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W odległości ok. 40 km przebiega granica państwa z przejściami gra-

nicznymi w Jędrzychowicach i Zgorzelcu, znajdującymi się przy histo-

rycznym szlaku handlowym Wrocław-Drezno. Miasto położone jest nad 

rzeką Bóbr, będącą dopływem Odry, na pograniczu dwóch makroregionów 

Sudetów Zachodnich i Niziny Śląsko-Łużyckiej. Południowa część miasta 

 Bolesławiec położony jest w północno-zachodniej części woj. Dolnośląskiego, na północnym 

skraju Pogórza Kaczawskiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, 

prowadzących ze Zgorzelca do Wrocławia oraz z Jakuszyc do Zielonej Góry. W bliskim 

sąsiedztwie miasta przebiega istniejąca autostrada A12 oraz projektowana 4 z węzłami 

autostradowymi krzyżującymi się z droga Nr 297. 

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

(dno doliny Bobru przy ujściu z miasta) do ok. 240 m w Lesie Sztolniska na 
2

południowym skraju miasta. Powierzchnia miasta wynosi 22.81 km .

Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze jest niekwestionowanym liderem na 

lokalnym rynku w zakresie doradztwa, konsultingu, pozyskiwania programów 

pomocowych ze środków Unii Europejskiej.

rozkłada się w obrębie Pogórza Bolesławieckiego, jednostki w randze mikro-regionu wchodzącego w skład 

Pogórza Kaczawskiego, będącego mezoregionem Sudetów Zachodnich. Północna i wschodnia część miasta 

zaliczana jest do Równiny Wizowskiej – mikroregionu będącego częścią Borów Dolnośląskich 

(największego kompleksu leśnego w pd.-zach. Polsce) stanowiących mezoregion w obrębie Niziny Śląsko-

Łużyckiej. Wysokość terenu nad poziomem morza zawiera się w przedziale od 170 m 

Świadczy usługi w zakresie:

 Ř  przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

 Ř  możliwości finansowania konkretnych przedsięwzięć iinwestycji ze środków

       Unii Europejskiej,

 Ř  pomocy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej,

 Ř  szkoleń i doradztwa dla osób zarządzającym projektami europejskimi,

 Ř  organizacji wizyt studyjnych ,

 Ř  opracowania wniosków o przyznanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej.
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mgr inż. Kazimierz Marczewski* 

Surowce mineralne Dolnego Śląska 

* Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. w Nowogrodżcu 

Streszczenie 

Region Dolnego Śląska jest jednym z najbardziej bogatych w Polsce czy Europie w surowce mineralne. Eks-

ploatacja tych surowców przyczyniła i przyczynia się do rozwoju gospodarczego tego regionu Polski. Można 

wymienić następujące surowce występujące w tym rejonie: gaz ziemny i ropa naftowa, węgiel kamienny, złoża 

rud  miedzi, wapienie i margle dla przemysłu cementowego, baryt i fluoryt, kamienie drogowe i budowlane, 

kruszywa łamane. Rozwój regionu dolnośląskiego zawsze był związany z wydobywaniem surowców mine-

ralnych. 

W rejonie Bolesławca od wielu lat prowadzi się wydobycie i przetwórstwo kaolinów i glin ceramicznych, 

a miasto Bolesławiec nazywane jest miastem ceramiki bo tu produkuje się unikatową stempelkową ręczną 

ceramikę. To wszystko jest możliwe ze względu na zasoby surowcowe , które zalegają w niecce Bolesławieckiej. 

 

 

Wstęp 

Region Dolnego Śląska jest jednym z najbardziej 

bogatych w Polsce czy Europie w surowce mineralne. 

Eksploatacja tych surowców przyczyniła i przyczynia 

do rozwoju gospodarczego tego regionu, Polski i tych 

dziedzin gospodarki, które stosują wydobyte i prze-

tworzone surowce. Poniżej przedstawiono analizę za-

legania zasobów geologicznych na Dolnym Śląsku 

oraz możliwości rozwoju i potencjały geologiczne nie-

których ważnych strategicznie surowców mineralnych. 

Surowce energetyczne 

Gaz ziemny i ropa naftowa 

Gaz ziemny jest jedynym surowcem w Polsce, 

którego ilość pomimo stałej eksploatacji odnotowuje 

okresowe przyrosty zasobów przekraczające wielkości 

wydobycia. Dzieje się tak na skutek stale prowadzo-

nych prac poszukiwawczych na Niżu Polskim. Po-

łudniowo – zachodnia część tego Niżu znajduje się 

w granicach Dolnego Śląska i obejmuje rejon Zielonej 

Góry, Nowej Soli i Trzebnicy. W pasie tym występuje 

kilkanaście aktualnie eksploatowanych złóż gazu ziem-

nego, z których największe to Grochowice k. Głogowa 

o wydobyciu rocznym ok. 100 mln m³ i Wilków 

k. Nowej Soli o wydobyciu ok. 50 mln m³. Wydobycie 

gazu ziemnego w rejonie Dolnego Śląska wynosi 

ok. 200 mln m³ rocznie i nie odgrywa istotnej roli 

w krajowym bilansie wydobycia gazu ziemnego, który 

wynosi ok. 4,5 mld m³. Pozostałe złoża gazu ziemnego 

są na ogół już na wyczerpaniu. Niektórym z tych złóż 

gazu towarzyszy ropa naftowa, lecz łączne wielkości 

jej wydobycia nie przekraczają 10 tys. ton. Są to wiel-

kości symboliczne w porównaniu do krajowego wydo-

bycia, które wynosi ok. 350 tyś. Ton ropy naftowej. 

Trzeba odnotować, ze pierwsze złoże gazu i ropy naf-

towej Rybaki k. Krosna Odrzańskiego zostało odkryte 

w 1961 roku i do dziś jest eksploatowane. Co do per-

spektyw nie należy spodziewać się większych odkryć 

gazu ziemnego na Dolnym Śląsku, co wynika z bu-

dowy geologicznej tego obszaru. Na monoklinie przed-

sudeckiej, której wychodnie przebiegają w strefie 

centralnej Dolnego Śląska, już poza granicami tego 

regionu odkryto ostatnio duże zasoby gazu ziemnego 

i ropy naftowej w rejonie Międzychodu nad Wartą 

(15–20 mln ton ropy naftowej i 5–7 mld m³ gazu) oraz 

Kościana, pomiędzy Lesznem a Poznaniem, w ilości 

ok. 30 mld m³ gazu ziemnego. Wadą tego gazu jest 

zawartość azotu, która dochodzi do 20% (większość 

jednak tych złóż charakteryzuje się zawartością w gra-

nicach 3%, jako gaz niskoazotowy). Jednocześnie jego 

zaletą jest zawartość helu, który odzyskiwany jest 

w Odolanowie i w całości eksportowany jest do USA. 

Węgiel kamienny 

W 2000 roku w Dolnośląskim Zagłębiu Węglo-

wym (Wałbrzyskim) zakończono wydobywanie węgla 
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kamiennego przez zaniechanie eksploatacji z ostatniej 

w tym zagłębiu, kopalni Nowa Ruda (pole Słupiec). 

Oficjalnym powodem były trudne warunki geologicz-

no – górnicze i nierentowność wydobycia. Zasoby 

mające parametry bilansowe, a występujące w obsza-

rach złóż zaniechanych, zostały droga administracyjnej 

decyzji zaliczone do zasobów pozabilansowych (tzw. 

grupa „b”). Wielkość tych zasobów bilansowych jest 

tu szacowana na ok. 369 mln ton, przy geologicznych 

zasobach bilansowych w skali kraju wynoszących ok. 

45 mld ton, co stanowi poniżej 1% tych zasobów. 

W 1992 roku wydobycie wynosiło tu ok. 1,5 mln ton 

w 5 zakładach górniczych (KWK Nowa Ruda – pole 

Słupiec, KWK Nowa Ruda – rejon Lech, KWK Wał-

brzych, KWK Thorez i KWK Victoria). Przyczyny 

likwidacji tego zagłębia węglowego budzą nadal wiele 

kontrowersji. Ekonomiczne uzasadnienie podważane 

jest przez różnicę cen hurtowych zbycia węgla przez 

kopalnie, a cenami detalicznymi, które są ok. trzy-

krotnie wyższe. Różnica cen powoduje upadek kopalń 

i bogacenie się spekulantów pośredniczących w handlu 

węglem. Wysokie ceny węgla koksującego na świecie 

spowodowały zainteresowanie się zagranicznego kapi-

tału, który zamierza odkupić te złoża i wznowić ich 

eksploatację. Trzeba też zauważyć, że tuż przed lik-

widacją tych kopalń, został wykonany szyb Kopernik 

o głębokości ok. 1000 m, w celu udostępnienia no-

wych pokładów węgla, który został zatopiony wraz 

z innymi wyrobiskami górniczymi wałbrzyskich ko-

palń węgla kamiennego. 

Pomimo formalnego zakończenia procedury likwi-

dacji DZW, problematyka górnicza i społeczna tego re-

gionu nadal jest przedmiotem ogólnopolskiej dyskusji. 

Jej powodem jest nielegalne prowadzenie eksploatacji 

węgla kamiennego z płytko zalegających wychodni 

metodami tzw. „bieda szybów”. Trudne do oszacowania 

wydobycie prowadzi ok. 2 tys. ludzi, czerpiąc z tego 

środki na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Skala tego 

zjawiska uniemożliwia jego likwidacje prostymi środka-

mi represji. Z drugiej strony władze administracyjne 

i górnicze nie są przygotowane do podjęcia prawnych 

i organizacyjnych działań zmierzających do technicz-

nego i formalnego uregulowania tego zyskownego wy-

dobycia węgla kamiennego. 

Węgiel brunatny 

Rozpatrując zagadnienie eksploatacji złóż węgla 

brunatnego trzeba zauważyć, że produkcja energii 

elektrycznej z tego właśnie surowca jest najtańsza. 

Koszt produkcji 1 GJ zawartego w paliwie loco elek-

trownia, w stosunku do energii uzyskiwanej z węgla 

kamiennego, jest około dwukrotnie mniejszy (miał 

węglowy) i trzykrotnie mniejszy (węgiel gruby), pię-

ciokrotnie mniejszy od gazu ziemnego i ośmiokrotnie 

mniejszy od oleju opałowego. W stosunku do średnich 

cen krajowych energii, cena jej pozyskania z węgla 

brunatnego jest 50% niższa. Około 40% energii do-

starczanej na rynek krajowy pochodzi z eksploatacji 

złóż węgla brunatnego. Te właśnie relacje ekono-

miczne stanowią przesłankę zainteresowania się dalszą 

eksploatacją złóż węgla brunatnego. Z drugiej strony – 

możliwości eksploatacji złóż węgla brunatnego zwią-

zane są z wyczerpywaniem się zasobów udostęp-

nionych obecnie złóż węgla brunatnego w innych 

częściach kraju. Najgwałtowniejsze obniżenie wydo-

bycia – z rzędu 58 mln ton do niespełna 11 mln ton 

nastąpi w latach 2025–2036, a w roku 2045 dojdzie do 

całkowitego zakończenia eksploatacji, kształtującej się 

w ostatnim pięcioleciu na poziomie poniżej 10 mln 

rocznie. 

Aktualnie w regionie dolnośląskim czynna jest 

tylko jedna kopalnia węgla brunatnego Turów o rocz-

nym wydobyciu ok. 10 mln ton, co stanowi ok. 1/6 

wydobycia krajowego (ok.60 mln ton) i ok. 10% 

produkcji energii elektrycznej kraju. Kopalnia prze-

znacza na sprzedaż również gliny, iły ogniotrwałe i ce-

ramiczne, piaski i żwiry pozyskiwane ze złoża w pro-

cesie wydobycia węgla. Obecnie prowadzi się tylko 

zwałowanie wewnętrzne. Zasobów węgla brunatnego, 

przy obecnej skali wydobycia wystarczy jeszcze na 

około 40 lat. 

Połowa z udokumentowanych złóż węgla brunat-

nego w Polsce zarówno ilościowo, jak i pod względem 

zasobowym występuje na terenie Dolnego Śląska 

(woj. dolnośląskie i lubuskie). Konkurencyjne przy-

szłościowo złoża wielkopolskie o łącznych zasobach 

ok. 3,5 mld ton zalegają w rowie tektonicznym Czepin 

– Krzywin – Gostyń, wzdłuż którego biegną trasy 

komunikacyjne Wrocław – Poznań (szosa i linia ko-

lejowa), co – niezależnie od ich walorów geologiczno 

– górniczych – wyklucza te złoża z najbliższej per-

spektywy rozpoczęcia ich eksploatacji. 

W tej sytuacji dla zachowania obecnych relacji 

cenowych, pozostaje tylko możliwość uruchomienia 

w ciągu najbliższych 15 lat eksploatacji ze złoża węgla 

brunatnego Legnica. Zasoby geologiczne tego złoża 
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wynoszą ok. 3,5 mld ton (pole Zachód – 0,85 mld, 

pole Wschód – 0,85 mld, pole Północ – 1 mld, pole 

Ścinawa – 1 mld). Podstawowy parametr geologiczno 

– górniczy, jakim jest stosunek nadkładu do węgla 

(N : W), kształtuje się na poziomie 8,2 : 1 i jest gene-

ralnie gorszy niż w aktualnie czynnych kopalniach. 

Relację te poprawia wysoka kaloryczność węgla, która 

jest około 20% wyższa niż w złożu węgla brunatnego 

Bełchatów. Do dodatkowych walorów tego złoża na-

leży nieprzepuszczalne podłoże i jego morfologiczne 

ukształtowanie dzielące złoże na wyszczególnione 

pola. Tego rodzaju budowa geologiczna umożliwia 

całkowita eliminację dopływów wód podziemnych do 

projektowanych kopalń poprzez zastosowanie techniki 

uszczelniającej na grzbietach wyniesień morfologicz-

nych podłoża, z jednoczesna eliminacją tzw. leja de-

presji. 

Pozostałe, interesujące pod względem zasobów, 

złoża węgla brunatnego, takie jak leżące nad Odrą 

Cybinka, Gubin i Mosty – wobec nieporównywalnych 

zasobów do złoża Legnica i dużo trudniejszych wa-

runków ich zawodnienia – nie mogą być brane pod 

uwagę, jako realna alternatywa dla złoża Legnica. 

Dodatkowym argumentem z zakresu kształtowa-

nia się rynku pracy jest zbliżająca się perspektywa 

zakończenia eksploatacji złóż rud miedzi w ciągu naj-

bliższych 20–30 lat. W tej sytuacji uruchomienie eks-

ploatacji złoża węgla brunatnego pozwoli na przesu-

niecie zatrudnionych górników i hutników w KGHM 

Polska Miedź S.A. (która w tym czasie będzie kończyć 

swoją produkcję górniczo – hutniczą) do kopalń i elek-

trowni związanych z eksploatacją złoża węgla bru-

natnego Legnica. 

Ujemną stroną zagospodarowania złoża węgla 

brunatnego Legnica są szkody wywołane w środo-

wisku naturalnym. Choć nowoczesne metody i tech-

nologie potrafią te szkody ograniczyć do minimum, to 

są one jednak nieuniknione. Stosownie do przyjętych 

rozwiązań technicznych można je tylko zminimali-

zować. Alternatywa dla produkcji energii elektrycznej 

miały by być źródła energii geotermalnej, wiatrowej, 

słonecznej itp., które dobre są do zaopatrzenia 

w energię drobnych konsumentów, lecz nie nadają się 

dla ciężkiego przemysłu, kolei, hut itp. obiektów 

wymagających stałych dostaw energii o wysokim na-

pięciu. Zaniechanie eksploatacji tego złoża tylko ze 

względu na ochronę środowiska skutkuje zwiększo-

nym bezrobociem w regionie dolnośląskim, spadkiem 

stopy życiowej mieszkańców zarówno tej części Pol-

ski, jak i całego kraju. W takim przypadku potrzebna 

nam energię o wymaganych parametrach trzeba będzie 

importować po cenach znacznie wyższych niż rodzima 

produkcja. 

Złoża rud miedzi 

Wielkość tych złóż, liczona w miliardach ton bi-

lansowych zasobów geologicznych, pomimo ich inten-

sywnej eksploatacji przez 40 już lat, posiada jeszcze 

zasoby umożliwiające opłacalne wydobycie do ok. 

2040 roku. Całość gospodarki związanej z wydoby-

ciem rud miedzi (ZG Lubin, ZG Polkowice – Siero-

szowice, i ZG Rudna), ich przygotowaniem do procesu 

hutniczego (ZWR – flotacja), składowaniem odpadów 

poflotacyjnych (ZH – zbiornik Żelazny Most) i pro-

cesem hutniczym (huty: Legnica, Głogów I, Głogów II 

i Cedynia) prowadzi KGHM Polska Miedź S.A., który 

w bezpośrednim ciągu technologicznym zatrudnia ok. 

18 tys. ludzi. W 2004 roku wydobyto w kopalniach 30 

mln ton rudy o średniej zawartości 1,97 Cu. Wy-

produkowano ponad 550 tys. ton miedzi, 1344 ton 

srebra, 527 kg złota, 21 tys. ton ołowiu. Łączna war-

tość wszystkich produktów przekroczyła 6 mld zł. Zysk 

netto wyniósł 1 397 mln zł. Zyski za rok bieżący będą 

zapewne znacznie wyższe, gdyż na początku grudnia 

ceny osiągnęły nie notowany nigdy rekordowy poziom 

4 500 USD za tonę miedzi. Miniony rok był rekor-

dowy, w którym osiągnięto najwyższy w historii po-

ziom sprzedaży i zysku. 

W długoterminowej perspektywie przy nieu-

chronnym spadku cen miedzi na rynkach giełdowych, 

co miało już kilkakrotnie miejsce w historii KGHM 

Polska Miedź S.A. coraz większego znaczenia nabie-

rają pogarszające się warunki geologiczno – górnicze 

związane ze wzrostem głębokości wydobycia rud mie-

dzi, obecnie już na poziomie 1200 m, gdzie tempe-

ratura górotworu osiąga ok. 40ºC. Konieczność schła-

dzania powietrza do 28º w celu umożliwienia pracy 

górników, powoduje bezwzględny wzrost kosztów 

wydobycia. 

Cieniem na wspaniałych wynikach produkcyj-

nych i finansowych firmy kładzie się kontynuowanie 

inwestycji w Kongo, gdzie zasoby złoża wynoszą ok. 

0,8 mln ton, które eksploatowane przez blisko już 10 

lat przyniosły firmie straty rzędu ok. 100 mln dolarów. 

Twierdzenia, że straty w Kongo są prawie niezau-

ważalne przy poziomi zysków firmy, nie wytrzymuje 
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krytyki, gdyż pieniądze te ulokowane w dolnośląskich 

przedsiębiorstwach górniczych, zwróciły by się z zys-

kiem dając zatrudnienie kilku tysiącom ludzi. W tym 

kontekście dalsze poszukiwania możliwości inwesty-

cyjnych KGHM PM S.A. poza granicami naszego 

kraju można uznać za poważny błąd, którego skutkiem 

jest narastające bezrobocie na Dolnym Śląsku. Pod-

stawą inwestycji w Kongo jest wielkomocarstwowa 

świadomość wielu prezesów, dyrektorów i ministrów 

odpowiedzialnych za polska gospodarkę, która zwraca 

ich uwagę ku światowym rynkom i kapitałom, gdzie 

zamierzają oni konkurować z największymi potęgami 

i koncernami surowcowymi świata. Ranga ich przed-

sięwzięć, nobilitacja osobista, poparcie rządu i mię-

dzynarodowa rywalizacja tak oślepiają wielu z nich, że 

nie są w stanie dostrzec nawet największych korzyści 

tu na miejscu, we własnym kraju. 

Ofiarą podobnej polityki gospodarczej stała się 

stara kopalnia rud miedzi „Konrad” w Iwinach k/Bo-

lesławca. Oficjalnym powodem jej zatopienia była 

nieopłacalność liczona jeszcze w warunkach socjali-

stycznej gospodarki nakazowo – rozdzielczej. Wystar-

czy wspomnieć, ze dolar, który był wtedy podstawą 

wyceny rentowności tej kopalni miał cenę urzędową 

dwukrotnie niższą od tej, jaka była w kantorach. W ten 

sposób podwójnie zaniżano wszystkie zyski tej ko-

palni. Kopalnie tę zatopiono w 2001 roku w sytuacji 

pozostawienia ok. 60 mln ton rudy miedzi o pa-

rametrach zbliżonych do kopalni „Lubin”. W ten 

sposób w Polsce zlikwidowano wydobycie z kopalni 

blisko 80 razy większej od tej w Kongo, w której do 

dnia dzisiejszego prowadzone są prace i wydawane 

fundusze, z góry zaliczane w straty. Odtopienie ko-

palni „Konrad” szczególnie w sytuacji nie notowanych 

w historii cen miedzi powinno być zadaniem pilnym, 

zarówno ze względu na spodziewane zyski, jak i moż-

liwość zmniejszenia skali bezrobocia w tym rejonie 

Dolnego Śląska. 

Wapienie i margle dla przemysłu cementowego 

Jedyna cementownia położona pomiędzy Opolem 

a Berlinem – Podgrodzie k. Bolesławca jest aktualnie 

nieczynna. Na początku lat 90 – tych minionego stu-

lecia została zamknięta ze względu na produkcję coraz 

gorszej jakości cementu. Brak inwestycji, zużycie 

sprzętu i maszyn cementowni były podstawowymi 

przyczynami jej zamknięcia. Obok tego zakładu po-

została odkrywka wapieni i margli przygotowana do 

dalszej eksploatacji złoża, z ustalonymi zasobami rzę-

du ok. 30 mln ton, co przy średniej wielkości cemen-

towni powinno wystarczyć na ok. 30–50 lat jej funk-

cjonowania. Złoże to zostało zakupione przez nie-

miecka firmę Klosters, która przygotowuje się do 

rozpoczęcia produkcji cementu. Fakt, że w jej pobliżu 

będą budowane cztery odcinki autostrad (A-3, A-4, 

A-8 i A-12) potwierdzają opłacalność eksploatacji tego 

złoża. 

Baryt i fluoryt 

Jedyne w Polsce złoże barytu i fluorytu o zna-

czeniu gospodarczym znajduje się w miejscowości 

Stanisławów k. Jawora i Złotoryji. Złoże to występu-

jące w korzystnych warunkach geologiczno – gór-

niczych (niski stopień zawodnienia,, stabilne stropy, 

brak zawałów i tąpań) było eksploatowane wyrobis-

kami podziemnymi do 1998 roku. Bilansowe zasoby 

geologiczne złoża wynoszą ok. 5,15 mln ton, co przy 

wydobyciu w ostatnim dziesięcioleciu ok. 6 tys. ton 

rocznie, wystarcza na kilkaset lat eksploatacji. Wobec 

konieczności przewożenia urobku ok. 60 km do prze-

starzałego zakładu przeróbczego w Boguszowie, koń-

cowy produkt nie mógł sprostać zagranicznej konku-

rencji zarówno co do kosztów produkcji, jak i jego 

jakości. Zabrakło ok. 1 mln USD na wybudowanie na 

miejscu nowoczesnego zakładu flotacji i uszlachetnie-

nia barytu, a także występujących tu w dużych iloś-

ciach fluorytu (do kilkudziesięciu procent). W wyniku 

zamknięcia tego zakładu Polska importuje baryt z Ros-

ji i Chin na sumę ok. 16 mln zł i fluoryt na sumę ok.10 

mln zł. 

Kamienie drogowe i budowlane 

Z ogólnej sumy bilansowych zasobów geologicz-

nych kamieni drogowych (kruszywa łamane) i budo-

wlanych (kamienie bloczne, okładzinowe, kostki, kra-

wężniki) w Polsce – połowa z nich występuje na 

Dolnym Śląsku, jednakże w zasobach przemysłowych 

nadających się do wydobycia jest ich tu ok. 75%. Do 

najbardziej znanych należą kamieniołomy wydobywa-

jące granit strzegomski i strzeliński, kamieniołomy 

bazaltu w rejonie Jawora i Złotoryji, piaskowców 

w rejonie Bolesławca i Radkowa oraz marmurów 

Biała i Zielona Marianna w rejonie Stronia Śląskiego. 

Z ogólnej ilości 207 zarejestrowanych złóż tych ka-

mieni, czynnych jest tylko 7 (ok.30%), nieczynnych 

z zasobami przemysłowymi 22; w pozostałych złożach 
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zarejestrowane są tylko zasoby geologiczne. Sam pro-

ces wydobycia granitów cechuje się dużą racjonal-

nością i nastawiony jest na uzyskiwanie bloków i ele-

mentów foremnych, w większości uzyskiwanych pra-

wie w 100%. W eksporcie dominują wstępnie obro-

bione bloki i płyty kamienne piaskowców i granitów, 

które prawie w całości sprzedawane są do Niemiec. 

Podobnie wygląda eksport budowlanych elementów 

kamiennych oraz kostki i krawężników kamiennych. 

Eksport ten wynosi ok. 10% produkcji bloków i płyt 

granitowych, 15% tego rodzaju wyrobów z piaskowca 

oraz ok. 50–60% kostki i krawężników kamiennych. 

Wobec dużej konkurencji na rynku wszystkich surow-

ców budowlanych, liczby te można by uznać za za-

dowalające, gdyby nie istniał import do Polski tych 

samych wyrobów, wielokrotnie przekraczający wiel-

kości eksportu. Import wstępnie obrobionych bloków 

i płyt w ciągu ostatnich pięciu lat podwoił się, osią-

gając czterokrotność wielkości eksportu. Charaktery-

styczne jest to, ze jego połowa pochodzi z RPA, a dal-

sze 25% ze Szwecji. Wielkość tego importu to ok. 

40% produkcji krajowej. Podobnie wyglądają relacje 

w dziale elementów kamiennych obrobionych, gdzie 

w niektórych asortymentach import nawet dwukrotnie 

przekracza eksport. Za zadowalającą można uznać 

sytuację w produkcji, eksporcie i imporcie kostki 

i krawężników kamiennych, gdzie wielkość importu 

stanowi tylko ok. 2% jego eksportu, na który prze-

znacza się ok. 75% produkcji krajowej. Pod względem 

bilansu płatniczego tylko ten ostatni asortyment przy-

nosi dodatnie saldo płatnicze w wysokości ok. 52 mln 

zł rocznie. Pomimo tego ogólny bilans płatniczy tej 

branży jest ujemny w skali ok. 160 mln zł rocznie. 

Z pobieżnych obserwacji tej branży wynika, że 

możliwości produkcyjne wszystkich zakładów górni-

czych są dużo większe niż ich handlowa oferta. 

Możliwości te jednak nie mogą być wykorzystane ze 

względu na brak niezbędnego kapitału inwestycyjnego 

na modernizację wyrobisk górniczych, transport i no-

woczesne zakłady przeróbcze. Ogólnie można powie-

dzieć, że pod względem zasobowym nie ma żadnych 

ograniczeń, gdyż roczna produkcja w ilości 24 mln ton 

stanowi ok. 0.3% bilansowych zasobów geologicznych 

tych kopalin. 

Kruszywa łamane 

Około 60% produkcji kruszyw łamanych pocho-

dzi z terenu Dolnego Śląska. Głównymi skałami 

wykorzystywanymi do produkcji kruszyw łamanych 

są: bazalty, granity, i melafiry oraz podrzędnie gabra, 

diabazy, amfibolity, porfiry, sjenity, dolomity, wapie-

nie i piaskowce. W ciągu ostatnich pięciu lat pro-

dukcja kamieni łamanych systematycznie wzrasta 

w skali ok. 5% rocznie. Wielkość produkcji kruszyw 

łamanych jest na ogół większa od ich wydobycia, na 

co składa się również produkcja sztucznych kruszyw 

z żużla pohutniczego. W tym samym czasie nastąpił 

blisko czterokrotny spadek eksportu kruszyw łama-

nych, co być może wiąże się z ich niewielką skalą – 

ok. 3,5% produkcji. Jednocześnie wzrósł blisko 10-

krotnie import tego rodzaju surowców (ok.5% pro-

dukcji). Prawie połowę importowanego tonażu spro-

wadza się ze Szwecji, a resztę z Ukrainy, Norwegii, 

Białorusi, Wielkiej Brytanii i Czech. Saldo eksportu 

i importu jest ujemne w skali ok. 34 mln zł. 

Inne surowce mineralne Dolnego Śląska 

Dolny Śląsk pod względem geologicznym należy 

do najbardziej interesujących regionów Polski. Odgry-

wa ważną rolę w ogólnej produkcji surowców mine-

ralnych kraju. Kopaliny skalne Dolnego Śląska można 

podzielić na trzy główne grupy:  

• kamienie drogowe i budowlane, 

• kopaliny ilaste, 

• surowce okruchowe. 

Kamienie drogowe i budowlane 

Surowce skalne w zależności od swoich para-

metrów fizyko-chemicznych, bloczności i walorów de-

koracyjnych znajdują różne zastosowanie. Stosowane 

są do produkcji kruszyw drogowych i kolejowych, do 

wyrobu elementów budowlanych, do produkcji płyt 

okładzinowych lub jako mączki i wypełniacze. Nie-

które z rodzajów kamieni budowlanych i drogowych 

jak np.: granity, bazalty, gabra, diabazy, melafiry, am-

fibolity poza terenem Polski południowo-zachodniej 

nigdzie w kraju nie są udokumentowane. Łącznie na 

omawianym terenie jest udokumentowanych 220 złóż 

kamieni budowlanych i drogowych, z czego eksplo-

atowanych jest ponad 100. 

Przedmiotem eksploatacji dla potrzeb przemysłu 

budowlanego i drogowego są: 

• magmowe skały plutoniczne: 

 granitoidy, eksploatowane w masywie Strze-

gom-Sobótka oraz masywie Strzelin-Żulowa. 

Na niewielką skalę wydobywane są różowe 
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granity karkonoskie, które eksploatowane są 

w dwóch złożach: Kośmin i Przedborów, 

 gabra i diabazy okolic Sobótki, Braszowic i No-

wej Rudy. Aktualnie eksploatowane są 3 złoża: 

Braszowice, Słupiec-Dębówka i Słupiec-Koś-

cielec; 

• magmowe skały wulkaniczne: 

 porfiry i melafiry, których największa eksploa-

tacja prowadzona jest w 4 dużych złożach: Bo-

równo, Grzędy, Rybnica Leśna i Świerki. Więk-

szość złóż występuje na obszarach zalesionych, 

trudnych w eksploatacji, 

 bazalty – tworzą rozległą strefę rozciągającą się 

od Zgorzelca po Górę Św. Anny. Zasoby kon-

centrują się w dwóch głównych obszarach zło-

żowych: zgorzelecko-lubańskim oraz jaworsko-

złotoryjskim; 

• skały metamorficzne: 

 gnejsy, których główne wystąpienia znajdują 

się w obrębie krystaliniku izerskiego, bloku 

sowio-górskiego, Górach Bystrzyckich, masy-

wie Lądka – Śnieżnika i w rejonie Wzgórz 

Strzelińskich. W rezultacie eksploatowane są 

tylko dwa złoża: Pomianów i Dobroszyce, 

 amfibolity, zostały udokumentowane w 6 zło-

żach, przy czym ich zasoby skoncentrowane są 

w 3 złożach: Wieściszowice, Ogorzelec i Do-

brocin, 

 serpentynity głównie występują na przedpolu 

Sudetów. Z dwóch udokumentowanych złóż 

czynne jest tylko złoże w Nasławicach. Eksplo-

atacja złoża Jordanów została zaprzestana w la-

tach osiemdziesiątych; 

• skały osadowe: 

 piaskowce – aktualnie eksploatowanych jest 

w depresji północnosudeckiej osiem złóż: Ra-

kowiczki, Żerkowice, Skała, Bedlno, Nowa 

Wieś Grodziska II, Wartowice i Wartowice II 

i III. W depresji śródsudeckiej znaczenie złożowe 

posiadają tzw. czerwone piaskowce śląskie, 

w okolicach Nowej Rudy istnieją trzy udokumen-

towane złoża (Słupiec 1, Słupiec II, Bieganów), 

 szarogłazy, są eksploatowane głównie na po-

trzeby kruszyw drogowych i budowlanych. 

Najważniejszym złożem jest złoże Młynów (na 

północ od Kłodzka), 

 wapienie i dolomity – udokumentowane złoża 

występują w regionie wschodniokaczawskim 

i kłodzkim. Pojedyncze złoża występują we 

wschodniej osłonie Karkonoszy (Czamów i Rę-

dzin). 

Kopaliny ilaste 

Według podziału przyjętego w „Bilansie zasobów 

kopalin” kopaliny ilaste dzielimy na: 

• bentonity i iły bentonitowe występują w trzech 

złożach: Krzeniów, Jawor-Męcinka, Leśna-Miło-

szów; 

• kaoliny – dokumentowane są w trzech złożach: 

Maria 1, Maria III i Zofia. Złoże Maria III jest 

jedynym aktualnie eksploatowanym złożem. Złoża 

trzeciorzędowe to przede wszystkim kaoliny rezy-

dualne powstałe w wyniku wietrzenia granito-

idów. Wszystkie 9 udokumentowanych złóż (za 

wyjątkiem złoża Monika zlokalizowanym w ma-

sywie Strzelin-Żulowa) związanych jest z masy-

wem granitoidowym Strzegom-Sobótka; 

• iły (gliny) ceramiczne biało wypalające się – złoża 

tego typu eksploatowane były sposobem podziem-

nym (złoża: Janina i Bolko II – prawie całkowicie 

wy- eksploatowane). W związku z niewielkimi 

perspektywami znalezienia nowych wysokojakoś-

ciowych iłów oraz wysokim kosztem wydobycia, 

potraktowano łącznie iły i piaskowce ilaste jako 

kopaliny do szlamowania. Tak powstały udoku-

mentowane złoża: Janina – Zachód i Nowe Jaro-

szowice; 

• iły (gliny) ogniotrwale – stosowane są do produk-

cji materiałów ogniotrwałych. Na Dolnym Śląsku 

występują, głównie w okolicach Strzegomia (złoża 

Rusko–Jaroszów, Lusina–Udanin, Różana). Znacz-

ne zasoby iłów ogniotrwałych znajdują się także 

w złożu Turów; 

• surowce ceramiki budowlanej – tym mianem okre-

ślane są powszechnie występujące kopaliny pos-

polite. Na obszarze Dolnego Śląska znajduje się 

ponad 70 złóż, z których surowiec używany jest 

do produkcji różnych asortymentów ceramiki bu-

dowlanej. Ważniejsze z eksploatowanych złóż to: 

Mirosławice Dolne, Kunice, Prochowice, Chwali-

mierz 1, Strzelin, Sośnica. 

Surowce okruchowe 

Kolejną grupę kopalin o dużym znaczeniu gos-

podarczym w skali omawianego regionu stanowią 

surowce okruchowe. Reprezentowane są przez: 

• kruszywa naturalne związane głównie z osadami 
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czwartorzędowymi, genetycznie wiążą się z aku-

mulacją lodowcową, wodnolodowcową i rzeczną. 

Ogółem w Polsce udokumentowanych jest ok. 

3500 złóż kruszyw naturalnych, z czego ponad 

20% przypada na Dolny Śląsk. Złoża w dolinach 

rzek sudeckich i na Przedgórzu Sudeckim należą 

do najcenniejszych w Polsce. Najbardziej znaczą-

ce w bilansie zasobów złoża związane z dolinami 

rzek to: 

  w dolinie Kaczawy: Dunino, Legnica-pole E, 

Szczytniki, 

 w dolinie Nysy Kłodzkiej: Przyłęk–Pilce, To-

pola, 

 w dolinie Odry: Siedlce, Lenartowice, 

 w międzyrzeczu Bobrzycy i Skory-Okmiany, 

 w dolinie Baryczy: zbiornik Sułów; 

• piaski szklarskie występują głównie w depresji 

północnosudeckiej. Największym wytwórcą pias-

ków szklarskich jest zakład w Osiecznicy, który 

pod względem czystości należy do najlepszych 

w Polsce; 

• piaski formierskie podstawowy surowiec do spo-

rządzania form odlewniczych (złoże Krzeszówek 

kolo Kamiennej Góry, złoże Czerwona Woda 

k./Węglińca). 

Podsumowanie 

Rozwój regionu dolnaśłąskiego zawsze był zwią-

zany z wydobywaniem surowców mineralnych a że 

bogactwo tych  surowców jest olbrzymie to widać 

chociażby z przestawionego w zarysach referatu. 

W tym rejonie wydobywano nie tylko minerały zło-

tonośnie ale również minerały radioaktywne i wiele 

wiele innych. Te gospodarcze zasoby były i są bo-

gactwem tej ziemi.W rejonie Bolesławca od wielu 

wielu lat prowadzi się wydobycie i przetwórstwo kao-

linów i glin ceramicznych, a miasto Bolesławiec na-

zywane jest miastem ceramiki bo tu produkuje się 

unikatową stempelkową ręczną ceramikę. 

To wszysko jest możliwe ze względu na zasoby 

surowcowe, które zalegają w niecce Bolesławieckiej. 

 

 

MINERAL COMMODITIES OF THE LOWER SILESIA 

 

Abstract 

Lower Silesia is one of the most mineral-rich regions in Poland and in Europe. Extraction of numerous 

minerals in Lower Silesia contributes considerably to economic development of this region. The most important 

minerals occurring in this region are: natural gas and crude oil, hard coal, copper ores, limestone and marls 

for the cement industry, barite and fluorite, crushed and dimension stone, natural aggregates. Extraction of 

minerals was always the basis for development of the Lower Silesia. 

In the Bolesławiec area, extraction and processing of kaolin and ceramic clays is carried on for years. 

Bolesławiec is even called “town of ceramics”, where unique hand-made so-called “Stamp ceramics” is 

manufactured for centuries. It is possible due to vast reserves of clay raw materials in the Bolesławiec basin. 
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dr inż. Krzysztof Galos*, dr hab. inż. prof. AGH Piotr Wyszomirski** 

Iły biało wypalające się z Dolnego Śląska 

i Saksonii do produkcji płytek gres porcellanato 

* Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

** Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Streszczenie 

W ostatnich latach w Polsce notowany był intensywny rozwój produkcji płytek typu gres porcellanato. Spośród 

głównych surowców niezbędnych do ich produkcji, wyraźny deficyt krajowej podaży występuje w przypadku 

iłów biało wypalających się. W Polsce, produkcja iłów biało wypalających się jest skoncentrowana w rejonie 

Bolesławca na Dolnym Śląsku. Od lat, są one wytwarzane przez Surmin-Kaolin S.A. w zakładzie w Nowo-

grodźcu. W ostatnim czasie ich produkcję uruchomiono w nowych zakładach: Janina (2003) i Czerwona Woda 

(2006). Jednakże większość iłów biało wypalających się użytkowanych do produkcji płytek gresowych w Pol-

sce, musi być importowana, głównie z rejonu Doniecka (Ukraina) i Saksonii (Niemcy). Artykuł przedstawia 

warunki produkcji tych iłów u producentów dolnośląskich i saksońskich, jak również charakteryzuje ich 

parametry jakościowe w aspekcie ich przdatności do produkcji płytek gres porcellanato w Polsce. 

 

 

Wstęp 

Intensywny rozwój produkcji płytek typu gres po-

rcellanato, notowany w ostatnich latach w wielu krajach 

europejskich, a w szczególności w Polsce, rodzi pytanie 

o źródła surowców do ich produkcji. O ile surowce ska-

leniowo-kwarcowe i kaoliny odpowiedniej jakości są 

pozyskiwane w wielu krajach europejskich, to produkcja 

wysokiej jakości iłów biało wypalających się jest znacz-

nie bardziej ograniczona. Takie iły powinny zawierać do 

2% tlenków barwiących (Fe2O3+TiO2), wykazywać bia-

łość po wypaleniu co najmniej 80% oraz wysoką plas-

tyczność wyrażającą się wytrzymałością na zginanie po 

wysuszeniu powyżej 2 MPa, a także cechować się niską 

nasiąkliwością po wypaleniu – najlepiej poniżej 2%. 

Szybko rosnące zapotrzebowanie na iły o powyższych 

parametrach ze strony krajowego przemysłu płytek gre-

sowych (Lewicka et al. 2001), spowodowało uruchomie-

nie na Dolnym Śląsku nowych zakładów dostarczających 

takich surowców, jak również postępujący wzrost ich 

produkcji u niektórych producentów w Saksonii. 

Iły biało wypalające się z Dolnego Śląska 

Krajowe źródła iłów biało wypalających się są 

bardzo skromne. Obecnie są to wyłącznie surowce 

ilaste otrzymywane w wyniku szlamowania zapiasz-

czonych iłów kaolinitowych lub piaskowców o spo-

iwie ilastym. W ostatnich latach jedynymi dostawcami 

takich surowców były zakłady zlokalizowane na Dol-

nym Śląsku: Ekoceramika Sp. z o.o. w Suszkach (ił 

Janina) i Surmin-Kaolin S.A. w Nowogrodźcu (głów-

nie granulat TC1/WB), oba w rejonie Bolesławca. No-

wym surowcem, którego produkcję uruchomiły na 

przełomie kwietnia i maja 2006 r. Bolesławieckie 

Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Bo-

lesławcu, jest surowiec ilasty Czerwona Woda otrzy-

mywany w wyniku przeróbki mechanicznej. 

Łączna produkcja surowców ilastych biało wypa-

lających się w Polsce (wyłącznie na Dolnym Śląsku) 

na przełomie lat 1990-tych i 2000-nych nie przekra-

czała 20 tys. t/r., przy ograniczeniu do zaledwie 4,2 

tys. t w 2002 r., spowodowanym okresowym zmniej-

szeniem produkcji iłów biało wypalających się przez 

firmę Ekoceramika (Lewicka, Galos, 2004). Rozpo-

częcie pozyskiwania nowego surowca Janina pozwo-

liło na wzrost poziomu łącznej krajowej produkcji 

surowców ilastych biało wypalających się do ok. 30 

tys. t w 2004 r. i 36 tys. t w 2005 r. Nadal zabezpiecza 

to jednak tylko niespełna 10% potrzeb krajowego 
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przemysłu ceramicznego na surowce tego typu (Bilans 

Gospodarki..., 2006). 

Zakład Janina w Suszkach (Ekoceramika Sp. z o.o.) 

Przez wiele lat podstawowym krajowym źród-

łem iłów biało wypalających się, wysoko cenionych 

w przemyśle ceramicznym, była podziemna kopalnia 

Bolko w Nowogrodźcu. W 1997 r. przedsiębiorstwo 

Ekocer Bolesławiec (obecna Ekoceramika Sp. z o.o. 

w Suszkach) zaniechało eksploatacji tego złoża z u-

wagi na trudne warunki geologiczno-górnicze. W ko-

lejnych latach firma ta kontynuowała natomiast 

produkcję iłów biało wypalających się, uzyskiwanych 

w wyniku przeróbki kopalin zgromadzonych na skła-

dowisku. Wielkość tej produkcji do 2001 r. kształto-

wała się na poziomie 10–12 tys. t/r., przy ograniczeniu 

do zaledwie 1 tys. t w 2002 r. (Galos, Wyszomirski, 

2004). W 2003 r. firma rozpoczęła wytwarzanie no-

wego surowca Janina JB1W. Produkcja ta bazuje na 

kopalinie ze złoża Janina I w Suszkach, wydzielonego 

z większego złoża Janina Zachód. Występuje tu ponad 

stumetrowa seria piaskowcowa z kilkunastoma nie-

ciągłymi pokładami i soczewkami iłów biało wypa-

lających się miąższości najczęściej 0,5–1,5 m każdy, 

rozmieszczonych nieregularnie wśród utworów pias-

kowcowych, mułowcowych oraz iłów ogniotrwałych 

i kamionkowych. Sumaryczna miąższość utworów 

ilastych w tej serii wynosi ok. 20 m (Nieć, Ratajczak 

2004). Występujące tu iły biało wypalające się za-

wierają głównie minerały grupy kaolinitu reprezento-

wane przez kaolinit D i dickit (łącznie 58–62%), illit 

i muskowit (łącznie 16–24%) oraz kwarc (15–25%). 

Kopalnia nie prowadzi selektywnej eksploatacji po-

kładów i soczewek ilastych; wydobywana jest cała 

seria ilasto-piaszczysta. Urobek jest kierowany do 

uruchomionego równolegle z kopalnią przyległego do 

niej zakładu przeróbczego w Suszkach (fig. 1), w któ-

rym w procesie szlamowania, klasyfikacji i odwad-

niania otrzymywany jest surowiec ilasty biało wy-

palający się Janina JB1W. Charakteryzuje się on 

stosunkowo wysoką plastycznością (wytrzymałość na 

zginanie po wysuszeniu ok. 3 MPa) i relatywnie niską 

zawartością tlenków barwiących, ale spieka się dość 

słabo (tab. 1). Surowiec ten składowany jest na zada-

szonym składowisku o pojemności 3 tys. t. Produkcja 

iłu Janina w ostatnich latach systematycznie wzrasta, 

osiągając 27 tys. t w 2004 r. i 33 tys. t w 2005 r., przy 

czym docelowo możliwe jest osiągnięcie poziomu 

produkcji rzędu nawet 100 tys. t/r. 

KSM Surmin-Kaolin S.A. 

Iły biało wypalające się współwystępują z iłami 

kamionkowymi i ogniotrwałymi w eksploatowanych, 

krajowych złożach węgla brunatnego (Turów, Bełcha-

tów). Iły z pokładu B kopalni Turów zawierają zwykle 

27–29% Al2O3, 1,3–1,6% Fe2O3 i 1,0–1,5% TiO2. Ich 

głównym składnikiem jest kaolinit D, stąd wykazują 

one stosunkowo wysoką wytrzymałość na zginanie po 

wysuszeniu (2,8–2,9 MPa), skurczliwość suszenia 6,0–

6,5% oraz skurczliwość wypalania w temperaturze 

1200°C rzędu 9–10% (Wyszomirski et al. 2003). Po-

mimo interesujących parametrów ceramicznych, iły te 

nie są stosowane w przemyśle płytek ceramicznych 

w sposób bezpośredni ze względu na dość wysoką za-

wartość tlenków barwiących oraz zmienność parame-

trów jakościowych. Od kilkunastu lat są one natomiast 

częściowo przerabiane w KSM Surmin-Kaolin S.A. 

w Nowogrodźcu na tzw. granulaty. Produkty te, obec-

  

Fig. 1. Kopalnia i zakład przeróbczy Janina w Suszkach 
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nie głównie w gatunku TC1/WB (tab. 1), otrzymywa-

ne są przez zmieszanie wymienionych iłów z półpro-

duktami kaolinowymi z procesu wytwarzania kaolinu 

szlamowanego z kopaliny ze złoża Maria III (Mar-

czewski, Jusypenko, 2000). Wykazują one wysoką 

białość po wypaleniu i korzystne właściwości reo-

logiczne. Do mankamentów należy zaś zaliczyć obec-

ność drobnodyspersyjnego węgla brunatnego, którego 

udział ocenia się na ok. 0,6%. Wielkość produkcji tych 

surowców wynosi ostatnio 2–4 tys.t/r (Bilans Gospo-

darki..., 2006). 

Zakład Czerwona Woda (Bolesławieckie Zakłady 

Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.) 

Od 2006 r. nowym, krajowym dostawcą surowca 

ilastego biało wypalającego się są Bolesławieckie 

Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Bo-

lesławcu. Od wielu lat eksploatują one złoże kopaliny 

piaszczysto-ilastej Czerwona Woda, na bazie której 

tradycyjnie produkowane są naturalne masy ognio-

trwałe o nazwie kwarcoplast, stosowane w przemyśle 

odlewniczym. Zawartość substancji ilastej w kopalinie 

waha się w szerokim przedziale 10–90%, przeciętnie 

wynosząc ok. 30%. Obecnie obok kopalni budowany 

jest zakład przeróbczy; pierwszą jego linię produkcyj-

ną uruchomiono na przełomie kwietnia i maja 2006 r. 

Kopalina uśredniona na składowisku, zawierająca 

ok. 30% frakcji <100 μm, jest podawana ładowarką 

z łyżką kruszącą (rozdrabniającą nadawę do uziarnie-

nia <6 cm) poprzez zasilacz do bębna rozmywającego. 

Właściwa klasyfikacja następuje w zespole hydrocy-

klonów. Frakcja <100 μm jest kierowana do klasyfi-

kacji czyszczącej na sitach z pokładami falistymi 

Derricka, a następnie poddawana odwadnianiu w pra-

sach filtracyjnych (fig. 2). 

Jako produkt uzyskiwany jest surowiec ilasty 

o uziarnieniu <100 μm w formie placków filtracyjnych 

o wilgotności dochodzącej do 20%, składowany w za-

daszonych magazynach. W pierwszym etapie realizowa-

nej inwestycji zdolność produkcyjna zakładu powinna 

Tabela 1 

Podstawowe parametry jakościowe krajowych surowców ilastych biało wypalających się 

Parametr 
Ekoceramika 

Janina JB1W 

Surmin-Kaolin 

TC1/WB 

BZMO 

CWW 

Skład chemiczny (% mas.):    

 SiO2 58,2 56,4 67,0 

 Al2O3 29,3 29,9 21,0 

 Fe2O3 0,61 0,74 1,20 

 TiO2 0,65 0,81 0,95 

 CaO 0,06 0,08 0,38 

 MgO 0,40 0,20 0,25 

 K2O 1,14 0,81 1,20 

 Na2O 0,01 0,06 0,08 

 strata prażenia 9,7 10,7 7,42 

Wilgotność (%)  12–16 <20 

Skład mineralny (%):    

 kaolinit 60 65 36 

 illit 20 13 21 

 kwarc 19 20 40 

 inne 1 2 <3 

Pozostałość na sicie 63 μm (%) 2–6 3,9 8,5 

Parametry technologiczne:    

 wytrzymałość na zginanie (MPa) 3,0 2,0 2,9 

 woda zarobowa (%)  21 20 

 skurczliwość suszenia (%) 3–5 2,5 3,3 

 skurczliwość wypalania (%) 5–9 (1250°C) 7,3 (1230°C) 6,6 (1230°C) 

 nasiąkliwość po wypaleniu (%) 6–10 (1250°C) 8 (1230°C) 7,4 (1230°C) 

 białość (%) lub barwa po wypaleniu jasnokremowa 77 (1230°C) 68 (1230°C) 

Źródła: Katalogi firm 
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osiągnąć ok. 15–20 tys. t/r., natomiast docelowo – po 

jego rozbudowie – nawet do 40 tys. t/r. Na podstawie 

pierwszych badań surowca otrzymanego w trakcie 

rozruchu zakładu można przyjąć, że przetworzony ił 

Czerwona Woda CWW będzie zawierać ok. 36% ka-

olinitu D, ok. 21% illitu i ok. 40% kwarcu. Cechował 

się on będzie dość niską zawartością Al2O3 (21–24%), 

ale mimo to jego plastyczność powinna być zado-

walająca. Surowiec ma cechować się niezbyt wysoką 

białością po wypaleniu i stosunkowo dużą pozosta-

łością na sicie 0,06 mm dochodzącą do 8,5% (tab. 1), 

ale – z drugiej strony - dobrymi właściwościami reo-

logicznymi. 

Iły biało wypalające się z Saksonii 

Ważnym producentem plastycznych iłów biało 

wypalających się są Niemcy. Produkcja iłów ognio-

trwałych i ceramicznych w Niemczech jest bardzo 

znacząca, kształtując się w ostatnim okresie w prze-

dziale 4,5–5,5 mln t/r. (Bundesrepublik Deutschland 

Rohstoffsituation 2004). Zasadnicze znaczenie mają dwie 

firmy: WBB Fuchs (niemal 20 kopalń, ok. 2 mln t/r.) 

i grupa Stephan Schmidt (kilkanaście kopalń, ok. 1,6 

mln t/r.). Produkcja iłów ceramicznych w Niemczech 

jest tradycyjnie skupiona w trzech regionach: Nadre-

nii, Bawarii i Saksonii (fig. 3). Największe znaczenie 

ma wydobycie tych iłów w rejonie Westerwald na 

północ od Koblencji (Nadrenia), gdzie występują licz-

ne odmiany iłów plastycznych od biało do ciemno 

wypalających się. Są to z reguły iły illitowo-kaoli-

nitowe zawierające 15–45% illitu, 20–35% kaolinitu 

o silnie zaburzonej strukturze (kaolinit D), 30–35% 

kwarcu oraz niewielkie ilości smektytu (montmo-

rillonitu). Iły z tego regionu zwykle nie są dostarczane 

na rynek polski ze względu na dość wysoką cenę 

i znaczne koszty transportu. 

Bardzo ważnym rejonem produkcji plastycznych 

iłów kaolinitowych jest rejon miśnieńsko-łużycki 

w Saksonii. Występują tu iły kaolinitowo-illitowe za-

wierające 34–48% kaolinitu, 20–30% illitu i 20–40% 

kwarcu. Kaolinit reprezentuje głównie odmianę Tc. 

W związku z tym omawiane iły cechują się z reguły 

niższą aniżeli w przypadku iłów z Westerwaldu wy-

trzymałością na zginanie, słabiej się spiekają, ale wy-

kazują wyższą białość (Wilson 1998). 

W regionie miśnieńsko-łużyckim eksploatację iłów 

kaolinitowych (często dokumentowanych jako iły ognio-

trwałe) prowadzi się w kilku kopalniach (fig. 3), przy 

czym zasadnicze znaczenie – także w kontekście do-

staw na rynek polski – ma firma Stephan Schmidt 

Meißen będąca własnością grupy Stephan Schmidt. 

Eksploatuje ona m.in. złoże biało wypalających się 

iłów kaolinitowych Wiesa/Hasenberg w Kamenz. 

W złożu, pod kilkumetrowym nadkładem utworów 

czwartorzędowych i pokładem węgla brunatnego, wy-

stępują soczewki i nieregularne pokłady iłów biało 

wypalających się z wkładkami iłów zapiaszczonych 

o łącznej miąższości od kilku do 30 m (fig. 4). Pod 

nimi występują kaoliny różnych odmian: białe, czer-

wone, zielone, będące także częściowo przedmiotem 

wydobycia. Firma prowadzi selektywną eksploatację 

iłów, pozyskując kilka ich odmian. 

Po wstępnymi kruszeniu poszczególne odmiany 

kopalin są transportowane do zadaszonych składowisk, 

w których są odpowiednio mieszane i rozsypywane 

celem osiągnięcia jak najlepszej jednorodności (fig. 5). 

Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kilkunastu gatun-

ków handlowych, często opracowywanych ściśle pod 

  
Fig. 2. Kopalnia i zakład przeróbczy Czerwona Woda 
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kątem potrzeb bezpośrednich użytkowników (tab. 2). 

Aktualne zdolności produkcyjne zakładu wynoszą 

około 180 tys. t/r., a pojemność zadaszonych składo-

wisk wynosi 12 tys. t (Plüschke, Kleinsorge 2002). Od 

1999 r. firma rozwija eksport iłów. Obecnie już ponad 

80% produkcji jest kierowane na eksport, głównie do 

Włoch (ok. 50%), Polski (20–30%), Czech i innych 

krajów Europy Środkowej. Iły z firmy Stephan 

Schmidt Meißen znajdują zastosowanie głównie do 

produkcji płytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych, 

chociaż rozwijane są także zastosowania pozacera-

miczne (np. w ochronie środowiska). 

 Fig. 3. Złoża ważniejszych kopalin ilastych w Niemczech i krajach ościennych (Störr 1975) 

Objaśnienia: 1 – kaoliny, 2 – iły kaolinitowe, 3 – bentonity 

 

Fig. 4. Przekrój przez złoże Wiesa/Hasenberg (wg Buchwald 1971) 

Objaśnienia: 1 – piaski i żwiry, 2 – węgiel brunatny, 3 – ił, 4 – ił zapiaszczony, 5 – piaski zawęglone, 6 – piaski, 7 – kaolin 

powierzchniowo utleniony, 8 – kaolin biały, 9 – kaolin czerwony, 10 – kaolin zielony, 11 – granodioryt zachodniołużycki 
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Drugim, ważnym producentem iłów biało wypa-

lających się w Saksonii jest firma Kaolin und Ton-

werke Seilitz-Löthain w Käbschütz, będąca własnością 

grupy WBB Fuchs (Pieczarowski 2000). Kopalnia 

i zakład w Käbschütz, zbliżony do zakładu w Kamenz, 

jest nieco mniejszy, dostarczając rocznie do 100 tys. 

t/r. iłów różnych gatunków (tab. 2), głównie dla prze-

mysłu płytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych. 
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WHITE-FIRING CLAYS FROM LOWER SILESIA AND SAXONY FOR 

GRES PORCELLANATO TILES PRODUCTION 

 

Abstract 

Intensive development of gres porcellanato tiles production has been recently reported in Poland. Among the 

main raw materials necessary for their production, shortages of domestic supply of white-firing clays occur. In 

Poland, white-firing clays production is concentrated in Bolesławiec vicinity in the Lower Silesia. For years, 

they are produced in Surmin-Kaolin plant in Nowogrodziec. Recently, they started to be delivered also from 

new plants: Janina (2003) and Czerwona Woda (2006). However, the majority of white firing clays being used 

in gres tiles production, must be imported to Poland, primarily from Donieck region (Ukraine) and Saxony 

(Germany). The paper reveals conditions of production of the such clays in Lower Silesian and Saxonian 

producers, as well as characterizes their quality parameters in relation to their usability for Polish gres 

porcellanato tiles production. 
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dr inż. Krzysztof Galos*, mgr inż. Jarosław Kamyk* 

Dotychczasowe i perspektywiczne znaczenie 

Dolnego Śląska jako głównego rejonu produkcji 

kruszyw łamanych w Polsce 

* Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Streszczenie 

Dolny Śląsk jest najważniejszym w kraju regionem wytwarzania najwyższej jakości kruszyw łamanych dla 

budownictwa drogowego, kolejowego i infrastrukturalnego. Powrót dobrej koniunktury w tych działach 

budownictwa, związany głównie z dużymi inwestycjami współfinansowanymi z funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej, dobrze rokuje dla przyszłego rozwoju zapotrzebowania na te surowce. W referacie przedstawiono 

obecny stan, zagrożenia oraz perspektywy rozwoju wydobycia i produkcji kruszyw łamanych w regionie 

dolnośląskim. 

 

 

Wprowadzenie 

Krajowy rynek kruszyw łamanych przeszedł 

w ostatnich kilkunastu latach poważne przeobrażenia. 

Po trzykrotnym ograniczeniu krajowego zapotrzebo-

wania na te kruszywa na początku lat 1990-tych, 

w drugiej połowie tej dekady nastąpiło odbudowanie 

poziomu tego popytu do poprzednich wielkości, tj. 

około 30 mln t/r. Lata 2001–2002 przyniosły ponowne 

ograniczenie zużycia kruszyw łamanych o ponad 10%, 

do niespełna 26 mln t/r, co związane było ze spowol-

nieniem inwestycji przemysłowych, częściowo także 

wzrostem konkurencyjności kruszyw produkowanych 

z odpadów. W latach 2003–2005 krajowy popyt na 

kruszywa łamane uległa wyraźnej odbudowie aż 

o około 27% do około 34 mln t w 2005 r. 

Poważny wpływ na kształtowanie się tego rynku 

miały takie czynniki jak: postępująca prywatyzacja 

branży producentów kruszyw łamanych, częściowo 

połączona z konsolidacją własnościową, stała poprawa 

jakości wytwarzanych kruszyw, zmiana udziału po-

szczególnych kopalin skalnych jako surowca do pro-

dukcji kruszyw łamanych, rosnąca konkurencja ze 

strony alternatywnych kruszyw wytwarzanych z od-

padów pohutniczych i pogórniczych (szczególnie 

w regionie śląsko-krakowskim), pojawienie się na re-

gionalnych rynkach Polski północnej i wschodniej 

dostawców importowanych kruszyw łamanych jako 

realnej konkurencji dla kruszyw krajowych. Czynniki 

powyższe mają także poważny wpływ na kształtowa-

nie się pozycji dolnośląskich producentów kruszyw 

łamanych ma rynku krajowym tych kruszyw, choć 

region ten nadal ma największe znaczenie jako ich 

dostawca. Zarazem producenci tego regionu tradycyj-

nie, z racji posiadanej bazy zasobowej, dostarczają 

z reguły kruszywa najwyższej jakości. 

Źródła do produkcji kruszyw łamanych 

Skały przydatne do produkcji kruszyw natural-

nych łamanych (dokumentowanych w grupie złóż 

kamieni budowlanych i drogowych, inaczej mówiąc 

kamieni łamanych i blocznych) występują przede 

wszystkim na Dolnym Śląsku (52% krajowych za-

sobów), w Górach Świętokrzyskich (22%), w Karpa-

tach (13%) i w regionie śląsko-krakowskim (9%). 

Około 4% zasobów przypada na inne regiony kraju. 

Ogółem wg stanu na 31.12.2004 r. udokumentowa-

nych było w Polsce 556 złóż kamieni budowlanych 

i drogowych o łącznych zasobach 8202 mln t, z czego 

225 złóż o zasobach 4272 mln t znajdowało się na 

Dolnym Śląsku (BZKiWP, 2005). Na Dolnym Śląsku 

występują złoża wysokiej jakości kamieni łamanych 

i blocznych, przede wszystkim granitów, bazaltów 
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i melafirów, a także gabra/diabazu, syenitów, porfi-

rów, gnejsów, amfibolitów, serpentynitów, migmaty-

tów, hornfelsów, piaskowców i szarogłazów. 

Podaż kruszyw łamanych w Polsce ze 

szczególnym uwzględnieniem dostawców 

dolnośląskich 

Wydobycie skał zwięzłych z grupy kamieni bu-

dowlanych i drogowych, które użytkowane są w ponad 

90% do produkcji kruszyw łamanych, wzrastało od 

1994 r. przekraczając 24 mln t w 2000 r. W latach 

2001–2002 nastąpiło ograniczenie wydobycia o około 

2 mln t/r. Z kolei w latach 2003–2004 wydobycie 

ponownie wyraźnie wzrosło, osiągając rekordowy po-

ziom 28.7 mln t w 2004 r. (tab. 1), a w 2005 r. prawdo-

podobnie osiągnęło poziom około 33 mln t. Warunki 

geologiczne, jak i lokalizacja złóż sprawiają, że 

wydobycie tych kopalin skoncentrowane jest na 

południu Polski z wyraźną dominacją województwa 

dolnośląskiego, na które przypada 47–55% łącznego 

wydobycia. Należy jednak zastrzec, że znaczną część 

wydobycia, zwłaszcza w odniesieniu do granitów 

i piaskowców, stanowi w tym regionie urabianie ka-

mienia budowlanego w formie bloków i formaków. 

Około 20 24% udział w wydobyciu skał zwięzłych 

z grupy kamieni budowlanych i drogowych ma woje-

wództwo świętokrzyskie (udział rosnący), 10–14% 

małopolskie, 6% śląskie i 4–5% opolskie. 

Głównymi skałami użytkowanymi do produkcji 

kruszyw łamanych pozostają: bazalty, melafiry, gra-

nity i gabra-diabazy wśród skał magmowych, amfi-

bolity wśród skał metamorficznych, oraz dolomity, 

wapienie i piaskowce wśród skał osadowych. Struk-

tura rodzajowa wydobycia kamieni budowlanych 

i drogowych wskazuje na wyraźną dominację skał mag-

mowych, choć ich udział zmalał do 48% w 2002 r., 

przy odbudowie do 52% w latach 2003 2004 (tab. 1). 

Najbardziej intensywnie w tej grupie skał są eksplo-

atowane: bazalty (w 2004 r. 15 czynnych kopalń, spa-

dek łącznego wydobycia z ponad 5 mln t/r do 4,5 mln t 

w 2001 r., ponowny wzrost do 6,1 mln t w 2004 r.), 

melafiry (cztery duże kopalnie, spadek wydobycia do 

2,1 mln t w 2002 r., odbudowa do 3,2 mln t w 2004 r.), 

granity (zmienny poziom wydobycia 1,9–2,5 mln t/r 

w ponad 30 kopalniach, ale około 30% przeznaczane 

jest do produkcji kamienia budowlanego i kostki dro-

gowej) oraz gabro-diabaz (trzy kopalnie, poziom wy-

dobycia zmienny 1,0–1,7 mln t/r). Pojedyncze kopalnie 

porfiru i sjenitu mają mniejsze znaczenie. Warto pod-

kreślić, że niemal wszystkie łomy skał magmowych są 

zlokalizowane na Dolnym Śląsku, z wyjątkiem poje-

dynczych kopalń porfiru i diabazu w rejonie Krakowa. 

13%

11%

34%

23%

2%

4%

10%

3%0%

Bazalt Gabro, diabaz Granit, granodioryt, sjenit

Melafir, porfir Amfibolit, serpentynit, zieleniec Gnejs, hornfels, migmatyt

Marmur, marmur dolomityczny Dolomit, margiel, wapień Piaskowiec, szarogłaz

Fig. 1. Udział procentowy poszczególnych odmian w zasobach kamieni budowlanych i drogowych na Dolnym Śląsku  

(wg stanu na 31.12.2004 r., źródło BZKiWP, 2005) 
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Niewielkie jak dotychczas jest wydobycie skał me-

tamorficznych (tab. 1). Kopalnie eksploatujące tego ty-

pu skały – amfibolit, serpentynit, gnejs, hornfels, mar-

mur – czynne są wyłącznie na Dolnym Śląsku. Inaczej 

przedstawia się wydobycie skał osadowych dla potrzeb 

produkcji kruszyw łamanych. W przypadku Dolnego 

Śląska zagadnienie to ma znaczenie zupełnie marginal-

ne, a wydobycie tego typu skał i produkcja na ich 

bazie kruszyw łamanych prowadzone są głównie w re-

gionie świętokrzyskim, górnośląskim i małopolskim. 

Produkcja kruszyw łamanych w Polsce od 1993 r. 

systematycznie wzrastała, dzięki czemu w 1999 r. osią-

gnęła poziom z końca lat 1980-tych, tj. 30 mln t (tab. 2). 

W latach 2000–2001 uległa jednak ponownie wyraź-

nemu ograniczeniu do niespełna 26 mln t, co związane 

było ze spowolnieniem inwestycji przemysłowych, 

wzrostem konkurencyjności kruszyw produkowanych 

z odpadów, a częściowo także rosnącym znaczeniem 

na rynku krajowym kruszyw naturalnych łamanych 

z importu. W latach 2003–2004 krajowa produkcja 

kruszyw naturalnych łamanych uległa wyraźnej odbu-

dowie o około 13% do 29,3 mln t w 2004 r. (tab. 2). 

W 2005 r. nastąpił kolejny skokowy wzrost ich pro-

dukcji o około 4,5 mln t do niemal 34 mln t. 

Tabela 1 

Wydobycie kamieni budowlanych i drogowych w Polsce (tys.t) 

Rodzaj skały-województwo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

WYDOBYCIE ŁĄCZNE 20618 23113 23877 24483 22466 22619 25689 28704 

             Dolnośląskie 10735 12429 13722 13380 11351 10506 12646 13534 

SKAŁY MAGMOWE 10924 12684 13981 13528 11459 10967 13361 14805 

             Dolnośląskie 9075 10877 12267 11969 9997 9228 11516 12404 

BAZALTY 5270 5692 5684 5371 4517 4793 5676 6115 

             Dolnośląskie 4336 4785 4700 4486 3647 3931 4723 5020 

DIABAZY I GABRA 762 837 1898 1700 939 1250 1401 1616 

             Dolnośląskie 637 700 1738 1530 728 1015 1168 1279 

MELAFIRY 2395 3392 3642 3156 2663 2091 2785 3242 

             Dolnośląskie 2395 3392 3642 3156 2663 2091 2785 3242 

PORFIRY 775 726 571 490 395 674 659 936 

             Dolnośląskie 32 35 46 37 48 37 – – 

GRANITY 1676 1954 1917 2466 2501 1936 2377 2513 

             Dolnośląskie 1629 1882 1872 2415 2467 1931 2377 2480 

SYENITY 46 83 269 345 444 223 463 383 

             Dolnośląskie 46 83 269 345 444 223 463 383 

SKAŁY METAMORFICZNE 1374 1363 1197 1174 1252 1158 983 1016 

             Dolnośląskie 1366 1288 1162 1169 1230 1148 979 1004 

AMFIBOLITY 227 310 320 412 356 313 379 416 

             Dolnośląskie 227 310 320 412 356 313 379 416 

GNEJSY 114 62 91 169 169 164 0 48 

             Dolnośląskie 114 62 91 169 165 164 0 41 

HORNFELSY – 61 17 – 10 9 – – 

             Dolnośląskie – 61 17 – 10 9 – – 

MARMURY2 690 571 494 453 591 548 445 372 

             Dolnośląskie 682 557 476 448 583 547 441 367 

SERPENTYNITY 343 359 275 140 126 124 159 180 

             Dolnośląskie 343 359 275 140 126 124 159 180 

SKAŁY OSADOWE 8320 9066 8699 9781 9755 10494 11345 12883 

             Dolnośląskie 294 264 293 242 124 130 151 126 

PIASKOWCE 2074 2312 1986 1884 1727 2041 2369 2469 

             Dolnośląskie 239 167 224 170 77 115 138 107 

SZAROGŁAZY 299 344 269 228 208 240 200 269 

             Dolnośląskie 55 97 69 72 47 15 13 19 
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Zauważalnej zmianie uległo znaczenie poszcze-

gólnych odmian skał do produkcji tych kruszyw. 

W porównaniu do poprzedniego okresu rosła szcze-

gólnie rola kruszyw dolomitowych i wapiennych, któ-

rych produkcja ma miejsce bliżej głównych rynków 

zbytu kruszyw łamanych (region świętokrzyski, górno-

śląski). Nieco zmalała natomiast rola kruszyw ze skał 

magmowych, np. bazaltowych, melafirowych, wytwa-

rzanych głównie na Dolnym Śląsku (tab. 2), a tak-

że kruszyw piaskowcowych pozyskiwanych głównie 

w Karpatach. 

W strukturze geograficznej rysuje się wybitnie 

dominacja województw dolnośląskiego (obecnie około 

30%), świętokrzyskiego (około 28% w 2004 r.) i ma-

łopolskiego (około 21%), przy wyraźnie mniejszym 

udziale województw śląskiego (10%) i opolskiego 

(7%). Warto jednak zwrócić uwagę, że udział pro-

ducentów z województwa dolnośląskiego wyraźnie 

zmalał do niespełna 30% w 2004 r. (tab. 3), podczas 

gdy wzrosło znaczenie dostawców z województwa 

małopolskiego i – zwłaszcza – świętokrzyskiego. Ro-

dzaj i jakość kruszyw wytwarzanych w różnych re-

gionach są jednak zróżnicowane. W województwach 

dolnośląskim, a także opolskim, większość kruszyw 

produkowana jest ze skał magmowych i w związku 

z tym prezentują one najwyższą w kraju jakość. Na-

tomiast w województwie małopolskim występuje już 

bardzo duże zróżnicowanie: od wysokiej jakości kru-

szyw porfirowych i diabazowych do średniej jakości 

kruszyw dolomitowych czy piaskowcowych. Podobnie 

rzecz się ma w województwie świętokrzyskim, gdzie 

większość stanowią średniej jakości kruszywa wa-

pienne, choć znaczący jest też udział lepszej jakości 

kruszyw z twardych dolomitów oraz piaskowców 

kwarcytowych. 

Produkcją kruszyw łamanych ze złóż kamieni bu-

dowlanych i drogowych zajmuje się około 130 firm, 

z których prawie 80 to małe przedsiębiorstwa o pro-

dukcji do 100 tys. t/r (tab. 4), dostarczające zwykle 

tylko kamień łamany. Obecnie czynnych jest około 70 

kopalń eksploatujących tego typu złoża na poziomie 

przekraczającym 100 tys. t/r i ukierunkowanych na 

produkcję kruszyw naturalnych łamanych. Aż 31 spo-

śród nich funkcjonuje na Dolnym Śląsku. W regionie 

tym funkcjonują obecnie 22 firmy zajmujące się wy-

dobyciem skał zwięzłych i produkcją kruszyw łama-

nych, przy czym cztery spośród nich wykazują pro-

dukcję powyżej 1 mln t/r. (tab. 5), trzy – w przedziale 

0,5–1,0 mln t/r., siedem – w przedziale 0,3–0,5 mln t/r., 

cztery – 0,1–0,3 mln t/r., a cztery małe firmy – poniżej 

50 tys. t/r. Dodatkowo, pewne ilości kruszywa w for-

mie kamienia łamanego są dostarczane przez liczne 

kopalnie granitu w regionie strzegomskim, wytwarza-

jące głównie bloki, płyty i kostkę granitową. 

Produkcja kruszyw łamanych na bazie kopaliny 

z innych rodzajów złóż (dolomitów przemysłowych, 

wapieni przemysłowych, dolomitu odpadowego ze 

wzbogacania rud Zn–Pb), choć w Polsce znacząca – 

obecnie z tego źródła pochodzi ponad 20% krajowej 

produkcji kruszyw łamanych – to jednak nie ma ona 

miejsca na Dolnym Śląsku. Istotne znaczenie jako 

substytut kruszyw łamanych mają kruszywa wytwa-

rzane z żużli hutniczych. W ich przypadku znaczenie 

Dolnego Śląska jest niewielkie, bowiem spośród około 

dziesięciu firm zajmujących się produkcją takich kru-

szyw, na Dolnym Śląsku działają dwie bazujące na 

żużlach z hut miedzi KGHM Polska Miedź S.A. 

w Głogowie i Legnicy, a mianowicie zakład KGHM 

Metale DSI S.A. w Głogowie oraz zakład KSS Zło-

toryja S.A. w Legnicy. 

Tabela 2 

Gospodarka kruszywami łamanymi w Polsce (tys. t) 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Wydobycie 20618 23113 23877 24483 22468 22619 25689 28704 

Produkcja 23175 28006 30324 27661 25593 25875 26404 29271 

Udział producentów 

dolnośląskich (%) 
36,3 39,0 42,2 38,0 34,1 34,0 34,4 29,7 

Import 162 352 514 1050 1131 1153 954 1237 

Eksport 578 243 122 269 298 135 114 549 

Zużycie 22759 28115 30716 28442 26426 26893 27244 29959 
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Tabela 3 

Struktura geograficzna produkcji kruszyw łamanych w Polsce w latach 1995–2004 

Województwo 

1995 1997 1999 2001 2003 2004 

Wielkość 
produkcji 

Udział 
Wielkość 
produkcji 

Udział 
Wielkość 
produkcji 

Udział 
Wielkość 
produkcji 

Udział 
Wielkość 
produkcji 

Udział 
Wielkość 
produkcji 

Udział 

(tys.t) (%) (tys.t) (%) (tys.t) (%) (tys.t) (%) (tys.t) (%) (tys.t) (%) 

Dolnośląskie 7194,0 36,3 8421,8 36,3 12791,2 42,2 8719,5 34,1 9078,7 34,4 8688,2 29,7 

Małopolskie 2699,5 13,6 2752,1 11,9 6298,5 20,8 5001,6 19,5 5511,3 20,9 6109,8 20,9 

Opolskie 1198,1 6,0 1197,4 5,2 1175,7 3,9 1070,0 4,2 1901,1 7,2 2207,0 7,5 

Podkarpackie 120,6 0,6 202,8 0,9 161,2 0,5 162,7 0,7 233,2 0,9 225,8 0,8 

Śląskie 3354,5 16,9 3713,8 16,0 2361,6 7,8 2315,0 9,0 2316,7 8,8 2943,6 10,1 

Świętokrzyskie 3509,7 17,7 4868,5 21,0 6277,1 20,7 7692,2 30,1 6829,1 25,9 8295,6 28,3 

Pozostałe 1732,6 8,9 2018,6 8,7 1318,7 4,1 501,7 2,4 533,8 2,0 801,3 2,7 

RAZEM 19809,0  23175,0  30324,0  25592,7  26403,8  29271,2  

 

Tabela 4 

Struktura produkcji kruszyw łamanych w Polsce w 2004 r. 

Województwo 
Zakłady wg produkcji rocznej [tys. t/r] 

<100 100–200 200–500 500–1000 >1000 Razem 

Produkcja ze złóż kamieni 

budowlanych i drogowych 
      

Razem 105 20 35 12 4 176 

Dolnośląskie 471) 8 16 4 3 78 

Małopolskie 141) 2 6 2 – 24 

Opolskie 31) 1 1 1 – 6 

Podkarpackie 8 – 1 – – 9 

Śląskie 51) 3 4 – – 12 

Świętokrzyskie 91) 4 6 5 1 25 

Produkcja z innych źródeł – 1 3 3 2 10 

1) głównie producenci kamienia budowlanego 

Tabela 5 

Najwięksi producenci kruszyw naturalnych łamanych na Dolnym Śląsku 

Firma 
Wielkość wydobycia 

w 2004 r. (tys. t) 
Eksploatowane złoża Rodzaj kopaliny 

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. 2311 Rybnica Leśna, Słupiec-Dębówka melafir, gabro-diabaz 

PGP „Bazalt” 1541 Krzeniów bazalt 

Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o. 1443 Borówno, Grzędy melafir 

Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” S.A. 1073 
Księginki-Północ, Księginki I, 

Bukowa Góra 
bazalt 

Górażdże Kruszywa1) 748 Winna Góra, Kozia Góra, Rogoźnica bazalt, granit 

KSS „Świerki” Sp. z o.o. 642 Świerki melafir 

NCC Industri Kruszywa Sp. z o.o. 641 Siedlimowice, Góra Kamienista granit, bazalt 

„PRI-Bazalt“ S.A. 469 Rębiszów bazalt 

PW „Kopalnia Ogorzelec” Sp. z o.o. 416 Ogorzelec amfibolit 

„Sjenit” S.A. 382 Kośmin sjenit 

Tarmac Kruszywa Polska (Wrocławskie KSM S.A) 362 Graniczna granit 

KSS Złotoryja S.A. 338 Jawor-Męcinka bazalt 

Lafarge Kruszywa (Kopalnia Bazaltu Lubień Sp. z o.o.) 374 Lubień bazalt 

KOSD Wrocław Sp. z o.o.  305 Nasławice, Braszowice serpentynit, gabro 

KOSD Legnica 221 Góra Trupień bazalt 

Kopalnia Bazaltu „Sulików“ Sp. z o.o. 218 Sulików bazalt 

„Mat-But Holding” S.A. 115 Górka granit 

“Pol-Skal” Kopalnia Granitu Sp. z o.o. 113 Strzegów-Gęsiniec granit 

1) w 2005 r. Górażdże Kruszywa sprzedały wszystkie kopalnie kamienia budowlanego na Dolnym Śląsku 
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Perspektywy rozwoju produkcji kruszyw 

łamanych na Dolnym Śląsku w świetle 

przemian na krajowym rynku kruszyw 

łamanych 

Kruszywa łamane znajdują zastosowanie głównie 

w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie. Gene-

ralnie można stwierdzić, że najważniejszymi surow-

cami kamiennymi dla drogownictwa i kolejnictwa 

(przede wszystkim do podbudowy) są kruszywa łama-

ne (tłuczeń, kliniec, grysy) produkowane z bazaltów, 

melafirów, diabazów, porfirów, granitów, gabra, am-

fibolitów, gnejsów, serpentynitów, dolomitów, pias-

kowców, szarogłazów i wapieni. Kruszywa bazaltowe 

i melafirowe znajdują także zastosowanie do wyko-

nywania warstw ścieralnych nawierzchni drogowych. 

W budownictwie większość kruszyw ze skał mag-

mowych jest wykorzystywana do produkcji betonów 

wysokich marek i betonów specjalnych. Niższej klasy 

betony wytwarzane są z surowców pochodzących ze 

skał osadowych. Specjalnym kierunkiem zastosowań 

kruszyw łamanych jest produkcja tzw. lastrico i te-

razzo, gdzie zużywane są głównie grysy marmurowe 

i z wapieni dekoracyjnych. 

Łączne zużycie kruszywa łamanego w Polsce, od 

1993 r. nieprzerwanie wzrastało, by w 1999 r. osią-

gnąć ponad 30 mln t (tab. 2). Miało to związek z po-

jawieniem się poważniejszych inwestycji w budo-

wnictwie drogowym, kolejowym i przemysłowym. 

Jednakże trend wzrostowy został zatrzymany w la-

tach 2000–2001, co z jednej strony wiązało się ze 

spowolnieniem tempa rozwoju gospodarczego kraju, 

a z drugiej strony z rosnącą konkurencją alternatyw-

nych kruszyw sztucznych z odpadów, szczególnie 

w regionie śląsko-krakowskim. W konsekwencji zuży-

cie kruszyw naturalnych łamanych w Polsce spadło do 

około 26,4 mln t w 2001 r. W ostatnich trzech latach, 

wobec intensyfikacji prac, w szczególności w budo-

wnictwie drogowym, nastąpił wyraźny wzrost za-

potrzebowania do niemal 30 mln t w 2004 r. (tab. 2) 

i około 34 mln t w 2005 r. 

Poziom zużycia kruszyw łamanych w poszczegól-

nych regionach związany jest z poziomem budownictwa 

drogowego, kolejowego i przemysłowego. Szacuje się, 

że na województwo dolnośląskie w 2004 r. przypadało 

około 10% łącznego krajowego ich zużycia, podczas 

gdy na województwo mazowieckie około 18%, na wo-

jewództwo wielkopolskie 13%, na województwa śląskie 

i małopolskie po 12%, a 35% na pozostałe 11 woje-

wództw. Oznacza to, że region dolnośląski był i pozo-

stanie bardzo ważnym dostawcą kruszyw łamanych do 

innych regionów kraju, szczególnie Wielkopolski i Ma-

zowsza. Regionalne rynki kruszyw łamanych w Polsce 

mają bowiem zróżnicowane źródła podaży, co jest 

wynikiem skupienia ich bazy zasobowej i produkcji 

w Polsce południowej. Brak źródeł do produkcji kru-

szyw łamanych w Polsce północnej i wschodniej oraz 

stosunkowo wysokie koszty transportu kruszyw z in-

nych regionów kraju (np. z Dolnego Śląska na rynek 

warszawski rzędu 40 zł/t, a na rynek Trójmiasta czy 

Szczecina – 50 zł/t), spowodowały jednak pojawienie 

się na tych rynkach kruszyw importowanych. Szczegól-

nie widoczne jest to w Polsce północnej, gdzie tra-

dycyjnie stosowano kruszywa dolnośląskie, lecz obec-

nie znaczenie kruszyw importowanych systematycznie 

rośnie i prawdopodobnie przekracza już 40%, podczas 

gdy w skali kraju udział importowanych kruszyw ła-

manych wynosi 3–4% (tab. 2). 

Przeciętne ceny sprzedaży producentów kruszyw 

łamanych w poszczególnych regionach kraju są wy-

raźnie zróżnicowane (tab. 6), co wynika z takich czyn-

ników jak jakość kruszyw, odległość od większych ryn-

ków zbytu, czy konkurencja pomiędzy producentami. 

Ta ostatnia nasila się w regionach dużej koncentracji 

takich producentów, a więc zwłaszcza na Dolnym 

Śląsku, w regionie śląsko-krakowskim, czy święto-

krzyskim. Skokowy wzrost cen kruszyw łamanych 

odnotowywany był w latach 1995–99 praktycznie we 

wszystkich ważniejszych regionach ich produkcji. Po 

wyraźnym spadku cen kruszyw łamanych w latach 

2001–2002, ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost cen 

tych kruszyw, szczególnie wysokiej jakości, pochodzą-

cych głównie z Dolnego Śląska (tab. 6). 

Rozwój krajowego zużycia kruszyw łamanych 

w najbliższych latach tradycyjnie zależny będzie od 

wzrostu inwestycji w budownictwie drogowym, kole-

jowym i infrastrukturalnym. Perspektyw rozwoju ich 

zużycia upatrywać można przede wszystkim w dużych 

inwestycjach współfinansowanych z funduszy pomo-

cowych Unii Europejskiej. Zgodnie z planami Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad największe 

nakłady w zakresie krajowej infrastruktury drogowej 

mają być w najbliższych latach ponoszone w woje-

wództwach wielkopolskim (18%), śląskim (16%), po-

morskim (15%), dolnośląskim (12%), łódzkim (11%) 

i mazowieckim (9%), a najmniejsze w opolskim (tam 

główne inwestycje już zrealizowano), podlaskim, świę-
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tokrzyskim i lubelskim. Tylko z tytułu wzrostu in-

westycji drogowych można spodziewać się wzrostu 

zużycia kruszyw łamanych do 37-38 mln t w 2006 r., 

40–43 mln t/r w latach 2007–2009 i 45–48 mln t/r od 

2010 r. Zwiększeniu powinno ulec także zapotrzebo-

wanie na kruszywa łamane do modernizacji infrastruk-

tury kolejowej, w tym m.in. linii E59 (Wrocław-Po-

znań-Świnoujście), linii E30/CE30 (odc. Opole-Kra-

ków) i linii E65 (Gdynia-Warszawa-Zebrzydowice). 

Powyższe czynniki sprawiają, że o ile trudno spo-

dziewać się zwiększenia udziału dolnośląskich produ-

centów kruszyw łamanych w krajowym ich rynku 

(z obecnego poziomu około 30%), to jednak w wymia-

rze ilościowym produkcja tych kruszyw w regionie 

dolnośląskim może ulec zwiększeniu o 30–50% w per-

spektywie kilku lat. Szczególnie korzystna powinna 

być pod tym względem sytuacja tych producentów, 

którzy dostarczają swoje kruszywa na bardziej odległe 

rynki transportem kolejowym przy posiadaniu przez 

nie korzystnych umów przewozowych z PKP. W świe-

tle przedstawionych perspektyw niewykluczone jest 

także, poza rozwojem produkcji w wielu czynnych 

zakładach produkcji kruszyw łamanych na Dolnym 

Śląsku, uruchomienie w tym regionie eksploatacji kil-

ku kolejnych złóż kopalin skalnych wysokiej jakości, 

pozwalających na produkcję odpowiedniej jakości kru-

szyw łamanych dla drogownictwa i kolejnictwa. 
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CURRENT AND PERSPECTIVE SIGNIFICANCE OF THE LOWER 

SILESIA AS THE MAIN REGION OF CRUSHED AGGREGATES 

PRODUCTION IN POLAND 

 

Abstract 

Lower Silesia is the most important domestic region of production of the highest quality crushed aggregates, 

being useful in road, railway and infrastructure construction works. Good prosperity in this part of con-

struction in Poland, connected especially with large investments co-financed by the European Union funds, 

gives good prognosis for further development of aggregates production. The paper presents current state, 

threats and perspectives of development of crushed aggregates production in the Lower Silesia region. 

 

Tabela 6 

Przeciętne ceny sprzedaży producentów kruszywa łamanego w ważniejszych województwach (zł/t) 

Województwo 1995 1997 1999 2001 2003 2004 

Średnia krajowa 9,5 15,3 19,4 18,7 20,4 21,4 

Dolnośląskie 11,0 15,7 19,3 20,9 23,1 25,8 

Małopolskie 10,5 16,9 17,9 22,8 17,8 19,3 

Śląskie 5,8 10,7 18,6 17,5 17,2 17,7 

Świętokrzyskie 8,3 13,8 18,4 15,8 17,3 18,5 
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* Instytut Górnictwa; Politechnika Wrocławska we Wrocławiu 

Streszczenie 

Omówiono znaczenie w geochemii informacji o obecności i rozkładach ilościowych grupy pierwiastków ziem 

rzadkich rozproszonych w minerałach i skałach. Dokonano krótkiego przeglądu danych o występowaniu tych 

pierwiastków w surowcach kaolinowych. Przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości lantanowców i itru 

w trzech kaolinach z Dolnego Śląska z rejonu: Nowogrodźca (Surmin, złoże „Maria”), Węglińca (Czerwona 

Woda) i Turowa w Niecce Żytawskiej (KWB „Turów”, iłowy kompleks A). Pokazano rozkłady zawartości 

lantanowców w badanych próbkach względem wzorca chondrytowego oraz wzorca skał osadowych PAAS. 

Przebiegi tych rozkładów wskazują na istotnie różnice w pochodzeniu, genezie i właściwościach mineral-

ogicznych badanych próbek. Kaoliny z Surminu i Czerwonej Wody oznaczają się pozytywną anomalią europu, 

podczas gdy kaolin z Turowa wykazuje silną anomalię negatywną. Kaolin z Turowa odznacza się pewnym 

wzbogaceniem w ciężkie lantanowce z grupy itrowej. 

 

 

Wstęp 

Termin pierwiastki ziem rzadkich (ziemie rzadkie, 

REE – j. ang.: rare earth elements) obejmuje zespół 

metali z trzeciej grupy układu okresowego, tj. lanta-

nowce (Ln) od ceru (Ce, l. at. 58) do lutetu (Lu, l. at. 

71) oraz lantan (La, l. at. 57). Do grupy tej niektórzy 

badacze zaliczają także itr (Y, l. at. 39) i czasami tor 

(Th, l. at. 90) towarzyszący prawie wszystkim minera-

łom ziem rzadkich, które stanowią też jego główne 

źródło. Metale ziem rzadkich i ich związki mają sze-

rokie zastosowania w najbardziej zaawansowanych tech-

nologicznie działach nauki i techniki (Castor 1994). 

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych in-

formacji o tej ciekawej grupie metali oraz wstępnych 

danych o zawartości ziem rzadkich w trzech kaolinach 

z Dolnego Śląska. Celem jest także zasygnalizowanie 

możliwości zaawansowanych badań geochemicznych 

z wykorzystaniem narzędzia jakim jest analiza rozkła-

du lantanowców (matrycy lantanowcowej) w skałach 

i minerałach, rzadko stosowanego w praktyce badaw-

czej w naukach o Ziemi w naszym kraju. 

Metale ziem rzadkich (Ln, REE) są zaliczane do 

pierwiastków litofilnych, geochemicznie typowo roz-

proszonych w przyrodzie i stosunkowo rzadko two-

rzących formy złożowe. Przeważająca ich część jest 

rozproszona w różnych skałach i minerałach innych 

pierwiastków, a tylko niewielka część koncentruje 

się we własnych minerałach. Przeciętne rozproszenie 

REE w górnych warstwach litosfery według Taylora 

i McLennana (1985) wynosi 146 ppm. Minerały ziem 

rzadkich i zawarte w nich pierwiastki, a w szczegól-

ności lantanowce rozproszone w innych minerałach 

i skałach, odgrywają szczególną rolę w geochemii, a tak-

że w kosmochemii jako ważne wskaźniki procesów 

skałotwórczych i geologicznych. Skład lantanowców 

w minerałach jest w dużym stopniu wynikiem dzia-

łania czynników krystalochemicznych oraz wyraźnie 

zależy od charakteru środowiska geochemicznego 

(Fleischer i Altschuler 1969). Ich cechą charaktery-

styczną jest wspólne grupowe występowanie zarówno 

w postaci rozproszonej, jak i we własnych minerałach. 

Powodują to ich bardzo zbliżone właściwości che-

miczne, wynikające z identycznej budowy zewnętrz-

nych powłok elektronowych. Na ogół występują one 

na (3+) stopniu utlenienia, jednak w warunkach utle-

niających pojawia się anomalnie Ce (4+), a w wa-

runkach redukcyjnych Eu (2+). Wszystkie substancje 

będące wytworem natury zawierają te pierwiastki, lecz 

różnią się między sobą zarówno sumą ich zawartości, 

jak i rozkładem zawartości indywidualnych pierwiast-
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ków. Jest to uwarunkowane przebiegiem procesów pe-

trogenezy, a wzajemne proporcje między poszczegól-

nymi pierwiastkami grupy stają się cechą charakte-

rystyczną tych substancji i wskaźnikami procesów ich 

genezy (Haskin i Paster 1979). Porównywania zawar-

tości ziem rzadkich dokonuje się w odniesieniu do 

różnych wzorców oznaczających się stałym składem, 

np. do zawartości w chondrytach (meteorytach ka-

miennych). 

Pierwiastki ziem rzadkich są czułym wskaźni-

kiem równowag w procesach minerałotwórczych, zdo-

minowanych przez takie główne pierwiastki skało-

twórcze jak Si, Al., Fe, Mg, Ca, Na i K. Dotyczy to 

przede wszystkim stosunku podgrupy lantanowców 

lekkich (grupa cerowa - LREE1) do ciężkich (grupa 

itrowa - HREE2), a zwłaszcza anomalnego zachowania 

się europu z jego odbiegającymi od pozostałych lan-

tanowców wzbogaceniami i zubożeniami związanymi 

z długością jego promienia jonowego. Zmiana pro-

mienia jonowego europu jest wynikiem przejścia z 3+ 

na 2+ stopień utlenienia (Taylor i McLennan 1988). 

W charakterystykach geochemicznych szeregu lanta-

nowców jako miarę zubożenia lub wzbogacenia w eu-

rop względem sąsiadujących z nim w szeregu sa-

marem i gadolinem stosuje się wskaźnik anomalii 

(pozytywnej lub negatywnej) europu względem wzor-

ca chondrytowego. Wylicza się go ze wzoru: 

Eu/Eu* = EuN / [(SmN)·(GdN)]0,5 

w którym: 

 Eu – oznacza rzeczywistą zawartość 

pierwiastka Eu w próbce, 

 Eu* -–symbolizuje teoretyczną zawartość Eu, 

gdyby nie było anomalii, określaną przy 

założeniu, że linia rozkładu szeregu 

Sm-Eu-Gd względem wzorca 

chondrytowego jest odcinkiem prostej, 

 N – w indeksie oznacza wartość 

normalizowaną względem zawartości 

wymienionych pierwiastków we wzorcu 

chondrytowym. 

Jeśli wartość Eu/Eu* przekracza 1,05, to wska-

zuje na wzbogacenie, a wartość mniejsza od 0,95 na 

zubożenie w ten pierwiastek w stosunku do sąsia-

dujących z nim samaru i gadolinu (Taylor i McLennan 

1985). 

                                                 
1 LREE – skróty z jęz. ang.: light rare earth elements 
2 HREE – heavy rare earth elements 

Anomalia negatywna europu wobec wzorca chon-

drytowego w wielu minerałach jest powszechnym 

przejawem zaawansowanych procesów magmowych 

i wynikiem frakcjonowania tego pierwiastka (selek-

tywnego gromadzenia się) głównie do plagioklazów 

(Henderson 1996). Objawia się to pozytywną anomalią 

w plagioklazach. DeVore (1989) sugeruje, że jednym 

z możliwych mechanizmów tego zjawiska jest za-

stępowanie podczas krystalizacji magmy jonów Ca2+ 

w anortycie jonem Eu3+ (o promieniu zbliżonym do 

Ca2+), który i dla zbilansowania ładunku wspólnie 

z jonem Na+ tworzy cząsteczki NaEu[Al4Si4O16] w struk-

turze skalenia. 

Lantanowce są pierwiastkami słabo „rozpusz-

czalnymi” w procesach hipergenicznych w litosferze 

i charakteryzują się względnie niewielką mobilnością 

w procesach skałotwórczych. Dzięki małej mobilności 

lantanowców podczas procesów hydrotermalnych i wie-

trzeniowych, analizy ich rozkładów mają zastosowanie 

szczególnie w petrologii skał zarówno magmowych 

i metamorficznych, jak i osadowych. Oznacza to np., 

że mimo procesów erozji i transportu lantanowce 

w minerałach zachowują swój wzorzec pierwotnego 

składu do tego stopnia, że ich skład w terygenicznych 

skałach osadowych, zawiera genetyczną informację 

o pierwotnym magmowym pochodzeniu składników 

tych skał (Taylor i McLennan 1988). Obserwowane 

przejawy frakcjonowania określonych pierwiastków 

lub ich grup tego wzorca są istotnymi wskaźnikami 

zachodzących procesów geochemicznych. 

Najczęstszym sposobem wyrażania udziału pier-

wiastków ziem rzadkich w środowisku naturalnym 

(np. skałach i minerałach) jest porównywanie ich za-

wartości w tych środowiskach ze średnią zawartością 

w chondrytach. Chondryty – meteoryty kamienne, 

a wśród nich rzadko pojawiające się chondryty wę-

gliste, cechuje mała zmienność zawartości poszcze-

gólnych pierwiastków ziem rzadkich. Zawartości te są 

najlepszą ilustracją reguły Oddona-Harkinsa, w myśl 

której częstość występowania pierwiastków o niepa-

rzystej liczbie atomowej jest mniejsza niż sąsiednich 

pierwiastków o parzystych liczbach atomowych. Nor-

malizuje się więc zawartość poszczególnych pierwiast-

ków w skałach i minerałach względem ich średniej 

zawartości w chondrytach, dzięki czemu można po-

równywać rozkłady lantanowców w różnych substan-

cjach. Porównując zawartość lantanowców w różnych 

skałach względem wzorca chondrytowego eliminuje 
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się efekt ich parzystości i nieparzystości, co pozwala 

obserwować frakcjonowanie poszczególnych pierwiast-

ków tej grupy w wyniku różnych procesów geo-

chemicznych (Kowalski i Polański 1990). Drugim 

powodem stosowania wzorców chondrytowych jest 

przypuszczenie, że geneza i skład chemiczny chon-

drytów odpowiadają materii płaszcza Ziemi. Skład 

chondrytów węglistych natomiast odpowiada prawdo-

podobnie pierwotnej materii Układu Słonecznego (Bo-

lewski i Parachoniak 1982). Stąd średnie zawartości 

lantanowców w chondrytach węglistych stanowią pod-

stawę normalizowania zawartości tych pierwiastków 

w skałach i minerałach. Ilościowe rozkłady lanta-

nowców, normalizowane względem ich zawartości 

w chondrytach, przedstawione w układzie współrzęd-

nych prostokątnych ujawniają różnice we frakcjono-

waniu tych pierwiastków, co pozwala śledzić niektóre 

procesy skałotwórcze. Wykorzystując informacje o za-

wartości lantanowców, stosuje się też inne wzorce niż 

układy chondrytowe. Często są to przeciętne za-

wartości lantanowców w łupkach osadowych: NASC 

(North American Shale Composite, Haskin i Paster 

1979) lub PAAS (Post-Archean Australian Shale, 

Nance i Taylor 1976). Stanowią one wzorce zawar-

tości pierwiastków w przeciętnych skałach osadowych. 

Punktem odniesienia w porównaniach zawartości mo-

że też być np. zawartość jednego z lantanowców lub 

zawartość poszczególnych pierwiastków w porówny-

wanych próbkach. Pozwala to oceniać zjawiska frak-

cjonowania tych pierwiastków, np. w konkretnym 

minerale w porównaniu do skały, w której minerał ten 

występuje. 

Ziemie rzadkie w kaolinach 

W klasyfikacji skał ilastych (iły, iłowce, łupki 

ilaste) wykorzystuje się m.in. kryterium składu mine-

ralnego. Szczególne znaczenie ma obecność mine-

rałów z grupy kaolinitu i smektytu, skąd wynika 

w praktyce technologiczno-surowcowej rozróżnienie 

iłów kaolinitowych i montmorylonitowych (Łydka 

1985). Głównym składnikiem kaolinów, iłów kaolini-

towych, glin ogniotrwałych i ceramicznych jest mine-

rał kaolinit Al4[(OH)8Si4O10]. Teoretycznie zawiera 

on 46,54 % SiO2, 39,50% Al2O3 i 13,96% H2O (strata 

prażenia). Jest produktem wietrzenia skaleni i innych 

glinokrzemianów. Powstaje w środowisku kwaśnym 

(pH<5), np. w strefie przeobrażania materiału roślin-

nego w węgiel brunatny, działania wód juwenilnych 

zasobnych w CO2, itp. (Bolewski i Manecki 1993). 

Warunki te mają decydujący wpływ na zachowanie się 

szeregu składników śladowych obecnych w źródło-

wych skałach macierzystych, w tym także pierwiast-

ków ziem rzadkich. 

W większości skał zachowanie REE jest naj-

częściej rejestrowane przez obserwacje minerałów ak-

cesorycznych w tym typu fosforanów jak np. monacyt 

(Papoulis i inni 2002). W warunkach hipergenicznych 

główne minerały ziem rzadkich (monacyt, ksenotym, 

euksenit, itp.), odznaczające się wysoką odpornością 

na wietrzenie, gromadzą się przede wszystkim w ma-

teriale okruchowym, tworząc frakcję minerałów cięż-

kich w nagromadzeniach rozsypiskowych. Inne mine-

rały nośniki ziem rzadkich ulegają podczas wietrzenia 

rozkładowi. W produktach wietrzenia może dochodzić 

do adsorpcji i frakcjonowania pierwiastków ziem rzad-

kich, na co zdecydowanoie wpływają warunki śro-

dowiskowe. W warunkach hydrotermalnych przemian 

skał, REE są usuwane z roztworami ze strefy wie-

trzenia prawdopodobnie w wyniku dużej rozpusz-

czalności lantanowców w roztworach termalnych na-

wet z najbardziej odpornych minerałów jak monacyt 

(Poitrasson i inni 1996). Jak zauważył McLennan, 

(1989) i potwierdzają Papoulis i inni (2002), natura 

redystrybucji tych pierwiastków podczas minerało-

twórczych reakcji związanych z wietrzeniem lub 

przemianami hydrotermalnymi jest słabo poznana. 

Szereg prac sugeruje pewną mobilność REE podczas 

przemian niskotemperaturowych, jednak publikowane 

dane odznaczają się niewielką zgodnością. 

Duża powierzchnia właściwa oraz rozpowszech-

nienie minerałów ilastych w środowiskach hiperge-

nicznych sprawiają, że minerały te, jako odznaczające 

się silnymi właściwościami adsorpcyjnymi w stosunku 

do wielu pierwiastków mają znaczący udział w dys-

trybucji także ziem rzadkich. Zjawiska takie mogą 

doprowadzić nawet do znacznych koncentracji tych 

pierwiastków o charakterze złożowym. W ostatnich 

latach wykonano wiele badań interakcji minerałów ila-

stych, głównie kaolinów i REE. Coppin i inni (2002) 

badając sorpcję REE na kaolinach stwierdzili, że ła-

dunki powierzchniowe kryształów kaolinitu determi-

nują ich zdolności kationowymienne oraz zjawiska 

dyspersji – flokulacji. Ładunki te wpływają na kine-

tykę wietrzenia chemicznego. Sorpcja REE nie zależy 

od obecności elektrolitów czy rozpuszczonego CO2, 

lecz zależy od właściwości minerałów ilastych, pH 
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i siły jonowej. Współczynnik sorpcji lantanowców na 

kaolinicie silnie liniowo wrasta ze wzrostem pH>5,5 

i równocześnie obserwuje się zjawisko ich frakcjono-

wania w wyniku selektywnej sorpcji przy wyższej sile 

jonowej. Ciężkie lantanowce (grupa itrowa, HREE) 

sorbuje się nieco silniej niż lekkie lantanowce (grupa 

cerowa, LREE). 

Jak podaje Solodov i współprac. (1987), prze-

ciętne zawartości sumy REE w skałach ilastych wahają 

się w granicach 150–250 ppm. Przeciętna natomiast 

zawartość sumy REE we wzorcu skał osadowych 

PAAS wynosi 183 ppm (Taylor i McLennan 1985). 

Część eksperymentalna 

Materiały i metodyka 

Badaniom poddano trzy różne próbki kaolinów 

z Dolnego Śląska: produkt firmy Surmin-Kaolin SA 

w Nowogrodźcu o handlowej nazwie KOC, szlamowa-

ny kaolin ze złoża Czerwona Woda koło Węglińca 

oraz szlamowany kaolin z pokładu iłowego A (rejon 

wysadu wulkanicznego) kopalni „Turów” w Niecce 

Żytawskiej. Materiał z Czerwonej Wody i Turowa był 

poddany klasyfikacji z usunięciem frakcji >0,045mm. 

Kaolin Surmin KOC według wykonanych oznaczeń 

zawierał 98% ziarn poniżej 15 µm (59% poniżej 2 µm, 

d50=1,3µm). W procesie przygotowania do badań 

wszystkie próbki przeszły etap separacji magnetycznej 

w separatorze matrycowym w celu zmniejszenia za-

wartości składników barwiących. Analizy chemiczne 

wykonano w firmie Activation Labaratories Ltd., 

Ancaster, ON w Kanadzie. 

W tabeli 1 zestawiono wyniki oznaczeń skład-

ników głównych w badanych próbkach. Kierując się 

teoretyczną zawartością Al2O3 w kaolinicie, przy zało-

żeniu, że całość tego składnika związana jest z kaoli-

nitem, można oszacować, że badane próbki zawierały 

tego minerału: 

 Surmin KOC 85% 

 Turów 75% 

 Czerwona Woda 67% 

Jak widać z tabeli 1, próbki różnią się znacznie 

zawartościami Fe2O3  i TiO2, co z jednej strony wnika 

zapewne z istotnej różnicy w stopniu przetworzenia 

próbek (np. Surmin KOC jest materiałem najbardziej 

wzbogacona), a z drugiej strony w przypadku Turowa, 

wiąże się ze znanymi trudnościami z usunięciem 

związków żelaza, prawdopodobnie strukturalnie zwią-

zanych z kaolinitem 

Omówienie wyników 

W tabeli 2 zestawiono wyniki oznaczeń chemicz-

nych ziem rzadkich w badanych próbkach kaolinów. 

W dolnych wierszach tej tabeli wyliczono sumy lan-

tanowców oraz lantanowców i itru oraz udziały oraz 

stosunki zawartości lekkch (grupa cerowa, LREE) 

i ciężkich (grupa itrowa, HREE) lantanowców. W o-

statnim wierszu pokazano udziały procentowe LREE. 

Wyliczone sumy Ln (REE) oraz stosunki LREE/HREE 

wskazują, że poszczególne kaoliny istotnie różnią się 

między sobą. Kaolin  KOC z Surminu charakteryzuję 

się najwyższą zawartością Ln+Y (~300 ppm), którą 

należy uznać ogólnie jako wysoką wśród kaolinów. 

Największym udziałem grupy itrowej odznacza się 

natomiast kaolin z Turowa. Na istotne różnice po-

między badanymi kaolinami wskazują tez anomalie 

europu. W przypadku Surminu i Czerwonej Wody są 

one pozytywne wobec silnie negatywnej kaolinów 

z Turowa. Badane próbki różnią się istotnie zawartoś-

cią itru, która jest wyraźnie skorelowana z zawartością 

ciężkich lantanowców (HREE). 

Różnice pomiędzy badanymi kaolinami najlepiej 

można zaobserwować na wykresach rozkładów lanta-

nowców. Na rys. 1 pokazano rozkłady lantanowców 

w badanych próbkach względem wzorców chondryto-

wych (według Andersa i Grevesse 1989), natomiast na 

rys. 2 te same rozkłady w przeliczeniu na procenty 

atomowe według metody Rosenbluma i Fleischera 

(Łuszczkiewicz 2002). Podobne operacje zastosowano 

przy sporządzaniu rys. 3 i 4, na których pokazano roz-

kłady lantanowców w badanych próbkach względem 

Tabela 1 

Wyniki oznaczeń składników głównych w badanych próbkach 

Próbka: 
SiO2 

% 

Al2O3 

% 

Fe2O3 

% 

MnO 

% 

MgO 

% 

CaO 

% 

Na2O 

% 

K2O 

% 

TiO2 

% 

P2O5 

% 

Strata praż. 

% 

Surmin KOC 51,68 33,61 0,48 0,005 0,12 0,08 0,05 0,68 0,531 0,18 12,37 

Turów 52,19 29,64 1,58 0,012 0,95 0,22 0,05 3,96 0,968 0,03 9,89 

Czerwona Woda 60,54 26,49 0,90 0,004 0,35 0,22 0,04 1,66 0,517 0,05 9,64 
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Tabela 2 

Wyniki oznaczeń pierwiastków ziem rzadkich w badanych 

próbkach kaolinów 

Pierwiastek 
Surmin   

KOC 

Czerwona 

Woda 
Turów 

Th 24,5 n.o. n.o. 

Y 18,00 9,00 5,00 

La 69,50 23,50 10,90 

Ce 129,00 53,00 19,00 

Pr 14,40 4,66 1,51 

Nd 47,10 15,00 4,06 

Sm 8,80 2,70 1,10 

Eu 2,80 0,90 0,20 

Gd 7,10 2,25 1,12 

Tb 1,00 0,30 0,20 

Dy 4,70 1,83 1,46 

Ho 0,70 0,40 0,28 

Er 1,80 1,07 0,77 

Tm 0,24 0,16 0,11 

Yb 1,40 1,00 0,70 

Lu 0,18 0,15 0,14 

Ln 288,72 106,92 41,55 

Ln+Y 306,72 115,92 46,55 

LREE 271,60 99,76 36,77 

HREE 35,12 16,17 9,78 

LREE/HREE 7,7 6,2 3,8 

% LREE 88,5 86,1 79,0 

Eu/Eu* 1,076 1,109 0,546 

 

wzorca skał osadowych PAAS (Taylor i McLennan 

1985). 

Jak widać z rys. 1, rozkłady REE pokazują prze-

de wszystkim istotne różnice w zawartościach bez-

względnych oraz różnice w przebiegu ich zmienności 

w stosunku do wzorca chondrytowego. Wyraźnie za-

znacza się tam negatywna anomalia europu w kaolinie 

z Turowa. Te same zależności pokazane na wykresie 

na rys. 2, gdzie zawartości REE przeliczone na pro-

centy atomowe, wskazują, że obserwowane różnice 

pomiędzy badanymi próbkami są bardziej istotne niż 

by to wynikało z samych zawartości. Procenty ato-

mowe dają bowiem możliwość bardziej obiektywnego 

porównywania rozkładów lantanowców w różnych 

materiałach dzięki wyeliminowaniu czynnika jakim 

jest różny poziom zawartości całej tej grupy pier-

wiastków. Różnice w przebiegu rozkładów REE poka-

zane na rys. 2 wskazują na istotne różnice we właś-

ciwościach badanych kaolinów wynikające prawdo-

podobnie z różnego charakter procesów wietrzenia 

i zapewne z różnego pochodzenia materiału pierwot-

nego, z którego pochodzą złoża reprezentowane przez 

badane próbki. Obserwacje zmienności rozkładów 

REE względem wzorca skał osadowych PAAS na rys. 

3 i 4 w pełni potwierdzają sugestie wynikające z roz-

kładów względem wzorca chondrytowego. Wyraźnie 

widoczna jest pozytywna anomalia europu w przypad-

ku kaolinów z Czerwonej Wody i Surminu.  

Rys. 3 i 4 wskazują także na pewne wzbogacenie 

kaolinów z Turowa w lantanowce z grupy itrowej 

(HREE) wobec wyraźnego zubożenia w tą grupę kao-

linu Surmin KOC. Stosunkowo niewielkie odchylenia 

w stosunku do wzorca PAAS (poza anomalią europu) 

wykazuje kaolin z Czerwonej Wody choć niewyklu-

czone jest w przypadku tego materiału istnienie ano-

malii pozytywnej ceru. W przypadku próbki z Turowa 

można podejrzewać istnienie jakiejś korelacji pomię-

dzy zawartością Fe2O3 i TiO2 a rozkładem lanta-

nowców. Wyjaśnienie skutków i przyczyn przebiegu 

pokazanych rozkładów lantanowców w badanych 

Rys. 1. Rozkład lantanowców względem wzorca 

chondrytowego w badanych próbkach kaolinów 
 Rys.2. Rozkład lantanowców (w % atomowych) względem 

wzorca chondrytowego w badanych próbkach kaolinów 
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próbkach wymaga jednak dalszych szczegółowych 

badań. Próbki pod względem przygotowania do badań 

(stopnia przetworzenia) znacznie się różniły np. 

składem ziarnowym i zawartością głównych składni-

ków skałotwórczych. Niewątpliwie ciekawym będzie 

porównanie  rozkładów REE badanych kaolinów jako 

produktów przeróbki z materiałem wyjściowym, z któ-

rego zostały wydzielone oraz z produktami usuniętymi 

w trakcie przeróbki jako zanieczyszczenie. 

Podsumowanie 

Badane trzy próbki kaolinów z Dolnego Śląska: 

z Nowogrodźca (Surmin KOC), ze złoża w Czerwonej 

Wodzie oraz z Turowa znacznie różnią się zawar-

tościami pierwiastków ziem rzadkich (REE) oraz ich 

rozkładem względem wzorca chondrytowego i wzorca 

skał osadowych PAAS. Kaolin Surmin KOC zawierał 

289, z Czerwonej Wody 107 i z Turowa 42 ppm sumy 

REE. Rozkłady REE względem wzorców wykazały 

pozytywną anomalię europu w próbkach z Surminu 

i Czerwonej Wody oraz negatywną próbki z Turowa. 

Badane próbki istotnie różnią się stosunkiem lekkich 

lantanowców (grupa cerowa, LREE) do ciężkich (gru-

pa itrowa HREE). Udział ciężkich lantanowców w prób-

ce z Surminu wynosił 11,5%, z Czerwonej Wody 14%, 

a z Turowa 21%. Opisane różnice w rozkładach i za-

wartościach pierwiastków ziem rzadkich w badanych 

próbkach wskazują nie tylko na różne pochodzenie 

materiału źródłowego złóż, które badane próbki repre-

zentują ale także na istotne różnice w procesach złożo- 

i minerałotwórczych. 

W przypadku próbki z Turowa na rozkład REE 

mogą mieć wpływ wysokie zawartości Fe2O3 i TiO2, 

które być może są wynikiem obecności w badanym 

materiale oddzielnej formy mineralnej żelaza i tytanu. 

W zakończeniu należy podkreślić, że wyjaśnienie 

przebiegu opisanych rozkładów lantanowców w bada-

nych próbkach wymaga dalszych szczegółowych ba-

dań. Faktem też jest, że próbki pod względem stopnia 

przetworzenia znacznie się różniły przede wszystkim 

składem ziarnowym w zasadzie nieznanym w przy-

padku dwóch badanych próbek (Turów i Czerwona 

Woda: <45m). Znane są dane literaturowe wskazu-

jące na istotne różnice w rozkładach lantanowców 

w oddzielnych klasach ziarnowych niektórych kaoli-

nów <40m. 
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RARE EARTH ELEMENT PATTERNS IN SELECTED KAOLINS FROM 

LOWER SILESIA (SW POLAND) 

 

Abstract 

Importance of geochemical data on occurrence and distribution of rare earth elements (REE, lanthanides), 

commonly dispersed in rocks and minerals, has been described. A short review regarding the presence of these 

elements in kaolin raw materials has been presented. The assay of lanthanide and yttrium in three samples of 

kaolins from Lower Silesia (SW Poland), that is from Nowogrodziec (Surmin KOC, Maria), Wegliniec 

(Czerwona Woda), and Turow (Lignite Basin, clayey complex A) deposits has been pre-sented. The 

investigated samples revealed significant differences in contents of the sum of the REE. The REE content 

distribution (lanthanide pattern) of the investigated kaolin samples, relative to chondrites and PAAS standards, 

has been shown. The REE patterns of the investigated samples showed essential differences in their 

mineralogical properties, genesis, and provenance of the mother rocks. The samples from Surmin and 

Czerwona Woda revealed positive anomaly of europium while kaolin from Turow has a strong nega-tive 

anomaly. The sample from Turow revealed certain enrichment in heavy lanthanides (HREE). 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono stan prac związanych z rozpoznaniem i zagospodarowaniem złóż rud niklu 

„Szklary”. Określono rodzaj i ilość prac geologicznych dla potwierdzenia wielkości bazy zasobowej, a także 

niezbędnych dla opracowania dokumentacji geologicznej i realizacji przyszłych prac projektowych. Scharak-

teryzowano również możliwości i uwarunkowania zastosowania procesu hydrometalurgicznego do ekstrakcji 

niklu z ubogich rud laterytowych rejonu Szklar z zastosowaniem kwasu siarkowego. Omówiono wstępne wyniki 

wykonanych dotychczas analiz i badań, które w pełni potwierdzają słuszność obranej metodologii. 

 

 

Wstęp 

Wystąpienia rud niklu rejonu Szklar zlokalizo-

wane są w trzech blisko siebie położonych obszarach. 

Dotychczas eksploatowane było jedynie złoże na ob-

szarze „Szklana Góra”. Analizowane dane historyczne 

wskazują, że w początkowym okresie, bogatszą część 

złoża zawierającą około 2,5% Ni wybierano techniką 

podziemną, natomiast po roku 1920 stosowano 

głównie metodę odkrywkową. 

W roku 1983 zaprzestano eksploatacji rudy po 

zamknięciu Zakładów Górniczo-Hutniczych Szklary, 

które przy zastosowaniu technologii tzw. żelgrudy pro-

dukowały żelazo-nikiel, półprodukt stosowany w me-

talurgii stali. Od tego czasu złoża te nie były obiektem 

zainteresowania. Obecnie stanowią one jednak nadal 

potencjalne źródło surowców niklonośnych i są przed-

miotem różnych badań [1, 2, 3]. Zainteresowanie tymi 

złożami w ostatnim okresie jest m.in. wynikiem dobrej 

koniunktury na rynkach surowcowych, a obecna cena 

niklu zachęca do działań zmierzających do odzyskiwa-

nia tego metalu nawet z tak niewielkich złóż surow-

ców jak te z rejonu Szklar. Badania nad odzyskiwa-

niem niklu z niewielkich złóż prowadzone są w wielu 

krajach. 

Zaprzestanie eksploatacji złoża związane było 

z szeregiem uwarunkowań, które tej decyzji towarzy-

szyły. U podstaw tego werdyktu legły głównie czyn-

niki ekonomiczne: ruda była zbyt uboga, a proces 

żelgrudy zbyt energochłonny, kosztowny i mało efek-

tywny, a odpady hutnicze zawierały zbyt dużo niklu. 

Również czynniki o charakterze ekologicznym, wyni-

kające głównie z wysokiej emisji azbestu, stanowiły 

argument przemawiający za zakończeniem eksploa-

tacji rudy niklu i przeróbki hutniczej. Podobne decyzje 

o zaprzestaniu produkcji żelazoniklu z ubogich latery-

tów zapadały również w innych krajach, np. w Grecji. 

Poszukiwania alternatywnych dla hutniczych, hy-

drometalurgicznych metod odzyskiwania niklu z ubo-

gich rud (0,7 – 0,8% Ni) oraz z żużli hutniczych (0,25% 

Ni) powstających jako odpad procesu produkcji że-

lazoniklu prowadzono już w latach sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Badania te pro-

wadzono w Politechnice Wrocławskiej [4, 5, 6]. W wy-

niku tych prac zaproponowano zastosowanie ługowa-

nia zmielonej rudy w reaktorach z mieszaniem i uży-

ciem kwasu siarkowego jako czynnika ługującego. 

Uzyskane wówczas wyniki stały się podstawą wstęp-

nych propozycji technologii. Prace badawcze nie były 
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jednak kontynuowane, głównie z powodu strategiczne-

go znaczenia kwasu siarkowego, stosowanego w prze-

myśle nieorganicznym i w procesach ługowania rud 

uranowych. 

Proponowane obecnie koncepcje zastosowania 

metod hydrometalurgicznych do odzyskiwania niklu, 

kobaltu i magnezu z rud rejonu Szklar zakładają za-

stosowanie kwasu siarkowego jako czynnika ługują-

cego [14]. Wybór kwasu siarkowego do ługowania 

niklu to wybór w pełni uzasadniony. Kwas siarkowy 

spełnia wszystkie cechy takiego czynnika: jest on sku-

teczny, tani, łatwo dostępny, nietoksyczny, nie wyma-

ga regeneracji. 

W rozważanych obecnie hydrometalurgicznych kon-

cepcjach odzyskiwania niklu ze złóż z rejonu Szklar 

przyjmuje się możliwość ługowania za pomocą H2SO4 

na hałdzie (heap leaching) rudy skruszonej wstępnie 

poniżej 100 mm oraz ługowania w reaktorze rudy bar-

dziej rozdrobnionej. Roztwory po ługowaniu miałyby 

być poddawane oczyszczaniu od żelaza przez utlenia-

nie do Fe(III) i wytrącanie wodorotlenku Fe(III) za po-

mocą MgO, a produktem miałby być osad siarczków 

metali (Ni, Co) wytrącany z oczyszczonego roztworu 

oraz krystaliczny, siedmiowodny siarczan magnezu 

MgSO4·7H2O. 

Analiza i ocena każdej technologii hydrometalur-

gicznej musi obejmować trzy zasadnicze aspekty: 

1. Techniczny (zasoby surowca, skład surowca, mi-

neralogia, dobór czynnika ługującego, skutecz-

ność wyługowania składników użytecznych, czasy 

ługowania, parametry operacji jednostkowych, 

postać i jakość produktu, wymagane urządzenia, 

itp.), 

2. Ekonomiczny (koszty kapitałowe i operacyjne 

procesu) – proces musi być opłacalny, 

3. Ekologiczny (proces musi spełniać wymagania 

norm ochrony środowiska w zakresie stałych 

i ciekłych odpadów, ich sposobu utylizacji i skła-

dowania). 

Ze względu na niedostateczną ilość informacji, 

zarówno w zakresie oceny wielkości złoża, składu 

i przydatności rudy dla proponowanej technologii hy-

drometalurgicznej jak i parametrów procesów jednost-

kowych (ługowania rudy, rozdzielania metali w roz-

tworze i wydzielania produktów), trudno określić jej 

przydatność bez dodatkowych badań. Badania te po-

winny być wykonane najpierw w skali laboratoryjnej, 

a później w skali powiększonej. 

Budowa geologiczna złoża 

Złoże wietrzeniowych rud niklu „Szklary” poło-

żone jest w Sudetach Środkowych, w obrębie jednostki 

zwanej „Strefą dyslokacyjną Niemczy”. Wiek utwo-

rów skalnych strefy określa się na młodszy protero-

zoik. Strefa Niemczy sąsiaduje od zachodu z protero-

zoiczną „krą gnejsową Gór Sowich”, a od południa od 

karbońskich Gór Bardzkich oddziela ją sudecki uskok 

brzeżny. Od północy strefa ta zapada pod płasko zale-

gające utwory permsko-mezozoiczne monokliny przed-

sudeckiej, które są przykryte warstwą osadów trzecio-

rzędu i czwartorzędu. 

Złoże występuje w obszarze ciągu wzniesień 

wzgórz Koźmicko – Szklarskich o biegu N–S i długoś-

ci około 6,5 km od miejscowości Koźmice na północy 

poprzez Szklary – Hutę, aż po miejscowość Bobolice 

na południu. Pas wychodni serpentynitów i ich zwie-

trzelin ciągnie się dość wąską strefą o szerokości do-

chodzącej do 1,5 km w części środkowej i zwężającą 

się w części północnej i południowej do 200–400 m. 

Złoże tworzą trzy pola łączące się ze sobą: 

– Pole północne – „Wzgórze Koźmickie”, 

– Pole środkowe – „Obszar Szklana Góra”, 

– Pole południowe – „Wzgórze Siodłowe”. 

Rejon złoża budują trzy zasadnicze kompleksy 

skalne: 

– Kompleks proterozoiczno – paleozoiczny, 

– Kompleks utworów zwietrzelinowych trzeciorzę-

dowych, 

– Pokrywa osadów czwartorzędowych. 

Wśród skał tego kompleksu występują następu-

jące typy litologiczne: 

Łupki krystaliczne należą do typu paragnejsów i leżą 

w podłożu oraz otoczeniu północnym i wschodnim 

obszaru złoża. W strefach brzeżnych na kontaktach 

z serpentynitem często są to łupki talkowo-kwarcowe 

i chlorytowo-kwarcowe. Skały te stanowią osłonę me-

tamorficzną złoża. 

Perydotyty stanowią skałę „macierzystą” złoża. Pod 

wpływem procesów metamorficznych przekształciły 

się w serpentynity. Perydotyty zachowały się spora-

dycznie w obrębie złoża i charakteryzują się barwą 

ciemno-szarą i prawie czarną o strukturze ziemisto – 

mozaikowej. 

Amfibolity występują sporadycznie i nieregularnie 

jako soczewkowate wkładki o różnej wielkości w obrę-

bie łupków krystalicznych jak i serpentynitów. W złożu 

są najczęściej silnie zwietrzałe i spękane przybierając 
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barwę szarozielonkawą. 

Serpentynity stanowią materiał wyjściowy dla zwie-

trzelin rudonośnych minerałów niklu. Powstały z prze-

obrażenia perydotytów, a w trzeciorzędzie podlegały 

intensywnemu wietrzeniu chemicznemu. Powoduje to 

duże zróżnicowanie w obrębie serpentynitów w gra-

nicach złoża. Serpentynity są skałami o barwie ciemno 

– szaro – zielonej, o budowie kryptokrystalicznej, zbi-

tej i ostrym przełamie. Słabo zmienione serpentynity 

charakteryzują się obecnością oliwinów silnie po-

przecinanych siatką żyłek chryzotylowych tworzących 

charakterystyczną strukturę siatkowa. Drugim głów-

nym składnikiem serpentynitów jest minerał serpentyn 

tworzący trzy odmiany – antygoryt, serpofit i chryzo-

tyl. Udział poszczególnych odmian określa stopień 

serpentynizacji oliwinów. 

W zwietrzałych serpentynitach występują liczne żyły 

i żyłki białego magnezytu i krzemionki opalowej, któ-

ra pod wpływem zawartości związków niklu często 

zabarwiona jest na zielono tworząc tzw. chryzoprazy. 

Pod wpływem wietrzenia chemicznego i mechanicz-

nego w trzeciorzędzie z serpentynitów powstały zwie-

trzeliny tworzące rudę niklonośną. 

Skały żyłowe występują w obrębie serpentynitów i ich 

zwietrzelin. Tworzą je żyły magnezytowe o różnej 

miąższości, dochodzącej do 1 m, najczęściej tworząc 

siatkę drobnych żyłek o nieregularnym przebiegu i za-

sięgu. Magnezyty są białe i często współwystępują 

z krzemionką. 

Kolejną grupę stanowią żyły krzemionkowe wy-

stępujące pospolicie w serpentynitach i zwietrzelinach. 

Osiągają miąższości w granicach 0,1 – 10 cm, tylko 

sporadycznie więcej. Krzemionka występuje w formie 

opalowej i chalcedonowej. Te ostatnie o zabarwieniu 

zielonym stanowią poszukiwany minerał jubilerski – 

chryzopraz. 

Zwietrzeliny trzeciorzędowe serpentynitu będą-

ce nośnikiem mineralizacji niklonośnej, powstały na 

skutek rozkładu skał serpentynitowych w warunkach 

klimatu tropikalnego w trzeciorzędzie. Wydziela się 

następujące typy litologiczne zwietrzeliny: 

Zwietrzelina szara i czerwona to zasadniczo ten sam 

typ zwietrzeliny, przy czym zwietrzelina czerwona 

stanowi dalszy etap wietrzenia zwietrzeliny szarej. 

Utworzenie się zwietrzeliny szarej związane było 

z chemicznym i fizycznym wietrzeniem serpentyni-

tów. Nikiel pierwotnie był związany z oliwinami jako 

domieszka. Serpentynity leżące bliżej powierzchni 

znalazły się w warunkach utleniających, co uruchomi-

ło procesy wietrzeniowe, w tym przemiany struktural-

ne skał i powstały minerały będące nosicielami niklu – 

pimelit, nontronit i serpentyn niklowy. Zwietrzelina 

szara zawiera podrzędne ilości tlenków żelaza. 

Zwietrzelina szara występuje w głębszych partiach, 

a ku powierzchni przechodzi w zwietrzelinę czerwoną 

stanowiącą najbardziej stropową część złoża. Makro-

skopowo wyróżnia się silnym czerwono – brunatnym 

zabarwieniem oraz znacznym skrzemienieniem, nada-

jącym jej wygląd gąbczasto – szkieletowy. Na ogół 

jednak zwietrzelina ta podobnie jak szara jest utworem 

sypkim i kruchym o strukturze ziemistej, ze słabo za-

znaczoną teksturą serpentynitu. W zwietrzelinie czer-

wonej głównymi nosicielami niklu jest pimelit, non-

tronit i szuchardyt jak i absorbujące nikiel uwodnione 

tlenki żelaza. Zwietrzelina szara i zielona stanowi 

główny nośnik niklu i jest jego główną rudą. 

Zwietrzelina zielona występuje w granicach złoża pod-

rzędnie i bardzo nieregularnie, tworząc drobne wkładki 

i gniazda w zwietrzelinie czerwonej i szarej. Skałami 

wyjściowymi dla tego typu zwietrzeliny były amfiboli-

ty. Posiada ona strukturę łuseczkowato – ziemistą i jest 

plastyczna w stanie wilgotnym. Przemiany wietrzenio-

we biotytu, amfibolitu i skaleni spowodowały powstanie 

wermikulitu, chlorytu, talku i kaolinitu. Nosicielem nik-

lu jest wermikulit niklowy, suchardyt i pimelit. 

Iły szare i brunatne to utwory otaczające złoże, i wy-

stępują na łupkach krystalicznych, są zazwyczaj plas-

tyczne, w różnym stopniu zapiaszczone i w otoczeniu 

wychodni serpentynitów i ich zwietrzelin osiągają 

miąższość do kilku metrów. Iły te stanowią produkty 

zwietrzelinowe łupków krystalicznych. 

Pokrywa osadów czwartorzędowych najniższe miąż-

szości osiąga w partiach szczytowych Wzgórza Koź-

mickiego i Siodłowego, miejscami brak osadów tego 

wieku. Utwory czwartorzędu to gliny lessopodobne 

silnie zapiaszczone, szare, rdzawe i żółte z otoczakami 

kwarcu i odruchami zwietrzałego serpentynitu i łup-

ków krystalicznych. Często gliny w obszarze złoża za-

legają bezpośrednio na zwietrzelinach serpentynitów 

i są z nimi przemieszane co powoduje duże trudności 

w określeniu stropu złoża, który to definiuje się po 

analizie wyników badań laboratoryjnych zawartości nik-

lu. Miąższość pokrywy w partiach szczytowych wzgórz 

jest niewielka – w granicach 30 – 100 cm i wzrasta na 

skłonach wzgórz do 1 – 5 m przy granicach złoża 

w kierunku północnym i południowym. 
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Rudy niklu tworzy w złożu pokrywa zwietrzeli-

nowa serpentynitu. Niewielka ich ilość została prze-

myta, przemieszana wtórnie i osadzona razem z osada-

mi czwartorzędowymi. Zwietrzelina niklonośna (strefa 

rudna) nie posiada jednakowej miąższości. Wypełnia 

ona nieregularne, kieszeniowate zagłębienia w serpen-

tynitach o zmiennym kształcie i rozmiarach. Często też 

występuje w formach małych kieszeni i klinów w spę-

kanych serpentynitach. Spąg zwietrzeliny niklonośnej 

jest bardzo nierówny i zmienny na krótkich odcinkach. 

Średnia miąższość zwietrzeliny niklonośnej jest zmien-

na w różnych częściach złoża, w zależności od wiel-

kości oraz głębokości „kieszeni” i wynosi od 4 do 18 m 

w obszarze Wzgórza Koźmickiego i Siodłowego, a do-

chodzi do prawie 35 m w obszarze Szklanej Góry – 

w części środkowej złoża. 

W szczytowych partiach serpentynitu, zwietrzeli-

na niklonośna pozbawiona jest prawie zupełnie nad-

kładu, natomiast na stokach nadkład jest stopniowo 

coraz większy. Nadkład nad złożem stanowi często 

również zwietrzelina o niskich, nieprzemysłowych za-

wartościach niklu. 

Projekt geologicznych prac rozpoznawczych 

Projekt geologicznych prac badawczych na ob-

szarze zarzuconej eksploatacji górniczej rud niklu ze 

złoża „Szklary” wykonano w KGHM CUPRUM spół-

ka z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe we Wro-

cławiu [8]. 

Do rozpoznania zaproponowano obszar nr 1 – 

obejmujący północną część środkowego obszaru zło-

żowego – „Szklana Góra”. Wydzieloną część obszaru 

do dalszych badań nazwano „Szklary I”. W jego ob-

szarze wydzielono dwa pola przewidziane do rozpo-

znania: Pole Szklary A i Pole Szklary B. 

Wybrany do badań obszar „Szklary I” położony 

jest w granicach występowania zasobów bilansowych 

rudy niklu, określonych w dokumentacjach archiwal-

nych oraz starych zwałowisk rudy bilansowej. 

Wybrany obszar „Szklary I” został wytypowany 

do badań z trzech głównych powodów: 

– występowanie rudy niklu o parametrach bilanso-

wych (wg danych z dokumentacji archiwalnych), 

– występowanie zwałowisk rudy bilansowej, zde-

ponowanej w okresie II wojny światowej jako 

rezerwowe źródło surowca, część zwałowisk zo-

stało wyeksploatowanych, a te które pozostały 

w tej części złoża były przedmiotem badań i ob-

miaru w latach 1958 – 1960 i wyniki badań 

przedstawiono w Dokumentacji złoża „Szklana 

Góra” z 1962 roku. 

Wytypowany obszar zlokalizowany jest w części 

złoża zdegradowanej przez dawną eksploatację górni-

czą, a obecnie obejmujący obszary nieużytków. W wy-

branym obszarze pozostały znaczne ilości zasobów 

rudy w odkrywkach i ich otoczeniu oraz w zwałowis-

kach rudy bilansowej zdeponowanej jeszcze przed 

1945 rokiem. Za wyborem tego obszaru przemawiała 

także dostępność z terenu dawnych odkrywek do ko-

lejnych partii złoża „in situ”, jak i do zwałowisk rudy. 

Przyjęto, że realizacja prac geologicznych będzie 

prowadzona w trzech etapach. 

Etap 1 obejmuje rozpoznanie geologiczne obszaru Po-

la Szklary A i Pola Szklary B dwoma liniami otworów 

badawczych (spośród siedmiu projektowanych) o kie-

runku N–S i jedną dodatkową o kierunku W–E utwo-

rzoną wzdłuż linii po otworach nr 2 z każdej z pro-

jektowanych 7 linii N–S. Projektowane otwory mają 

za zadanie rozpoznanie zasięgu występowania rudy 

oraz jej miąższości. Otwory będą wiercone w liniach, 

w odstępach około 100 m. 

Z uwagi na fakt, że obecnie jedyną ekonomiczną 

technologią przerobu laterytowej rudy niklu ze złoża 

„Szklary” mogą być metody hydrometalurgiczne, prze-

prowadzone badania i analizy będą musiały nie tylko 

scharakteryzować parametry złożowe i określić zasoby 

rudy, ale odpowiedzieć na wiele pytań koniecznych do 

zaprojektowania procesu przeróbczego i bezpiecznego 

zagospodarowania odpadów po tym procesie. Pierw-

szy etap prac geologicznych pozwoli oszacować rze-

czywiste perspektywy zasobowe badanego obszaru, 

dopracować technologię wiercenia, metodykę opró-

bowania, zakres koniecznych szczegółowych badań 

i analiz, pozwalający w drugim etapie prac zrealizo-

wać założone w projekcie cele. Określony zostanie 

również sposób opróbowania rdzeni wiertniczych 

uwzględniający stwierdzoną zmienność mineralizacji 

w profilach pionowych złoża, jak również gęstość 

siatki otworów wiertniczych dla udokumentowania 

zasobów z założoną dokładnością kategorii C1. 

Etap II będzie wykonany pod warunkiem uzyskania 

pozytywnych wyników z I Etapu prac geologicznych. 

Będzie uwzględniał uzyskaną wiedzę o budowie geo-

logicznej złoża i opracowaną szczegółową metodykę 

jego rozpoznania. Wstępnie etap ten obejmuje wyko-

nanie otworów w pozostałych pięciu liniach badaw-
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czych kierunku N–S zlokalizowanych od siebie rów-

nolegle, co około 100 m, a odstępy miedzy otworami 

również wynoszą około 100 m. Realizacja projekto-

wanych otworów pozwoli pokryć obszar Pola Szklary 

A i Pola Szklary B siatką otworów badawczych o gę-

stości około 100 m. 

Po wykonaniu II Etapu prac zostaną przeana-

lizowane uzyskane wyniki badań rudy niklu pod kątem 

wydzielenia zwartych obszarów zasobów bilansowych 

rudy, które mogą być przedmiotem eksploatacji w od-

krywkach. W strefach nieokonturowanych granic zew-

nętrznych złoża lub obecności enklaw bez zasobów 

rudy zostaną wykonane otwory wiertnicze stanowiące 

tzw. rezerwę, w celu uszczegółowienia granic zasięgu 

zasobów bilansowych rudy. W ramach realizacji II 

Etapu prac geologicznych zostaną pobrane próbki do 

badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicz-

nych, petrograficznych, technologicznych oraz badań 

dla potrzeb zaprojektowania procesu zagospodaro-

wania odpadów i rekultywacji terenu po działalności 

przemysłowej. 

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników 

badań i zrealizowaniu II Etapu prac podsumowanych 

w dokumentacji geologicznej w kategorii C1 zostanie 

wykonany Aneks nr 1 do Projektu prac geologicznych 

w ramach Etapu III badań złoża już pod kątem zagos-

podarowania przemysłowego (górnictwo, przetwór-

stwo rudy, rekultywacja, zagospodarowanie nadkładu 

itp.). 

Etap III będzie zrealizowany w oparciu o Aneks nr 1 

do projektu badań geologicznych złoża rud niklu 

„Szklary I” w kategorii C1, gdzie będą zaprojektowane 

dalsze badania geologiczne – wiercenia uszczegóło-

wiające znajomość budowy pól zasobowych dla pra-

widłowego zaprojektowania eksploatacji w odkryw-

kach oraz będą projektowane do pobrania próbki do 

badań w skali półtechnicznej, dla dobrania właściwej 

technologii przeróbki rudy. Zaprojektowane będą rów-

nież badania geologiczne utworów antropogenicznych 

(zwałowisk rudy i zwałowisk pohutniczych) mogących 

stanowić również potencjalne źródło pozyskania niklu. 

Realizacja prac geologicznych w ramach Aneksu nr 1 

do projektu będzie poprzedzona aktualizacją zapisów 

w koncesji w oparciu o odpowiedni wniosek. Szcze-

gółowy zakres projektowanych prac w ramach III 

etapu zostanie określony w Aneksie nr 1 do Projektu 

prac geologicznych, gdyż na obecnym etapie wiedzy 

o złożu i warunkach geologiczno-inżynierskich nie jest 

możliwe szczegółowe określenie zakresu prac. Po zre-

alizowaniu badań w ramach nowego projektu, wyko-

nana będzie kompleksowa dokumentacja geologiczna 

złoża rud niklu Szklary I w kategorii C1. 

Realizacja całości projektowanych prac w ramach 

Etapu I, Etapu II i Etapu III rozciągnie się na około 5 

lat i do końca tego okresu zostanie wykonana pełna 

kompleksowa dokumentacja geologiczna dla złoża 

„Szklary I”, będąca już podstawą do projektowania 

eksploatacji złoża w ramach Projektu Zagospodaro-

wania Złoża. 

W obecnym projekcie zakres prac i badań geo-

logicznych jest tak dobrany, że w przypadku potwier-

dzenia założonej przez autorów koncepcji wykształ-

cenia złoża, umożliwi rozpoznanie złoża w kategorii 

C1, a układ tematyczny i zawartość projektu spełnia 

wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dn. 19.12.2001 r. – w sprawie projektów 

prac geologicznych [10]. 

Rodzaj, ilość prac i badań jest zaprojektowana 

stosownie do przyjętej koncepcji budowy geologicznej 

złoża, opartej na dostępnych danych geologicznych 

z wcześniejszych prac i doświadczeń zamkniętej ko-

palni niklu, w taki sposób, aby uzyskane wyniki do-

starczyły takiego zespołu informacji geologicznych, 

który pozwoli wykonać dokumentację powykonawczą 

spełniającą wymogi ustalone w Rozporządzeniu Mi-

nistra Środowiska z dn. 06.07.2005 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

dokumentacje geologiczne złóż kopalin [12] oraz 

Zasadach dokumentowania złóż kopalin stałych, wy-

danych przez Ministerstwo Środowiska, Departament 

Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Komisję Za-

sobów Kopalin w 2002 roku [11]. 

Technologie odzyskiwania niklu z niewielkich 

złóż laterytowych 

Powszechnie stosowaną w ostatnich latach meto-

dą pozyskiwania niklu z rud laterytowych stało się łu-

gowanie na hałdzie, testowane w różnej skali zwłasz-

cza w odniesieniu do niewielkich złóż surowców ni-

klonośnych. Opłacalność metod hydrometalurgicznych 

dla produkcji niklu w niewielkiej skali wynika z nis-

kich kosztów operacji „heap leaching” oraz bardzo 

wysokich cen tego metalu i spadku jego zapasów 

w ostatnim okresie. 

European Nickel PLC prowadzi od kilku lat sy-

stematyczne badania nad zastosowaniem ługowania na 
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hałdzie za pomocą roztworów H2SO4 do odzyskiwania 

niklu ze stosunkowo niewielkich złóż laterytowych 

rozmieszczonych w rejonach Bałkanów (Albania, Ser-

bia i Czarnogóra, Kosovo, Grecja) oraz złoża Çaldağ 

(Turcja) [7]. Złoża te zawierają rudy laterytowe o od-

miennym składzie i właściwościach w porównaniu 

z tymi, które eksploatuje się z ogromnych złóż zlo-

kalizowanych w rejonach tropikalnych, np. w Australii 

czy na Kubie. 

Lateryty europejskie i tureckie są mniej zwietrza-

łe w porównaniu z laterytami z rejonów tropikalnych 

(Kuba, Australia) i określa się je mianem tzw. „latery-

tów suchych”, a ich wspólną cechą jest koncentrowa-

nie się niklu i kobaltu w stosunkowo łatwoługowal-

nych krzemianach glinowo-żelazowych (chloryty). 

W tzw. „laterytach wilgotnych” nikiel skoncentrowany 

jest głównie w trudnoługowalnym hematycie, stąd ko-

nieczność stosowania technologii ciśnieniowych, sku-

tecznych w dużej skali przetwarzania. Lateryty euro-

pejskie i tureckie są więc znacznie bardziej podatne na 

ługowanie niklu i kobaltu za pomocą kwasu siarko-

wego w warunkach atmosferycznych (heap leaching) 

niż np. lateryty ze złóż australijskich czy kubańskich. 

Metoda ługowania na hałdzie nie jest jak dotąd sku-

teczna do trudnoługowalnych laterytów „wilgotnych”. 

Prace prowadzone obecnie przez firmę European 

Nickel PLC znajdują się w różnym stadium zaawan-

sowania. Najbardziej zaawansowany jest Çaldağ Ni-

ckel Project (rejon Izmiru, Turcja), gdzie w skali pilo-

towej tzw. „demonstration plant” prowadzi się ługo-

wanie na hałdach za pomocą kwasu siarkowego rudy 

laterytowej (1,12% Ni oraz 0,05% Co) rozdrobnionej 

do uziarnienia poniżej 10 mm. 

Mniej zaawansowane są prace badawcze nad od-

zyskiwaniem nilu i kobaltu z niedawno poznanych 

złóż surowców laterytowych z rejonu Bałkanów. Do-

tychczasowe wyniki badań w skali laboratoryjnej po-

twierdzają skuteczność ługowania typu heap leaching 

z użyciem H2SO4 dla tych surowców i planuje się 

dalszy rozwój prac badawczych [9]. 

Najważniejszą zaletą metody ługowania na hał-

dzie (heap leaching) są niskie koszty kapitałowe i krótki 

czas ich zwrotu. Metoda ta jest w sensie technicznym 

i ekonomicznym najbardziej atrakcyjna dla niewiel-

kich złóż laterytowych rud niklonośnych. Takim zło-

żem jest analizowane złoże z rejonu Szklar. 

Charakterystyka procesu siarczanowego 

proponowanego dla rudy ze Szklar 

Najbardziej wartościowym produktem tego pro-

cesu wydaje się być mieszanina tlenków lub wodoro-

tlenków żelaza i niklu, która mogłaby być kierowana do 

procesu hutniczego i tam przetwarzana na wysokiej 

klasy stal nierdzewną. Przeciętna cena takiej stali jest 

wyższa od ceny stali węglowej i wobec tego nikiel 

zawarty w stali nie traci znacząco na wartości w stosun-

ku do niklu czystego. Tak, więc jeżeli mieszanina tlen-

ków stanowiłaby surowiec hutniczy, może się okazać, 

że będzie to jeden z mniej kłopotliwych produktów, 

jakie można dostarczać na rynek. Ocena ewentualnych 

korzyści współwytrącania wraz z niklem i żelazem tak-

że manganu i chromu, równocześnie ekstrahowanymi 

z rudy, wydaje się również jak najbardziej celowa. 

Z prowadzonych analiz wynika, że głównym 

składnikiem rudy ze Szklar rozpuszczalnym w kwasie 

jest magnez. Podczas ługowania chlorkowego, czysty 

tlenek magnezu jest produktem powstającym przy 

niemal pełnej regeneracji kwasu solnego i mającym 

dobrą cenę. W przypadku ługowania kwasem siarko-

wym, produktem powinien być siarczan magnezu, lub 

inny trudno rozpuszczalny związek magnezu. W każ-

dym innym przypadku, niemożliwy do rozłożenia 

anion siarczanowy, będzie musiał być wytrącony 

w formie któregoś z nierozpuszczalnych zasadowych 

siarczanów, np. wraz z żelazem w formie jarosytów 

lub wraz z jonem wapniowym, najczęściej w postaci 

gipsu, bądź też pozostanie w rozpuszczalnej formie 

siarczanu sodu lub potasu. 

Wstępny ideowy schemat procesu przy eksploata-

cji około 100 tys. ton rudy rocznie (rys.1) uwzględnia 

zarówno ługowanie grubszej frakcji uboższej w nikiel 

na hałdzie, jak i drobniejszej, bogatszej w „reaktorze 

ciągłym” w fazie fluidalnej. Roztwory z ługowania na 

hałdzie oraz po ługowaniu w reaktorze ciągłym, w obu 

przypadkach zawierające niewykorzystany do końca 

kwas siarkowy, są łączone razem i kontaktowane ze 

świeżą partią rudy. Celem tej operacji jest zminima-

lizowanie stężenia kwasu w strumieniu roztworu kie-

rowanego następnie do wytrącania żelaza i niklu. Na-

tomiast zagęszczona zawiesina wstępnie ługowanej 

rudy kierowana jest z odstojnika do zasadniczego 

etapu ługowania, prowadzonego w ciągłym reaktorze 

tubularnym. Etap ługowania prowadzony w reaktorze 

ciągłym jest odpowiedzialny za maksymalne wyługo-

wanie użytecznych składników z drobnej frakcji rudy. 
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Roztwór po ługowaniu kierowany jest do sekcji 

wytrącania tlenków żelaza i niklu, a następnie do 

krystalizacji siarczanu magnezowego. Przedstawiony 

schemat jest uproszczony. Nie zawiera szczegółów 

związanych z zachowaniem się innych rozpuszczal-

nych składników rudy, nie zawiera uzupełniających 

etapów uzdatniania roztworów, czy przemywania ma-

teriału rudnego pozostającego po ługowaniu i nie 

sugeruje sposobów ich prowadzenia. Pozostałe dane 

wymagają bądź kontynuacji aktualnie badanych pro-

cesów jednostkowych, jak np. kilkumiesięczne ługo-

wanie na hałdzie i jej przemywanie, bądź zgroma-

dzenia większych ilości roztworów po ługowaniu, 

wytrącaniu koncentratów żelaza i niklu, oraz krysta-

lizacji siarczanu magnezowego. 

Pilotowe ługowanie na hałdzie prowadzono w in-

stalacji zbudowanej w roku 2002 i opisanej w niepu-

blikowanym raporcie technicznym [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1. Schemat proponowanego „procesu siarczanowego” 
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Podsumowanie 

Wykonane dotychczas prace eksperymentalne nad 

ługowaniem niklu i kobaltu z rud rejonu Szklar po-

kazują konieczność prowadzenia dalszych systema-

tycznych badań. Dostępne dane dotyczące prac ba-

dawczych prowadzonych nad ługowaniem rud latery-

towych przez inne instytucje dowodzą, że od chwili 

rozpoczęcia rozpoznawczych prac laboratoryjnych, 

poprzez badania w skali pilotowej, analizy techniczne 

i ekonomiczne aż do uruchomienia produkcji przemy-

słowej mija wiele lat. Badania laboratoryjne muszą, 

więc być dobrze zaplanowane i potraktowane z nale-

żytą starannością. 

Uzyskane dotychczas wyniki badań pilotowych 

wykazują, że koncepcja zastosowania metody ługo-

wania przy pomocy H2SO4 jest słuszna. Zbyt niskie 

stopnie wyługowania metali i zbyt długie czasy łu-

gowania, zwłaszcza w procesie ługowania na hałdzie 

wynikają z dość przypadkowo przyjętego, bardzo gru-

bego uziarnienia ługowanej rudy. Wymiary ługowa-

nych kęsów rudy (poniżej 100 mm) są po prostu za 

duże i należy wykonać eksperymenty dla znacznie 

mniejszego uziarnienia, w granicach 10 mm. Mimo te-

go, obserwuje się dobrą podatność tego materiału na 

ługowanie kwasem siarkowym, choć proces wymaga 

jeszcze licznych badań i optymalizacji parametrów. 

Kwas siarkowy można, zatem uznać za skuteczny 

czynnik ługujący nikiel, kobalt i magnez z badanych 

próbek rudy niklonośnej. 

Hydrometalurgiczna koncepcja zagospodarowa-

nia złoża rud niklu z rejonu Szklar na drodze ługo-

wania roztworami kwasu siarkowego ma charakter 

wstępny. Jednak brak jest dotychczas analizy form 

mineralogicznych niklu z punktu widzenia podatności 

na ługowanie kwasem siarkowym w temperaturach 

poniżej 100°C. Brak jest zwłaszcza danych dotyczą-

cych dokładnej oceny wielkości, zasobów i minera-

lizacji złoża oraz wyników systematycznych badań 

laboratoryjnych nad ługowaniem rudy w roztworach 

kwasu siarkowego. Dla przedstawienia ostatecznego 

i racjonalnego rozstrzygnięcia o celowości i opłacal-

ności eksploatacji złoża z rejonu Szklar prace powinny 

być kontynuowane. 

Konieczne są dokładne prace geologiczne dla roz-

poznania i udokumentowania rzeczywistej wielkości 

zasobów złoża oraz oceny form mineralogicznych wy-

stępowania metali użytecznych. Wyniki tych prac będą 

podstawą oceny możliwości i celowości eksploatacji 

złoża, szans zastosowania proponowanej metody hy-

drometalurgicznej jak i znacznego poprawienia sku-

teczności procesu ługowania. 

Na obecnym etapie prac nie można dokonać peł-

nej oceny procesu, który wymaga jeszcze badań uzu-

pełniających: optymalizacji skuteczności ługowania na 

hałdzie (uziarnienie, stopień wyługowania, stężenia, 

czas), parametrów (temperatura, stosunek faz). Można 

jednak uznać skuteczność kwasu siarkowego jako 

czynnika ługującego dla badanego surowca. 

W świetle licznych badań prowadzonych nad 

odzyskiwaniem niklu i kobaltu z niewielkich złóż tych 

metali o właściwościach podobnych do właściwości 

rud z rejonu Szklar, odzyskiwanie tych metali na dro-

dze hydrometalurgicznej jest realne w sensie technicz-

nym przy zastosowaniu metody ługowania kwasem 

siarkowym na hałdzie. Ostatecznej oceny technicznej 

i ekonomicznej można będzie dokonać po przeprowa-

dzeniu prac uzupełniających. 
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LATERITE DEPOSIT SZKLARY RESERVES VERIFICATION IN ORDER 

TO APPLYING HYDROMETALLURGICAL PROCESS OF NICKEL 

EXTRACTION 

 

Abstract 

The paper presents the work progress concerning the exploration and development of Nickel ore deposit 

Szklary. The type and quantity of geological survey were selected in order to confirm the reserves amount and 

to elaborate future design work and geological documentation as well. Possibilities and conditions of hy-

drometallurgical process implementation to Nickel recovery from low grade laterite deposit of Szklary region 

with sulfuric acid application were established. Initial results of performed analysis and studies were dis-

cussed. They confirmed the appropriateness the methodology which was chosen. 
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Streszczenie 

Artykuł przedstawia możliwość odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich i produkcji cementu anhydrytowego 

z jednoczesnym odzyskiwaniem P2O5. Zaproponowany sposób przeróbki fosfogipsu dwuwodzianowego jest 

technologią ekonomicznie opłacalną i praktycznie bezodpadową. Proponowana skala przerobu fosfogipsu 

umożliwia wykorzystanie całego odpadowego fosfogipsu z produkcji bieżącej Z.Ch. Wizów, oraz na utylizację 

(w zależności od wariantu) 150–300 tys. ton rocznie odpadowego fosfogipsu z istniejącej hałdy. Oznaczałoby to 

więc możliwość jej docelowej likwidacji w ciągu 15–30 lat. Dla Z.Ch. Wizów jest to znacząca korzyść 

ekologiczna i ekonomiczna, gdyż utylizacja całości odpadów z bieżącej produkcji oznacza zaprzestanie 

składowania fosfogipsu i przekształca produkcję ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w małoodpadową. 

 

Wprowadzenie 

Ziemie rzadkie są grupą 17 pierwiastków, składa-

jącą się z lantanowców oraz skandu i itru. Spotykane 

są zazwyczaj w formie węglanów, tlenków, fosfatów 

i krzemianów. Pomimo nazwy ziemie rzadkie nie są 

one wyjątkowo rzadkie, lecz znalezienie złoża o zaso-

bach opłacalnych do wydobycia jest rzadkie. W sko-

rupie ziemskiej każdy z pierwiastków jest bardziej 

powszechny niż srebro, złoto czy platyna. Natomiast 

cer, itr, neodym i lantan są bardziej powszechne niż 

ołów. Lekkie pierwiastki ziem rzadkich (od lantanu do 

europu) są częściej spotykane niż ciężkie (od gadolinu 

do lutetu). Z powodu większej relatywnej stabilności 

jądra pierwiastki z parzystą liczbą atomowa – są czę-

ściej spotykane. 

Pierwiastki ziem rzadkich nie występują jako 

wolne metale w skorupie ziemskiej i wszystkie, za-

wierające je, naturalnie występujące minerały składają 

się z mieszaniny różnych pierwiastków i niemetali. 

Bastnezyt, monacyt i ksenotym są najbardziej znaczą-

cymi ekonomicznie z ponad 200 minerałów znanych 

z zawartości znaczących pierwiastków ziem rzadkich. 

Basteasyt i monact są źródłem lekkich lantanowców 

i ich udział wynosi 95% obecnie wykorzystywanych 

pierwiastków ziem rzadkich. Monacyt jest jednym 

z głównych minerałów dla pozyskiwania toru zawiera-

jąc do 30% toru, który wraz z małymi (do 1%) zawar-

tościami uranu nadaje radioaktywne właściwości mo-

nacytowi. 

Znanych jest wiele rud bogatych w pierwiastki 

lantanowców, lecz tylko kilka głównych złóż jest ko-

mercyjnie dostępna. Do roku 2002 były to dwa domi-

nujące złoża bastnezytów: 

1. Mountain Pass w Kalifornii, USA oraz 

2. Bayun-obo, Mongolia Wewnętrzna, Chiny. 

Amerykańska kopalnia była uruchomiona wy-

łącznie w celu pozyskania lantanowców, podczas gdy 

chińskie złoże jest eksploatowane głównie ze względu 

na rudę żelaza. Inne znaczące złoża bastnezytów to np. 

Wigu w Tanzanii, czy złoża w innych częściach Af-

ryki, lecz żadne z nich nie prowadzi produkcji han-

dlowej. 

Monacyt jest powszechny w ciężkich piaskach 

plażowych i można go znaleźć na całym świecie, 

szczególnie na wybrzeżach Australii, Brazylii i Indii, 

Afryki. Monacyt występuje również w złożach we-

wnątrz lądów np. Mt. Weld obok Perth w zachodniej 

Australii. Znaczne ilości pierwiastków pozyskuje się 

przy przetwarzaniu rud ksenotymowych Y[PO4], np. 

w Malezji, Tajlandii i Chinach. Innym źródłem są zło-

ża fosforytów i apatytów z których pierwiastki ziem 

rzadkich mogą być pozyskiwane jako by-produkty 
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oraz złóż tytanu/cyrkonu czy cyny, jak i przy okazji 

wydobywania czy przetwarzania uranu (roztwory po-

uranowe) lub niobu (Nb). Kopalnie uranu w Kanadzie 

dostarczały jako by-produkt koncentratów wzbogaca-

nych w itr do dalszej przeróbki. Podobne zasoby są 

znane w Brazylii i Australii. Bogaty w cer loparyt 

(Ln,Na,Ca)(Ti,Nb)O3, jest obecnie wydobywany w Ro-

sji, na półwyspie Kola przylegającym do Finlandii 

i zaopatruje Wspólnotę Państw Niepodległych. Zna-

czące są nowo odkryte zasoby rud jonowo-adsorb-

cyjnych przerabianych w Chinach. Są one źródłem 

dużej części światowej podaży itru i ciężkich lanta-

nowców. Eudialit (Na,Ca,Fe)6Zr[(OH,Cl)|(Si3O9)2] – 

czyli minerał, krzemian cyrkonu ze zmienną domiesz-

ką innych pierwiastków – rozpuszczalny w kwasie jest 

również potencjalnym źródłem itru. Znaczące złoża 

zostały zidentyfikowane w Rosji, USA (Nowy Mek-

syk), Grenlandii i in. Złoża kilku innych minerałów 

takich jak branneryt, gadolinit Y2FeBe2Si2O10 i eukse-

nit (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6, szczególnie w Ka-

nadzie i Australii zostały przeanalizowane jako po-

tencjalne źródła itru i lantanu. Zawierają one rozmaite 

duże wielowartościowe jony, pomiędzy nimi itr i nie-

które ciężkie lantanowce. Złożoność składu mineral-

nego powoduje znaczne problemy z przeróbką. 

Zasoby pierwiastków ziem rzadkich na świecie 

Światowe zasoby według stanu na rok 2003 zo-

stały oszacowane na ok. 88 milionów ton REO, to 

prawie 1000-krotność bieżącej konsumpcji rocznej 

(Tabela 1). Podaż surowców pierwiastków ziem rzad-

kich w latach 2000-nych przekroczyła 100 tys. ton 

REO. Dominująca większość pochodzi z Chin, ponad-

to z Indii, USA i Rosji. Większość produkcji świa-

towej zaspokajano bastnezytem (Chiny), następnie 

monacytem (Indie), a a pozostałe pozyskano z Rosji 

(łoparyt) oraz złóż ksenotymowych jaki i nowego 

jonowo-absorpcyjnego źródła. Bezpośrednie porów-

nanie pomiędzy produkcją i konsumpcją jest zaciem-

nione przez gromadzenie zapasów częściowo przero-

bionych rud. 

Tabela 1 

Wielkość zasobów przemysłowych i bilansowych [t REO] ora produkcja według stanu na koniec 2004 r. 

Kraj Zasoby przemysłowe Zasoby bilansowe 

Australia 5 200 000 5 800 000 

Brazylia 110 000 200 000 

Chiny 27 000 000 89 000 000 

Indie 1 100 000 1 300 000 

Kanada 940 000 1 000 000 

Kongo 1 000 1 000 

Malezja 30 000 35 000 

RPA 390 000 400 000 

Sri Lanka 12 000 13 000 

Tajlandia NA NA 

USA 13 000 000 14 000 000 

WPN 19 000 000 21 000 000 

Zair 1 000 1 000 

Pozostałe kraje 22 000 000 23 000 000 

Razem (zaokrąglenie) 88 000 000 150 000 000 

Światowa produkcja  102 000 

Źródło: Rare Earth, James B. Hedrick, U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 1999, 

January 2001, January 2003, January 2005, http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rare_earths/ 

 

 

Możliwości pozyskiwania pierwiastki ziem 

rzadkich z odpadów 

Pierwiastki ziem rzadkich mogą być również po-

zyskiwane z odpadów, np. z hałdy Zakładów Che-

micznych „Wizów”, która traktowana jest jako złoże 

antropogeniczne (opracowano dokumentacje geolo-

giczną). Na hałdzie Zakładów Chemicznych „Wizów” 

koło Bolesławca zgromadzone jest ponad 5 mln ton 
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odpadu, tak zwanego fosfogipsu apatytowego, pocho-

dzącego z produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforo-

wego (otrzymywanego z surowców apatytowych), za-

wierającego głównie dwuwodny siarczan wapnia, oraz 

tlenki metali ziem rzadkich. Stosowany w technologii 

ekstrakcyjnego kwasu fosforowego koncentrat apaty-

towy Kola zawiera około 1% pierwiastków ziem 

rzadkich w przeliczeniu na sumę tlenków Ln2O3
1. 

Podział tych pierwiastków pomiędzy produkowany 

z apatytu kwas fosforowy a odpad zwany fosfogipsem 

zależy od parametrów technologicznych. W bieżącej 

technologii w Z.Ch. Wizów większość tych pierwiast-

ków przechodzi do fosfogipsu. W rezultacie, stężenie 

lantanowców w fosfogipsie często przekracza 0,5%. 

Fosfogips może więc być traktowany jako surowiec 

wtórny ziem rzadkich. Corocznie hałda powiększa się 

o kolejne około 150 000 ton tych odpadów, pocho-

dzących z bieżącej produkcji kwasu fosforowego 

apatytowego [1]. 

Założenia technologiczne dla pozyskiwania 

pierwiastków ziem rzadkich z hałdy Z.Ch. Wizów 

Opracowana technologia pozwala na wyelimino-

wanie składowania dalszych ilości fosfogipsu, poprzez 

przerób bieżącego odpadu poprodukcyjnego i zmaga-

zynowanego zapasu, na produkty handlowe: bezwodny 

siarczan wapnia (anhydrytu) i koncentrat tlenków me-

tali ziem rzadkich o zawartości do 99% w przeliczeniu 

na Ln2O3 [1–5]. Opracowana metoda pozwala odzys-

kać niemal całkowicie P2O5 zawarty w fosfogipsie 

oraz ~50% obecnych tam lantanowców (hałdowany 

fosfogips zawiera średnio ~1,8% P2O5 i 0,52% Ln2O3). 

W założeniach technologicznych opracowano dwa wa-

rianty realizacji przedsięwzięcia [1]: 

– Wariant Wizów I 

• Skala przerobu fosfogipsu 300 000 t/r. (w tym 

150 000 t/r. z bieżącej produkcji i 150 000 t/r. 

z hałdy). 

• Produkcja – 285 000 t/r. anhydrytu, 7 200 t/r. 

mokrego koncentratu przejściowego, 740 t/r. 

koncentratu lantanowców. 

– Wariant Wizów II 

• Skala przerobu fosfogipsu 500 000 t/r. (w tym 

200 000 t/r. z bieżącej produkcji i 300 000 t/r. 

z hałdy). 

                                                 
1 Ln jest zastosowany jako symbol zastępczy dla 

pierwiastków całej grupy Ln: La, Ce, Pr....Lu + Y 

• Produkcja – 475 000 t/r. anhydrytu, 12 000 t/r. 

mokrego koncentratu przejściowego, 1 230 t/r. 

koncentratu lantanowców. 

Opracowana technologia przeróbki fosfogipsu jest 

bezodpadowa. Składa się z następujących etapów: 

– ługowanie lantanowców z fosfogipsu za pomocą 

kwasu siarkowego o stężeniu około 15% H2SO4, 

– krystalizacja koncentratu przejściowego ziem 

rzadkich (zawierającego do 25% Ln2O3, gdzie Ln 

jest symbolem umownym dla ziem rzadkich) 

z roztworu po ługowaniu, wywołana odparowa-

niem wody z roztworu po ługowaniu do stężenia 

powyżej 30% H2SO4, 

– rekrystalizacji gipsu (uzyskanego w procesie łu-

gowania) do anhydrytu. 

Technologia ta umożliwia jednoczesne otrzyma-

nie z fosfogipsu: 

– nierozpuszczalnego anhydrytu II wysokiej klasy 

czystości, 

– odzysk kwasu fosforowego zawartego w fosfo-

gipsie, 

– otrzymywanie finalnego koncentratu pierwiast-

ków zawierającego powyżej 90% sumy tlenków 

ziem rzadkich z w/w koncentratu przejściowego. 

W odróżnieniu od dotychczasowych sposobów 

uzyskiwania cementów anhydrytowych, polegających 

na prażeniu gipsu w temperaturze powyżej 900°C, 

w proponowanej metodzie nierozpuszczalny anhydryt 

uzyskuje się bez energochłonnych procesów prażenia. 

Rekrystalizacja gipsu (CaSO4·2H2O) do anhydrytu 

(CaSO4 II) następuje w fazie ciekłej w procesie samo-

wystarczalnym energetycznie, gdyż ciepło rozcieńcze-

nia kwasu siarkowego oraz jego wysokie stężenie 

stwarza wystarczające warunki do zaistnienia prze-

miany fazowej. Zużycie energii cieplnej ogranicza się 

tu jedynie do rekrystalizacji CaSO4·2H2O do CaSO4 II 

i usunięcia wilgoci z osadu. Otrzymany produkt, sta-

nowiący spoiwo budowlane, nie ustępuje swoimi włas-

nościami cementowi anhydrytowemu produkowanemu 

z surowców naturalnych, zaś niektórymi parametrami 

(jak wytrzymałość czy biały kolor) znacznie go prze-

wyższa. Uzyskany anhydryt, między innymi świetnie 

się nadaje do wytwarzania samopoziomujących pod-

kładów podłogowych, w pełni spełniając wszystkie 

wymagania stawianego tego typu materiałom. 

Technologia została sprawdzona w skali doświad-

czalnej przerobu 1t/h fosfogipsu. 

Schemat ideowy przerobu fosfogipsu składo-



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 42 

wanego na hałdzie i wytwarzanego podczas procesu 

otrzymywania kwasu fosforowego na cement anhy-

drytowy, 50%-owy kwas siarkowy i mokry koncentrat 

metali ziem rzadkich przedstawiono na rysunku 1. 

Podstawowym surowcem jest fosfogips apatytowy za-

wierający przeciętnie [1]: wapnia w przeliczeniu na Ca 

– 28,4%, siarczanów w przeliczeniu na SO4
2– – 68,6%, 

lantanowców – 0,35%, P2O5 – 0,72%, F – 0,05%, H2O 

– 23,0%. W wyniku procesów otrzymuje się koncen-

trat tlenków metali ziem rzadkich (kierowany później 

do dalszego przerobu zgodnie ze schematem przedsta-

wionym na rysunku 2) oraz cement anhydrytowy na 

zbyt. Skład tlenkowy koncentratu mieszaniny tlenków 

ziem rzadkich jest następujący [1–5]: H2O – 4,0%, 

tlenków ziem rzadkich jako Ln2O3 – 24,00%, w tym: 

tlenku lantanu Ln2O3 – 24,80%, tlenku ceru CeO2 – 

50,50%, tlenku prazeodymu Pr6O11 – 5,00%, tlenku 

neodymu Nd2O3 –15,90%, tlenku samaru Sm2O3 – 

1,90%, tlenku europu Eu2O3 – 0,44%, tlenku gadolinu 

Gd2O3 – 0,90%, tlenku terbu Tb4O7 – 0,10%, tlenku 

dysprozu Dy2O3 – 0,20%, tlenku holmu Ho2O3 <0,10%, 

tlenku erbu Er2O3 <0,10%, tlenku tulu Tm2O3 <0,10%, 
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tlenku iterbu Yb2O3 <0,10%, tlenku lutetu Lu2O3 

<0,10%, tlenku itru Y2O3 – 0,30%, tlenku toru ThO2 – 

0,20%, tlenku toru radioaktywnego ThO2 – 440 ppm, 

radioaktywnego tlenku uranu U2O3 <4 ppm, tlenku 

wapnia CaO – 15,26%, tlenku żelaza Fe2O3 – 0,083%, 

fluoru F <0,055%. 

Cement anhydrytowy zawiera [1]: wapnia w prze-

liczeniu na Ca – 27,74%, siarczanów w przeliczeniu na 

SO4
–2 – 69,93%, fluoru – 0,01%, krzemionki SiO2 – 

0,20%. Nie zawiera natomiast związków fosforu i so-

du. Posiada gęstość 2,8–2,9 kg/m3, ciężar nasypowy: 

800–1000 kg/m3, powierzchnię właściwą 3500 cm2/g, 

wodożądność – 25–40%, czas wiązania – początek (nie 

wcześniej niż po upływie) 0,5 h, koniec (najpóźniej po 

upływie) 8 h, wytrzymałość na zginanie po 7 dniach 

2,0–3,0 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

i wysuszeniu w 40°C: 25 MPa. Schemat ideowy 

przerobu mokrego koncentrat metali ziem rzadkich, 

otrzymywanego w Z.Ch. Wizów, na wysokiej klasy 

koncentraty lantanowców w KGHM Polska Miedź 

przedstawiono na rysunku 2. 

Otrzymywana wg schematu przedstawionego na 

rysunku 2 mieszanina lantanowców zawiera [1]: wil-

goci – 1,40% i tlenków ziem rzadkich (jako Ln2O3) – 

96,60%, w tym tlenku lantanu La2O3 – 16,00%, tlenku 

ceru CeO2 – 53,00%, tlenku prazeodymu Pr6O11 – 

4,70%, tlenku neodymu Nd2O3 – 16,50%, tlenku sa-

maru Sm2O3 – 2,60%, tlenku europu Eu2O3 – 0,74%, 

 

Rys. 2. Schemat ideowy otrzymywania mieszaniny tlenków lantanowców w warunkach 

KGHM Polska Miedź 
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tlenku gadolinu Gd2O3 – 1,90%, tlenku terbu Tb4O7 – 

0,20%, tlenku dysprozu Dy2O3 – 0,80%, tlenku holmu 

Ho2O3 <0,10%, tlenku erbu Er2O3 – 0,20%, tlenku tulu 

Tm2O3 <0,10%, tlenku iterbu Yb2O3 <0,10%, tlenku 

lutetu Lu2O3 <0,10%, tlenku itru Y2O3 – 3,00%, tlenku 

toru ThO2 – 0,30%, (w tym tlenku toru radioaktyw-

nego 2200 ppm), radioaktywnego tlenku uranu U2O3 

<2 ppm, ciał obcych <1,24% (w tym tlenku wapnia 

CaO – 0,99%, tlenku żelaza Fe2O3 – 0,075%, fluoru 

F <0,05%, siarczanów jako SO4 <0,125%. 

W skali doświadczalnej przerabiano w sposób 

ciągły 1 t surowca na godzinę, uzyskując ok. 0,8 Mg 

anhydrytu oraz 0,02 Mg koncentratu o średniej za-

wartości Ln2O3 wynoszącej 8% [1–5]. Odzyskiwanie 

P2O5 przyczynia się do poprawy efektywności wyko-

rzystania apatytu w procesie ekstrakcyjnego wytwa-

rzania kwasu fosforowego. Ponadto omawiana metoda 

umożliwia usunięcie z fosfogipsu zarówno rozpusz-

czalnych, jak i nierozpuszczalnych domieszek wbudo-

wanych w sieć krystaliczną dwuwodzianu. Uzyskane 

wyniki potwierdziły możliwość kompleksowej prze-

róbki apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego na 

koncentrat ziem rzadkich oraz anhydryt z jednoczes-

nym odzyskiwaniem P2O5. 

Opłacalność inwestycji 

Przedsięwzięcie jest opłacalne przy następujących 

kwotach sprzedaży koncentratu lantanowców, cementu 

anhydrytowego, kwasu fosforowego, kwasu siarkowe-

go w ZCh Wizów: 

 

koncentrat lantanowców 3 200,00 zł/t  

cement anhydrytowy 42,00 zł/t  

Kwas fosforowy 1 200,00 zł/t  

Kwas siarkowy 56,00 zł/t  

 

Ponieważ wyroby są produkowane z odpadów, 

założono ostrożny poziom cen. Przykładowo, założona 

cena cementu anhydrytowego to 42 zł/t, podczas gdy 

rynkowa cena anhydrytu to rząd 70–100 zł/t. Nato-

miast w przypadku koncentratu lantanowców wyceny 

podawane przez różne firmy nie są jednoznaczne stąd 

przyjęto założenie ceny iż jest to wartość niższa od 

wartości rynkowej węglanów RECO3. 

Podsumowanie 

Zasadniczą zaletą przedstawionej metody utyliza-

cji fosfogipsu apatytowego jest możliwość uzyskania 

anhydrytu i koncentratu metali ziem rzadkich przy nie-

wielkich nakładach energetycznych, bez konieczności 

stosowania skomplikowanych urządzeń. Wykonane, 

w ramach uzupełniających badań, prace technologicz-

ne prowadzone w dużej skali, potwierdziły wyniki 

z badań laboratoryjnych nad możliwością rekrystaliza-

cji dwuwodnego siarczanu wapnia do anhydrytu oraz 

nad wydzielaniem lantanowców z roztworów po łu-

gowaniu fosfogipsu metodą jego zatężania. Uzyskane 

produkty w formie suchego anhydrytu pozwolą na wy-

konanie niezbędnych badań atestacyjnych w zakresie 

oceny własności użytkowych cementu anhydrytowego. 

Możliwość odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich 

i produkcji cementu anhydrytowego z jednoczesnym 

odzyskiwaniem P2O5 sprawia, że zaproponowany spo-

sób przeróbki fosfogipsu dwuwodzianowego pozysku-

je cechy technologu ekonomicznej opłacalnej i prak-

tycznie bezodpadowej. 

Proponowana skala przerobu fosfogipsu umo-

żliwia wykorzystanie całego odpadowego fosfogipsu 

z produkcji bieżącej Z.Ch. Wizów, oraz na utylizację 

(w zależności od wariantu) 150–300 tys. ton rocznie 

odpadowego fosfogipsu z istniejącej hałdy. Oznacza-

łoby to więc możliwość jej docelowej likwidacji 

w ciągu 15–30 lat. Dla Z.Ch. Wizów jest to znacząca 

korzyść ekologiczna i ekonomiczna, gdyż utylizacja 

całości odpadów z bieżącej produkcji oznacza zaprze-

stanie składowania fosfogipsu i przekształca produkcję 

ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w małoodpadową. 
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CONCEPTION OF USE PHOSPHOGYPSUM FROM WIZÓW DUMP AS 

A SECONDARY SOURCE OF MINERALS 

 

Abstract 

The paper presents the possibility of recovery of rare earth elements and production of anhydrite cement with 

simultaneous recovery of P2O5. The proposed technology is economically feasible and practically produces no 

wastes. The scale of production encompasses all the waste phosphogypsum from the current production of 

Wizów as well as utilisation of 150–300 thousand ton of phosphogypsum from the existing dump per year. This 

will allow for the dump to be completely removed within 15–30 years. For Z.Ch. Wizów it is a significant eco-

nomic and ecological benefit. 
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Streszczenie 

Złoże rud miedzi Wartowice stanowi część obszaru złoża rud miedzi występującego w Niecce Grodzieckiej. 

Przy wychodniach warstw cechsztynu zlokalizowano Kopalnię Konrad i Lubichów, a obszar gdzie prowadzono 

eksploatację objęty jest dokumentacją geologiczną „Niecka Grodziecka”, gdzie udokumentowano zasoby złoża 

rudy w kategorii A i B oraz C-1 i C-2. Natomiast część złoża zalegająca głębiej, po upadzie w kierunku SW, 

rozpoznana wstępnie w kategorii C-2 i D-1, została nazwana złożem Wartowice. 

Na podstawie danych o ilości zasobów występujących w złożu oraz w oparciu o parametry geologiczno – 

jakościowe rudy miedzi określone w niniejszym artykule, przeprowadzona została analiza potencjalnych 

możliwości podjęcia eksploatacji złoża Wartowice w przyszłości. 

 

 

Wstęp 

Przedmiotem obecnej analizy jest obszar złoża 

Wartowice rozpoznany w kategorii C-2 i D-1 oraz 

przylegający do niego obszar złoża „Niecki Grodziec-

kiej” udokumentowany w kategorii C-2 – obszar 

Lubichów. 

Położenie złóż rudy miedzi i analizowanego ob-

szaru przedstawia rys. 1. 

Na podstawie zalegania przypuszczalnych granic 

złoża, występowania zasobów bilansowych oraz głę-

bokości zalegania spągu rudy miedzi na granicy 

warstw cechsztynu i czerwonego spągowca wyzna-

czono obszary gdzie możliwe jest poszerzenie zasięgu 

występowania zasobów bilansowych zalegających do 

głębokości około 1250 m i zaproponowano je do dal-

szego rozpoznania geologicznego. 

W analizie zaproponowano wstępnie dalsze kie-

runki rozpoznania złoża w wyższej kategorii C-1. 

W pierwszym etapie rozpoznane byłyby zewnętrzne 

granice złoża dla określenia możliwości poszerzania 

granic zasobów bilansowych w części złoża zalega-

jącej do około 1250 m, a w drugim etapie zagęszczenie 

siatki wierceń archiwalnych, tak aby złoże zostało 

rozpoznane regularną siatką otworów kategorii C-1. 

Granice złoża od północy południa i zachodu są 

naturalne wynikające z zasięgu okruszcowanej rudy. 

Natomiast granica północno – wschodnia poprowadzo-

na jest wzdłuż granic złoża Niecka Grodziecka w ka-

tegorii C-1, eksploatowanego w latach ubiegłych przez 

Kopalnię Konrad w Iwinach. 

Obszar złoża położony jest między miejscowoś-

ciami Bolesławiec na północnym – zachodzie i Raci-

borowice Górne na południowym – zachodzie. 

W centralnej części złoża zlokalizowany jest staw 

osadowy osadów poflotacyjnych nr 3 z nieistniejącego 

już zakładu przeróbki rudy w Iwinach przy dawnej 

kopalni Konrad. 

Staw osadowy utworzono w latach 50 tych XX 

wieku i był czynny do czasu zakończenia eksploatacji 

rudy w kopalni w 1989 roku. Dla stawu utworzono 

w 1970 roku filar ochronny. 

Budowa geologiczna złoża Wartowice oraz 

forma i wykształcenie serii złożowej 

Obszar złoża rud miedzi Wartowice i Niecka 

Grodziecka położony jest w granicach niecki północ-

nosudeckiej na granicy z blokiem przedsudeckim. 

Złoże rud miedzi Wartowice nie stanowi samo-
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dzielnego złoża, ale jest częścią większego złoża 

umownie nazwanego złożem Niecka Grodziecka, gdzie 

sedymentowały utwory cechsztynu zawierające okru-

szcowanie minerałami miedzi. 

W obszarze Niecki Grodzieckiej od której przy-

jęto nazwę złoża, osady cechsztyńskie przykryte są 

osadami triasu i kredy. Wychodnie podkenozoiczne 

warstw cechsztyńskich tworzą pas wzdłuż północno – 

wschodniej granicy zasięgu Niecki Grodzieckiej, która 

stanowi północno – wschodnią część synklinorium 

północno – sudeckiego. 

Utwory cechsztynu zapadają w niecce ku połud-

niowemu – zachodowi osiągając coraz większe głębo-

kości. 

Złoże rud miedzi Niecki Grodzieckiej – Pole do-

kumentacyjne Wartowice i Pole dokumentacyjne Niec-

ka Grodziecka – Kopalnia Konrad występuje w spągo-

wej części dolnego cechsztynu, głównie w marglach 

miedzionośnych, podrzędnie w marglach ołowionoś-

nych oraz w stropowych warstwach białego piaskowca 

czerwonego spągowca. Złoże rudy miedzi ma charak-

ter pokładowy i związane jest określonym poziomem 

warstw cechsztynu dolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Położenie złoża Wartowice 
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Historia rozpoznania i dokumentacji złoża 

Rozpoznanie złoża rud miedzi w obszarze tej czę-

ści niecki północno sudeckiej w Niecce Grodzieckiej 

prowadzone było od końca XIX wieku. 

Strefa przypowierzchniowa i stosunkowo płytkie-

go zalegania warstw dolnego cechsztynu z okruszco-

waniem miedziowym do głębokości około 800 m była 

przedmiotem eksploatacji w Kopalni Konrad, Lubi-

chów i Grodziec, natomiast złoże Wartowice stanowi 

obszar głębszego zalegania złoża, po upadzie warstw 

w Niecce Grodzieckiej od głębokości około 800–900 m. 

Wg planów z końca lat 70-tych obszar złoża Warto-

wice miał stanowić rezerwową bazę zasobową dla Ko-

palni Konrad w głębszych partiach zalegania złoża. Po 

zakończeniu eksploatacji w Kopalni Konrad w 1989 

roku, złoże Wartowice nie było przedmiotem zainte-

resowania jako potencjalna baza zasobowa dla prze-

mysłu miedziowego. 

W 1971 roku w Przedsiębiorstwie Geologicznym 

w Krakowie wykonano Dodatek do dokumentacji geo-

logiczna złoża rud miedzi synkliny grodzieckiej (Niecki 

Grodzieckiej) wraz z przeliczeniem zasobów obszaru 

górniczego Grodziec z uwzględnieniem otworów 

wykonanych w 1963–1969 w kategorii A, B, C-1 i C-2. 

W 1972 roku podjęto decyzje o dalszym rozpo-

znaniu obszaru złoża rud miedzi w Niecce Grodziec-

kiej. Wynikało to z faktu, że udokumentowane i znane 

zasoby złoża Niecki Grodzieckiej – obszar ZG Konrad 

wystarczały na około 10 lat eksploatacji Kopalni Kon-

rad, a dla prawidłowego rozwoju kopalni należało 

udokumentować zasoby złoża po upadzie na przynaj-

mniej 20 lat eksploatacji. 

W 1972 roku wykonano w Przedsiębiorstwie Ge-

ologicznym w Krakowie „Projekt badań geologicznych, 

poszukiwawczych i rozpoznawczych złoża rud miedzi 

w Synklinie Grodzieckiej w kategorii C-1 i C-2”. 

Po wykonaniu dokumentacji geologicznej złoża 

rud miedzi Wartowice, kolejną aktualizację zasobów 

dokonano dla obszaru złoża Niecka Grodziecka eks-

ploatowanego przez Kopalnię Konrad. Przeliczenia 

i aktualizacji zasobów dokonano w związku z za-

kończeniem eksploatacji złoża przez Kopalnię w 1989 

roku 

Wykonano wtedy „Dodatek nr 3 do dokumentacji 

geologicznej złoża rud miedzi Niecki Grodzieckiej”. 

Po zakończeniu eksploatacji złoża rud miedzi 

Niecka Grodziecka przez Kopalnię Konrad, dla pozo-

stałych zasobów, w 1995 roku dokonano ponownego 

przeliczenia ilości zasobów pozostałych w złożu wg 

nowych, zmienionych kryteriów bilansowości wpro-

wadzonych dla pokładowych złóż rud miedzi w 1995 

roku przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa. 

Kryteria te były następujące: 

Kryteria 

Zasoby 

bilansowe 
pozabi-

lansowe 

Zawartość Cu w próbce konturującej 0,7% 0,7% 

Zawartość ekwiwalentna Cue 0,7% 0,5% 

Zasobność Cue 50 kg/1m2 35 kg/1m2 

Maksymalna głębokość spągu złoża 1250 m 1500 m 

Przeliczenia ilości zasobów dokonano zarówno 

dla obszaru złoża Niecki Grodzieckiej – Kopalnia 

Konrad jak i dla sąsiedniego złoża Wartowice. 

Od tego czasu nie dokonywano analiz i przeliczeń 

ilości zasobów złoża Wartowice jak i Niecki Gro-

dzieckiej – Kopalni Konrad. 

Aktualny stan udokumentowania złoża 

Aktualnie zasoby złóż rud miedzi Niecki Gro-

dzieckiej, tj. złoża Niecka Grodziecka i Wartowice 

znajdują się w Krajowym Bilansie Zasobów. 

Ilość zasobów złoża Wartowice udokumentowa-

nych w 1978 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Zasoby Kategoria 
Zasoby rudy Zasoby Cu Śr. miąższość Śr. zaw. Cu Wartość Cue 

tys. Mg tys. Mg m % % 

bilansowe wolne Kategoria C-2 30 726 334,4 1,81 1,09 1,39 

bilansowe w filarach 

ochronnych 
Kategoria C-2 22 732 322,2 1,80 1,42 1,77 

bilansowe łącznie Kategoria C-2 53 458 656,6 1,80 1,23 1,55 

pozabilansowe wolne Kategoria C-2 4 752 42,7 1,60 0,90 1,10 

pozabilansowe 

w filarze ochronnym 
Kategoria C-2 729 6,4 1,80 0,88 1,07 

pozabilansowe łącznie Kategoria C-2 5 481 49,1 1,80 0,90 1,10 
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W 1995 roku przeliczono ilość zasobów w złożu 

wg nowo wprowadzonych zmienionych kryteriów bi-

lansowości. Wykonano wtedy Dodatek nr 1 do doku-

mentacji geologicznej złoża rud miedzi „Wartowice” 

w kategorii C2. 

Ilość zasobów w złożu obliczono nie uwzględ-

niając filaru ochronnego dla stawu osadowego nr 3 

i ich ilość jest następująca: 

 

Zasoby Kategoria 
Zasoby rudy Zasoby Cu Śr. miąższość Śr. zaw. Cu Śr. zaw. Cue 

tys. Mg tys. Mg m % % 

bilansowe wolne Kategoria C-2 59 023 706 1,34 1,58 2,16 

 

Zasoby sąsiedniego złoża Niecka Grodziecka – Ob-

szar Kopalni Konrad udokumentowano wg nowo wpro-

wadzonych zmienionych kryteriów bilansowości. Wyko-

nano Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża 

rud miedzi Niecki Grodzieckiej w kat. A, B, C1, C2. 

Ilość zasobów w złożu jest następująca: 

 

Zasoby Kategoria 
Zasoby rudy Zasoby Cu Śr. miąższość Śr. zaw. Cu Wartość Cue 

tys. Mg tys. Mg m % % 

bilansowe wolne Kategoria C-2 57 201 2 493 1,58 1,43 1,94 

 

Analiza wariantowa serii złożowej rudy miedzi 

przy różnych brzeżnych zawartościach Cu 

w rudzie 

Złoże rud miedzi Wartowice oraz przyległe obsza-

ry charakteryzują się dużą zmiennością intensywności 

okruszcowania co zostało stwierdzone w sąsiadującym 

od południa obszarze złoża Niecki Grodzieckiej gdzie 

prowadzono eksploatację w Kopalni Konrad i stwier-

dzano to bezpośrednio robotami górniczymi. 

W obecnej analizie przyjęto, że o zakwalifiko-

waniu do serii złożowej w każdym wariancie będzie 

decydowało pojawienie się próbki konturującej od 

„góry” lub „ z dołu” o wartości wyższej od ustalonej 

brzeżnej. Często pojawiają się próbki o niższych 

wartościach niż określona brzeżna w obrębie wydzie-

lanego interwału ale są włączane, bo konturuje je war-

tość wyższa. 

Dla określenia ilości zasobów rudy i metali w ob-

szarze złoża Wartowice zastosowano trzy warianty 

wartości brzeżnej zawartości Cu w próbce konturują-

cej profil złoża w otworach: 

• Wariant I - minimalna zawartość Cu – 0,30%, 

• Wariant II - minimalna zawartość Cu – 0,50%, 

• Wariant III - minimalna zawartość Cu – 0,70%. 

Klasyfikacja złoża w wyznaczonych interwałach 

dla zasobów bilansowych jest następująca: 

• minimalna średnia zawartość Cue > 0,70%, 

• minimalna zasobność złoża Cue > 50 kg/1 m2, 

• głębokość zalegania spągu złoża < 1250 m. 

Klasyfikacja złoża w wyznaczonych interwałach 

dla zasobów pozabilansowych jest następująca: 

• minimalna średnia zawartość Cue > 0,70%, 

• minimalna zasobność złoża Cue 35–50 kg/1 m2. 

Klasyfikacja złoża w wyznaczonych interwałach 

dla zasobów poza kryteriami bilansowości jest nastę-

pująca: 

• minimalna zasobność złoża Cue < 35 kg/1 m2. 

Wariant III klasyfikacji złoża w otworach z ana-

lizowanego obszaru jest zgodny z obecnie obowiązu-

jącymi kryteriami bilansowości dla złóż Monokliny 

Przedsudeckiej i złoża Niecki Grodzieckiej. 

Dla wykonania obecnej analizy wariantowej obli-

czono średnie parametry złoża w otworach przy zasto-

sowaniu kryterium minimalnej brzeżnej zawartości Cu 

w próbkach konturujących strop i spąg złoża. Przy 

zastosowaniu takiego algorytmu otrzymano dla profilu 

każdego otworu trzy warianty miąższości złoża. Dla 

każdego z nich obliczono: 

• miąższość pokładu w m, 

• średnią zawartość Cu w %, 

• średnią zawartość Ag w g/Mg, 

• średnią zawartość ekwiwalentną Cue w % gdzie 

wartość tą otrzymano wg wzoru: zawartość Cu 

w % + (zawartość Ag w g/Mg × 0,01), 

• wydajność Cue w kg/1m2. 

Porównanie parametrów złożowo – 

jakościowych rudy miedzi w wariantach 

Porównanie średnich parametrów złożowo – ja-

kościowych rudy miedzi dla wariantów przedstawia 

poniższa tabela. 

 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 50 

Charakterystyka średnich parametrów rudy miedzi w wariantach 

Parametr 

Głębokość 

stropu 

Głębokość 

spągu 

Miąższość 

złoża 

Zawartość 

Cu 

Zawartość 

Ag 

Zawartość 

Cue 

Wydajność 

Cue 

m m m % g/Mg % kg/1m2 

Zasoby bilansowe – głębokość zalegania do 1250 m 

Wariant I 882,55 884,51 1,96 1,25 47 1,72 74,58 

Wariant II 875,39 877,23 1,84 1,34 51 1,85 75,26 

Wariant III 875,52 877,16 1,64 1,46 54 1,99 71,61 

Zasoby pozabilansowe (przekwalifikowane z bilansowych) – głębokość zalegania poniżej 1250 m 

Wariant I 1440,51 1443,25 2,74 0,89 55 1,44 92,92 

Wariant II 1440,65 1443,23 2,57 0,88 56 1,44 87,58 

Wariant III 1432,88 1435,06 2,18 0,99 38 1,37 67,86 

Zasoby bilansowe i pozabilansowe 

Wariant I 1022,04 1024,20 2,16 1,16 49 1,65 79,16 

Wariant II 1029,55 1031,59 2,04 1,22 52 1,74 78,62 

Wariant III 1008,22 1009,99 1,77 1,35 50 1,85 70,72 

 

Zgodnie z założeniami teoretycznymi dla zaso-

bów bilansowych miąższość złoża w otworach obniża 

się od wariantu I do III, wzrasta natomiast zawartość 

Cu w rudzie, podobnie jak zawartość srebra. Jed-

nocześnie wzrasta zawartość ekwiwalentna Cue. Ze 

względu na obniżanie się miąższości od wariantu I do 

III zmniejsza się również średnia zasobność metalu 

w rudzie. 

Porównanie ilości zasobów rudy miedzi 

obliczonych w wariantach 

Obszar obliczenia zasobów rudy dla poszcze-

gólnych wariantów został podzielony na 5 kategorii: 

• Zasoby bilansowe wolne – obejmujące obszar za-

legania rudy do głębokości 1250 m i w granicach 

zasięgu izolinii 50 kg/1m2 wydajności Cue. 

• Zasoby bilansowe w filarze ochronnym – obej-

mujące obszar filara ochronnego utworzonego dla 

Stawu osadowego nr 3. Obszar tych zasobów obej-

muje teren zalegania rudy do głębokości 1250 m 

i w granicach zasięgu izolinii 50 kg/1m2 wydaj-

ności Cue. 

• Zasoby pozabilansowe zalegające do głębokości 

1250 m – obejmują obszar występowania rudy 

o wydajności Cue pomiędzy 35 a 50 kg/1m2 i głę-

bokości zalegania rudy do 1250 m. 

• Zasoby pozabilansowe zalegające poniżej głębo-

kości 1250 m – obejmują obszar głębokości zale-

gania rudy poniżej 1250 m i w granicach zasięgu 

izolinii 50 kg/1m2 wydajności Cue (są to zasoby 

o parametrach bilansowych i przekwalifikowane 

do pozabilansowych ze względu na głębokość za-

legania poniżej 1250 m). 

• Zasoby pozabilansowe zalegające poniżej głębo-

kości 1250 m – obejmują obszar występowania ru-

dy o wydajności Cue pomiędzy 35 a 50 kg/1m2 

i głębokości zalegania rudy poniżej 1250 m. 

Ze względu na wykonaną siatkę wierceń należy 

obliczone zasoby złoża Wartowice klasyfikować w ka-

tegorii C-2. Dla tej kategorii dopuszczalny błąd osza-

cowania zasobów może wynosić maksymalnie 40%. 

Obliczona ilość zasobów rudy jest obarczona błę-

dem wynikającym ze zmienności miąższości rudy. 

Parametry statystyczne dla otworów z rudą bilan-

sową wolną i w filarze ochronnym (głębokość zale-

gania do 1250 m) są następujące: 

 

Parametr rudy 

Liczebność 

otworów 

Wartość 

średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik 

zmienności 

Błąd względny 

oszacowania 

N X S [%] V E  [%] 

Miąższość rudy w m 18 1,96 0,76 38,47 18,18 

Zawartość Cu w % 18 1,25 0,44 35,61 16,79 

Zawartość Ag w g/Mg 18 47 25 53,39 25,16 

Zawartość Cue w % 18 1,72 0,53 30,62 14,43 

Wydajność Cue w kg/1m2 18 74,58 22,01 29,51 13,91 
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Obliczenie wartości błędu względnego oszacowa-

nia zasobów bilansowych dokonano wg wzoru: 

 = 
t V

n

q 
 

gdzie: 

 Vq – współczynnik zmienności miąższości 

rudy = 18,18% 

 t  – wartość statystyki t – Studenta 

 n – ilość otworów w polu zasobów 

bilansowych – 18 

Obliczona zmienność parametrów rudy w otworach 

bilansowych z wyjątkiem srebra klasyfikuje złoże do 

II grupy zmienności określanej jako zmienność prze-

ciętną – przedział zawartości 20–40%. Zmienność za-

wartości Ag klasyfikuje złoże również do II grupy 

zmienności, ale określanej jako zmienność duża – 

przedział zawartości 40–100%. 

Błąd względny oszacowania parametrów podsta-

wowych, na podstawie których obliczono zasoby rudy, 

tj. miąższości jest niski bo ma wartość poniżej 20%. 

Obliczone zasoby bilansowe (wolne i w filarze 

ochronnym) dla wariantów wynoszą: 

• Wariant I – 124 981 942 Mg, 

• Wariant II – 112 441 026 Mg, 

• Wariant III – 95 660 473 Mg. 

Ilość obliczonych zasobów mieści się w przedzia-

le między ilością gwarantowaną i możliwą. 

Podane ilości zasobów różnią się o wielkość błę-

du względnego oszacowania miąższości złoża. 

 

 Zasoby gwarantowane < Zasoby obliczone < Zasoby możliwe 
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Wariant I 102 260 225 Mg  124 981 942 Mg  147 703 659 Mg 

Wariant II 91 999 247 Mg  112 441 026 Mg  132 882 804 Mg 

Wariant III 78 269 399 Mg  95 660 473 Mg  113 051 547 Mg 

 

Ilość zasobów obliczona w poszczególnych wa-

riantach wykazuje tendencję, że wraz ze wzrostem 

brzeżnej minimalnej zawartości Cu w próbkach kon-

turujących złoże od 0,30% (wariant I) do 0,70% (wa-

riant III) maleje średnia miąższość i ilość zasobów 

w złożu. Wzrasta natomiast średnia zawartość miedzi 

i srebra w rudzie. 

Wyznaczenie obszarów o największych 

możliwościach poszerzenia zasięgu 

występowania bilansowej rudy miedzi 

i wzrostu ilości zasobów 

Złoże rud miedzi Wartowice występuje w pół-

nocnym skrzydle Synkliny Grodzieckiej. Powoduje to, 

że ku południowemu-zachodowi wzrasta głębokość 

zalegania warstw cechsztynu i tym samym złoża rudy 

miedzi. 

Większość obszaru złoża Wartowice zalega od 

głębokości 600 do 1600 m, a główny obszar złoża za-

lega w granicach 850–1450 m. 

Możliwa eksploatacja złoża jest w chwili obecnej 

do około 1250 m przy zastosowaniu techniki eksplo-

atacji i wentylacji z kopalń KGHM położonych na 

monoklinie. 

Złoże Wartowice ma rozciągłość w kierunku NW 

– SE i zapada ku SW pod kątem około 10–15°. 

Natomiast po rozciągłości, w części północno – za-

chodniej zalega w granicach 600–1200 m, a w części 

południowo – wschodniej w granicach 800–1200 m. 

Ze względu na głębokość zalegania złoża i obec-

ność rudy bilansowej w otworach archiwalnych teren 

złoża po rozciągłości i głębokości zalegania do 1200 m 

jest jedynym rejonem gdzie możliwe jest poszerzenie 

obszaru złoża i zwiększenie ilości zasobów. 

Wyznaczono dwa obszary możliwego poszerze-

nia zasięgu występowania obszaru zasobów bilanso-

wych rudy. 

Są to obszary: 

• Północno – zachodni  

• Południowo – wschodni 

Wnioski 

1. Analizowane złoże stanowi część obszaru zło-

żowego Niecki Grodzieckiej stanowiąc głębszą 

cześć, po upadzie warstw w niecce, strefy wy-

stępowania pokładu rudy miedzi w warstwach 

dolnego cechsztynu. 

2. Analizę przeprowadzono przy zastosowaniu trzech 

wariantów minimalnej brzeżnej zawartości Cu 

w próbkach konturujących strop i spąg złoża. 
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Wariant I – minimalna brzeżna zawartość Cu – 

0,30%, Wariant II – minimalna brzeżna zawartość 

Cu – 0,50%, Wariant III – minimalna brzeżna za-

wartość Cu – 0,70%. 

3. Dla zasobów bilansowych obliczone parametry 

średnie są następujące: 

 

 Wariant I Wariant II Wariant III 

Strop pokładu 882,55 m 875,39 m 875,52 m 

Spąg pokładu 884,51 m 877,23 m 877,16 m 

Miąższość pokładu 1,96 m 1,84 m 1,64 m 

Zawartość Cu 1,25% 1,34% 1,46% 

Zawartość Ag 47 g/Mg 51 g/Mg 54 g/Mg 

Zawartość Cue 1,72% 1,85% 1,99% 

Wydajność Cue 74,58 kg/1m2 75,26 kg/1m2 71,61 kg/1m2 

 

4. Na podstawie danych otworowych wyznaczono 

zasięgi występowania zasobów bilansowych i po-

zabilansowych rudy miedzi. Dokonano również 

podziału na występowanie złoża do głębokości 

1250 m – zasoby bilansowe i poniżej 1250 m – 

zasoby pozabilansowe. 

5. W obszarze wyznaczonych granic złoża ilość zaso-

bów rudy dla każdego wariantu jest następująca: 

 

Zasoby Wariant I Wariant II Wariant III 

Bilansowe wolne 102 946 tys. Mg 91 374 tys. Mg 75 527 tys. Mg 

Bilansowe w filarze 22 035 tys. Mg 21 066 tys. Mg 20 133 tys. Mg 

Razem bilansowe 124 981 tys. Mg 112 441 tys. Mg 95 680 tys. Mg 

Pozabilansowe <1250 m 9 423 tys. Mg 12 719 tys. Mg 12 579 tys. Mg 

Pozabilansowe >1250 m 71 147 tys. Mg 68 835 tys. Mg 45 166 tys. Mg 

 

6. W otoczeniu obecnych granic złoża, istnieje moż-

liwość powiększenia ilości zasobów bilansowych 

w strefie zalegania złoża do głębokości 1250 m. 

 

 

 

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF NIECKA 

GRODZIECKA DEPOSITS IN HIGHER DEMAND PERIOD 

 

Abstract 

Wartowice copper ore deposit is part of the larger copper ore deposit of Grodziecka Basin. Two mines 

“Konrad” and „Lubichów” have been located near permian limestone outcrop. Ore deposits categorized as A, 

B and C1, C2 were found in the exploration area and were documented in geological documentation named 

“Niecka Grodziecka”. One part of the deposit lies at the greater depth in SW decline. It was initially 

recognized and categorized as C2, D1 and was named Wartowice deposit. 

On the basis of data which concern largeness of resources and on the basis of geological quantitative copper 

ore parameters determined in this paper, the analysis was made in order to evaluate potential opportunities of 

exploitation Wartowice deposit in the future. 
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dr inż. Justyna Górniak-Zimroz*, dr inż. Urszula Kaźmierczak* 

Szlaki wygasłych wulkanów Dolnego Śląska 

* Instytut Górnictwa; Politechnika Wrocławska we Wrocławiu 

Streszczenie 

W publikacji przedstawiono pozytywne wyniki połączenia zagospodarowania obecnych i przyszłych terenów 

poeksploatacyjnych z uwarunkowaniami środowiskowymi oraz z polityką zagospodarowania przestrzennego na 

szczeblu lokalnym i regionalnym. Przykładem takiego połączenia są szczegółowo opisane w publikacji dwa 

Szlaki Wygasłych Wulkanów znajdujące się na Dolnym Śląsku: pierwszy z nich to Ścieżka dydaktyczna pieszo –

rowerowa Szlakiem Wygasłych Wulkanów zlokalizowana na terenie miasta i gminy Lubań, a drugi to 

Turystyczno pieszy Szlak Wygasłych Wulkanów zlokalizowany na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”. 

Szlaki te zostały zaprojektowane tak aby można je było wkomponować w lokalne i regionalne planowanie 

przestrzenne uwzględniające walory przyrodnicze, turystyczne i rekreacyjne tych terenów. 

 

 

Wprowadzenie 

Powulkaniczne elementy rzeźby są obecnie jedną 

z największych atrakcji turystycznych obszaru Dolne-

go Śląska. W historii geologicznej Sudetów wulka-

nizm pojawił się kilkakrotnie. Proces ten był uaktyw-

niony w wyniku ruchów geologicznych doprowadza-

jących do pękania skorupy ziemskiej i epizodycznych 

wylewów magmowych na powierzchnię Ziemi oraz na 

dna zbiorników morskich. W miejscach, gdzie skorupa 

ziemska była najsłabsza lub spękana, na powierzchnię 

wydobywały się wielkie masy płynnej lawy bazalto-

wej, gazy, bomby i popioły wulkaniczne [8, 17]. 

Eksploatacja złóż surowców bazaltowych spowo-

dowała korzyści gospodarcze lecz również możliwość 

wniesienia do środowiska nowych i bardzo istotnych 

wartości przyrodniczych jak i krajobrazowych po za-

kończeniu wydobywania kopaliny, co zostało opisane 

w pracach [5, 9, 13]. Przykładem takiego potrakto-

wania wyeksploatowanych złóż surowców skalnych 

jest stworzenie „Szlaków wygasłych wulkanów”, które 

są doskonały przykładem zintegrowanego ujęcia ele-

mentów środowiska danych okolic, czyli wkompo-

nowaniem górnictwa w uwarunkowania przestrzenne 

i środowiskowe skali lokalnej i regionalnej.  

Na Dolnym Śląsku istnieją trzy trasy turystyczne 

„Szlakiem wygasłych Wulkanów”: w okolicach Luba-

nia, Jawora oraz Złotoryji. Niniejsza publikacja opi-

suje dwa: szlak okolic Lubania oraz Jawora. 

Ścieżka dydaktyczna pieszo – rowerowa 

szlakiem wygasłych wulkanów łamanych 

Opis obszaru badań 

Obszar miasta i gminy Lubań znajduje się w po-

łudniowo zachodniej części Polski (rys. 1), na terenie 

Sudetów Zachodnich w mezoregionie nazywanym Po-

górzem Izerskim. Administracyjnie opisywany obszar 

badań znajduje się w województwie dolnośląskim w po-

wiecie lubańskim od południa graniczącym z Republi-

ką Czeską, od zachodu z powiatem zgorzeleckim, od 

północy z powiatem bolesławieckim, a od wschodu 

z powiatem lwóweckim (rys. 2). 

Działalność wulkaniczna na tym obszarze zazna-

czyła się między Lubaniem a Zgorzelcem. Na obszarze 

tym erupcje wulkaniczne przybrały różne rodzaje form 

powierzchniowych w postaci pokryw lawowych, stoż-

ków wulkanicznych. W okolicy Lubania występują 

pokrywy lawowe, które znajdują się często na szczy-

tach wzgórz, których stoki zbudowane są z miękkich 

osadów wulkanicznych. Największe pokrywy lawowe 

występują w południowo- zachodniej części Lubania 

i ciągną się aż do wsi Platerówka. Pokrywy te zbu-

dowane są z bazaltu nefelinowego i tworzą między 

innymi wzgórze Kamienna Góra w Lubaniu, które jest 

eksploatowane w złożu „Księginki”. We wschodniej 

części miasta Lubania spotyka się inne wystąpienia 

bazaltowe: pnie i czopy, których przekrój czołowy jest 
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najczęściej kulisty lub eliptyczny. Są to pozostałości 

zerodowanych wulkanów centralnych, przy czym pnie 

stanowią wypełnienia głównej żyły doprowadzającej 

magmę z głębi Ziemi do kraterów. W górnej części 

rozszerzony krater, wypełniony magmą o lejkowatym 

kształcie, tworzy czop. Pnie i czopy mogły być po-

łączone tworząc duże powierzchnie eruptyczne. Czo-

py wulkaniczne nefelinu, stanowiące prawdopodobnie 

żyły dopływowe dla pokryw lawowych, znajdują się 

w kilku miejscach koło Lubania. Bardzo dobre odsło-

nięcia widoczne są w dwóch niewielkich, sąsiadują-

cych ze sobą wzgórzach w Uniegoszczy: Harcerska 

Góra – 264 metry nad poziomem morza i Ostróżek – 

273 metry nad poziomem morza [8]. 

Ścieżka dydaktyczna pieszo – rowerowa „Szla-

kiem Wygasłych Wulkanów” składa się z 15 stano-

wisk, a jej całkowita długość wynosi około 15 km. 

Prowadzi z centrum Lubania do parku miejskiego na 

Kamiennej Górze, gdzie w starym kamieniołomie 

bazaltu zlokalizowano stanowiska obserwacyjne i da-

lej nad wyrobisko czynnego kamieniołomu bazaltu 

„Księginki”. Tu część stanowisk znajduje się wew-

nątrz kopalni – w jej nieczynnej części, do której 

wstęp jest możliwy jedynie za zgodą kierownika 

zakładu2. Następnie z „Księginek” następuje powrót 

i ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki Kwisy do znajdują-

cego się poza obszarem miasta Lubania byłego kamie-

niołomu bazaltu na Ostróżku – Kopalnia Uniegoszcz, 

gdzie znajdują się kolejne stanowiska obserwacyjne 

                                                 
2 Niestety autorki referatu nie uzyskały zgody na 

wejście na teren Kopalni. 

[18]. Na rysunku 3 przedstawiono mapę trasy ścieżki 

na tle mapy Lubania. 

Podczas opisu ścieżki autorzy skupili się tylko na 

przedstawieniu tych walorów ścieżki, które są zwią-

zane z jej budową geologiczną oraz z obecną lub byłą 

działalnością górniczą związaną z eksploatacją bazal-

tów. Ścieżka ta zapoznaje przede wszystkim z po-

siadającymi ogromną wartość naukową odsłonięciami 

bazaltów, wewnętrzną strukturą pokrywy lawowej 

z charakterystycznymi termicznymi ciosami kolumno-

wymi oraz z procesami i produktami wietrzenia ba-

zaltu, w tym ich zależności od sieci spękań. Ponadto 

pomiędzy odsłonięciami bazaltów ulokowano punkty, 

w których omawiane są zagadnienia historii geolo-

gicznej, rzeźby dolin rzecznych, form i przekształceń 

antropogenicznych oraz zasad rekultywacji i zagospo-

darowania terenów eksploatacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Mapa przedstawiająca lokalizację ścieżki 

dydaktycznej Szlakiem Wygasłych Wulkanów 

(Myśliwiec, Wojciechowski) 

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań 

na tle Polski 

 Rys. 2. Lokalizacja obszaru badań 

na tle województwa dolnośląskiego [12] 
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Park Na Kamiennej Górze 

Park na Kamiennej Górze w Lubaniu jest pierw-

szym elementem ścieżki. Zlokalizowano tu 7 punków 

obserwacyjnych, z których 3 dotyczą samego kamie-

niołomu. Długość ścieżki wynosi około 4 km – po 

terenie Parku około 1,3 km. Park ten założono na 

początku XIX wieku. Jest to park miejski i służy całej 

lokalnej społeczności. Z Kamiennej Góry już od 

wczesnego średniowiecza pozyskiwano materiał budo-

wlany – skałę bazaltową, z której powstało miasto – 

mury miejskie, wieże, baszty, drogi, domy itp. Po tym 

okresie pozostał w sercu góry kamieniołom nefelinitu, 

który wspaniale wkomponowano w założenia parkowe 

– Park na Kamiennej Górze. Z uwagi na niezwykłe 

wartości dydaktyczne, naukowe i widokowe – były ka-

mieniołom został w 1983 roku uznany przez Wojewo-

dę Jeleniogórskiego za pomnik przyrody nieożywionej 

nr 197 oraz został wpisany do rejestru zabytków [1]. 

Przy wejściu do parku autorzy przewodnika [8] 

zalecają zapoznać się z treścią tablicy informacyjnej 

(rys. 4 i 5), na której między innymi zaznaczono loka-

lizację stanowisk dydaktycznych, punktów obserwa-

cyjnych i pomników przyrody ożywionej zlokalizowa-

nych na terenie parku. Ścieżka prowadzi bezpośrednio 

do kamieniołomu na stanowisko obserwacyjne nr 2a, 

które ukazuje słupową budowę ściany bazaltowej. 

Wysokie kolumny o barwie czarnoszarej są spękane 

z powodu wietrzenia i rozprężania się skały wzdłuż 

płaszczyzn skośnych – szczelin w obrębie skał – i płasz-

czyzn pionowych tworzących charakterystyczne dla 

bazaltów szczeliny ciosowe tworzące układ kolum-

nowy. Wysokość słupów w odsłonięciu wynosi od 13 

do 18 m. Przekrój kolumn jest bardzo zróżnicowany 

od 0,5 do 1,5 m (rys. 6). Dobrze widoczne słupy 

chowały się w części wschodniej i środkowej. W gór-

nej części blisko 15-sto metrowej ściany zaznaczyła 

się strefa wietrzenia kulistego. Silne czynniki zew-

nętrzne spowodowały atakowanie naroży bazaltu 

w wyniku, czego uległy one zaokrągleniu. Natomiast 

w dolnej części masywnej skały usypane jest rumo-

 
 

 

 
Rys. 4. Tablica informacyjna parku  

„Na Kamiennej Górze” w Lubaniu 

 Rys. 5. Wejście do parku  

„Na Kamiennej Górze” w Lubaniu 

  

 

  
Rys. 6. Słupy bazaltowe w parku 

”Na Kamiennej Górze” w Lubaniu 

 Rys. 7. Słupy bazaltowe z rumowiskiem  

skalnym w parku „Na Kamiennej Górze” w Lubaniu 
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wisko skalne – składające się na nie bloki bazaltowe 

dochodzą do 1 m średnicy (rys. 7). Zauważa się tutaj, 

że im bliżej ściany, tym materiał skalny jest drob-

niejszy. Oznacza to, że ma tu miejsce naturalne sor-

towanie materiału skalnego [1, 8]. 

Następnym stanowiskiem obserwacyjnym w ka-

mieniołomie jest zbiornik wodny eliptycznego kształ-

tu, którego dłuższa oś wynosi około 20 m, a krótsza 

około 6 m (rys.8). Powstał on na wskutek wypełnienia 

wodą opadową i gruntową spływającą po powierzchni 

skał, jak i w głębi ze szczelin do najniższego punku 

kamieniołomu. Wysokość lustra wody w zbiorniku jest 

zmienna i maksymalną głębokość osiąga wiosną i je-

sienią z topniejących śniegów i intensywnych deszczy. 

Należy tutaj dodać, że woda w zbiorniku jest czysta 

a otoczenie zbiornika zagospodarowano – w części 

  

 

  
Rys. 8. Zbiornik wodny w parku „Na kamiennej Górze” w Lubaniu 

  

 

  
Rys. 9. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnegow parku „Na Kamiennej Górze” w Lubaniu 

 
 

 

 
Rys. 10. Odsłonięcie tufów bazaltowych  w parku „Na Kamiennej Górze” w Lubaniu 
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centralnej zbudowano murki i schodki (rys. 9) (8). 

Odsłonięcie tufów bazaltowych i scementowa-

nych pyłów wulkanicznych, w których tkwią kuliste 

konkrecje – bryłki – bazaltowe wielkości od 5 cm do 

50 cm jest ostatnim stanowiskiem obserwacyjnym 

w kamieniołomie (rys. 10). Obecność tego tufu świad-

czy o dużej działalności wulkanizmu na tym terenie. 

Odsłonięcie to widoczne jest w północno-zachodniej 

części wyrobiska po obu stronach drogi przy wylocie 

z kamieniołomu [1, 9]. 

Łużyckie Kopalnie Bazaltu 

Z Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu trasa 

ścieżki prowadzi na teren największej w Polsce od-

krywkowej Łużyckiej Kopalni Bazaltu „Księginki” 

w Lubaniu, w której zlokalizowano 3 stanowiska dy-

daktyczne oznaczone na trasie Szlaku Wygasłych 

Wulkanów i opisane w dwóch punktach obserwa-

cyjnych. Całkowita długość trasy ścieżki na terenie 

kopalni wynosi około 7 km. Podczas wędrówki po 

terenie Kopalni można napotkać okazałe pomniki 

przyrody ożywionej i nieożywionej, dzięki którym 

można przybliżyć sobie wiedzę o Ziemi i procesach 

w niej zachodzących oraz przyjrzeć się reliktom wul-

kanizmu. 

Eksploatowane od 1905 roku złoże bazaltu Bu-

kowa Góra w „Księginkach” powstało w okresie 

trzeciorzędu – podczas wylewu lawy bazaltowej przez 

kilkuset metrowej długości szczelinę. Lawa ta zasty-

gając utworzyła pokrywę lawową nazywaną trapem 

bazaltowym. Brzeźna ściana trapu bazaltowego wystę-

pująca w nieczynnej części Kopalni „Księginki” – 

stanowisko obserwacyjne nr 10 ścieżki – jest przy-

kładem pomnika przyrody nieożywionej, na którym 

można zaobserwować szczeliny ciosowe tworzące 

kolumny i spękania poprzeczne tworzące razem ścianę 

skalną wyglądem przypominającą poukładane jeden na 

drugim stosy kamiennych talerzy (rys. 11). Wymiary 

tej ściany wynoszą: długość 70 m i wysokość 15 m. 

W nieczynnej części kopalni można również zobaczyć 

  

 

  
Rys. 11. Widok na brzeźną ścianę trapu bazaltowego  

w postaci skalnych stosy talerzy [8] 

 Rys. 12. Widok na Jeziorko zlokalizowane w zalanym 

wyrobisku Kopalni „Księginki” [8] 

  

 

  
Rys. 13. Widok na zwałowisko zewnętrze Łużyckiej Kopalni Bazaltu „Księginki” 
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jeziorko, które powstało w wyniku samo wypełnienia 

wyeksploatowanego podkładu. Woda w tym jeziorku 

swoją szmaragdową barwę zawdzięcza bazaltom i oli-

winom (rys. 12) [8, 19]. Na obrzeżach zachodniej 

czynnej części Kopalni zlokalizowano kolejne stano-

wisko obserwacyjne ścieżki – nr 8, w którym można 

zaobserwować postępującą rekultywację zwałowiska 

zewnętrznego oraz skutki współczesnych procesów 

geomorfologicznych w formie żłobin i rowów powsta-

łych w skutek erozyjnej działalności wód opadowych 

(rys. 13). 

Wzgórze Ostróżek 

Z Kopalni Księginki następuje powrót do Luba-

nia, przy czym ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki Kwisy 

do jej ostatniego elementu – Wzgórza Ostróżek, na 

którym zlokalizowano 5 stanowisk obserwacyjnych, 

z których 3 dotyczą nieczynnej Kopalni Bazaltu Unie-

goszcz. Kopalnia Bazaltu Uniegoszcz, która jest trze-

cim punktem obserwacyjnym dotyczącym terenów 

górnictwa na terenie omawianej ścieżki, eksploatowała 

czop wulkaniczny, który tworzy wzgórze Ostróżek. 

Złoże zostało wyeksploatowane w górnej i stokowej 

części. Eksploatację zakończono w 1999 roku. Wy-

dobywano tutaj bazalt nefelinowy barwy szarosta-

lowej. W obrębie kamieniołomu wyróżnia się dwie 

generacje nefelinów: starsza, która stanowi prawdo-

podobnie pokrywę lawową z nefelinu dzielącego się 

na grube i nieregularne słupy pionowe i młodszy 

reprezentowany jest prawdopodobnie przez partię czo-

pu wulkanicznego. Wody opadowe wód spływają do 

bezimiennego potoku, który zasila dwa zbiorniki wod-

ne poniżej kopalni. Część wód gromadzi się na dnie 

wyrobiska w 3 zbiornikach wodnych o głębokości do 

6 m (rys. 14) [8]. 

Kolejnym stanowiskiem obserwacyjnym są for-

my wulkanizmu punktowego. Formy te występują 

w środkowej części kamieniołomu, między starym 

a nowym wyrobiskiem, znajduje się wzgórze zbudo-

wane z utworów piroklastycznych reprezentowanych 

przez zwietrzałe tufy i konglomeraty, zawierające 

fragmenty lawy zbliżone do lapilli i bomb wulka-

nicznych. Na ścianach tego wzniesienia można zaob-

serwować: niezniszczone pokrywy tufowe, zgorzel 

słoneczny, słupy bazaltowe, które tworzą odwrócony 

wachlarz (tzw. cios współśrodkowy, powstały w wyni-

ku osiadania krzepnącej lawy w kominie wulkanicz-

nym) oraz zwietrzały tuf bazaltowy z grubym ma-

teriałem piroklastycznym (rys. 15). Ponad to na szcze-

gólną uwagę zasługuje ściana bazaltu, która posiada 

cios kolumnowy niespotykany do tej pory w żadnym 

kamieniołomie. Kolumny (szczególnie w centralnej 

części ściany) nie są prostopadłe do podłoża, lecz 

zapadają w kierunku południowo-zachodnim pod 

kątem 20–30 stopni, o średniej grubości 1–1,5 metra 

dając doskonały efekt estetyczny, podobny do plastra 

miodu (rys. 16). 

Teren Kopalni Bazaltu Uniegoszcz mający ogrom-

ne walory przyrodnicze, dydaktyczne i poznawcze zo-

stał zrekultywowany w kierunku rekreacyjno-dydak-

tycznym i oddany do użytkowania odpowiednim 

władzom. Autorzy koncepcji zagospodarowania tego 

terenu [3] proponowali, aby ten teren objęto ochroną 

prawną jako użytek ekologiczny. Spotkało się to 

z aprobatą władz i organizacji ekologicznych i ma 

odzwierciedlenie w publikacji „Skarby przyrody ziemi 

  

 

  
Rys. 14. Widok na zbiorniki wodne na Wzgórzu Ostróżek 
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lubańskiej” [19]. Niestety pomimo swojej atrakcyjnoś-

ci teren ten obecnie jest bardzo zaniedbany. Warto 

w tym miejscu jednak wspomnieć, że przy odpowied-

niej renowacji mógłby stać się jednym z ważniejszych 

punktów turystyczny okolic Lubania. 

Ze Wzgórza Ostróżek bardzo dobrze widać pa-

noramę Lubania wraz z otaczającymi go wzgórzami 

bazaltowymi w formie stożków i pokryw lawowych 

(rys. 17). Widok ten jest idealnym miejscem kończą-

cym trasę ścieżki dydaktycznej Szlakiem Wygasłych 

Wulkanów. 

Turystyczno pieszy szlak wygasłych wulkanów 

W publikacji szczegółowo opisano część tury-

styczno-pieszego Szlaku Wygasłych Wulkanów znaj-

dującego się na terenie Parku Krajobrazowego „Cheł-

  

 

  
Rys. 15. Tufy wulkaniczne na ścianie wschodniej (a) i zachodniej (b) wzgórza zbudowane z utworów piroklastycznych 

  

 

  
Rys. 16. Ściana bazaltu – cios kolumnowy pod kątem 20-30 stopni w oddaleniu (a) i w przybliżeniu (b) 

  

 

 
 

Rys. 17. Widok na panoramę okolic Lubania ze Wzgórza Ostróżek 
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my”. Cały Szlak ciągnie się od Legnickiego Pola do 

Złotoryi i ma długość ok. 85 km. 

Opis obszaru badań 

Administracyjnie Park Krajobrazowy „Chełmy” 

znajduje się w województwie dolnośląskim w powie-

cie jaworskim – gmina Paszowice i Męcinka, w po-

wiecie złotoryjskim – gmina Złotoryja i w powiecie 

legnickim – gmina Krotoszyce oraz gmina i miasto 

Jawor – rys. 18. 

Geograficznie obszar Parku obejmuje Góry i Po-

górze Kaczawskie oraz część Pogórza Izerskiego 

w Sudetach Zachodnich i znajduje się obrębie jednost-

ki geologicznej zwanej metamorfikiem kaczawskim 

o charakterystycznej piętrowej budowie geologicznej, 

w której można wyróżnić dwa piętra: piętro dolne 

zbudowane ze skał sfałdowanych i słabo przeobra-

żonych skał osadowych i magmowych starszego pa-

leozoiku oraz piętro górne zbudowane ze skał nie 

zmienionych skał osadowych i magmowych należą-

cych do górnego karbonu, permu, triasu i górnej kredy. 

Tworzące tą jednostkę serie skalne są pocięte usko-

kami powstałymi w trzeciorzędzie. Podczas trzecio-

rzędowych ruchów tektonicznych na powierzchnię 

Ziemi wydostawała się lawa bazaltowa wykorzystu-

jąca do tego celu głęboko sięgające pęknięcia skorupy 

ziemskiej. Wylewy lawy bazaltowej utworzyły liczne 

formy pokryw i kominów wulkanicznych tworzących 

na terenie Parku najwyższe jego wzniesienia – wznie-

sienie Mszana o wysokości 475 m npm, wzniesienie 

Jastrzęba o wysokości 468 m npm, wzniesienie Czar-

towska Skała o wysokości 463 m npm, wzniesienie 

Rosocha o wysokości 464 m npm i wzniesienie Dęb-

nica o wysokości 463 m npm. Stygnięcie i kurczenie 

lawy bazaltowej spowodowało powstanie słupowej od-

dzielności. W okresie kambru i starszego paleozoiku 

obszar Parku był zalany morzem. Na jego dnie osadza-

ły się piaski, iły, muły oraz silnie działał wulkanizm 

podmorski dostarczający duże ilości lawy i popiołów 

wulkanicznych. Podczas zetknięcia wody morskiej lub 

przesyconych osadów morskich z lawą nastąpiło gwał-

towne jej ochłodzenie. Na skutek tego ochłodzenia 

krzepnąca lawa rozpadała się na kuliste lub elipsoidal-

ne spłaszczone formy zwane poduszkami lub puklami 

ułożonymi obok siebie o średnicy od kilku centyme-

trów do 1 metra. W czwartorzędzie klimat gwałtownie 

się ochłodził i na obszarze tym miało miejsce dwu-

krotne zlodowacenie, które pozostawiło grube osady 

 

Rys. 18. Lokalizacja obszaru badań na tle województwa dolnośląskiego 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 61 

w postaci glin zwałowych – iłów wymieszanych ze 

żwirem, piaskiem i głazami oraz piasków, żwirów 

i licznych głazów narzutowych [2, 4, 6, 10]. 

Najstarsze wzmianki o górnictwie i hutnictwie 

działającym na tym terenie sięgają początków XVI 

wieku i odnoszą się do kopalni rud miedzi, żelaza, 

ołowiu i srebra w okolicy Chełmca, Leszczyny, Sta-

nisławowa i Kondratowa. Na szczególną uwagę za-

sługuje Leszczyna – dawny ośrodek górnictwa i hut-

nictwa miedzi zlokalizowany w dolinie Prusickiego 

Potoku, na terenie którego udostępniono do zwiedza-

nia stare piece hutnicze, wyrobiska i hałdy porośnięte 

lasem. Ożywienie działalności górniczej miało rów-

nież miejsce w II połowie XVIII wieku i na przełomie 

XIX / XX wieku. Ostatnie kopalnie zamknięto na tym 

terenie w XX wieku. W 1974 roku zamknięto kopalnię 

rud miedzi Lena, a w 1999 roku kopalnię barytu 

w Stanisławowie. Likwidacja tych kopalń polegała na 

usunięciu wszystkich urządzeń naziemnych i podziem-

nych, a wejścia do ich podziemnych wyrobisk zostały 

zabezpieczone. Na zbiorniku osadów flotacyjnych 

kopalni Lena utworzono użytek ekologiczny o po-

wierzchni 41,0 ha, na którym nastąpiła naturalna 

sukcesja roślin rzadkich i chronionych. Obecnie jedy-

nie na obrzeżach Parku prowadzona jest eksploatacja 

ze złoża Jawor-Męcinka, Góra Trupień, Krzeniów 

i Winna Góra głównie dla potrzeb drogownictwa i bu-

downictwa [6, 15]. 

Turystyczno-pieszy Szlak Wygasłych Wulkanów 

na mapach jest oznaczony kolorem żółtym i swój po-

czątek bierze w miejscowości Legnickie Pole, a koń-

czy się w Złotoryi na dworcu PKP. Jego długość 

wynosi ok. 85 km. Z Legnickiego Pola Szlak podąża 

na południowy wschód w kierunku miejscowości 

Mikołajowice, w której znajdują się dawne tereny 

złotonośne oraz złoże bazaltu Mikołajowice okresowo 

eksploatowane. Następnie Szlak przechodzi przez 

miejscowość Pawłowice Wielkie (6,5 km), Snowidz 

 

Rys. 19. Lokalizacja turystyczno-pieszego Szlaku Wygasłych Wulkanów na tle mapy Parku Krajobrazowego „Chełmy” [4] 
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(10,0 km) i miasto Jawor (15,8 km). Z miasta Jawor 

Szlak podąża na południowy zachód w kierunku Parku 

Krajobrazowego „Chełmy”. W artykule szczegółowo 

została opisana tylko ta część Szlaku, która znajduje 

się na terenie tego Parku. Podczas opisu tej części 

Szlaku autorzy skupili się tylko na przedstawieniu jego 

walorów, które są związane z budową geologiczną 

oraz z obecną i byłą działalnością górniczą związaną z 

eksploatacją na tym terenie bazaltów. Na rysunku 19 

przedstawiono trasę Szlaku na tle mapy Parku Krajo-

brazowego „Chełmy” [4]. Na mapie tej zaznaczono rów-

nież szczegółowo opisywane w artykule stanowiska. 

Małe Organy Myśliborskie 

Szlak Wygasłych Wulkanów na terenie Parku 

Krajobrazowego „Chełmy” rozpoczyna się od Małych 

Organów Myśliborkich – rys. 20 – będących odsło-

nięciem skał wulkanicznych na wschodnim zboczu 

wyrobiska dawnego kamieniołomu na wzgórzu Rataj 

(wysokość wzgórza 350 m npm) zlokalizowanego na 

21,2 km Szlaku na południe od Myśliborza. W partii 

szczytowej wzgórza zachowane są ślady wczesnośred-

niowiecznego grodziska. Prowadzona eksploatacja od-

słoniła ścianę o wysokości ponad 40 m zbudowaną ze 

słupów bazaltowych przypominających wyglądem pi-

szczałki organów. We wnętrzu częściowo odsłoniętego 

komina wulkanicznego widoczne są wachlarzowato 

ułożone słupy bazaltowe plagioklazowe z doskonale 

rozwiniętym systemem ciosu kolumnowego dzielące-

go skałę na słupy o średnicy od 10 do 30 cm. W skale 

widoczna jest również oddzielność poprzeczna do 

dłuższej osi słupów. Widoczne obydwa systemy spę-

kań są efektem zastygania lawy w trzeciorzędzie. Małe 

Organy Myśliborskie są jednym z pomników przyrody 

nieożywionej utworzonym na terenie Parku 27 lutego 

1965 roku [4, 14]. 

Wąwóz Myśliborski 

Na 26,0 km Szlaku znajduje się Wąwóz Myśli-

borski będący od 1962 roku rezerwatem przyrody 

mającym na celu ochronę paproci języcznika zwy-

czajnego – jej jedynego stanowiska w Sudetach oraz 

stanowisk cisa i jemioły jodłowej. Ochrona obejmuje 

powierzchnię 9,72 ha – w tym 0,90 ha Wąwozu 

podlega ścisłej ochronie. W Wąwozie znajduje się 

również unikatowy w skali kraju las jaworowy. W gra-

nicach rezerwatu znajduje się osobliwość geologiczna 

w postaci wcisowej doliny potoku Jawornik o stro-

mych piętnastometrowych ścianach skalnych ukazują-

cych efekty działalności erozyjnej niedużego górskie-

go potoku trwającej od 3 do 5 milionów lat. Potok 

Jawornik dotarł do skał utworzonych w trakcie wul-

kanizmu podmorskiego i dlatego w Wąwozie tym 

widoczne są bardzo rzadkie w Polsce ślady paleo-

 
 

 

 
 

Rys. 20. Widok na Małe Organy Myśliborskie na wzgórzu Rataj  [11, 12] 

 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 63 

zoicznego wulkanizmu podmorskiego w postaci law 

puklistych i poduszkowych powstałych w wyniku 

krzepnięcia magmy z podmorskich wulkanów [2]. 

Muchowskie Wzgórza 

Muchowskie Wzgórza są najwyższym wynie-

sieniem wschodniej części Pogórza Kaczawskiego 

(475 m). Muchowskie Wzgórza są zbudowane z baza-

nitu wieku prawdopodobnie mioceńskiego i stanowią 

część dawnego komina wulkanicznego z towarzyszącą 

mu pokrywą lawową. Bazanit budujący wzniesienie 

spękany w regularne słupy o średnicy 30–40 cm lub 

nieregularne grube pseudosłupy, do 2 m średnicy (ten 

sposób spękania można obserwować na skałkach wy-

stępujących w najwyższej części Wzgórz). W szczyto-

wej partii Muchowskich Wzgórz, powyżej 450 m npm, 

powszechnie występują ściany i żebra skalne oraz 

rumowiska zbudowane z dużych ostrokrawędzistych 

bloków [7]. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rys. 21. Wąwóz Myśliborski 
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Czartowska Skała 

Na 30,0 km Szlaku znajduje się wzgórze Czar-

towska Skała zwane również Czarcią Skałą będące 

jednym z najlepszych na Dolnym Śląsku odsłonięciem 

komina wulkanicznego bazaltu nefelinitowego z okre-

su trzeciorzędu zlokalizowane w dawnym kamienioło-

mie, w którym w latach 30-tych XX wieku eks-

ploatowano bazalt. Bazalt nefelinitowy ma czarną bar-

wę i drobne nierozróżnialne makroskopowo kryształy. 

Dzieli się na drobne słupy bazaltowe wysmukłe i lekko 

faliste ustawione w sposób pionowy lub prawie pio-

nowy w środkowej części wzgórza, a po jego połu-

dniowo-zachodniej stronie słupy bazaltowe odchylają 

się wachlarzowo ku dołowi, są słabo nachylone i osią-

gają średnicę do 60 cm. Wzgórze Czartowska Skała 

jest od 27 maja 1991 roku pomnikiem przyrody nie-

ożywionej i stanowi w Parku Krajobrazowym „Cheł-

my” jeden z punktów widokowych. Wzgórze Czartowska 

Skała jest siedliskiem roślin chronionych takich jak: 

dziewięćsił bezłodygowy, storczyk męski, wawrzynka 

wilczełyko [11, 15]. 

Ze wzgórza Czartowska Skała Szlak Wygasłych 

Wulkanów prowadzi na północ do miejscowości Po-

mocne (31,6 km), w której znajduje się zamek z po-

łowy XIII i XIV wieku i trzy nowożytne osady pocho-

dzące z XV i XVIII wieku. Następnie Szlak prowadzi 

na północ w stronę nieczynnej kopalni barytu Stanisła-

wów – jednak Szlak nie dochodzi do tej kopalni tylko 

w odległości około 2 km skręca na zachód w stronę 

zabudowań miejscowości Kondratów (35,4 km), w któ-

rej znajdują się ruiny zespołu dworskiego z połowy 

XVIII wieku z dobrze zachowanymi tarasami ogrodo-

wymi i pozostałości parku. Następnie Szlak z miejsco-

wości Kondratów podąża w kierunku zachodnim do 

miejscowości Gozdno (39,7 km) znajdującej się poza 

granicami Parku Krajobrazowego „Chełmy”. 

Pomniki przyrody nieożywionej Parku 

Krajobrazowego „Chełmy” 

Jednym z istotnych walorów Parku Krajobrazo-

wego „Chełmy” są pomniki przyrody nieożywionej. 

Oprócz form powulkaniczny warto zwrócić uwagę na 

inne ślady działalności górniczej i hutniczej. Do szcze-

gólnie interesujących należą: Ciche Szczęście – odsło-

nięcie osadowych skał miedzionośnych oraz Wapień 

Niecki Leszczyny – odsłonięcie wapieni i dolomitów. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
Rys. 22. Czartowska Skała [11, 15, 16] 
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Ciche Szczęście 

Ciche Szczęście jest to kamieniołom zachowany 

jako jeden z niewielu w Polsce, gdzie można obser-

wować bezpośrednio na powierzchni serię miedzio-

nośnego cechsztynu (górny perm). Kopalnia w drugiej 

połowie XIX wieku eksploatowała miedzionośne 

margle, które przerabiano w zachowanych do dzisiaj 

piecach hutniczych. 

Obiekt tej ma unikalne znaczenie naukowe, dy-

daktyczne i dokumentalne (rys.23). Jest to odsłonięcie 

osadowych skał miedzionośnych cechsztyn w nieczyn-

nej kopalni odkrywkowo-głębionowej rud miedzi. Z se-

rii miedzionośnej występuje margiel miedzionośny. Jest 

to ruda miedzi o czym świadczą zielone naloty mi-

nerałów malachitu i niebieskie azurytu. Są to minerały 

wtórne, które powstały z wietrzenia rozproszonych w 

ciemnym tle margli drobnych ziarenek minerałów 

chalkozynu, bornitu, chalkopirytu i innych. W większej 

masie odsłonięte są wapienie dolomityczne środkowego 

cechsztynu oraz piaskowce górnego cechsztynu. Na 

powierzchni spękań wapieni dolomitycznych można 

dostrzec misterne rysunki przypominające bajeczne ry-

sunki. Są to naloty manganowo-żelaziste zwane den-

drytami. W wapieniach o żółtawym zabarwieniu można 

wyszukać odciski fauny (muszli) [11]. 

Wapień Niecki Leszczyny 

Jest to interesujące ze względów naukowych i dy-

daktycznych odsłonięcie wapieni i dolomitów o dłu-

gości ściany 120 m i wysokości do 8 m w sąsiedztwie 

nieczynnego pieca wapienniczego (rys. 24.). Są to osa-

dy morskie peryferyjnej części rowu (niecki) Lesz-

czyny, które ku jego centrum pokrywają osady mie-

dzionośne. Teren otaczający w tym czasie był lądem 

(górny cechsztyn). W odsłonięciu obserwować można 

także drobnoziarniste piaskowce arkozowe o barwie 

czerwonoszarej wykazujące warstwowanie. Dalej w pro-

filu (obserwując od góry) widoczne są cienkoławicowe 

wapienie dolomityczne z przewarstwieniani szaroczer-

wonych mułowców, oraz gruboławicowe wapienie 

dolomityczne i cienkoławicowe wapienie z przewarst-

wieniami marglistymi [11]. 

Podsumowanie 

Rozpoczęcie działalności górniczej związane jest 

z ingerencją w środowisko przyrodnicze w postaci pow-

stających form antropogenicznych (wyrobisk, wewnętrz-

nych i zewnętrznych zwałowisk, składowisk, kopalnia-

nych i dojazdowych dróg, budynków administracyjno-

socjalnych, niszczenia naturalnej szaty roślinnej itp.). 

Jednak po zakończeniu eksploatacji terenom górniczym z 

powodzeniem można nadać nowe funkcje i walory przy-

rodnicze, jeśli rekultywacja i zagospodarowanie zostaną 

odpowiednio zaprojektowane i wykonane oraz wkompo-

nowane w lokalną i regionalną politykę zagospodaro-

wania przestrzennego. Przykładem doskonałego wkom-

ponowania rekultywacji i zagospodarowania terenów 

poeksploatacyjnych jest odpowiednio zaprojektowana 

i wdrożona ścieżka dydaktyczna pieszo-rowerowa Szla-

kiem Wygasłych Wulkanów – wyjątkowe w skali kraju 

przedsięwzięcie edukacyjny łączące funkcje: edukacji 

przyrodniczej w postaci przyrody ożywionej i nieoży-

wionej, gospodarczej w postaci technologii górniczej 

i turystycznej w postaci wycieczek pieszo-rowerowych. 

Innym przykładem równie interesującym jest opisany 

również w niniejszym artykule turystyczno-pieszy Szlak 

Wygasłych Wulkanów znajdujący się na terenie Parku 

Krajobrazowego „Chełmy”. 

 

 
 

 

  
Rys. 23. Pomnik Przyrody Nieożywionej  

„Ciche Szczęście” [11] 

 Rys. 24. Pomnik Przyrody Nieożywionej  

„Wapień Niecki Leszczyny” [11] 
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“TRAIL OF EXTINCT VOLCANOS” IN LOWER SILESIA 

 

Abstract 

The paper deals with positive results of combination of development of present and planned post-mining areas 

with environmental requiremants and condition and spatial development strategy at local and regional level. 

An example of such combination are two trails of extinct volcanos located in Lover Silesia in details described 

in the paper . the first one is „Teaching foot and bicycle path Trail of Extinct Volcanos” located in town and 

commune Luban and second one is „Tourist footpath Trail of Extinct Volcanos located in Chełmy sight-seeing 

park” These trails have been designed taking into account spatial development strategy at local and regional 

level to emphasize natural, tourist, recreational virtues of this area. 
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Klasyfikacja surowców mineralnych na 

nowoprojektowanych przesiewaczach 

z modułowymi sitami gumowymi 

* Zakłady Urządzeń Technicznych „WAMAG” S.A., Wałbrzych 

Streszczenie 

Wzbogacanie surowców mineralnych wymaga rozwiązania szeregu problemów technologicznych, z których 

bardzo istotnym jest wstępne przygotowanie nadawy w procesie klasyfikacji. Mając na względzie powyższe 

w nowoprojektowanych przesiewaczach, które mają realizować procesy klasyfikacji z dużymi sprawnościami 

wdrożono do stosowania gumowe sita modułowe. Zastosowanie tego produktu przedstawiono na przykładach 

zastosowań przemysłowych oraz planowanych do uruchomienia w obiektach przeróbczych krajowych i za-

granicznych. Problem zastosowań optymalnych dla procesu klasyfikacji sit wiąże się nierozłącznie z zasadą 

klasyfikacji na kątach usypowych. Przedstawiony w referacie materiał projektowy, konstrukcyjny oraz ba-

dawczy pozwala na zapoznanie się z kierunkami prac krajowego zaplecza przeróbczego w tym temacie. 

 

 

Wstęp 

W prawie wszystkich instalacjach przeróbki su-

rowców mineralnych przesiewacz jest jedną z podsta-

wowych maszyn technologicznych. Rola i zadania prze-

siewacza są kryterialne dla całego procesu a niejed-

nokrotnie decyduje on o efektach wzbogacania i z tego 

względu poświęca mu się tyle uwagi tak po stronie 

projektowej jak i eksploatacyjnej. Powyższe przyczy-

nia się do tego, że maszyna ta podlega stałemu, cią-

głemu procesowi doskonalenia parametrów technicz-

nych i technologicznych. Przedstawiona i opisana 

w referacie propozycja konstrukcyjna została odniesio-

na do podstaw teoretycznych i porównana z rozwią-

zaniami o podobnej funkcji pracujących na krajowych 

zakładach przeróbczych. Przesiewacz posiadający ła-

maną linię pokładu sitowego, wprawiany w ruch drga-

jący pojedynczym napędem bezwładnościowym, reali-

zuje suchy proces klasyfikacji przy kołowo-eliptycznej 

trajektorii, wg zasad „kątów usypowych” oraz przys-

pieszeń 5g. 

Prowadzenie procesu klasyfikacji na takiej ma-

szynie zrealizuje się w 2006 roku na kilku krajowych 

i zagranicznych obiektach przeróbczych. m. in. 

• PROMUGLEPROJEKT, Nowokuźnieck, Ukraina, 

• Jastrzębska Spółka Węglowa KWK Zofiówka 

Polskie przesiewacze, prezentują wysoki poziom 

i mogą być z powodzeniem eksploatowane w najno-

wszych pomysłach technologicznych z branży mecha-

nicznej przeróbki surowców mineralnych. 

Przez wiele lat pracowano na taką opinię mając 

świadomość, że projektowanie i konstruowanie prze-

siewaczy wibracyjnych wymaga szczególnej dbałości 

w zakresie zachowania i stosowania reguł, którymi 

należy się kierować przy poszukiwaniu optymalnej po-

staci konstrukcyjnej jako układu materialnego o okre-

ślonej formie geometrycznej. 

Przesiewacz zaprojektowany i pracujący przy tra-

jektorii kołowej i eliptycznej gwarantuje to, że w mo-

mencie zetknięcia się nadawy z powierzchnią sita na 

wsypie, poddawana jest ona dużemu przyspieszeniu 

skutkiem czego jej warstwa robi się cieńsza co in-

tesyfikuje wydajność i zwiększa sprawność procesu. 

Jest to niezmiernie istotne, gdyż na początkowym 

odcinku sita decydują się losy jakości procesu. 

Utrzymanie równomiernej i cienkiej warstwy ma-

teriału w rejonie wsypu gwarantuje, że większość zia-



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 68 

ren mniejszych od oczka sita może przez nie przejść 

na pierwszych kilkudziesięciu centymetrach długości 

pokładu sitowego. 

Po uzyskaniu tego efektu należy zwolnić ruch 

materiału celem wysiania pozostałych na sicie ziaren 

mniejszych od jego oczka na tak zwanej założonej 

„linii cięcia”. Zmiana kształtu i pochylenia kołowo-

eliptycznej trajektorii ruchu rzeszota w funkcji prze-

biegu na długości sita wygląda następująco: na po-

czątku przesiewacza elipsa pochylona jest dłuższą osią 

w kierunku wędrówki ziarna po sicie, w środkowej 

części maszyny ma kształt zbliżony do koła natomiast 

na wylocie jej kształt jest identyczny jak na wlocie z tą 

różnicą, że pochylenie jest przeciwne do kierunku 

transportu materiału. 

Taka prawidłowość jest w przypadku kiedy napęd 

bezwładnościowy umieszczony jest nad środkiem cięż-

kości mas w ruchu drgającym. 

Przesiewacz WZ2K–2,2×7,0 uwzględniony w pro-

jektach krajowych z zagranicznych spełnia wszystkie 

kryteria omówione wyżej, posiada kilka cech nowator-

skich, ale głównie jego postać konstrukcyjna wyko-

rzystuje wieloletnie doświadczenia ruchowe zdobyte 

przez krajową myśl techniczną w trakcie eksploatacji 

i uruchomień różnych przesiewaczy. 

Dodatkowym atutem tej maszyny jest fakt, że nie-

sie rozwiązania oczekiwane przez wielu eksploatują-

cych instalacje i węzły klasyfikacji w suchych pro-

cesach rozdziału średnich i drobnych klas ziarnowych 

oraz stwarza nowe możliwości projektantom instalacji 

dla przemysłów wydobywczych, koksownictwa oraz 

kruszyw łamanych. 

Charakterystyka przesiewacza: 

granulacja nadawy  0 do 300 mm 

minimalne ziarno 

podziałowe klas rozdziału  6 mm 

szerokość pokładu sit  2200 mm 

długość pokładu sit  7000 mm 

kąty pochylenia pokładu sit 34° na długości 3000 mm 

 26° na długości 2000 mm 

 18° na długości 2000 mm 

częstość drgań  825 min–1 

skok rzeszota  12 mm 

moc zainstalowana  30 kW 

masa całkowita przesiewacza  13500 kg 

masa w ruchu drgającym  11500 kg 

 

Rys. 1. Schemat intensywności przesiewania na długości sita w przesiewaczu wibracyjnym 
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W procesach technologicznych nowe wydajne 

przesiewacze dają oczekiwane rezultaty dopiero wtedy 

gdy skojarzymy je z odpowiednimi sitami. Z aplikacji 

przemysłowych nasuwa się wniosek, że najbardziej 

udaną formą sit w klasyfikacji ziarnowej są modułowe 

sita gumowe. 

Modułowe sita gumowe to obecnie najbardziej 

udana forma sit stosowanych w procesach klasyfikacji 

ziarnowej. Wstępnie napięte na konstrukcji podsito-

wej, wykorzystują efekt membrany i posiadają wysoką 

dynamikę drgań własnych. 

W efekcie zastosowanie tego typu sit pozwala 

praktycznie w całości wyeliminować zatykanie się 

oczek pokładów przesiewaczy, co zapewnia uzyski-

wanie skuteczności przesiewania powyżej 90%. 
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Inne zalety sit to: 

• wymiar szczelin od 0,1 mm do 100 mm; 

• przedłużona  żywotność i czasy eksploatacji (ich 

żywotność przy przeróbce materiałów łamanych 

wynosi 12 miesięcy, a przy przeróbce węgla – do 

3 lat) 

• wysoką wytrzymałość przy wielokrotnych uderze-

niach i zmiennych obciążeniach, 

 

Rys. 3. Modułowe sita gumowe 

 

 

Rys. 4. Praca sita wykorzystującego efekt membrany 
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• nie ulegają korozji i są odporne na większość sub-

stancji chemicznych, 

• możliwość stosowania w maszynach z płaskimi, 

jak i krzywoliniowymi powierzchniami roboczymi, 

• elastyczne powierzchnie omawianych sit, mające 

szczeliny począwszy od 0,1 mm, nie „zarastają” 

materiałami ilastymi w trakcie przesiewania, czego 

nie można powiedzieć o sitach metalowych. 

• zmniejszenie hałasu, 

• uzyskiwanie dużych skuteczności przesiewania na 

maszynach o małej dynamice ruchu. 

Sita te wykonane są jako moduły przygotowane 

do montażu w przesiewaczach na konstrukcji podsi-

towej bez dodatkowych elementów mocujących takich 

jak: listwy, śruby, kołki, itp.. Po zamontowaniu sit 

w urządzeniu, lico pokładu jest gładkie co sprzyja 

szybkiemu przemieszczaniu się materiału bez zakłóceń 

po sicie i osiąganiu dużych wydajności. 

Walory użytkowe modułowych sit gumowych 

doceniło już wielu użytkowników m.in.: 

• Kieleckie Kopalnie Kwarcytu SA, 

• KSS Świerki, 

• Kopalnia Wapienia Morawica SA , 

• Sandomierskie Kopalnie Dolomitu Sp. z o.o., 

• Kopalnia Piasku Kotlarnia SA 

• Koksownia Przyjaźń, Zdzieszowice, Radlin, 

• Huta Katowice 

 

Podsumowanie 

Stosowanie i zakup przesiewaczy nowej generacji 

wyposażonych w odpowiednie do przeprowadzonego 

procesu sita, przynosi natychmiastowe efekty ekono-

miczne przy zwrocie nakładów inwestycyjnych przed 

upływem roku. 

Intencją autorów jest to aby planowane do wy-

miany na polskich obiektach przeróbczych, a zwłasz-

cza kopalniach surowców skalnych przesiewacze, były 

maszynami na miarę nowych możliwości technicznych 

bez tak zwanych wymian odtworzeniowych. 
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CLASSIFICATION OF THE MINERAL RAW MATERIAL AT THE NEW 

DESIGNED SCREENS WITH MODULAR RUBBER SIEVES 

 

Abstract 

Enrichment of the mineral raw materials require solving of many technological problems, among which of the 

essential importance is preliminary feed preparation in the classification process. Taking into account above 

mentioned matter in the new designed screens, which should serve for the execution of the big efficiency 

classification processes, rubber modular sieves have been implemented. Implementation of this product has 

been presented at the examples of the industrial application and at the designed for the start-up native and 

foreign preparation plants. Problem of the optimum implementations for the sieves’ classification process is 

inseparablely connected with the rule of classification on the angles of repose. Presented in the paper 

constructional and scientific design material allows for getting acquainted with the directions of work of the 

native preparation background in this subject. 
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W Bolesławcu trwa aktualnie największa inwestycja w historii 

miasta. Wiele wysiłku wkładamy w realizację projektu „Oczy-

szczanie ścieków w Bolesławcu”, który pozwoli m.in. na mo-

dernizację i rozbudowę istniejącej 

oczyszczalni ścieków oraz miej-

skiego systemu kanalizacji  mówi 

prezydent Bolesławca Piotr Roman. 

– Jest to niezwykle ważna inwe-

stycja dla nas i dla przyszłych 

pokoleń. 

 
 

 

FUNDUSZ ISPA – PODSTAWOWE INFORMACJE 

ISPA z angielskiego INSTRUMENT FOR STRUCTURAL POLICIES FOR PREACCESSION to 

fundusz Unii Europejskiej, ustanowiony Rozporządzeniem Rady (WE) 1267/1999 z 21 

czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej. 

Fundusz powstał w celu zapewnienia pomocy w zakresie społecznej i gospodarczej spójności 

dziesięciu krajom Europy Środkowo  Wschodniej, kandydującym do członkostwa w UE. 

Pomoc polega na współfinansowaniu dużych projektów inwestycyjnych w dziedzinie ochrony 

środowiska naturalnego oraz transportu. W obszarze środowiska ISPA wspiera 

przedsięwzięcia, które umożliwiają krajom beneficjentom dostosowanie się do 

wspólnotowego prawa ochrony środowiska. W obszarze transportu ISPA wspiera 

przedsięwzięcia, polegające na stworzeniu połączeń sieci krajowych z transeuropejskimi oraz 

ujednoliceniu warunków wykorzystania tych sieci. W latach 2000–2003 Komisja Europejska 

zaakceptowała wsparcie 69 polskich projektów z zakresu ochrony środowiska i transportu. 

Kwota dofinansowania przyznana Polsce przez Komisję Europejską w tych latach 

przekroczyła 350 mln EUR. Dofinansowanie z Funduszu ISPA może stanowić od 60% do 

75% wartości projektu, resztę Beneficjent pokrywa ze środków własnych. 

 

PLANY ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU – „OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

W BOLESŁAWCU” 

Przedsięwzięcie, pozostając w zgodzie z polityką ekologiczną państwa i UE, przyczyni się 

do spełnienia celów „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”, będącej narzędziem 

polityki regionalnej, prowadzącej do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Dolnego 
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Śląska. Przyczyni się także do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy 

obywatelami Unii. 

Dofinansowanie w wysokość 60% wydatków kwalifikowanych, tj. ok. 11 min EUR, 

oznacza akceptację Komisji Europejskiej dla celowości przedsięwzięcia i służyć ma jego 

realizacji na odpowiednim poziomie. 40% środków, tj. 7,3 min EUR, dołożą ze swoich 

budżetów miasto oraz gmina wiejska Bolesławiec. Realizacja przedsięwzięcia, zgodna ze 

„Strategią Rozwoju Miasta Bolesławiec”, prowadzić będzie do osiągnięcia wysokiego 

standardu infrastruktury cywilizacyjnej w mieście. Głównym celem projektu jest stworzenie 

globalnych warunków ochrony granicznej rzeki Odry i jej dopływu  rzeki Bóbr, w związku z 

osiągnięciem stopnia oczyszczania ścieków komunalnych zgodnego z wymaganiami 

prawodawstwa polskiego i unijnego. Pośrednim efektem bolesławieckiego przedsięwzięcia 

będzie poprawa zdrowia mieszkańców terenów Polski i Niemiec w pasie po obu stronach 

granicznej rzeki Odry, poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzek Bóbr i Odry, które 

zaopatrują w wodę wiele aglomeracji miejskich. 

Realizacja projektu pozwoli na całkowite rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w 

mieście i gminie Bolesławiec. Po jego zrealizowaniu cała ludność miasta i część 

mieszkańców gminy zostanie objęta siecią kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do 

zmodernizowanej i rozbudowanej do przepustowości docelowej. 

W szczególności osiągnięte będą następujące cele: 

 zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 10 000 m3/d do 15 000m3/d i 

osiągnięcie stopnia usuwania azotu i fosforu zgodnego z normami Unii Europejskiej; 

 redukcja zrzutu zanieczyszczeń do rzeki Bóbr; 

 pośrednim celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców terenów Polski i Niemiec w pasie 

po obu stronach granicznej rzeki Odry, poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki 

Bóbr i Odry. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, a uzbrojenie 

terenów przemysłowych zachęci nowych inwestorów do rozpoczynania nowej działalności 

gospodarczej a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. 

 

CHRONOLOGIA 

Pierwszym ważnym dokumentem dla projektu było Memorandum Finansowe, umowa 

międzynarodowa zawarta pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską, na mocy której 

określono zasady przyznania środków pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu 

Polityki Strukturalnej ISPA dla Gminy Miejskiej Bolesławiec. 16 sierpnia 2002 r. 

Memorandum podpisała Komisja Europejska. Memorandum określiło maksymalną wysokość 

kwalifikowanych nakładów ze środków publicznych lub równorzędnych, które mogą być 

brane pod uwagę dla obliczenia wysokość pomocy na 18,25 min EUR. 

 

Udział pomocy przyznanej przez Wspólnotę na sfinansowanie przedsięwzięcia ustalono 

na 60% całości nakładów ze środków publicznych lub równorzędnych, co stanowi 10,95 min 

EUR. Pozostałe 40% beneficjent sfinansuje ze środków własnych i pożyczek. 

Zgodnie z Memorandum Finansowym okres realizacji projektu obejmuje czas od 

podpisania Memorandum przez Komisję Europejską -16 sierpnia 2002 r. do 31 grudnia 2006r. 
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ZAKRES PROJEKTU 

Zgodnie z treścią Memorandum zakres rzeczowy 

projektu obejmuje cztery zadania: 

• „Inżynier kontraktu i pomoc techniczna dla PIU 

w Bolesławcu”, 

• „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej”, 

• „Modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście 

Bolesławiec”, 

• „Kanalizacja w mieście Bolesławiec”. 

 

I. 

„INŻYNIER KONTRAKTU I POMOC TECHNICZNA DLA PIU W BOLESŁAWCU” 

Nadzór nad realizacją całego projektu zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego. 

Inżynier zabezpiecza profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad prowadzonymi 

robotami, zapewnia zgodność wykonanych robót z ich technicznymi i kontraktowymi 

wymaganiami, monitoruje postęp prac. 

Termin realizacji kontraktu – od stycznia 2005 do grudnia 2007. 

Wartość kontraktu – 738 336,00 EUR. 

 

II. 

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KANALIZACJI WIEJSKIEJ” 

– nowy przebieg trasy, – glofiltry_Brzeznik 

Wykonanie nowej kanalizacji grawitacyjnej o długości 

24 759 m, kanalizacji ciśnieniowej o długości 14 109 m, 

12 sztuk pompowni ścieków i związane z tym roboty 

towarzyszące oraz budowa 2 pompowni przydomowych. 

Inwestycja realizowana jest na terenie czterech 

miejscowości Gminy Bolesławiec: Brzeźnik, Nowa, 

Mierzwin, Ocice. 

Termin realizacji kontraktu - od listopada 2004 

do listopada 2006. 

Dotychczas zrealizowano 94,4% zakresu rzeczowego kontraktu.  

Kontrakt, podpisany 15 października 2004 r., opiewa na 1997 999 EUR. 

 

III. 

„MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC” 

– oczyszczalnia 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości 

15 000 m3/dobę, uwzględniającej potrzeby rozwojowe 

miasta i gminy Bolesławiec. Jej modernizacja zapewni 

wyższy, niż dotychczasowy, stopień oczyszczania 

ścieków, spełniający wymogi norm prawodawstwa 

polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej, w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto zostanie 

zmniejszona uciążliwość obiektu dla otoczenia. 
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Termin realizacji kontraktu, podpisanego 

19 listopada 2004 roku, upływa w XI 2006 

(dotychczas zrealizowano 66,5% zakresu 

rzeczowego kontraktu). 

Wartość przedmiotowego kontraktu wynosi  

 4 506 542 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

„KANALIZACJA W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC” 

– kanalizacja miejska, 

Wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej długości 

około 28 913 m, budowa 5 przepompowni sieciowych 

oraz modernizacja części sieci już istniejącej, odpro-

wadzającej ścieki z terenu miasta do zmodernizowanej 

oczyszczalni ścieków. 

Termin realizacji robót – od lipca 2005 do grudnia 

2006. Dotychczas zrealizowano 80,6% zakresu 

kontraktu, którego wartość to 8 580 303 EUR. Umowę 

podpisano 12 maja 2005 roku. O ważnych etapach realizacji projektu bieżących informacji 

dostarcza prasa i telewizja lokalna oraz władze miasta Bolesławiec. 

(www.ispa.um.boleslawiec.pl, www.um.boleslawiec.pl). 
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Zakład Przeróbczy położony jest w miejscowości Suszki, w po-

łudniowej części gminy i powiatu Bolesławiec w województwie 

dolnośląskim. Misją Spółki „Ekoceramika” jest wydobywanie glin 

i przeróbka surowców ceramicznych w sposób zapewniający ochro-

nę środowiska naturalnego we wszystkich aspektach działalności 

firmy. Przyjętą misję Spółka realizuje drogą ciągłego doskonalenia 

umiejętności i metod pracy zapewniających ochronę środowiska.

SURMIN – KAOLIN S.A. oferuje wzbogacone wysokogatunkowe surowce 

ilaste dla wielu gałęzi przemysłu. Nasz program produkcyjny obejmuje kaoliny 

o różnorodnym przeznaczeniu, surowce ilaste białowypalające się, piaski 

przemysłowe, w tym:

 Dla zapewnienia skutecznego wypełnienia zadeklarowanej misji Spółka 

ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali System 

Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą „ISO 14001:2004 Systemy 

zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.”.  

RYNEK KAOLINÓW

Ř Udział w rynku polskim około 40 % 

Ř Główne branże przemysłowe:

 przemysł ceramiczny (płytki ceramiczne,  

 porcelana, wyroby sanitarne, kamionka),  

 produkcja gumy, farb, tworzyw sztucznych, 

   „Ekoceramika” Spółka z o.o. jest jednym z głównych producentów glin 

ceramicznych w Polsce. Zakład funkcjonuje na rynku dopiero od października 2000 roku lecz posiada ponad 

czterdziestoletnią tradycję. "EKOCERAMIKA" powstała w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „EKOCER”. W 2004 roku oddano nowy zakład przeróbki gliny „Janina” w Suszkach. 

Przedsiębiorstwo składa się z dwóch oddziałów górniczych – „Zebrzydowa” i „Janina”.

 

SUROWCE CERAMICZNE – do produkcji porcelany, porcelitu, kamionki, płytek 

 i wyrobów sanitarnych, 

KAOLINY DLA PRZEMYSłÓW NIE CERAMICZNYCH – do produkcji gumy, farb, 

 tworzyw sztucznych, papieru, włókna szklanego i innych.

 

 przemysł papierniczy, produkcja włókna szklanego, budownictwo 

 (biały cement, inne), inne przemysły.



Obecna Konferencja Naukowa pt. „Optymali-
zacja i wykorzystanie zasobów geologicznych na 
terenie Dolnego Śląska i Saksonii” jest 
dofinansowana ze środków Programu Inicja-
tywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny 
Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita 
Polska (Województwo Dolnośląskie) oraz środ-
ków budżetu państwa. Celem konferencji jest 
zapoznanie z zasobami geologicznymi Dolnego 
Śląska i Saksonii i możliwościami ich zagospo-
darowania oraz rozszerzenie współpracy mię-
dzynarodowej. Do udziału w tej Konferencji 
zaprosiliśmy Polską Akademię Nauk – Sekcję 
Wykorzystania Surowców Mineralnych KG, 
Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, 
przedsiębiorców eksploatujących lokalne surow-
ce mineralne oraz Samorząd Lokalny. Jesteśmy 
przekonani, że wymiana doświadczeń, konsul-
tacje z naukowcami przyczynią się do dalszego 
rozwoju regionu w celu przemysłowego wyko-
rzystania istniejących zasobów geologicznych. 
Pozwoli ona również wzmocnić działania BTG 
dotyczące wspierania i rozwoju przedsiębior-
czości czego rezultatem jest tworzenie nowych 
miejsc pracy co przyczyni się do rozwoju i pro-
mocji Miasta i Powiatu Bolesławieckiego.

Fot. 2. Upadowa Skipowa Kopalni Gipsu i Anhydrytu  
 „Nowy Ląd” sp. z o.o. w Niwnicach

Fot. 1. Przemiałownia Anhydrytu Kopalni  
 Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” sp. z o.o. 
 w Niwnicach

Fot. 3. Wyrobisko podziemne Kopalni Gipsu i Anhydrytu 
 „Nowy Ląd” sp. z o.o. w Niwnicach

Fot. 4. Upadowa Pole Radłówka Kopalni Gipsu 
 i Anhydrytu „Nowy Ląd” sp. z o.o. w Niwnicach


