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I.

Przemysł cynkowy zwykle powstaje w krajach, wyposażonych
przez naturę w odpowiednie surowce. Najgłówniejszym z surowców jest
węgiel, którego hutnictwo cynkowe najwięcej zużywa. Drugim podsta
wowym a zarazem właściwym surowcem jest ruda cynkowa. Obecność
rudy cynkowej w okręgu przemysłu cynkowego nie jest już jednak tak
bezwzględnym w arunkiem jego istnienia, gdyż ze względu na koszty prze
wozu korzystniej jest dowozić do hut rudę cynkową, aniżeli wielokrotnie
większe ilości węgla. Również potrzebna do procesu wytwórczego cynku,
a mianowicie do wyrobu mufli cynkowych, glinka ogniotrwała i koksik,
używany jako m ateriał redukcyjny w piecach do destylacji cynku, nie
wpływają decydująco na wybór miejsca przy powstaniu przemysłu
cynkowego.
Do ośrodków, wyposażonych przez naturę zarówno w węgiel jak
i rudy cynkowe, których jest na świecie na ogół niewiele, należy polskie
zagłębie przemysłowe, co stało się przyczyną powstania i rozwoju kopal
nictwa i hutnictw a cynku również na ziemiach polskich.
Górnictwo i hutnictwo cynku powstało i rozwijało się na ziemiach
polskich, podobnie zresztą jak i w innych ośrodkach przemysłowych, w ści
słej łączności z górnictwem i hutnictw em ołowiu i srebra, gdyż polskie złoża
kruszconośne zawierają przeważnie rudy cynkowe poprzerastane rudami
ołowianymi. Rudy ołowiane zawierają zaś często jako domieszkę srebro.
Górnictwo rud cynkowo-ołowianych w Polsce posiada historię
daleko sięgającą w przeszłość. Najstarszą gałęzią tego przemysłu było gór
nictwo rud ołowiu i srebra. Najstarsze bowiem dane o dziejach tego gór
nictwa sięgają XI i XII wieku, gdyż już wtedy nadawane były regalia gór
nicze. Uzyskiwany z kruszców ołowianych ołów od wieków stosowano
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przede wszystkim do odlewania pocisków; odciągane zaś przy wytapianiu
ołowiu i przerabiane w mennicach państwowych srebro służyło jako śro
dek płatniczy.
W pierwszych okresach rozwojowych górnictwa rud ołowiu i sre
bra właściwości rud cynkowych jednak nie były jeszcze znane. Uważano
je za ziemię płonną i jako zanieczyszczenia rud ołowiu i srebra wyrzucano
na zwały. Z czasem dopiero (począwszy od XVI wieku) ruda cynkowa,

T. S te lle r

H u tn ik ślqski

t. zn. galman, znajduje zastosowanie przy fabrykacji stopów, zwła
szcza mosiądzu, spożywana i wydobywana jest jednak w stosun
kowo małych ilościach. Dopiero podjęcie z początkiem XVIII wieku han
dlu galmanem przez Jerzego Gieschego oraz powstanie hutnictw a cynku
na początku XIX wieku zwiększyło zapotrzebowanie galmanu i pociągnęło
za sobą szybki rozwój również górnictwa rud cynkowych.

Górnictwo i hutnictwo cynkowe i ołowiane rozwinęło się na zie-*
miach polskich we wszystkich trzech okręgach zagłębia przemysłowego,
tj. w śląskim, dąbrowskim i krakowskim.
Jeżeli chodzi o teren śląski, to już w XIII wieku wspominają kroni
karze o istnieniu kopalnictwa w okolicach Bytomia. Miasto to powstało
w pierwszej połowie XIII wieku, a powstanie swe i rozwój zawdzięcza
tylko odkryciu bogatych złóż kruszcowych w okolicy. W XVI wieku rów
nież miasto Tarnowskie Góry stanowiło ośrodek intensywnej działalności
górniczej. Jan, Książę Opolski, nadał m iastu Tarn. Góry przywilej wol
ności zakładania kopalń. Kopalnictwo śląskie obejmowało wówczas tereny
od Tarnowskich Gór aż po Bytom. W ciągu wieków śląskie kopalnictwo
cynkowo-ołowiane przyżywało rozmaite okresy rozwoju i upadku.
Właściwą eksploatację rudy cynkowej, a najprzód galmanu, na
większą skalę rozpoczął z początkiem XVIII wieku na terenie śląskim do
piero Jerzy Giesche, założyciel przedsiębiorstwa, które w historii górno
śląskiego przemysłu cynkowo-ołowianego miało odegrać tak doniosłą rolę.
Był to kupiec z Wrocławia, którego przodkowie mieli pochodzić z Polski,
a mianowicie z województwa sandomierskiego. Jerzy Giesche nie był od
krywcą galmanu, gdyż, jak już wspomniano wyżej, m inerał ten był znany
już od kilku wieków, ale był pierwszym przemysłowcem i kupcem, który
poznał, jak wielkie korzyści może przynieść jego eksploatacja i eksport na
większą skalę.
Podejmując handel galmanem, Jerzy Giesche sprowadzał ten mine
rał początkowo z Polski (z okręgu olkuskiego), z Westfalii i Nadrenii. Gdy
podczas swych podróży handlowych przybył Giesche także na Górny
Śląsk, znalazł on przypadkowo galman na hałdach przy starych opuszczo
nych i zapadłych szybach w okolicy Tarnowskich Gór, co zwróciło jego
specjalną uwagę na galman śląski. Galman ten Giesche początkowo zaku
pywał i eksportował, a następnie podjął się sam górnictwa galmanu, zakła
dając własne kopalnie rud galmanowych w Szarleju, Bobrku i Stolarzowicach. W roku 1704 Giesche uzyskał od cesarza austriackiego Leopolda
przywilej na wyłączne wydobywanie galmanu na całym Górnym i Dolnym
Śląsku, jego sprzedaż i eksport. Galman był jedyną wówczas rudą cyn
kową, mającą techniczne zastosowanie, mianowicie w stanie surowym (bo
wytapiania z niej cynku jeszcze nie znano) używana była razem z miedzią,
jak już wyżej wspomniano, do w ytw arzania od dawna znanego stopu, mo
siądzu. Celowała w tym Szwecja, główny im porter śląskiego galmanu, gdzie
w związku z tam tejszym wysoko rozwiniętym hutnictwem miedzi
kwitnęła w wieku XVIII fabrykacja mosiądzu. Przywilej cesarski wyłącz
nej eksploatacji śląskiego galmanu, nadany Jerzem u Gieschemu od
roku 1704 na lat 20, przedłużono jego spadkobiercom jeszcze cztery razy
i to w latach 1723, 1742, 1762 i 1782, zawsze na lat 20, ale w r. 1782 już
z wyłączeniem sprzedaży na Śląsku, którą rząd pruski dozwolił każdemu
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K o palnia rudy cyn ko w e j „B rzo zo w ice ". Płuczka.

właścicielowi gruntu, dobywającemu galman. W r. 1802 przywilej spadko
bierców Gieschego wygasł. W tym to okresie nastąpił przełom w zużyciu
rud cynkowych z wynalezieniem umiejętności wytapiania z galmanu no
wego metalu, cynku. W umiejętności tej, której właściwymi wynalazcami
byli Chińczycy, — podobnie jak w umiejętności wytapiania z rud żelaz
nych żelaza — przodowali podówczas Anglicy, którzy przez niejakiego
dr. Lawsona zapoznali się z procesem wytwarzania cynku w Chinach.
Na Śląsku pierwszy cynk metaliczny wytworzono około roku 1800, co jest
zasługą asesora Ruhberga, zarządcy dóbr księcia Pszczyńskiego, który ze
sposobem fabrykacji cynku zapoznał się w czasie swojej podróży do Anglii.
Pierwsze swe próby w ytapiania cynku przeprowadzał on w hucie szklanej
w Wesołej, należącej do ks. Pszczyńskiego, gdzie wykorzystując urządzenia
tej huty, w roku 1800, jako pierwszy w zagłębiu śląskim, założył piec do
destylacji cynku. Materiałem, z którego Ruhberg wytapiał metal, były atoli
nie rudy cynkowe, lecz cynkonośne grzyby wielkopiecowe (śląskie rudy że
lazne, dostarczane do wielkich pieców, zawierały bowiem stosunkowo dużą
domieszkę rud cynkowych) a środkiem redukującym — węgiel drzewny.
Pierwsze szczęśliwe kroki Ruhberga w tej nowej gałęzi przemysłu zachę
ciły rząd pruski do zainteresowania się wytwórczością cynku. Rząd ten
z inicjatywy pozostającego pod angielskim wpływem hr. Redena, dyrek
tora Królewskiego Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, już po
przednio zwrócił swoją uwagę na rozwój górnictwa i hutnictwa ołowia
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nego, zakładając w 1784 r. kopalnię Fryderyka pod Tarnowskimi Górami,
a w dwa lata później, tj. w 1786 r. hutę Fryderyka (dzisiejszą Państwową
Hutę Ołowiu i Srebra) w Strzybnicy. Pierwsze próby nad hutnictwem
cynkowym rząd pruski podjął na dopiero co wspomnianej hucie w Strzyb
nicy i na założonej w 1802 r. — również z inicjatywy hr. Redena — hucie
Królewskiej (dzisiaj huta Piłsudski), a następnie w latach 1808 9 zaryzy
kował wystawienie pierwszej specjalnej huty cynkowej. Była to huta
Lydognia, położona w pobliżu Huty Królewskiej i skarbowych kopalń wę
gla, którą uważać należy za pierwszą na dzisiejszych ziemiach polskich
hutę cynkową. Miała ona za zadanie przede wszystkim wykorzystanie zapa
sów grzybów wielkopiecowych, które w rządowych hutach żelaznych
leżały dotychczas bezużyteczne. Lecz już po upływie krótkiego czasu
w hucie Lydognia wprowadzono cały szereg zmian, dążących do udosko
nalenia procesu hutniczego; jako tworzywo zastosowano, po wyczerpa
niu się zapasów grzybów wielkopiecowych, galman, zaś węgiel drzewny
zastąpiono koksikiem.
Sposób fabrykacji cynku, utrzym ywany początkowo w tajemnicy,
został przez robotników ujawniony i szybko rozpowszechnił się na Śląsku.
W kilka zaledwie miesięcy po wybudowaniu huty Lydognia spadkobiercy
Jerzego Gieschego, którzy utraciwszy w roku 1802 przywilej w y
łącznego wydobywania galmanu, zmuszeni byli postarać się o na
danie im pól górniczych na rudę cynkową i tymczasem dalej
prowadzili eksport
galmanu śląskiego, wystawili
(w 1810 r.)
w Szarleju hutę Zygmunt, a w roku 1813 w jej sąsiedztwie
hutę Concordia. W tym też czasie (1812 r.) powstaje w okolicy Rudy huta
cynkowa Karol, własność hr. Ballestrema, do którego należała bliska ko
palnia węgla (dzisiejsza kopalnia Wawel — dawniej Brandenburg). Huta
Karol założona została z inicjatywy ówczesnego zarządcy dóbr hr. Balle
strema, sławnego Karola Goduli, który — zakładając później własne ko
palnie węgla, kopalnie kruszców i huty cynkowe — na cynku dorobił się
ogromnej fortuny i nazywany był powszechnie górnośląskim królem
cynkowym.
Taki był początek hutnictw a cynkowego na Śląsku. Wiek XIX był
następnie okresem olbrzymiego rozwoju śląskiego górnictwa i hutnictwa
cynkowego. Dzięki szczęśliwym warunkom naturalnym , a mianowicie
olbrzymim pokładom węgla i bogatym złożom rudy cynkowej, przemysł
cynkowy śląski, korzystając ze zdobyczy techniki, mógł pomyślnie się roz
wijać, rozbudowując kopalnie i huty do takich rozmiarów, że mógł on
około 100 lat zajmować pierwsze miejsce wśród producentów cynku
świata.
Jeżeli górnictwo cynkowe śląskie liczy kilka wieków, hutnictwo
może w roku bieżącym obchodzić 138-lecie istnienia od czasu uruchomie
nia w r. 1800 pierwszego pieca do destylacji cynku w hucie szkła w Weso
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łej. Tym samym hutnictwo cynkowe śląskie należy do najstarszych na
kontynencie europejskim.
Rozwijające się szybko i pomyślnie hutnictwo cynkowe śląskie nie
wątpliwie oddziałało na powstanie przemysłu cynkowego również w pozo
stałych dwóch okręgach polskiego zagłębia przemysłowego, posiadających
identyczne w arunki naturalne do powstania na ich terenie hutnictw a cyn
kowego, tj. pokłady węgla i złoża rud cynkowych.
Na terenie dąbrowskim przemysł cynkowy nie rozwijał się jed
nak w tak szybkim tempie jak na Śląsku, gdyż miał gorsze w arunki natu
ralne. Z inicjatywą w przemyśle cynkowym wystąpił tu Skarb, który
pierwszy rozpoczął budowę hut. H uty pryw atne prowadzone były tylko
w okresach dobrej koniunktury a więc bardziej dorywczo. Należy to przy
pisać po części okoliczności, że przemysłowcy pryw atni nie posiadali w ła
snych kopalń galmanu, gdyż właścicielem ich był prawie wyłącznie Skarb.
Rząd Królestwa Kongresowego roztoczył bardzo troskliwą opiekę nad
przemysłem cynkowym, ale nie pozwalał rozwijać się inicjatywie pry
w atnej w obawie przed konkurencją.
Pierwszą hutą cynkową, założoną przez Skarb w 1815 r., była huta
Konstanty w Dąbrowie Górniczej. Huta ta czynna była do 1851 r.
W 1891 r. wydzierżawiło ją od rosyjskiego rządu Towarzystwo FrancuskoRosyjskie (późniejsze Tow. Francusko-Polskie), które po odbudowaniu, a
raczej po wystawieniu w 1900 r. nowej huty na tym miejscu, prowadziło ją
od roku 1901 do 1931 r. Pomyślna koniunktura, w jakiej znalazł się prze
mysł cynkowy dąbrowski w pierwszych latach swego istnienia wskutek
silnego zapotrzebowania cynku ze strony rosyjskich fabryk mosiądzu,
zachęcała rząd do zakładania nowych hut. Do 1820 r. wybudowano
jeszcze 3 huty. W latach późniejszych powstały dalsze 4 huty. Pryw atne
zaś huty cynkowe zakładane były na terenie dąbrowskim nie tylko przez
miejscowych przedsiębiorców, ale i przez przemysłowców śląskich i k ra
kowskich.
W 1826 r. została założona huta Ksawery pod Będzinem. Huta ta,
dzierżawiona później, a mianowicie od 1897 r., od rządu również przez
Towarzystwo Francusko-Rosyjskie, czynna była do roku 1914.
W latach około 1850 r. została założona przez v. Kramstę huta Pau
lina w Zagórzu, którą następnie nabyło w 1889 r. Sosnowieckie Towarzy
stwo. H uta ta była obok wymienionej już powyżej huty Konstanty drugą
do niedawna jeszcze czynną hutą na terenie dąbrowskim. Unieruchomienie
jej nastąpiło w 1930 r. Cynk dąbrowski znajdował zbyt prawie wyłącznie
w Rosji, gdyż średnio w ostatnich 5-ciu latach przedwojennych około 60"''u
cynku surowego i 90°/° pyłu cynkowego wywożone było do Rosji. Reszta
zaś sprzedawana była w Królestwie Polskim.
Na terenie krakowskim przemysł cynkowy znalazł również w rzą
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dzie inicjatora i przedsiębiorcę. Do najstarszych hut należała huta w J a 
worznie, założona (ok. 1820 r.) przez Rzeczpospolitą Krakowską, i huta
w Niedzieliskach.
W arunki naturalne dla rozwoju przemysłu cynkowego w okręgu
krakowskim były — podobnie jak i w dąbrowskim — gorsze, aniżeli na
Śląsku, gdyż ruda była uboższa, a w arunki transportu cynku na rynki
zagraniczne bardzo niekorzystne. Cynk krakowski zbywany był za czasów
Rzeczypospolitej Krakowskiej głównie w Królestwie Polskim i w Rosji.
Do najdłużej czynnych hut należała, prócz Niedzielisk, huta A rtur
w Krzu. Huta ta należała do Galicyjskich Zakładów Górniczych w Sier
szy i była czynna do roku 1914.
Najnowszą i największą hutą w okręgu krakowskim, jedyną, która
przetrwała do czasów ostatnich i bardzo dobrze się rozwijała, była huta
Jadwiga w Trzebini, założona w 1895 r. przez firm ę Dr. Lowitsch i S-ka.
W 1908 r. firm a ta zamieniona została na Towarzystwo Akcyjne Zakładów
Górniczych i Hutniczych w Katowicach, którego większość akcyj była
w ręku dużej niemieckiej firm y metalowo-hutniczej „Beer, Sondheimer
et Co“ A. G. F rankfurt a^M. Po wojnie światowej hutę Jadwigę nabyła
firma Giesche S. A. w Katowicach. Unieruchomienie huty Jadwigi nastą
piło w 1931 r. Obecnie na terenie tej huty czynna jest jedynie prażelnia
blendy cynkowej i fabryka kwasu siarkowego.
II.
Po przyłączeniu w roku 1922 części Górnego Śląska razem z wszyst
kimi śląskimi hutam i cynkowymi do Polski, polski przemysł cynkowy
obejmował ogółem 14 czynnych h u t cynkowych, z tego jedną na terenie
krakowskim, 2 na terenie dąbrowskim, a 11 na terenie śląskim. Jak już
wyżej wspomniano, ostatnie jeszcze czynne huty, położone na terenie
dąbrowskim i krakowskim, uległy unieruchomieniu w latach 1930— 1931,
tak iż obecnie czynne huty cynkowe i ołowiane znajdują się w Polsce w y
łącznie na terenie śląskim. Liczba ich w okresie od 1922 r. atoli macznie
zmalała.
Wytwórczość cynku prowadzona jest w Polsce obecnie przez trzy
wielkie przedsiębiorstwa cynkowe śląskie, a mianowicie
Giesche Sp. Akc., Katowice;
Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp; Akc., Katowice;
Zakłady Hohenlohego Sp. Akc., Wełnowiec.
Przedsiębiorstwa powyższe obejmują obok szeregu kopalń węgla
następujące czynne zakłady cynkowe: 2 kopalnie rudy cynkowej i oło
wianej (Orzeł Biały i Nowa Helena — Brzozowice), 7 prażelń blendy cyn
kowej oraz fabryk kwasu siarkowego (Siemianowice, Silesia, Kunegunda,
Łazarz, Saeger, Lieres, Jadwiga), 5 hut wytwarzających cynk surowy
(Wełnowiec, Silesia, Kunegunda, Uthemann, Zakłady Elektrolityczne),
2 zakłady tlenku cynkowego (Huta Dworzańczyka, Krystyn) oraz 3 wal
cownie blachy cynkowej (Silesia, Wełnowiec, Giesche).
0

.Wymienione wyżej trzy przedsiębiorstwa cynkowe stanowią wła
ściwy przemysł cynkowy w Polsce.
W ścisłej łączności z tymże przemysłem pozostaje przemysł cynkowo-przetwórczy, zajmujący się dalszym przerobem wytwarzanego
w hutach cynkowych cynku surowego. Do przemysłu cynkowo-przetwórczego należą walcownie cynku, fabryki bieli cynkowej, fabryki odlewów
cynkowych, fabryki stopów cynku, ocynkownie itp. zakłady.
Jeżeli chodzi o przemysł cynkowo-walcowniczy, to poza wymienionymi już wyżej 3 walcowniami, bezpośrednio związanymi z hutam i cyn
kowymi, przemysł ten obejmuje jeszcze dwa samodzielne zakłady w al
cownicze, nie związane z właściwymi przedsiębiorstwami cynkowymi.
Są to: Walcownie Metali Sp. Akc. Dziedzice oraz Polskie Zakłady Prze
mysłu Cynkowego Sp. Akc. w Będzinie.
Przemysł bieli cynkowej skoncentrowany jest przeważnie w Zagłę
biu Dąbrowskim, gdyż większość fabryk bieli cynkowej znajduje się
w Sosnowcu i Będzinie.
Na wymienienie zasługuje tutaj jeszcze szereg zakładów, położo
nych poza polskim zagłębiem przemysłowym (Warszawa, Częstochowa,
Kraków), a zajmujących się przetapianiem starych blach oraz ru r cynko
wych itp. przedmiotów cynkowych na cynk t.zw. ,,remelted“.
Polski przemysł ołowiany obejmował do niedawna jeszcze trzy
huty ołowiane, z których Huta Jadwiga w Trzebini jest unieruchomiona
od 1919 r., druga w Strzybnicy (Państwowa Huta Ołowiu i Srebra) jest
nieczynna od r. 1932, trzecia huta W alther Croneck w Małej Dąbrówce,
należąca do Sp. Akc. Giesche, jest jedyną obecnie czynną hutą ołowiu i sre
bra w Polsce. — Podnieść należy, iż obecnie czynne polskie zakłady cynkowo-ołowiane stoją na bardzo wysokim poziomie technicznym. Zakłady
te uiegają nietylko ciągłej modernizacji, ale wprowadzane są również
nowoczesne metody produkcyjne nietylko odnośnie do w ytapiania i rafi-*
nacji cynku, lecz również odnośnie wzbogacania i prażenia rud cynkowych.
Udoskonalanie dotychczasowych oraz wprowadzanie nowych metod pro
dukcyjnych ma na celu obniżenie kosztów wytwórczości cynku, następnie
uzyskiwanie pod względem jakościowym coraz lepszego produktu, jak
i wreszcie stworzenie warunków dla przerobu również niskoprocentowych
tworzyw, które w Polsce znajdują się jeszcze w znacznych ilościach,
a których przerób przy stosowaniu starych metod produkcyjnych nie był
opłacalny. Inwestycje przemysłu cynkowego na modernizację zakładów
wyniosły za ostatnie 15 lat około 135.000.000 zł.
III.
Podstawę surowcową polskiego hutnictw a cynkowego i ołowianego
stanowią w pierwszym rzędzie krajowe złoża rud cynkowo-ołowianych,
ześrodkowane w głównym zagłębiu przemysłowym. Jeżeli chodzi o geo11
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graficzne rozmieszczenie złóż polskich, wyodrębnić można trzy obszary,
różniące się tak zawartością kruszców, jak też sposobem zalegania złóż,
a mianowicie:
1)
2)
3)

obszar śląski,
,,
chrzanowsko-trzebińsko-szczakowski,
,,
olkusko-siewierski.

Niezależnie od powyższych stwierdzone zostały złoża w Lipkach
k. Truskawca oraz w okolicach Kielc, jednak złoża te nie zostały dotych
czas dokładnie zbadane.
W obszarze śląskim złoża kruszców cynkowo-ołowianych znajdują
się w niecce bytomskiej, dochodzącej na wschód aż do Będzina, i w niecce
tarnowickiej. Odróżniają się one od siebie tak zawartością metali, jak też
i sposobem występowania. Złoża śląskie występują w dolomitach kruszconośnych. Z powyższych złóż złoża niecki tarnowickiej zostały już prze
ważnie wyeksploatowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o galeny. Przy dogod
nych warunkach ekonomicznych, zwłaszcza przy wysokiej cenie cynku,
można by jeszcze liczyć na wydobycie dość znacznych ilości galmanów
drogą powtórnej odbudowy złóż. Obecnie główna produkcja rud cynkowoołowianych koncentruje się na obszarze niecki bytomskiej w dwóch ko
palniach (obecnie jedynie czynnych w całej Polsce), mianowicie Orzeł
Biały w Brzezinach Śląskich i Brzozowice — Nowa Helena w Brzozowicach.
Jeżeli chodzi o obszar chrzanowsko-trzebińsko-szczakowski, wyo
drębnić można tutaj dwie niecki, łączące się w okolicach Trzebini; jedna
z nich t.zw. chrzanowska ciągnie się od Trzebini w kierunku zachodnim
aż do Libiąża, druga zaś trzebińsko-szczakowska wydłuża się w kierunku
północno-zachodnim i zakończona jest odrębną niecką długoszyńską.
W obszarze tym eksploatowano swego czasu kruszce ołowiu i cynku np. na
kopalni Matylda, w okolicach Libiąża—Pogorzyc, w Jaworznie oraz
w Trzebionce k. Trzebini. Obecnie jednak roboty są wstrzymane. Zaw ar
tość ołowiu w kruszcach, wydobywanych na kopalni Matylda, wynosiła
około 10°/o. Zaleganie złóż jest na ogół niegłębokie. Jednak znaczny przy
pływ wody stanowi przeszkodę natury nietylko technicznej, lecz i ekono
micznej dla opłacalnego wydobywania kruszców.
Obszar olkusko-siewierski ciągnie się od okolicy Siewierza przez
Sławków, Bolesław, Olkusz aż do Czernej. Kopalnictwo rud cynkowoołowianych w obszarze olkusko-siewierskim prowadzone było już od
dawna. To też tereny te są dobrze zbadane, ale też wskutek stosunkowo
małej zawartości metali oraz wyczerpania partii bogatszych w ostatnich
czasach nie przedstawiały już poważnego interesu gospodarczego i dopiero
zwyżka cen na metale względnie ulepszenie i potanienie metod eksploa
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tacji i przeróbki rrioże pobudzić zamarłe kopalnie do życia, a naw et być
pczycżyną. powstania na tym obszarze kopalń nowych.
W ydobywane w Bolesławiu w głównym złożu kruszce zawierały
przeciętnie do 13°/° cynku i 2—3,5°/° ołowiu. P artie bogatsze, występujące
w postaci gniazd, zawierały przeciętnie 18°/<> cynku, 2°/“ ołowiu i 22°/» żelaza
(markazyt) oraz pewne domieszki arsenu i talu.
Nac- lny geolog Państwowego Instytutu Geologicznego p. Czesław
Kuźniar c nia stwierdzone i prawdopodobne zasoby polskich złóż rud
cynkowo-ołowianych na około 20 mil. ton. Do obliczenia tego zostały
przeważnie włączone zasoby, znajdujące się na terenie śląskim. Co do za
sobów możliwych, to według p. Kuźniara są one znacznie mniejsze od po
danych wyżej zasobów stwierdzonych i prawdopodobnych.
Dość poważne zasoby m etali kryją się również w starych hałdach,
jakie nagromadziły się w ciągu dziesiątek lat w pobliżu kopalń rud cyn
kowo-ołowianych, Obliczenia dokonane tylko dla Śląska oceniają zapasy
te na około 12 mil. ton kruszcu z zawartością około 7°/° cynku. Pozostałe
obszary kruszconośne posiadają również zwały o dużych zasobach krusz
ców (około 3 mil. ton). Od niedawna stosowane metody przetwórcze zezwa
lają obecnie na ich częściową eksploatację w zakładach tlenku cynku.
Ogólnie stwierdzić należy, iż zasoby kruszców cynkowo-ołowianych,
położonych na terenie naszego Państwa, w porównaniu z zapotrzebowa
niem i obecną produkcją rud, są nikłe i prawdopodobnie za kilkadziesiąt
lat polskie hutnictwo cynkowe i ołowiane skazane będzie całkowicie na
import rud zagranicznych. To też celem utrzym ania krajowej bazy surow
cowej tego przemysłu na jak najdłuższy okres, będzie trzeba koniecznie
zbadać niedostatecznie jeszcze znane części złóż polskich oraz przystąpić
do wydobywania rud, które dawniej pozostawiono w kopalniach ze wzglę
du na to, iż posiadały zbyt małą zawartość metalu.
Stan krajowej produkcji rud cynkowo-ołowianych (wzbogaconych)
za lata 1933—1936 przedstawia poniższe zestawienie:
Wydobycie rudy
Rok

cynkowej
t

1933
1934
1935
1936

125 061
159 676
138 392
144 465

Wydobycie rudy
ołowianej
t

7 967
8 502
7 086
6 004

Razem
t

133 028
168 178
145 478
150 469

Do tego dochodzi eksploatacja starych zwałów, z których uzyskano
w 1935 r. 46.554 t rud cynkowo-ołowianych, w roku 1936 zaś 103.748 t.
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Z liczb tych wynika, że obecnie dążeniem przemysłu cynkowego, wobec
wyczerpywania się złóż i związanego z tym zmniejszania się wydobycia
rud, jest zwiększenie produkcji z zapasów, znajdujących się na zwałach,
co pozostaje w ścisłym związku z ulepszeniem metod wzbogacania rud
i wytapiania metali.
Jak z powyżej przytoczonych danych wynika, krajow a baza surow
cowa naszego przemysłu cynkowo-ołowianego jest ograniczona tak co do
ilości stwierdzonych zasobów naszych złóż, jak również co do ich jakości.
W związku z tym polski przemysł cynkowo-ołowiany, dążąc do tego, aby
podstawa jego istnienia opierała się w ciągu jak największej ilości lat
w możliwie wielkiej mierze na złożach rud krajowych, starał się w latach
ostatnich, pomijając w zrastającą eksploatację materiałów kruszconośnych
ze zwałów, sprowadzać również większe ilości wysokoprocentowych rud
zagranicznych, co umożliwiało mu z jednej strony racjonalniejsze gospo
darowanie posiadanymi już tylko w ograniczonych ilościach rudami k ra
jowymi, z drugiej zaś czyniło go zdolnym do współzawodniczenia z pozo
stałymi krajami, produkującymi cynk, na rynkach światowych.
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Kształtowanie się im portu rud cynkowo-ołowianych
od 1933— 1936 przedstawia poniższa tablica:
/
K raje

z
„
„
„
„
„
„
„
„
,.

OGÓŁEM
Niemiec
(z tego cynk)
Rumunii
Włoch
St. Zjedn.
Hiszpanii
Meksyku
Tunisu
Algieru
Marokko
innych krajów

w

latach
*

1933 r.

1934 r.

1935 r.

1936 r.

t
116 749
104 542
100 774
6 396
—
—
—
1 153

t
101 450
85 562
84 961
6 479
—
—
—
3 584
■ —•
—
—
5 825

t
73 503
64 819
55 561
6 092
735
—
—
—
—
—
—
1 857

t
73 344
60 569
60 569
4 817
4 040
—
—
880
—
—
—
3 038

—

—
—
4 658

,

Jak wynika z powyższej tablicy, w stanie obecnym ogromną część
naszego im portu rud cynkowo-ołowianych stanowią rudy z Niemiec,
małą zaś rudy amerykańskie, włoskie i z innych krajów, jak Meksyk, Ka
nada, A ustralia i inne.
Stan ten ulega jednak w chwili obecnej zasadniczej dla nas nieko
rzystnej zmianie. Przywóz rud cynkowo-ołowianych z Niemiec w związku
z zaznaczającymi się coraz silniej dążeniami tego kraju do samowystar
czalności w dziedzinie nieżelaznych metali, których następstwem jest
z jednej strony gwałtowny wzrost niemieckiej wytwórczości cynku, z dru
giej zaś wzmagające się zapotrzebowanie rud cynkowych, natrafia obecnie
na coraz poważniejsze trudności. W związku z tym polski przemysł cynkowo-ołowiany zmuszony jest do pokrywania swego zapotrzebowania
surowców w coraz większej mierze droższymi rudami pochodzenia innego,
w przeważnej zaś mierze zamorskiego.
IV.
Cykl produkcji cynku składa się z czterech faz: 1) wydobywania
i wzbogacania rudy cynkowej, 2) prażenia tej rudy, 3) w ytapiania cynku
surowego i 4) jego dalszego przerobu.
Jako surowiec do produkcji cynku służy obecnie w przeważającej
mierze blenda cynkowa, w mniejszej mierze galman. Rudy te po wydoby
ciu oraz mechanicznej obróbce ulegają wzbogaceniu, jeżeli chodzi o gal
man metodą termiczną do około 65°/<>) zaś jeżeli chodzi o blendę cynkową
metodą płókania do 48°/», zaś metodą flotowania do 600/° zawartości cynku.
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Z polskich przedsiębiorstw cynkowych zaledwie jedno posiada urządzenia
flotacyjne, pozostałe zaś przedsiębiorstwa sprowadzają rudy flotowane
niemieckie.
Prażenie rud cynkowych jest drugą fazą w wytwórczości cynku
i łączy się ściśle z uboczną wprawdzie, lecz przymusową fabrykacją
kwasu siarkowego.
Rudy cynkowe, celem przygotowania ich do przetopu w hutach cynko
wych, muszą być poddane przedtem odpowiedniej przeróbce, by przepro
wadzić je w tlenek cynku. Przeprowadzenie galmanu w tlenek cynku
polega na zwyczajnym wyprażeniu bądź w piecach szybowych, bądź pło
miennych, w celu pozbawienia galmanu dw utlenku węgla i wody. Znacz
nie więcej zachodu i staranności wymaga przeprowadzenie blendy cyn
kowej w tlenek cynku, które następuje drogą prażenia w prażelniach blen
dy cynkowej, za pomocą którego to procesu następuje usunięcie z blen
dy siarki. Wywiązujące się przy prażeniu blendy gazy prażelne, zawie
rające w sobie wysoce szkodliwy dla wszelkiego życia dwutlenek siarki,
bywają unieszkodliwiane przez przerób ich na kwas siarkowy, który od
bywa się w znajdujących się przy prażelniach blendy fabrykach kwasu
siarkowego, do których gazy te są odprowadzane.
Prócz kwasu siarkowego, w yrabiany jest jeszcze z gazów, w nie
wielkich zresztą ilościach, ciekły bezwodny kwas siarkawy.
Rudy cynkowe po wyprażeniu przychodzą jako podstawowy suro
wiec do hut cynkowych, w których następuje właściwy proces wytapiania
cynku jako trzecia faza w wytwórczości cynku.
Cynk metaliczny otrzym uje się w naszych hutach przeważnie drogą
suchą —- przez redukcję tlenku cynku węglem i natychmiastową destyla
cję. Jako retorty do destylacji służą specjalne naczynia z glinki ogniotrwa
łej, t. zw. mufle, w których poddaje się redukcji m ateriały cynkonośne
w rozdrobnionym stanie, zmieszane z pewną ilością koksiku lub suchego
pyłu węglowego, jako materiałem redukującym. Mufle te poumieszczane
są w piecu destylacyjnym, zależnie od systemu, w jednym lub wielu pię
trach i podgrzewane do odpowiedniej tem peratury. Powstałe w muflach w
pierwszym stadium wytapiania pary cynku przechodzą do odbieralników;
w pierwszej chwili, spotykając się z zimnymi ścianami i powietrzem atmo
sferycznym, łączą się częściowo z tlenem z powietrza w tlenek cynku,
częściowo zaś —- w skutek zbyt gwałtownego oziębienia — tworzą pył cyn
kowy. Dopiero po pewnym czasie, gdy odbieralniki ogrzeją się powy
żej 420°, zaczyna się prawidłowe przechodzenie pary cynku w płynny
metal. Proces destylacji> łącznie z obsługą pieca, trw a 24 godz. Otrzymany
z pieca destylacyjnego m etal — cynk surowy
zawiera oprócz 97—980/u
cynku jeszcze około 2—3°/° domieszek ołowiu, żelaza, kadmu, arsenu, anty
monu, srebra, miedzi, siarki itp. Idzie on do użytku przemysłowego czy
też do handlu częściowo w postaci, w jakiej wychodzi z odbieralnika, czę
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ściowo zaś celem oczyszczenia z wyszczególnionych wyżej domieszek
bywa on przetapiany w odpowiednio skonstruowanych piecach płomien
nych i wówczas otrzym uje się t. zw. cynk rafinowany, zawierający około
99"''° cynku.
Oprócz metody destylacyjnej zastosowanie w polskim przemyśle
cynkowym znajduje również metoda otrzym ywania cynku drogą elektro
lityczną. — Rudy prażone są poddawane działaniu kwasu siarkowego
celem przeprowadzenia zawartego w nich cynku na rozczyn siarczanu
cynku. Rozczyn ten klaruje i filtruje się następnie celem usunięcia zanie
czyszczeń. Oczyszczony w ten sposób rozczyn daje się następnie do zbior
ników ołowianych i poddaje działaniu prądu elektrycznego. Cynk pod
wpływem działania prądu zaczyna się osadzać w formie drobnych blaszek
na katodach aluminiowych. Blaszki cynkowe zebrane przetapia się w pie
cach, po czym cynk leje się do odpowiednich form.
W cynku otrzym anym drogą procesu elektrolitycznego zawartość
samego cynku dochodzi do 99,99(,/°. Stanowi on metal wysokogatunkowy,
pożądany coraz częściej tam, gdzie idzie o produkt specjalnie czysty, jak
n.p. do rozmaitych stopów oraz do najlepszych gatunków bieli cynkowej.
Jako produkt uboczny w hutach cynku uzyskiwany jest pyl cyn
kowy. zawierający zwykle ok. 90—920/° cynku w postaci drobniutkiego
proszku.
Jako dalszy produkt uboczny przy produkcji cynku otrzym uje się
również kadm. Kadm w ystępuje bowiem bardzo często łącznie z cynkiem
w rudach cynkowych. Polskie rudy cynkowe zawierają średnio 0,1°''°
kadmu; zawartość ta dochodzi jednak w niektórych rudach do 0,4n/°. Zbyt
wielka ilość kadmu w cynku wpływa ujemnie na gatunek tego metalu,
wobec tego kadm, znajdujący się w rudach cynkowych, musi być w miarę
możności od cynku odseparowany. Kadm, wytw arzany w polskich hutach
cynkowych, zawiera do 99,99°/° czystego metalu.
Czwartą fazę w cyklu produkcji cynku stanowi jego przerób na roz
maite produkty cynkowe, jak blachę cynkową i biel cynkową, lub też
zużycie go do produkcji odlewów cynkowych, do produkcji stopów cynku,
do ocynkowania blach żelaznych i innych przedmiotów, jak n.p. drutu, itp.
Jednym z najpoważniejszych konsumentów cynku surowego są w al
cownie cynku. Cynk surowy po przerafinowaniu bezpośrednio walcuje się
w tem peraturze 100— 150° na blachę cynkową, którą po przewalcowaniu
składa się w pakiety i obcina według formatów zwyczajnych lub też spe
cjalnych, zaopatrując ją po przesortowaniu w m arkę fabryczną i odpo
wiedni numer, zależnie od grubości blachy. Najpowszedniejszą skalę tworzy
26 numerów od 0,1 do 2,68 mm grubości, jednak walcuje się również
i grubsze płyty, dochodzące do 20 mm grubości. Walcownie w yrabiają rów
nież wszelkiego rodzaju t. zw. cynk prasowany, wytłaczany, w formie dru
tów do kotłów parowych, gwoździ itp.
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Stan wytwórczości cynku z uwzględnieniem wytwórczości produk
tów cynkowych w*Polsce w latach ostatnich przedstawia poniższe
zestawienie:
Produkcja cynku i produktów cynkowych
1934
1935
1936
t
t
t
cynk ogółem
84 852
92 325
92 922
w tym: cynk elektrolityczny
20 607
18 621
18 708
cynk rafinowany
10 384
10 195
14 953
pył cynkowy
3 775
5 132
4 911
blacha cynkowa
10 954
15 509
13 033
kwas siarkowy
150 077
128 331
123 849
4 552
4 206
bezwodny kwas siarkawy
3 358
154 400
kadm (w kg)
143 557
120 700
Jeżeli chodzi o produkcję ołowiu, to dla otrzymania z rud ołowia
nych ołowiu metalicznego stosuje się obecnie w hutnictw ie ołowiu po
wszechnie metodę redukcyjną. Redukcja i wytapianie ołowiu odbywa się
w piecach szybowych. Proces w piecach szybowych polega na odtlenianiu
t.j. redukcji związków ołowiu z tlenem i krzemionką.
Pomijając produkcję ołowiu w hutach ołowiu jako głównego pro
duktu, ołów wytw arzany jest również jako produkt uboczny w hutach
cynkowych. Znaczniejsza zawartość ołowiu w blendzie cynkowej, sięga
jąca w pewnych gatunkach blendy naw et 4"'» ołowiu, powoduje, że ten
m etal towarzyszy wszystkim procesom przeróbki blendy cynkowej aż do
produktu końcowego. Surowy nierafinowany cynk zawiera do 2,5°''° ołowiu.
Przy rafinacji cynku ołów ten bywa oddzielany i otrzym uje się go w po
staci ołowiu cynkowego.
Prócz ołowiu uzyskiwanego w hutach cynkowych pewną ilość oło
wiu produkuje się w Polsce również z różnych odpadków starego metalu,
np. z blach ołowianych, z płyt akumulatorowych, starych ru r itd. Jest to
oczywiście ołów gorszego gatunku. Nie jest wolny od zanieczyszczeń
i nie odpowiada składowi miękkiego ołowiu hutniczego, dochodzącego
do 99,99% ołowiu.
Surowy ołów, otrzym any w piecach szybowych, prócz wyśokowartościowego srebra zawiera jako domieszki: miedź, antymon, arsen,
cynę itp. Celem oddzielenia od ołowiu tych metali ołów surowy podda
wany jest rafinacji, polegającej na utlenianiu. W ten sposób otrzym uje się
ołów rafinowany.
Ołów rafinowany poddawany jest następnie odsrebrzaniu. Srebro
stanowi cenną domieszkę błyszczu ołowianego. To też w razie odpowie
dniej ilości jest starannie oddzielaneprzez specjalne zabiegi. Do tego celu
obecnie stosuje się metodę Parkesa — odsrebrzania przy pomocy cynku.
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Z ołowiu rafinowanego wytwarza się ponadto za pomocą specjal
nego procesu w złączonej z właściwą hutą ołowiu fabryce tlenków ołowiu
glejtę i minię, które są najbardziej rozpowszechnionymi pochodnymi oło
wiu. Mniej więcej 10—15n/» całej polskiej produkcji ołowiu przerabia się
obecnie na tlenki ołowiu.
Znaczna część wyprodukowanego ołowiu jest walcowana na bla
chę ołowianą różnej grubości i prasowana na rury ołowiane. Ponadto z oło-r
wiu wyrabia się drut ołowiany, śrut, plomby i inne drobniejsze artykuły.
Wreszcie używany on jest również do wyrobu bieli ołowianej.
Stan wytwórczości ołowiu z uwzględnieniem wytwórczości produk
tów ołowianych w Polsce w latach ostatnich przedstawia poniższe zesta
wienie:
Produkcja ołowiu i produktów ołowianych
1936
1934
1935
t
t
t
ołów surowy
15 021
10 350
18 819
ołów rafinowany
12 785
10 115
7 550
586
blacha ołowiana
341
533
417
inne wyroby z ołowiu
570
518
glejta
742
1 214
1 734
minia
657
827
408
1 882
srebro (w kg)
1 005
656
Obecny stan zatrudnienia w kopalnictwie i hutnictwie cynkowoołowianym polskim ilustrują następujące dane za sierpień 1937 r.:
Załoga robotnicza
PCopalnie rudy cynkowej i ołowianej oraz zakłady
tlenku cynku
........................................................
2 254 robotników
huty cynku i o ł o w i u ...................................................
5 212
„
razem:
7 466 robotników
Jak z powyższych danych wynika, liczba zatrudnionych rąk robo
czych w górnictwie i hutnictw ie cynkowo-ołowianym jest (w porównaniu
n.p. do górnictwa węglowego i przemysłu żelaznego) stosunkowo nie
wielka. Podkreślić jednak należy, iż wyżej przytoczone cyfry odnoszą się
do sił, bezpośrednio zatrudnionych w górnictwie i hutnictw ie cynkowoołowianym. Jeśli się jednak uwzględni, że do produkcji 1 t cynku zużywa
się np. około 4,5 t węgla, to ilość rąk rzeczywiście zatrudnionych z tą ga
łęzią przemysłową związanych okaże się znacznie większa.
Ponadto podkreślić należy, iż praca w hutach cynku i ołowiu
z uwagi na specjalny charakter wytwórczości tej gałęzi przemysłowej
Wymaga dużej fachowości i specjalnego przygotowania. Dlatego też
w przemyśle cynkowo-ołowianym wykwalifikowany robotnik jest nie

zmiernie ważnym czynnikiem. Należy tu podnieść z całym uznaniem, źe
robotnik polski posiada w tej dziedzinie wysokie kwalifikacje. Brak odpo
wiedniego wykwalifikowanego robotnika zahamował rozwój hutnictwa
cynkowego w Anglii w okresie wojny i utrudnił w latach powojennych
urzeczywistnienie projektów w Japonii co do rozwoju hutnictw a cynko
wego. Proces produkcji jest w tym przemyśle tak skomplikowany, że ro
botnika, zanim nauczy się wytapiać cynk lub ołów, trzeba sobie wychowy
wać przez szereg lat.
o.
V.
Polski przemysł cynkowy posiada z uwagi na małą chłonność rynku
krajowego dla cynku i produktów cynkowych charakter wybitnie ekspor
towy, gdyż jest on zmuszony przeszło 70°/» swej produkcji umieszczać na
rynkach zagranicznych. Kształtowanie się ogólnego zbytu cynku oraz
udziału w nim zbytu krajowego i eksportu w latach ostatnich przedstawia
poniższa tablica:
Zbyt cynku
(wg „Polski Gospodarczej“)
Rok

Zbyt
ogólny
t

Z tego przypada na
rynek krajow y
eksport
w t
w °/°
w t

w

77,29
63 688
22,71
82 403
18 715
70,15
55
180
29,85
78 656
23 476
70,56
63.383
29,44
26 448
89 831
Jak wynika z powyższego zestawienia, udział rynku krajowego
w ogólnym zbycie cynku waha się w latach ostatnich w granicach od
22—30°/» zbytu ogólnego. Tym nie mniej rosnące z roku na rok cyfry zbytu
krajowego świadczą, iż zużycie cynku w kraju, aczkolwiek na ogól nie
wielkie, wykazuje w latach ostatnich stały rozwój. Zużycie cynku w kraju
idzie głównie na produkcję blachy cynkowej, litoponu, bieli cynkowej,
rozmaitych stopów jak mosiądz itp. Poza tym cynk używany jest również
do cynkowania blachy żelaznej, naczyń blaszanych, ru r żelaznych itd.
Wyszczególnione produkty cynkowe przeznaczone są bądź na konsumcję
wewnętrzną, t.j. na rzeczywiste zużycie przez krajowych spożywców, bądź
też na cele eksportowe. Podnieść tu należy, iż aczkolwiek konsumcja we
wnętrzna tych produktów w Polsce stoi jeszcze na dość niskim poziomie,
to jednak już od szeregu lat da'je się zaobserwować stały jej wzrost. Zwłasz
cza krajowe zużycie blach zarówno cynkowych jak i żelaznych pocynkowanych wykazuje tendencję wzrastającą. Tak np. zbyt blach cynkowych
wzrósł na rynku krajowym — w związku z ożywionym ruchem budowla
nym — z 7 132 t w 1935 r. do 8 664 t w 1936 r. Podkreślić tu należy, iż
wobec strukturalnego kurczenia się zagranicznych rynków zbytu dalszy
1934
1935
1936
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rozwój spożycia krajowego cynku i oparcie na nim w coraz większej mie
rze egzystencji naszego przemysłu cynkowego nabiera obecnie cech
zagadnienia nader doniosłego.
Jeżeli chodzi o zbyt na rynku krajowym produktów ubocznych,
uzyskiwanych przy produkcji cynku, podnieść należy, iż zbyt pyłu cyn
kowego, znajdującego zastosowanie przede wszystkim w przemyśle che
micznym, jest w k raju minimalny, tak że przeważająca część produkcji
musi być eksportowana na rynki zagraniczne.
W przeciwieństwie do pyłu cynkowego kwas siarkowy (jak również
bezwodny kwas siarkawy) znajduje obecnie zbyt całkowicie na rynku
krajowym. Jednym z najważniejszych krajowych odbiorców kwasu siar
kowego- będącego jednym z podstawowych produktów chemicznych, po
trzebnych w różnych gałęziach wytwórczości, jest przemysł nawozów
sztucznych, zarówno superfosfatu jak i siarczanu amonu. Poza tym kon
sumentami kwasu są: przemysł naftowy, przemysł materiałów wybucho
wych, przemysł żelazny i szereg innych przemysłów krajowych, dla któ
rych kwas siarkowy jest nieodzownym środkiem produkcji.
Podobnie jak zużycie pyłu cynkowego, również zużycie kadmu
w Polsce jest minimalne. Kadm używany jest głównie do wyrobu rozma
itych stopów jak n.p. z miedzią, ołowiem, cyną i bismutem, do galwanizacji np. żelaza, stali i aluminium oraz do lutowania różnych metali.
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W przeciwieństwie do wybitnie eksportowego charakteru przemy
słu cynkowego, przemysł ołowiany zaspakaja głównie potrzeby rynku we
wnętrznego. Polski przemysł ołowiu posiadał atoli do niedawna jeszcze,
t.j. mniej więcej do 1930/31 r., również charakter wybitnie eksportowy.
Z powodu nikłej pojemności rynku krajowego na ołów i produkty oło
wiane z jednej strony, a znacznej stosunkowo wytwórczości ołowiu z dru
giej strony, zaledwie 20—30°/“ produkcji zdołano ulokować na rynku k ra
jowym, resztę zaś t.j. przeszło 700/« produkcji, eksportowano za granicę.
W ostatnich latach zaszły jednak w strukturze zbytu ołowiu zasadnicze
zmiany. W miarę pogłębiania się bowiem kryzysu na światowym rynku
ołowianym oraz coraz większego spadku cen światowych polski przemysł
ołowiany, walczący z bardzo poważnymi trudnościami w dziedzinie zao
patryw ania się w konieczne do produkcji surowce, w bardzo poważnym
stopniu ograniczył swoją wytwórczość i, przystosowując ją do pojemności
rynku krajowego, wycofał się na ogół z rynków eksportowych. Tak więc
obecnie wytwórczość ołowiu nastawiona jest w przeważającej mierze na
potrzeby rynku krajowego.
Podobnie jak w dziedzinie cynku również w dziedzinie ołowiu
mamy wzrastające z roku na rok cyfry zbytu krajowego, świadczące, iż
zużycie ołowiu w kraju wykazuje stałe postępy. Jednym z największych
konsumentów ołowiu jest przemysł elektrotechniczny, który używa tego
metalu do izolacji kabli. Poważnym konsumentem ołowiu jest również
przemysł chemiczny, przede wszystkim przemysł kwasu siarkowego, który
używa aparatów, ru r i naczyń wykonanych z ołowiu do różnych czynności
z kwaśnymi płynami. Dlatego zawsze znaczna część wyprodukowanego
ołowiu jest walcowana na blachę ołowianą różnej grubości i prasowana
na rury ołowiane, z których są wykonywane różne aparaty dla fabryk
chemicznych.
Tlenki ołowiu zbywane są w przeważającej mierze na rynku krajo
wym, jedynie ok. 20 — 25"/° produkcji eksportuje się na rynki
zagraniczne.
Jak już wyżej wspomniano, polski przemysł cynkowy był i jest
głównie przemysłem eksportowym, gdyż udział eksportu w ogólnym zby
cie cynku dochodzi do 70°/°. Kształtowanie się ilościowe i wartościowe
eksportu cynku surowego w latach 1933—1936 przedstawia poniższe ze
stawienie:
Wywóz cynku
(według „Handlu Zagranicznego R. P .“)
Rok
w tonach
w złotych
1933
62 806
29 861 000
1934
62 712
25 042 000
1935
54 638
21 216 000
1936
61 567
24 176 000
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W całości polskiego eksportu cynk stanowił w 1936 r. 2,36°/" w ar
tości wywozu wobec 2,29 % w 1935 r.
Kierunki polskiego eksportu cynkowego w latach ostatnich w yka
zuje następujące zestawienie:
Wywóz cynku z Polski
(wg. „Handlu Zagranicznego R. P .“)

Eksport ogółem
z tego do:
Niemiec
Czechosłowacji
Austrii
Szwecji
Węgier
Anglii
Rumunii
Rosji
Belgii
Indyj Bryt.
Francji
Japonii
Innych krajów

1934 r.
t

1935 r.
t

1936 r.
t

62 711

54 638

61 567

40 984
6 512
3 921
3 463
2 338
1 301
700
656
527
424
209
170
1 506

22 897
7 228
5 272
5 851
2 585
96
877
83
386
1 751
1 405
1 612
4 595

27 873
8 482
4 497
5 506
2 727
2 883
978
18
—
1 220
—
3 206
' 4 177

Jak z powyższego zestawienia wynika, najpoważniejszym odbiorcą
zagranicznym polskiego cynku była i jest do dnia dzisiejszego Rzesza
Niemiecka. Możliwość umieszczania poważniejszych ilości cynku na ry n 
ku niemieckim zawdzięczamy specyficznym warunkom i węzłom, łączą
cym przemysł cynkowy obu państw, jak również bliskości geograficznej
tego niezmiernie chłonnego rynku. Tym nie mniej stwierdzić należy, iż
udział Polski w zaopatrywaniu rynku niemieckiego w okresie ostatnich
dwóch lat uległ wyraźnemu skurczeniu. Wobec jeszcze 40.984 t w 1934 r.
rynek niemiecki odebrał w 1935 r. ju ż tylko 22.897 t, przyjm ując w tymże
roku już tylko 41,9% całego polskiego eksportu cynku, wobec jeszcze
65,4% w 1934 r. Od listopada 1935 r. obowiązuje z Niemcami trak tat han
dlowy, oparty na całkowitej reglamentacji obustronnej wymiany dóbr.
W całości eksportu Polski do Niemiec cynk stanowi ok. 6%. W ramach
obowiązującego trak tatu eksport polskiego cynku do Niemiec rozwija się
względnie pomyślnie, gdyż stanowił on w 1936 r. znowu 45,27% całego
polskiego wywozu cynkowego.
Pomijając chwilowe względnie pomyślne kształtowanie się polskie
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go eksportu cynku do Niemiec, nie ma jednak żadnych widoków, by
eksport ten osiągnął swój dawniejszy udział w pokrywaniu zapotrzebo
wania rynku niemieckiego. Przeciwnie, wobec wzrastającej produkcji
cynkowej w Niemczech (która ze 124.200 t w 1935 r. zwiększyła się w
w dalszym ciągu do 136.400 t w 1936 r.) oraz wzmagającej się konkuren
cji belgijskiego oraz norweskiego cynku na tymże rynku, liczyć się należy
raczej z dalszym stopniowym spadkiem eksportu polskiego cynku do Nie
miec.
W następstwie częściowego wyparcia w latach 1935 i 1936 polskiego
cynku z rynku niemieckiego — czy to przez wzrastającą krajową w ytw ór
czość, czy też przez cynk innej proweniencji — polski przemysł cynkowy
stanął w okresie ostatnich dwóch lat przed zadaniem szukania i zdobywa
nia nowych rynków zagranicznych poza niemieckim, celem częściowego
chociażby uplasowania tych ilości cynku, które dotychczas wywoził do
Niemiec. Sytuacja jednak na rynkach światowych, a przede wszystkim
przemożna konkurencja belgijska i ostatnio również norweska oraz bez
ustannie — niemal do końca 1936 r. — spadające notowania cynku, i w re
szcie rozmaite inne trudności w dziedzinie wywozu w postaci np. ogra
niczeń dewizowych oraz restrykcyj przywozowych stanowiły ogromną
przeszkodę w realizacji tych zamierzeń.
Mimo wszelkie trudności polski przemysł cynkowy zdołał jednak
w okresie ostatnich dwóch lat kosztem znacznych ofiar rozszerzyć swoją
ekspansję ,na rynki pozaniemieckie, bądź to przez wzmożenie wywozu
na rynki już poprzednio obsyłane, bądź też przez podjęcie wywozu na
rynki nowe, zwłaszcza zamorskie. K onstatujem y więc wzrost eksportu
cynku w ostatnich dwóch latach na dawne rynki, bliżej położone, jak do
Czechosłowacji, do Szwecji, do A ustrii, na Węgry, z drugiej zaś strony
na rynki dalekie, pozaeuropejskie, dotychczas prawie, że nie obsyłane, jak
Japonia i Indie żarówno Brytyjskie jak Holenderskie, oraz na szereg in
nych rynków, położonych we wszystkich częściach świata. — Jest rzeczą
oczywistą, iż fewyżkowa tendencja koniunktury światowej w ostatnich
miesiącach 1936 r. jak i w pierwszych miesiącach 1937 r. ten trw ający
od przeszło dwóch lat proces częściowego przestawienia eksportu cynko
wego z rynku niemieckiego na rynki poza niemieckie ogromnie ułatwiła
i umocniła.
Jeżeli chodzi o eksport ołowiu, to głównym odbiorcą zagranicz
nym polskiego ołowiu jest Czechosłowacja, która np. w 1936 r. odebrała
ogółem 1.278 t polskiego ołowiu. Poza tym wysłano w tymże roku m niej
sze ilości do Niemiec, Bułgarii, na Węgry i do Brazylii.
VI.
Polski przemysł cynkowy jest jedną z tych gałęzi przemysłowych,
w której Polska zajm uje poważną pozycję w całokształcie gospodarki
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światowej. Największym producentem cynkowym świata są Stany Zje
dnoczone A. P., na które przypada około 30°''° ogólnej produkcji świato
wej. Na drugim miejscu znajduje się Belgia, zarazem największy europej
ski producent cynku. Trzecie miejsce w produkcji światowej zajmowała
do niedawna jeszcze, bo do roku 1933, Polska. W roku 1934 spadła ona
natomiast na czwarte miejsce i to na skutek gwałtownego wzrostu pro
dukcji cynku w Kanadzie. Kraj ten podwyższył swoją produkcję z 82.700
t w roku 1933 na 122.400 t w r. 1934, prześcigając tym samym poraź pier
wszy bardzo znacznie produkcję polską. W roku 1935 miejsce czwarte
w produkcji światowej cynku zajęły Niemcy, produkując 124.100 t wobec
72.900 t w roku 1934 i powodując automatycznie przesunięcie Polski na
piąte miejsce w produkcji światowej, które Polska również obecnie zaj
muje. Udział Polski w światowej wytwórczości cynku wynosił w ostat
nich dwóch latach około 6,30% wobec jeszcze 12,40% w roku 1930. Udział
Polski w europejskiej produkcji cynku wynosił w 1936 r.— 13,34% wobec
12,97% w roku poprzednim. Wśród europejskich producentów cynku
Polska zajmuje obecnie—po Belgii i Niemczech—trzecie miejsce.
Znaczenie Polski dla zaopatrzenia rynków światowych w cynk
i produkty cynkowe jest atoli daleko większe, aniżeli by to wynikało z jej
udziału w światowej produkcji cynku, a to dzięki wywozowi przeważającej
części swej wytwórczości cynku na rynki zagraniczne. Największy bowiem
światowy producent cynku t. j. Stany Zjednoczone, odgrywa na rynku
światowym stosunkowo małą rolę. Stany Zjednoczone są bowiem zarazem
nader silnym konsumentem cynku i jedynie ilości przewyższające spoży
cie własne wywożą na rynki światowe. Podobnie przedstawiają się do pew
nego stopnia stosunki u największego producenta Europy t.j. Belgii, acz
kolwiek przemysł belgijski jest jednym z największych eksporterów cynku
świata.
Co się tyczy Polski, to jest ona — podobnie jak Belgia — krajem o
charakterze wybitnie eksportowym, lecz, biorąc za podstawę stosunek eks
portu do produkcji, w stosunkowo jeszcze większej mierze, jak to wynika
z następującego zestawienia, ilustrującego zajmowaną przez światowych
producentów cynku na rynku światowym pozycję oraz stosunek eksportu
do produkcji w odnośnych krajach:
Eksport cynku surowego w 1936 r.
Kraj
Kanada
Belgia
Polska
Australia
Norwegia
Niemcy
Stany Zjednoczone

Produkcja cynku
ton
137 200
201 700
92 600
71 600
45 000
136400
446 500

Z tego przypada na eksport
w tonach
w %%
127200
91 900
61 600
43 300
43 200
200
34

92,7
45 6
65,5
60,5
96,0
0,1
0,0
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Jak z powyższego zestawienia wynika, Polska zajmuje obecnie
wśród światowych eksporterów cynku — po Kanadzie i Belgii — trzecie
miejsce, dzięki której to okoliczności Polska odgrywa rolę nader poważ
nego czynnika na światowym rynku cynkowym.
VII.
Skala zastosowań cynku i ołowiu jest bardzo wielka. Jeżeli chodzi
o cynk, to duże ilości tego metalu zużywa się przede wszystkim na w al
cowanie blachy cynkowej. Blachę cynkową zaś stosuje się do krycia da
chów, do wyrobu rynien, wanien, wiader, lodowni, do wykładania silo
sów, do sporządzania naczyń i skrzyń do przewożenia kosztownych arty 
kułów, jak np. jedwabiu, chroniąc go przy transportach morskich od wil
goci, następnie jako opakowanie przy transportach tłuszczów i farb.
Pewne ilości blachy cynkowej zużywa się również do wybijania skrzyń
z drzewem zapałkowym, herbatą itp. Poza tym blacha cynkowa używana
jest w budownictwie okrętów do obijania ścian. Ma ona również cały sze
reg zastosowań technicznych. Polerowane blachy cynkowe znajdują zasto
sowanie np. w technice drukarskiej w t.zw. cynkografii. Dalej służy bla
cha cynkowa do wyrobu przedmiotów sztancowanych, naczyń itd.
Drugą najważniejszą dziedziną zbytu cynku stanowi wyrób bieli
cynkowej i litoponu. Są to bardzo rozpowszechnione białe farby. Do w y
robu bieli używa się samego cynku, do litoponu zaś odpadków cynkowych
różnego rodzaju.
Dalszym rodzajem spożycia cynku jest wyrób prętów i płyt cynko
wych, używanych w kotłownictwie, a zapobiegających tworzeniu się ka
mieni kotłowych.
Dużą rolę w zastosowaniu cynku, dzięki jego większej aniżeli u in
nych metali odporności na wpływy atmosferyczne, gra galwanizowanie
blachy żelaznej do krycia dachów, t.j. powlekanie jej cienką warstwą
cynku; uodpornia się ją w ten sposób od wpływów atmosferycznych.
Z leizny cynkowej w yrabia się ornamenty, tanie przedmioty
ozdobne, formy, szablony.
Z cynku wyrabiane są również ogniwa elektryczne oraz płyty do
aparatów muzycznych.
Huty ołowiu używają cynku do odsrebrzania ołowiu.
Cynku używa się dalej do wyrobu różnego rodzaju stopów jak np.
mosiądzu (jest to stop miedzi i cynku), bronzu, tombaku, nowego srebra itp.
Sole cynku znajdują zastosowanie w przemyśle farbiarskim i kle
jów oraz w medycynie.
Pył cynkowy (zawierający 90—92% metalicznego cynku) znajduje
zastosowanie przede wszystkim w przemyśle chemicznym; dzięki szybkie
mu utlenianiu się używany jest zwłaszcza jako środek redukujący przy far
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bowaniu indygiem, przy czyszczeniu i odbarwianiu syropu itp. Znaczne
ilości pyłu i opiłków cynkowych zużywa się do wydobycia złota w pro
cesie t. zw. cyanidowym.
Kwas siarkowy jest potrzebny prawie do wszystkich procesów wiel
kiego przemysłu chemicznego. Znajduje on zastosowanie przy rafinowaniu
nafty, wyrobie m ateriałów wybuchowych, fabrykacji nawozów sztucz
nych, a głównie superfosfatu, siarczanu amonu, siarczanu sodowego i gli
nowego, w przemyśle barwników i wreszcie przy fabrykacji sztucznego
jedwabiu.
Bezwodny, ciekły kwas siarkawy używany jest do bielenia wełny,
do maszyn oziębiających itp.
Jeżeli chodzi o zastosowanie ołowiu, to podkreślić należy, iż ołów
zalicza się do metali najwięcej używanych. Przy produkcji kwasu siar
kowego służy do wykładania komór, w których duże ilości ołowiu znaj
dują zastosowanie w postaci płyt i rur. W ogóle przemysł chemiczny po
trzebuje płyt i ru r ołowianych do różnych celów. Przemysł elektro
techniczny używa ołowiu do ochrony przewodów kablowych oraz do w y
robu płyt akumulatorowych; zużycie ołowiu przez kablowme stanowi
znaczny procent ogólnego spożycia.
W przemyśle am unicyjnym ołów gra już od dawna wielką rolę,
gdyż już od wieków stosowany jest do fabrykacji pocisków. Używa go się
dalej do wyrobu bieli ołowianej oraz do fabrykacji tlenków ołowiu,
t.j. minii i glejty; robi się z niego drut ołowiany, śrut, plomby i inne
drobniejsze artykuły.
Również tlenki ołowiu, t.j. minia i glejta, mają bardzo szerokie
zastosowanie. Glejty używa się do fabrykacji octanu ołowiu, chromianu
ołowiu, do gum, do różnych glazur, do płyt akumulatorowych, do azotanu
ołowiu, do linoleum itd. Minia służy do wyrobu farby ochronnej, do szkła
kryształowego, do lakierów itd.
VIII.
Dla życia gospodarczego Polski produkcja cynku w Polsce ma bar
dzo doniosłe znaczenie przede wszystkim ze względu na jej wpływ? na
kształtowanie się bilansu handlowego i płatniczego. Polska bowiem sama,
jak wykazaliśmy już wyżej, stosunkowo mało zużywa cynku, a głównie
wywozi go za granicę. Z ilości cynku sprzedanych w 1936 roku wywie
ziono za granicę ok. 70°/') cynku surowego, ok. 50% blach cynkowych,
ok. 90% pyłu cynkowego oraz ok. 80% bieli cynkowej. Wartość ogolna w y
wozu cynku i produktów cynkowych wynosiła w 1936 roku 32.073.000 zł
wobec 28.452.000 zł w 1935 r. Tych kilka danych świadczy już o tym,
jak poważną gałęzią naszego przemysłu jest hutnictwo cynkowe i jak
wielkie posiada znaczenie w bilansie handlowym i płatniczym.

Pomijając wpływ przemysłu cynkowego na kształtowanie się na
szego bilansu handlowego i płatniczego, podnieść należy znaczenie tego
przemysłu jako konsumenta rozmaitych tworzyw krajowych, zużywanych
przy procesie wytwórczym cynku i produktów cynkowych (pomijając
rudy cynkowe). Do celów wytwórczych w przemyśle cynkowo-ołowianym, a więc do prażenia rudy, wytapiania i rafinowania metalu, do w al
cowania itp. celów wytwórczych użyto w ciągu 1936 r. m. in. węgla
362.153 t oraz koksu 93.029 ton. Poza tym zużyto jeszcze większe ilości
koksiku i glinki ogniotrwałej.
Nie należy również zapominać znaczenia społecznego przemysłu
cynkowo-ołowianego ze względu na zatrudnienie wielkiej ilości rąk ro
boczych, o czym już wyżej wspominaliśmy.
Dalej podnieść należy potencjał podatkowy przemysłu cynkowoołowianego oraz jego rolę jako dostawcy półfabrykatów dla krajowych
przemysłów przetwórczych. Jak już wyżej wspomniano, cały szereg krajo
wych zakładów przetwórczych, jak walcownie, zakłady galwanizujące
blachę żelazną, krajowe fabryki bieli, fabryki mosiądzu itp., zużywa
znaczne ilości cynku i ołowiu jako produktu wyjściowego i w dużej mie
rze eksportowanego jako produkt końcowy, tym samym stwarzając dalszy
pośredni eksport cynku i ołowiu.
Podnieść należy wreszcie całkowitą niezależność Polski odnośnie
do cynku oraz produktów cynkowych od zagranicy, co na wypadek wojny,
jak uczą doświadczenia wojny światowej, posiada bardzo doniosłe zna
czenie.
Cynk i ołów znajdują zastosowanie bowiem nie tylko na rozmaite
cele techniczno-gospodarcze, lecz również na cele obronne. Przemysł wo
jenny zużywa wielkie ilości cynku do wyrobu mosiądzu, służącego do
fabrykacji łusek karabinowych i armatnich, wszelkiego rodzaju zamków,
guzików, sprzączek itp. przedmiotów dla armii. Z cynku wytłacza się rów
nież zegary do pocisków, a blachę cy nkową zużywa w znacznych ilościach
przemysł budowy floty wojennej. Pomijając bezpośrednie zastosowanie
cynku i blachy cynkowej na cele obronne, podnieść należy jeszcze zasto
sowanie pośrednie, jak np. kwasu siarkowego dla wytwarzania m ate
riałów wybuchowych itp.
Ołów ma duże zastosowanie w przemyśle amunicyjnym,
wszystkim do pocisków karabinowych.

przede

Z naszych wywodów wynika, iż przemysł cynkowo-ołowiany od
grywa poważną rolę nietylko w ogólnym systemie naszego gospodar
stwa narodowego, lecz że również z punktu wdzenia obronności kraju
posiada on dla naszego Państw a doniosłe znaczenie.
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