 64 I 251 

od d. 
Ruch zapasow 

1-go kwietnia r. 1925-go do d. 
węgla 
1-go marca r. 1926-go. 

Wę g i el k am i e nny Wę g i e I brunatn y 

. M -Zairłębie I Zagłębi e I Razem Zagłębie I Okrąf, I Była I Razem 
W ogó ł e 

i e s i ą c e Dqbrow- Krak o w- D~brow· Stanis a- d zie lni ca 
s ki ~ s kie s kie wow sk i Pcus ka -T o n y 

Dn 1a 1-go kwietnia 1925-go . 549 f152 65 4!4 614 966 607 23 6 636 615 6Q2 

„ 1-go ma Ja 562 331 61 361 623 692 399 44 26 469 624 161 

„ I -go czerwca . 503 776 55 309 559 085 213 45 - 258 559 3!13 

„ 1-go lipca . 433 733 49 756 483 4:89 157 30 - 187 483 676 

„ 1-go sierpnia 433 7!9 49 434 483 183 203 6 - 209 483 392" 

„ 1-go września 41 2 332 46 908 459 240 179 2 - 181 451! 421 

„ 1-go października 399 743 52 095 4f>l 838 161 28 - 189 452 027 

" 
1-go listopada 380 159 55 7f>5 435 914 39 4 - 43 ! 35 957 

" 
I-go grudnia 348 946 62 867 . 411 813 22 8 - 25 411 838-

" 
1-go stycznia r. 1926-go 322 761 58 185 380 946 159 3 - 167 381 i 13 

" 
I-go lutego 337 820 62 704 4005'.!4 101 - - 101 400 629 

„ I-go marca . 361 320 68 611 419 931 220 - - 220 420151 

A. D. 
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PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w marcu r. 1926-go 

{w tonach). 

Nazwa kopalni 

Bolesław 
Ulisses 

Razem 

Nazwa kopalni 

Boles~aw 

Ulisses . 

Razem 

Nazwa płóczki 

J ózef . . . 
.Bolesław . . 

Razem . 

Nazwa huty 

Paulina 
Konstanty 
Jadwiga. 

Razem 

Wydobycie galmanu. 

Galman d o p ł ó k 
Galman brylasty nieaortowany j z błyszczem 

ołowiu I Razem 

Od początku 
Marzec roku do 31-go M a r z e c 

marca 

710 2009 2 366 540 2 906 
770 1365 - - -

1 480 3 374 1- 2 366 540 2 906 

Wydobycie blendy, pirytu rudy żelaznej. 

Do płókania 
Blenda brylasta B leoda cynko wa z błyszczem 

ołowiu i pirytem 
P i r y i 

Od początku I Od początku 
Marzec roku do 3 1-go 

marca 
M arzec I roku do 31-go 

I Od poc~ 
Marzec roku do 31-go 

m arca marca 

44! 927 I 102 Hll 
? - 061 6 311. I 300 1 025 

2 505 7238 402 1 156 

Plókanie galmanu. 

Przy płókaniu rud galmanowych ~zy p ł ó k a n i u 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blenda p_!,ókana I Błyszcz ołowiu 

a n i a 

Od początku 
roku do 31-go 

marca 

8 470 

-
s 470 

• 

Ruda żelazna I Od początku 
Marzec roku do 31-go 

marca 

78 168 
7 13 

85 181 

b I e n d y 

I P i r y t 

o 
Od początku 

o 
Od początku 

o 
Od początku 

(,) 
Od początku o 

Od początku Cl Cl Cl Cl Cl 
N N N N N „ 
" ~ 

-
3 3!7 

3 347 

roku do 31-go roku do 31-gol roku do 3 1-go roku do 31-go roku do 31 ·go „ „ „ „ „ 
" " 

„ 
m arca ~ marca ~ marca ~ marca :2l marca 

- I - I - 980 2 920 70 189 I 855 2 235 

I --7~1 91 257 - - - - - -
7 273 91 257 980 2 920 70 189 855 2 235 

Wytwórczość cynku pyłku cynkowego. 

c y n k 

Marzec 0 <1 początku roku 
do 31 ·go marca 

254 760 
235 672 

1004 :mis 

1 493 4750 

Pyłek cynkowy 

Marzec 

45 

45 

Od początku roku 
do 3 1-go marca 

128 

128 A. D. 
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PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w roku 1925-ym. 

Galman. 
Wydobycie galmanu brylastego 

Kopalnia Bolesław 
Ulisses 

Razem 

Wydobycie galmanu do płókania: 
a) Galman z błyszczem ołowiu 
Kopalnia Bolesław 

Ulisses 

b) Galman niesortowany 
Kopalnia Bolesław 

Ulisses 

Wydobycie blendy brylastej 
Kopalnia Bolesław 

Ulisses 

Razem 

Razem 

Razem 

W ydobycie blendy do płókania: 
Blenda cynkowa z błyszczem ołowiu i pirytem 
Kopalnia Bolesław 

Ulisses 

Wydobycie pirytu 
Kopalnia Bolesław 

Ulisses 

W yd obycie rudy żelaznej 
K~palnia Bolesław 

Ulisses 

Razem 

Razem 

Razem 

Rok 1924 

'i 938 

3 661 

8 599 

8 584 

98 

8 682 

17 2 11 

4 786 

21 997 

3 

71 

74 

7 407 

7407 

1 

1 186 

1 187 

2 9:!7 

5 

2 932 

Rok 1925 

T 

74'.?6 

6 8::!3 

14 249 

9081 

%9 

9 340 

23 695 

23695 

223 

223 

10 

19 199 

19 209 

299 

1 779 

2 078 

748 

43 

79! 

o 

Rok 1925 w porównaniu 
z rokiem 1924·ym 

(plus + minus - ) 

n y 

+ 2 488 

+ 3 162 

+ 5650 

+ 497 

+ 161 

+ 658 

+ 6 484 

- 4786 

+ 1 698 

3 

+ ló2 

+ 149 

+ 10 

+ 11 792 

+ 11 802 

+ 298 

+ 593 

+ 891 

- 21711 

+ 38 

:-- 2 141 

o 
o 

+ 50 

+ 86 

+ 66 

+ 6 

+ J6 i 

+ 7 

+ 38 
- 100 

+ 8 

- 100 

+ 214 

+ 201 

o 
+ 159 

+ 15!? 

+ 29800 

+ 50 

+ 75 

- 74 

+ 760 

- 73 
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Rok 1925 w porównaniu 
Rok 1924 Rok 1925 z rokiem 1924-ym 

(plus + minus - ) 

T o n y \O o 

Płókanie 

Przy płókaniu rud galmanowych: 
a) Galman płókany 
Płóczka Józef . 1 098 1 514 + 416 + 38 

Bolesław 13 238 13 288 + 50 o 
Razem 14 336 ]~ 802 + 466 .+ 3 

b) Błyszcz ołowiu 

Płóczka Józef . 28 18 - 10 :15 
Bolesław 879 1°'.!03 + 324 + 37 

Razem 907 1 221 + 314 + 35 

Przy płókaniu blendy 
a) Blenda płókana 
Płóczka Józef . . ó 2'l2 1\ 864 + ] :11?.2 + 30 

Bolesław 1 3fll + ] 351 o 
Razem 5 272 8 215 + 2943 + 56 

b) Błyszcz ołowiu 

Płócz\ca Józef . 514 493 - !!1 4 
Bolesław 45 + 45 o 

Razem 514 538 + 24 + 5 

c) Piryt 
Płóczka Józef 4 281 5492 + 1 211 + 28 

Bolesław 98~ + 1'185 o 
Razem 4 281 6 477 + 2 196 + 51 

Cynk 
Wytwórczość cynku 
Huta Paulina 2 401 2 747 + 346 + H 

Konstanty 2 346 2 280 66 3 
Jadwiga (zagł. Krakowskie) 11 026 13 110 + 2084 + 19 

Razem 15 773 18 137 + 2364 + 15 

Wytwórczość pyłku cynkowego 
Huta Paulina 379 1.63 + S4 + 22 

Konstanty 9 7 87 
Jadwiga (zagł. Krakowskie) 101 - 101 101 

Razem 488 464 - 24 5 
A. D. 
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'° l 
N 

°' Spożycie materjałów w ybuchowych na jedną tonę wydobytego węgla kamiennego 

w większych kopalniach węgla kamiennego w zagłębiu Dąbrowskiem w okresach 

miesięcznych za rok 1925-ty. 

>
N u 
z 
f-o 
;:) 
:r: 
' o 

N i S u 
Z L a:: 
·O M 
0 
o K 
<C' 

a1 M 
UJ c 
N 

8: 1 L 

'° C'f'\ 
C'f'\ 

s 
w 
p 

L 

G 

M l e s i ą c 

k 1925 

Drzewo I Razem Razem 
Lonty 

d rzewo lonty 
okrągłe rżnięte 

m etrów sześciennych I krążków _, 

I I - I I I 0,01 0,01 0,02 O, OCJ 0,09 

0,01 0,01 0,02 0,10 0,10 

0,01 0,01 0,02 0,09 0,09 

0,01 0,01 0,02 0,10 0,10 

0,01 O Ol 0,02 0,09 0,09 

0,01 0,01 0,02 0,09 0,09 

0,01 0,01 0,02 0,09 0,09 

0,01 0, 01 0,02 0,04 0,04 

0,01 0,01 0,02 0,08 ·0,08 

O,Oi 0,01 0,02 0,07 . 0,07 

0,01 0,01 • 0,02 0,07 0,07 

0,01 0,01 0,02 0,07 0,07 

0,01 0,01 0,02 0,08 o,os I 

Str z eliwo 
Kapiszo· Razem Razem 

ny kapiszony Mie dzian· strzeliwo 
P roch Dynamit Pozostałe 

kit 

sztuk I k i I o g r a m ó w 

0,48 I 0,48 I 0105 I 0,02 I 0,06 I 0,07 I 0,20 

0,51 0,51 0,04 0,02 0,06 0,07 0,19 

0,4!l 0,49 0,05 0,01 0,05 0,08 0,19 

0,50 0,50 0,05 0,01 0,04 0,09 0.1 9 

0,!8 0,48 0,04 0,01 0,04 0,09 0,18 

0,43 0,43 0,04 0,01 0,04 o, os 0,17 

0,46 0,46 0,04 0,01 0,04 0,09 0,18 

0,47 0,47 0,04 0,01 O,O:J 0,0& 0,18 

C,47 0,47 0,03 0,01 0,06 0,08 0, 18 

o,44 0,44 0,03 O.Ol 0,05 0,11 0,20 

0,46 0,46 o,c2 0,01 0,05 0,09 0,1 7 

0, 45 0,45 0,02 0,01 0,04 0,09 0,16 

0,47 0,17 0,04 -;;-I~--;;:.;---;;:;;-
A. D. 
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