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b) Ora nit y. Poklady granitu, stanowiqcego bardzo 
dobry materjal drogowy, znajdujq si~ w Polsce zaledwie 
w dwoeh miejscaeh: 1) w okolicaeh Zakopanego - pokla· 
dy granitu starego stanowiq trzon Tatr -,- i 2) prawie na gra
nicy Rzeezypospolitej, na wschod i poludniowy wscil6d od 
m. Sarny i w okolicach m. Korea wrzyna si~ w ziemie Rze
czypospolitej p61noeno-zaehodni eypel granitowej plyty 
Wolynskiej . W okolicaeh Zakopanego granity tatrzallskie 
w chwili obecnej Sq . eksploatowane tylko na miejseowe 

5 KALY W YBUCHOWE 5 

J. Morozewicza p. t. "Granit Tatrzanski i problem jego uiy· 
tecznosci teehnieznej«, Lw6w 1924; zaznaezymy tylko, ie 
najodpowiedniejsze do masowej eksploatacji poklady grani
tu znajdujq si~ na stokach Woloszyna, Uboczy, Opalonego 
i Roztold. . 

Aby na wi~kszq skal~ materjal ten mogl bye eksploato
wany, potrzebne jest przedewszystkiem polqczenie kolejowe; 
najlatwiejsze pod wzgl~dem technicznym byloby poblldowa
nie Iinji kolcjowej od N. Targu, wzdhti Dunajca. i nast~pnie 
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Rys. 8. Wynlki badan mechanlcznych nlektorych materjalow drogowych. 

potrzeby: warunki komunikacyjne stojq na przeszkodzie 
ku wykorzystaniu tego wyborowego materjalu, przydatnego 
zarowno na drogi bite, j ak na kostki brukowe. 

Nie wchodzimy tu w szczegolowe wskazywanie, gdzie 
i jakie znajdujq si~ poklady granitowe, odsylajqc zyczqcyeh 
sobie zapoznac si~ z t~ spraw~ dokladniej do pracy prof. 

dolinq Bialki az pod samll Roztok~. Linia ta nietyllco obslu
giwalaby przyszly Kamieniolom w Roztoee, ale r6wniez i li
czne Ietniska, jakie niewqtpJiwie powstalyby w pi~knej doli
nie Bialki. 

Jak badania prof. Morozewicza wykazaly, jest to mater· 
ial pierwszorz~dnyj swiadczy 0 tem chociazby droga bita 
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Zakopane-Morskie Oko, w wi~kszej cz~sci zbudowana i utrzy
my wan a z tego materjalu, Oraz inne drogi poloione nad Du· 
najcem, w g6rnym jego biegu. 

Dunajec toczy na powaine odleglosci (poza N. S:'!cz) 
otoczaki z granitu, ktore wybierane s<1 na Huczen na dro
gi bite. 

Ilose granit6w tatrzanskich jest nieprzebrana. Nadajll 
si~ one do uiycia zar6wno w postaci tlucznia, jak i kostek. 

WyniJd badan mechanicznyeh przytoczone S:,! na wy
kresie II (rys. 8). 

Oprocz poklad6w granitowyeb tatrzanskich, mamy po· 
ldady granitowe na Wolyniu, stanowillce p6lnoeno-zachodni 
eype! plyty granitowej 
Wolynskiej, wyst~pu-
jqcej na powierzclmiti 
ziemi. I 

Powierzchnia tego 
eypla wynosi okolo 
1200- 1500km2 na te
renie Rzeczypospol i
tej. 

tacj~ tych poklad6w; prowadzollo jq jednak bardzo prymi
tywnie i na niewielkq skal~, gl6wn,ie w pobliiU st. .KI~s6w: 
Dzi~ki istnieniu linji szerokotoroweJ, przemysl kam!elllarski 
zaczyna si~ powoli budzic do iycia; proby jednak dotych 
czasowe Sq niesmiale i na mal!! ska1ti· 

Granitowe poklady w okolicach Klesowa stanowi~ pra
wie poziomq plyt~ z niewielkiemi wzniesieniami. Jedynie 
wzniesienia takie nadajq siti do eksploatacji, gdyi w innych 
miejscach woda, napelniajC\ca wgl~bienia i przeplywaj'1ca 
przez szczeliny, uniemoiliwia eksploatacj~ poldad6w gl~b
szych, na powierzchni zas poldad6w granitowych w miej
scach nizszych potworzyly si~ bIota. 

Rys. 9 przedstawia 
kamieniolom, kt6ry 
byl nieczynny przez 
czas dluiszy i zala ny 
zostal wodq. 

Obnaienia granitu 
eksploatowane Sq W 
dw6eh miejscaeh: jed
no z nich leiy wzdlui 
rzeld Korczyk, poczy
naj~c od miasta Korzec 
ai prawie do jego uj
scia i dalej, nad brzega
mi rzeki Sluczy (wies 
Ludwipol i inne). 

Rys. 9. Odkrywka granltu w Klesowie. 

Rys. 10 przedstawia 
kamieniolom nowo
otwierany. Odkrywka 
zwykle jest niewielka 
i dochodzi do kilku 
metr6wj jedynie w nii
szych miejscach (wkl~
sni~ciach) bywa wi~k
sza. Granity wolynskie 
nie S'1 tak szczeg6lo
wo zbadane, jak ta
trzanskiej nietylko pod 
wzgl~dem petrogra-

Granit na tym obszarze daje si~ latwo eksploatowac, 
ze wzgltidu na sprzyjaj:,!ce warunki miejscowe. 

Wsr6d poklad6w granitu spotykamy iyly gnajsu, tra
fiaj<1 sj~ poldady diorytu, sjenitu, gabro i t. p. 

Badan szczeg610wych technicznej wartosci tych pokla· 
d6w - ze wzgl~du na brak w Polsce odpowiednich maszyn
dotyczas jeszcze nie prowadzono, w kaidym razie "na oko" 
z zupeln<1 pewnosci'1 twierdzic moina, ze materjal ten naleiy 
do rze:du pierwszorz~dnych. EkspJoatowany jest dotychczas 
w maiym zakresie, przy pomocy bardzo pierwotnych sposo
b6w, na miejscowe potrzeby; brak kolei w tych miejscowo
sciach nie pozwala na wyzyskanie materja16w na witikszq 
skal~. . 

Rys. 10. Kamieniolom w Klesowie Tow. Przemyslowo-Budowlanego 
,;Skala". 

W lepszych warunkach pod wzgl~dem komunikacyjnym 
2.najduj!! siti poklady granitu z iylami sjenitu, gabro i inne
mi, poloione na wsch6d od st. Samy przy kolei normalno
torowej,idqcej w Iderunku na Kij6w. Poklady te, z malemi 
przerwami, ciC\gnC\ si~ po obu stronach kolei ai do granicy 
Rzeczypospolitej. . 

Poloienie przy koleinor:nalno-:torowej mialo ten sku
tek. ie wzdluz kolei jeszcze przed wojnli rozpoc~~to eksploa· 

ficznym, ale nawet pod 
wzgl~dem mechanicznym nie znamy jeszcze dokladnie 
ich wlasnosci, w kaidym jednak razie, na zasadzie wy
nik6w praktycznego zastosowania tych materja16w, moina 
smialo twierdzic, ie granity wolynskie, jako materjal na dro
gi bite i na kostki brukowe, naleiy do najlepszych materja· 
l6w w Polsce. 

Jui obecnie granit ten, juz-to w postaci j(amienia lama
nego lub Uucznia, juzto ' w postaci kostek, wywoiony jest 
na dalekie odleglosci; dochodzi on nawet do Warszawy i naj
blizszych jej okolie. Kostki jednak dOlychezas S'1 produ
kowane w,ilosciach minimalnych. 

Ze wzgl~du na zalety materjaIu, oraz ze wzgltidu na 
bliskie· sqsiedztwo okolic, pozbawionych zupelnie materja· 
16w przydatnych do cel6w drogowych, a maj!!cych malo dr6g 
bitych, koriieczny jest rozw6j kamieniolom6w istniej&cych 
i zastosowanie w nich wsp6lczesnych urzqdzen 

Rys. 11. Kamieniolom Niediwiedz!a G6ra • . 
Widok CZ~SC! kamieniolomu. 

Nietylko istniejC\ce kamieniolomy, ale i kqka no}Vych 
zawsze znajdzie zbyt na pwdukcjc::, kt6r'1 zabior!! w ealosci 
instytucje rzqdowe i samorzqdowe. Nie naleiy tu zapomi· 
nac, ie granity wolynskie stanowiC\ doskonaly materjal bu
dowlany: na ciosowe kamienie do most6w i budynk6w, po
mnik6w i 1. p.; obecnie na filary i przycz6lki buduj'1cego sic:: 
kolejowego mostu na Wisle w Warszawie cios sprowadzany 
jest z Klesowa. . 
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c) Diabaz. Mamy go w dwoch rniejscach: 
1) W gorach S-to Krzyskich, w okolicach tagowa 

(wojew. Kieleckie); niedawno odkryto (w r. 1917, geolog St. 
Czarnocki) wsrod lupkow niewielkie iyly diabazu, dobrego 
rnaterjalu zarowno na tfuczen, jak na kostki brukowe; naj
wi~ksza iyla, dotychczas ·odkryta, ma grubose 10 m i jest nie 
dose korzystnie sytuowa l1a, aby mogla bye na wi~ksZq skal~ 
eksploatowana. 

Oprocz tego , niekorzystne warunki komunikacyjne,
bra k polqczenia z kolejq. choc
by waskotorowq, powodujq, ie 
materjal ten rna tylko miejsco
we znaczenie. 

2) Drugiem miejscem, gdzie 
znajduje si~ diabaz, stanowiqcy 
dobry materjal do budowy 
i utrzymania drag bitych 
(na kostki brukowe nie nadaje 
si~), jest Niedzwiedzia Gora, 
okolo Krzeszowic, pod Krako
wem . 

Kamieniolom istnieje od 
roku 1910, kiedy zaloiyciele, 
iniynierowie Wt. Braun i H. 
KO 'warzyk, rozpocz~li eksploa
tacj~ r~cznq, bez zastosowania 
maszyn, a produkcj~ odsylano 
furmankami do Krzeszowic. 

d) Po r f i ry. W okolicach Krakowa istniejq w kilku 
miejscach powaine poklady porfiru, mianowicie na poludnie 
od Krzeszowic (wid Zalas, Sanka i Frywald). Sil to prze
wainie zielonawo-szare, rzadziej brunatne porfiry ortolda
zowe. 

Poklady te dotychczas eksploatowane Sil tylko dla po
trzeb miejseowyeh; natomiast na p61nocny zach6d od Krze
szowic znajduj~ si~ poklady porfiru we wsi Mi~lcinia elcs
ploatowane jui od kilkudziesi~ciu lat na wielkq skal~ (ry's. 13). 

Za czas6w polskich, kamie· 
niolomy te przeszly na wlas
nose spolki miast Krakowa 
Lwowa i Tarnowa. Kamienio~ 
lomy prowadzone s'l fachowo 
i, jako samoistne przedsi~
biorstwo, posiadajq zupeJnq 
autonomj~. 

Urzqdzenia mechaniezne s'l 
najwi~ksze i najlepsze w Polsce. 

Jest tam kilka tlukarek 
szcz~kowych, 0 duiej wydaj 
nosci,z odpowiedniemi sortow
nikami (rys. 14), 3-kilometro
wej dlugosci ko(ejka napo
wietrzna, l'lczqca kamienioJom 
ze stacjq Krzeszowice, gdzie 
jest sklad (silos) z ladowniq, 
umoiliwiaj~cq szybkie ladowa
nie materjalu (rys. 15). Dopiero w r.1915-1916 

sprowadzono instalacj~ rna
szynowq, poruszanq yrqd.em 
z elektrowni okr~goweJ w Sler

Rys. \\ 12.', . Budynek lllaszynowy kamieniololllll w Niediwiedziej Gorze: 
Uukarl<a, sortownie, i ladownia. 

Produkcja tlucznia i kostek 
la,cznie, w r. 1923, wynosila 
okolo 750 t dziennie, w razie 

zaspotrzeby moze byczwi~kszona do 1000 - 1500 tdziennie. szy Wodnej i doprowadzono do samego karnieniolomu od· 
nog~ kolejowq normalnotorowq. 

Dzienna wydajnost Hukarki wynosi 250 -- 300 t. 
Kamieniolom usytuowany jest doskonale, gdyi wozki 

z wylamanym kamieniern po torze z dUiyrn spadkiem, zjei
diajq do tluk~rek, stqd ~luczefJ.. be!,posrednio zsypywany jest 
do wagonaw. Produkc)a kamle~lolomu bar~zo la~w? moie 
bye rozszerzona przez rozszerzeOle frontu robot, co JUz obec-
nie jest dokonywane, 
oraz przez wstawienie 
dodatkowych urzq
dzefi maszynowych. 

Wydajnosc kamie
niolomu wciqiwzrastaj 
przez dluiszy czas sto 
sunki walutowe nie po
zwalaly na szybkie 
rozszerzenie urzqdzefi 
maszynowych, naleiy 
jednak sPoclziewae si~, 
ie dzi's, po pewnem 
uporzqdkowaniu spraw 
finansowych w Pan
stwie, kamieniolom 
ten rozszerzy si~ i b~
dzie magI zaspaka
jae w pewnej cz~sci 
rosnqce wciqi zapo
trze bowanie materja
low na drogibite. 

Oprocz tlucznia, na wi~ksz::t skal~ wyra biane sq tam, 
(dotychezas wyl~cznie r~cznie) kostki brukowe duze i dro
bne, oraz kraw~iniki. 

Niedaleko Mi~kini, w pobliiu st. Alwernja Reguliee, 
czynne s~ od roku 1908 kamieniolorny porfirowe prywatne 
nSp61ki dla wylomu porfiru w Regulicach" S-ka Akc., na ki6-
rej czele stoi ini. St. Morawiecki, dajqce produkej~ dziennq 

olcolo 50 t; produkcja 
ta bardzo latwo moze 
bye powi~kszona do 
150 t dziennie. 

Zarowno z Regulic, 
jakz Mi~kini,porfir roz
chodzi si~ bardzo dale
ko,dzi~ld dobrze posta
wionej pod wzgl<,;dern 
technicznymorga n i
zacji produkcjii sprzy
jajqcym warunkom . 
komunikacyjnym. · 

Materjal . ten jest 
wi~cej scieralny nii 
granit i bazalt, co do 
wytrzymalosci zas na 
gniecenie, jest prawie 
im rowny; porHr z Mi~ · 
kini . nadaje si~ do wy
robu kostek, szczeg61-
nie wi~kszych . 

e) Andezyty. h Diabaz z Niediwie· 
dziej Gory znajduje si~ . 
tam w postaci lakolitu 
wsrodpiaskow;wchwi-

Rys. 13. Wid6k cz~scl kalllieniololllu porfirowego w Mi~kini. 

Wreszcie z~rocic na
lezy uwag~ na .mater
jal pierwszorz~dnej 

li obecnej eksplo~to-
wany jest bok tego lakolitu; materjal jest nadzwyczaj pop~
kany i miejscami tworzy jakby rumowisko; zapewne po 
dojsciu do pokladow 'srodkowych (nie powierzchniowych) 
materjal b~dzie mniej pop~kany i moie odpowiedni do wy
robu kostek brukowych. 

Tluczefi zdiabazu jest bardzo twardy, stosunkowo rna· 
10 scierajqcy si~, nie cementujqcy si~ jednak tak, jak granit, 
wapienie lub piaskowce wapienne; opr6cz tego, jest nieco 

. kruchy w por6wnaniu do innych materjal6w. 0 stosunkowej 
jego wartosci technicznej sa,dzic moina z wykresu (rys. 8). 

wartosci, zarowno do 
budowy~iiutrzymania drog ' bitych, jak do wyrobu kostek 
brukowych. Sq to poldady ~ndezytu, wyst~pujqee w okoliey 
Czorsztyna (gora Wiar okolo Kluszkowic ·oraz kilka rnniej
szyeh 'obnaien okolo Czorsztyna) i Szczawnicy (g6ra Bry. 
jarka). 

Materjal ten uiywany jest tylko na potrzeby rniejsco
we, w bardzo malym zakresie. 

Warunki topograficzne miejscowosci gory Wiar ogrom
nie si~ nadaja., by tam byl urza,dzony kamieniolom na wiel-
ka. sk al~ . . .... . 
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, Andezyty czorsztynskie S1'\, bardzo doklad~ie ~ba~ane 
i opisane przez prof. J. Morozewlcza 1). Powstamu wl.ellnego 
kamieniolomu na gorze Wiar stoi na przeszkodzle brak 

Rys. 14. Widok og61ny budynk6w maszynowych kamieniolomu 
w MiE:kini. 

komunilcacji kolejowejj potrzebna jest od N. Targu do Czor
sztyna odnoga kolejowa dlugosci 17- 18 7wi, ktora oprocz 
przewozu karnienia, mialaby przewoz drzewa z wielkich la
sow, jakie s~ w okolicy; poza-
tern obstugiwalaby ruch tury
styczny (pol&czenie ze Szczaw
nic~, Czorsztynern i t. p.). 

W chwili obecnej powstal' 
Komitet organizacyjny, ma
j~ey na eel u zorga ni zowa nie 
sp61kido eksploatacji gory 
Wzar. 

Widzimy, ie oprocz zloiy kamieni narzutowych w pol
nocnej cz~sci Rzeezypospolitej, rozsianych tam dosc g~sto , 

Rys. 15. Ladownia kamieniolomu w MiE:kini 
na st. Krzeszowice. 

ale nier6wnomiernie, poklad6w skal krystalicznych, nadaj~
cych si~ do eksploatacji na wi~kszC\ skal~, posiadamy wzgl~
dnie mato, w dodatku poloione SC\ one ekscentrycznie, w po-

bli iu granic Panstwa, i tylko 
w dwoch okr~gach. 

Spotka do eksploatacji an
dezyt6w jest obeellie w fazie 
organizacyjneji nalezy si~ 
spodziewac, ie przedsi~biorst
wo to , wobec tego ie b~dzie 
mialo zapewniony zawsze zbyt 
swojej produkcji, latwo si~ 
zorganizuje i zacznie dzialac. 

Na tern konczy si~ poqet 
skat krystalicznych, kt6re rna-

Rys. 16, Urz~dzenla do sortowania Uucznia w Regulicach. 

Roczna produkcja' istniej~
cych kamieniolomow w Mi~
kini, Niediwiedziej G6rze, Re~ 
gulicach, Berestowcu, Kleso
wie i Koreu nie wvnosi obecnie 
wi~eej nii 100060 mS

, Nawet , 
w najwi~kszYIll mOiliwym stop 
niu powi~kszona eksploatacja 
tyeh kamienio16w i uruchomie 
nie kamieniolom6w skalkry
stalicznych dotychczas nie 
ek sploatowanych nie zadowol · 
ni potrzeb gospodarki drogo· 
wej, nie dajqc takiej ilosci 
materjal6w, jaka b~dzie po
trzebna. 

j~ lub mog~ miec znaczeniewgospodarce drogowej w Polsce. 

1) J. M 0 r 0 Z e w i c z. 0 technicznej wartoscl andezyt6w Kro
scienka i Szczawnicy. Warszawa, 1921. 

Z koniecznosci wi~c, trzeba 
b~dzie zadawalniac si~ materjalami mniej wartosciowemi
z posrM skal osadowych. 

(d. n). 

ezy moina teoretyeznie objasni6 zaehowanie si~ eial pryzmatyeznyel1 
przy "pr6bie seiskania" bez pomoey teorji sprezystosei? 

Napisal M. T. Huber. 

O lbrzymia grupa zadan mechaniki technicznej. zdq-
ia przedewszystkiem do odpowiedzi na nast~puj~ce 
pytanie: Jakie rea k c j e z e w n ~ t r z n e i we
w 11 ~ t r z n e (napi~cia wewn~trzne) powstaj'l w da· 

nem ciele (elemencie konstrukcyjnym) lub ukladzie cial 
(w konstrukcji) pod wplywem danych sil zewn~trz· 
n y e h (obciqien)? Mechanika cia} sztywnyeh dostarcza 
olueslonej jednoznacznie odpowiedzi tylko w stosunkowo 
bardzo nielicznych, wyidealizowanych przypadkach, jak np. 
w przypadku c i ~ g 11 a (nici, ' lancucha i t. p.) doskonale 
gi~tkiego, nierozciqgliwego i nieskonczenie cienkiego, 
kt6re jest zawieszone w danych punktach stalych i na kt6re 
dzialajq dane sHy zewn~trzne (bqdz to skupione, b~di tei 
rozmieszczone w spos6b ciqgly). JUi np. w prostem zada-

niu ciala ci~ikiego, spoczywajqcego plaskq scian'l na pozio
mej plaszczyinie, n i e pot r a f i m y, posluguj~c si~ jedynie 
prawami mechanild cial sztywnych, znaleic teoretycznie roz
kladu cisniet'i na podstaw~, a t y I k 0 m 0 i em y wyznaczyc 
wielkosc i kierunek w y pad k 0 we j z tych cisniet'i. 

Dopiero przy pomocydodatkowej hipotezy, jak 
np. przyj~cia, ie rozklad cisnien jest linjowy, moina w kai· 
dym punkcie podstawy okreslic jednoznacznie wielkosc cis
nienia. Prawdziwosc tego obliczenia zaleiy oczywiscie od 
tego, czy obrana hipoteza da si~ w danych warunkach uza
sadnic doswiadczalnie. Podobn'l hipotez'l poslugujemy si~, 
jak wiadomo, od dawna w elementarnej nauce 0 wytrzyma .. 
losci przy wyznaczaniti napr~iefJ normalnych w przekrojach 
poprzecznych pp,t6w, czyli belek (przyj~cie Jak6ba 'Ber-


