19. W o l f k e S. - Półtechniczna próba odniżenia zawartości rozpuszczalnych soli siarczanowych w wy- .
robach ceramiki budawlanej 2lillOdyfi'kowaną metodą Perkiewicza; "Ceramika Budowlana" 1961, nr
fi/6, 1962, nr 1/2.
20. W o l f k e S. - Ustalenie metodyki i zakresu badań technologiczno-ceramicznych dla dokumentowania złóż surowców ilastych cerarniki budowlanej. "Technika PosZUkiwań", nr 2/3.
21. W o l f ke S. Metody zatbe:zJpieczenia budynków
przed działaniem ro:zJpuszczalnych soli siarczanowych. Przegl. budow. i budown. mieszk.", 1963,
nr 5.

The work has been done on materials from geological documentation of ceramie raw material deposits,
on literature and on the author's own investigations
made in .the scope of his doctoral work "Deterrnination of hannful contents of soluble sulphate salts
in typical brick clays".
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CTaTb~ npe~CTaBnReT OÓOO~eHHe BOnpOCOB, CBR3aHHbiX C Bpe~HbiM BnHRHHeM paCTBOpHMbiX cynb<ł>aTOB
Ha Ka'leCTBO Cb!pbR H H3~enffił CTpOHTenbHO:ei Kepa-

MHKM.

SUMMARY

The arti.cle is a synthetic discussion of problems
connected with the harmful influence of soluble
sulphate salts found in raw materials and stonewares
oi construction ceramics.

PaooTa OCHOBbmaeTcR Ha reonol'H'łeCKHX i:J.r'łeTax
no oqeHKe MeCTOPO:lK~eHH:ei Cb!pbR .~nR CTPOHTenbHOH
KepaMHKH, HayqHO:ei nHTepaType H COOCTBeHHbiX Hecne- ·
~oBaHHHX · a8Topa, npoBe~eHHbiX B paMKax ~OKToPcKoA
~HCCePTaqHH Ha TeMy "Onpe~e.iieHHe Bpe~HO:ei npHMeCH paCTBOpHMbiX cynb<ł>aTOB B THDH'IHbiX rnHHaX
~nR npoH3BO~CTBa KHPDH'Ia".

ZYGMUNT GORZYN"SKI, JANUSZ POMYKALA .
Lrl&tytut Geologiczny

NOWE WYSTĘPOWANm D:...óW OGNIOTRWAŁYCH W OKOLICY SmWmRZA
W OKOLICACH Siewierza, a zwłaszcza na E od
miejscowości znane już były niewielkie złoża iłów
ogniotrwałych, występujących w postaci wypełnień
dołów krasowych na WIIJPieniach środkowego triasu.
Złoża są już w większości wyeksploatowane i obecnie
nie prowadzi się już ich górniczej odbudowy. Przeprowadzone natomiast .przez Zakład Złóż Rud Metali
Nieżelaznych IG wiercenia na E od Siewierza •(ryc. l)
natrafiły na nieznane dotychczas nowe występowanie
iłów ogn'iotrwałych, które jak się wydaje mają bardziej
regularny charaikter występowania, a tym i większe
zasoby. Chodzi tu o obszar ograniczony miejscowościami: Siewierz, Kuźnica Swiętojańska, Goluchowice,
Zazdrość, .Krzemienda. Teren ten jest obszerną równiną we wschodniej części pdkrytą lasem, a częściowo
odwadnianą przez :rzekę Mitręgę.
Omawiany obszar budują utwory triasu - głównie
wapienia muszlowego oraz osady liasu i czwartorzędu.
Występowanie iłów ogniotrwałych związane jest tu
z płytowo leżącymi warstwami liasu. Lias występuje
niezgodnie na różnych wiekowo warstwach wapienia
muszlowego: dolomitach dilploporowych, dolomitach
kruszconośnych i wapieniach gogolińs'kich. W poludniowo-wschodniej części badanego obszaru osady liasu
występują na czerwonych iłach kajpru. Jalk widać
z ryc. 2 profil liasu ·rozpoczyna seria piaszczysto-żwi
rowa, którą można wydzielić jako osad występujący
pod iłami ogniotrwałymi, reprezentowana przez żwiry
kwarcowe i kwarcytowe szare, różowe i mleczne, wysortowane o średnicy do 5 mm, o powierzchniach wy- ·
gładzonych, w niektórych otworach obserwuje się nagromadzenia białych kwarcowych otoczalków o śred
nicy do 7 cm, z domieszką piasku żółtoszarego, różno
ziarnistego, najczęściej gruboziarnistego. Powyżej tej
serii występują miejscaini jeszcze piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste, dość zwięzłe, o spoiwie ilastym.
Miąższość kompleksu piaszczysto-żwirowego wynosi
8-56 m. Występujące nad nim iłowce mają barwę
szarą, często szarozielonkawą i ciemnozieloną, pi-zechodząc lokalnie w iły słabozwięzłe. Podrzędnie występują tu mulowce ilaste szare z muskowitem oraz
z drobnymi przewarstwieniami jasnoszarych pylastych
piasków i sporadycznie zlepieńców składających się
z otoczaków lkwarcu i szarozielonych iłowców, scementowane materiałem ilastym. Wśród tej serii' ilastej występują warstwy iłów ogniotrwałych, które w profilach
zaznaczono przeważnie jednym pokładem głównym.
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W otworze 22 Za i 9 TN obok pokładu głównego
odslania się szereg mniejszych przewarstwień i niewielkich przerostów iłów ogniotrwałych. Warstwami
rozdzielającymi iły ogniotrwałe są wkładki: piaskowców, iłowców, mułowców i węgli brunatnych. Węgiel
brunatny zwany blanowickim osiąga w otw. 9 TN
Sulików maksymalną miąższość 6,20 m, · makroskopowo bardzo przypomina węgiel kamienny, czarny, miejscami z wyraźnym połyskiem, daje jednak rysę ciemnobrunatną.
·
. Z·b adane iły ogniotrwałe są na ogół szarobiałe, miejscami żółtawoszare, a niekiedy ciemnoszare lub pra~
wie czarne; są zwięzłe, twarde, miejscami mułkowate,
a nawet zapiaszczone (pelit 'kwarcowy). Występujące
w czystych iłach ogniotrwałych nieregularne przerosty
mułkowe i zapiaszczone tworzą zmienny typ osadu
bez widocznych śladów warstwowania. Występują one
na głęb. 10-47 m, przy czym miąższość ich waha się
w SE części złoża w granicach 0,7-1,4 m a w części
NW złoża- 10-15 m. Skład chemiczny badanych iłów
i · ogniotrwałość, wykonane przez Insty;tut Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach, wykazuje następujące wahania:
Si02

Al:a()3
str.

F~0 3

praź.
ogniotrwałość

46,5
68,2'/o
35,()Q/o
20,1
0,9
l,IJ'l/o
6,5
13,(10/o
- 171 s.o.
- 163

Na ·podstawie posiadanych danych, występujące tu
iły ogniotrwałe można podzielić na następujące gatooki a takźe ich udziały procentowe:
gatunek G-3 stanowi ok. 2()Q/o
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gatunek G-4 stanowi ok 3gtJ/o
trwałych

gatunek G-5 stanowi ok. 4"/'0/o
t-rWałych.

Według przeprowadzonych badań paleobotanicznych
stwierdzono, iż omawiane iły ogniotrwałe należą straty;graficznie do dolnego liasu (T. Orlowska-Zwolińska).
Warstwy nadścielające iły ogniotrwałe wykształcone
są jatko iły i mułowce. Mułowce szare i ciemnoszare,
piaszczyste, z sieczką roślinną, z przerostami piaskowca .
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Tektonikę obszaru w szerszym ujęciu podali: F. Rutkawski (4) i J. Znosko (5). Z ważniejszyeh form tek- ·
tonicznych należy tu .wymienić: antyklinę Ogrodzienlec - Zawiercie - Woźniki o kierunku WNW-ESE.
Siodło jej wypełniają czerwone iły kajprowe, wapienie Woźnickie, brekeja lisowska . oraz gdzieniegdŻle
starsze ogniwa triailu i dewonu . . Osady "liasu leżą na. .
poludniowym skrzydle antykliny, tworząc ·~a badanym
terenie lokalną, niewielkich . rozmiarów nieclkę o osi
zbieżnej ? kierunkiem antykliny. Podloie obszaru· zło
żowego cechuje się tektoniką uskok6wą, tworząc prawdopodobnie struktury żrębowe. · Dokładne prześledże
nle i wychwycenie· dysiokacji jest utrudnione wobec
szczelnie 'lei;ącej poWloki - n'l.lodszych Skał osadowych
a także wskutek malej ilości odwierconych · otworów.
Udało się jednak prześledzić uskok o kierunku NNWSSE, ciągnący się od Siewierza pomiędzy otw. 22 Za
i ·lo- TN i dalej, przebiegający najprawdopodobniej po
prawej stronie żabudawań wioski Kuźniea Sul*owska w kierunku wsi Chru:Szczobród - Lorek: Początko
wy odeinek uskoku o · amplitudzie zrzutu. ok 60 m ·
zaznacza się horyzontalnym .kontaktem dolomitów di.:.
ploporowyeh i warstw kruszconośnych i warstwami
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Ryc. 1. Sdhematyerzfll.a maplda iivystępPWama iłów ogfłło
trwalych w rejonile Ste'Włetza. ·· Fig. 1. Diagrammatical map of refractory clay occurrence in the Siewierz region.

drobnoziarnistego, ,pelitycznego współwystępują z iła
mi szarozielonkawymi, nie wykazującymi cech warstwowania. Podtzędnie występują piaskowce brudnoszaTe, różnoziarniste Z pojedynczymi otoczakami •k warcowymi o średnicy 0,5 - 8,0 om. Całkowita miąższość
utworów liasu nie jest jednakowa i waha się w granieach 35-87 · m. Nadkład stanowią czwartorzędowe
piaski aluwialne i gliny, w stropie przechodzące częś- ·
ciowo w · piaski akumulacji eolicznej. Miąższość pokrywy czwartorżędowej jest różna zależnie od · konfiguracji terenu i ukształtowania powierzchni liasu, dochodząc miejscami do kilku i kiłkunastu metrów.

Olw.72la

Skrzydla niecki obramowane są częściowo t.Jskokami .
o· niewielkiej amplitudzie ·zrzutu, o 'k ierunkach NNWSSE. Na pólnocnym skrzydle niecki iły i mulowce
liasu kontaktują z czerwonymi iłami kajprowymi,. na .
poludniowym - z dolomitami diploporowymi. Geneza
. iłów ogniotrwałych nie jest jeszcze w dostatecznym
stopniu 'Wyjaśniona. Niektórzy badacze powstanie iłów ·
ogniotrwalyeh rejonu krakowskiego wiążą z rozmyciem
bogatych w kaolin piaskowców arkozy kwaczalskiej.
Dla obszaru siewierskiego skalami macierzystymi,
które ponadto dostarczyły materialu ilastego, mogły .·
być piaskowce pstrego piaskowca i szczególnie . bo- .
gate w skalenie piaskowce oraz lupki karbońskie.
Obecnie trudno mówić o dokładnym rozpoznaniu złoża
wobec niedostatecznej ilości odwiereonych otworów.
Geologiezne prace poszukiwawcze prowadrone są na-.
dali przez ·Z ZRMN IG na tym terenie i pozwolą na
bardziej szczegółowe rozpoznanie złoża. IZ zebranych

Ohv.l8TN

Ohv.ID!N

OlrdTIV

CTI
Ryd. 2. Rozmie~ozenie ilów
ogniot'I'Walych
w
profilach
wiertniiczych.
l - piaski, 2 - glina zapiaszczona, 3 - iły, 4 - mułowce ilasto·piaszczyste, 5 - piaskowce róż~
nozlam:lste, 6 - - węgle! - bTunatny, 7 Iły
ogniotrwałe,
8 ,......
U:owce, 9 - żwiry ·1 otoezald, 10 -;:::
dolomity k·rysta.Uczne, 11 - wa.
!Pien!e faliste.
Fig. 2. Distributi011!.. of refractory clays in drilling profiles.
l ,-- sands, 2 - &andy 1oom, 3 olays, 4 - clayey-arenaceous s11tstones, 5 - varlously gra:lned
samdst<mes, 6 - brown coaJ., 7 refractory clays, 8 - claystones,
11 grave!s and pebbles, · · lO cry>StaUine dolQmites, 11 - wavy
limestones.
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dotychczas danych można jednak ustalić następujące
fakty:
l. Obszar rwystępowania iłów ogniotrwałych jest
stosunkowo duży i obejmuje powierzchnię ok. 10 km2•
2. W północno-zachodniej części złoża iły ogniotrwałe wykazują bardziej regularną pokładową formę
występowania, natomiast w
kierunku południowo
~wschodnim złoża- znaczną redukcję miąższości; występują prawdopodobnie fragmentarycznie w postaci
cienkich pokładów lub w formie wielosoczewkowej.
3. :mnienność osadów zaznaczająca się w profilach
geologiCZilYCh wierceń, w których iły ogniotrwałe bezpośrednio graniczą ze żwirkami i otoczakami, wskazuje na sedymentację w zbiorniku wodnym przy okresowej dużej zmienności jakości doprowadzanego do tego basenu materiału. Zmiany dostarczanego materiału
następowały niekiedy dość raptownie, co znajduje potwierdzenie w omówionych powyżej kontaktach.
4. Mały procent zawartości żelaza w partii ilastej
należy tłumaczyć procesami intensywnego wietrzenia
chemicznego, w wyniku których związki żelaza (syderyt) przechodziły w łatwiej rozpuszczalny dwuwęglan,
który z kolei był odprowadzany do strefy utlenienia.
Swiadczyłyby o tym czapy żelaziste, występujące w
stropie dolomitów diploporowych na W od Siewierza.
5. Warunki hydrogeologiczne sprowadzają się do
występowania jednego poziomu wodnego w spągu
piasków czwartorzędowych. W profilach, gdzie nad
pokładem

iłów

ogniotrwałych

zaznaczają

się
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2.
3.

4.

5.

The article deals with the occurrence conditions
of new refractory clay deposits in the vicinities
of Siewierz. The refractory clays under discussion
are of Lower Liassic age and occur together with
other deposits of this period. Thickness of ll'efractory
clays ranges from O, 7 1to 15,0 m.
The Liassic deposit profile begins with arenaceous~gravelly series containing sandstones, at
places.
Higher up, there occurs a complex of siltstone-clayey
deposits with the refractory clays discussed here,
partly also with brown ooal seams. Overburden of the
Liassic deposits consists of the Quaternary alluvial
sands, at places also of aeolian accumulation and
clays. Sutb.stratum of the area is lbuiLt up of the Triassic
carobonate formations, and in the southeastem part
of the deposits - of the Keuper clays and claystones.
Tectonic structure of the area discussed is relatively
simple. The basement is characteristic of fault and
horst-like tectonics, the younger sedimentary formations, however, show a table-like and beddy structure,
wi.th slight dip in a northeastern direction. The whole
area is so far inadequately recognized. This will be
possible only after performatlon of detailed investigations in the future.
PE310ME

żwiry

i otoczaki występują dwa poziomy wodonośne.
Omawiane złoże zaliczyć . można do złóż dużych,
częściowo o regularnej miąższości i o nie 'b ardzo skomplikowanej tektonice. Opisane tu iły ogniotrwałe będą
przedmiotem dalszych, szczegółowych badań. Pozwolą
one niewątpliwie na dokładniejsze dkreślenie formy
ich występowania, a także jakości i zaSOibów.

l. G ó r z y

SUMMARY

B CTaTbe OIIHChiBaJOTCSI reÓnOrH'łecKHe ycnOBHSI HOBOrO MeCTOPOJK,D;eHHSI OrHeynOpHbiX rnHH B OKpecTHOCTSIX r. CeBeJK. rnmn.I OTHOCSITCSI K HHJKHeMY neffacy
H 3aneraroT cpep;H nopop; sToro Bo3pacTa. J:lx Mo~
HOCT:& Kone6nereR B npep;enax 0,7 - 15,0 M.
npoqmn:& neffacoB:&IX nopop; Ha'IHHaeTcR cepHeff
necKOB c rpaBHeM, MecTaMH c npocnoRMH nec'łaHHKa,
.3aneraro~ Ha TpHacoB:&IX Kap6oHaTH:&IX nopo.u;ax,
a B roro-BOCTO'łHOff 'łaCTH MeCTOPOJKp;eHHR - Ha KeffnepoB:&IX KPaCH:&IX rnHHax H apmnnHTax. B:&DIIe 3aneraroT aneBponHTOBo-rnHHHCT:&Ie nopop;:&I c OIIHC:&IBaeM:&IMH omeynopH:&IMH rnHHaMH H nponnacTKaMH
6yporo yrn11. JieffacoB:&Ie nopop;:&I nepeKP:&IBaiOTCR 'łeT
BepTH'łHbiMH
anniOBHan;hH:&IMH, MeCTaMH SOnOB:&IMH,
neCKaMH H rnHHaMH.
TeKToHH'łecKoe CTpoeHHe STOro paffoHa He OTnH'łaeT
CR CnOJKHOCTbiO. 0CHOBaHHe nepece'łeHO CHCTeMOff
c6pocoB, a cnoHcT:&Iff ocap;o'łlłblff ąexon 3aneraeT
C He6on:&IIIHM HaKnOHOM B CeBepO-BOCTO'łHOM HanpaBneHHH. lJ.o cHx nop He B:&IRCHeHHoe nonHOCTbiO reonorH'łecKoe CTpoeHHe SToro paffoHa 6yp;eT p;eTan:&Hee
H3Y'feHo nocne npoBep;eHHR nocnep;yro~ Hccne.u;oBaHHff.

ANTONI MARIA :2:ELICHOWSKI
:r.nstytu·t Geologiczny

UTWORY KARBONU W

PODŁ02U

PROWADZONE przez przemysł naftowy -prace wiertnicze na obszarze monokliny przedsudeckiej doprowadziły do odkrycia kar:boonu. Pod słabo zaburzoną
płytą permo-mezozoiku stwierdzono w Ostrzeszowie,
R.a~wi"czu i Wichowie (rycina) silnie zaburzone utwocy
karbońskie. Stanowią one przedłużenie kari>onu górnośląskiego i morawskośląskiego ku półnooo-zachodowi.
Do niedawna na N od Górnego Sląska kavbon znany
był z Leśnej, skąd opisany został przez Assmana (1).
W Ostrzeszowie A. TokarSki wydzielił dolny karbon
i warstwy brzeżne, granica jego nie pokrywa się z granicą przyjmowaną niżej i prowadzona była na głęb.
ok. 1850 m. ,u J. KłB~PCińskłego (5), jak i w opracowa-
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MONOKLINY PRZEDSUDECKmJ
niach archiwalnych całość profilu Ostrzeszowa zaliczana jest do dolnego kal"bonu.
·
Dzię'ki uprzejmości pracowników przemysłu naftowego, a w szczególności mgr mgr J. Stemulaka, P.
Karn'kowskiego oraz Z. Cimaszew&kiego i Z. Koralba, roialem możność sprofilowania tych otworów
za co jak i za zgodę mi publikację Składam w tym
miejscu podziękowanie.
PIROFIL OS'IIRZEStZIOWA

Pod utworami peromu (do 1751 m) występują utwory
dolnego i górnego karbonu. Schematyczny profil
przedstawia się następująco:

