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Abstract: The rational management of raw materials resources requires utilization all useful mineral
types occurring in a deposit, i.e. associated mineral raw materials and waste mineral materials which
come from exploration process. The associated mineral raw materials and mineral waste materials are
often accumulated in anthropogenic deposits. The quality of raw material is a superior criterion which
stimulates the possibility of its utilizations.
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KOPALINY TOWARZYSZ¥CE, MINERALNE SUROWCE
ODPADOWE, Z£O¯A ANTROPOGENICZNE
Racjonalna gospodarka zasobami kopalin czy ich kompleksowe, a przede wszystkim kompletne wykorzystanie wymaga rozwi¹zania kilku problemów. Maj¹ one charakter z³o¿owo-surowcowy a dotycz¹ kopalin towarzysz¹cych, mineralnych surowców odpadowych, a przede
wszystkim z³ó¿ antropogenicznych. Wszystkie te pojêcia funkcjonuj¹ w geologii z³o¿owej,
gospodarce surowcami mineralnymi czy górnictwie. Niektóre od doæ dawna.
Kopaliny towarzysz¹ce zosta³y zdefiniowane m.in. przez Niecia (1994). Rozumie siê
przez nie odmiany wystêpuj¹ce w s¹siedztwie kopaliny g³ównej. Mog¹ te¿ byæ z ni¹ równolegle eksploatowane, natomiast ich samodzielne wydobycie bywa bardzo czêsto nieop³acalne.
Niekiedy ³¹czy siê bowiem z potrzeb¹ selektywnego eksploatowania tych kopalin ze z³o¿a.
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Mineralne surowce odpadowe powstaj¹ w efekcie prowadzenia prac udostêpniaj¹cych
i eksploatacyjnych. Pojawiaj¹ siê równie¿ w wyniku procesów przeróbczych i przetwórczych
(m.in. Rosik-Dulewska 2006, Bolewski 1992). Czynnoci te stymuluj¹ ich podzia³. W efekcie
ró¿ni¹ siê one pomiêdzy sob¹ w³aciwociami. Wynika to z charakteru procesów prowadz¹cych do ich powstania. Wród odpadów poprzeróbczych mo¿na wyró¿niæ pierwotne i wtórne
(przeobra¿one). Te ostatnie tworz¹ siê w wyniku procesów niszcz¹cych strukturê mineralnych sk³adników tych odpadów. Prezentowane przez mineralne surowce odpadowe wartoci
u¿ytkowe mog¹ byæ inne ani¿eli w przypadku kopalin naturalnych.
Nie wszystkie kopaliny towarzysz¹ce czy odmiany mineralnych surowców odpadowych
znajduj¹ natychmiastowe zastosowanie praktyczne. Z myl¹ o zapobie¿eniu ich bezpowrotnej
stracie oraz stworzeniu mo¿liwoci wykorzystania w przysz³oci, coraz czêciej bywaj¹ deponowane na tzw. z³o¿ach wtórnych czy antropogenicznych. Termin ten zaproponowano dla
zwa³ów i osadników gromadz¹cych kopaliny towarzysz¹ce i mineralne surowce odpadowe.
Jedn¹ z pierwszych prób ich zdefiniowania podj¹³ Bolewski (1990). Szerzej zagadnienia i problemy wynikaj¹ce z powstawania tego typu z³ó¿ omówi³ Nieæ (1999). Wed³ug Bolewskiego
(1990) s¹ to (...)nagromadzenia kopaliny u¿ytecznej utworzone przez cz³owieka w rezultacie
wytwarzania odpadów kopalnianych, przeróbczych, technologicznych w czasie, gdy nie znany by³ inny sposób ich wykorzystania(...). Z kolei Nieæ (1999) uwa¿a, ¿e z³o¿a te powinny:
 gromadziæ kopaliny czy surowce mineralne posiadaj¹ce w³aciwoci decyduj¹ce o ich
u¿ytecznoci;
 poprzez wykorzystanie przynosiæ po¿ytek gospodarczy. Zale¿eæ to bêdzie m.in. od iloci i zaistnienia warunków umo¿liwiaj¹cych podjêcie eksploatacji.
Jak w takiej sytuacji wygl¹daj¹ mo¿liwoci praktycznego wykorzystania kopalin towarzysz¹cych czy mineralnych surowców odpadowych? Czym s¹ uwarunkowane i rozwi¹zania
jakich problemów wymagaj¹? Czy i jak ta sytuacja odbiega od maj¹cej miejsce w przypadku
gospodarowania naturalnymi kopalinami? Czêciowo odpowied na te pytania mo¿na zaleæ
w sformu³owaniach stanowi¹cych treæ odpowiednich, istniej¹cych i obowi¹zuj¹cych wytycznych czy zarz¹dzeñ a tak¿e treci Prawa geologicznego i górniczego (1994). Zagadnienia
te dotycz¹ bowiem problemów wynikaj¹cych m.in. z zasad geologicznego dokumentowania
kopalin. Zagospodarowanie kopalin towarzysz¹cych i mineralnych surowców odpadowych
jest problemem z³o¿onym. Wp³yw na tak¹ decyzjê powinien mieæ nie tylko planowany efekt
surowcowy, ale tak¿e przes³anki ekologiczne i agrotechniczne.
Nasze rozwa¿ania ogranicz¹ siê do analizy roli i znaczenia badañ mineralogicznych
zmierzaj¹cych do rozwi¹zania tych problemów. Potrzeba ich realizacji by³a podnoszona ju¿
wczeniej (m.in. Ratajczak & Bahranowski 1994, Ratajczak 2003).

W£ACIWOCI SUROWCOWE KOPALIN TOWARZYSZ¥CYCH
I MINERALNYCH SUROWCÓW ODPADOWYCH
Atrybutem, zarówno kopalin towarzysz¹cych, jak i mineralnych surowców odpadowych, decyduj¹cym o ich wykorzystaniu jest u¿ytecznoæ. Jej ocena obejmuje ustalenie wielu parametrów. W przypadku kopalin towarzysz¹cych s¹ nimi:
 forma i warunki zalegania;
 rodzaj, jakoæ i w³aciwoci surowcowe;
 wielkoæ zasobów.
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Podobnie jak w przypadku gospodarki naturalnymi surowcami mineralnymi, kryterium
nadrzêdnym stymuluj¹cym tê sytuacjê, pozostaje jakoæ surowcowa. Ta z kolei zale¿y od wielu czynników. Jednym z nich, w niektórych przypadkach najwa¿niejszym, jest znajomoæ sk³adu
mineralnego. St¹d te¿ wa¿na rola i koniecznoæ wykonywania tego typu badañ. Zmierzaæ one
powinny do ustalenia sk³adu fazowego  jakociowego i ilociowego. Ich celem winna byæ
tak¿e identyfikacja cech i w³aciwoci strukturalnych oraz teksturalnych utworów (Bolewski
1985). Wskazane jest, aby badania te wychodzi³y naprzeciw oczekiwanemu niekiedy przez
technologów dok³adnemu rozpoznaniu mineralogicznemu tych kopalin czy surowców.
Pojawienie siê kopalin towarzysz¹cych, a zw³aszcza niektórych odmian mineralnych,
surowców odpadowych czy z³ó¿ antropogenicznych jest efektem ingerencji cz³owieka w gospodarowanie zasobami kopalin. Przez to powoduje powstanie odstêpstw czy anomalii surowcowych ró¿ni¹cych czêæ, zw³aszcza odpadów, czy te¿ z³o¿a wtórne od kopalin czy nagromadzeñ naturalnych. Z³o¿a antropogeniczne teoretycznie powinny gwarantowaæ stabilnoæ
i niezmiennoæ cech surowcowych gromadzonych utworów. Nie zawsze jednak tak siê dzieje
i nie zawsze jest to mo¿liwe. Bardzo czêsto wystêpuj¹ca niejednorodnoæ surowcowa z³ó¿
wtórnych wed³ug Niecia (1999) mo¿e byæ zwi¹zana z:
 zró¿nicowaniem litologicznym i petrograficznym sk³adowanego materia³u,
 segregacj¹ materia³u (lub jej brakiem),
 zachodz¹cymi przemianami mineralogicznymi.
Tak ujête zagadnienie kopalin towarzysz¹cych, mineralnych surowców odpadowych
czy z³ó¿ antropogenicznych w kontekcie problematyki mineralogicznej powoduje pojawienie siê niejako dwóch odmian odpadów czy kopalin:
1) Pierwsza obejmuje g³ównie kopaliny towarzysz¹ce oraz poeksploatacyjne odmiany mineralnych surowców odpadowych. Rzadziej zaliczyæ tutaj mo¿na odpady poprzetwórcze. Ich wspóln¹ cech¹ jest to, ¿e reprezentuj¹ one materia³y o sk³adzie mineralno-chemicznym czy cechach strukturalno-teksturalnych zbli¿onych a nawet to¿samych
z kopalinami naturalnymi.
2) W sk³ad drugiej wchodzi wiêkszoæ poprzetwórczych odmian mineralnych surowców
odpadowych. Procesy technologiczne zwi¹zane z ich powstaniem niekiedy mog¹ prowadziæ do zmiany ich charakteru mineralno-chemicznego oraz strukturalno-teksturalnego.
Bywa równie¿, ¿e fenomenologia z³ó¿ antropogenicznych powoduje zaistnienie w niektórych sytuacjach procesów ska³otwórczych prowadz¹cych do transformacji ich sk³adników.

BADANIA MINERALOGICZNE KOPALIN TOWARZYSZ¥CYCH
I MINERALNYCH SUROWCÓW ODPADOWYCH
Rozwi¹zanie problemów mineralogicznych w przypadku kopalin towarzysz¹cych i mineralnych surowców odpadowych, podobnie jak w przypadku kopalin naturalnych, obejmowaæ
powinno g³ównie realizacjê celów poznawczych czy podstawowych. W ich zakres wchodzi
m.in. oznaczenie sk³adu chemicznego i mineralnego a tak¿e uziarnienia, morfologii ziarn,
zawartoci sk³adników szkodliwych oraz czêci organicznych a nawet sk³onnoci do samozap³onu.
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Pojawiaj¹ce siê wspomniane anomalie surowcowo-z³o¿owe stawiaj¹ przed badaniami
mineralogicznymi nowe zadania. Sfera badañ podstawowych bywa wówczas rozszerzona
o identyfikacjê:
 procesów minera³otwórczych zachodz¹cych w z³o¿ach wtórnych,
 nowopowsta³ych sk³adników fazowych wtórnych odpadów poprzetwórczych.
Badania mineralogiczne realizowane w przypadku kopalin towarzysz¹cych i mineralnych surowców odpadowych s¹ prowadzone z wykorzystaniem typowych metod stosowanych dla kopalin naturalnych. W ostatnich latach zosta³y one poszerzone. Wynika³o to z wywo³ywanej ich obecnoci¹ uci¹¿liwoci rodowiskowej. Powoduje ona, ¿e tradycyjny wachlarz
stosowanej analityki mineralogicznej mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹cy. Dotyczy to zw³aszcza sytuacji, w których nale¿y zidentyfikowaæ domieszki mog¹ce byæ ród³em zanieczyszczeñ rodowiska (M¹czka 2002).
Zasygnalizowane wy¿ej problemy powoduj¹, ¿e badania mineralogiczne powinny dotyczyæ trzech obszarów:
1) kopalin towarzysz¹cych wystêpuj¹cych w z³o¿ach naturalnych;
2) kopalin towarzysz¹cych i mineralnych surowców odpadowych zgromadzonych w z³o¿ach antropogenicznych;
3) mineralnych surowców odpadowych, w przypadku których procesy przetwórcze doprowadzi³y do zmian chemiczno-mineralnych czy dotycz¹cych struktury wewnêtrznej
ich sk³adników; s¹ to zwykle wspomniane odpady wtórne.
W pierwszym przypadku zakres i rodzaj badañ mineralogicznych jest zbli¿ony do realizowanego w sytuacji kopalin naturalnych obecnych w z³o¿u. Bywa, ¿e s¹ one wykonywane
z racji potrzeby geologicznego dokumentowania kopalin czy te¿ wymogów norm decyduj¹cych o ich praktycznym wykorzystaniu.
W sytuacji z³ó¿ antropogenicznych potrzeba realizacji badañ mineralogicznych wynika
z kilku przes³anek:
 S³ab¹ stron¹ tych z³ó¿ jest szczup³oæ danych dotycz¹cych m.in. w³aciwoci surowcowych deponowanego materia³u. Fakt ten czêsto uniemo¿liwia ocenê mo¿liwoci ich
utylizacji a w efekcie i zbytu.
 Bardzo czêstej niejednorodnoci w przypadku materia³ów zgromadzonych w tych z³o¿ach. Jest to uzale¿nione od wielu czynników. Nale¿¹ do nich m.in. historia i sposób
formowania z³o¿a. Bywa, ¿e czêæ materia³u zosta³a w nich zgromadzona w sposób
nieselektywny.
 Niektóre z cech determinuj¹cych w³aciwoci surowcowe materia³ów zgromadzonych
w z³o¿ach wtórnych w stosunku do materia³ów pierwotnych uleg³y transformacji. Dzieje siê tak dlatego, ¿e s¹ one poddawane oddzia³ywaniu czynników hipergenicznych, a te
nale¿¹ do najbardziej dynamicznych w wierzchnich partiach skorupy ziemskiej. Wynika to ze wzajemnego oddzia³ywania sk³adników i czynników litosfery, hydrosfery, biosfery i atmosfery. St¹d bardzo aktywne i stosunkowo szybko przebiegaj¹ce w zgromadzonych materia³ach procesy przeobra¿eniowe.
 Potrzeby identyfikacji procesów zachodz¹cych pomiêdzy sk³adnikami  komponentami mineralnymi materia³ów zgromadzonych na ha³dach. Wiedza ta jest niekiedy
nieodzowna, jako ¿e procesy te prowadz¹ do zmiany w³aciwoci surowcowych materia³ów.
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 Wykorzystanie zgromadzonych materia³ów w ochronie rodowiska. Wymaga to realizowania zupe³nie innego ni¿ w przypadku problematyki surowcowej zakresu badañ.
Zosta³ on zaproponowany przez Ratajczaka i Strzelsk¹-Smakowsk¹ (2007). Jego celem
jest wykazanie mo¿liwoci zastosowania, zarówno kopalin towarzysz¹cych, jak i mineralnych surowców odpadowych np. jako sorbentów mineralnych, komponentów do budowy przes³on hydroizolacyjnych, neutralizatorów.
Trzeci obszar badañ w polskich realiach obejmuje g³ównie odpady poelektrowniane.
Zalicza siê do nich m.in. popio³y i ¿u¿le oraz reagipsy. Mo¿e obejmowaæ równie¿ grupê odpadów powsta³ych w drodze chemicznych procesów wzbogacania. Ten rodzaj odpadów z uwagi
na swoja specyfikê wymaga realizacji zupe³nie osobnego, ni¿ w przypadku tradycyjnym, zakresu badañ. Wynika to z dwóch przes³anek:
1) traktowania ich jako substytutów mineralnych,
2) problemów ochrony rodowiska.
W praktyce oznacza to potrzebê oznaczania m.in.:
 zawartoci metali ciê¿kich, pierwiastków toksycznych, promieniotwórczych a niekiedy
równie¿ galu, germanu, selenu i zwi¹zków siarki;
 obecnoci faz Fe, Si, S a tak¿e odmian po³¹czeñ substancji organicznej;
 wystêpowania tzw. mikrosfer.
Problem wykorzystania tej odmiany mineralnych surowców odpadowych w ochronie
rodowiska powinien obj¹æ tak¿e oznaczenie niektórych cech fizykochemicznych. S¹ nimi
wymywalnoæ metali, sorpcja (w³aciwoci jonowymienne i powierzchnia w³aciwa), cechy
katalityczne i tiksotropowe.
Praktyka geologiczno-górnicza czy zwi¹zana z gospodark¹ surowcami mineralnymi
w warunkach polskich bardzo czêsto powoduje, ¿e mamy do czynienia z potrzeb¹ rozwi¹zania problemów wynikaj¹cych z faktu tworzenia z³ó¿ antropogenicznych. Pojawiaj¹ siê sytuacje wymagaj¹ce rozwi¹zania. Wymagaj¹ one bardzo czêsto wykonania analiz wchodz¹cych
w zakres badañ mineralogicznych. Oto niektóre przyk³ady.
W KWB Be³chatów S.A. istnieje z³o¿e antropogeniczne gromadz¹ce kredê jeziorn¹.
Opady atmosferyczne powoduj¹, ¿e nastêpuje w nim wymywanie czêci organicznych. Gromadz¹ siê one u podnó¿a z³o¿a, co prowadzi do naturalnego podzia³u z³o¿a z uwagi na charakter surowcowy zalegaj¹cych w nim materia³ów. Obecnoæ czêci organicznych wyranie wp³ywa na sk³ad kredy, ograniczaj¹c jej mo¿liwoci utylitarne. Problemy te spowodowa³y, ¿e s³u¿by
geologiczne Kopalni rozwa¿a³y mo¿liwoæ stworzenia mapy surowcowej zwa³u, uwzglêdniaj¹cej zmiennoci fizykochemiczne zgromadzonej kredy. Zachodzi³a te¿ potrzeba przeprowadzenia aktualnych badañ, maj¹cych na celu uchwycenie zachodz¹cych zmian (Winiewski
1998). Podobny problem w przypadku KWB Be³chatów pojawi³ siê w sytuacji z³o¿a wtórnego i³ów beidelitowych. I tutaj oddzia³ywanie czynników atmosferycznych spowodowa³o
zmianê ich jakoci surowcowej ograniczaj¹c przez to zbyt. Wykorzystywane one by³y m.in.
przez zak³ady ceramiczne w Opocznie.
Badania granulometryczne i mineralogiczne odpadów po by³ym górnictwie rud ¿elaza
w rejonie czêstochowskim wykaza³y zmiany w stosunku do i³ów doggerskich  pierwotnego
i macierzystego sk³adnika tych z³ó¿. Ju¿ wczeniej Greszta (1963) stwierdzi³ zró¿nicowanie
granulometryczne tych osadów. Wp³yw erozji wodnej a tak¿e eolicznej doprowadzi³ do nadania utworom ilastym charakteru piaszczystego czy mu³kowego. Spostrze¿enia te zosta³y po-
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twierdzone przez Ratajczaka (1998). I³y poeksploatacyjne zalegaj¹ce w ha³dach wykazuj¹
wyrany ubytek frakcji najdrobniejszej. Z kolei badania mineralogiczne wykaza³y pojawienie
siê w nich gipsu i minera³ów mieszanopakietowych typu illit/smektyt. Obecnoæ obu tych faz
mo¿e stanowiæ rezultat procesów hipergenicznych zachodz¹cych na ha³dach. Powoduje zmianê ich w³aciwoci surowcowych.
Cech¹ wspóln¹ odpadów poflotacyjnych pochodz¹cych z procesów wzbogacania rud
Zn-Pb jest znaczna wymywalnoæ obecnych w nich metali, w tym ciê¿kich i toksycznych.
Mo¿e ona dochodziæ do 90% (Chodyniecka & Haber 1995). Zdaniem Pawlikowskiego i Mazurka (2000) sprzyja temu stwierdzone rozdrobnienie dolomitów zgromadzonych na ha³dach,
a przez to zwiêkszenie powierzchni reaguj¹cych z otoczeniem, m.in. z wodami opadowymi.
Zachodz¹ce wewn¹trz tych zwa³ów procesy minera³otwórcze mog¹ te¿ doprowadziæ do powstania nowych faz mineralnych. S¹ nimi: gips, kalcyt, baryt, minia rodzima (Joñczy 2006).
Wykazano te¿ metasomatyczne podstawianie kationów Zn, Pb, Cd w dolomicie czy te¿ zachodz¹ce procesy dedolomityzacji.
Szczególne intensywne przemiany zachodz¹ w przypadku odpadów poeksploatacyjnych
i poprzeróbczych wêgli kamiennych. Prowadz¹ one zazwyczaj do ich wyranej dezintegracji.
Rozk³adowi ulega te¿ piryt. Procesy te zmierzaj¹ do zmiany sk³adu fazowego zgromadzonego
materia³u (Szczepañska et al. 1988). Rozk³adowi ulegaj¹ przede wszystkim farmboidalne
i metakoloidalne formy pirytu. Pospolite s¹ pseudomorfozy tych form wype³nione gipsem.
W krótkim stosunkowo czasie (kilkunastu lat) siarczki te w materiale z³o¿owym praktycznie
zanikaj¹.
W rozwa¿aniach tych pominiêto zagadnienia opróbowania materia³u analitycznego
w przypadku z³ó¿ antropogenicznych. Tym niemniej jest to problem bardzo wa¿ny, nieroz³¹cznie zwi¹zany z omawian¹ problematyk¹. Nie mieci siê jednak w zakresie zagadnieñ bêd¹cych treci¹ tego artyku³u.
Praca ta stanowi rezultat badañ wykonanych w ramach dzia³alnoci statutowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica nr 11.11.140.158.
Praca by³a prezentowana na Sesji Naukowej organizowanej przez Katedrê Mineralogii,
Petrografii i Geochemii pt. 90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii w AGH.
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