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MATERJAŁY 
do poznania stosunku Karpat do ich przedgórza 
na przestrzeni od Morawskiej Ostrawy po Kraków. 
(Ciąg dalszy, p. Nr. 12, str. 355) 

Ponad nim znajduje się owych pięć poziomów 
z zagłębia Dąbrowskiego z fauną następującą: 

Acondylacanthus gracilis St. John, and Worthern; 
Anthracomya obtusa Hind., Wardi Salt., cf. mini

maz, pulchra Hind., A. sp.; 
. Aviculopecten concenlricostriatus Me. Coy., golono- I 

gens1s Cram., fallax Me. Coy., cf. Murchisoni Me. Coy, 
sulcatus Cram , cf. subconoideus Ether„ A. sp.; 

Bellerophon anthracophilus Frech, af f. sublaevis Po
tiez, Urii Flem , B. sp.; 

Carbonicola acuta Sow., obtusa Hind., ovalis Mart., 
af f. subconstricta Sow., C. sp.; 

„ Crinoidenreste"; 
Cypricardella sp.; 
Chonetes hardrensis Phill.; 
( renipecten tenuidentatus Cram.; 
Cladodus cf. striatus Ag; 
Dielasma sp.; 
Discina nitida Phill.; 
Enta/is sp; 
Euomphalus catillus Mart. , E. sp.; 
Fenestella sp.; 
Goniatites.l diadema Goldf„ G. sp.; 
Griffithides acuminatus Roem., mucronatus Me. Coy.; I 
Leda attenuata Flem.; 
Lingula mytiloides Sow., squamiformis Phill.; 1 

Littorina obscura Sow.; 
Macrocheilus carinatus Cram.; 
Mo.diola of impressa de Kon.; 
Myalina sp.; 
Najadites gen.; 
Nautilus cf. subsulcatus Phil!.; 
Naticopsis sp.; 
Nerita sp.; 
Nucula luciniformis Phil!„ N. sp.; 
Nuculana attenuata Flem.; 
Orthetes crenistria Phil!. O. sp ; 
Orthis sp.; 
Orthoceras cf. aere Foord., undatum Flem.; O. sp.; 
Palaeacis antiqua M. Coy.; 
Pecten sp.; 
Fhillipsia aff. mucronata Roem.; 
Pleurotomaria sp.; 
Posidoniella laevis Brown., P. sp.; 
Poteriocrinus gracilis Me. Coy., P. sp.; 
Productus longispinus Sow., str i at us Fisch, cf. semi-

reticulatus Mart., P. sp.; 
Pterinopecten papyracaeus Sow.; 
Ptychomphalus striatus Sow.; 
Rhynchonellu pleurodon Phil!.; 
Sanguinolites sp.; 
Schizodus axinifornis Phil!.; 
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Sedgwickia ovota Hi11d.; 
Solenomya costellata Me. Coy.; 
Spirifer pinguis?, striatus Mart.; 
Streptorńyncńus crenistria Pńill.; 
Turbo sp„ 

Przy osadzaniu się materjału petrograficznego, 
główną rolę odgrywała woda, płynąca czasami na
wet z dużą siłą nośną, czego dowodzą zlepieńce, 
których otoczaki przechodzą niekiedy wielkością 
głowę ludzką. Znajdują się one nie tylko w osa
dach płonych, ale czasem i w samym węglu 1 ). (Gra-

z powyższego zestawienia wynika kilka wnio- nulit znaleziony w węglu kopalni Grodziec, jest po
sków, z których tylko nie1ttóre uwzględniamy. Prze- chodzenia najprawdopodobniej sudeckiego). 
dewszystkiem więc uderza, że na 57 form gatunko- Obok wody niepoślednią rolę sedymentacyjną 
wo oznaczonych, mamy aż 26 oznaczonych tylko odgrywał i wiatr, zwłaszcza w połączeniu z suchym 
rodzajowo, albo nawet określone przynależnośc~ą klimatem. 
do rodziny. Ten procentowy stosunek wskazuje Wewnątrz tego kompleksu z pięciu pozioma
zupełnie jasno, że cała ta fauna powinna być na mi fauny morskiej i poniżej niego ciągną się od za
nowo opracowana - między innemi także dlatego, głębia dąbrowskiego na Maczki, Szcza ko wę i Ten
ponieważ wolno mieć poważne wątpliwości co do czynek liczne poziomy czerwonych, różowych lub 
poprawnego oznaczenia niektórych gatunków. rdzawo-żółtych łupków, chyba pochodzenia pustyn-

Z powyższej liczby fauna z Gołonoga, Ten- nego. Dowodziłaby tego przedewszystkiem ich 
czynka i Zalasu na 24 gatunki wspólne z faur~ą struktura petrograficzna (ziarna kwarcu o średn 0,5 
opisaną przez v .. Kle~el~?erga, a zatem d~stateczme I mm stanowią zaledwie kilka .. s~t~ych częśc~ procen
mało jak na ogolną ilosc form przez mego poda- tu, reszta spada często pomzeJ Jednego m1kronu, a 
nych. Z fauną prof. Jarosza z wapieni węglowych cała masa iłu, to same kłaczki mikroskopowych wy
j est dziewięć gatunków i jeden rodzaj wspólny, a miarów); są to cenne nasze zapasy glinek, często 
mianowicie: siedm z piętra turnejskiego i wizejskie- I bardzo wysoko ogniotrwałych . Wśród tych iłów 
go, a dwa z wizejskiego, t. j. znowu Spirifery. czy łupków są charakterystyczne poziomy rudy że
Otóż w tern zestawieniu przytoczona powyżej lista laznej, utworzonej najprawdopodobniej w ten spo
fauny, sama przez się nie pozwala na dokładne sób, jak to obserwował J Walther w Australji. 
spoziomowanie warstw <chodzi przecież. ? komi;>le~s Możnaby widzieć tutaj do drobiazgów idące 
grubości przeszło 2 kim.), zwłaszcza iz wapieme potwierdzenie poglądów Stutzera2) a zwłaszcza Walt
węglowe mają-jak dotąd-opracowaną tylko faunę hera3); opisem petrograficznym tego obszaru nie 
trylobitów i brachiopo~ów, ~dy ~eszta form cze~a zajmiemy się tutaj tylko dlatego, że wykraczałoby 
dopiero na opraco~ante. ~1c .dziwnego przeto, ze to poza określony nasz zamiar. Nawiasowo doda
Petrascheck przydziela wy1.me,~1on~ k<?mpl~ks w ca- my, że niektóre partie łupków mają pewną zawar
łości do warstw „ostrawskich ' op1er~!ąc się .na oz- tość łatwo rozpuszczalnych soli mineralnych, które 
naczeniu flory od pokładu „An~rzeJ w gorę, .co obok gęsto rozsianych pirytów były około połowy 
jest podstawą dla prof. Rydzewskiego (cyt. P.owyz.), XIX wieku podstawą fabrykacji ałunów tak , że 
przydzielenia ich do spągu warstw szaclarskich, w ówczesnej literaturze łupki te noszą nazwę 

W swoim czasie znalazł prof. Wiśniowski (cyt. „Ałaunschiefer" 4). 
powyż. ) w łupkach miękińskich form.ę : .Rńodea mo- W Tenczynku wykonano przed kilkudzieflięciu 
ravica St.; prof. ~etr~sch.eck 1) zauwaza Jednak (str. łaty trzy wiercenia na linji od browaru na połudn.-
2 l. c.) „lmmerhm 1st im Auge z':1 behałten, dass zachód, przyczem wiercenie Nr. I wypadło wprost 
die Species wahrscheinlich a uch m den unteren na północ od ruin Tenczynka , w odległości około 
Ostrauer Schichten enthałten ist." 800 m od północnej baszty tegoż zamku. Drugie 

Widzimy więc, że sprawa czasowej przynale- Nr. Il umiejscowiono niespełna kilometr na pólno
żności kompleksu, o który nam chodzi, nie jest roz- co-zachód od wylotu „starej" sztolni, a trzecie Nr. Ili, 
wiązaną, bo materjaly dowodowe stojące do dyspo- wypadło w pośrodku na tej samej prostej. 
zycji są niekompletne. Przyjmujemy za .Rydze~- Już przy pierwszem wierceniu notowano w 
skim jako pewne, że od pokła~u „AndrzeJ" w go- utworach „permskich" istnienie otoczaków dużych 
rę'. mamy do c~ynienia ze spąg1_em warstw s~aclar- I i małych melafiró_w i ich tufów. i ta okoli_czność ~y
sk1ch, godząc się z Pe~rasch~ck1.em . w . t~m, ze po- ła prawdopodobme powodem, ze pas p1askowcow 
niżej pokładu „Andrzej' zna1du1ą. się JU~ warst"".y arkozowych różowo-żółtych, czerwonych łupków i 
ostrawskie . Co do składu petrograf1c~nego i est pra~1e konglomeratów, a wśród nich owych otoczaków me
pewnem, że caly materiał (naturalnie z wylączemem 
węgla) jest pochodzenia sudeckiego i został nanie
siony od zachodu ku wschodowi pod grzbiet pale
ozoiczny Dębnika, przekraczając go tu i ówdzie 
(np. Zalas, Czułówek, Mników, Przeginia, Rączna 
i t. d ). 

1) P e trascheck W. Das Alter der polnischen Erze. 
Yerh d G e ol R . A. Nr 11. Wien 1 9 1 ~. 

1
) Żelechowski w~. Otoczaki znalezione w w~glu z 

G rodźca i Królewskie j Huty. 
Roczn Pol. Tow. G eolog T. lll. Kraków 1926. 
2) Stutzer O. Die wic htigsten La gerstiitten der „Nicht

Erze " . li. Teil. Kohle . Allge m Ko hlen1teol. li Aufl. Berlin 1923 . 
") Walther J. Lnte r it in W estaustralien . 

Zeitsch, d . D G eol. G e• . Bd. ti7, 191 5, Berlin 19 1 ł> . 
1) Temple R . Ueber Ges ta ltung und Besche.ffenheit des 

Bod eM im Groes herzogthume Kra kau . Pest. 1867 . 

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



Nr. 13 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 395 

lafirów i tufów zaliczył Bartonec do formacji Dla przykładu ondulacji wymieniamy kilka fak-
permskiej 1 ). tów, zaczerpniętych z historii budowy najmłodszych 

Wyjaśniły tę sprawę dopiero roboty górnicze, gór. 
przeprowadzone przy głębieniu szybu „Bolesław" I tak mamy w Alpach ponoć najlepiej zbada-
(rok 1919-20). ną grupę „Santis" i widzimy z przekrojów, że na-

Od osi tego szybu, założonego - jak się zda- przykład oś antykliny Marwies-Satteli - Er enalp na 
wało w piaskowcach „permskich", zaledwie o kil- długości 6 780 m wygina się w płaszczyźnie radjal
kadziesiąt metrów na zachód, znajdywały się i dziś nej ziemskiej o :-ówno półtora kilometra w stosun
tam się znajdują zawaliska starej kopalni „Aldona" ku do poziomu stałego, oś Altmann- Quertal der 
(Laskowski). Przy głębieniu szybu „Bolesław" Thur, długości 4 500 m, jest taksamo wygięta o rów
brano pod uwagę istnienie uskoku. który warstwy I no półtora kilometra. Jaskrawe przykłady mogli
produktywne zrzucał w stosunku do warstw perm- byśmy przytoczyć z Tatr, np . dla osi Gewont- Ko
skich. W ciągu wspomnianych robót gÓrQiczych pa Magóry i t. d. 
okazało się jednak, iż szyb „Bolesław''. przebiwszy Jest faktem, że niezależnie od konstrukcji 
w normalnych stosunkach pokład 45 cm węgla, !bo o takiej tylko narazie może być mowa) osi 
wszedt poniże1 w pokład arkozowych piaskowców grzbietu paleozoicznego, karbon produktywny albo 
z otoczakami melafirów i ich tufów, a więc napotkał -ściśle powiedziawszy-warstwy istotnie węglono
ten pokład arkozowy wśród normalnej serji karbo- śne wybiegają tu i ówdzie poza ten grzbiet na 
nu produktywnego dolnego. innemi słowy, stwier- wschód . Stwierdzając ten fakt nie chcemy w tej 
dził czynność wulkaniczną już w naszym dolnym chwili wdawać się w jego wytłumaczenie, czyli 
karbonie produktywnym, w każdym razie już u tymczasem stajemy na stanowisku prof. Petraschec
spodu warstw szaclarskich. ka 1), który dołącza do przytoczonej pracy mapę, na 

Dalsza rozbudowa kopalni stwierdziła ten fakt której rozgranicza warstwy szaclarskie od warstw 
niewątpliwie, a nawet doprowadziła do rzeczy nie- ostrawskich. Skoro zatem nie mamy narazie wię
oczekiwanej, mianowicie do stwierdzenia zarówno kszego materjału do dyspozycji, ograniczamy się do 
chodnikiem jak i polem odbudowy, że melafir na tego co jest i postaramy się o objaśnienie dalszych 
którym stoją ruiny zamku tenczyńskiego jest „grzy- losów tego skrawka ziemi przy pomocy stosunków, 
bem bez korzenia". Nie znaleziono bowiem ani panujących w permie i po nim. 
komina, którym melafin miał się przebić, ani żad- Na zachód od „wyspy paleozoicznej" Dębni
nego śladu kontaktu metamorficznego tak, że zna- ka i od guza karbońskiego Tenczynka, pokrywają 
na rycina Bartoneca, która nawet weszła do pod- powierzchnię karbonu utwory permskie. Są to zna
ręczników (F riedberg), nie odpowiada rzeczywi· ne zlepieńce, piaskowce gruboziarniste, piaskowce 
stości. arkozowe i łupki . Wszystkim im właściwy jest ko-

Rzecz, o której mówimy, jest dla naszych sto- lor czerwony lub żółty. W gruboziarnistych pias-
sunków czemś nowem, a w łączności z kwestiami, kowcach często bardzo luźnie spojonych, znajdują 
których dotąd w naszej „wulkanologji" nie uwzględ- się liczne duże otoczaki różnych sudeckich skał 
niono, stanie się przedmiotem najbliższych naszych krystalicznych, dających bezpośredni dowód ich po
osobnych rozważań. chodzenia. Były przedmiotem licznych opisów, za-

Podnosząc fakt s twierdzenia czynności wulka- nim ustalono ich wiek i sposób powstania. Poka-
nicznej już w czasie powstawania warstw szaclar- zało się, że są one w znacznej części utworem wód 
skich zaznaczamy, że obok roli czynnika sedymen- płynących od zachodu, że jednak i klimat konty
tacyjnego, musimy przyznać wybuchom magmatycz- nentalny, a więc przedewszystkiem suchy, wycisnął 
nym także niepoślednią rolę tektoniczną. Okolicz- na nich swoje piętno. Udało się nawet znaleść 
ność tę już Zaręcz ny uważał za czynnik bardzo I „ kopalne " trój- i x- granice1

), na dowód wiatrów 
poważny, a my zajmiemy się nim w pracy, której wiejących w tym klimacie pustynnym. Cechą naj
ukazanie się zapowiedzieliśmy wyżej. bardziej charakterystyczną utworów permskich są 

Wracając do naszego punktu wyjścia zauważa- jednakże tufy i lawy porfirowo-melafirowo-diabazo
my, że znajdywanie się utworów węglowych na we, pałeowulkanów, których działalność jak już wi
wschód od grzbietu paleozoicznego Dębnika , tłuma- dzieliśmy - zaczyna się na granicy warstw ostraw
czyć można także jego ondulacją transwersalną w skich ku szaclarskim, a więc w karbonie produk
czas1e tworzenia się. (Grzybowski). tywnym, a trwa potem przez cały ciąg formacji 

Ta potrzeba powstałaby, gdyby po dopiero permskiej aż do spąg11 morskiego triasu, w którym 
wykonać się mających badaniach okazało się, że to czasie wulkany już definitywnie wygasły. Sto
pogląd Michaela i nasz jest mylny, że mianowicie sunki :w kamieniołomie w Alwerni pozwoliły prof. 
w Zalasie i Czułów ku 1 conajmniej !) mamy nie cią
głość stratygraficzną ze zmianą facji, ale owszem 
lukę. zaznaczoną właśnie zmianą facji. 

1
) Mapa 1ego, niepublikowana, znajduje 

ręku 
srę w naszem 

) Petrascheck W. Geologis„he Studien em Ostrande 
d~s polnis<"hen u. d Krakauer Steinkohłenrevieres. Jahrb. d. 
Geol. Reichsanst. Bd LXVlll 1918 Wil"n 1919. 

>) Łoziń1ki W. Zur Bildungswe1se der Konalomerate 
de9 Rotliegenden 

Jahrb. d K. K. Geol R. A Bd. 62. 1912. Wien 1912. 
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klasztor w 
Przytoczone 

sposób dadzą 

Rozenowi1) stwierdzić, że tamtejsze melafiry (diaba- przez nas przyjętą, łączącą 
zy), leżące na formacji permskiej, wywołały zjawi- z wierceniem w Samborku. 
ska metamorfozy kontaktowej , są więc młodsze od przez nas fakta tylko w ten 

Czerny 
bowiem 
Się ująć 

permu a starsze od triasu. T egosamego zdania bez sprzeczności. 
jest ostatnio prof. W. Goetel2). W takiem rozumieniu rze czy mamy do czy-

Omówimy szczegółowo to bardzo interesujące nienia z końcowym aktem orogenezy co do typu su
zjawisko wulkanizmu tak długotrwałego, a tu tylko deckiego . Akt ten co do czasu nieco przekroczył 
zaznaczamy, że dawne lawy i ich tufy pokryły so- górną granicę permu. 
bą bardzo znaczną powierzchnię, a jako czynik se- Zanim przyjrzymy się dalszym losom antykli
dymentacyjny zaznaczyły się pozostawieniem masy ny dębnickiej i sąsiadującej synkliny Nieporaz- Mi
krystalicznej, dochodzącej miejscami do łącznej rów, musimy ustalić jeszcze pewne fakta. 
miąższości 200 m tak, że skutkiem tego faktu sama Z permu znane są skrzemieniałe drzewa, z 
formacja permska, a więc piaskowce, iły lawy i tu- pomiędzy których wedle Raciborskiego oznaczył 
fy dochodzą miejscami prawie do 500 m (dzisiej szej!) Goppert1) gatunek „Araucariies Schrollianus", a ozna
miąższości. czenie to później Raciborski zmienił na „Dadoxylon 

Na dołączonej mapie samej krawędzi wschod- Schrollianus" i „Dadoxylon Ro/lei". Istnie nie tej roślin
niej zagłębia (ryc. 1.) sprobowaliśmy uwidocznić ności w klimacie „pu stynny m" można sob ie wyobra
powierzchnię wgłębną karbonu i ująć permski nad- zić chyba tylko na samej krawędzi pustyni. W Kar
kład na tej powie.rzchni tą samą metodą. Cienkie niowicach znalazł jednak Raciborski w samych pia
krzywe czarne oznaczają miąższość nadkładu wo- skowcach względnie iłach dobrze zachowane reszt· 
góle spoczywającego . na karbonie, a linje przery- ki roślin, których przytacza kilka gatunków. W te
wane oznaczają grubość formacji permskiej. Rzut renie średnio górzysty m i to właśnie we fazie jego 
oka przekonywa, że idąc od guza tenczyńskiego na fałdowania się, wśród bardzo ożywionej działalności 
zachód, s potyka się formację permską od O miąż- wulkanicznej, było widać dość możliwości pojawia
szosc1 przez 1 OO, 200 m i t . d . aż do liczby 408 m nia się wielkir.h żródeł wo dy słodkiej , dokoła których 
Nieporaz i 465 m Mirów, poczem dalej k.u zacho- powstawały oazy. Martw ica wapienna Karniowicka 
dowi miąższość permu znowu maleje, aby osta- jest właśnie taką kopalną oazą . W tej martwicy 
tecznie dojść do O, przyczem jednak bardziej ku wapiennej znalazła się znana, a prze z Raciborskie
zachodowi formacja ta zachowuje się w sposób go2) wzorowo opisana flo ra p ermo - karbońska. Po
szczególny. Widać z naszej mapy, ż e największą nieważ górne tufy l eżą przekraczaj.ąco na całym 
miąższość zachował perm w największych depre- permie, który już w te dy miał kształt synkliny Nie
sjach karbonu, a jeżeli linje równej miąższości w y- poraz - Mirów, przeto ma m y tu d o czynienia z dru
kreślić geometrycznie konsekwentnie, to pokazuje gim dow odem na koniec fazy górotwórczej. Ma rtw i· 
się, że ta forma rowu jest wybitnym elementem · cę karniowicką przyk rywają je szcze (dziś w reszt
tektonicznym, mianow1c1e synkliną , o „sudeckim" kach zachowane) piaskowce o jakimś słabym spoju 
przebiegu osi. ilastym i nieco tufów. Miąższość tych os tatnich nie 

Wiadomo, że już od czasów Godwin Auste- jest dokładnie znana, ale wedle Zaręcznego nie po
na3) uważa się dwa łańcuchy górskie do s iebie winna ·przekraczać SO m Oznaczałyby one koniec 
równoległe za równoczesn e co do c zasu powstania . fazy wulkanicznej . Wśród tych tufów, na nich i po
Tezę tę rozbudował-jak wiadomo - w licznych pra-
cach Marcel Bertrand a potem jeszcze E. Suess, 1) Raciborski M. Uber das R o t liegende der K rakauer 

który w tym wypadku mówił o ruchach potomnych. G egend. 

J · l' t do ' d t k' · t t · · d ł t · Y e rh . d . K. K. G eol R . A . Nr. 13. 1891 W ie n. 
eze I za em WO a I IS o nie się u at, o ma1ąc 2) Rac iborski M.: Permokarbońska Flo ra karniowi c kiego 

do czynienia z naszą permską synkliną, musimy w a pie ni a. Rozpr. A k. Urn. K ra kó w . 1891. 
jako jej odpow iednik, to jest korespondującą anty-
klinę4) oznaczyć grzbiet paleozoiczny, czyli linję 

1) Ro z e n Z . O w ie ku geologicznym krakows kich m ela
firów (dyabazów ) . 

„Kosmos " XXXlV Lwów 1909. 
2) W . Goete l: Kontakt diaba :r.u z p iaskowcem permskim 

na Niedźwiedz;ej górze w Krakowski e m . 
Spraw. Polskiego Inst G eol. T om I. W a rszawa 1920- 22. 
3) Godwin A usten . Quart e rly J ournal of th e Geological 

S o ciety of Lo ndon. Xll, 1 8~6 str. 38 - 73. {teste Rutkowski) 
1) Może wywołać zdziwien ie okoli czność, że 

0

po tylu 
przytaczaniach p rac, które mówią o kilku a ntyklinach i synkli · 
nac h garbu dębnickiego, podkreślając równocześnie zaburzenia 
nie ciągłe {uskok i) , mó wimy tu o j akiejś jak gdyby jedn o litej 
antyklinie tak, j a kgdybyśmy ni e u znawali słuszności p rzytacza
nych o b cych poglądów. Wyj aśniają c to nasze sta nowisk o , musi· 
my przypomnieć, że w dwu o statnic h p raca ch Petraschecka i Ja · 
rosza {I. c) mamy do czynienia z następującym objawem. 

Pe t rasche ck spojrzał n a gar b dębnicki z punktu widzenia 
t ektonika. zazn acz a więc ist nienie e lement ó w tektonicznych , nie 
podając jednak p odstawy stratygr a ficznej, czego po p racach Ja· 
rosza już czynić nie w ol no . 

J a rosz zaś {I. c .) na ć6 s tron s w e j rozpra wy poświęca I O 
tzw. wniosko m tektoni~znym, p rzy czem na tych IO s t ro naah 
w znaczne j m icrze jest jeszcze mowa o s trat ygrafi i t ak, że na 
omó w ienie tektoniki w najważniej szych p unktach zostało tyle 
m iejsca, il e zajmuj ą nasze przytaczan ia Żeby n ie być goło· 
słownym doda je my , że poglądy o b ce, zwłaszcza G rzybowskiego, 
Ja ro s z uwzględnia zaledwie w przypiskach , Petr aschecka zaś 
wcale n ie Zat em jedyny badacz który ma w ręku w szystkie da· 
n• stra tygraficzne. będzie powołany d o stworz en ia syntezy te k
ton ic~nej, kt óra - mamy n ad7. iej ę wkrótce się ukaże. Wtedy 
będzie też c z as na zdecydowanie się. a lbo na j"dną antykl inę, 
a lbo n a pewną ilość łęków i siodeł, oczyw i ści~ późni ejszymi 
rucham i z defor m owa nyrh. Do tego czas 1 będziemy mó wili :i. 

powyższemi zastrze7en iami o jednej a n tyk l inie. 
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za nimi na innych formacjach, a więc na permie i cznością materjału są dowodem, Że tylko bystre po
karbonie, leżą zlepieńce myślachowickie. Są to du- 1 toki mogły je z tego grzbietu nanieść w miejsce 
że (do 20 cm średnicy) ale wtedy rzadkie, dobrze kończącej się tworzyć synkliny. Są one także do
otoczone wapienie węglowe, najczęściej zaś są to I wodem, że po raz pierwszy pod koniec permu, a 
otoczaki wielkości pięści do kurzego jaja, bez spo- przed rothem morskim, procesy. górotwórcze po
ju, o powierzchni dzisiaj jeszcze na czerwono zwie- \ wołały do życia garb dębnicki. Owczesne stosunki 
trzałej. Jest to materiał, który dla swoich cech uży- hipsometryczne możemy odtworzyć w przybliżeniu 
wany bywa do szutrowania dróg aż poza Kraków na do powierzchni „O" (zero) jury białej i wtedy po-

Skalo I lUoo 

-
Ryć. 1. 

wschód. Zlepieńce myślachowickie leżą głównie 
znowu w tej samej synklinie permskiej Nieporaz
Mirów, i tu ich pokład osiąga największą miąższość. 

Choć przekraczająco- jak wyżej widzieliśmy
leżą także na innych utworach, to w każdym razie 
ich miąższość, największa na samej osi synkliny, 
jest dalszym dowodem na odnawianie się na tej sa
meJ linji fazy górotwórczej. Zlepieńce te pochodzą, 
jak tego dowodzi ich materiał, z grzbietu paleo
zoicznego a ich wielkość i kształt wraz z identy-

każe się, że dla O (zera) tego morza jurajskiego 
garb dębnicki istniał w poziomie X, że jego prze
dłużeniem była antyklina, którą nawiercono w Sam
borku w głębi dziś 238 m, czyli w poziomie X-
238 m. Gdy w tej koncepcji usunąć trias, otrzyma
my grzbiet o względnej wysokości do 300 m nad 
górną powierzchnią permu, zalegającego w synkli
nie Nieporaz - Mirów, pod sam koniec zapełnienia 
tej synkliny. Pokazuje się zatem, że był to gn.biet 
bardzo nieznaczny, przypominający wyglądem dzi-
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s1e1sze góry Świętokrzyskie, albo dzisiejsze stosun- 1 pleksu produktywnego i płonego), nie mówimy nic, 
ki orograficzne w bezpośredniem jego otoczeniu. tak jak gdyby ich nie było; robimy to celowo, po· 

Stratygraficzne następstwo permu i pstrego 
1 
nieważ w dalszej części naszej pracy będziemy mu· 

piaskowca ujęliśmy tu celowo nieco schematycznie; 1 sieli z konieczności poświęcić właśnie tej kwestii 
z literatury (Zaręczny, Tietze, Raciborski i t. d.) wy- 1 wiele miejsca. 
nika bowiem, że stosunki w terenie są dość zawi- Między końcową fazą ruchów górotwórczych 
łe i przy bliższem ponownem zbadaniu może się a piętrem pstrego piaskowca, mianowicie morskim 
pok~zać,. że ważne .s.zcz~g?ły muszą uledz z~ianie ' rothem, musiała istnieć faza gradacji całej połaci 
Poniewaz. tylko częsc tej l~teratury mogł~ byc. zn~- północno-wschodniej zagłębia, albowiem transgre
n'.'l z~gra~i~y, przeto. d~ literatury c:ibceJ, głownie 1 dujące utwory morza triasowego, spotykamy w oko
mem1eckieJ, w~obrazeme o wspommany~h sto~un- licy o której dotąd mówimy, na wszystkich star
kach stratygraficznych przeszło we formie kr.anco- szych formacjach, t. zn. od dewonu poczynając a 
wego schematu (patrz np. Stutzer Tab. str. 176 1 177). na lawach kończąc 
Nasze ujęcie tych stosunków jest więc stanowiskiem · 
pośredniem, podyktowanem przez okoliczność, że Jest to zatem pozytywny wielki ruch epejro-
nie mamy zamiaru wdawać się tu w obszerne opi- gemczny, który obejmuje całe przedpole łańcuchów 
sy stratygraficzne, zwłaszcza zaś w dyskutowanie 
ich wątpliwych szczegółów. 

Wracając do rozmieszczenia permu po za syn· 
kliną Nieporaz - Mirów, musimy przedewszystkiem 1· 

zauważyć że nie ma go po wschodniej stronie gar
bu dębnickiego i że nie znaleziono go w wierceniu 
w Mnikowie, to jest w punkcie, który prawie leży 
na linji Czerna klasztor - Samborek. Jest jednak I 
rzeczą interesującą, że wszystkie południowe, lewo
brzeżne wiercenia nad Wisłą, prócz jednego w 
Przegini znalazły perm aż po Kurdwanów pod Kra
kowem, a połączone prostą dają obraz jakiejś for
my wklęsłej o kierunku wschodnio-zachodnim. Ze 
synkliny permskiej Nieporaz- Mirów, t. j. jej części 
środkowej, wychodzi grzbiet permski, dzisiaj przy
kryty triasem, od północy i południa otoczony za- I 
padliskami o przebiegu wschodnio-zachodniem przez 

1 

Libiąż, Chełmek i t. d. aż po Bieruń. 
Znaczeniem tektonicznem tych faktów zaj

miemy się w dalszym ciągu. Aby przytoczyć jesz
cze jeden dowód na fakt, Że w czasie permu do
konało się sfałdowanie czyli powstanie antykliny 
dębnickiej i synkliny Nieporaz-Mirów, jako dwu 
elementów korespondujących o kierunku sudeckim, 
dajemy obok rycinę w tej samej skali co i mapa, 
(ryć. 1 ), z której widać przebieg linji krzywej, zazna
czonej przez górną krawędź pokładu, t. zw. „ry
czowskiego" (+ 6 m grubości), który dla swej stałej 
miąższości dał się we wszystkich wierceniach uchwy
cić bez żadnej wątpliwości. Linja ta biegnie w głę
bi 800 m poniżej naziomu, a powierzchnia ograni
czona krzywą jest rzutem na powierzchnię dzisiej
szą. Prze bieg osi podłużnej tej krzywej elipsoidal
nej ma dokładnie kierunek N 43 W. 1) Ryć. 2 

Może się dziwnem wydawać, że o ruchach 
tektonicznych wśród górnego karbonu (t. j. kom-

1
) Ryciny Nr. 2 tylko z powodów technicznych nie mo· 

gliśmy umieścić na naszej mapie, ale czytelnik. przeniósłszy ją 
w myśli w miejsce wskazane, zobaczy koincydencję jej osi z 
osią synkliny permskiej, co samo przez s ic; już jest wystarcza
jącym dowodem na sfałdowanie razem wśród permu i po nim . 

Ryć. 2. 

waryscyjskich Omówieniem tych zjawisk tekto
nicznych, które dotknęły naszą okolicę w samym 
triasie, zajmiemy się w części drugiej pracy, albo
wiem musielibyśmy tu odsunąć się zbyt daleko od 
najbliższych okolic Krakowa. Zaznaczamy tylko, 
że były to wogóle bardzo nieznaczne ruchy tak, źe 
nie wpłynęły dość wyrażnie na tektonikę naszej 
okolicy. 

W fazie lądowej , jaka nastąpiła po kajprze, 
nasza okolica uległa gradacji lądowej a z osadów 
zachowały się tylko znane ogniotrwałe glinki gro
jeckie z bogatą florą, której część opisał Racibor
ski w swej znanej pracy. Stwierdza on (Sprawoz
danie Kom. fizj. T. 21, r. 1889, str. 13 1) co nastę
puje: „ To znaczy 46°~ gatunków oznacza ret, 33°0 

jest wspólnych dla retu i liasu, a 20.% dotychczas 
jedynie tylko w liasie znanych. Nieobecność Lepi
dopteris Ottonis Gopp„ mała ilość rodzaju Pterophyl
lum wyklucza myśl o dolnym recie i tak obecność 
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jednych a nieobecność innych roślin poucza nas o I wszystkiem w tych miejscach, gdzie perm w syn
górnoretyckim wieku glinek krakowskich" . 1) I klinie jest najgrubszy. Jest to oczywistym dowo-

Z pracy p. Stef. Kameckiego2
) dowiadujemy dem na odżycie na tej osi ruchu tektonicznego po 

się , że analiza mechaniczna gliny grojeckiej dowio- ustąpieniu morza triasowego, a przed wtargnięciem 
dla nadzwyczajnej subtelności składających ją czą- I morza kelowejskiego. Transgresja morza triasowe
s tek mineralnych, albowiem 70% stanowi pyl, który go oznaczała-jak wiadomo - wtargnięcie germań
tworzy stałą zawiesinę w wodzie i przy szlamowa- skiego morza triasowego na nasz obszar i była sto
ni°u razem z nią spływa, ziarnek większych od I sunkowo do transgresji jurajskiej drobnym epizo
mm jest tylko O, 19%, ziarnek zaś mniejszych niż 1

/ 1 dem. Tam mamy do czynienia tylko z morzem 
mm jest 24,53%. P. Kamecki przyjmuje, że pod I śródlądowem, tu zaś z utworami wielkiego, otwar
względem genetycznym jest to utwór aluwialny łub tego oceanu. Utwory formacji jurajskiej leżą we
ełuwialny, splókany z jakiegoś „niebliskiego" tere- 1 wnątrz tego obszaru, któremu zamierzamy przyjrzeć 
nu granitowego. Na zasadzie charakterystycznych I się teraz szczegółowo. 
minerałów, jakie się z_nałazly w tych_ ut:worac~, wy- Już dotąd zaznaczaliśmy kilkakrotnie, że zaję
lącz~ o~ skały .krystah~zne. krakowskie 1 gramty. ta- , cie się opisem stratygraficznym tej czy owej for
trzansk1e a konczy wmosk1em: „ Wobec tego p1er- macji leży poza ramami naszego tematu. Oczywiś
wotnej ojczyzny glin grojeckich szukać musimy cie nie dlatego, żeby nie doceniać jego znaczenia 
gdz!eś znacznie ~alej , naprzykład w mas_ywie. kry- l dla kwestji tektonicznych. Jest to niestety koniecz
stahcznym Sudet_ow.. N~e wy~łucz.onem !est,_ ze_'; ność, która wynika ze !\tanu badań nad stratygra
czasach osadzanta się gim groJeckich, mogł istmec fją naszego obszaru. 

stępnie całkowicie zabradowany i pogrzebany przez Jak wiadomo, ten ponoć najlepiej geologicznie 
także w bliższych okolicach masyw granitowy, na- 1 

formacje jurajskie" . zbadany zakątek Rzeczypospolitej to teren, którego 
Wiadomo, że dopiero w kilka łat po ukazaniu nowożytne, w dzisiejszym sensie rozumiane bada

się pracy p. Kameckiego, wiercenie w Rzeszota- nia stratygraficzne prawie nie dotknęły, a przeto 
rach, przebiwszy jurę górną i środkową, natrafiło cała znajomość opiera się na Zaręcznym (rok l 894!) 
na skały krystaliczne typu sudeckiego. Jeżeli to i bardzo nielicznych nowszych badaniach, jednakże 
jest istotnie masyw zakorzeniony, a nie np. porwak okolic odleglejszych. Dość porównać którykolwiek 
tektoniczny z nasunięcia, to mielibyśmy w Rzeszo· z dzisiejszych podręczników uniwersyteckich z na
tarach owe macierzyste skały krystaliczne, z któ- szą literaturą dawniejszą. Jeżeli to, czem rozporzą
ryc~ pochodziłyby nasze glinki. Niestety wiercenie dzamy z dawniejszych badań, jest rudymentem w 
nie dało żadnego punktu opa rcia dla jedne- stosunku do dzisiejszych wymogów stratygraficz
go czy drugiego poglądu i skutkiem tego musimy nych, to tembardziej ten stan wiedzy odbija się na 
narazie wstrzymać się od wypowiedzenia wniosków, dociekaniach tektonicznych, które dziś wymagają 
jakiel::y wypływały z faktu, że skały krystaliczne, już bardzo subtelnego wniknięcia w ich -szczegóły. 

· R h b ł b h Jes t J. eszcze jedna okoliczność, która znacznie utru· nawiercone w zeszotarac , YiY y autoc tonne, 
zakorzenione.3) Pozostaje więc tylko do stwierdze- dnia sprawę, a mianowicie brak studjów petrogra-
nia fakt, że jedyne aluwia jakie do dzisiaj znamy z ficznych, pojętych w dzisiejszym sensie. Dawna 
tego czasu, zachowały się w okolicy Mirowa, Bro- stratygraf ja (Zaręcznego i następców) opierała się 
dly, Poręby, Orleyu, Grojca i t. d ., t. zn. przede- na słownym , bardzo krótkim opisie materjału pe· 

1
) Przytaczamy rozmyślnie tylko tę pracę Kac iborskie go, 

aby nie wchodzić w dyskusję z poglądami odmiennymi, któryc h 
je st dużo, np. Priedbe rg „ Z asady G e ologji , str . 279: „ W cza· 
s ie jury Środkow ej wkracza morze jura jskie od zachodu na na· 
s ze obsz ary . Najniższym poz iomem jest słodkowod ny u twór 1· 

glinek ogniotrwałych Gro jca i Mirowa, który ch florę zbadał R e· 
c iborski„ . Wiek ich niepewny, gdyż być może. odpowiadają 
an a logicznym utwo rom kajprowy m , chociaż je zwykle do środ· 
kowej jury zali c zają" . 

Podkr„ślamy Że wyszła dotąd częec pierwsza pracy R a· 
ciborskie go, część zaś d tuga czeka na oprac owani e. W niej to 
ś. p Raciborski miał dać dokładne oznaczenie wie ku g eolo· 

trograficznego, wystarczającym do rozpoznania ska-
ły nie tylko w polu ale nawet i na okazie. Gdy 
wyjść w najbliższe okolice Krakowa i przyjrzeć się 
np. białym wapieniom skalistym na przestrzeni kil
ku km 2, widzi się wprawdzie golem okiem, a zwła
szcza pod lupą, różnice między „wapieniem skali
stym" a „wapieniem s~alistym" , ale jednak dopie
ro dziś wiemy, Że temat czeka na swoje opracowa
nie petrograficzne. Mimo istnienia w okolicy Kra
kowa wielkich kamieniołomow wc1ąz czynnych, 
można w danym punkcie nawet w . ciągu kilku go
dzin nie znałeść charakterystycznej skamieliny 

giczne 110. 
2

) K amecki St . Przyczyn e k do znajomości 
glin ogńiotrwałych . 

Grojec kich „ przewodniej", a przecież fakt ten bardzo ujemnie 
odbija się na rozważaniach tektonicznych. Przyjmu

„Chemik Polski", 1905. Warszawa . 
3) Już przedtem, przy omawianiu karbonu i p e rmu mó

wiliśmy wyraźnie o zachodniem „sude ckiem" pocho dzeniu m a· 
terjałów klastycznych, składających się na t e formacje. Tutaj 
doda je my, że do te j sprawy je szcze powrócimy. W. Łoziński 
w pracy „Die geologischen Problem e des ostsude tischen Stein
kohle ngebietes" („Zeitschr. d. Oberschl. B~rg· u. Hiittenm. Ve
r e ins 1924) - jest zdan ia odmienne go. 

jemy zatem za Zaręcznym podział na: 
I) kimeryd, to jest wapień, który zawiera 

wkładki międzywarstwowe krzemieni, w górnej 
części liczne, w dolnej stosunkowo do poprzedniej 
ilości rzadkie, 

2) oxford górny a więc wapienie także „ska-
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liste", wprawdzie petrograficznie nieco różne, ina· 
czej uławicone i niby to bez krzemieni, 

3) oxford dolny, tj. wapienie nie „skaliste", 
raczej płytowe, łupiące się i wietrzejące cegiełko
wało, wapienie margliste, margle i margle ilaste aż 
do warstw „cordatowych" włącznie. Te ostatnie 
występują już w znaczniejszej odległości od Kra
kowa, a więc na północ i zachód od Krzeszowic 
i zachód od Czernichowa. 

W najbliższej okolicy Krakowa nie mamy ich 
odsłonięć, panują tu wyłącznie oxford górny i ki
meryd, to jest łącznie tzw. „ wapienie skaliste". 
Trzeba podnieść, co już Zaręczny i inni zauważyli, 
iż w odległ'>ści zaledwie kilku km od Krakowa w 
stropie kimerydu spotyka się na południu Wisły i 
na zachód od Podgórza wapienie petrograficznie 
różne, z bardzo nielicznemi wkładkami międzywar· 
stwowemi krzemieni z fauną dotąd nieopracowaną, 
które Za ręczny podejrzewa o wiek „ tytoński ". 

Ze strony petrografów zajęto się w czasach 
dzisiejszych tylko problemem pochodzenia krzemion
ki między fugami ławic wapiennych lub też krze
mionki w ogóle występującej w wapieniach. 1) 

P. Gaweł w pracy swojej (nie uwzględniając 
zupełnie dwu prac prof. Wiśniowskiego2) zajmuje 
się pochodzeniem naszej krzemionki międzyławico· 
wej i śródlawicowej, wypełniającej szczeliny i do
chodzi do wniosku w sprawie wieku międzyławico
wych i śródwapiennych buł krzemiennych, ujętego 
w następujące słowa: (str. 236, 5) „Ober das Alter 
unserer jurassischen Knollen lasst sich folgendes sa
gen: Es ist sich er, dass sie schon vor der Trans
gression im Canoman gebildet wurden. Dafiir 
spricht in unzweifelhafter W eise die Anwesenheit 
solcher schon fertiger Knollen, welche durch das 
transgredierende Canoman meer abradiert wurden 
(Taf. 11, Fig. I). Die Abrasionsflache mit den 
durch T ransgression abgehobelten Flintknollen ist 
im Steinbruch der Lementfabrik in Podgórze- Bo
narka entblosst". 

Musimy stwierdzić, że rzecz ma się inaczej. 
Buły krzemienne, które spoczywają na powierzchni 
jury, zabradowanej przez transgresję „cenomańską", 
leżą przedewszystkiem dziś na powierzchni trans
gresywnej emszeru, która jest identyczna z po· 
wierzchnią abrazyjną cenomańską poprzednio sfat
dowanej jury tak, Że właśnie w łomie o którym 
mówi p. Gaweł, widać to zjawisko w sposób kla
syczny. Jeżeli do tego dodać fakt, że krzemionka 
tych buł oblała otoczaki kwarcowe, znamionujące 
spąg cenomanu transgresywnego, rozburzony przez 

1
) Gaweł A . Beitriige zur Kenntnis an F euersteine und 

Hornsteine aus dem sudpolnischen Gebiete . Bull. Ac . Sc. Cra· 
covi<'. 1''211 

2) WiśniowsK1 T . Beitrag zur Kenntnis s der Mikrofauna 
au1 den oberjurassischen F e ursteinknollen der Umgeg.-nd von 
Krakau. 

Jahrb. d . K. K Geol. Reich• anst. Bd. 38. 888 Wien. 
Wiśnio" ski T . Wiadomość o krzemieniach juraj•kich 

okolicy Krakowa . „Kosmos" 1888. Lwów 

transgredujący emszer, to mamy dowód właśnie na 
„pocenomańskie" tworzenie się tych buł. Sprawą 
powstawania wkładek, przerzynających warstwy wa
pienne w różnych kierunkach, p. Gaweł nie zajął 
się wyczerpująco, przeto zagadnienie, czy czasem 
powstawanie żył krzemionkowych nie stoi w jakimś 
związku z procesami tektonicznymi jest nadal ot
warte. (Ujazd). 

Pozytywny wynik swej pracy Ujmuje p. Ga
weł w następujące słowa: 

„Die Beobachtung von 3 Generationen der 
Flintknollen von Ujazd, wo jede Generation sich 
von der anderen mit urspriinglicher weisser Ober
flachenhiille abgrenzt, beweist, dap bier die Bil
dung sich in drei Period en vollzogen hat". 

Jak widać. to i tu nie ma ani słowa o jakim
kolwiek związku z procesami tektonicznymi, innemi 
słowy geolog, który zajmuje się właśnie studjowa
niem tych procesów, zdany jest na własne obser
wacje zjawiska, które wedle dotychczasowych po
jęć (Zaręczny) mogłobybyć przy braku skamielin 
ważną wskazówką dla oznaczania poziomu. 

Następujące formacje, tj. kreda i miocen, są 
mimo późniejszych od Zaręcznego prac w stosun
ku do jury coraz to mniej znanemi, a ich straty· 
grafja coraz to mniej pewna Zaręczny znalazł w 
okolicach Krakowa tylko górną kredę w trzech 
piętrach. Mówi o skrajnych ogniwach, tj. o ceno
manie i senonie że są pewne, z turonem ma znacz
ne trudności. Istnienie cenomanu oparł na znalezie
niu w Sudole amonita który: „pochodzi najprawdo
podobniej od płaskiej formy gat. A. varians-a więc 
od gatunku pospolitego w średnich warstwach ce
nomańskiego piętra " . Stratygrafię swoją ustalał Za
ręczny w ciągłej polemice z E. Tietzem, (tylko je
go wymieniamy!) z której w tekście do atlasu znaj
dujemy dwa charakterystyczne przytoczenia: (str. 170) 
„Niepodobało się Tietzemu (I c. str. 46.) zaliczenie 
prze zemnie zlepi eń ców podgórskich i witkowickich · 
do cenomanu, a giebułtowskich do turonu: 

„ „ Diese Biłdung ist so sich er wie irgend etwas 
ais eine einheitłiche zu betrachten, die „nicht an ver
schiedenen Orten ihres Auftretens in einem so 
kleinen Bezirk, wie die nachste Umgebung von 
Kraka u zu verschiedenen Lei ten gebildet wurde "" 
Jednakowoż, podług zawartych skamielin, nasze zle
pieńce z pewnością są dwojakie ... " 

Punktem najważniejszym w różnicy zapatry
wań, to pogląd na procesy tektoniczne, o których 
dziś wiemy. że istotnie się dokonywały w czasie 
naszej górnej kredy, które Zaręczny wyczuwał nie
jako na zasadzie swego ogromnie sumiennego ba
dania wszystkich możliwych odkrywek, a które je
go adwersarzom, głównie Tietzemu, wydawały się 
cżemś niepojętem Na str. 182. Zaręcznego mamy 
przytoczenia z Tietzego: „„Zu wełcher complicirten 
Reihe von Schliissen ii ber T ransgressionen, Denu
dationen, Hebungen und Senkungen miisste das fii
hren, wenn sich die Sache so verhielte, wie sie sich 
Zaręczny gedacht hat; und zwar miissten d1ese ver-
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wickeltem Vargange .. innerhalb eines durch kei- Samsonowicz podkreśla silnie rolę dyslokacji 
nerlei sonstige Storungen ausgezeichneten Gebietes nie ciągłych, jakim teren ulegał, zaznacza istnienie 
und innnerhalb eines winzigen Raumes stattgehabt dyslokacji o kierunku NW- SE. 
haben, denn zu ałlen den Punkten, die hier zu er- P. Sujkowski także stwierdza na swoim obsza
wahnen waren gelangt man von Krakau aus in rze (Wolbrom) istnienie różnych dyslokacji, zazna
kurzester F rist" ". Musimy przypomnieć w tern miej- cza że najczęściej skrzydło południowe w nich opa
scu , że jakkolwiek tekst zeszytu trzeciego „Atlasu" da, a pod względem stratygraficznym staje niezbyt 
ukazał się w r. 1894, to jednak faktyczne badania prze- zdecydowanie po stronie Zaręcznego, unikając za
prowadzał Zaręczny już dobrych lat pięćdziesiąt od jęcia wyraźnego stanowiska w sprawie czasu ru
dzisiaj, a „najnowsze" badania Smoleńskiego mają chów tektonicznych. Żeby nie być gołosłownym, 
za sobą już lat blisko trzydzieści Jak widzieliśmy, przytaczamy następujący ustęp: (str. 422) „Zresztą 
dopiero w r. 1903. w rozważaniach i literaturze za- nie tylko obszary dalekie, lecz w bezpośrednim 
częło naprawdę dla okolicy Krakowa istnieć za- związku pozostające okolice Krakowa, wykazują 
gadnienie Karpat do „przedmurza". Zatem dopiero występowanie emszeru (Bonarka) bezpośrednio na 
dzisiaj widzimy, Że niezależnie od jakichkolwiek ru- jurze. To samo powtarza się we wsi Minoga (w 
chów epejrogenicznych łańcucha waryscyjskiego, połowie drogi z Wolbromia do Krakowa) . Do dol
albo może nawet ruchów tektonicznych w sensie nego więc emszeru trwało conajmniej nasuwanie 
„górotwórczym", mamy jeszcze do czynienia z ewen· się morza. Nie przesądza to możliwośc i chwilo
tualnym wpływem karpackim, gdyż jak wiadomo, wych wahnięć. Zaznaczę jednak, że Grossouvre 
dotychczasowe prace p. Passendorfera nad kredą dla obszarów fran cuskich, a Scupin dla kredy Lo· 
wierchową tatrzańską wykazały, że najwyższem wenberskiej po ścisłem zanalizowaniu faktów, przy· 
piętrem jej jest alb z Mortoniceras inflatum, po· chodzą do przekonania, że w tamtych obszarach 
czem w czasie aż do środkowego eocenu wyłącznie żadnych wahań nie było i że transgresja trwała cią· 
nastąpiły znane, potężne nasunięcia w Ta trach, na gie aż do maksymalnego punktu, poczem dopiero 
których środkowy eocen trąnsgreduje już jako na zaczęła się stopniowo regresja, której ślady są trud
gotowym gmachu tektonicznym. Sprawie tego związ· niejsze do odcyfrowania Rozumowanie to z grub
ku tektonicznego przypatrzymy się bliżej w osob- 1 s za dałoby się zastosować i do okolic Wolbromia. 
nym rozdziale, a tu wracamy jeszcze do kredy kra· Jednak dla nąszego obszaru trzebaby przyjąć jeżeli 
kows kiej. I nie regresję, to zmianę tempa przed górnym ceno-

W ostatnim roku ukazały się prace pp. Ma- manem; kiedy nowe zlepieńce zaznaczają wzmoże
zurka, 1) Samsonowicza,2

) Sujkowskiego 3
) i Paszew- nie się transgresji. Z drugiej strony wspomniane 

skiego4
) odnoszące się wprawdzie nie bezpośrednio wyżej fakty czynią kwestję otwartą, czy dla górne

do krakowskiego, ale mające z naszą kredą pewien go senonu nie należy przyjąć chwilowej re gresji". 
związek , na który c.hcemy. zwrócić uwagę. . Odnośnie do powyższego przytoczenia musi-

Pr~edewszystki~m więc P· . Samsonowicz wy- my podnieść, że prace nad dzisiejszym ruchem 
kazał, z~ transgresJ.a morza go mokre dow~go ":"' epejrogenicznym, stwiardzonym niwelacją kontrol
Polsc~ rozpoczę!a ~1ę .od. ~lb~, . a rozszerzaJ~C się ną , óędące tematem rozważań Schmidta a zwłasz
st?pmowo. do .i;1e.c~1. mdz1anskieJ, _weszła w mą od cza interpretacja mapy Schmidt'a, dana przez Wil
poł~ocy me pozmeJ !ak. w cenomame doln.Ym, a stąd ser' al) w jego pracy, wykazały dowodnie ruchy w 
?op.1ero. w ceno~~1.11e ~rod ko.wym lub gornym po- czasie osadzania się kredy francuskiej, potomne w 
Jaw~ła się w naJbl.1zs~eJ okolicy Krakowa. . Na str. stosunku do ruchów starszych, a odnawiające się w 
97 J~g.o pracy zi:ia1duJen:1y ust~p: „transgr~sJe były dzisiejszym krajobrazie , w którym niwelacja wspo· 
wymk1em .ruchow ep~Jro.gemc~nyc.h, st~Jącyc~ w I mniana wykryła je aż do jednego metra wysokości 
ścisłym. związku ze z1aw1skam1. goro~"".'orczemi n~ na linjach, przebiegających właśnie przez kredę (np. 
połudnm E~rop~, będących m1~now1c1e ruchami zagłębia paryskiego). P. Sujkowski w kilku miej
kompenzacyinem1 o znaku odmiennym od znaku scach podkreśla znalezienie w głębokich szczelinach 
ruchów górotwórczych (Haug)." 1 skal juraiskich żwiru kredowego lub marglu ( „jed-

1
) Mazurek A . Nowe dane o cenomanie i turonie niecki 

Nidziańskiej . 
Soraw. Pol. Inst. Geol. T. li. Warszawa 1923 - 1924. 
2)° Samsonowicz J Szki c geologiczny okolic Rachowa 

nad Wisłą oraz transgrt'sje alb ..i i c enomanu w bróżdzie pół
nocno-europejskiej. 

Spraw. Pol. Inst. Geol. T. Ili. Warszawa 192:i-1926. 
3) Sujkowski Zb O utworach jura jskich, kredowych 

czwartorzędowych okolic Wolbromia . 
Spraw. Pol. Inst. Geol. T . Ili. Warszawa 1925- 1926. 
4

) Paszewski A. Przyczynek do znajomości fauny w kre
dzie oko lic Mie chowa. 

„Kosmos · T. ·LI. Lwów 1927. 

1 nak w szczelinie, widocznej w kamieniołomie [I O m 
głębokiej, a O,ó~0,7 m szerokiej) znów występuje 
tenże zielony margiel, str. 409)" Są to takie ~iejsca, 
w których okolicy osadu kredowego na powierzchni 
jury już niema. W pracy p. Sujkowskiego nie znaj
dujemy jednak ani słowa próby wyjaśnienia tego 
zjawiska. 

(d. c. n.) 

1
) Wilser J. L.: Neuze itliche Erdkrustenbewegungen in 

Frankreich. Centralbl J. Min. Geol. str. 5. 487 sq. Stuttgart 192v. 
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Inżynierowie W. CYBULSKI i j. JUROFF 
Kopalnia doświadczalna „Barbara" w Mikołowie. 

Krytyczne uwagi o nowe] popraw1one1 formule 
T affanel'a i Audibert'a.*) 

Sprawozdanie na podstawie prac w Kopalni doświadczalnej „Barbara" i Centrali ratownictwa gór
niczego Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych Z. z. 

(Dokończenie, p. Nr. 12, str. 360). 

Inż. J. Juroff. Il. 

W pierwszej części niniejszego artykułu zosta
ły wyjaśnione te nieścisłości wzoru T affanela, które 
po wprowadzeniu w nim poprawek i przekształce
niu go czynią ten wzór zastosowalnym albo w wa
runkach znajdowania się w kopalni tak obfitych 
ilości pyłu węglowego, że ilości te nie potrzebują 
być brane pod uwagę przy obliczaniu ich stopnia 
niebezpieczeństwa, gdyż wystarczają w nadmiarze, 
by w obecności innych czynników stanowić mate
rjal wybuchający, lub też w warunkach, gdy pyłu 
tego jest bardzo mało i wobec tych małych ilości 
pyłu wybuch nie może mieć miejsca. 

Co się tyczy wilgoci, jako czynnika hamujące
flO przenoszenie się wybuchu, to wzór ten odpo
wiada również dwom typom kopalń, stojących pod 
względem wilgotności naturalnej na dwóch prze
ciwległych krańcach . Jeżeli pył węglowy jest pra
wie zupełnie suchy, należy wówczas zastosować 
wzór (2), gdzie wraz z popiołem uwzględnia się 
wpływ wilgoci, a więc symbol c przed~tawia popiół 
plus wilgoć. W przeciwnym razie, jeżeli pył jest 
przewilgotnialy i nasiąkł równomiernie wilgocią, to 
dla uwzględnienia wpływu wilgoci wstawia się 

ah 
czwarty wyraz do wzoru f , w którym „a" należy 

przyjąć w wysokości 1 OO. 
T affaneł nie daje niestety żadnego wyjaśnie

nia co do zmienności tego iloczynu „a" w zależno
ści od stopnia wilgoci naturalnej pyłu węgłowego 
i ustała jego wysokość niezupelnie dokładnie, gdyż 
poleca przyjąć go w wysokości „około" 100, w tych 
razach, gdy pył jest równomiernie przesiąknięty 
wilgocią i w wysokości 30, jeżeli wilgoć pochodzi 
ze zraszama. 

W jednym jak i w drugim wypadku stopień 
wilgoci może być najrozmaitszy i o ile pierwotny 
wzór T affanela może nie zupełnie ściśle i dokła
dnie odzwierciadlał wpływ wody, o tyle wzór po
prawiony wprowadził niejasność co do tego, kiedy 
należy uwzględniać wilgoć łącznie z popiołem, kie
dy zaś należy dla uwzględnienia jej wpływu zasto
sować czwarte wyrażenie. 

Dla wyjaśnienia tych wątpliwości, które często 
występowały przy obliczaniu stopnia bezpieczeństwa 
pyłu węglowego kopalń górnośląskich, zwróciłem 
się do p. Audiberta z prośbą o wyświetlenie, w ja-

kich wypadkach należy zastosowywać ten lub inny 
wzór. W swej uprzejmej odpowiedzi wyjaśnił mi 
p. Audi bert, że T affaneł układał swój wzór empi
ryczny głównie na podstawie doświadczen z zupeł
nie prawie suchym pyłem, który nie zawierał wię
cej niż 5°0 wilgoci, wobec tego w wypadkach, gdy 
wilgoć nie przekracza 5°0, należy zastosowywać wzór 
(2), o ile zaś pył jest wilgotniejszy, to należy do
dawać czwarte wyrażenie we wzorze T affanela. 

Wyjaśnienia tego nie można niestety uważać 
za wyczerpujące, gdyż ani Audibert w swym liście, 
ani też Taffaneł w żadnem ze swych sprawozdań 
nie podają motywów tego rodzaju zastosowywania 
wzoru T affanela. Doświadczenia nasze wykazały 
jednocześnie, że takie rozgraniczanie sfer zastoso
walności tego lub innego wzoru nie rozwiązuje za
dania. Liczne przykłady z praktyki naszej wyka
zały, że 0,5°0 łub nawet I ci; wilgoci poniżej lub po
wyżej pewnych jej ilości w pyle nie gra tak wiel
kiej roli, a gdyby nawet i tak było, to nie w tym 
stopniu, jaki wykazuje wzór Taffaneła. Przez do
danie bowiem czwartego wyrażenia dla uwzględ
nienia wpływu wilgoci, o ile jest jej choćby bardzo 
niewiele więcej niż 5%, otrzymuje się wartość dla 
S, t. i. dla stopnia wybuchowości nieproporcjonal
nie zwiększoną w porównaniu z tern niewielkiem 
zwiększeniem się stopnia wilgotności. 

Te wahania się wilgotności około granicy wy
znaczonej przez Audibert'a, t. j. około 5%, są w ko· 
palniach Górnośląskich nadzwyczaj częste. Chcąc 
zastosować się do wskazówek Audibert'a należało
by więc w razach, gdy wilgoć pyłu jest nawet bar
dzo nieznacznie większa niż 5°0, zastosowywać wzór 
o czterech wyrażeniach. W tych razach otrzymuje 
się jednak stopień bezpieczeństwa, wykazujący zu
pełną niewybuchowość tego pyłu, wówczas, gdy w 
sztolni doświadczalnej wybucha on i jest zupełnie 
podatnym materjałem dla przenoszenia wybuchu. 

Podajemy do ogólnej wiadomości te wady i 
medokładności we wzorze Taffanel'a, które, zda
niem naszem, przy jego zastosowywaniu w prakty
ce, mogą łatwo bardzo w warunkach kopalń zagłę
bi polskich wprowadzić w błąd i dać mylne wy
niki przy ocenie niebezpieczeństwa pyłu węglowe
go w jakiejś kopalni. O ile pierwotny wzór był 
zdaniem ich autora błędny i wyniki obliczania sto-· 
pnia wybychowości pyłu były o tyle niedokładne, 
Że aż trzeba było przeprowadz ić t e zmiany, które 
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go zmodyfikowały, o tyle, zdaniem naszem nowy tak samo żaden chodnik doświadczalny nie jest w 
wzór jest tern mniej poprawny i nadający się do stanie odtworzyć warunków kopalnianych, a więc 
zastosowania, przynajmniej w naszych warunkach. wyniki doświadczeń, przeprowadzonych z pyłem 

Nie należy przytem zapominać, że we wzo- węglowym w chodniku doświadczalnym, nie mogą 
rach tych uwzględnione zostały najważniejsze tył- również być uznane za miarodajne, a wnioskowanie 
ko czynniki, ktore występują w samym tylko pyle o wybuchowości pyłu na podstawie wyniku do· 
kopalnianym. Czynników zewnętrznych poza me- świadczeń, może również być omyłkowe. Ponie
tanem wzory te nie uwzględniają. A przecież ma- kąd jest ten zarzut zupełnie słuszny. Wyniki do
ją one niekiedy bardzo duże znaczenie i grają de- świadczeń, czynionych z pyłem węglowym o skla
cydującą rolę przy rozwijaniu się wybuchu pyłu dzie chemicznym i stopniu rozdrobienia, cechują
węglowego. Czynniki te stanowią częstokrotnie o I cych wyraźnie wybuchowość pyłu, lub też odwrot
tem, czy wybuch nawet bardzo wybuchającego py- I nie, wykazujących zupełną nieskłonność jego do 
łu węglowego zostanie przeniesiony na inne wyro· przenoszenia wybuchu, będą oczywiście potwierdza
biska lub zagaśnie w niewielkiej odległości od og- ły tylko wybuchowość lub nieskłonność do wybu
niska powstania wybuchu. Wykażemy następnie, chu takich pyłów, tak samo z resztą jak i oblicze
że równie dobrze pył zupełnie według obliczenia nie stopnia wybuchowości przy pomocy wzoru Taf
niewybuchający, może w niektórych warunkach być fanel'a. W tych razach jednak. już na podstawie 
znakomitym materjałem dla przeniesienia wybuchu. analizy można wyrokować o danym pyle. W wy-

. Tymi zewnętrznymi czynnikami są: rodzaj obu- padkach jednak, gdy z powodu swego składu fi-
dowy wyrobisk, rozmaite zachodzące zmiany w zycznego i chemicznego pył węgłowy stoi niemal 
przekroju wyrobisk, zagięcia i załamania w kierun- na granicy pomiędzy wybuchowością a brakiem 
ku chodników, mniejsze łub większe nierówności skłonnoś ;i do wybuchania, a w naszych zagłębiach 
na ścianach w piętrze i spągu, nierównomierność przeważnie z takimi właśnie pyłami węglowymi ma 
rozłożenia się pyłu węglowego , mniejszy łub wię- się do czynienia, ma się jedyną możność wyroko
kszy stosunek pyłu, uznanego za niebezpieczny, t.j. wania o jego wybuchowości, na podstawie kilka
o 7iarnie mniejszem niż 1 mm do całej ilości mia- krotnych prób wywołania wybuchu w sztolni do
łu węglowego, z którym pył jest zmieszany na spą- świadczalnej. 
gu wyrobiska i t. d. Czynniki te są nadzwyczaj Jest rzeczą przytem konieczr.ą jednak, sztucz
ważnymi momentami i zależnie od tego, jak się nie ukształtować tak warunki najbardziej sprzyja
one wzajemnie ukształtowały względem siebie, mo- jące rozwojowi wybuchu, jak to może mieć miej
gą wpływać bardzo sprzyjająco na rozwój wybu- sce na kopalni. O ile podczas kilkakrotnych <lo
chu, a mogą też odwrotnie hamować wybuch i za- świadczeń choć jeden raz nastąpi przeniesienie się 
gasić go zaraz po jego powstaniu. Niektóre z po- wybuchu, to oczywiście pył taki, pomimo określe
wyżej wymienionych czynników występują stale i nia go drogą obliczenia jako niewybuchający, nale
nie są bynajmniej przypadkiem, którego oczywiście ży uważać jako niebezpieczny i odpowiednie środ
uwzględniać nie należy. Naprzykład ten lub inny ki zastosowywać w kopalni dla zwalczania iego wy· 
sposób rozłożenia się pyłu węglowego, jak również buchów. Różnica pomiędzy badaniem pyłu w 
ilościowy jego stosunek do całej ilości miału wę- sztolni doświadczalnej i sposobem rachunkowym 
glowego, z którym jest on zmieszany, są czynnika- polega właśnie na tern, że doświadczenia w sztolni 
mi nie przypadkowymi, a występującymi w · pew- doświadczalnej dają nam różne wyniki, zależnie od 
nych wyrobiskach , a nawet może w pewnych po- warunków zastosowanych każdorazowo i mamy 
kładach jako warunek stały, a przynajmniej bardzo możność oszacować pył dany według najgors~ego 
mało zmieniający się. Wzór Taffanel'a tych czyn- wyniku; przy obliczaniu zaś stopnia wybuchowości 
ników nie uwzględnił i uwzględnić nie mógł, gdyż wzorem Taffanel'a, możemy otrzymać jeden tylko 
jest ich za dużo . Niemoże więc ten wzór w żaden rezultat i bezkrytycznie uwierzyć w jego prawidło
sposób być pomocnym przy stawianiu horoskopów wosc. Jak wiemy z interpretacji wzoru Taffanel'a, 
co do tego, czy w danym wyrobisku nastąpić mo- jedna cała liczba 47 w warunkach mniej sprzyjają
że wybuch lub też nie, a jest tylko wskazówką, cych wybuchowi i 62 w warunkach łatwiejszego 
czy w danej sztolni doświadczalnej, przy pomocy przenoszenia się wybuchu, jest tą granicą pomiędzy 
której został on na podstawie doświadczeń ułożo- wybuchowością a brakiem skłonności do przeno
ny, nastąpi wybuch badanego pyłu węglowego czy szenia wybuchu pyłu węglowego. Wszystkie war
też nie nastąpi . Wszelkie sprawdzania tego wzoru tości stopnia wybuchowości poniżej tych liczb, cha· 
drogą doświadczeń, robionych w sztolni doświad- rakteryzują pyły wybuchające, a powyżej-pyły nie
czalnej, jak to już miało miejsce w Bruceton, bę- wybuchające . Faza przejściowa nie jest uwzględ
dzie również tylko sprawdzeniem, czy wzór ten dla niona, pomimo to, że bardzo znaczna ilość pyłów 
danej sztolni jest odpowiedni, a w żadnym razie węglowych winna być zaliczona do kategorii py
nie będzie sprawdzeniem, czy wzór ten nadaje się łów, wybuchowość których stoi pod znakiem zapy
dla praktycznego użycia go przy określaniu wybu- tania. Nie możemy przeczyć , że teoretycznie jest 
chowości pyłu węglowego w kopalni. to zupełnie może prawidłowe i że cyfry te odpo-

Mógłby nas wobec tego spotkać zarzut, że wiadają w zupełności odpowiednim wynikom do-
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świadczeń, wykonanych w Lievin w sztolni do- dzo niebezpieczna podczas wybuchu. Na spągu zaś 
świadczalnej. Twierdzimy jednak z calą stanow- pyl ten najniebezpieczniejszy jest zmieszany z mia
czością na podstawie wyników naszych doświad- lem, tworząc niewielki zazwyczaj odsetek całej ilo
czeń, że nie można powodować się temi cyframi ści drobnego węgla. Jeżeli więc dla wzięcia próby, 
przy określaniu wybuchowości pyłu węglowego i zmieciemy caly pył ze ścian i wszystkich przed
bezpieczenstwa jego w kopalni . Najwidoczniej miotów w danem wyrobisku i zmieszamy go z py
przypisuje T affanel wielkie znaczenie tym granicz- lem, leżącym na spągu, to okaże się, że odsetek 
nym cyfrom i najmniejsze odchylenie się od nich najdrobniejszego pyłu w calej próbie będzie stosun
otrzymanej wartości dla stopnia wybuchowości, już kowo dość mały i niewystarczający dla przenosze
stanowi o tern, do jakiej kategorji należy badany nia wybuchu. Wzór Taffanela wykaże nam znacz
pył zaliczyć, skoro nleca wielką dokładność przy ny stopień bezpieczeństwa tego pyłu, a nawet pył 
określaniu poszczególnych czynników, wchodzących ten rozsypany w sztolni doświadczalnej nie wybuch
w skład jego wzoru. Ułamek więc jak naprzykład, nie, potwierdzając wyniki obliczenia wzoru. Będzie 
przy określaniu lotnych części, ma według T affa- to jednak zupełnie mylnie przeprowadzone badanie 
nel'a swoje znaczenie i winien być dokładnie uwzględ- i nie będzie odpowiadalo istotnemu stanowi rzeczy. 
niony, gdy tymczasem cały szereg pyłów węglo- Jako przykład, podaję następujące warunki zalega
wych o stopniu bezpieczeństwa daleko wyższym niż nia pyłu węglowego na jednej ze zbadanych już 
47, okazują się doskonałym materjałem do przeno- kopalń. Na stropnicach i na ścianach chodnika 
szenia wybuchu i odwrotnie o mniejszym stopniu osiadł najdrobniejszy pył, zaniesiony tu prądem po
bezpieczeństwa w rzeczywistości nie wybuchają. wietrza w · ilości 480 gr na metrze bieżącym tego 
Z powodu nieuwzględnienia tej fazy przejściowej, chodnika, co przy powierzchni przekroju chodnika, 
dla której należałoby pozostawić cały szereg liczb wynoszącej 4 m2, czyni około 120 gr w jednym me
określających wartość stopnia bezpieczeństwa, uwa- trze sześciennym tego wyrobiska. Na spągu zaś 
żarny, że posługiwanie się tym wzorem może nara- znajduje się pył węglowy w ilości 2,0 kg w przeli
zić kopalnie nie.kiedy na bardzo przykre niespo- czeniu na jeden metr kubiczny tegoż wyrobiska. 
dzianki, przynajmniej w warunkach, jakie spotyka- Pył znajdujący się na spągu, zawiera tylko 4'~ pyłu 
ją się na każdym kroku w naszych kopalniach . najdrobniejszego. Przy zmieceniu i zmieszaniu ca-

Dalszą. a nie mniej ważną przyczyną wadli- łej ilości pyłu ze ścian i spągu dla otrzymania pró
wości obliczeniowego sposobu określania stopnia by pyłu węglowego i zbadania jej w chodniku do
niebezpieczeństwa pyłu węglowego, jest to, że wy- świadczalnym, będzie ona zawierała 9,4% pyłu naj
rażony jest w formule T affanela stosunek pyłu naj- drobniejszego . Pyl o taki em rozdrobieniu okaże się 
drobniejszego do całej ilości pyłu, bez uwzględnie- zarówno według wzoru Taffanela jak i przy ostrze
nia, jak się ten pył w kopalni rozłożył i zgrupował. liwaniu go w chodniku doświadczalnym zupełnie 
Doświadczenia Taffanela, poprzedzające zestawie- bezpiecznym i nie przeniesie wybuchu, o ile nie 
nie jego wzoru, robione były z pyłem, który zawie- uwzględni się przy rozsypywaniu jego w chodniku 
rał najrozmaitszy odsetek pyłu najdrobniejszego. jego rozłożenia się, jakie miało miejsce w kopalni, 
Pył ten jednak był zawsze dobrze zmieszany i rów- a sypać będziemy pył zmieszany, jak przy braniu 
nomiernie rozsypany w sztolni doświadczalnej Wo· próby i posiadający 9,4°0 pyłu najdrobniejszego. 
bee tego zupełnie niezależnie od tego, w jakiem Oczywiście takie badanie pyłu tego będzie zupeł
miejscu wziętoby próbę w sztolni doświadczalnej nie nieprawidłowe i nie może nam dać wyników, 
po rozłożeniu w niej pyłu dla doświadczenia, wy- na podstawie których sądzićby się dało o stopniu 
kazałyby one mniej więcej ten sam wszędzie pro- wybuchowości tego pyłu. Badając pył ten w sztol
centowy stosunek pyłu najdrobniejszego do całej ni doświadczalnej, należy tak go rozmieścić dla 
ilości pyłu o grubszym ziarnie. Tymczasem w wy- przeprowadzenia próby wywołania w nim wy bu
ro bis kach kopalnianych w bardzo wielu wypadkach chu, jak był on rozmieszczony w kopalni. Pył ten 
tak nie jest. W wyrobiskach, gdzie odbywa się in- wówczas okaże się skłonnym do przeniesienia wy
tensywny przewóz, lub odstawa węgla odbywa się buchu, gdyż sama tylko jego ilość, na ścianach le
w rynnach ruchomych, jak również w wyrobiskach, żąca, jest materjałem, wystarczającym · dla przenie
gdzie prąd powietrza przenosi i o sadza na ścianach sienia wybuchu. 
i różnych przedmiotach, jak rury. obudowa i t. d. Ograniczamy się tylko do powyżej podanych 
sporo najdrobniejszego pyłu węglowego, widzimy uwag co do wzoru Taffanela, dla udowodnienia, że 
zupełnie inne rozgrupowanie tego pyłu najdrobniej- wzór ten nie może być uogólniany dla wszelkich 
szego a zarazem najniebezpieczniejszego, niż to, warunków, napotykanych w kopalni, nawet .w tych 
które miało miejsce w sztolni doświadczalnej przy granicach, jakie dla wzoru swego zakreślił jego 
doświadczeniach Taffanela. We wspomnianych wy- autor. Zalecane przez T affanela dodatkowe bada
robiskach osiada najdrobniejszy pył na wszelkich nia dla wprowadzenia poprawek, zależnych od za
załamaniach skał, na ścianach i piętrze, na stropni- głębia, a nawet niekiedy od pokładu, dla którego 
cach, rurach i t. d., jest on tu prawie w zupełnie wzór ten zastosowuje się, odnoszą się tylko do czę
czystym stanie pod względem swej drobnoziarni- ści lotnych węgla. Uwagi zaś, które w obu częś
stości i minimalna warstwa jego może już być bar- , ciach niniejszego artykułu poczyniliśmy, a z których 
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uważamy za najważniejsze te, które są podane w I przyspieszającym powstanie i rozwm1ęcie się wybu
pierwszej części niniejszego, oraz uwagi, odnoszące chu pyłu węglowego. Wobec tego zbliżają się na
się do niejasnego uwzględnienia wpływu wilgoci na sze kopalnie coraz bardziej, pod względem właści
przebieg wybuchu, są naszem zdaniem bardzo isto- wości ich pyłu węglowego, do pewnej granicy, po 
tne i zasługujące na wyświetlenie ich przez auto- za którą ich pył węglowy stanie się niebezpiecz
rów wzoru dla obliczenia stopnia wybuchowości nym. 
pyłu węglowego, jako uwagi nie poruszane dotąd Na podstawie dotychczasowych badań pyłu 
w literaturze technicznej. kopalń górnośląskich, przeprowadzonych przez ko-

Dla nas więc, mających na względzie kwestię palnię doświadczalną „Barbara", gdzie mniej więcej 
pyłu węglowego w polskich zagłębiach, ten sposób została już zbadana połowa eksploatowanych po
-sprawdzania niebezpieczeństwa pyłu węgłowego kładów górnośląskich, możemy wypowiedzieć zda
drogą obliczania według wzoru algebraicznego, jest nie, Że dotychczas napotykany pył węglowy nie 
niestety nieprzydatny. Pokłady węglowe naszych jest w przeważnej swej części niebezpieczny; w 
zagłębi nie wytwarzają tak obfitych ilości pyłu, ja- pewnej jednak swej części skłonny jest on tworzyć 
kie się widzi w Westfalji, zagłębiu Donieckiem i in- umiejscowioue wybuchy, a więc wymaga zastoso
nych. Poza tern obfitują nasze kopalnie w dość wania pewnych Środków ochronnych, a tylko w 
znaczną ilość wody, więc pomimo to, że węgiel odosobnionych wypadkach przedstawia materjał, 
nasz zawiera przeważnie duże ilości części lotnych, mogący przenosić wybuchy na większe odległości. 
nie mniej przeto pył -węglowy w naszych kopal- Warunki jednak, w których pył węglowy się 
niach jest materjalem, nieskłonnym przeważnie do wytwarza zmieniają się dość prędko i właśnie cho
przenoszenia wybuchów. Eksplozje, które dotych- d'l:i o to, aby w porę rozpoznać to przejściowe sta
czas zdarzały się, miały charakter lokalny. Wybu- djum, kiedy pył danej kopalni staje się już niebez
chy te nie przenosiły się na dalsze wyrobiska, a piecznym, aby w porę za&tosować niezbędne środ
więc i liczba ofiar bywała zawsze stosunkowo jak ki ochronne i nie dopuścić do katastrofy. Okre
na katastrofę wybuchu bardzo mała. Wybuch na śłenie właśnie stopnia niebezpieczeństwa takiego 
kopalni Heinitz, graniczącej z kopalniami polskiego pyłu węglowego, znajdującego się w tern stadjum 
Śląska Górnego, zawdzięcza swój rozwój specjał- przejściowem i zakwalifikowanie jego do szeregu 
nym nieszczęśliwym okolicznościom i zbiegowi wy- już niebezpiecznych pylów, jest rzeczą niezmiernie 
padków, sprzyjających jego rozprzestrzenieniu się. ważną, lecz jednocześnie bardzo trudną. Posługi
Z biegiem czasu jednak, w miarę posuwania się wanie się w takich właśnie warunkach wzorem Taf
robót eksploatacyjnych do głębszych poziomów, a fanel'a, jest według nas rzeczą bardzo niewskaza
szczególniej z powodu coraz większego zastosowy· ną, a nawet niebezpieczną , gdyż otrzymane mylne 
wania mechanizacji środków wytwórczych, ilość py- wyniki mogą albo narazić daną kopalnię na niepo
łu węglowego coraz bardziej wzrasta i wzrastać trzebne koszty, albo też i co jest daleko gorsze, 
będzie. Nadomiar pokłady niemetanowe dotąd uśpić czujność dozoru technicznego i przez to przy
zaczną wydzielać metan, który w małych nawet czynić się do przykrych niespodzianek. 
bardzo ilościach jest katalizatorem, że tak powiem, 

Prof. I. FESZCZENKO-CZOPIWSKI i Docent, a diunkt W ŁOSKIEWICZ, 
Kraków, Akademia Gó•nicza 

Zakład Metalografji Akademji Górniczej w Krakowie. 
(z okazji pięciolecia istnienia 1922-1927). 

(Dokończenie, p. Nr. 12. str. 366). 

II. Metalografja i Obróbka Termiczna. prof. 
kontr. I. Feszczenko -Czopiwski, 4 godz. wykład. 
I godz. ćwicz. na V sem. wydz. hutniczego. 

Część I-a. 

Metoda chemiczna. Analiza termiczna. Reguła 
faz. Krzepnięcie metali: mieszaniny, roztwory stałe, 
związki chemiczne trwałe i nietrwałe. 

Stopy pseudopodwójne. Równowaga nietrwała. 
Rozpuszczalność ograniczona, wpływ temperatury. 

Budowa metali, budowa stopów. Metody ba- Teoria roztworów stałych. Krzywe stygnięcia. Prze-
dań: bezpośrednie i pośrednie, kolejność metod. miany allotropowe. Badania punktów przełomo-

Mikrografja i makrografja. Mikroskop. Przygo- wych. Reakcje w stopach stałych. 
towanie próbek. Filjacja. Inkluzja. Polerowanie. Wy- Metody elektryczne: przewodnictwo ełektrycz
trawianie. Obserwacja. Fotografowanie. I ne, współczynnik zmiany oporu elektrycznego, zdoi-
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ność termoelektryczna 1 JCJ zmienność. Napięcie 
elektrolityczne. 

Własności mechaniczne: twardość i miękkość, 
wytrzymałość. 

Metody drugorzędne: gęstość, rozszerzalność, 
przewodnictwo cieplne, ciepło tworzenia, własności 
magnetyczne. 

Część Il-a. 

Stoµy miedzi: a) podwójne z Cu20, P, Mn, 
Au, Ag, Ni, Al, Zn, Sn, stopy przemysłowe: bron
zy, mosiądze, łożyskowe, b) stopy potrójne: mo
siądze i bronzy specjalne: melchior, najzylber. 

Stopy szlachetnych metali. Stopy niklowe i 
kobaltowe. Biały metal. Łożyskowy metal. Sto
py miękkie i niskotopliwe. 

Stal węglowa: klasyfikacja, budowa, właściwo
ści, obróbka termiczna (wyżarzanie, hartowanie, od
puszczanie, ulepszanie). 

Stopy żelaza z S, P, As, Cu, Mn, Si, Ni, Cr, 
V. Stopy potrójne z żelaza i węgla z Cr, W, Mo , 
Ni, Co: Stale narzędziowe, stale specjalne i kon
strukcyjne, nierdzewiejące i szybkotnące. 

Część III-a. 

Zgniot: wpływ zgniotu na właściwości mecha· 
niczne, ulepszanie przez zgniot, stopień obróbki, te
orja zgniotu. 

Otrzymanie kryształów pojedynczych, ich włas
ności i zastosowanie. 

Starzenie metali i stopów: samoulepszanie 
przez starzenie. Zmęczenie. 

Wpływ niskich temperatur na metale i stopy, 
kruchość na zimno. 

Wpływ temperatury na zgniecione metale 
stopy. Rekrystalizacja. 

Teoria rekrystalizacji. Kruchość na gorąco. 
Wyżarzanie. Przegrzanie. Kruchość wyżarzania. 
Hartowanie. Odpuszczanie. Ulepszanie ter-

miczne. 

Procesy polegające na zjawiskach dyfuzji: na
węglanie, odwęglanie (decementacja), naborowywa
nie, nachromowywanie, naazotowanie, szerardyzacja, 
kaloryzacja. 
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at Treatment of Iron and Steel", Cambrige 1920. 

14. ~- Rozenhain: „Physical Metallurgy", 
London 1919. 

15. S. Hoyt: „Metallography" part I and li, 
New-York. 

16. C. Desch: „Metałlography", London 1922. 
17. Z. Jeffries and R. Archer: „ The Science 

of Metals", New-York 1924. 
18. L. Guillet: „Les metodes d'etude des 

Alliages Metalliques", Paris 1923. 
19. L Guiłlet et A. Portevin: „Precis de Me-

tallographie", Paris 1924. . 
20. ]. Cavalier: "Lec;:ons sur !es Alliages me· 

talliques, Paris 1921. 
21. H. Howe: „La Metalłographie de l'Acier 

et de la Fon te", Liege 1921. 
22. Stahl und Eisen, Diisseldorf. 
23. Zeitschrift fiir Metallkunde, Berlin. 
24. Mitteilungen aus Kaiser-Wilhelms Institut 

fiir Eisen und Matałlforschung. 
25. Revue do Metalłurgie , Paris . 
26. Journal of the Iron and Steel Institute, 

London. 
27. Journal of the Institute of Metals, London. 
28. Transactions of the Amer. Inst. of Mining 

and Metałlurgical Engineers, New-York. 
29. Chemical and Metallurgical Engineering, 

New-York. 
30. Żurnal Ruskawo Metałurgiczeskawo Ob

szczestwa, Petrograd. 
Ill . Ćwiczenia z Metalografji, prof. kontr. I. 

Feszczenko-Czopiwski, I godz. w V sem. i 4 godz. 
w VI sem. na wydziale hutniczym. 

A. 
I. 

0,4, 0,85. 
2. 
3. 
4. 

ganowe, 
5. 

mosiądz . 

A n a I i z a m e t a I o g r a fi c z n a: 

Żelazo i stal: szlify o zawartości 0, 1°0 C, 
1.3% C. 
Surowce: biały pstry i szary. 
Żelazo pudlarskie, fosforowe, siarkowe. 
Stale specjalne: niklowe, chromowe, man-
szybkotnące. 
Stopy: biały, łożyskowy, lekki, bronz i 

B. A n a 1 i z a t e r m i c z n a: 

6. Cechowanie termoelementu. 

ne, 

7. Punkty przełomowe. 
8. Krzywe krzepnięcia: stopy nadeutektycz· 

eutektyczne, podeutektyczne, metale czyste. 
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9. Hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, 
zgniot. 

C. A n a 1 i z a m a k r o s k o p o w a: 

1 O. Badanie odczynnikiem Heyn' a. 
I I. Badanie odczynnikiem Steadt'a. 

D. Fot ogr a f ja: 

12. Mikrofotografja. 
13. Makrofotografja. 

IV. Ćwiczenia z obróbki termicznej. prof. 
kontr. I. F eszczenko-Czopiwski 3 godz. wykład. na 
VII sem. wydziału hutniczego. 

I) Synteza termicznej obróbki stali węglistych, 
niklowych, chromowych, wolframowych, wanado
wych, chromo-niklowych, szybkotnących i t. p. (har
towanie, wyżarzanie, odpuszczanie, uszlachetnianie 
i t. d.). 

2) Synteza poprawiania stali zepsutych zapo
mocą obróbki termicznej i mechanicznej (stałe prze
grzane, przehartowane, zgniecione, walcowane i 
kute przy zbyt niskich temperaturach i t. p.). 

3) Syntetyczne rozwiązanie zadań: otrzymać 
stał specjalną, posiadającą przepisane właściwości 
mechaniczne i konstrukcyjne (znaczna sprężystość 
przy znacznem w:vdłużeniu, znaczna twardość i po
datność, wysoka wytrzymałość na rozerwame i 
zgniot przy znacznem wydłużeniu i t p.). 

4) Rozwiązanie zadań: otrzymanie stopów, 
odpowiadających wymaganiom specjalnym, o prze
pisanych właściwościach chemicznych i fizycznych 
(białe stopy, stopy łożyskowe, stopy na magnesy, 
na chronometry, odporne na działanie chemiczne 
i t. p.). 

S) Uszlachetnianie stali, metali oraz stopów 
przez wprowadzenie przez ich powierzchnię innych 
metali i metaloidów (chromowanie, kaloryzowanie, 
cementowanie, borowanie, azotowanie, decementa
cja i t. p.). 

6) Przygotowanie stopów lekkich i półlekkich. 
7) Aluminotermja. 
N. B. Każdy słuchacz jest obowiązany do prak

tycznego rozwiązania 2 zadań z pomienionego pro
gramu. 

V. Metale lekkie i ich stopy. doc. W. Łos
kiewicz, 2 godz. wykład. w sem. VI na wydziale 
hutniczym. 

Ogólna charakterystyka metali lekkich (Al, 
Mg, Ca), właściwości fizyczne i chemiczne. Sposo
by otrzymywania. Zastosowanie i znaczenie lek
kich stopów. 

Glin-zastosowanie: 

a) Stopy: wpływ poszczególnych domieszek 
na właściwości glinu (Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Mo, V, 
W, Sn, Cd, Bi, Pb, Ag, Au, Si, O, N, C). 

Stopy podwojne: Al-Mg, Al-Zn, Al-Cu, 
Al- Si (ma2'nalium, cyzkon, alcynk, Ni 2, alpaks 
i t. d.). 

Stopy potro1ne: Al-Cu-Zn, Al-Cu - Ni, Al 
-Cu-Mg, Al-Mg-Si. 

Stopy samoulepszające się (duralumin, „Y", 
alferium). 

Stopy termicznie ulepszane (lautal). 
Termiczna obróbka stopów lekkich (hartowa

nie, starzenie). 
Zasady obróbki termicznej. 
b) Aluminotermia: otrzymywanie czystych me

tali i stopów, spawanie. 
c) Pokrywanie glinem: kaloryzacja, proces 

Schoop'a. 
Magnez-stopy magnezowe (elektron). 
Wapń-stopy wapniowe. 
Beryl-stopy berylowe. 
Stopy lekkich metali, używane jako dezoksy

datory w metałurgji innych metali. 
T echnologja lekkich stopów: odlewanie, wal-

cowanie, tłoczenie i t. p. 
Literatura: 
1) Escard: I' Aluminium dans l'Industrie. 
2) Borchers: Aluminium. 
3) Anderson: Aluminium. 
VI. Fotografja praktyczna. docent inż. Wt 

Łoskiewicz, 1 godz. wykł„ 2 godz. ćwiczeń na V 
sem. wydz. hutniczego. 

Wykłady: 
I) Teoretyczne wiadomości z fotografii (zasa-

dy optyki, fizyko-chemiczne procesy}. 
2) Praktyka fotograficzna jednobarwna. 
3) Kolorowa fotografja. 
4) Rentgenofotografja. 
Ćwiczenia: 
I) Zaznajomienie się z konstrukcją aparatów 

fotograficznych. 
2) Czułość płyt, czas naświetlania. 
3) Wywoływanie, utrwalanie. 
4) Wzmacnianie, osłabianie. 
5) Kopjowanie na papierach. 
6) Powiększanie, przefotografowywanie, dia

pozytywy. 
7) F otografja na wolnem powietrzu. 
8) F otografja w lokalach zamkniętych (bu-

dynkach fabrycznych). 
9) Mikrofotografja. 
I O) Makro fotograf ja. 
11 ) F otografja kolorowa. 
12) Rentgenofotografja w zastosowaniu do me

tali (po zakupieniu odpowiedniej instalacji). 

IV. 
Organizacja zakładu w okresie spadku marki 

i następnie w czasie stabilizacji złotego była spra
wą bardzo trudną i ciężką. Każdy drobiazg musia
no zamawiać płacąc zgóry gotówką. Szczupłych 
dotacji nie wyasygnowano często w całości i nie
raz najskromniejsze przewidywania budżetowe za
wodziły. Wysiłki jednak kierownictwa Zakładu 
znajdowały zrozumienie i poparcie nie tylko u 
WP. Dziekanów i Świetnego Senatu Akademji, 
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lecz również i wśród kolegów kierowników innych Chemikalja, metale, szkło, naczynia la
Zakładów. W tern miejscu wspominamy z calem boratoryjne . . . . . . . 
uznaniem i wdzięcznością przekazanie pewnych fun- Płyty fotograficzne, papier fotograficzny, 
duszów na rzecz Zakładu Metalografii z dotacji odczynniki, naczynia fotograficz. 
Zakładu Metalurgji Żelaza (prof. H. Korwin - Kru- Wydatki gospodarcze, utrzymanie czy-
kowski), Walcownictwa i Kuźnictwa (ś. p. prof. A. stości i porządku, wydatki na ce-
Rodziewicz - Bielewicz), Maszynoznawstwa I (prof. le pedagogiczne i drobny remont, 

1927 

2 714 zł. 

920 „ 

Dr. J. Krauze), Maszynoznawstwa li (prof. E. Chro- poczta, przewozowe, lampy, opra-
miński), Maszyn Hutniczych (prof K. Łowiński). wa książek i t. p. . . . . . . 5 OOO „ 
Wspomniane Zakłady odstąpiły znaczne fundusze I Ogólne koszta około 67 040 zł. 
na zakupno różnych przyrządów, tak np. z subwen- . . . . . . 
cji katedry Metalurgii Żelaza zakupiono wielki mi- I . St'?s~m.~owo m~w1elbe wydatki m~tala~y~ne ~a-
kroskop metalograficzny systemu C. Reichert'a za lezy ~biasmc tern. ze drobny remont 1 mmeisze m-
1270 zł. w złocie; kosztem katedry Maszynoznaw- 1 stalacie wykonywa.no we własnym zarządzie silami 
stwa I nabyto prasę Brinell'a za 1843 zł.; z dotacji 

1 War~ztatu Mec?amcznego. ~ka~emji Górniczej (me
katedry Walcownictwa i Kuźnictwa zapłacono epi- chamk precyzyiny S. W?itow) 1 Warsztatu podręcz
diaskop za 1086 zł. i t . d. Tylko wspólnym wy- nego Zakla.d~ M.etalograf]l (laborant W. Odrzewołek). 
sitkiem całej Rady Wydziałowej przy stałej opiece . Z p~sr~? mwentci:rza Zakładu Metalografii na
Senatu mógł Zakład Metalografii zorganizować się lezy wymierne na~tępuiące przyrządy; ceny podane 
w tak krótkim czasie. w złotych w złocie: 

Wartość inwentarza Zakładu Metalografii wy- I. Wielk.i mikroskoi;> met.a-
nos1 obecnie około 54 OOO zł. w zlocie. Faktyczna logr°:f.1czny C. Re1chert a, 
wartość urządzenia zakładowego jest znacznie wię- całosc : · · · · · .· 1 270 zł. 15. IX. 22. 
kszą, a to dla tego, że najdroższe przyrządy zaku- 2. Mały, mikros~.op C. Re1-
piono w czasie dewaluacji marki niemieckiej i ko- ch.ert a, całosc · . 
rony austriackiej i płacono za nie tą walutą, po- 3. Mi~r<:skop „~. O." E. 
n':ldto niektó~e firmy d?-wa~y . nadzwyczajne rabaty I Le~t:z: a, całosc ·. ', . . 
(firma C. Re1chert w W1edmu 1 A. Amsler w Schaff- 4. E~i~łiaskop C. Zeiss a, ca-
hausen w Szwajcarii). łosc · · · · · . · 1 086 

5. Mikroskop juptner'a, ca-
lnwentarz Zakładu Metalografii podzielony łość . . . . . . . 

196 „ 16. X. 22. 

277 „ 10. I. 23. 

23. l. 23. 

113 " 1. IX. 22. 
według. poszczegó~nych paragrafów przedstawia się 6 Mikroskop statywowy C. 
w sposob następujący: Reichert'a, całość . . . 1 120 „ 3. XI. 22. 

Tablica IV. 7. Aparat fotograficzny „lca" 
„ 18 X 13, obiektywy 

Inwentarz Zakładu Metalograf11. Zeiss'a . . . . . . 2 744 „ 

Działy L. przedmiotów Suma 8. 3 ogniwa Pt- PtRh. Le-
Chatelier' a . . . . . 

I-a Biurka, stoły, stoliki 
1-b Szafy, etażerki, sofy 
1-c Krzesła, stołki , wieszadła 
1-d Deski, rysownice, płyty 

marmurowe 
Il-a Książki, czasopisma 
Il-b Wykresy, tablice 
ll-c Przezrocza, klisze . 

III-a Mikroskopy . 
IIl-b Pirometry, przyrządy do mie

rzenia i do badań mecha
nicznych, tablice rozdziel-
cze . 

24 
11 
59 

30 
113 
74 

18 

I 482 zł. 
I 027 „ 

668 

160 
3 441 

308 
453 

7 380 

9. 3 namiastki termoelemen
tu platynowego . . . . 

1 O. Miligalwanometer registru
jący, Hartmann i Braun . 
3 Miligalwanometry 1 I. 

12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

4 piece Heraeus' a . 
5 opornic do pieców He· 
raeus'a . . . . . . . 
Waga analityczna Bunge 
Brinellmeter . . 
Skleroskop Schor' a . . 
Prasa 30 ton na rozer
wanie i ściskanie A. Am-

754 „ 

210 

976 „ 
422 
685 

470 
351 „ 
150 „ 
508 

8. III. 25. 

16. IV. 24. 
30. VIII. 23. 

Ill-c Piece elektryczne i gazowe 
IIl-d Maszyny i narzędzia ślusar

skie 

54 
17 

25 367 • 
3441 „ sler' a. . . . . . . . 12 988 „ 13. Xll. 24. 

51 

Oprócz tego: 

Instalacje gazowe, elektryczne, wodocią
• gowe, murarskie . 

Zużywające się narzędzia warsztatowe 
(piły, pilniki, świdry, noże) 

18. Prasa Brinell'a 3 ton., 
10467 " Mohr i F ederhaff . . . 1 844 
54 194 zł. 19. Taran wahadłowy Charpy 

PSWIO., Mohr i F eder-

7. I. 25. 

haff . . . . . . 1 193 „ 16. li. 25, 
2 156 zł. 20. Przyrząd lusterkowy do 

mierzenia właściwości 
2056 „ sprężystych 3 106 „ 7. Il. 27. 
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21. Piec elektryczny Bor
chers' a . 

22. 
23. 
24. 

Piec Fletcher' a . 
Piec muflowo-gazowy 
Piec Mars' a do określe
nia węgła w stali . 

25. Piec elektryczny krypto
lowy . 

26. Pompa rozrzedzająca z 
motorkiem . 

27. Piec elektryczny muflo
wo-karborundowy . 

28. Polerka-szlifierka C. Rei
chert'a . 

29. Silnik 3-fazowy 10 KW. 
sprzęgnięty z dynamoma
szyną 6 KW. 
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173 „ 19. Il. 23. 
I OO „ I 2. IX. 2 3. 
I OO IO. I 24. 

697 „ 29. XII. 25. 

na rychłe zaspokojenie tych piekących potrzeb Za
kładu ze strony skarbu i widocznie jedynie hutni
czy przemysł krajowy może przyjść tu z pomocą, 
de niego więc zwracamy się tą drogą. 

V. 
Samodzielne prace naukowe rozpoczęto w Za

l OO „ 12. XI!. 25. kładzie Metalografji w roku 1925/ 26, t.j. z chwilą, 

866 
gdy na to pozwolił stan urządzenia Zakładu. Pra-

9. Xll. 25. 1 ca naukowa poszła w kierunku teoretycznym (teo
ria dyfuzji, teoria roztworów stałych) i w kierunku 

'/67 „ 5. X. 26. praktycznym (procesy ulepszania termicznego, me
tody badań mechanicznych materjałów konstruk-

560 „ 17. X. 23 . cyjnych). Zbierano również materiały dla kursu 
Metalografji i Obróbki termicznej w celu wydania 
ich drukiem. Szczegółowy c-harakter prac nauko-

2 OOO „ 7. IX. 24. wych wyjaśniają poniższe zestawienia. 
Prace wykonane i ogłoszone przez personel 

Zakładu Metalografji. 
30. Kompresor pionowy dwu. 

cylindrowy z napędem pa
sowym o prężności 6 atm., 
zbiornik powietrzny stało- A. P r a ce or Y g i n a 1 n e. 
wy pojemności 700 litrów, l) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „ Cementa-
regulator automatyczny ci- cja borem żelaza, niklu i kobaltu". Prace Aka-
śnienia i motor elektrycz- demji Górniczej w Krakowie, zesz vt S, 1925. Spra-
ny 5 KM. . 2 345 9. X . 25 wozdauia z pracy tej umieszczono w: a) Revue 

31. Strugarka z motorem. 3 540 „ 14. X. 26. de Metali. Paris 1926. Il. 267- 268, b) Journal of 
32. Tokarka stołowa 51 O „ 17 · IX. 23. the Iron and Steel Inst., London 1925. Il. 454, c) 
33. Polerka - szlifierka Pou- Journal of the Institute of Metals. 1926. Il. 476, d) 

lenc' a w Paryżu 593 „ ' 6. l. 25. Żurnal Ruska wo Metał. Obszczestwa. 1926. Il. 305-
Dotacja roczna Zakładu Metalografii wynosi 31 O, e) Stahł und Eisen. 1927. 

l'ł roku 1927-ym 8 850 zł. Na rok 1928-y zestawio-
no budżet Zakładu Metalografii w sumie 10 550 zł. 2) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „Ulepszanie 
z której to sumy przypada na dotację 9 750 zł., a miejsc spawanych elektrycznie drogą obróbki ter
reszta 800 zł. ma być pokrytą z taks laboratoryj- micznej". Lwów. Czasopismo Techniczne 1927. 
nych i odliczeń procentowych za ekspertyzy. Cala 172- 179. 
ta kwota wystarczy ledwie na zwykłą pomoc nau- 3) Prof. I. Feszczenko-Czopiwski: „Trwałość 
kową przy prowadzeniu ćwiczeń studenckich i naj- miejsc spawanych ałuminotermicznie" . Przegląd 
prostszych prac naukowych personelu zakładowego, r echniczny. 1926. 
na prenumeratę paru czasopism fachowych i na bie- 4) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „Stale na-
żący remont istniejących przyrządów. Zaledwie borowywane". Przegląd Techniczny. 1926. 
20'~ tej sumy możnaby użyć na zakupno nowych 51 Prof. I. Feszczenko-Czopiwski: „Cementa
przyrządów wrazie otrzymania I 00°0 dotacji, a obec- cja borem niklu i pewnych stali specjalnych". Prze
ne urządzenie Zakładu z tru-łem wystarc~a do wy- giąd Techniczny. 1926. 
konywania najprostszych robót. Brakuje cały sze- 6) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „Stałe na
reg dokładnych przyrządów do pomiarów dilato- , beryiowywane". Przegląd Techniczny. 1927. 73- 78. 
metrycznych, przewodnictwa elektrycznego i cie- 7) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „ Rysy w 
plnego, brakuje pieców dla wysokich temperatur, materiale blach kotłów parowych i przyczyny ich 
brakuje dobrej pompy próżniowej, ogniw, miliwolt- powstawania". Technika Cieplna. 1926. 93 97. 
metrów, materjalów surowych, brakuje nawet do- 8) Prof. l. F eszczenko-Czopiwski: „Jaką po
brej tokarni i t. d. Dla przeprowadzenia ćwiczeń winna być obróbka termiczna materjału blach ko
studenckich musimy przerywać prace naukowe, tłowych". Technika Cieplna. 1926. 107 116. 
gdyż ilość przyrządów do mierzenia temperatur 9) Prof. I F eszczenko-Czopiwski: „ Wytrzy
(ogniwa, m1Iiwołtmetry), nie pozwala na równocze- małość i twardość szwa spawanego zapomocą łuku 
sne ich prowadzenie. Brakuje urządzeń warsztatu elektrycznego, palnika ecetyłenowego i !?'azu wod
mechan!cznego, np. porządnej tokarki, piły, wier- nego; pochodzenie twardości szwów oraz uszlachet
tarki i t. p. Rozwój w końcu metod badań metalo- nianie szwów spawanych przez obróbkę termicz
graficznych wskazuje obecnie nowe sposoby badań ną". Technika Cieplna. 1926. 137 142, 160 164. 
metali i stopów, wymagających bard-zo drogich 1927. 2 4, 16- 20, 54 56 . 
urządzeń 1 badania rentgenograficzne, badania ter- 1 O) Prof. I. F eszczenko-Czopiws ki: „ O c1emna
miczne, batłania zmęczenia i t . p.). Niema nadziei wych pasmach na powierzchni stalowych wyrobów 
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obrobionych narzędziarni tnącemi i ścinającemi". 
Przegląd Techniczny. 1927. 

11) Docent inż. Wł. Łoskiewicz: „ Une etude 
sur le ternps d ' attaque aux reactifs micrographiques 
des alliages fer-carbone" . Revue de Metallurgie. 
192.3, str. 681. Robota wykonana w laboratorjum 
H . Le-Chatelier'a w Sorbonie, podczas pobytu z 
ram1ema Akadernji Górniczej w Paryżu. 

B. Prace oryginalne w druku: 

1) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „ Gluh- und 
Anlassprodigkeit des halbharten und w ei chen Stahl". 
Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hutten
mannischen V ereins. 

2) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „ Cementa
cja berylem niklu i pewnych stali specjalnych". 
Przegląd Techniczny. 

3) Prof. I. Feszczenko-Czopiwski: a) „O war
tości technologicznej prób hartowalności materiału 
blach kotłowych", b) „ O warunkach technicznych 
materiału blach kotłowych" , c) „ O trwałości ule
pszania termicznego" , Tech ni ka Cieplna. 

4) Asyst. inż. Z. Jasiewicz: „Nachromowywa
nie niklu i kobaltu" , Przegląd Górniczo-Hutniczy. 

5) Asyst. inż. T. Malkiewicz: „Krystalizacja 
i warstwowość stali półtwardych", Przegląd Górni
czo-Hutniczy. 

C. Prace or y gin a 1 n e w oprac o w a n i u: 

1 ) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: al „ Cemen
tacja borem i berylem kobaltu" , b) „Cementacja 
krzemem i tytanem żelaza, niklu i kobaltu" , c) 
„ Cementacja żelaza wanadem". 

2) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: a) „Cemen
tacja żelaza i stali specjalnych węglem" , b) „Te
oria procesu cementacji żelaza węglem". 

3) Doc. adj Wł. Łoskiewicz: „Zachowanie 
się składników metalograficznych i zjawis ko pośli
zgu w stalach miękkich i półwardych podczas pró
by na rozerwanie". 

4) Doc. adj. Wł. Łoskiewicz: „Próba Erich
se'h'a w zastosowaniu do badania odkształcalności 
samoulepszającego się stopu „ Alferiurn" ." 

D. Prac e kompilacyjne wydrukowane: 

1) Doc. adj . Wł. Łoskiewicz : „Lekkie metale 
i lekkie s topy" , Przegląd Górniczo-Hutniczy. 1925. 

2) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „Szkice z 
teorji metaloznawstwa", Przegląd Górniczo - Hutni· 
czy: a) „ O budowie metali i stopów metalowych". 
1925, 181 - 191 , 222- 227, 270- 277, b) „Umocnie
nie metali i ich stopów", 1925, 458- 465, 502-508, 
c) „ (I rekrystalizacji", 1925, 906- 922, d) „Starze
nie meta li i stopów metalowych", 1925, 1043- 1055, 
e) „Sarnoulepszanie podczas s tarzenia", 1926, 42-
52, f) „Zmęczenie metali i stopów metalowych", 
1926, 190- 199, 240-249. 

3) Doc. adj. Wł. Łoskiewicz: „Zastosowanie 
lekkich stopów w technice", Przegląd Techniczny, 

1925, 3.30- 333, 364- 366, 385- 387, 417- 420, 445-
- 447. 

4) Doc. adj. Wł. Łoskiewicz: „Czy stworze
nie przemysłu glinowego w Polsce jest możliwe?" , 
Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1926, 565- 575. 

5) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „ O stopach 
łożyskowych", Przegląd Górn.-Hutn„ 1927, 68-82. 

6) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „ O krucho
sc1 metali i stopów metalowych", Przegląd Tech
niczny, 1927, 231-235. 

7) Asyst. Z. Jasiewicz: „Stopy typu stellitów 
i nichromów", Przegląd Górn.-Hutn „ 1927, Nr. 9. 

8) Doc. adj. Wt Łoskiewicz: „Rozwój zasto
sowań glinu" , Przegląd Techniczny, 1927, 435- 441. 

E . P r a c e k o m p i 1 a cy j n e w d r u ku: 

I) Prof. I. F eszczenko-Czopiwski: „O mater
iale dla kotłów wysokoprężnych", Techn. Cieplna. 

2) Doc. adj . Wł. Łoskiewicz: „Stopy glin
krzern, przegląd współczesnych teorji ulepszania 
tych stopów", Przegląd Techniczny. 

3) Doc. adj. Wt Łoskiewicz: „O kadmie i je
go zastosowaniach"', Przegląd Górn.-Hutn. 

F) S t r e s z cz e n i a i tł u rn a c z e n i a. 

I) Doc. adj . Wł. Łoskiewicz: „Teoria i prak
tyka otrzymywania stali" przez Haakon Styri, Prze
gląd Górn.-Hutn., 1925, 7- 19, 54- 58, 96- 101. 

2) Asyst. Z. Jasiewicz: „Uwagi nad obecnym 
rozwojem wielkich pieców" Przegląd Górn.-Hutn„ 
1925, 426-429, 475- 478. 

3) Doc. adj . Wł. Łoskiewicz: „Wpływ ilości 
dysz na bieg wielkiego pieca" M. Derclay, Prze
gląd Górn.-Hutn„ 1925, 862- 879, 1926, 450 - 459, 
486- 498. 

4) Asyst. T. Malkiewicz: „Retorta z ogrzewa
niem wewnętrznern - odwrócony generator" , prof. 
W. Iżewski, Przegląd Górn.-Hutn., 1926, 156- 1 58. 

Poc~ąwszy od roku akademickiego 1926/27 
przyjmuje Zakład Metalografii dyplomantów, w ma
ju r. 1927 odbyła się obrona pierwszych prac dy
plomowych z zakresu metalografji, a mianowicie: p . 
Z. Jasiewicz: Cementacja chromem niklu i kobaltu 
i p . T. Malkiewicz: Warstwowość w stalach pół
twardych. 

Prawie od czasu swego powstania utrzymuj e 
Zakład Metalografii stały kontakt z zakładami prze
mysłowemi. Kontakt ten uskutecznia się przez wy
konywanie ekspertyz i wyrabianie opracowań pew
nych gałęzi przemysłu hutniczego. W minionym 
okresie czasu dokonał Zakład Metalografii eksper
tyz na następujące tematy: 1) o zastosowaniu ka
dmu, 2) o trwałości szwa spawania, 3) o przyczy
nach kruchości materiału blach kotłowych, 4) o ma
teriale s zyn kolejowych i o racjonalnej obróbce ter
micznej materiału szyn kolejowych, 5) o stopach 
łożyskowych, 6) o przyczynach powstawania cieni 
na tłoczonych i walcowanych wyrobach stalowychr 
7) o materiale na lufy karabinowe, 8) o warunkach 
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Fotogr. Nr. 2. 

Warsztat mechaniczny. 
(Na planie Nr. I). 

Fotogr. Nr. 1. 

Ogólny widok gmachu 
Podgórskiego Akademji Górniczej 

w Krakowie. 

Fotogr. Nr. 3. 

Hala maszyn i obróbki termicznej. 

(Na planie Nr . . n 
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Fotogr. Nr. 5. 

Laboratorium chemiczne. 
(Na planie Nr. 3). 

Fotogr. Nr. 4. 

Sala maszyn wytrzymałościowych. 
(Na planie Nr. 5). 

Foto gr. Nr. 6. 

Gabinet i pracownia profesora. 
(Na planie Nr. 6). 
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wyżarzania blach mosiężnych, 9) o stali narzędzio
wej i jej obró!,ce te:rmicznej i t. d. 

W czasach powojennych nie tylko metalurgja, 
lecz i technologia opiera się o metalografję w po
szukiwaniach odpowiednich materjałów konstruk
cyjnych. Zakład Metalografii Akademii Górniczej 

WŁADYSŁAW RAYJSKI. 

w Krakowie dąży w pełnem zrozumieniu swych za
dań i obowiązków do tego, aby stać się faktycz· 
nym ośrodkiem i podstawą wiedzy metalurgicznej 
Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej w Kra· 
kowie. W tern dążeniu przekraczamy próg drugie
go pięciolecia istn ienia. 

Automatyczna zapora, zabezpieczająca od .wpadania 
wozow do pustego przedziału szybowego. 

(Patent Pietrusky w Królewskiej Hucie). 

Wypadki wpychania wózków z 
urobkiem do pustego przedziału szybi
ków podziemnych zdarzają się najczę
ściej tam, gdzie stosunkowo nie dużo 
wozów opuszcza się danym szybikiem 
i gdzie wskutek tego nie opłaca się sta
wiać na górnym pomoście specjalnego 
sygnalisty; w takich warunkach sam 
ładowacz lub ciskacz, zapycha wóz ła
downy na klatkę i ściąga próżny wóz 
z klatki, p rzyczem często przez za
pomnienie nie przełoży bariery dla za
słonięcia pustego przedziału szybika. 

Zdarza si ę, że wskutek braku do
stetecznego oświetlenia górnego pomo· 
stu, a często wskutek nieuwagi za
pychacza, wóz został skierowany do 
niezasloniętego pustego przedziału szy
bikowego, wpada sam, pociągając nie
raz za sobą i zapychającego. 

W celu zabezpieczenia od tego 
rodzaju wypadków, wskazanem jest 
zapoznanie się zainteresowanych z pro
stym a praktycznym pomysłem, zabez
pieczającym automatycznie pusty prze
dział szybika od strony wjazdu. 

• 

d~:;_~„ 
- l i 

I 

I 

Pomiędzy szynami aa, stanowią
cemi dojazd do klatki w szybiku, umo
cowywuje się do legarów bb wązką 
płytkę blachy c, na której przy pomo
cy zawiasy d, umocowany jest dźwig e, obracający Po obciążeniu klatki, następnie przy opuszcza
się na osi f. I niu się klatki w dół, dżwig stopniowo wycofuje się 

W miarę zbliżania się klatki do poziomu gór- z podłogi klatki i przyjmuje pozycję pionową, za
nego pomostu, podłoga klatki zaczepia wiszący w gradzajac górną częścią wjazd do pustego przedzia
szybie dżwig e, dżwig obraca się wokoło osi f, kła- łu szybika. 
dzie się dolną połową na podłodze klatki , a górna Wyżej opisany przyrząd jest stosowany na ko· 
część dżwiga układa się pomiędzy szyny wjazdów- palniach śląskich . 
.ki, nie krępując przejścia woza z klatki na szyny. 
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Kronika bieżąca. 

Z władz górniczych. Pan Minister Przemysłu lewskiej Hucie - rejestratorem w tymże Urzędzie. 
Handlu zamianował: p. Stefanję Holeszównę prow. urzędnika w XI 

p. inż. Marjana Lubowickiego referendarza VIII st. sł. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Ryb
st sł. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kato- niku rejestratorem w X st. sł. w tymże Urzędzie. 
wicach - referendarzem w VII st. sł. w tymże I p. Jerzego Królikowskiego prow. urzędnika w XI 
Urzędzie. st sł. w Wyższym Urzędzie Górniczym - rejestra-

p. inż. Piotra Kowalczyka referenta w VII st. 1 torem w X st. sł. w tymże Urzędzie. 
st w Okręgowym Urźędzie Górniczym w Tarnow- p. Emila Świerczynę prow. urzędnika w XII st. 
skich Górach-radcą górniczy w VI st. sł. w tym- st w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Królew
Że Urzędzie . skiej Hucie- prowizorycznym urzędnikiem w XI st. 

p. Jana Nowaka urzędnika w VIII st. sł. w sł. w tymże Urzędzie. 
Okręgowym Urzędzie Górniczym w Królewskiej p. Pawia Koska prowizor. urzędnika w XU st. 
Hucie- kontrolerem górniczym w VII st. sł. w tym- sł. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowi-
7e Urzędzie. cach- - prowizorycznym urzędnikiem w XI st. sł. w 

Pan Dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego w tymże Urzędzie. 
Katowicach zamianował: Wszystkie powyższe nominacje ważne są od 

p. Pawia Kończaka kontrolera w IX st. sł w dnia I lipca roku 1927. 
Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
kontrolerem w Vlll st. sł. w tymże Urzędzie . 

p. Waltera Śmieszka kontrolera w IX st. sł. w 

Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach 
kontrolerem w Vili st. sł. w tymże Urzędzie. 

p. Józef a Przecz ka kontrolera w IX st sł. w 
Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku- kon
trolerem w VIII st. sł . w tymże Urzędzie. 

p. Romualda Smereczańskiego rejestratora w X 
st. sł. w Wyższym Urzęrlzie Górniczym w Katowi
cach - adiunktem kancelaryjnym w IX st. sł . w 
tymże Urzędzie. 

p. Jerzego Kozika prowizorycznego urzędnika 
w X st. sł w Wyższym Urzędzie Górniczym- ad
iunktem kancelaryjnym w IX st. sł. w tymże 
Urzędzie. 

p. Zofię Dalborównę prowizor. urzędnika w X 
st. sł. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kró-

Z przeglądu 

„Glucka uf". Nr. 10, r. 1927. 

Dr. inż. F. Heise, Bochum i dr. K. Drekopf, Derne: 
Obliczanie i pomiary ciśnienia i spadku ciśnienia prądu 
powietrznego w kopalniach. Pierwsza część artykułu 
omawia rozkład spadku ciśnienia a mianowicie : 
depresję wentylatorów oraz ciągu naturalnego. Jedno
cześnie podany jest sposób obliczania tego spadku 
z danych: rzeczywistego na zasadzie pomiarów ci· 
śnienia i obliczonego ciśnienia porównawczego. W 
części drugiej omówione są aparaty do mierzenia 
ciśnienia w zastosowaniu do pomiarów podziem
nych. 

Dr. inż. H. Joosten , Nordhausen: Pogłębienie szy-

Z Akademji Górniczej . 
W dniu 13 czerwca, roku 1927 uzyskali stopień 

inżyniera górm czego: 
p. Białobrzeski Stanisław 
„ Dziunikowski Kazimierz 
„ Keller Antoni 
„ Kiełbasa Leopold 
„ Kozarski Tadeusz 
„ Kowalski Eugeniusz 
„ Fleszar Bronisław 
„ Machalski Franciszek 
„ Michoff Kolju 
„ Nowotarski Stanisław 
„ Olszewski Jakób 
„ Płonka Leopold 
„ Talaga Paweł 
„ Ullmann Tadeusz. 

wydawnictw. 

bów przy pomocy zamrażania : Wychodząc z założe
nia celowości i istoty sposobu zamrażania omówio
ne są najpierw prace wstępne, oparte na znajomości 
terenu na podstawie danych z robót wiertni.czych 
na tym terenie; z tern związany jest ściśle sam spo
sób zamrażania i niezbędne do tego środki che
miczne i techniczne. Następnie przedstawione są 
poszczególne czynności przy tym systemie odbudo
wy szybu. Artykuł zaopatrzony w szereg rysunków, 
zestawień i t· .blic. 

Dr. W. S chliiter, Dortmund: Sądy pracy zamiast 
dotychczasowych sądów do spraw przemysłu górniczego. 

Rynek pracy w Niemczech w kw. IV r. 1926. 
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Nowy sposób określenia zawarto6ci popiołu w węglu. 
Sprawy gospodarcze: Liczba robotników pracu

jących i świętujących w zagł. Ruhr. Wytwórczość 
węglowa Niemiec w początku rb. Zarobki robotni
ków kopalnianych. Angielski rynek węgłowy i prze
tworów węglowych. 

Patenty. Wydawnictwa. Sprawy personalne. 

„Gliickauf", Nr. 11, r. 1927. 

Dr. ]. Schmidt, Recklinghausen : Znaczenie szwów 
smołowvch przy procesie koksowania. 

Najnowsze wyniki badań biegu wód i wykorzysta
nie tych wiadomości dla celów górnictwa. 

Autor zwraca uwagę na konieczność plano
wego i celowego badania biegu wód w kopalniach, 
ponieważ, jak wynika z artykułu, można wyciągnąć 
z tych własności duże korzyści dla danej kopalni. 

Dr. P. Krebs, Beriin: Znaczenie gospodarcze węgla. 
Porównanie transportu urobku pod ziemią taśmowe

go rynnowego. 
Sprawy gospodarcze: Stan gospodarczy Niemiec 

w początku r . b. Przemysł rudziany we Francji w 
końcu r. ub. Stan zarobkowy i rodzinny robotników 
kopalnianych w zagł. Ruhry. Stan przewozu w zagł. 
Ruhry w r . ub. Ceny węgła w zagł. Saary. 

Patenty. Wydawnictwa . 

„Gliickauf", Nr. 12, r. 1927. 

Dr. A. Weidel, Essen: Oczyszczanie od substancji 
phenolowych wód odpływowych z zakladów produkcji 
ubocznych i gospodarcze znaczenie tego oczyszczania. 

Markszajder W. Baldemar, Essen: Szkodliwy wpływ 
dymów kominowych w zagl. Ruhry. 

Ruch koncentracyjny życia przemysłowego w Niem
czech. 

Prof. H. Model, Freiberg: Współczynnik wydajności 
pracy sortowni. 

Asesor górniczy M . Grahn, Bochum: Elastyczne 
kierowniki szybowe. 

Sprawy gospodarcze: Handel zewnętrzny Nie
miec w okresie lat 1924- 1926. Stan bezrobocia w 
zagł. Ruhry w r. 1926-ym. Współczynnik cen hurto
wych w Niemczech. Stan wytwórczości i pracy w 
zagł. Ruhry. Angielski rynek węglowy i przetwo
rów węgłowych. 

Patenty. Wydawnictwa. 

„Gliickauf", Nr. 13, r . 1927. 

Dr. inż. O. Piitz: Opracowanie tego czy innego 
systemu podsadzania wyrobisk kopalnianych na podstawie 
uprzedniego dokladnego zbadania warunków geologicznych 
technicznych i gospodarczych kopalni. 

Dr. R. Kattwinkel, Gelsenkirchen: Określenie węgla 
i kamienia w materjale, dostarczanym do płóczek kopal
nianych. 

Lohr: Wyciąg roczny notowań stacji meteorologicz
nej w Bochum w r 1926-ym. 

Związki zawodowe urzędników i robotników w Niem
czerh z końcem r. 1925-go. 

Asesor górniczy H . Wachter: Wyniki pracy żer· 

dziowych maszyn wrębowych w saksońskiem kopalnictwie 
węglowem. 

Sprawy gospodarcze: Przemysł żelazny i stalo
wy w Niemczech w styczniu r. b. Przemysł węglo
wy Bawarji w r. 1926. Przemysł węglowy Prus w 
styczniu r. b . Wytwórczość, stan zarobkowy, prze
wóz i t. d. w zagł. Ruhry w styczniu r. b. 

Patenty. Wydawnictwa. 

Montanistische Rundschau, Nr. 1, r. 1927. 

Prof. Wilschowitz , Opawa: Niecka tektoniczna mo-
rawsko-śląskich bazaltów i główne poprzeczne załamanie 
„ Wielkiego Wgłębienia" (Waldeburskie Dyzlokacje) -
początek artykułu . 

Inż. Gustaw Ryba, Cieplice: Trzeci międzynarodo
wy kongres ratownictwa i pierwszej pomocy w nieszczę
śliwych wypadkach w Amsterdamie-początek artykułu. 

Statystyka: Przemysł węglowy w krajach euro
pejskich w listopadzie r. ub. 

Montanistische Rundschau, Nr. 2, r. 1927. 

Inż. G. Petrunnikov, Zemuń: Rudy Czarnej Góry 
pod Skopje, Macedonja. 

Proj . Wilschowitz, Opawa: Niecka tektoniczna mo
rawsko-śląskich bazaltów i główne poprzeczne załamanie 
„ Wielkiego Wgłębienia" (Waldeburskie Dyzlokacje) -
dokończenie artykułu. 

inż. Gustaw Ryba, Cieplice: Trzeci międzynarodo
wy kongres ratownictwa i pierwszej pomocy w nieszczę
śliwych wypadkach w Amsterdamie-ciąg dalszy. 

Sprawy gospodarcze: Przemysł maszynowy w 
Austrji w styczniu r. b. 

Statystyka: Wytwórczość węgla w Austrji i 
Czechosłowacji w listopadzie r. ub. Przemysł węglo
wy, stan zarobkowy i wydajność pracy na Wę
grzech w listopadzie r. ub . Swiatowe zapasy ole
JOW skalnych i węgla. 

Montanistische Rundschau, Nr. 3, r. 1927. 

Inż. August Feuchter, fochberg: Ilość i jakość otrzy
manego metalu przy procesie sortownictwa (wzbogacania) 
i analiza tego metalu-początek artykułu. 

Inż. ]. Plv1k, Praga : Maszyna osadzająca, czy 
aparat Reo. 

Inż. Gustaw Ryba, Cieplice: 7 rzeci międzynarodo
wy kongres ratownictwa i pierwszej pomocy w nieszczę
śliwych wypadkach w Amsterdamie-zakończenie. 

Sprawy gospodarcze : Lokomotywy opalane py
łem węglowym n a węgierskich kolejach państwo
wych. Swiatowy rynek węgłowy w r. 1926. 

Montanistische Rundschau, Nr. 4, r. 1927. 

Dr. inż. Ryszard Canaval, Klagenfurt: Źródła Lip
pitzbach pod Bleiberg. 

Inż. August Feucher, Jochberg: Ilość i jakość otrzy
mywanego metalu przy procesie sortownictwa (wzbogacania) 
i analiza tego metalu dokończenie. Artykuł wyczer
pujący i zaopatrzony w odnośne wykresy i zesta
wienia liczbowe. 
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Inż. Emil Sporn, Salzburg : Znaczenie gospodarcze 
kolejek linowych. 

Inż. E. Be/ani, Villach: O nowych próbach syn/e
tycznego wytwarzania diamentów. 

F. Holłerman, Essen : Niebezpieczeństwo wypadku 
w górnicłwie. 

Statystyka: Wytwórczość węgłowa w Austrji i 
Czechach w grudniu r. ub. Wytwórczość, stan zarob
kowy robotników i wydajność pracy w górnictwie 
węgłowem Węgier w grudniu r. ub. 

Montanistische Rundschau, Nr. 5, r. 1927. 

Inż. Józef Balek, Doubrava: Stan i organizacja 
ratownicłwa kopalnianego w Ostrawsko-Karwińskiem zagł. 
węglowem. 

Inż. Moriz Stipanitz, Ostrawa Śląska: Nowy spo
sób zakładania min w kopalniach. 

Sprawozdanie związku przemysłowców prze
mysłu górniczego, ·żelaznego i maszynowego w 
Austrii oraz związku hut w Austrii o położeniu na 
rynku zbytu w r. 1926. 

Statystyka: Stan przemysłu węgłowego Austrii 
w r. 1926. 

Montanistische Rundschau, Nr. 6, r. 1927. 

Inż Antoni Steininger, Wiedeń: Ocena techniczna 
wież wiertniczych. 

Hans Kampf, Wiedeń : Przyczynki do historji gór
nictwa w Austrji. 

Inż. ]. Plżak, Praga: ,\!!aszyna osadzająca, czy 
aparat Reo-dokończenie artykułu. 

Inż. Karol Patteisky, Ostrawa Śląska : Zależność 
własności spiekania się węgli Osłrawsko-Karwińskiego zagł. 
węglowego od ich wieku geologicznego. 

Statystyka - Statystyka wytwórczości żelaza i 
stali w Austrii w kw. IV r . 1926. Przemysł węglo
wy Czech w styczniu r. 1927. Wytwórczość, stan 
zarobku robotników i wydajność pracy w kopalniach 
węgla na Węgrzech w styczniu r. b. 

Montanistische Rundschau, Nr. 7, r. 1927. 

Inż. Józef Kern , Wiedeń: Górnictwo rudziane W 

Rosji obecnej. 
Inż. Rudolf Hohage, Ternitz. N. O: O stali świ

drowej. 

Montanistische Rundschau, Nr. 9, r. 1927. 

B. Draparla, Mor. Ostrawa: Jak zostały odkrył'! 
pokłady węgla w zagł. Śląsko-Ostrawskiem - początek 
artykułu. 

G. Schneider: Wydobycie ropy naftowej systemem 
odbudowy kopalnianej- początek artykułu. 

Statystyka: Niemieckie dostawy reperacyjne dla 
Francji w r. 1926 

Montanistische Rundschau, Nr. 10, r. 1927. 

B. Drapala, Mor .. Ostrawa: Jak zostały odkryte 
pokłady węgla w zagł. Sląsko-Ostrawskiem - dokończe-
nie. 

G. Schneider: f!J'ydobycie ropy naftowej systemem 
odbudowy kopalnianej dokończenie. 

Inż. Rudolf Winkler: Akumulatorowe lokomotywy 
podziemne 

Statystyka: Przemysł węgłowy Austrji w kw. I 
rb. Wytwórczość, stan zarobkowy i wydajność pra
cy robotników kopalnianych (kopalnictwo węgłowe) 
na Węgrzech w marcu r. b. 

Sprawy gospodarcze: Gospodarczość opalania 
pyłem węglowym. Zarobki robotników w czeskim 
przemyśle żelaznym. 

Montanistische Rundschau, Nr. 11, r. 1927. 

. Inż. Alois Czerniak, Aussig: Wzbogacanie mało
wartościowego węgla oraz przemiana węgla ze stanu sta
łego w stan płynny.- początek artykułu. 

Inż. Rudolf Mayer, Wiedeń: Gospodarka węglowa 
Austrji w r. 1926. 

Statystyka: Przemysł węgłowy Austrji w lutym 
r . b. Przemysł węglowy Czech w marcu r. b. 

Montanistische Rundschau, Nr. 12, r. 1927. 

Inż. Alois Czerniak, Aussig: W zbogacanie mało
wartościowego węgla oraz przemiana węgla ze stanu sta
łego w stan płynny.-ciąg dalszy. 

Dr. Hans Fleissner, Leoben : Uszlachetnianie i su
szenie węgla brunałnego.-początek artykułu. 

Zjazd hutników austrjackich w Leoben rv dniach 
28-30 maja r. b. 

Statystyka: Górnictwo węgłowe w Austrii w 
marcu r. b. 

Sprawy gospodarcze: Stosunki gospodarcze i so
cjalne w amerykańskiem górnictwie węgłowem. 

Najmniejszy aparat niwelacyjny. 
Statystyka: Gospoda rka węglowa Austrji w r. I Montanistische Rundschau, ·Nr. 13, r. 1927. 

1926 Przemysł węgłowy Czech w lutym r. b. Inż. Alois Czerniak, Aussig: Wzbogacanie mało-

M t · t' h Ru ds h u Nr 8 r 1927 wartościowego węgla oraz przemiana węgla ze stanu sta-on an1s 1sc e n c a , . , . · ~ ł · d 1 
łego w stan p ynny.-c1ąg a szy. 

Inż. Rom~n Mogi~nicki'. Mor. Ostra'?a: Regenera-
1 

Dr. Hans Fleissner, L.eoben: Uszlachetnianie i su-
tyczny nasyp piaskowy ;ako srodek przeciwko wybuchom szenie węgla branatnego.-ciąg dalszy. 
pyłu węglowego spowodowanego samozapalaniem się węgla. Statystyka: Statystyka Związku Hut w Austrii 

Statystyka: Wytwórczość węgłowa Austrii w za kw. I r. b. Kopalnictwo węgłowe Austrii w 
lutym r. b. Wytwórczość, stan zarobkowy i wydaj- kwietniu r. b. Kopalnictwo węgłowe Czech w maju 
ność robotników kopalniany ch na W '<grzech (ko- r. b. Wytwórczość, stan zarobkowy i wydajność 
palnictwo węglowe) w lutym r.b. Produkcja węgla w r. pracy w kopalniach węgła na Węgrzech w kwiet-
1926 w najważniejszych pod tym względem krajach . mu r. b. 
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Sprawozdanie Austrjackiego Alpejskiego To- jest w szereg rysunków, wykresów i tablic liczbo
warzystwa Górniczego (Osterr.- Alp.- Montangesell- wych. 
schaft), za rok operacyjny 1926. Hans Kampf, Wiedeń: Przyczynki do historji gór-

nictwa w Austrji. 
Montanistische Rundschau, Nr. 14, r. 1927. Dr. Hans Fleissner, Leoben: Uszlachetnianie i su-

szenie węgla brunatnego. - zakończenie. Artykuł b. 
Sprawozdanie Związku Górno-Styryjskich Za· treściwy. Omówione w nim zagadnienia są ilustro· 

kładów Żelaznych, Stalowych za rok operacyjny wane wieloma odnośnemi wykresami, rysunkami i 
1926. tablicami. 

Inż. Alois Czerniak, Aussig: Wzbogacanie mało- ' Statystyka: Produkcja węglowa Austrji w ma-
wartościowego węgla oraz przemiana węgla ze stanu sta- ju r. b. Austrjacka produkcja żelaza w kw. l r. b. 
lego w stan płynny. - zakończenie. Artykuł bardzo Stan przemysłu węglowego i zarobki robotników 
wyczerpujący poruszone zagadnienie i zaopatrzony kopalnianych w Czechach w marcu r . b. 

KRONIKA WĘGLOWA. 
Wykonanie planu przewozu węgla w czer

wcu roku 1927-go. Na odbytem w dniu 15-go lip
ca r. 1927-go posiedzeniu Komisji Międzyminister
jalnej dla opracowania planu przewozu na sierpień 
r . b. przy Ministerstwie Komunikacji zostały ogło- , 
szone następujące dane o przewozach za miesiąc 
czerwiec r. b. w poró .vnaniu z rokiem zeszłym: 

Przeładunek w 
następujące wyniki : 
Przeładowano przez 

portach w 

Gdańsk 
Gdynię 
Tczew 

Razem 

czerwcu r. 1927 dał 

334 945 ton węgla 
67 336 
15 081 

4 17 362 ton węgla 

Przeciętnie w dniu kalendarzow. 
w czerwcu 

Ogółem załadowano na P. K . P. 
Naładowano w obrębie w. m. 
Gdańska 

Przyjęto ładownych wagonów 
od kolei zagranicznych 

Tranzyt przez Polskę 
Ogółem praca wagon towaro

wych 

r. 1927 

13 197 

371 

750 
I 147 

15 465 

r. 1926 

12 372 

235 

399 
893 

13899 

Powyższe liczby zawierają między mnem1: 

G. Śla.ski I dla Polski 
I zagranicę 
I dla Polski 

Dąbrowski I zagranicę 
Krakowski I dla Polski 

I zagranicę 
Cieszyński krajowy . 

I 908 
I 538 

702 
325 
289 

15 
28 

W ogólnej liczbie 

przez Gdańsk . 
przez Gdynię 

węgla eksportowego 

760 
155 

przez porty rzeczne . 

Drzewa kopalnianego . 
„ obrobionego . 

Drzewa nieobrobionego 
opałowego . 

16 

138 
260 
484 
228 

I 367 
2 562 

912 
296 
249 

9 
26 

adresowano: 

612 
82 
49 

80 
210 
392 
238 

I 

Na wniosek przedstawicieli M. K. i M. P. i H. 
na miesiąc sierpień pozostawiono tak ogólne nor· 
my naładunku węgla, jak i jego przeładunku w 
portach te same, co w miesiącu lipcu , z tą tylko 
różnicą, co do norm portowego przeładunku, Że 
węgiel bunkrowy (25 OOO ton) na wniosek p. Szy· 
dłowskiego, popartego przez p. Olszewskiego włą
czony został do ogólnej normy przeładunku przez 
Gdańsk, tak że normy tego przeładunku na m1e
s1ąc sierpień będą: 

przez Gdańsk 
Gdynię 

325 OOO ton 
30 OOO „ (po za 

30 OOO ton Ro bura wynikające
mi z osobnej jego umowy). 

I 
Gdy część zebrania, na której ustalono plan i 

normy przewozów odbywała się pod przewodni
ctwem Dyrektora Departamentu Eksploatacji inż. 
Czapskiego, w pozostałej części dyskusyjnej przy· 
jął udział p. Minister Komunikacji Romocki, który 
objął przewodnictwo posiedzenia Na wstępie za
znaczył on znaczne zwiększenie przebiegów ładow-

i nych, co nasuwa możliwość poważnych trudności 
w jesieni i zimą, prosi zatem o wskazanie mu środ
ków ku ulżeniu tych trudności. P. Olszewski wska
zuj ąc na to, że dodanie do obecnego napięcia ru· 
chu (czerwiec 15, I 12 tysiąca własnego naładunku) 
przeciętnego obrotu buraków cukrowych (2, I / 2 ty· 
siąca dziennie), daje już wyniki rekordowe, jak nas 

I przyuczyło cl.oświadczenie zeszłej zimy, oświad cza, 
że patrzy na przyszły sezon z pewną obawą, i wi-
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dzi jedyny ratunek w przeniesieniu częsc1 1esien
nych przewozów na pozostałe 6 tygodni lata, w ja
kim celu trzeba: I) udzielić kredytów przewozo
wych conajmniej 2 miesięc~nych; 2) zniżyć ogól
ną taryfę przewozową na si na pozostały sezon 
letni, 3) wyzyskać wszelkie możliwości celem zwię
kszenia rozporządzalnego taboru. !.)rosi wszakże o 
opinję Ministerstwa Komunikacji. Dyr. Czapski 
oświadcza, że środki stosowane przez Ministerstwo, 
można podzielić na dwie kategorje: eksploatacyjne 
i ogólne. Eksploatacyjne są następujące: 

I) 5'~-wy dodatek za przewóz w wagonach 
krytych od I /VII jest zniesiony. 

2J Zaproponowano pracownikom kolejowym 
wzięcie obecnie całego deputatu węgla opałowego, 
oraz polecono Dyrekcjom zwiększyć możliwie za
pasy węgla. 

3) Od I VI skrócono ogólne terminy posto
jowego, wolnego od osiowego. 

4) Postanowiono zmienić warunki eksporto
wej XIX taryfy wyj. węglowej przez powrót do 
dawnych norm postojowych 16 godzin na kopal
niach i 2 dni w portach, jednocześnie zmieniając 
normę pociągową z 700 na 500 ton. 

5) Wpro"Vadzono specjalne naklejki na wa
gony eksportowe. 

6) Ułożono się z czeskiemi kolejami t;O do 
pomocy węglarkami czeskiemi, z niemieckiemi ko
lejami co do pomocy platformami niemieckiemi. 

Z ogólnych (poza eksploatacyjnych) środków 
wymagają podkreślenia: 

I) Zmierzając do zwiększenia rozporządzalne
go taboru, a mianowicie prócz dostarczonych już 
2 400 wagonów, dano nowy obstalunek na 2 OOO 
wagonów, z których I OOO węglarek ma być dostar
czone na I X r. b„ wynajęto 4 500 wagonÓ"Y od 
15 VII ze źródeł belgijskich, czeskich i austriackich. 

2) Skierowano do zmniejszenia liczby wago-. . 
now w remoncie a m1anow1c1e: 

1) odroczono termin normalnej rewizji wa
gonów, 

2) pobudowano specjalne tory do remontu 
wagonów na niektórych stacjach węzło
wych (Zajączkowo, Zaspe, Toruń i in.) 

Z inicjatywy przedstawiciela Rady Zjazdu, 
który, upewniwszy się, że skrócenie terminów po- I 
stojowych w kierunku portowo-eksportowym jest 
dotychczas zamiarem, mającym być urzeczywistnio- 1 
nym I sierpnia r. b „ zgłosił do niego protest, wy
wiązała się dyskusja co do punktu 4 powyższych 
środków eksploatacyjnych, w której protest ten zo
stał podtrzymany przez p. Szydłowskiego i p. Ol
szewskiego. Czy jednak wypowiedziane uwagi tra- I 
fiły do przekonania p. Ministra, niewiadomo. 

Prócz delegatów przemysłu węglowego, zabie
rali głos przedstawiciele przemysłu naftowego i 
drzewnego. Pierwsi użalali się na zakaz ładowania 
w Dyrekcji Lwowskiej i Stanisławowskiej odkrytych 
wagonów beczkami z naftą, co p. Czapski przy
rzekł usunąć, ostatni uskarżali się na brak długich 
platform. 

P. Minister Romocki, zakończywszy swój wy
stęp wezwaniem przemysłów do współdziałania z 
Ministerstwem Komunikacji opuścił zebranie. 

Uwaga: Dołącza się do niniejszego odbitkę z okól-
nika Departamentu Eksploatacyjnego Nr. 
IV. p. 2557/ 15 z dma 14 b. rr.., do odbior~ 
ców węgla. 

Ministerstwo Komunikacji 

Departament Ekspl. 

Nr . IV. 2857 13 . 

odpis. 

Warszawa, dn. 14 lipca r. 1927. 

W sprawie wykorzystania sezonu 
letniego do przewozu węgla. 

Do 

w ----------------- -------------

Wobec przewidywanego w nadchodzących 
okresach jesiennym i zimowym jeszcze bar~ 
dziej wzmożonych przewozów niż obecnie, a 
w szczególności przewozów produktów rolnych, 
buraków, nawozów sztucznych , węgla i drze
wa, zachodzi obawa, Że koleje będą odczuwa
ły w tych okresach trudności tak pod wzglę
dem zabezpieczenia przewozów ·dostateczną 
liczbą wagonów jak i wskutek możliwego wy
czerpania zdolności przepustowej niektórych 
najbardziej przeciążonych odcinków kolejo
wych, co może wywołać niekorzystne s kutki 
dla odbiorców. 

Ola zapobieżenia temu Ministerstwo Ko
munikacji uważa ze wszechmiar za pożądane, 
ażeby odbiorcy węgla, wyszczególnieni w li
ście kolejności naładunku węgla, koksu i bry
kietów, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Nr. 112, 
poz. 652 z dnia 9 /Xl r. ub., skorzystali z resz· 
ty sezonu letniego i już obecnie zaopatrywali 
się w węgiel na okresy jesienny i zimowy, co 
dałoby możność z pożytkiem tak dla kolei jak 
i dla odbiorców, wykonać te przewozy bez 
zwłoki w dostawie . 

D yrektor Departamentu 
( ) Czapski. 
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STATYSTYKA. 
Dane Departamentu Górniczo-Hutniczego M. P . H. 

Wydobycie węgla w Polsce w ma1u r. 1927 
(w tonach). 

W ę g i e l k a m i e n n y . 

r. 1927 r • 1926 r. 1927 r. 1926 

Nazwa okręgu górniczego ~ _; .~ ~ ~=e :--lazwa okręgu górniczego • = „ .! c 
-V' ::su 

i kopalni ·= ~eo·~ ·= ~~·;.~ ·= ~~·~·~ .„ N~·C ~ 

i kopalni 
u o o·..., 

::E c. ... ~ = ::; "'- ... s ::E Cl."'"~,.. ::E & ~.=ie e 
"O.; o "t'I~ o 

= c ..,_,.o "'O~ o 
o "" o "" o "" o "" 

Okrąg górniczy Katowicki. Okrąg górniczy Rybnicki. 
61 578' 

Zjed n. kop. Aleksander 36 634 201 :,SO 26 405 11:3 S.'i6 Anna 67 '.!24 3.19 4S4 293 274 

Bo er 40 781 209 820 3-l :104 16:3 324 Bielszowice 37n3 207 [)6+ :HS12 157 967 

Brade 35 i72 196 :'>07 27 011 I ~;, 409 Bliicher 30 276 218 rno H502 196 282 

Karo Jl) 913 ;i 86 1 2.J: 111 Charlotta !'>4 8!)9 317 49ł 36 39f> 19S !>\:JO 

Kleofas [)() 972 342 994 53 079 2!l7 41? I Donnersmarck . I 1 i .'i!l9 11 2 !'>72 - -

Emanuel i Książe !9481) 278 213 24 403 I 30 309 Dębieńsko . 4.'> 60:, 241 989 :39 f138 192 óf>4 

Ferdynand ~'i 102 273 382 40065 189210 Ema f>'.ll:J70 29.'J .'>12 36 897 191 164 

Jerzy . 23 7!)8 113 091 20 10.'J 98120 Ewa 114 1 680 176 1 273 

Giesche szyb południowy Hoym !'>7 207 2!'i2 437 42 244 216 450 

i północny 78 fitiO Knurów :3\) 0-16 200 810 :i2 849 ltiS 868 

Giesche-szyb Carmer 44 728 
692 7.)'.! 110 66:2 [)97 070 Romer 28 ;353 194 O!J2 :28 585 154 728 -

Szyby Piast (Henryk) 14390 6:3 763 7 4.'>8 :10?.19 Razem 4:29 216 2401 784 %8076 1771 460 

Hohenlohe-F anny 12 466 6;") 136 8 641 41 SS3 0
0 wydobycia w r. 1913-ym 101,86 1 114,00 s~. 98 8ł,08 

Huta Laury i szyby Rych-
tera. I !)8 2:26 562 !>74 8'> 132 , 420 :3.16 Okrąg górniczy 

Maks f>ł 7f>3 301l l 7ó ł 1 Sf>ó 205 746 Królewskiej Huty. 

Mysłowice I 70188 407 811!„ 1141:1 1 :34s s13 Wawel (Broni bor) 65 125 35-i lH 70060 332 739 

Nowa Przemsza - - 2.'> 5.18 Niemcy 476:H 27i :N I 43 78!'> :224 845 

Wujek 78 432 40!801 !'>9086 28!'> 087 Eminencja. 271)8.'J 14!'> 175 2; 405 111 715 

Silesia lf> 790 78 441 14 826 89 411 Pokój 50!'>00 274 :100 łl 400 !l:J7 700 

Waleska 8 641 H 104 9 999 !>4 3ł6 Go dulia 2:3 614 171 27G 19 .'>42 93 289 

Leopoldyna1) !36 3 301 - - Gotthard 44 ,iQ:3 253 024 40 :300 189 432 

Alma1) 21 ;, 1 353 - - Błogosławieństwo Boże - - 2 219 47 844 

Ligendza 1) 766 1 833 - -- Hrabina Laura 37 !76 215 069 33 240 166 055 

Polska1) 357 998 - - Hille brand 5!'> 'W6 274 11 3 43 291 224 455 

Waldemar1) - 950 - - Hugo (Menzel) 38 991 '.!Ol 92:2 33 109 139 254 

Piast . 19 1111 120000 20 276 96 437 

Razem -- Wyzwolenie 22 62.J: 132 716 21 '/42 120 749 
772 509 4258 8:n 634 5!'>5 3191 405 

~ wydobycia w r. 191 3~ym --- Św. Barbara 32 234 184 961 26 065 129 747 
72, 17 79.57 59,28 59,63 Św. Jacek . 49842 283 891 50 709 232 335 

Okrąg górniczy Tarnow- Lithandra 40 7:l6 213 889 83 106 1-15 -118 

skich Gór. Matylda- pole wschodnie 28453 141406 26 048 131 077 

Andaluzja . 26 284 131) 120 19 189 82 766 „ „ zachodnie 29 ó4.) 149 fil4 2[; 883 139 777 

Florentyna . 41 330 230 240 27 980 1:30 670 Śląsk 48 5ori :273 526 44460 213 160 

Radzionków 3S 442 248 696 21 184 120:314 Wolfgang 61 414 292 30!'> 28 725 152 991 

Razem 106 056 618 0:>6 68 3;,3 333 750 Razem 713 163 3952 572 62.'> 365 3089 019 

~ wydobycia w r. 1913-ym 
---

74,ó5 86,81! 48.05 46,92 ~ wydobycia w r. 1913-ym 65,06 I 7!'>,44 59,68 58,96 

') Kopalnia płytka. . 
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Rok 1927 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1926 

" " :I 
..>: „ ~ „ :I 

-:u. 
..>: „ -: 

Nazwa ~opalni " ... " -:u. 
„ 

N ::1 •I: al Nazwa kopalni " ... " .„ ·;o N ::1 • I: al ~ =' ~g -~ 
u~ o ._ <>..>:o·~ 

·;o .„ tl,.i ·g .~ 
::E o o..>: "' ::E o o.>: "' o.>:..>: „ 

c:i. ... e c:i.... e :E c:i. e e ::E 8. e ..>: e 
.,, o o o .,, .,, .,, o o 

o 
.,, .,, .,, .,, 
o o 

Okrąg Górniczy Jowisz 33 897 227 826 36 563 172 130 

Dąbrowski Mars . . . 6 457 37 540 3 612 19 9 12 

Kopalnie głębokie. Saturn 368'.l2 ~1 4 707 30 f>26 lf>l 25! 

W iktor (Milowice). 33 607 183 394 19 438 116 590 

Flora 31 876 l f>O 365 2f> 324 135 677 Razem . 1 530 978 I 206 417 
Ignacy (Mortimer) 13 698 92 278 11 788 

262 471 1 (\.')6 094 
67 628 

Jakób 11 679 73 608 13 33;, 66 2.'31 B. Kop . płytkie. 
Jerzy (Niwka) 24 689 148 480 13 592 85 328 Mała .Łagiszanka - - -- -

Juliusz 36 100 226 940 27 301 152 60.') Bory 2 039 - - -
Kazimierz 37 500 220 bOO 24754 135 ! 22 I --
Klimontów I 11 799 87 833 

Razem - 2 039 - -
12 627 77 299 

Klim ontów II I 005 ł982 1 01 1 5 351 
z kopalń głębokich 262 47] l 530 978 206 4 17 Il O.'l6 094 

Koszelew i Paryż 39 037 2453!2 36 267 !89 922 
Z kopalń płytkich . - 2 039 -

Modrzeiów 18 581 120 671 16 370 95 033 Ogółem 262471 1 533017 ~06 417 11 056 09-l 

Reden ' 
3ó 208 165 fi20 18 i:,59 931.'>5 w wydobycia 19 13 r. 3:,,22 I 99,Slł 67.02 I 68,81 o 

R azem 260172 1536 620 201 378 11 103651 

Kopalnie płytkie. 
O . g . Krakowski 

A l wina I 60 410 
Sobieski 17 1!4 g;, 03i 14 294 70385 

- --
Baśka 672 3 815 148 668 

Andrzej 38 56.'3 203 827 22 065 1'38 292 

Halina 4 655 22 553 
Szczotki (Pokład .) - - - 835 

:3 725 20 728 

Jawor - Jan Kanty 7 012 .">8181 4826 2f> 57;; 
- - - -

Józefa 30 397 
Kościuszko 17 124 121 395 14 329 76 352 

- -
Piłsudski 

Karol 3 594 16 6ó2 924 9 -±73 
32 318 213 530 26116 136 269 

Krystyna -- 150 124 
Janina 16 460 96 831 10 f>09 67 !'>76 

781 

Maksymilian . l 040 3 7891
) 60 

Artur 2!'> 371 176 850 21 908 107 0:32 
1 183 

Krystyna 
Michał . 92 2 613 821 

f> 884 31594 4 621 25 172 
6 25i 

Zbyszek 
Neptun l 4b0 5 243 555 2 689 

7 6!5 44923 7 399 38 491 

O rion 4 306 20 669 4 389 23 157 
Razem 167 521 11 042 lfi2 1126 067 I 685 977 

Porąbka 892 4 227 - 300 % wydobycia 19 13 r. 102,00 I 126,91 I 76 ,70 I 83,M 

Stanisław 3 140 lf> 934 3 825 22879 

S taszic . - - 50 1 344 Okrąg górniczy 

Sobiesław (daw. Wanda) - 496 - - C z ę stoch o w s ki 

Zdzisław I - 220 - 33 Węgiel brunatny 

Razem. 19 871 96 753') H 681 89 896 I Gustaw 3 634 20 995 2 882 1:, J.05 

Z kopalń głębokich 260 172 11536 620 201 378 1103 651 I Kamila . . !)2 1 71 l 796 3 072 

Z kopalń płytkich 19 871 96 758 14 681 89 896 
Zygmunt (Hugo Fryderyk) l f>99 9 105 1 f106 10274 

Ogółem . 11633 378 

Stanisław . . 872 :3 602 - -

280 043 216 Có9 1193 ó47 Razem 6 ió7 I 35413 I I 5 184 28 ?fil 

% wydobycia 1913 r . 107,59 I 123, 83 83,01 90,48 % wydobycia 19 13 r. 47, 64 1 ;,1 ,2 1 I 40, 11 I 41/>S 

O . g . Sosnowiecki. 
A. Kop. głębokie . 

Okrąg gorn. 
Stanisławowski 

. 
Antoni - - - 4579 (Małopolska Wsch.) 
Czeladź 42 912 296 716 42 824 206 238 - I Grodziec I 7 970 41 901 7 300 3306-l 

A lfred (Roman li) - 70 1 290 . 
G rodziec li 42 003 222 201 29 368 152 018 Razem . - I -- 1 70 1 290 

Hr. Renard 58 803 306 693 36 786 200 309 % wydobycia 191 3 r. l - 1 - I ') )• 8,30 ~,-=> 

1
) W te rn w ydoby cie n a ko p. Maksy milja n - 2 18 ton niewyk azane w kwietnin ro ku 19 27 . 
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Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Państwie Polakiem w maju r . 1927-go. 

M a r. 19!3 Od początku roku do końca maja 

„ „ „ I r. 1927 r. 1926 c: ·- c: r. 1927 r. 1926 r. 1913 
Rejony węglowe, Wyiaze Urzędy - <J N ... >. <J 

· - ..fJ ... ----
i Okręgi Górnicze o u o ·-

o ~ "'O ~ o o o o ... >-i·- o o 
>. I >. I o.. ~ e li c: "' 

c: tony tony tony 
~ ~ "' "' "' O'-

°' tony O'- O'-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 

Rejon Śląski Węgiel kamienny 
W. U. G . w Katowicach 

o krąg G Katowicki. 772 509 72,1 7 6:u Mó 59,28 1 070399 4. 258 833 79,57 
. 

3 191 405 59,63 ó 351 99ó 

„ G . Królewskiej H uty. 713163 68,06 625 365 f19 ,68 1 04781 7 3 952 572 75,U 3 089 019 58,96 5 239 085 

" 
G. Rybnicki 429 216 101,86 3fi8 076 8! ,98 421 363 2 401 784 114,00 1 7il 460 8!,08 2 106 815 

" 
G. Tarnowskich Gór . 106 Of>6 7-!,óf> 68 3ó3 48,05 142 263 618 056 86,89 333 750 46,92 711 3ló 

Razem 2 020944 75,36 1 686 349 62,88 2 681 842 11231245 83,76 8 38f> 634 62,M 13 409 210 

Przeciętna dzienna 84206 77,97 73 320 67.89 107 994 920ó6 S5,2f1 69 303 64,17 107 994 

Rejon Dąbrowski 

W. U. G. w W arszawie 

krąg G. Dąbrowski 280 043 107,59 216 Oó9 I 83,0l 260 285 1633 37g') 123,83 1193 547 !l0,48 1319070 

„ G. Sosnowiecki 262 471 8.\2?. 206 417 67,02 307 982 Wl3 017 99,89 1 056094 68,81 1534765 
o 

Razem M25H 9ó,47 422476 H,34 568 267 3166395
1
) 1 I0,9ó 2 249 641 I 78,83 2853 83!) 

Przeciętna dzienna 22 60ó 97,79 18 368 79,46 23 116 25743 111,36 18 439 79.77 23 JHI 

Rejon Krakowsk i 

W. U. G. w Krakowie 

o krąg G. Krakowski 167 521 102,00 126 067 76,76 164 233 1 Oł2162 126.91 685 977 83,ó4 821 165 

Przeciętna dzienna 6 980 105,5ó 5481 82,88 6 613 8 473 128,13 5 623 85,03 6 013 

Ogółem 2 730 979 79,99 2 234892 1 65,46 13414 342 15439802
1

) 90,37 11321252 1 66,27 17084210 

Przeciętna dzienna 113 791 82,62 97 169 70,55 137 723 126 27ó 91.69 9:l 36.') 67,79 l37 723 

Rejon Zawierck i Węgiel brunatny 

o krąg G. Częstochowski 6 157 47,64 ó 184 1 40,11 12 924 35 418 51,21 

I 
28 751 41,ó8 

I 
69 150 

„ G. Sosnowiecki . - - - - - - - - -

Razem 6 1!'>7 47,64 5 184 40,11 12 924 35413 51,21 28 7f> l 41,ó8 69 150 

Przeciętna dzienna 257 48,86 225 42,78 !'>26 288 54,7f) 236 4ł,g7 526 

Rejon W schod. Małopolski 

Okrąg G. Stanisławowski - - 70 2,25 311 7 - - 1 290 8.:io ló 535 

Przeciętna dzienna - - 3 2,40 125 - - 10 8,00 12~ 

Rejon P oznańsko-P om orski 

O. G. b. Dzielnicy Pruskiej - - - - - -- - - - -
Przeci ętna dzienna - - - - - - - - - --

I I I Ogółem 6 157 38,38 5 254 32,75 16 Ołl I 35 41 3 41,79 30 041 I 35,45 84 735 

Przeciętna dzienna 257 39,48 228 3!">,02 651 288 44,24 246 37,79 651 

1
) Liczba poprawiona. 

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



r--. 
N 

°' 

>-
N 
u 
z 
f-c 
::> 
:r: o 
N 
u 
z 
o::: o 
ej 

Q 

< ...J 
ej 
LLJ 
N 
o::: o.. 

o l 
~ 1 

- ),~ ~ ~ _I ·. -

Rejony węglowe, Wyższe 

Urz'<dY i Okr«gi 
" : Górnicze 

.. -,. 
' . -i 1;-:.JI, -. 'l . 

j 
_. 

Rejon Śląski 
W . U. G. w Katowicach 

O. G. Katowicki 
„ Królewskiej Huty 

Rybnicki 

Obrót węgla kamiennego w kopalniach w Państwie Polskiem w maju roku 1927 (w tonach). 

I -o 
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o. oS 

" o 
o.-~ • 
N " ·a • () .. 
o o - bO 
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N 
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a. 

2 

5008<l2 

207 182 

318 HS 

76 017 
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.D 
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772 509 

713 168 

429 216 

106 056 
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15 886 

225 

9 671 

'O' ~ " ~ t::' >, s N :'! ~ 8. I o o 
o. ·~ O.·o „ ,!) 

" ..: "„ ~ + .... oS .... „ z 
-o o. N 0. o "' o „ oS -+ o -" 

0. N -o 
-o o ::l oS ""' - . 

s i:·~ Oo + o o i: .... .,. "' i: i: - " ~ „ •<Il N + W kraiu i: ~-o -o ·~ • IJ N -o -" . „ ....... 
o <fl ~ 

1_· ~ I 7 1--8 ~ 1 9 

18 282 2 568 1 268 387 391 [>20 

225 - 920 3! 5 ! 08 977 

7 27f) - 750 060 220 922 

182 073 I fil 474 

R o 2 

b y t 

I Razem 
Zagre.n icąl 

(9 + IO) 

IO 11 

27* 958 666 478 

24fl 916 658 893 

142 577 363 499 

c 

z 

Cele 

kopa lń 

12 

65*15 

32 ~-!5 

52 563 

11 583 

u 

h ó 

ż y c 

Deputaty 

13 

11 761 

10 610 

s 509 

1 28! 

- I 

d Pozo1te 

łość ne 

i e 
·! 

zwała cl 

Ogółem 
na na· 

st«pny Razem (1 H-14) mie1i11c 
(12+13) (8- 15: 

' ~ -

14 15 16 

77 176 743 6ó-! 

-!2855 701748 1 218597 

61 072 42-! 571 

12 867 92 3f>5 T arno~kie Góry 2s oH I 10 ,1,ss 
·I I I I 1----1-! I I I I I 1----1· 

Razem 

% rozchodu 
% wydobycia 

Rej . Dąbrowski 
W. U . G. w Warszawie 

O. G. Dąbrowski 
Sosnowiecki 

l 102489 

56 ,18 

5-!/>6 

240 531 

137 081 

2 020 944 

102,99 

100,00 

280043 

262 471 

2s11
) 

25 782 

1,31 

1126 

850 

25 782 12 568 I 3 120 865 11072 893 

1,31 I 0,13

1 
159,04 ! 54,68 

1128 O,i3 154,43 53109 

850 I 3H
2
) 

535 

520 511 1176 55S 

399 017 149 209 

695 465 Il 768 3.'>8 

35,44 I 90, 12 

3!,41 87,50 

69 !34 

83 153 

2!5 \192 

232 362 

161 806 

8,24 

8,01 

26 721 

2813! 

32 16-! 

1,6-! 

1,59 

6 648 

4 988 

193 970 II 962 328 Il lf>8 53? 

9,88 

9 ,60 

J00,00 

97,1 0 

59,0! 

57,33 

33 369 I 279 361 I 241 15( 

33 122 265 484 133 53; 
·-----1 I I I 1-----1--1 I I I 1-----1 1----•----•---

Razem 

% rozchodu 
% wydobycia 

Rej. Krakowski 
W. U. G. w Krakowie 

377 613 

69,31 

69,60 

542 514 

99,57 

100,00 

281 

0,05 

0,05 

850 

0,16 

0,16 

850 I 879 

0, 16 I 0, 16 

0,16 • 0,16 

919 528 I 325 767 

168,77 1. 59,79 

169,49 60,0!J 

152 587 

28,01 

28, 12 

380 O. G . Krakowski I 90 438 167 521 I -., ~---; . 5 059 I 5 059 -- 257 959 141 194 _ 

% rozchodu_ .. . I f•3,44 98,98 I .-. 2 , 9~ I 2,!l9 . -. - 152,42 83 ,43 I 0, 2'.:' 

% wydobycia . . 53,99 100,00 - 3,02 3 ,02 - 153,99 84,28 0,23 
---- --- I f, 

478 3.)4, 

87,80 

88,17 

141 f174 

s3,6.) I 
8!,51 

5! 85=> 

10,07 

10, 11 

24 370 

14,40 

H „'>5 

Ogółem: ! 570 539 12 730 979 281 31 691 31 691 I 3 447 I 4 298 ::s52 Il f.>39 854 i 848 432 12 388 286 I 241 031 

% rozchodu· 
% wydobycia 

f18 ,68 

57 ,51 

102,04 

100,00 

0,01 

0,01 

1,18 

1,16 

1,18 

1,16 

0,13 

0 ,13 

160 ,60 1 57,53 

157 ,39 56,38 

31, 70 

31,07 

89,2'3 

87,45 

9,01 

8,88 

11 636 

2,13 

2,1 5 

3 294 

1,95 

1,97 

66 491 I 544 8-!5 I 374 68? 

12,20 

12,26 

27 66! 

16,35 

16,52 

100,00 

100,43 

68,77 

69,06 

169 23s I s8 n1 

100,00 I 52,42 

101,03 52,96 

47 094 I 288 !25 12 676 41l Il 621 941 

1, 76 

!, 72 

10, 77 

10,55 

100,00 

98,00 

60,60 

59,39 

1
) Wydobyci& kop. Maksymilian, niewykazane w kwietniu 1927 r. 2) Rozchód na kop. Makaymiljan , niewykazany w kwietniu 1927 r. 

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



Obrót węgla brunatnego w kopalniach Państwa Polskiego w maju r . 1927-go ( w t o nac h). 
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O b r ó t brykie tów w brykiecia rniach Państwa P o lskiego w maju r. 1927-go (w tonach ). 
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Obrót koksu w koksowniach w Państwie Poiskiem w maju r. 1927-go (w tonach). -
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22 014 73891 21 809 

5 362 5 907 5 :l88 

21 319 22 H 6 202!'>8 

9 f\30 9 775 8 898 

9 005 9 1! 9 8 72~ 

111 89~ IS 582 ):{ 561 

9422 IO 554 9 348 

HH9 18 832 15406 

112 122 ! '.'3 406 107 480 

99,34 153,64 95,23 

100,00 154,66 115,86 

o z 

b y t 

I 
........ .,. oo 

o + ·a ..... „ ._, 

I 
E t,;, „ łl 

N 
„ „ 

a: 
a I 9 

4 148 1 
I 204 23 013 

- 5 388 

- 20 258 

733 9 631 

356 9 078 

2 263 15824 

- 9 348 

633 16 039 

!) 247 112 727 j 
4,6fl 99,88 

4,68 100,54 

c h 

z u i y c 

·a >. 
;j 

łl ;c: 
- o :; 
łl • 

(.) ..... o. 
o 

„ 
..... Cl 

10 I 11 I 

-
104 

-
-
-

6 

--
6 

126 

O.Jl 

O.Il 

11 

0,01 

0,01 

ó d 

........ 
i N e -+ 

~ 
E :::::- E „ - łl N+ -„ o •O 

a: - Ili> 
._, o 

12 I 13 

41 59 

- 23 013 

104- 5492 

- 20 2!'>8 1 
- 9 631 

- 9 078 

6 I ;> 830 

5 !l 353 

11 16 050 

137 11 2 864 

0,12 100,00 

0,1 2 100,66 

Zbyt koksu z koksowni w Państwie Polskiem w maju r. 1927-go w/g sortymentów (w tonach). 

G a t u n k i 

u .,. 
·; „ 
·e 

>. „ r:: 
r:: o. .,. 

•O -.. • o li „ r:: 
! • o 
N 
o 

o.. 

14 

141 

50878 

-U5 

I 88& 

lH 

41 

3 052 

1 201 

2 782 

60542 

f>3,64 

!'>4,0(} 

o o z b y t 

I 
Kostka I Onlech I Orzech I Gro· 1 Dro· 1 Po· I Kok I M;.ł I Razem do zbytu 

Gruby I i Il li szek bny spółka sik 
ogólnego 

-
I. w kraju. 75 581 10842 łS~ł 2 366 I 691 2401 1 5 9 8176 - 107 480 95 .35 

II. Zagranicę. 

Do Niemieckiego Górn . Śląska - ~o - - - - - - - 20 0,02 
„ Austrji 152 509 261 92 - I• - - - - 1 014 0,90 
„ wolnego miasta Gdańska f>06 f>76 38 - - - - - - 1 120 0,99 

„ Węgier 2!5 425 408 85 - - - - -- 1 078 0,96 

„ Rumunji 469 4ó 75 - - - - 220 -- 894 0,79 

" 
Czechosłowacji - - - - - - - - - ·- -

" 
wolnego miasta Kłajpedy. f> l - - - - - - - - 51 0,05 

„ Szwajcarii - - -· - - - - - - - - --

„ Danii - - - - - - - - - - -

„ Italji 15 103 - - - - - - - 118 G,10 

„ Jugosławji - 700 200 - - - - - - 900 o,so 
„ Szwecji - - - - - -- - - - - -
„ Litwy 15 -- - - - - - - - 15 o,c: 
" 
Łotwy 37 - - - - - - - - · :J7 0,03-

Bułgarii - - - - 1: „ - - - - - - -
„ Norwegji - - - - - - - - - - -

-------Razem zagranicę 1 490 2 378 982 177 - - - 220 - 5 2-17 4,65 

Ogółem - --------
77 071 13 220 f) 816 2543 1 691 2401 1 589 8 396 - 112 727 -

% zbytu ogólnego 68,37 11,n 5,16 2,25 1,50 2,13 1,41 7,45 - - 100,00 
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Zbyt węgla kamiennego w kraju z kopalń Państwa Polskiego w maju r. 1927 
według odbiorców. . 

-
Rejony węglowe 

R a z e m 

R o d z " j odb i o r ców Śląski Dąbrowski Krakowski 

I 
-

I 
--

I O' I o o Q 

tony .o tony .o tony o tony A> 

Bi 1 :~3 8,12 32 071 9,84 86f> 0,62 120 069 7,80 

7'!> 2:!9 7,01 9 342 2,87 40 0,03 84 611 fi,49 

14f\ 721 13,67 - - - - 146 721 9,33 

2! 317 l,99 - - - -- 21 317 1,38 

34 788 3,24 62:) 0,19 - - 3!'i4B 2,30 

e węgla 
2 372 0, 22 4- 26fl 1,31 1 598 1, 13 8 23:) 0,53 

10 149 o,~! 167 0,05 2 256 1,60 12 572 0,82 

:wo 0,02 472 O,H 6 315 4,47 6 987 0,45 

N'ap1en. 6:>032 5,97 12 396 3,81 7 781 5,51 84 209 5,4i 

11 J !l 1,04 2 !35 0,7f> 310 o·)? ·-- 13 :356 0, 90 

20 530 1,91 13 015 4,00 6 015 4,26 :39 fi60 2,57 

1400 o, 13 475 0,15 125 0,09 2 ooo 0,1 3 

'zełnie) !"12 :l72 4,88 12 317 :~,78 14:) O,JO 64834 4,21 

37 419 3,49 6 086 l ,87 170 O,ll! 43 675 2,Si 

11 l f>l 1,04 T 543 2,32 2 461 1,74 21 155 1,37 

41 910 1,91 32 160 9,Si 125 0,09 74 195 4,82 

98 895 9.22 12 820 :~,93 2 498 I, 77 114 213 7,42 
-

716 729 66,80 146189 U,S8 30 704 21,75 893 622 5&,03 

139 994 1'3,05 90820 27,88 80 f>03 57,01 :m 317 20,22 
c 

l 188 0,11 I 710 0,52 - - 2 898 0,19 

wodo-
21 1312 2,01 ! 2 821 3,94 :) 36.:. 3,SO 39 7'J7 2,5& 

14997 1,40 1 220 0,37 97 0,07 16 314 1,06 

1 002 0,09 785 0,24 1 11;, 0,79 2 902 0,19 

9!"> 346 8,89 19 501 5,99 16 610 11,76 131 4f>7 8,54 

82 025 7,65 52 721 16,18 6 801 4,82 141 547 9,19 

:l)6 16.:. :33,20 179 :)78 I f>;i,12 I 110 490 78,2:) 646 232 41,97 

!) . I 1072893 100,00 325 767 I 100,00 I Hl 194 1 100,00 1539854 100,00 

1) Bez zużycia właenego na cele t echniczne kopalń, które wynoai: dla rej. Śląskiego 161 806 ton , dla rej. Dąbrow. 54855 ton, dla rej. Krakow. 21i370 to n. 
2) „ " „ na deputaty .. • „ „ " 32 164 „ „ „ „ 11636 " „ „ „ 3294 " 
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Eksport węgla kamiennego z 
w ma1u r. 

kopalń 
1927. 

Państwa Polskiego 

I 

o o k r a i ó w I 

o e R w ę e o n g w y =y:~~-~D ą b~r ow~s ki _:__;__I == 
e ks:o0rtu z 0 o -·· ---

Ś 1 ą s k i 

l o I o o o 
eksp.ortu ogólnego 

Kra k owski 
0

/o I 0 
eksportu o 

R a z e m 

oo 
ogólnego 
eksportu 

tony 
z reionu e ksportu I Ś ląskiego 

tony 

I 3 I 4 2 5 I I I I . 
I 

Do Austrj i 1:3;i ! 87 19, ..1.8 1.) ,97 14 436 
„ Węgier 25 196 3,6?. 2,97 6 067 
„ Szwecji 143 911 20,69 16,96 64 552 
„ Czechosłowacji 27 378 3,94 3,23 8 20:) 
„ Gdańska . 23 673 3,40 2, 79 2 500 
• Danj i 109 506 15, 75 12,91 14 6fJf> 
„ Jugosławji 29 242 4.21 :i,u I 5 91fl 
„ Łotwy 33 307 4,79 :3,92 240 
„ !ta iji 90 367 12,99 10,6."> 4 240 
„ Ru munji . 5 90."> 0 ,8;) 0,70 725 
„ Litwy 2 03;) 0,29 0, 24 -
„ Szwajcarji 1:, 33f> 2 ,2! 1,81 10 285 
„ Kłajpedy . I 2!l0 I 0,1 9 o, 15 I - · 
„ Francji 27f> 0,04 0,03 l f> 847 
„ H olandj i . - - - -
„ Fin land ji . . I 12 f>56 1,81 I,<t8 2 ooo I 
„ Estonji - - - -
„ Norwt>gji . 9 700 1,;39 l , J.l 2 920 
„ Algieru 4060 0,58 0,48 --
„ Belgji . I 3 855 0,5."> I 0,45 - I 
„ Niemiec 1 155 0,17 0,14 -
" Bulgar ji 60 0, 01 0,01 -
„ Islandji - - -- -

węgiel okrętowy 21 172 3,04 2,50 -
Ogółem 69f> 465 100,00 81,97 1:.2 .'>87 I 

Ogólny eksport kwietniu I 
146 43;, I w 

roku 1927-go . . 68'2 2!>0 100,00 82,30 

Ogólny eksport w maju . I 618613 85 365 1 roku 1926-go 100,00 87,82 

re jonu Dą- ogólnego I tony 
browskiego e ksportu 

6 7 8 . . I 

!l,46 1,70 40 

3,98 o, 7i -
42,31 7 ,6! -

5, 38 0,97 270 

i ,64 0,29 70 

9,60 1, 73 -

3,88 I G,70 -

0,1 6 0,03 ·-
2, 78 0,50 I -
0,47 0,08 -
- - -· 

6,'f .j, I,21 -
- I - I --

10,38 1187 -
- -- -

1,31 0,2..l -
- - -

1,91 0,34 -
- -- -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
100,00 17 ,98 380 -
100,00 : 7,66 330 

100,00 12,12 4J fl 

z rejonu Kra- ogólnego 
kowskiego eksportu 

9 10 
I 

10,53 0,01 

- -
-- -

71,05 0,03 

tony 

11 
I I 

!49 963 

3! 263 

208 463 1 
35 853 

18 ,42 0,01 I 26 243 
·- - 124 161 

·- - 35 157 

- - 3;} 547 

- I - !1! 607 

- - 6 630 
-- - 2 03:, 

· - - 2f> 620 

-- I - 1 290 

- - 1G122 
- -- -
- - 14 fl .'>6 

- - -
- - 12 620 
- - 4 060 
- - 3855 

·- -- I 155 
- -- 60 
- - - -
-- - 21 172 

100,00 0,05 848 .J,32 

100,00 0,04 829 015 

100,00 0,06 704 393 1 

12 

17,68 

3 ,68 

24,57 

4,23 

3, 09 

l!,64 

4,14 

3 ,9:, 

11, lfJ 

0, 78 

0,24 

:3 ,02 

0,15 

1,90 

-
I , 72 

-
I,48 

0,48 

0,4 ..... 

0 ,14 

0,01 

-
2,.10 

100,00 

100,00 

100,00 

Alek$ander Stein. 
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