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1. Wstęp
Nośnikami energii pierwotnej są organiczne paliwa kopalne, paliwo jądrowe, geotermia oraz źródła niekonwencjonalne. Do paliw kopalnych należą: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Prognozy światowego wydobycia węgla kamiennego i brunatnego są obiecujące. Do 2100 roku przewiduje się ponadtrzydziestopięcioprocentowy udział tych nośników w produkcji energii [4]. Jak widać, udział ten jest znaczący.
Węgiel kamienny jest nieodnawialnym źródłem energii. Według obecnie rozpoznanych
zasobów jego wystarczalność ocenia się na 200 lat, przy założeniu stałego tempa zużycia.
Kraje wysoko rozwinięte stopniowo wprowadzają do energetyki czystsze paliwa konwencjonalne (np. gaz ziemny). Coraz istotniejszą rolę będą odgrywać alternatywne źródła energii pierwotnej.
Polska obecnie znajduje się na ósmym miejscu w rankingu światowych producentów
węgla kamiennego. Nasz kraj długo pozostanie czołowym producentem węgla kamiennego
i konsumentem energii bazującej na tym nośniku. Udział węgla kamiennego i brunatnego
w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi 95% (w tym węgla kamiennego 63%).
Realizowany w państwie model rozwoju gospodarczego powinien przebiegać z akceptacją
społeczną, która ma duży wpływ na podejmowane decyzje, a człowiek wysuwany jest na
pierwszy plan wszelkich przedsięwzięć.
W 1965 r. wybitny polski uczony Walery Goethel wprowadził termin sozologia, oznaczający naukę o przyczynach i następstwach przemian zachodzących w przyrodzie w wyniku działalności człowieka. Sozologia zajmuje się kompleksowymi zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym pod wpływem czynników postępu technicznego. Wskazuje także sposoby zapobiegania lub łagodzenia tych skutków [5].
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2. Oddziaływanie górnictwa na środowisko
Środowisko przyrodnicze obejmuje zewnętrzna część skorupy ziemskiej wraz z pokrywą glebową, część atmosfery, hydrosfera, świat roślinny i zwierzęcy. Środowisko jest
przekształcane przez człowieka poprzez działalność gospodarczą, przemysłową i bytową.
Działalność górnicza powoduje przekształcenia w środowisku, które określane są mianem
szkód górniczych. Na negatywne zmiany najbardziej narażone są litosfera i hydrosfera,
a w mniejszym stopniu atmosfera i biosfera [14].
Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym [13] szkody górnicze obejmują uszkodzenie obiektów na powierzchni ziemi lub pod ziemią oraz inne szkody materialne spowodowane robotami górniczymi. W rzeczywistości są to różnego rodzaju odkształcenia powierzchni ziemi oraz zniszczenia w obiektach i infrastrukturze na terenach górniczych lub
w ich bliskim sąsiedztwie. Do najczęstszych należą: deformacje powierzchni terenu, leje
depresyjne i zanieczyszczenie rzek (zwłaszcza zasolenie) zrzutami wód kopalnianych.
Koszty usuwania następstw objęte są specjalnym ustawodawstwem.
W Polsce stosowane są trzy metody eksploatacji surowców mineralnych: otworowa
(górnictwo siarki i górnictwo soli), odkrywkowa (węgiel brunatny, surowce skalne, surowce pospolite) i podziemna (węgiel kamienny, rudy miedzi, barytu, cynku i ołowiu). Każda
z tych metod ma określony wpływ na środowisko naturalne.
Górnictwo podziemne oddziałuje na elementy środowiska w sposób bezpośredni i pośredni. Wpływ bezpośredni to zajmowanie terenów rolnych, leśnych i rekreacyjnych pod
zakłady górnicze i składowiska odpadów. Oddziaływanie pośrednie to szeroko rozumiane
wpływy eksploatacji górniczej, w tym przekształcenia geomechaniczne, degradacja gleb,
zanieczyszczenia wód i atmosfery.
Ocena oddziaływania górnictwa na środowisko powinna zawierać dane na temat wpływu na człowieka, faunę i florę, powietrze, wodę i glebę, na krajobraz, dobra materialne
i dziedzictwo kulturowe [1].
Po zakończeniu procesu eksploatacji złóż na zakładach górniczych ciąży obowiązek
rekultywacji terenów zdegradowanych.
Jak wspomniałam, głównymi problemami ekologicznymi górnictwa węgla kamiennego są deformacje ze skutkami wtórnymi (szkody górnicze i oddziaływanie górotworu na
budowle, drogi, infrastrukturę, grunty rolne i leśne), zrzut wód zasolonych z odwodnienia
zakładów górniczych, odpady górnicze, tereny wymagające rekultywacji i zagospodarowania, emisja metanu z kopalń, emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
W 2006 r. górnictwo węgla kamiennego odprowadziło wraz z niewykorzystanymi wodami dołowymi do wód powierzchniowych 1,75 mln Mg soli (w przeliczeniu na jony
chlorkowe i siarczanowe). Równocześnie w kopalniach węgla kamiennego wytworzono
łącznie 38,8 mln Mg odpadów górniczych. Kopalnie w 2006 r. wykorzystały gospodarczo
na powierzchni ponad 30 mln Mg odpadów. Posłużyły one do niwelacji terenów (rekultywacja i usuwanie szkód górniczych), produkcji materiałów budowlanych oraz do robót
inżynieryjnych i hydrotechnicznych. Na powierzchni kopalnie złożyły ok. 3%, natomiast na
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dole ulokowały 4% wytworzonych własnych odpadów górniczych. W 2006 r. kopalnie węgla kamiennego przeprowadziły prace rekultywacyjne i zagospodarowanie na powierzchni
obejmującej ponad 80 ha terenów zdegradowanych działalnością przemysłową [7].

3. Stan badań w zakresie badania opinii społeczeństwa
W ostatnich latach zauważa się żywe zainteresowanie prowadzeniem różnych form badania świadomości społecznej. Świadomość społeczna to zespół idei, wartości, postaw,
poglądów, przekonań wspólnych dla grup społecznych (narodowych, klasowych, zawodowych). Warunkiem koniecznym istnienia świadomości społecznej jest wiedza, która może
funkcjonować w postaci informacji naukowych lub poglądów i opinii popularnonaukowych. Częścią świadomości społecznej jest świadomość ekologiczna, przejawiająca się
w myśleniu, przeżywaniu i wartościowaniu biosfery [6]. Świadomość ekologiczna potoczna
opiera się na wiedzy bazującej na codziennych kontaktach z przyrodą oraz na informacjach
płynących z mediów.
Umożliwienie publicznej dyskusji daje możliwość wypowiedzenia się ludziom, których dotyczy problem przemysłowej uciążliwości. Publiczna otwarta dyskusja na dany temat
daje możliwość ustalenia stanowisk zarówno władzy, jak i społeczności lokalnej. W efektywny sposób sprzyja podejmowaniu optymalnych decyzji uwzględniających interesy wszystkich stron. Może być także doskonałym przykładem procesu edukacji ekologicznej.
Opinie społeczeństwa na temat szkodliwego oddziaływania przemysłu górniczego na
środowisko były przedmiotem wielu opracowań. Kozłowski i Mikłaszewski [8] rozważali
ten problem w aspekcie wpływu przemysłu na warunki życia ludzi i na środowisko. Obszary konfliktowe, których istnienie jest wynikiem sprzeczności interesów branży przemysłowej i społeczeństwa, powinny spełniać wymagania warunków biologicznych dla życia.
Mieszkańcy obszarów ekologicznego zagrożenia już wówczas zdawali sobie sprawę, że
płacą cenę za rozwój cywilizacji. Żądali tworzenia stref ochronnych wokół terenów przemysłowych. Wspomniani autorzy podkreślali istotę gwarancji bezpieczeństwa dla zdrowia
ludzkiego i życia biologicznego.
Zespół naukowców PAN pod kierunkiem prof. R. Neya zajmuje się od lat problemami
związanymi z ochroną środowiska na terenach górniczych [10]. Zespół ten przeprowadza
analizę działań górnictwa węgla kamiennego w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażanych inwestycji proekologicznych.
Badania opinii społecznej na temat uciążliwości związanych z bliskim sąsiedztwem
kopalń były prowadzone przez zespół z Głównego Instytutu Górnictwa: J. Martyka, K. Nowak, K. Tausz. Wspomniany zespół analizował wypowiedzi przedstawicieli organizacji
ekologicznych oraz gmin górniczych [9]. Stwierdzono, iż 40% respondentów — członków
organizacji ekologicznych oraz 70% przedstawicieli samorządów uważa, iż korzystanie ze
środowiska przez górnictwo jest uwarunkowane dostosowaniem do przepisów prawnych
oraz prowadzenie działalności wydobywczej zgodnie z wymaganiami środowiskowymi.
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Ponadto badania opinii mieszkańców gmin górniczych wskazały, że straty w środowisku są
równoważne z korzyściami dla gminy (ważna rola górnictwa w stabilizowaniu rynku pracy). Chciałabym w swoich badaniach empirycznych zweryfikować ten pogląd, zwłaszcza
że od poprzednich badań minęło już 7 lat.

5. Badania empiryczne
Celem badań było poznanie opinii mieszkańców terenów górniczych i osób związanych z górnictwem na temat wpływu działalności górniczej na środowisko przyrodnicze
(w tym oczywiście na człowieka) oraz wyznaczenie najistotniejszych czynników tego oddziaływania. Celem pośrednim było także poznanie wiedzy respondentów w tym zakresie
oraz określenie poziomu ich świadomości ekologicznej.
Badania sondażowe zostały przeprowadzone w grupie respondentów mających bezpośredni lub pośredni kontakt z górnictwem. Były to osoby związane zawodowo z górnictwem,
pracownicy nauki, studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, a także mieszkańcy terenów górniczych. Wśród 76 ankietowanych były 22 kobiety i 54 mężczyzn. Wiek badanej populacji
mieścił się w przedziale od 20 do 66 lat.
Uściślenie obszaru badań do terenów górniczych i pogórniczych jest uzasadnione specyfiką środowiskowego oddziaływania przemysłu górniczego. Społeczeństwo zamieszkujące ten region zostało dotknięte trudnościami wynikającymi z degradacji środowiska naturalnego, ale także ze zmieniającej się gospodarki, rynku pracy (problem bezrobocia).
Zakres badań obejmuje analizę opinii dotyczących podstawowych zmian środowiskowych, które wynikają z oddziaływania górnictwa. Przyjęta problematyka jest szeroka i złożona, stąd też badania nie pretendują do wyjaśnienia i rozwinięcia wszystkich spraw objętych ich zakresem.
Techniką badawczą było ankietowanie w formie pisemnej. Narzędziem badawczym
był kwestionariusz ankiety. Do zebrania materiału badawczego zastosowałam ankietę zawierającą 12 pytań. Ze względu na strukturę logiczną zastosowałam pytania zamknięte,
skategoryzowane: alternatywne (tak, nie, nie wiem), dysjunktywne (wykluczające, wymagana tylko jedna odpowiedź z wielu propozycji), koniunktywne z kafeterią otwartą (odpowiedzi nie wykluczają się, a respondent może wybrać kilka, według polecenia badającego)
lub z kafeterią półotwartą (odpowiedzi nie wykluczają się, a respondent może wybrać kilka;
może również podać odpowiedź inną niż zaproponowane) [15]. W pytaniach 1, 2, 4–10
zastosowałam gradację wartości odpowiedzi: od najważniejszego znaczenia: 5 punktów, do
najmniej istotnego: 1 punkt.
Badanie odbyło się w miesiącach: marzec, kwiecień, maj 2007 roku. Ankietowanie zostało przeprowadzone bezpośrednio (wśród studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
kierunku inżynieria środowiska AGH). Wypełnianie kwestionariusza trwało 20 minut. Kwestionariusz przesłano także drogą internetową do osób związanych z górnictwem. Badanie
było jednorazowe, anonimowe. Uzyskałam 76 odpowiedzi.
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Zdecydowałam, że analizie będą poddane wszystkie wypowiedzi, zarówno osób, które
twierdząco odpowiedziały na pytanie filtrujące (czy interesuje Panią/Pana problematyka
ochrony środowiska?) — takich osób było 73 (96%), jak i tych, które nie są zainteresowane
tą tematyką (4%). W sferze moich dociekań znalazły się opinie osób żywo zainteresowanych problematyką uciążliwości górnictwa (odpowiedź twierdząca na pytanie kontrolne).
Rozważałam wypowiedzi 50 (66%) respondentów. Nie pominęłam jednak wypowiedzi
osób niezdecydowanych (20) lub deklarujących brak zainteresowania (6). Dla potrzeb tej
publikacji wszystkie wyżej wymienione kwestionariusze były rozpatrywane. Wynika to
z faktu, iż dotychczas omawiana problematyka nie była przedmiotem moich badań.
Otrzymane wyniki poddałam analizie ilościowej. Metody analizy opisowej rozkładów
empirycznych oraz analizy jakościowej (statystyka matematyczna) zostaną wykorzystane
przy dalszych rozważaniach.
W pytaniu pierwszym zasięgnięto opinii na temat motywów rozwoju górnictwa. Wszyscy respondenci (100%) twierdzą, iż ta gałąź przemysłu powinna się rozwijać ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju (najwyższa średnia 4,3 pkt.). Zaledwie
25% ankietowanych przypisało temu wskaźnikowi rangę mniejszą niż 4 (kwartyl dolny
Q1). Blisko 98% uważa, że rozwój górnictwa ma związek z dostarczaniem miejsc pracy
(średnia 3,8 pkt.). Na terenie Śląska około 9,3% ludności zawodowo czynnej zatrudniona
jest w sektorze górniczym. Wysokie wskazanie (3,8 pkt.) miała także odpowiedź, mówiąca
o rozwoju gospodarczym państwa (73 osoby).
Następnie zapytano o uwarunkowania ewentualnego rozwoju górnictwa. Ankietowani
jako warunek najważniejszy podali zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalni (najwyższa średnia punktacja: 4,2 pkt.). W dalszej kolejności wymieniono utrzymanie stałych cen
węgla (średnia punktacja: 4,0 pkt.). Finansowego wsparcia ze strony państwa oczekuje 70
respondentów, lecz warto podkreślić, że jest to warunek, któremu przypisano niską rangę
(średnia 2,8 pkt.).
Nie wszyscy badani deklarują (83%), iż widzą szansę dalszego dynamicznego rozwoju
górnictwa węgla kamiennego, pod warunkiem spełnienia wymagań środowiskowych. Aż
17% ankietowanych nie ma ukształtowanej opinii w tej kwestii. Jako najistotniejsze czynniki prośrodowiskowe wskazano bezpieczeństwo pracy człowieka (4,5 pkt.) oraz rekultywację terenów pogórniczych (4,5 pkt.). Były to bardzo ważne czynniki odpowiednio dla
83% i 78% respondentów. Grunty zdegradowane i zdewastowane podlegają rekultywacji
zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. W ostatnim dziesięcioleciu każdego
roku rekultywuje się na Śląsku jedynie 5% gruntów wymagających tego zabiegu [3]. Nic
więc dziwnego, że mieszkańcy Śląska widzą pilną potrzebę poprawy tego stanu rzeczy.
Wielu ankietowanych (86%) dostrzega potrzebę produkcji energii z ograniczoną emisją gazów i pyłów, lecz przypisuje jej niższą rangę (4,2 pkt.).
W świetle przeprowadzonych badań można wnioskować, że ankietowani uważają
czynnik ludzki za najważniejszy w środowisku naturalnym. Zauważmy, że wartość 4,5 pkt.
jest średnią dla wszystkich wypowiedzi. Bardzo interesujące jest, że osoby mieszkające na
terenach górniczych temu czynnikowi przyznały średnio 4,7 pkt., a respondenci zamieszku5

6

jące te tereny i jednocześnie zawodowo związane z górnictwem aż 4,8 pkt. Podobne ciekawe spostrzeżenia będą ujęte w oddzielnej publikacji.
Przy piątym pytaniu kwestionariusza, dotyczącym dodatnich stron zamieszkiwania
terenów górniczych, rozważano tylko odpowiedzi osób faktycznie mieszkających na Śląsku.
Największą korzyść z zamieszkiwania terenów górniczych respondenci widzą w możliwości zatrudnienia (40 wskazań na 42 możliwe, średnia 4,0 pkt.). Wybór tego czynnika nie
dziwi: na terenie Śląska sektor górnictwa węgla kamiennego stanowi ważne miejsce pracy.
Ma to niebagatelne znaczenie w mającym miejsce od początku lat 90. XX w. procesie restrukturyzacji górnictwa, a co za tym idzie, redukcją zatrudnienia, które w ostatnich 15
latach zmniejszyło się ponaddwukrotnie. Respondenci podkreślili również rozbudowaną infrastrukturę na terenach górniczych (35 wskazań, średnia 3,3 pkt.). Pojawiały się także wypowiedzi (30 wskazań, średnia 3,1 pkt.) podkreślające dużą powierzchnię terenów zielonych.
Obok wymienionych powyżej pozytywnych stron wynikających z bytowania na
terenach górniczych pojawiły się negatywne oceny (ponownie brano pod uwagę
wypowiedzi wszystkich respondentów). Jako najbardziej niebezpieczne skutki działalności
górniczej uważa się zasolenie wód powierzchniowych wskutek zrzutu wód kopalnianych
(66 wskazań, średnia 4,2 pkt.). Nieprzypadkowo problem zrzutu wód zasolonych znajduje
się w centrum zainteresowania respondentów. Po okresie systematycznego obniżania ilości
odprowadzanych słonych wód (w 1990 r. 2,3 mln Mg, w 2000 r. 1,1 mln Mg) nastąpiła
stagnacja i ponowny przybór masy wód siarczanowych i chlorkowych (w 2005 r. 1,45 mln
Mg), wprowadzanych do cieków powierzchniowych (Pogonowski 2005).
Inne zauważone przez ankietowanych skutki to naruszenie stabilności powierzchni
ziemi (73 wskazania, średnia 4,1 pkt.) i tąpania (71 wskazań, średnia 4,1 pkt.). Warto zauważyć, że wszystkie proponowane możliwości odpowiedzi miały swoich zwolenników,
lecz przypisywano im niższą rangę (rys. 1).
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Rys. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 6: (a) odpady, (b) hałas, (c) tąpania,
(d) zrzutu wód słonych, (e) naruszenie równowagi ekologicznej,
(f) zapylenie i zadymienie, (g) szkody górnicze, (h) utrata terenów rolnych i leśnych

Jak widać na rysunku 1, największy odsetek badanych wybrał odpowiedź g (96%), lecz
nie posiada ona najwyższej rangi (2–3 pod względem znaczenia).
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Ocena bezpośredniego zagrożenia działalnością górniczą dotyczy ponownie osób mieszkających na terenach górniczych. Proszeni o wyrażenie poglądu na temat bezpośrednich
skutków, badani najczęściej wymieniali: tąpania (40 wskazań, średnia 3,4 pkt.) i naruszenie
stabilności powierzchni ziemi (38 wskazań, średnia 3,4 pkt.). Pozostałe proponowane
rodzaje oddziaływań otrzymały niewielki wskaźnik uciążliwości (rys. 2). Należy zauważyć,
że sektor górniczy przeznacza ogromne sumy na usuwanie szkód górniczych (od 1997 r.
nakłady wzrosły dwukrotnie — do 1,8 mld zł). Fundusze te stanowią jednak coraz niższy
odsetek całkowitych nakładów inwestycyjnych (w 2005 r. 14%).
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Rys. 2. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 7: (a) odpady z przeróbki, (b) hałas, (c) tąpania,
(d) uszkodzenia budynków, (e) naruszona estetyka otoczenia, (f) obniżona jakość gleby, (g) brak
zieleni, (h) zasolenie wód powierzchniowych, (i) naruszenie równowagi ekologicznej, (j) zapylenie
i zadymienie, (k) brak terenów leśnych i rekreacyjnych, (l) gorsza jakość zdrowia, poczucie zagrożenia

Przedmiotem zainteresowania prowadzącej badania była ocena wszystkich ankietowanych na temat najbardziej widocznych oznak poprawy w obszarach działania górnictwa. Najliczniej (97%) respondenci wymienili rekultywację terenów pogórniczych (średnia 3,6 pkt.),
lecz wyższą rangę przypisano zagospodarowaniu odpadów z działalności górniczej (93%
wskazań, średnia 3,9 pkt.). Opinie respondentów są zgodne z danymi rzeczywistymi:
w latach 1990–1997 ilość odpadów składowanych na powierzchni wahała się w granicach
18÷26 mln Mg, a od 1998 r. do dziś systematycznie, a nawet gwałtownie malała, np. w 2005 r.
przybrała wartość 0,29 mln Mg [11].
Mimo tak wyraźnych efektów w dziedzinie gospodarki odpadami ankietowani konsekwentnie twierdzą, iż należy zintensyfikować działania nad utylizacją odpadów (65 wskazań, średnia 4,0 pkt.). Jednak największa liczba badanych oczekuje zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (70 wskazań, średnia 3,7 pkt.). Zauważmy, że od 1998 r. ilość pyłów emitowanych przez górnictwo utrzymuje się na stałym poziomie 1÷2 tys. Mg/rok, co jest
efektem m.in. wprowadzenia nowoczesnych systemów odpylania gazów odlotowych [10].
Ponadto respondenci oczekują zintensyfikowania prac nad rewaloryzacją gruntów po
działalności górniczej (69 wskazań, średnia 3,8 pkt.). Opinie ankietowanych znajdują potwierdzenie w danych statystycznych: w ostatnim czasie (lata 2001–2005) rekultywowano
rocznie zaledwie 10÷20% obszarów do teg celu przeznaczonych [2].
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Analizowane wypowiedzi wskazują na polaryzację odczuć badanych osób. Ma to zapewne ścisły związek z faktem zamieszkiwania terenów górniczych.
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie źródła finansowania działań
prośrodowiskowych. Choć niemal wszyscy (95% wskazań) wymieniają tu budżet państwa,
to najwyższą średnią przypisano środkom unijnym (93% wypowiedzi, aż 4,4 pkt.) oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska (92% wskazań, średnia 4,2 pkt). Według respondentów fundusze kopalni nie powinny być istotnym źródłem finansowania działań proekologicznych (średnia 3,0 pkt.).
A jak jest w rzeczywistości? Jak podaje Czaplicka [3], przedsiębiorstwa górnicze angażują w działania prośrodowiskowe środki własne, środki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz dotacje budżetowe. Z badań Pogonowskiego [11] wynika, że nakłady inwestycyjne poniesione przez górnictwo na ochronę środowiska wzrastały w ostatnich latach — od 32,7 mln zł w 2001 r. do 67,4 mln zł w 2005 r. Jak widać, sektor górnictwa węgla kamiennego systematycznie zwiększa wydatki na działania proekologiczne,
choć jest to zaledwie 3,7-procentowy udział w całkowitych nakładach inwestycyjnych.
Analiza wypowiedzi pozwala na ciekawe spostrzeżenie: w oczach respondentów rozwiązanie problemów środowiskowych leży w gestii instytucji ochrony środowiska, a nie
obiektu degradującego to środowisko. Świadczy to o złożoności zagadnienia. Autorka opracowania prowadzi dodatkowe badania i analizy, które pozwolą poznać motywy takich właśnie opinii oraz wyciągnąć interesujące wnioski socjologiczne.
Warto zwrócić uwagę na ocenę przez respondentów wpływu działalności górniczej na
środowisko naturalne. Poproszono o wskazanie siły tego wpływu poprzez wybór jednej
z pięciu propozycji. 50% badanych stwierdza, iż jest to wpływ znaczący (37 wskazań), zaś
40% uważa, że wpływ jest bardzo znaczący. Co dziwne, 8% osób ocenia ten wpływ jako
mało znaczący lub niedostrzegalny. Są to osoby zamieszkujące tereny górnicze — i to jest
jeszcze bardziej zaskakujące.
Jedynie 26% badanych osób włączyłoby się do debaty na temat negatywnego wpływu
górnictwa na środowisko. Aż 50% ankietowanych nie wyraża takiej chęci, a nawet jest
zdecydowanie przeciw.

6. Dyskusja
Wypowiedzi ankietowanych świadczą o zrozumieniu istoty zagadnienia. Opinie badanych należy ocenić jako krytyczne, lecz wyważone. Jak wspomniałam na początku, w opracowaniu nie podano wyników analizy odpowiedzi poszczególnych grup respondentów.
Wspomnę tylko, że intesujące są różnice opini osób zamieszkujących tereny górnicze i tych
spoza obszarów poddanych oddziaływaniu górnictwa. Odmienną strukturę wartościowania
czynników zanotowano przy odpowiedziach respondentów zawodowo związanych z górnictwem. Ciekawe wydają się wypowiedzi młodzieży studiującej w Akademii Górniczo-Hutniczej. Świeże spojrzenie na problem środowiskowej uciążliwości górnictwa może być
inspiracją dla dalszych badań przyczynkarskich.
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7. Wnioski
Polska energetyka jest całkowicie zależna od efektywnej działalności sektora górnictwa węglowego. Dzięki zasobności bazy surowcowej ten stan będzie istniał jeszcze przez
wiele dziesięcioleci. Rozwój górnictwa będzie uwarunkowany spełnieniem wysokich wymagań środowiskowych, a w szczególności zobowiązań zachowania bezpieczeństwa dla
zdrowia i życia ludzi. Uciążliwość działalności górniczej dla ludności zamieszkującej tereny objęte bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem przemysłu górniczego to ważny
problem społeczny.
Obszary górnicze często sąsiadują z terenami chronionymi, przyrodniczo cennymi,
z gruntami rolnymi, bądź też po prostu z osiedlami mieszkaniowymi. Poprzez ten fakt stają
się obszarami konfliktogennymi [8]. W okręgach górniczych środowisko podlega niekorzystnym zmianom. W związku z tym należy tworzyć strefy ochronne wokół obiektów górniczych, aby zapobiec negatywnym skutkom ich oddziaływania na środowisko naturalne,
a co za tym idzie, na zdrowie i życie ludzi. Większość respondentów podkreśla pierwszorzędną wagę czynnika ludzkiego jako obiektu najsilniej odczuwającego skutki działalności
górniczej.
Określenie stopnia uciążliwości obiektów przemysłowych staje się nieodzownym krokiem dla identyfikacji realnego zagrożenia środowiskowego. Poznanie opinii społeczeństwa
na temat środowiskowej uciążliwości sektora górniczego pozwoli na wypracowanie właściwej polityki ekologicznej w regionie.
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ZAGROŻENIE POŻAROWE
NA ZWAŁOWISKACH ODPADÓW POWĘGLOWYCH

1. Wprowadzenie
Odpady pochodzące z górnictwa węgla kamiennego mają obecnie szerokie zastosowanie. Zagospodarowuje się je wykorzystując m.in. do podsadzania wyrobisk, niwelacji terenu, robót inżynieryjnych — budowy dróg, nasypów i obwałowań oraz w budownictwie.
Tylko niewielka część tego materiału trafia na zwałowiska, nazywane na terenie Górnego
Śląska popularnie hałdami. Jednak nie było tak zawsze. W przeszłości zdecydowanie przeważająca część powstających odpadów powęglowych lokowana była właśnie na zwałowiskach, stąd obecnie w obszarze aglomeracji górnośląskiej zlokalizowanych jest ok. 136 składowisk odpadów powęglowych, na których zgromadzonych jest ogółem ponad 750 mln Mg
materiału odpadowego. Zajmują one łącznie powierzchnię ok. 3500 ha [8].
Na obiektach tych zgromadzone są odpady skalne powstające głównie w trakcie udostępniania pokładów węgla, jego eksploatacji i procesów jego wzbogacania. W masie odpadów
znajdujących się na zwałowisku występuje znaczna zawartość składników palnych, przede
wszystkim węgla i pirytu. Zawartości głównych składników palnych w odpadach kopalnianych mogą dochodzić nawet do 30% substancji węglowej oraz do 8% pirytu [9, 10]. Są to
składniki, które w kontakcie z tlenem ulęgają naturalnemu procesowi utleniania, czemu towarzyszy wydzielanie się ciepła, a to z kolei prowadzi w sprzyjających warunkach do samozagrzewania, a następnie samozapalenia odpadów powęglowych. Pożary powstające
w ten sposób nazywamy pożarami endogenicznymi. Ich powstanie warunkowane jest czynnikami wewnętrznymi związanymi z własnościami materiału odpadowego, dostępem tlenu
do wnętrza hałdy i istnieniem warunków uniemożliwiających odprowadzanie powstającego
ciepła. Do zapłonu materiału odpadowego może również dojść na skutek działania zewnętrznych źródeł ciepła (np. rozpalane ogniska, wypalanie traw).
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Niezależnie od przyczyn wywołujących pożar zapożarowane zwałowiska stwarzają
zagrożenie dla osób przebywających w ich obszarze. Ze względu na często wysoką temperaturę zwałowanego materiału (dochodzącą czasami do 800°C i więcej) istnieje możliwość poparzenia osób poruszających się w obrębie stref aktywności termicznej. Palące się
zwałowiska stanowią także źródło emisji substancji do atmosfery, co nie pozostaje bez znaczenia dla najbliższego otoczenia tych obiektów.

2. Wpływ pożarów na atmosferę w otoczeniu zwałowisk
Przyrost temperatury składowanego na zwałowiskach materiału odpadowego powodowany jest licznymi reakcjami chemicznymi o charakterze egzotermicznym. Związane
one są przede wszystkim z procesem utleniania węgla i innych substancji (np. pirytu) zawartych w odpadach. Podobnie jak w przypadku samozagrzewania węgla, wyróżnić można
trzy fazy wpływające na zmianę temperatury materiału: niskotemperaturowe utlenianie,
intensywne utlenianie oraz palenie się [3]. Na powierzchni ziaren węgla zawartego w odpadach w obecności powietrza i wilgoci zachodzą następujące reakcje, w czasie których
wydzielają się znaczne ilości ciepła [7]:
C + O2 → CO2 + Q,
2C + O2 → 2CO + Q,
C + 2H2O → CO2 + 2H2 + Q.
Produktami tych reakcji jako wynik pełnego i niepełnego utleniania węgla są odpowiednio ditlenek węgla i tlenek węgla, a także wodór. Oprócz tego mają miejsce również
takie reakcje:
C + CO2 → 2CO – Q,
C +H2O → CO + H2 – Q,
C +2H2 → CH4 – Q.
W reakcjach tych ciepło jest pobierane, jednak powstające w czasie tych i we wcześniej wymienionych reakcji produkty niepełnego spalania, w warunkach ponownej dyfuzji,
dalej oddziaływują z utleniaczem. W związku z tym w pobliżu powierzchni ziaren węgla
oraz w przepuszczalnych szczelinach zachodzą kolejne reakcje egzotermiczne:
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2CO + O2 → 2CO2 + Q,
2H2 + O2 → 2H2O + Q,
CH4 + 2O2 → CO2 + H2O + Q,
CO + H2O → CO2 + H2 + Q.
Ponieważ materiał odpadowy pochodzący z górnictwa węgla kamiennego zawiera
w swoim składzie również piryt i inne związki siarki w strefie samozagrzewania i palenia
się, należy spodziewać się reakcji utleniania pirytu oraz utleniania siarki i siarkowodoru
według wzorów:
2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4 + Q,
S + O2 → SO2 + Q,
2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 + Q.
Intensywność wymienionych reakcji przede wszystkim zależna jest głównie od zawartości węgla i pirytu w odpadach, ale także od zawartości tlenu w atmosferze wewnątrz zwałowiska. Stężenie tlenu w wyniku opisanych procesów zachodzących w strefie aktywności
termicznej może zmniejszyć się z 20% do 0,1÷2,5%. Wzrost temperatury i zmiana składu
atmosfery w strefie aktywności powoduje jednak powstanie depresji cieplnej, dzięki której
zachodzi zjawisko wymiany powietrza we wnętrzu zwałowiska. Wahania ciśnienia barycznego intensyfikują proces napowietrzania bryły zwałowiska oraz wydzielania gazów pożarowych do atmosfery. Produkty przedstawionych reakcji wydzielane są do otoczenia, a ich
koncentracja zwłaszcza w trakcie trwania intensywnych pożarów może w rejonie składowiska przekraczać wartości dopuszczalne. W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań koncentracji podstawowych produktów spalania materiału odpadowego w rejonie zapożarowanego
zwałowiska — stwierdzone przy jego powierzchni i 0,5 m nad nią. Należy dodać, że na
skutek dyspersji wydzielających się gazów pożarowych, poza obrębem zwałowiska stężenia tych substancji są znacznie niższe. W sytuacji jednak, kiedy dostęp do omawianych
obiektów nie jest ograniczany w sposób definitywny, mamy do czynienia z istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa osób lub zwierząt pojawiających się na terenie palącego się zwałowiska.
W trakcie pożaru zwałowiska w jego wnętrzu zachodzą procesy zbliżone do wytlewania czy nawet koksowania węgla. Materiał odpadowy zawierający znaczną zawartość
węgla i związków siarki poddawany działaniu wysokiej temperatury w warunkach ogra-
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niczonego dostępu tlenu podlega procesowi termicznego rozkładu (pirolizy). W efekcie tego zjawiska mogą wydzielać się kolejne produkty gazowe, m.in. ditlenek siarki, ditlenek
azotu, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, siarkowodór i disiarczek węgla.
TABELA 1
Wyniki pomiarów stężeń gazów na składowisku odpadów powęglowych
w Siemianowicach Śląskich
Punkt

Miejsce
pomiaru

CO,
ppm

SO2,
ppm

O2,
%obj

CxHy,
%obj

NOx,
ppm

CO2,
%obj

tgazu,
o
C

tgruntu,
o
C

1

na wys. 0,5 m

4

0

20,8

0

0

0,02

31

–

na wys. 0,5 m

617

2

20,5

0,16

1

0,16

37

przy powierz.

1420

3

20,3

0,16

1

0,30

49

na wys. 0,5 m

2000

15

20,1

0,60

1

0,37

39

na wys. 0,5 m

203

0

20,4

0,03

2

0,23

24

przy powierz.

295

0

20,4

0,04

2

0,27

25

na wys. 0,5 m

666

3

20,0

0,08

4

0,49

34

przy powierz.

1015

3

20,0

0,10

2

0,42

38

na wys. 0,5 m

96

0

20,1

0,02

2

0,42

30

przy powierz.

47

0

20,0

0,01

2

0,45

30

na wys. 0,5 m

23

0

20,0

0,01

2

0,50

30

przy powierz.

83

0

19,9

0,03

2

0,53

30

na wys. 0,5 m

12

0

20,4

0,01

2

0,53

30

przy powierz.

0

0

20,5

0

2

0,15

29

na wys. 0,5 m

408

0

19,8

0,03

2

0,60

30

przy powierz.

1292

3

19,7

0,18

2

0,66

29

na wys. 0,5 m

44

0

20,2

0,01

2

0,57

30

przy powierz.

28

0

20,2

0,03

2

0,57

31

na wys. 0,5 m

0

0

20,8

0

2

0,55

32

przy powierz.

0

0

20,8

0

2

0,55

32

na wys. 0,5 m

0

0

20,8

0,02

2

0,52

32

przy powierz.

0

0

20,8

0,01

2

0,53

31

na wys. 0,5 m

3

0

20,9

0

0

0,03

32

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

4

320
115
188,8

60,0

31,0

29,4

27,0

128,0

170,7

55,0

22,0
22,1

15

14
15

przy powierz.

0

0

20,9

0

0

0,03

32

na wys. 0,5 m

0

0

20,9

0

0

0,03

31

przy powierz.

4

0

20,9

0

0

0,03

30

na wys. 0,5 m

5

0

20,9

0

0

0,03

28

19,0
–

Wysokie koncentracje wymienionych substancji w powietrzu mogą pojawić się w warunkach intensywnych pożarów, którym towarzyszą temperatury materiału odpadowego we
wnętrzu zwałowiska dochodzące do 450÷800°C lub wyżej. Widoczne są wówczas wyraźne
objawy pożaru na powierzchni zwałowiska. Zjawiska termiczne mogą również objawiać się
w sposób bardziej skryty, temperatury wewnątrz hałdy są niższe, a stężenia gazów w otoczeniu śladowe.
Często jednak pomimo nieznacznych stężeń substancji gazowych wydzielanych z palącego się zwałowiska w bliskim jego otoczeniu odczuwany jest wyraźny dyskomfort zapachowy. Przyczyną tego są niektóre wymienione substancje należące do grupy odorantów.
Substancje te są wyraźnie wyczuwane w sąsiedztwie czynnego termicznie zwałowiska pomimo tego, że ich stężenia są znacznie niższe od wartości dopuszczalnych w atmosferze [1],
ich próg wyczuwalności zapachowej jest bowiem niższy od wartości dopuszczalnego stężenia. Można tu wymienić głównie związki siarki i węglowodory.
Istotnym zagrożeniem ze strony palącego się zwałowiska jest zwiększone zapylenie
atmosfery w jego sąsiedztwie. Wysoka temperatura materiału odpadowego powoduje usunięcie z niego wilgoci. Sprzyja to zwiększonej możliwości wynoszenia przez wiatr drobnych i suchych ziaren przepalonego materiału odpadowego. Szczególnie silna emisja pyłu
ma miejsce podczas wszelkiego typu prac związanych z eksploatacją czy przebudową zwałowiska.
Zanieczyszczeniu powietrza oraz pojawieniu się dyskomfortu zapachowego niemal
zawsze towarzyszy pojawienie się uzasadnionych skarg mieszkańców terenów przyległych
do czynnego termicznie zwałowiska. Konieczne są zatem działania zapobiegawcze, uniemożliwiające powstanie tego niekorzystnego zjawiska. Natomiast w przypadku pojawienia
się zjawisk termicznych konieczna jest niezwłoczna ich likwidacja w celu ograniczenia
możliwości rozwoju.

3. Zapobieganie i zwalczanie zagrożenia pożarowego
na zwałowiskach odpadów powęglowych
Zapobieganie pożarom na składowiskach odpadów z kopalń węgla kamiennego związane jest z podjęciem stosownych działań już na etapie budowy składowiska. Niedopuszczenie do powstania pożaru egzogenicznego jest stosunkowo łatwe, gdyż wystarczy unikać
przyczyn, jakie je wywołują, tj. rozpalania ognisk, wypalania traw w obrębie lub sąsiedztwie
składowiska itp. Jednak lokalna społeczność nie zawsze posiada stosowną świadomość proble-
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mu i odpowiedzialność, dlatego dochodzi wciąż do pożarów wywołanych w ten sposób.
Zapobieganie pożarom endogenicznym, które powstają i rozwijają się w sposób ukryty, polega natomiast na eliminacji lub raczej minimalizacji przynajmniej jednego z czynników warunkujących jego powstanie. Prowadzić można zatem działania zmniejszające
zawartość w odpadach substancji aktywnych w stosunku do tlenu, ograniczające dostęp powietrza do wnętrza składowiska lub zmniejszające możliwość akumulacji ciepła.
W praktyce nie ma możliwości usunięcia w sposób całkowity części palnych z materiału zwałowego, możliwe jest jedynie obniżenie ich koncentracji poprzez wymieszanie
z innym materiałem niepalnym, najlepiej drobnoziarnistym, który pozwoli jednocześnie
ograniczyć dostęp powietrza do wnętrza zwałowiska. Istnieje także możliwość wpływania
na aktywność chemiczną węgla oraz skał węglowych zawartych w odpadach, w stosunku do
tlenu z powietrza. Środki zwane antypirogenami obniżają wymienioną aktywność chemiczną. Do skutecznych antypirogenów należą głównie związki wapnia, np. Ca(OH)2, Ca(HCO3)2,
CaCO3, CaCl2 [11]. Materiał odpadowy w trakcie budowy zwałowiska przewarstwia się
zwykle cienką warstwą antypirogenów.
Obecnie głównym elementem prewencji przeciwpożarowej jest odcięcie lub raczej
znaczne ograniczenie dostępu powietrza do wnętrza składowiska. W polskim górnictwie
znalazły zastosowanie w tym zakresie dwa podstawowe sposoby. Jeden z nich to zagęszczanie materiału zwałowego metodą wibracyjną; zabieg ten powoduje zmianę struktury
masy odpadowej na bardziej szczelną i mniej przepuszczającą powietrze. Drugi sposób polega na uszczelnieniu zwałowiska za pomocą drobnoziarnistych materiałów. Wykorzystuje
się tutaj m.in. glinę lub popioły lotne z elektrowni. Uszczelnienie może być zrealizowane powierzchniowo lub wewnętrznie, na przykład poprzez przewarstwianie, iniekcję otworową,
rowy chłonne lub wymieszanie wymienionych materiałów drobnoziarnistych z odpadami.
Istotne znaczenie w profilaktyce pożarowej ze względu na dostęp powietrza do wnętrza
hałdy odgrywa również sposób zwałowania odpadów, wysokość i kształt zwałowisk, a także łagodne nachylenie skarp.
Pewne możliwości poprawy skuteczności zabiegów prewencyjnych dają także metody
związane ograniczeniem możliwości akumulacji ciepła powstającego w trakcie samoutleniania substancji palnych zawartych w odpadach.
Różnorodność czynników, które wpływają na samozagrzewanie i samozapalanie się
zwałowisk sprawia, że zabezpieczenie przed tym niekorzystnym zjawiskiem obiektów zbudowanych z odpadów powęglowych nie należy do zadań łatwych. Fakt, że wciąż dochodzi
do pożarów zwałowisk świadczy o tym, że celowe jest dalsze poszukiwanie skutecznych
metod prewencji bądź konieczne jest zastosowanie w szerszym zakresie już tych istniejących.
Niezwykle ważną rolę w profilaktyce przeciwpożarowej zwałowisk odgrywa monitoring. Obiekty zbudowane z odpadów powęglowych, na których istnieje niebezpieczeństwo
pojawienia się zjawisk termicznych, powinny podlegać regularnie prowadzonym obserwacjom stanu termicznego. Odpowiednio szybkie wykrycie zapoczątkowanych procesów samozagrzewania pozwala bowiem na natychmiastowe podjęcie stosownych zabiegów pre-
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wencyjnych i niedopuszczenie do ich rozwoju i powstania pożaru.
Ocena zagrożenia pożarowego opiera się o następujące sposoby wczesnego wykrywania aktywności termicznej zwałowiska:
1)

2)
3)

obserwacje zewnętrznych objawów samozagrzewania, tj.:
— wydzielanie się dymu i pary wodnej z powierzchni zwałowiska,
— zapach produktów pirolizy węgla, ciemne plamy na powierzchni będące
wynikiem skraplania produktów pirolizy węgla, wykwity siarki w miejscach
wydzielania gazów pożarowych, wysychanie i zanikanie szaty roślinnej w
strefach aktywności termicznej,
— zanikanie pokrywy śnieżnej porą zimową itp.;
badania składu atmosfery wnętrza zwałowiska, przede wszystkim pod kątem obecności CO, CO2 oraz ubytku tlenu;
badania temperatury materiału odpadowego na powierzchni zwałowiska lub/i w jego
wnętrzu.

Najpewniejszym z wymienionych sposobów monitoringu w tym zakresie jest oparty
na pomiarach temperatury materiału zgromadzonego na hałdzie.
Niepodjęcie działań związanych z profilaktyką przeciwpożarową zazwyczaj prędzej
czy później powoduje pojawienie się zjawisk termicznych. Wówczas jeszcze trudniejszym
zadaniem staje się likwidacja powstałego pożaru.
Na przestrzeni wielu lat doświadczeń zakładów górniczych i jednostek naukowych
w walce z zagrożeniem pożarowym na zwałowiskach wykształciły się, mniej lub bardziej
skuteczne, techniki likwidacji zapożarowania.
Pierwszym i powszechnie stosowanym w przeszłości sposobem gaszenia pożarów było zlewanie powierzchni palącego się składowiska wodą. Wywoływało to w krótkim czasie
szybkie obniżenie temperatury zagrzanego materiału odpadowego, lecz skutkowało także
erozją powierzchni składowiska i wypłukiwaniem spośród grubszych ziaren materiału droboziarnistego, co w efekcie powodowało ułatwienie dostępu powietrza i w krótkim czasie
nawrót zjawisk termicznych. Z tych względów nie stosuje się obecnie tego zabiegu, chyba
że towarzyszy mu natychmiastowe wybranie wychłodzonego materiału. Obecnie likwidacja
występujących pożarów na składowiskach sprowadza się najczęściej do działań prowadzących głównie do ograniczenia dostępu powietrza do ich wnętrza. Dodatkowym zabiegiem poprawiającym skuteczność może być chłodzenie materiału odpadowego w strefach
zagrzania. Oto główne sposoby gaszenia palących się zwałowisk odpadów powęglowych
obecnie stosowane na obiektach znajdujących się regionie Górnego Śląska [4, 5]:
—
—
—
—
—

wybieranie palącego się materiału odpadowego z jednoczesnym jego chłodzeniem,
izolowanie powierzchni składowiska niepalnym materiałem drobnoziarnistym,
ciśnieniowe zatłaczanie mieszanin wodno-popiołowych do wnętrza składowiska,
tworzenie tzw. rowów chłonnych i wypełnianie ich mieszaniną popiołowo-wodną,
wykonanie zagęszczonego nasypu rekultywacyjnego wokół bryły składowiska i wypeł7
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nianie przestrzeni między płonącym składowiskiem a nasypem mieszaniną popiołowo-wodną,
— gaszenie i chłodzenie bryły składowiska gazem obojętnym (azot, ditlenek węgla).
Zastosowanie wymienionych metod warunkowane jest indywidualnymi cechami zwałowisk, takich jak położenie, kształt, wysokość i nachylenie skarp, stopień zapożarowania
i przepalenia materiału odpadowego, możliwość wykorzystania przedpola hałdy itp.
Ostatni z wymienionych sposobów jako nowatorski zastosowany został na składowisku Waleska KWK „Bolesław Śmiały” [2]. Przeprowadzone badania i uzyskane rezultaty
sugerują, że zastosowanie ciekłego CO2 wtłaczanego otworami pod ciśnieniem do zwałowiska może skutecznie wypierać tlen w atmosferze jego wnętrza i przyczyniać się do przyspieszenia obniżania temperatury.
Badania nad pozyskiwaniem energii cieplnej z aktywnych termicznie zwałowisk udowodniły, że można także w istotny sposób obniżyć temperaturę zagrzanego materiału odpadowego przez zastosowanie rurowych wymienników ciepła, przez które przepływa medium chłodzące (woda) [6].
Podjęcie akcji gaszenia także poprzedzone musi być oceną stanu termicznego, której
celem jest lokalizacja stref aktywnych termicznie i intensywności zachodzących w nich zjawisk. Wskazane jest także, by pracom związanym z likwidacją zapożarowania towarzyszyły, w miarę możliwości, prace rekultywacyjne polegające na tworzeniu obudowy biologicznej, która ogranicza erozję skarp i wierzchowiny zwałowiska.

4. Podsumowanie
Znaczna zawartość substancji palnych w skalnych odpadach powęglowych sprawia, że
zlokalizowane licznie w obszarze Górnego Śląska zwałowiska gromadzące ten materiał wciąż
narażone są na pojawienie się aktywności termicznej.
Obecnie istnieje co najmniej kilkanaście hałd, na których występują zjawiska termiczne o mniejszej lub większej intensywności. Składowiska te stanowią lub mogą w bliskim
czasie stanowić istotny problem dla lokalnych władz i kopalń, do których one należą. Ze
względu na emisję złowonnych substancji do powietrza są często źródłem uciążliwości dla
bezpośrednio sąsiadujących z nimi osiedli mieszkaniowych. Ograniczenie występowania
tego problemu jest możliwe poprzez stosowanie wypracowanych zasad profilaktyki i działań związanych z wczesnym wykrywaniem zagrożenia pożarowego. Na najbardziej narażonych obiektach konieczne jest zatem prowadzenie regularnego monitoringu.
Celowe jest także poszukiwanie coraz to bardziej skutecznych metod profilaktyki
i zwalczania zagrożenia pożarowego obiektów zbudowanych z odpadów powęglowych,
a także możliwości gospodarczego wykorzystania tego materiału, co przyczyni się do ograniczenia liczby i kubatury istniejących zwałowisk.

8

19

LITERATURA
[1] Adamczyk Z., Białecka B.: Kształtowanie się zanieczyszczeń powietrza w strefie składowania odpadów
powęglowych na przykładzie termicznie czynnego zwałowiska. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów.
Vol. 33, nr 5, 1999
[2] Buchwald P., Korski J.: Zastosowanie ciekłego CO2 do profilaktyki i zwalczania ognisk pożarowych
składowisk odpadów pogórniczych. Materiały konferencyjne 4 Szkoły Aerologii Górniczej, Kraków, 2006
[3] Cygankiewicz J.: Modelowanie emisji gazów z zagrzewającego się złoża węgla. Materiały konferencyjne 4
Szkoły Aerologii Górniczej, Kraków, 2006
[4] Korski J., Henslok P., Friede R.: Uwagi o przyczynach powstawania pożarów składowisk odpadów górniczych, zwalczaniu pożarów i profilaktyce przeciwpożarowej. Seminarium Instytutu Mechaniki Górotworu
PAN, Kraków, 2005
[5] Mółka M.: Czy zwałowiska górnicze muszą się palić? Ekoprofit, nr 9, 1999
[6] Różański Z.: Pozyskiwanie ciepła ze składowisk odpadów powęglowych podlegających naturalnym procesom utleniania. Politechnika Śląska, Gliwice, 2003 (praca doktorska)
[7] Saranczuk W.I.: Borba s gorienijem parodnych otwałow. Naukowa Dumka, Kijów, 1978
[8] Sikorska-Mayakowska M., Barszcz A., Grabowski D., Lewandowski P., Strzelecki R.: Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego. Państwowy Instytut
Geologiczny — Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Warszawa, 2001
[9] Skarżyńska K.M.: Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej. Wyd. Akad. Roln.,
Kraków, 1997
[10] Szafer M.: Nowe metody prewencji pożarowej i rekultywacji technicznej zwałów odpadów kopalnianych.
Przegląd Górniczy nr 9, 1985
[11] Urbański H.: Rekultywacja techniczna usypisk odpadów kopalnianych ze szczególnym uwzględnieniem
zwalczania pożarów. Materiały Szkoleniowe SITG. Wyd. SITG, Katowice, 1983

9

20

Górnictwo i Geoinżynieria • Rok 31 • Zeszyt 3/1 • 2007

Jan Dulewski*, Zdzisław Kulczycki*, Piotr Trzcionka*

WYKORZYSTANIE DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ
ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH
W ROZWIĄZANIACH PRAKTYCZNYCH

1. Wstęp
Prowadzony od 1991 roku proces restrukturyzacji polskiego przemysłu wydobywczego spowodował konieczność wieczystego zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych. Dokumentacje te są bowiem podstawowym źródłem informacji o zakresie i sposobie prowadzonej działalności górniczej, jej oddziaływaniu na środowisko, o stopniu wykorzystania złoża i pozostawieniu określonych
jego części, o budowie geologicznej górotworu. Informacje te są niezbędne dla potrzeb bezpiecznego prowadzenia ruchu w sąsiadujących, czynnych zakładach górniczych, do budowy
i utrzymania systemu odwadniania w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych,
do planowania zagospodarowania przestrzennego terenów pogórniczych, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego,
przywracania terenów pogórniczych do właściwego stanu, zapobiegania zagrożeniom powstającym w wyniku procesów i zjawisk zachodzących w górotworze naruszonym robotami górniczymi.
Obowiązek posiadania dokumentacji mierniczo-geologicznej obejmującej dokumenty
pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne, przedstawiające sytuację górniczą, geologiczną
oraz sytuację powierzchni w granicach terenu górniczego nakłada na przedsiębiorcę ustawa
Prawo geologiczne i górnicze [8]. Dokumentacja mierniczo-geologiczna jest sporządzana
jeszcze przed rozpoczęciem robót związanych z budową zakładu górniczego i aktualizowana w trakcie jego budowy, w toku eksploatacji złoża, a także w procesie likwidacji zakładu
górniczego. Przedsiębiorca lub jego następca prawny po zlikwidowaniu zakładu górniczego
zobowiązany jest przekazać dokumentację mierniczo-geologiczną oraz inne dokumentacje
zawierające dane i informacje o środowisku i jego ochronie do Archiwum Dokumentacji
*

Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
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Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym. Archiwum zlokalizowane jest
w Katowicach przy ul. Obroki 87. Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej następuje za pośrednictwem dyrektora właściwego miejscowo okręgowego urzędu górniczego.
Odbywa się ono z zastosowaniem procesu zdefiniowanego w Systemie Zarządzania Jakością wg normy ISO:9001 funkcjonującym w Wyższym Urzędzie Górniczym.

2. Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG
Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej jest statutową komórką organizacyjną Wyższego Urzędu Górniczego, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej [5] zobowiązana
jest do przejmowania od przedsiębiorcy lub jego następcy prawnego dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych oraz innych dokumentacji zawierających dane lub informacje o środowisku i jego ochronie.
Archiwum wykonuje czynności związane z nałożonym na Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego przez ustawę Prawo geologiczne i górnicze [8] obowiązkiem gromadzenia, archiwizowania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
oraz udostępniania ich na zasadach i w sposób określony odrębnymi przepisami. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów
górniczych prowadzi się zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [6].
Proces gromadzenia i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych przez Archiwum realizowany jest przy uwzględnieniu reguł
określonych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska [7]. W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanego zakładu górniczego jest źródłem
informacji o środowisku i jako taka może być udostępniona każdemu. Archiwum udostępnia dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych w trybie
i w sposób określony przepisami o dostępie do informacji o środowisku, w szczególności
dla potrzeb wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie dokumentacji
mierniczo-geologicznej [5]. Informacji o warunkach geologiczno-górniczych występujących w rejonie projektowanej na terenie pogórniczym inwestycji udziela się na wniosek
osoby zainteresowanej, sporządzony według ustalonego wzoru, dostępnego na stronie internetowej www.wug.gov.pl. W treści informacji określa się warunki geologiczne i górnicze oraz
dane dotyczące zakresu dokonanej eksploatacji górniczej, a także, o ile to możliwe, o zagrożeniach dla środowiska i przydatności terenu do zabudowy i zagospodarowania. W razie
potrzeby do informacji dołącza się wtórniki dokumentów kartograficznych — map górniczych.

3. Udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanych zakładów górniczych
Dokumentacja mierniczo-geologiczna udostępniana jest do użytku publicznego w spo2
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sób dogodny dla klienta. Udzielanie organom administracji państwowej i samorządowej oraz
zainteresowanym stronom informacji o środowisku na terenach po działalności górniczej ze
zgromadzonego zasobu następuje na pisemny wniosek, dla potrzeb:
— bezpiecznego prowadzenia ruchu w czynnych zakładach górniczych;
— budowy i utrzymania systemu odwadniania w zlikwidowanych podziemnych zakładach
górniczych;
— planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów pogórniczych;
— wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
— dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego;
— przywracania terenów pogórniczych do właściwego stanu;
— uzdatniania terenów poeksploatacyjnych pod zabudowę;
— zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa powszechnego powstającym w wyniku
procesów i zjawisk zachodzących w górotworze naruszonym robotami górniczymi.
W celu udostępnienia danych zasobu w Archiwum wydzielone zostało odrębne pomieszczenie, w którym klienci mogą przeglądać rejestr dostępnych materiałów, a następnie zapoznać się ze wskazanymi dokumentami. Wyposażenie Archiwum umożliwia reprodukcję
wybranych dokumentów w formie papierowej albo elektronicznej.
W praktyce klientami Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej korzystającymi z zasobu archiwalnego dla potrzeb realizacji swoich zadań są:
—
—
—
—
—
—
—
—

organy administracji architektoniczno-budowlanej,
organy nadzoru budowlanego,
organy policji i prokuratury,
sądy powszechne,
biegli sądowi,
inwestorzy,
projektanci,
właściciele nieruchomości,

—
—
—
—

osoby zainteresowane nabyciem określonej działki terenu,
pracownicy naukowi,
studenci studiów technicznych i uniwersyteckich,
przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym.

4. Zakres praktycznego wykorzystania dokumentacji archiwalnej
Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych jest nośnikiem szerokiego zakresu informacji o wykorzystanym złożu kopaliny, o zakresie i sposobie
3
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dokonanej eksploatacji górniczej, o górniczych i geologicznych uwarunkowaniach środowiska, jego przekształceniu i zagrożeniach. Szczególną wartość poznawczą zawierają dokumenty kartograficzne: mapy powierzchni, mapy geologiczne oraz mapy wyrobisk górniczych. Określają one bowiem kartometrycznie wzajemne usytuowanie elementów zagospodarowania powierzchni względem elementów wnętrza ziemi. Pozwalają ocenić stopień
zagrożenia dla istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych. Są niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i racjonalnego kształtowania środowiska w toku realizacji wszelkich projektów inżynierskich na terenie pogórniczym oraz w przestrzeni
otaczającego ten teren górotworu.
Prawidłowe wykorzystanie w praktyce treści odwzorowanej w sposób umowny na mapach górniczych wymaga właściwego jej odczytania i jednoznacznej interpretacji. Osobami
upoważnionymi do dokonania tych czynności są osoby posiadające stosowne, stwierdzone
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, kwalifikacje mierniczego górniczego i geologa górniczego. Osoby z takimi kwalifikacjami zatrudnione są przy wykonywaniu czynności
związanych z udostępnieniem zasobu archiwalnego.
Zakres praktycznego wykorzystania udostępnionej dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych jest bardzo szeroki. Wiele praktycznych zastosowań znalazło omówienie w literaturze przedmiotu [3]. Spośród znanych zastosowań na uwagę
zasługują rozwiązania i przedsięwzięcia mające na celu:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4

zabezpieczenie niewykorzystanej części złoża kopaliny;
zabezpieczenie sąsiednich złóż kopalin;
podejmowanie środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych;
planowanie i wdrażanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowaniu terenów po działalności górniczej;
dochodzenie roszczeń wobec skarbu państwa za szkody na terenie po działalności górniczej;
monitoring wód kopalnianych przez centralny zakład odwadniania kopalń;
upraszczanie systemów odwadniania w zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego;
regulację stosunków wodnych na terenach poeksploatacyjnych;
budowę podziemnych ujęć wody pitnej (studni głębinowych);
budowę zbiornika wodnego w likwidowanym odkrywkowym wyrobisku górniczym;
rewitalizację terenów zdegradowanych;
adaptację zabytkowych wyrobisk na podziemne trasy turystyczne;
ochronę zabytków przemysłowych w zlikwidowanych kopalniach;
zapobieganie zagrożeniom wodnym i gazowym dla powierzchni ze strony zatapianych
kopalń;
określenie przydatności terenu do zabudowy, ustalenie kategorii terenu pogórniczego;
ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania;
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
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—
—
—
—
—

magazynowanie substancji w wyrobiskach górniczych;
przekształcanie wyrobisk dołowych na potrzeby podziemnego magazynowania gazu;
magazynowanie paliw w kawernach solnych;
wtórną eksploatację złoża zlikwidowanego zakładu górniczego;
restrukturyzację techniczną kopalń, łączenie podziemnych zakładów górniczych.

Niektóre zastosowania praktyczne z zakresu zadań realizowanych przez organy nadzoru górniczego lub będących pod ich nadzorem omówiono przykładowo w dalszej części rozdziału.
4.1. Odpowiedzialność Skarbu Państwa
za szkody występujące po zakończeniu działalności górniczej
Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanego zakładu górniczego znajduje
wykorzystanie prze realizacji przez organy nadzoru górniczego zadań wynikających art. 96
ustawy Prawo geologiczne i górnicze [8]. W myśl przepisu, w razie braku przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego, roszczenia z tytułu szkody spowodowanej dawną eksploatacją górniczą przysługują przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego. Wypełniając ten obowiązek, dyrektor okręgowego urzędu górniczego na wniosek osoby poszkodowanej bada
spełnienie przesłanek formalnoprawnych i merytorycznych upoważniających do zawarcia
stosownej ugody o naprawienie szkody. W postępowaniu dowodowym organ bada występowanie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą szkodą a prowadzonymi w przeszłości
robotami górniczymi. W razie niepotwierdzenia związku przyczynowego organ nadzoru
górniczego odmawia zawarcia ugody, a poszkodowanemu przysługuje dochodzenie roszczenia w drodze sądowej. W postępowaniu przed sądem dokumentacja archiwalna badana
jest przez biegłych sądowych.
Aktualnie przedmiotem postępowania wyjaśniającego przed Okręgowym Urzędem
Górniczym w Poznaniu jest zapadlisko, które powstało w gminie Wapno na terenie objętym
wpływami eksploatacja nieistniejącej już (zatopionej) Kopalni Soli Wapno.
4.2. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów
po zakończeniu działalności górniczej
Art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy [8] stanowi, że organy nadzoru górniczego (o ile przepis
szczególny nie stanowi inaczej) sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych
w zakresie likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów i zagospodarowania
terenów po działalności górniczej. Do rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po
działalności górniczej stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Projektowanie i wykonywanie rekultywacji, a także zagospodarowanie terenów po działalności górniczej prowadzone jest w oparciu i w ścisłej więzi z dokumentacją mierniczo-
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|-geologiczną zlikwidowanego zakładu górniczego. Jest ona niezbędna do ustalenia zakresu
i technologii robót, obliczenia ilości koniecznych do przemieszczenia mas ziemnych, oszacowania kosztów prac. Szczególne znaczenie w skali kraju mają obecnie prace zmierzające
do przywrócenia właściwości użytkowych terenom po eksploatacji złóż siarki („Machów”,
„Jeziórko”).
Powierzchnie gruntów zajętych przez poszczególne rodzaje górnictwa przedstawiają
się następująco: górnictwo węgla brunatnego — 16 tys. ha, górnictwo surowców skalnych
— 12 tys. ha, górnictwo węgla kamiennego — 6 tys. ha, górnictwo siarki — 2,8 tys. ha, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego — 740 ha, górnictwo rud cynku i ołowiu — 600 ha,
górnictwo rud miedzi — 310 ha, górnictwo soli — 250 ha. Ogółem działalność górnicza
zajmuje powierzchnię 39 tys. ha.
Powierzchnia gruntów, na których zakończono działalność górniczą i które wymagały
rekultywacji w 2005 roku, wynosiła 8500 ha. Zakończono rekultywację terenów o powierzchni 1120 ha. Największe powierzchnie gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku eksploatacji kopalin zrekultywowano w górnictwie węgla brunatnego — 676 ha, oraz
w górnictwie surowców skalnych — 267 ha.
Całkowita powierzchnia gruntów zagospodarowanych w 2005 roku wyniosła 765 ha.
Najlepszy wynik w tym zakresie osiągnęło górnictwo węgla brunatnego, zagospodarowując
580 ha gruntów. W górnictwie siarki zagospodarowano 86,5 ha gruntów zrekultywowanych.
Kompleksową rewitalizację części terenów pogórniczych, polegającą na odtworzeniu
określonych funkcji ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, przeprowadzono między
innymi na terenach zlikwidowanych zakładów górniczych: KWK „Gliwice”, KWK „Katowice-Kleofas”, KS „Grzybów”.
Obecnie trwa proces przekazywania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych kopalń siarki do Wyższego Urzędu Górniczego. Przewiduje się jego zakończenie
w roku bieżącym.
4.3. Monitoring wód kopalnianych
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-górnicze (Dz.U. Nr 201, poz. 1673), dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu
odwadniania likwidowanych zakładów górniczych powinna określać zalecenia wykonania
dalszych badań hydrogeologicznych związanych z zaprzestaniem lub zmianą poziomu odwadniania złoża wraz ze wskazówkami dotyczącymi prowadzenia własnych obserwacji
i pomiarów wód podziemnych.
Dokumentacja hydrogeologiczna sporządzana jest w oparciu o dokumentację mierniczo-geologiczną likwidowanego zakładu górniczego i pod względem treści odwzorowanej
na mapach górniczych powinna być z nią w pełni zgodna.
W praktyce zakres i częstotliwość monitoringu realizowanego przez służbę hydrogeologiczną jest bardzo szeroki, gdyż uwzględnia potrzeby ruchowe podmiotów wykonujących
6

26

roboty górnicze związane z budową, przebudową, rozbudową, utrzymywaniem lub likwidacją systemów odwadniania w byłych lub likwidowanych podziemnych zakładach górniczych. Potrzeby te związane są z prowadzeniem ruchu urządzeń głównego odwadniania,
a także z ustaleniami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie wód z odwodnienia.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z późn.
zm.) w zakładzie górniczym wykonuje się co najmniej dwa razy w roku pomiary dopływu
wód do wyrobisk, a co najmniej raz w roku — analizę chemiczną tych wód. W Centralnym
Zakładzie Odwadniania Kopalń (CZOK) ilość pompowanych wód dokumentowana jest na
bieżąco w książkach pracy urządzeń pompowni przez obsługę poszczególnych pompowni.
Obsługa ta raz na zmianę, zgodnie z ustaleniami kierownika ruchu zakładu górniczego,
przekazuje do dyspozytorni informacje o czasie pracy pomp, ilości pompowanej wody,
temperaturze pompy głębinowej oraz dane dotyczące dynamicznego położenia zwierciadła
wody w zrobach odwadnianych pompami głębinowymi, a także dane dotyczące zawartości
tlenu, dwutlenku węgla i tlenku węgla w powietrzu szybów stanowiących obecnie studnie
głębinowe. Wspomniane dane wykorzystywane są przez służbę hydrogeologiczną do bieżącej analizy stanu odwadniania oraz analizowania zagadnień związanych z zagrożeniem
wodnym kopalń.
Jakość odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych wód z odwadniania zlikwidowanych kopalń dokumentowana jest z częstotliwością określoną w pozwoleniu wodno-prawnym. Przeważnie raz na dwa miesiące wykonywane są przez CZOK analizy wskaźnikowe odprowadzanych wód z odwodnienia, a dwa razy w roku analizy poszerzone. Na
terenie GZW prowadzony jest przez Główny Instytut Górnictwa monitoring zmian stosunków wodnych dokumentujący ilość i jakość odprowadzanych wód z odwodnienia oraz położenie zwierciadła wody w wytypowanych punktach obserwacyjnych.
W pracach związanych z kształtowaniem systemu odwadniania i monitorowaniem wód
w zlikwidowanych zakładach górniczych konieczne jest dysponowanie odpowiednią archiwalną dokumentacją mierniczo-geologiczną i uzupełnianie jej w miarę wprowadzanych zmian.
4.4. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pogórniczego
Mocą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) sporządzenie przez organ gminy aktów prawa miejscowego, określających przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania
w odniesieniu do obszaru usytuowanego na terenie górniczym, wymaga uprzedniego uzgodnienia bądź zaopiniowania przez dyrektora właściwego miejscowo okręgowego urzędu
górniczego. Postępowanie to ma na celu integrację działań przedsiębiorcy wydobywającego
kopalinę z potrzebami rozwoju gminy przy zapewnieniu należytych warunków ochrony
środowiska i bezpieczeństwa powszechnego.
7
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Z chwilą wygaśnięcia koncesji po zakończeniu działalności górniczej teren górniczy
jako kategoria prawna przestaje istnieć. Zanika tym samym ustawowy obowiązek zgłaszania przez organ nadzoru górniczego stanowiska do projektowanych zamierzeń gminy. Nie
przestają jednak obowiązywać reguły odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa i ochrony
środowiska. Z uwagi na zachodzące w górotworze procesy zapoczątkowane dokonaną
działalnością górniczą, mogące wyrządzić szkody w obiektach na powierzchni nawet w odległej przyszłości, nie wykluczając zdarzeń o charakterze katastrof, niezbędne jest nieustanne korzystanie w procesie planistycznym z informacji o terenie pogórniczym. Informacji
takich udziela Archiwum Dokumentacji WUG na żądanie organów gminy, pracowni architektonicznych i projektantów, działając w trybie przepisów o dostępie do informacji o środowisku. Rozwiązanie to powinno znaleźć właściwe umocowanie prawne w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Podsumowanie
Dotychczasowe wykorzystanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych
zakładów górniczych w rozwiązaniach praktycznych potwierdza słuszność tezy o potrzebie
archiwizacji wieczystej tej dokumentacji, w licznych bowiem przypadkach zachodzi konieczność korzystania z dokumentów kartograficznych i źródeł pochodzących z wieków
ubiegłych. Dlatego też realizację tego specjalistycznego zadania archiwistycznego powierzono mocą ustawy Prawo geologiczne i górnicze Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Obowiązki z tym związane wykonuje powołane w Wyższym Urzędzie Górniczym Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej. Istotą działalności tej komórki organizacyjnej WUG jest integracja zadań z zakresu archiwizacji z wypełnieniem potrzeb nowoczesnych systemów informacji przestrzennej. W tym aspekcie rozważyć należy możliwość
włączenia części zasobu archiwalnej dokumentacji mierniczo-geologicznej do tematyki
Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, która utworzona zostanie w nawiązaniu do
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
Najważniejszym zadaniem Archiwum jest gromadzenie i udostępnianie dokumentacji
mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, będącej jedynym źródłem
informacji o prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej oraz szkodliwych jej skutkach dla środowiska. Znaczenie tej działalności wywodzi się z potrzeby zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom bezpieczeństwa powszechnego poprzez dostarczenie przesłanek niezbędnych w racjonalnym kształtowaniu przestrzeni środowiska, a także z konieczności
zapobiegania szkodom mogącym być wynikiem procesów zachodzących w górotworze
naruszonym robotami górniczymi.
W odniesieniu do przedsięwzięć rewitalizacji terenów pogórniczych za niezbędne uważa
się obligatoryjne zasięganie informacji o górniczych i geologicznych uwarunkowaniach środowiska. Informacji takich udziela Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG.
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Rozwiązanie w tym zakresie powinno znaleźć stosowne umocowanie prawne w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
LITERATURA
[1] Botor E.: Archiwizacja i udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów
górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik WUG, nr 4/2005
[2] Dulewski J., Uzarowicz R.: Problematyka rewitalizacji terenów pogórniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona
Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik WUG, nr 9/2006
[3] Materiały konferencyjne. Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych. Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa. Konferencje I–VIII w latach 1999–2007
[4] Picur J.: Działania organów nadzoru górniczego w zakresie archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych. VI Konferencja naukowo-techniczna SITG. Rybnik, 2001
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz.U. Nr 92, poz. 819)
[6] Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 173
z późn. zm.)
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.: Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)

9

29

Górnictwo i Geoinżynieria • Rok 31 • Zeszyt 3/1 • 2007

Ireneusz Firlit*

EKSPLOATACJA POKŁADU 402 W KWK „STASZIC”
W ASPEKCIE OCHRONY UŻYTKU EKOLOGICZNEGO
ŹRÓDŁA KŁODNICY

Pozyskiwanie surowców pociąga za sobą degradację środowiska. Górnictwo podziemne węgla kamiennego jest specyficzną gałęzią przemysłu, wytwarzającą odpady w postaci
skał płonych oraz wód słonych odprowadzania do rzek. Powoduje również powstawanie
osiadań terenu. Aby zminimalizować skutki zniszczenia środowiska kopalnie wprowadzają
nowe technologie zagospodarowania złóż kopalin użytecznych.

1. Rys historyczny
Okres pierwszych dwudziestu lat po II wojnie światowej to czas znacznego rozwoju
polskiej gospodarki. Powstanie wielu nowych zakładów przemysłowych spowodowało,
zwiększenie zapotrzebowania na surowce energetyczne, a zwłaszcza na węgiel kamienny.
Dla zapewnienia odpowiedniej podaży węgla wybudowane zostało 11 nowych kopalni.
Najmłodszą, a tym samym najnowocześniejszą z nich, była kopalnia „Staszic”.
Obszar górniczy kopalni „Staszic” zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części
Katowic oraz w niewielkim zakresie na terenie Mysłowic. Pierwotny obszar górniczy, o nazwie ,,Giszowiec”, o powierzchni 11,99 km2 został w 1987 roku powiększony o część pola
rezerwowego ,,Ligota” do powierzchni 16,61 km2. Nowa część otrzymała nazwę ,,Giszowiec I”. KWK „Staszic” od północy graniczy z kopalnią „Wieczorek” oraz ze zlikwidowaną kopalnią „Katowice”, od południowego wschodu z kopalnią „Wesoła”, od południa
z kopalnią „Murki”, a od zachodu z kopalnią „Wujek”. Udokumentowana część złoże posiada 22 km2 powierzchni. Granice dokumentowania i eksploatacji nie zawsze pokrywają
się z granicami obszaru górniczego. Stan taki spowodowany jest warunkami geologicznymi. Występujące uskoki, stanowią naturalne granice prowadzenia eksploatacji. Zasoby bi-
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lansowe węgla kamiennego w złożu wynoszą aktualnie ok. 600 mln ton, co przy obecnym
poziomie wydobycia pozwoli na funkcjonowanie kopalni jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Kopalnia eksploatuje obecnie trzema ścianami zawałowymi i jedną podsadzkową. Eksploatowane są pokłady 402, 405, 501 i 510.

2. Lokalizacja terenu eksploatacji węgla kamiennego z pokładu 402
Niezależnie od zastosowanego systemu eksploatacji podziemna eksploatacja górnicza,
prowadzi nieuchronnie do deformacji powierzchni, a to z kolei do mniej lub bardziej
istotnych zakłóceń naturalnego krążenia wód. Przy eksploatacji prowadzonej dostatecznie
głęboko ciągłość warstw geologicznych w strefie przypowierzchniowej zostaje zachowana.
Gdy między poziomem wód gruntowych a wyrobiskami podziemnymi występują warstwy
wodoszczelne, wody powierzchniowe i gruntowe są skutecznie chronione przed drenażem
podziemnymi wyrobiskami górniczymi. W takiej sytuacji zmiany poziomu wód są wyłącznie następstwem zakłócenia naturalnego przepływu spowodowanego nierównomiernymi
obniżeniami powierzchni ograniczających ten przepływ. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na zbiorowiska roślinne wynika prawie wyłącznie z powstałych w ten sposób zmian
warunków wodno-glebowych.
Jednym z rejonów eksploatacyjnych KWK „Staszic” jest pokład 402. Obszar wpływów
eksploatacji pola L tego pokładu obejmuje górny fragment zlewni rzeki Kłodnicy (rys. 1).
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Rys. 1. Lokalizacja użytku ekologicznego źródła Kłodnicy na tle pola „L” pokładu 402,
KWK „Staszic”

Jest to fragment większego kompleksu leśnego Lasy Murckowskie. Położony jest
w centrum terenu objętego granicami administracyjnymi miasta Katowice, między dzielnicami Brynów, Muchowiec i Ochojec. Granice użytku ekologicznego wyznaczają: od północy — ul. 73 Pułku Piechoty, od zachodu i południa — torowisko linii kolejowej łączącej
kopalnię „Staszic” ze stacją Katowice-Muchowiec, od wschodu — droga leśna.
Omawiany obszar leży w granicach Płaskowyżu Katowickiego. Lokalne kulminacje
terenu występują wzdłuż drogi leśnej rozdzielającej oddziały 25 i 26 i sięgają do około
299 m n.p.m. Stąd teren wyraźnie obniża się w kierunku północno-wschodnim i znacznie
łagodniej w kierunku zachodnim.
Wschodnia część użytku ekologicznego znajduje się w zlewni potoku Leśnego —dopływu Rawy w dorzeczu Wisły. Znacznie większa część znajduje się w zlewni rzeki Kłodnicy — dopływu Odry.
Rzeka bierze początek w południowo-wschodniej części użytku ekologicznego. Na
wielu mapach ciek ten jest nazywany rowem Kłodnicy. Na starych poniemieckich mapach
z XIX wieku, na których zlokalizowano kilka źródeł Kłodnicy, analizowany odcinek rzeki
nie został zaznaczony. Według materiałów niemieckich źródła Kłodnicy znajdowały się
dalej na południu (zaliczono tu między innymi źródła Ślepiotki) oraz na północ (Brynów)
od obszaru użytku ekologicznego.
Dolina Kłodnicy w górnym odcinku cieku słabo zaznacza się w morfologii terenu,
natomiast w środkowym i dolnym odcinku erozyjne obniżenie terenu jest wyraźne z dobrze
wykształconymi poziomami terasowymi. Koryto cieku tylko na niektórych odcinkach ma
naturalny charakter: na przykład na odcinku km 0,2÷0,48, gdzie rzeka silnie meandruje i tworzy liczne starorzecza. Na pozostałych odcinkach, a zwłaszcza w odcinku dolnym oraz górnym, ma charakter sztucznego rowu. Sztucznym elementem jest również staw znajdujący
się w 0,5 km.
W drzewostanie rodzimym doliny rzeki Kłodnicy dominują wtórne nasadzenia dębowo-sosnowe o charakterze lasu mieszanego. Z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze są siedliska wilgotne, tworzące płaty lasu łęgowego. Dominuje w nim olsza czarna, której najstarsze, pomnikowe okazy mają po 115–130 lat.
Ponadto występują tu rzadkie i chronione gatunki roślin, w tym podlegające ścisłej
ochronie: zimowit jesienny, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny i ciemiężyca
zielona, oraz kilka chronionych częściowo lub rzadkich roślin na terenie Górnego Śląska.
Obszar użytku ekologicznego jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Wymienić
należy przede wszystkim płazy związane ze środowiskiem wodnym i objęte ochroną prawną, ponadto ptaki oraz ssaki reprezentowane przez gryzonie. Mają tu także swoje żerowiska
m.in. dziki i jelenie (rys. 2).
Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe obszar ten został uznany za ekologiczny i włączony do tzw. Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Katowicach [1].
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Tym samym zobowiązało to kopalnię „Staszic” do opracowania takiej technologii wydobycia węgla, która nie spowoduje znaczących zmian hydrogeologicznych i zniszczenia chronionego terenu.
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Rys. 2. Użytek ekologiczny źródła Kłodnicy
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3. Badania hydrogeologiczne
w rejonie użytku ekologicznego źródła Kłodnicy
Pod koniec lat 90. XX w. kopalnia zleciła jednostkom uprawnionym opracowanie takiego sposobu eksploatacji, który pozwoliłby na wydobycie pokładu bez naruszenia ekosystemu źródeł Kłodnicy.
W ramach opracowań przeprowadzono analizę warunków geologiczno-górniczych w
rejonie użytku ekologicznego. Określone zostały skutki dotychczasowej eksploatacji górniczej w tym rejonie. Dokonano przeglądu stanu zdrowotnego drzew oraz przeprowadzono
szczegółowe rozpoznanie obecnego stanu warunków wodnych. Przeprowadzono niwelacyjne pomiary cieków, zbiorników wodnych i przyległych terenów. Wykonano badania warunków wodno-gruntowych oraz pomiary hydrometryczne [2].
W wyniku przeprowadzonych badań określone zostały istniejące warunki hydrogeologiczne w obszarze użytku ekologicznego źródła Kłodnicy (rys. 3).

Rys. 3. Warunki hydrogeologiczne w rejonie użytku ekologicznego źródła Kłodnicy

4. Warunki geologiczne-górnicze pokładu 402
Pole „L” kopalni „Staszic” zlokalizowane jest w zachodniej części obszaru górniczego. Naturalne granice pola stanowią nieciągłości tektoniczne. Od północy jest to uskok
Kłodnicki o zrzucie h = 100 m w kierunku południowym i nachyleniu płaszczyzny uskokowej pod kątem 80°. Od zachodu uskok Wojciech oraz towarzyszący mu uskok Wojciech II
o zrzucie h = 20 m w kierunku wschodnim i nachyleniu płaszczyzny uskokowej 75°. Wschodnie ograniczenie pola stanowi uskok Jakub o zrzucie h = 70÷90 m w kierunku zachodnim
i nachyleniu płaszczyzny uskokowej pod katem 70°.
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Warstwy karbońskie mają rozciągłość w kierunku wschód-zachód, upad w kierunku
południowym pod kątem 4÷6°.
Warunki geologiczne w polu „L” są rozpoznane dokładniej do pokładu 352, w którym
wcześniej eksploatowała kopalnia „Staszic”, a wyżej w pokładach 327/2 i 334 kopalnia
„Murcki”.
Górotwór nad pokładem 402 stanowią: utwory karbońskie, trzeciorzęd i czwartorzęd.
Warstwy orzeskie zbudowane są z utworów iłowcowo-mułowcowych z niewielkim udziałem
piaskowców drobnoziarnistych w postaci wkładek.
Trzeciorzęd ma zróżnicowane miąższości, fragmentarycznie do 50 m, zbudowany jest
z iłów, iłowców z wkładkami margli i piasków. Czwartorzęd ma zmienną miąższość w przedziale 3÷40 m i zbudowany jest z piasków, glin i iłów. Generalnie skały nad pokładem 402
scharakteryzować można jako średnio zwięzłe.
Na głębokości średnio 290 m zalega pokład 334 o średniej miąższości 1,8 m, eksploatowany przez kopalnię Murcki. Pod tym pokładem znajduje się pokład 350 o zmiennej
miąższości, lokalnie dochodzącej do 3,5 m, w nomenklaturze kopalni „Murcki”.
Powyżej pokładu 402, do pokładów bilansowych zaliczany jest pokład 401/1, natomiast
poniżej do głębokości 1015 m zalegają pokłady bilansowe: 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4,
416/2, 418/1, 501, 504, i 510.

5. Sposób eksploatacji i doszczelniania zrobów pola ,,L”
Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań i dostępnych materiałach geologiczno-górniczych opracowana został sposób eksploatacji oraz szczegółowa prognoza przebiegu obniżeń terenu i zmian poziomu wód związanych z projektowaną eksploatacją górniczą. Prognoza ta przewiduje osiadanie terenu sięgające ok. 1,6 m i związane z tym obniżenie poziomu wód gruntowych.
W rejonie powyższego obszaru ekologicznego zalega kilkanaście bilansowych pokładów węgla, jednak zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe lata są ustalone tylko przez
kopalnię „Staszic”, która w partii „L” przewiduje eksploatację pokładu 402. Kopalnia
„Murcki” projektuje eksploatację na obrzeżach użytku ekologicznego.
Pokład 402, który eksploatowała kopalnia „Staszic”, zalega na głębokości średnio 680 m,
a jego grubość wynosi 1,6÷2,1 m.
Eksploatacja prowadzona była z zawałem stropu. Rozpoczęcie eksploatacji w pokładzie 402 w polu „L” nastąpiło ścianą 1001, następnie eksploatowana była kolejne ściany
1002–1005. Ściana 1001 była eksploatowana w latach 2000–2001, ściana 1002 w latach
2001–2002, ściana 1003 w latach 2003–2004, ściana 1004 w 2005 r., a ściany 1005 i 1005
bis w latach 2006–2007.
Generalny front eksploatacyjny przemieszczał się z zachodu na wschód, natomiast ściany od 1001 do 1004 z południa na północ (rys. 4). Eksploatacji ścian 1005 i 1005 bis z zachodu na wschód zaniechano.
7
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Rys. 4. Schemat rozcięcia pola „L” pokładu 402

Zamierzenia eksploatacyjne dla dalszych pokładów w zakresie ich rozcinki, sposobu
i czasu ich eksploatacji nie są ustalone.
Eksploatacja przedmiotowego pola prowadzona była z zawałem stropu, a zroby dodatkowo doszczelniane były mieszaniną wodno-pyłową. Urządzenia podsadzkowe zlokalizowane były przy szybie IV i szybie VII. Kierunek eksploatacji ścian od 1001 do 1004 z południa na północ podyktowany był możliwością szczelnego wypełniania zrobów mieszaniną samozescalającą.
Ściany prowadzone były po kilkustopniowym wzniosie. Na obydwu chodnikach przyścianowych prowadzone były rurociągi podsadzkowe, które sięgały nawet po kilkaset metrów
w zroby. Taki układ rurociągów pozwalał na podawanie mieszaniny daleko w zroby. Mieszanina migrując do przodu, wypełniała zroby szczelnie i równomiernie w całej ścianie (rys. 5).

Rys. 5. Schemat sposobu doszczelniania zrobów mieszaniną pyłowo-wodną
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Nadmiar wody ujmowany był za pomocą pompy zlokalizowanej za sekcją chodnikową. Dodatkowo do mieszaniny wodno-pyłowej dodawane były komponenty przyśpieszające konsolidację i zwiększające wytrzymałość mieszaniny na ściskanie. Zroby były wypełniane sukcesywnie za postępem ściany, tak by zmniejszyć do minimum odległość pomiędzy ociosem ścianowym a zrobami podsadzonymi mieszaniną.
Ściany były prowadzone kolejno po wyeksploatowaniu jednej ściany. Przecinka i pozostałe wyrobiska zbędne do dalszej eksploatacji wypełniano szczelnie podsadzką hydrauliczną i mieszaniną pyłowo-wodną.

6. Podsumowanie
Walory przyrodnicze użytku ekologicznego wymagają, aby proces oddziaływania
eksploatacji górniczej był pod stałą kontrolą. Nie chodzi tu wyłącznie o utrzymanie na bieżąco drożności przepustów, ale także o systematyczne monitorowanie przebiegu poeksploatacyjnych obniżeń powierzchni oraz zmian położenia zwierciadła wody.
W charakterystycznych punktach zlewni prowadzone są pomiary obniżeń, zmian położenia zwierciadła wody, objętości przepływu oraz obserwacje zmian retencji wodnej (rys. 6).

Rys. 6. Wyniki badań hydrogeologicznych po wyeksploatowaniu partii pokładu 402

9

38

Pomiary i obserwacje wykonuje się w cyklu rocznym, a wyniki badań umożliwiają
weryfikację danych uzyskanych w obliczeniach prognostycznych.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wzdłuż doliny Kłodnicy wystąpiły obniżenia o wartościach od 0 do 1,1 m. Doszczelnianie zrobów pozwoliło na zmniejszenie osiadań terenu o kilkadziesiąt centymetrów w stosunku do ich wartości prognozowanych. Powstałe obniżenia terenu nie przyczyniły się do zakłócenia przepływu wód gruntowych. Eksploatacja nie spowodowała powstania zalewisk wymagających wykonywania
zabiegów hydrotechnicznych ingerujących w naturalny reżim hydrologiczny.
Zastosowana przez kopalnię „Staszic” technologia eksploatacji i likwidacji zrobów
jest przykładem na to, iż możliwe jest wydobywanie surowców nie powodujące znacznych
zmian w środowisku, co jest szczególnie istotne w przypadku obszarów chronionych.
LITERATURA
[1] Czaja S.: Monitoring ekohydrologiczny zespołu przyrodniczo-krajoznawczego „Źródła Kłodnicy”. Cykl
wykładów „Wybrane problemy Ekologii i Ochrony Środowiska, w tom 9 „Problemy środowiska i jego
ochrona”, 2001
[2] Kwiatek J.: Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca skutków projektowanej eksploatacji górniczej w pkł.
402 KWK „Staszic” w górnej części zlewni rzeki Kłonica. Mat. niepublikowane, archiwum KWK „Staszic”,
1999
[3] Mapy pokładowe. Archiwum KWK „Staszic” (mat. niepublikowane)
[4] Materiały dział mierniczego KWK „Staszic”. Archiwum KWK „Staszic” (mat. niepublikowane)
[5] Plan ruchu KWK „Staszic”. Archiwum KWK „Staszic” (mat. niepublikowane)
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PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU
PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO
NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI TERENU

1. Wstęp
W ostatnich latach w związku ze zmieniającymi się warunkami geologiczno-górniczymi prowadzenia eksploatacji złóż coraz większego znaczenia nabiera problem wpływu
prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na wielkość i rozkład deformacji na powierzchni terenu. Poglądy w tym zakresie są wśród badaczy zróżnicowane. Niektórzy z nich twierdzą [2, 7, 8, 12] w oparciu o wyniki analiz modelowania matematycznego, że duża prędkość postępu frontu eksploatacyjnego wpływa korzystnie na wielkość deformacji. Kształt
niecki osiadania ulega złagodzeniu wraz ze wzrostem prędkości eksploatacji, co oznacza,
że chwilowe nachylenia i pozostałe wskaźniki deformacji maleją. Prowadzi to do poglądu,
że korzystnie jest prowadzić wybieranie z jak największą prędkością postępu frontu.
Poglądy innych badaczy procesu deformacji są wręcz przeciwne [9]. Niezależnie jednak od
powyższych poglądów należy uznać, że wzrost prędkości postępu frontu eksploatacyjnego
powoduje duże prędkości osiadania oraz narastania w czasie innych wskaźników deformacji.
Należy brać pod uwagę fakt, że odporność obiektów budowlanych na wpływ poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu wyraża się nie tylko zdolnością do przenoszenia nachyleń, krzywizn pionowych i odkształceń poziomych, lecz również prędkości osiadania [6, 12].
Problem ten zauważono zresztą dość dawno, bo już w pracy [5] B. Dżegniuk i A. Sroka
podali propozycję rozszerzenia klasyfikacji terenów górniczych o wartości prędkości dobowych osiadań punków. Klasyfikację tę rozszerzył następnie A. Sroka [12] o chwilowe wartości maksymalne prędkości i przyśpieszenia osiadania oraz prędkości narastania odkształceń poziomych.
W świetle powyższych stwierdzeń należy zwrócić uwagę, że prędkość postępu frontu
eksploatacyjnego winna być odpowiednio dobrana dla poszczególnych obiektów budowla*
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nych w zależności od kategorii ich odporności na wpływy eksploatacji górniczej. Ponadto
niezależnie od słuszności przedstawionych wyżej poglądów należy uznać, że dla danych warunków geologiczno-górniczych istnieje pewna optymalna prędkość postępu frontu. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono przykład kompleksowej analizy przeprowadzonej
w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych, a także wyniki obliczeń prędkości narastania
deformacji. Analizy wyników pomiarów przedstawione w punkcie 2 dotyczyły identyfikacji wartości współczynnika prędkości osiadania, niezbędnego do oceny prognozowanych
prędkości narastania wskaźników deformacji pod wpływem projektowanej eksploatacji.
Bazując na otrzymanych wynikach, w punkcie 3 przedstawiono wyniki obliczeń prognozowanych prędkości narastania wybranych wskaźników deformacji w oparciu o komputerową symulację postępu frontu eksploatacyjnego.

2. Identyfikacja wartości współczynnika prędkości osiadania
Identyfikacji dokonano na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych przeprowadzonych wzdłuż linii kolejowej, zlokalizowanej na obszarze górniczym kopalni „M”.
W rejonie linii prowadzono eksploatację w pokładzie 341, ścianami nr 20, 21 i 22. Punkty
1–13 położone były na zachód od ściany 20, punkty 14–19 zlokalizowane były bezpośrednio
nad ścianą 20, a punkty 20–25 na wschód od niej. Pomiary dokonywane były od 3.10.1990 r.
do 11.07.1995 r. Czasokresy wykonywania pomiarów wynosiły od 1 miesiąca do 2 miesięcy. Na rysunku 1 przedstawiono przebiegi osiadań wybranych punktów w czasie.
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Rys. 1. Przebieg osiadań w czasie dla wybranych punktów z rozpatrywanej linii

Dla celów identyfikacji wartości parametru c rozpatrywano przebiegi osiadania w czasie punktu 16. Identyfikowano wartości parametru c na podstawie przebiegów osiadania
wywołanych eksploatacją kolejno ścian: 20, 21 i 22. Wynik identyfikacji przedstawiono
w tabeli 1.
TABELA 1
Zestawienie wartości parametru c otrzymanych w wyniku identyfikacji
Numer
punktu

16

H, m

440

VE, m/doba

Ściana / pokład

c, 1/doba

1,5

20 / 341

0,011

2,4

21 / 341

0,013

3,0

22 / 341

0,016

3. Analiza wpływu prędkości postępu fontu na prędkość osiadań
W celu przeanalizowania wpływu prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na wielkość wskaźników deformacji wykorzystano program komputerowy DEFK — Win [14].
Z analizy danych dotyczących projektowanej eksploatacji górniczej wynika, że zakres głębokości zalegania projektowanych pól eksploatacyjnych waha się od ok. 395 m do ok. 1015 m.
Prowadzeniu eksploatacji górniczej na najmniejszej głębokości towarzyszyć będzie oczywiście największa prędkość osiadania punktów powierzchni terenu. Stąd postanowiono
przeprowadzić symulację komputerową dla ściany 56 w pokładzie 334 położonej na najmniejszej głębokości (H = 395 m); wyniki obliczeń dla tego bowiem przypadku prezentować będą obraz najbardziej intensywnych deformacji na powierzchni terenu, dzięki czemu
analizując wpływy eksploatacji głębszych, zawsze będziemy dysponowali pewnym marginesem bezpieczeństwa. Do obliczeń przyjęto tgβ = 2,0 i a = 0,7. Obliczano wartości wskaźników deformacji przy założeniu natychmiastowego ujawniania się wpływów (c → ∞)
i przyjęciu wartości c wyznaczonych na podstawie wyników pomiarów, odpowiednio dla
poszczególnych prędkości postępu frontu: 1,5, 2,4 i 3 m/dobę. Wykonano także obliczenia
dla prędkości postępu frontu 5 m/dobę, dla której nie wyznaczono wartości parametru c na
podstawie analiz wyników pomiarów, lecz obliczono na podstawie ekstrapolacji zależności
regresyjnej przedstawionej na rysunku 2.
Przyjęte wartości c przedstawiają się następująco:
— dla v = 1,5 m/dobę: c = 0,011 1/dobę (~4,02 1/rok)
— dla v = 2,4 m/dobę: c = 0,013 1/dobę (~4,75 1/rok)
3
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— dla v = 3,0 m/dobę: c = 0,016 1/dobę (~5,84 1/rok)
— dla v = 5,0 m/dobę: c = 0,022 1/dobę (~8,07 1/rok)

Rys. 2. Przebieg zmienności parametru c wyznaczonego na podstawie wyników pomiarów
w zależności od prędkości postępu frontu

Symulację eksploatacji przeprowadzono dla punktu położonego nad środkiem ściany 56
(rys. 3). Ściana ta ma wg projektu długość około 250 m, a wybieg około 1450 m.
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Rys. 3. Lokalizacja punktu obliczeniowego względem rozpatrywanej ściany 56

W tabeli 2 zestawiono wartości maksymalne następujących wskaźników deformacji:
prędkości osiadania, nachyleń i odkształceń poziomych. W tabeli podano wartości maksymalne powyższych wskaźników deformacji dla wpływów ujawniających się natychmiastowo (c → ∞) oraz otrzymanych przy obliczeniach wykonanych dla stanów nieustalonych.
TABELA 2
Wartości maksymalne wskaźników deformacji
dla eksploatacji prowadzonej na głębokości H = 395 m

Prędkość
postępu
frontu,
m/dobę

Prędkość osiadania
dw/dt, mm/dobę

Nachylenia maksymalne
Tmax, mm/m

Odkształcenia maksymalne
Emax, mm/m

c→∞
wpływy
natychm.

wpływy
nieustalone

c→∞
wpływy
natychm.

wpływy
nieustalone

c →∞
wpływy
natychm.

wpływy
nieustalone

1,5

8,18

5,24

5,49

3,50

2,67/–4,02

1,45/–4,02

2,4

13,10

7,20

5,49

3,01

2,67/–4,02

1,21/–4,02

3,0

16,38

8,92

5,49

2,98

2,67/–4,02

1,20/–4,02

5,0

27,24

13,30

5,49

2,67

2,67/–4,02

1,05/–4,02
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Na podstawie przedstawionych wyżej wyników obliczeń można zauważyć, że wzrost
prędkości postępu frontu górniczego spowoduje zmniejszenie wartości nachyleń i odkształceń poziomych maksymalnych rozciągających (przy zachowaniu wartości maksymalnych
odkształceń ściskających), w zależności od prędkości postępu frontu eksploatacyjnego.
Wartości tzw. „współczynników zmniejszenia deformacji” fT i fE dla rozpatrywanych głębokości eksploatacji zestawiono w tabeli 3.
TABELA 3
Wartości współczynników zmniejszenia deformacji
dla poszczególnych prędkości postępu frontu
Prędkość postępu frontu,
m/dobę

fT

fE

1,5

0,64

0,58

2,4

0,55

0,45

3,0

0,55

0,44

5,0

0,49

0,39

Jak widać z powyższej tabeli, wartości fT i fE, będące stosunkiem odpowiednio maksymalnych nachyleń i odkształceń poziomych chwilowych do asymptotycznych, mieściły się
w przedziale od ok. 0,40 do 0,64 dla rozpatrywanej głębokości eksploatacji H = 395 m. Otrzymane wartości generalnie odpowiadają wartościom podawanym w literaturze [12].
Dysponując powyższymi wynikami analiz, podjęto próbę znalezienia zależności pomiędzy prędkością postępu frontu eksploatacyjnego vE i maksymalną prędkością osiadania
powierzchni terenu dw/dt dla rozpatrywanego zakresu prędkości postępu frontu górniczego.
Otrzymano zależność w postaci
dw
= 2, 277 ⋅ vE + 1,807
dt

(1)

Zależność empiryczną oraz wartość współczynnika determinancji podano na rysunku 4.
Wzór ten, otrzymany na podstawie wyników obliczeń, ma oczywiście charakter orientacyjny, lecz pozwala on oszacować prędkość osiadania dla danej prędkości postępu frontu bez
konieczności wykonywania szczegółowych analiz, takich jaką przedstawiono w niniejszym
artykule.

6

45

Rys. 4. Uzyskana w wyniku symulacji zależność prędkości osiadania punktu na powierzchni
terenu dw/dt od prędkości postępu frontu vE dla głębokości eksploatacji H = 395 m

4. Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych w pracy rezultatów analiz dotyczących identyfikacji
wartości parametru c w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych oraz symulacji komputerowej przebiegu deformacji terenu górniczego położonego nad eksploatacją górniczą,
sformułować można następujące wnioski i stwierdzenia:
1)

2)

3)

Wyniki przedstawionych analiz posiadają jedynie charakter jakościowy, co spowodowane jest brakiem wyników pomiarów geodezyjnych prowadzonych nad eksploatacją
górniczą dokonywaną z różną prędkością, przy niezmienności innych warunków geologiczno-górniczych.
Otrzymane w wyniku symulacji komputerowej wartości wskaźników deformacji
odpowiadające prędkościom postępu frontu wybierania od 1,5 do 5 m/dobę wskazują
na zmniejszenie nachyleń i odkształceń poziomych od 40 do 60% w stosunku do wartości asymptotycznych. Wyniki te są zbieżne z doświadczeniami uzyskanymi w Niemczech [12].
Wzrost prędkości wybierania powoduje wzrost prędkości obniżeń powierzchni terenu.
Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdzono liniową zależność pomiędzy
tymi dwoma wielkościami. Wniosek ten należy jednakże traktować jako wstępny,
z uwagi na przybliżony charakter przeprowadzonych badań. W celu jego weryfikacji
konieczne jest prowadzenie dalszych analiz wyników pomiarów geodezyjnych, w od7
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4)

powiednio szerokim zakresie.
Zarówno wyniki badań własnych, jak też analizy znane z literatury przedmiotu, wskazują na konieczność doboru prędkości postępu frontu górniczego do danych warunków
geologiczno-górniczych i odporności obiektów. Zatem o optymalnej prędkości frontu
można mówić w odniesieniu do konkretnych warunków prowadzenia eksploatacji
i sytuacji na powierzchni terenu.
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KAMIENIOŁOMY SUROWCÓW WĘGLANOWYCH
W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
PRZYKŁADEM KORYTARZY EKOLOGICZNYCH

1. Wstęp
W Górach Świętokrzyskich wiele obiektów geologicznych ma unikatowe znaczenie
dla badań geologicznych a także flory i fauny. Odsłaniają się tutaj utwory węglanowe i krzemionkowe od kambru do czwartorzędu. Podstawowe znaczenie w przemyśle wydobywczym
mają skały węglanowe: wapienie, dolomity, gipsy, margle. Tereny pogórnicze surowców
skalnych cechują zróżnicowane warunki ekologiczne. Mozaika mikrosiedlisk związana jest
z litologią, wiekiem zwałów i wyrobisk, z warunkami wodnymi a także z technologią górniczą.
Nieczynne kamieniołomy pozostawione są naturalnej sukcesji roślin i zwierząt. Trwa
dyskusja nad metodami rekultywacji terenów pogórniczych obejmująca walory przyrodnicze kamieniołomów i walory kulturowe. Podkreśla się duże znaczenie edukacyjne wielu
obiektów i znaczenie turystyczne [15].
W środowisku kamieniołomów można śledzić procesy sukcesji i migracji gatunków
i ich związek z podłożem geologicznym. Wyjątkowo silny związek z rodzajem podłoża
geologicznego mają ślimaki, które z racji występowania, budowy anatomicznej i wymagań
ekologicznych stanowią czuły biowskaźnik stanu środowiska przyrodniczego i kierunku
zmian.
Ślimaki należą do grup bezkręgowców o charakterze pionierskim, które jako pierwsze
zasiedlają hałdy i wyrobiska.
Zostało udowodnione, że charakterystyczne zespoły ślimaków żyją na podłożu węglanowym, inny skład gatunkowy mają zespoły nakrzemionkowe [5].
Celem badań było poznanie składu zespołów ślimaków w środowisku przyrodniczym
kamieniołomów węglanowych o różnej litologii.
*
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Istotą badań była droga migracji gatunków w przestrzeni pogórniczej surowców węglanowych.

2. Metodyka
Badania terenowe i laboratoryjne były prowadzone w latach 1990–2005. Materiał ślimaków zebrany z 9 stanowisk znajduje się w Archiwum Zakładu Zoologii i Instytutu Biologii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Badania przeprowadzono metodą ilościową [13], dodatkowo dokonany był zbiór jakościowy w obrębie danej powierzchni.
Wyszukiwanie ślimaków w próbkach glebowych polegało na wybraniu okazów ręcznie
pod lupą binokularową.
Zebrany materiał ilościowy został zestawiony w tabeli, użyto symboli ilości według
skali logarytmicznej stosowanej przez S. W. Alexandronicza [3].
Struktura zoogeograficzna całego zbioru ślimaków została przedstawiona w postaci
dwuwarstwowych spektrów kołowych. Dla porównania, analogiczne spektra kołowe zestawiono dla wyników Piechockiego [14] i dla wyrobisk w kamieniołomie Ślichowice w Kielcach.

3. Stanowiska badań ślimaków
na węglanowych powierzchniach pogórniczych
regionu świętokrzyskiego
Stanowisko 1
Kamieniołom wapieni triasowych w Wolicy, złoże „Księska Góra” — wiek 60 lat.
Hałda składa się z głównie ze zwietrzeliny wapieni i nadkładu złoża z niewielkim udziałem skal wapiennych. Zwał jest częściowo przepuszczalny i nie jest rozmywany. Zbocze
północne porasta widne zbiorowisko zaroślowe z klasy Festuco-Brometea, zbocze południowe porasta murawa kserotermiczna. Z uwagi na walory przyrodnicze kamieniołom jest
rezerwatem przyrody od 2005 roku.
Stanowisko 2
Kamieniołom dolomitów dewonu w Radkowicach — wiek 60 lat.
Złoże odznacza się dużą zawartością węglanów. Hałdy buduje kruszywo dolomitowe
i materiał nadkładu w postaci gliny zwietrzelinowej oraz piasku. Zwał porasta pionierskie
zbiorowisko murawowe z klasy Festuco-Brometea.
Stanowisko 3
Kamieniołom (marmurołom) zlepieńców permu „Zygmuntówka” w Czerwonej Górze
— wiek 30 lat.
2
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Kamieniołom blocznych zlepieńców permskich — „Zygmuntówka” znajduje się z lesie, założony na przełomie XVI–XVII wieku pracuje do dzisiaj. Zwał składa się z nadkładu, czyli gliny i piasku oraz z gruzu wapiennego z kamieniołomu. Na powierzchni zwał
jest gliniasty, wewnątrz jest przepuszczalny. Ekspozycję północną porastają zarośla z klasy
Trifolio-Geranietea, południową zbiorowisko murawowe z klasy Festuco-Brometea.
Stanowisko 4
Kamieniołom wapieni marglistych w Piekoszowie — wiek około 40 lat.
Złoże w Piekoszowie budują wapienie triasu dolnego z wkładkami łupków marglistych
i margli. Zwał składa się z gliny zwietrzelinowej oraz z gruzu wapieni i wapieni marglistych.
Zwały są trudno przepuszczalne, porośnięte zaroślami z klasy Rhamno-Prunetea, zbocze
południowe porasta murawa Festuco-Brometea.
Stanowisko 5
Kamieniołom wapieni dewonu Miedzianka — wiek ponad 200 lat.
Górnictwo na Miedziance koło Zajączkowa datuje się od epoki brązu. Złoże eksploatowane miało bardzo mało skał ilastych, zwały mają charakter wybitnie szkieletowy i składają się z gruzu ostrokrawędzistego. Zbocze północne zwału porasta zbiorowisko zaroślowe
z klasy Rhamno-Ptunetea, zbocze południowe porasta zbiorowisko zaroślowe z klasy Trifolio-Geranietea. Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze kamieniołom jest rezerwatem
przyrody od 1958 roku.
Stanowisko 6
Kamieniołom wapieni dewonu, Kielce — Wietrznia — wiek około 70 lat.
Obiekt jest cennym kamieniołomem o znaczeniu paleontologicznym i stratygraficznym. Gruz wapienny na zwale oblepiają gliny co wyjaśnia, że nie uległ wietrzeniu. Łupki
na zwale wietrzeją bardzo szybko do glin. Zwały na Wietrzni w Kielcach są słabo przepuszczalne i słabo przewietrzane. Zbocze porasta murawa kserotermiczna Festuco-Brometea.
Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze kamieniołom jest rezerwatem od 1999 roku.
Stanowisko 7
Kamieniołom wapieni dewonu Kielce „Kadzielnia” — wiek około 70 lat.
Teren pogórniczy kamieniołomu znajduje się w otoczeniu centrum miasta. Ochroną
objęto grupy skał wapieni dewonu oraz stanowiska paleontologiczne fauny kopalnej. Na terenie rezerwatu występują zjawiska krasu kopalnego powierzchniowego i podziemnego,
w tym liczne jaskinie z namuliskami. Cały teren pogórniczy porasta roślinność murawowa
z klasy Festuco-Bromotea. Rezerwat przyrody od 1962 roku.
3
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Stanowisko 8
Kamieniołom wapieni dewonu Kielce „Ślichowice” — wiek 70 lat.
Na terenie kamieniołomu zwały zlikwidowano, pozostały dwa wyrobiska o głębokości
około 30 m. Ściany wyrobiska pokrywa roślinność murawowa z klasy Festuco-Brometea.
Kamieniołom jest rezerwatem geologicznym, w którym odsłania się fałd pochylony dewonu górnego. Rezerwat przyrody nieożywionej od 1952 roku.
Stanowisko 9
Teren pogórniczy rudy ołowiu galeny w wapieniach dewonu z XVII wieku, Kielce
wzgórze „Karczówka”.
Rezerwat leśno-krajobrazowy utworzony został w 1953 roku. Wzgórze zbudowane jest
z wapieni organogenicznych dewonu środkowego i górnego. W szparach wapieni występują
rudy ołowiu do głębokości od 30÷50 m. Dobrze zachowane wyrobiska szparowe zachowały się na południowym zboczu Karczówki. Na wierzchowinie wzgórza w XVII wieku wybudowano Klasztor Benedyktynów. Klasztor na wzgórzu otacza świetlista dąbrowa, co
stanowi malownicze otoczenie historycznej budowli. Z uwagi na liczne przekształcenia środowiska przyrodniczego, na wzgórzu występuje mozaika siedlisk.

4. Przemysł wydobywczy surowców skalnych
i jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze
w Górach Świętokrzyskich
Wielkie zróżnicowanie budowy geologicznej regionu Świętokrzyskiego, liczne złoża
skał i minerałów od zarania dziejów były przedmiotem poszukiwań i gospodarczego wykorzystania.
W przeszłości kopalnictwo i przemysł hutniczy wykorzystywały głównie rudy metali
żelazo, ołów, miedź i srebro, w mniejszym stopniu kopaliny skalne. Współcześnie przedmiotem zainteresowania są wyłącznie kopaliny skalne. Aktualnie perspektywa budowy autostrad powoduje intensyfikację wydobycia surowców skalnych co przyczyni się do pogłębienia zmian środowiska przyrodniczego.
Zmiany spowodowane działalnością górniczą sprowadzają się do [16, 17]:
—
—
—
—
—
—

4

przekształcenia powierzchni terenu,
zmiany warunków glebowych,
zmiany warunków wodnych,
zanieczyszczenia atmosfery,
szkód wynikających z techniki robót strzałowych,
zmian roślinności i drzewostanu wynikających z prowadzonego wyrębu lasów i podanych wyżej czynników szkodliwych.
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Eksploatacja górnicza powoduje trwałe zmiany ukształtowania terenu, powstają hałdy
nadkładu, hałdy odpadów surowców skalnych i wyrobiska.
Działalność wydobywcza niekorzystnie wpływa na gleby, zwłaszcza na powierzchniach zajętych przez wyrobiska eksploatacyjne i zwałowiska odpadów eksploatacyjnych
i przeróbczych.
W wyrobiskach zostają odsłonięte lite skały, na których powstają gleby inicjalne o bardzo niskiej produktywności [11].
W granicach terenów górniczych powstaje mozaika gleb o różnorodnych profilach.
Powstałe nowe bezglebowe „nieużytki poprzemysłowe”, łącznie z gromadzonymi na powierzchni odpadami kopalnianymi i przeróbczymi na zwałach, są najtrudniejsze do biologicznego zagospodarowania [12, 18]
Duża przepuszczalność zwałów decyduje o stosunkach wodnych, które kształtują się
zgodnie z wiekiem, wysokością, uziarnieniem składowanych skał. Jedynym źródłem wody
na zwałach są opady atmosferyczne. Główne zapasy wody na starszych zwałach gromadzą
się w warstwie około 30 cm. Często na powierzchni zwałów wilgotność znajduje się na granicy punktu więdnięcia.
Eksploatacja złóż w regionie świętokrzyskim prowadzona jest w wyrobiskach stokowych lub w głębnych. W pierwszym wypadku następuje odpływ wód opadowych na zewnątrz wyrobiska. Przy eksploatacji z wyrobisk wgłębnych wody opadowe i wody złożowe
odprowadzone są do rząpia, skąd wypompowuje się na zewnątrz wyrobiska.
Największym zagrożeniem towarzyszącym głębokim wyrobiskom wgłębnym są obszary lejów depresji.
Długotrwała eksploatacja surowców skalnych, głównie wapieni w Okręgu Chęcińskim
oraz piaskowców i kwarcytów w Łysogórach prowadzi do degradacji naturalnych i półnaturalnych biotopów.
Określona lista zagrożonych gatunków roślin w regionie obejmuje 39% gatunków leśnych, cienistych i wilgotnych lasów z rzędu Fagetalia, 17% stanowią rośliny muraw i zarośli
kserotermicznych. Ekosystemy leśne regionu świętokrzyskiego znajdują się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji, co wyraża się zachwianiem trwałości ekosystemu [8–10]. Problem
przekształceń środowiska przyrodniczego i zmiany warunków ekologicznych, spowodowanych działalnością górniczą, należy do najmniej rozpoznawanych. Badania ślimaków, z racji wyjątkowych właściwości wskaźnikowych tej grupy bezkręgowców należy uznać za bardzo ważne w środowiskach pogórniczych surowców skalnych w Górach Świętokrzyskich.

5. Wpływ czynników ekologicznych na występowanie ślimaków
Ślimaki z uwagi na szczególne cechy budowy ciała a także z racji szczególnej wrażliwości na czynniki ekologiczne takie jak: wilgotność, światło, temperatura, pH, dostępność
jonów wapnia w środowisku są bardzo dobrymi wskaźnikami stanu środowiska przyrodniczego. Ciało ślimaków zawiera ponad 80% wody. Skorupka, wieczko, osłonki jajowe i strzał5
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ka miłosna zbudowane są z węglanu wapnia. Wilgotność i węglan wapnia w środowisku
ograniczają występowanie ślimaków.
Ślimaki odżywiają się glonami, zjadają także detrytus w glebie. Wykazują preferencje
pokarmowe w stosunku do liści niektórych drzew: lipy, klonu, jaworu, wiązu i graba, które
zawierają przyswajalne sole wapnia (cytryniany i jabłczany).
Ślimaki nie zjadają liści dębów i buków oraz szpilek drzew iglastych z uwagi na zawarte w nich szczawiany, których nie przyswajają.
Ślimaki potrafią czynnie pozyskiwać jony wapnia, rozpuszczają skałę wapienną kwasem węglowym wydalanym przez gruczoły stopy.
Wskazano także znaczenie pH jako czynnika ograniczającego występowanie ślimaków. Wartością progową pH dla występowania ślimaków jest pH < 4,5. Najwięcej gatunków ślimaków lądowych o szerokim rozmieszczeniu żyje w glebie o pH 6,1÷6,5. Badania
wykazały, że gatunki rzadkie są bardzo wrażliwe na obecność jonów wapnia i na poziom
pH. Najmniej gatunków rzadkich żyje w środowisku o pH 6,6÷7,5.
Wpływ metali ciężkich na występowanie ślimaków został dobrze udokumentowany.
Miedź i jej związki mają największy toksyczny wpływ na występowanie ślimaków, następnie kadm, chrom i ołów.
Ślimaki potrzebują kryjówek, które dają cień, wilgotność i nagromadzoną materię organiczną.
Zmiany środowiska przyrodniczego mają wpływ na występowanie ślimaków co wyraża się liczbą gatunków składem gatunkowym i liczebnością osobników.
Zmiany środowiska przyrodniczego powodowane zmianami klimatu stanowią naturalny powolny cykl zmian i mają charakter odwracalny.
Zmiany środowiska generowane przez człowieka, do których zalicza się odlesienie,
obniżenie poziomu wód wgłębnych, których następstwem jest pustynnienie, powodują
uruchomienie procesów migracji i sukcesji gatunków, mają charakter nieodwracalny.
Duży wpływ ma występowanie ślimaków ma działalność górniczo-hutnicza człowieka
co zostało udokumentowane w badaniach S.W. Alexandrowicza [1, 3] W. P. Alexandrowicza, [2], Bargi-Więcławskiej [5–7].

6. Wyniki
Na badanym terenie pogórniczym surowców węglanowych ustalono występowanie 57
gatunków co stanowi 58,76% wszystkich gatunków ślimaków lądowych w górach Świętokrzyskich. Na zwałach żyje 15% gatunków południowych, w tym 13% to gatunki południowo-wschodnioeuropejskie. Ustalono występowanie następujących gatunków południowych:
Vallonia enniensis, Aegopinella minor, Oxychilus glaber striarius, Pyramidula repestris,
Pupilla sterri, Helicella obvia, Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Helix lutescens.
Skład zoogeograficzny ślimaków Gór Świętokrzyskich wskazuje na jej przejściowy charakter między fauną wyżyn południowych i gór Polski południowej z fauną obszarów nizinnych leżących na północy.
6
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TABELA 1
Skład zespołów ślimaków na powierzchniach górniczych skał węglanowych
w Górach Świętokrzyskich. Liczebność okazów podano w Sali logarytmicznej (I VI)
wg ///s./w. /Alexandrowicza [3] [I — 1–3; II — 4–10; III — 11–31; IV — 2–100; V — 101–316;
VI — 317–1000; VII — 1001–3162]; 1 — Wolica; 2 — Radkowice; 3 — Czerwona Góra; 4 — Piekoszów; 5 — Miedzianka; 6 — Wietrznia; 7 — Kadzielnia; 8 — Ślichowice; 9 — Karczówka
Gatunek

1

2

Carychium minimum O.F. Müller, 1774

3

4

5

6

7

8

9

III

III

III

Carychium tridentatum (Risso, 1826)

I

Cochlicopa lubrica O.F. Müller, 1774

II

III

II

III

III

Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)

III

II

II

II

II

Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801)

I

Columella edentula (Draparnaud, 1801)

II

Truncatellina cylindrica (Férursac, 1807)

VII

I
V

Vertigo(Vertigo) pusilla O.F.Müller, 1774

IV
III

III

III

I

I

III

II

III

I

I

VI

III

III

II

I

VI

III

III

III

II

V

II

III

I

V

II

VI

Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801)
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)

VI

I

II
V

Pupilla (Pupilla) sterri (Voith, 1838)
Vallonia costata O.F. Müller, 1774
Vallonia pulchella O.F. Müller, 1774

I
II

V

III

VII

VI

IV

V

V

IV

III

Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Vallonia excentrica Sterki 1892

I

Acanthinula aculeata O.F. Müller, 1774
Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud 1801

II
I

Discus (Discus) rotundatus
Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud, 1805)

I

Arion (Carinarion) fasciatus (Nilsson, 1822)

II

Vitrina (Vitrina) pellucida O.F. Müller, 1774

IV

Semilimax (Semilimax) Kotulae (Westerlund, 1883)

II

I
I

V

I

II

III

III

II

II

IV

III

VI

II

II

I

III

III

II

III

I

II

I

I

II

III

I

I

Vitrea (Crystallus) crystallina O.F. Müller, 1774

III

Vitrea (Crystallus) contracta (Westerlund, 1871)

II

I

IV

VI

Aegopinella pura (Alder, 1830)

II

II

Aegopinella minor (Stabile, 1864)

IV

IV

II

III

I

II

Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)

III

IV

III

IV

II

I

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer, 1853)

III

IV

III

IV

II

I

I

I

Oxychilus (Ortizius) alliarius (Miller, 1822)
Oxychilus (Oxychilus) cellarius O.F. Müller, 1774

III
I
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TABELA 1 cd.
Gatunek

1

2

Oxychilus (Morlina) glaber striarius (Rossmässler, 1835)
Oxychilus (Riedelius) depressus (Sterki, 1880)

II

3

4

5

IV

III

III

II

6

7

8

9

II

Zonitoides (Zonitoides) nitidus O.F. Müller, 1774

I

Limax (Limax) maximus Linnaeus, 1758

II

Limax (Limax) cinereoniger Wolf, 1803

I

Deroceras (Deroceras) laeve O.F. Müller, 1774

II

Euconulus (Euconulus) fulvus O.F. Müller, 1774

III

I

I
I

I

IV

I

IV

I

Cecilioides (Cecilioides) acicula O.F. Müller, 1774

III

III

Clausilia (Clausilia) bidentata (Ström, 1765)

I

Clausilia (Clausilia) dubia Draparnaud, 1805

I

Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)

V

Balea (Alinda) biplicata (Montagu, 1803)

III

Bradybaena (bradybaena) fruticum O.F. Müller, 1774
Helicella (Helicella) obvia (Menke, 1828)

IV

I
V

V

I

III

IV

IV

III

II

II

II

II

III

I

IV

IV

IV

IV

Perforatella (Perforatella) bidentata (Gmelin, 1788)
Perforatella (Monachoides) incarnata O.F. Müller, 1774
Perforatella (Preudotrichia) rubiginosa (A. Schmidt, 1853)

I

Trichia (trichia) hispida (Linnaeus, 1758)

II
II

Trichia (Trichia) lubomirski (Slósarski, 1881)

I

Euomphalia (Euomphalia) strigella (Draparnaud, 1801)

I

III

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)

I
I

Chilostoma (Faustina) faustinum (Rossmässler, 1835)

II

Isognomostoma isognomostoma (Schröter, 1784)

I

I

Cepaea (Cepaea) vindobonensis (Férussac, 1821)

II

III

III

II

II

I

I

III

Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)

V

Helix (Helix) pomatia (Linnaneus, 1758)
Helix (Helix) lutescens Rossmässler, 1837
∑ nt 57

10

13

31

19

33

V
II

II

III

24

15

I
17

25

Wysoki procent gatunków południowo-wschodnich europejskich świadczy o dominującym wpływie elementów południowych i wschodnich. Potwierdzeniem tej tezy są północne
granice zasięgów 14 gatunków przebiegające w Górach Świętokrzyskich oraz stanowiska
wyspowe gatunków karpackich.
Porównanie analizy zoogeograficznej ślimaków dokonanej przez Piechockiego [14]
z grupami zoogeograficznymi ślimaków kamieniołomów prowadzi do stwierdzenia, że w sposób znaczący w regionie zwiększył się udział ślimaków południowo wschodnich (rys. 1).
8

55

b)

a)

c)

Rys. 1. Spektra struktur zoogeograficznych zespołów ślimaków środowisk naturalnych
i antropogenicznych: a) ślimak środowisk naturalnych Gór Świętokrzyskich według Piechockiego [14];
b) ślimak środowisk antropogenicznych na hałdach węglanowych według Barga-Więcławskiej [5];
c) ślimak wyrobisk w kamieniołomie Ślichowice według autorki 2000–2001

Wynikiem dokonujących się zmian w środowisku przyrodniczym Gór Świętokrzyskich
zmniejszył się udział gatunków leśnych a jednocześnie wyraźne zwiększył się udział gatunków środowisk otwartych.
Badania W.P. Alexandrowicza [2] przeprowadzone w kamieniołomie w Andrychowie
wskazały na znaczny udział gatunków medyterrańskich, co wskazuje na migrację gatunków
południowoeuropejskich na północ przez Bramę Morawską, zasiedlanie wychodni wapieni
na pogórzu Karpat i wędrówkę ślimaków w kierunku Wyżyny Małopolskiej.
Badania W.P. Alexandrowicza [2] i Bargi-Więcławskiej [5, 7] pozwalają kamieniołomy skał węglanowych określić jako naturalny pomost migracji gatunków południowoeuropejskich na północ preferujących siedliska nawapienne nasłonecznione o małej wilgotności.
Kamieniołomy węglanowych surowców skalnych w Górach Świętokrzyskich stanowią
korytarz ekologiczny gatunków południowych.
9
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7. Podsumowanie i wnioski
Badania ślimaków w środowisku pogórniczym surowców skalnych pozwoliły określić
drogi migracji gatunków na północ. Wykazano występowanie gatunków rzadkich: Acanthinula
aculeata, Cecilioides acicula, Vertigo pygmaea, Pyramidula rupestris, Oxychilus depressus,
Trichia lubomirski, Helix lutescens i Helix pomatia.
Walory przyrodnicze obiektów górniczych w Górach Świętokrzyskich uzasadniają
ochronę prawną.
W świetle przedstawionych wyników badań ślimaków, wydaje się w wielu wypadkach
uzasadnione pozostawienie węglanowych obiektów pogórniczych rekultywacji naturalnej.
Rekultywacja biologiczna pozwoli zachować cenne gatunki w ich siedliskach, pozwoli
prowadzić badania ekologii górnictwa skalnego oraz migracji gatunków.
Tereny pogórnicze surowców skalnych przy niewielkiej ingerencji człowieka jako obiekty architektury krajobrazu w procesie rewitalizacji mogą być interesującymi obiektami
turystycznymi.
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DZIAŁALNOŚĆ KOPALNI „KONIN”
W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przyszłość ludzkiej cywilizacji zależy od wspólnej troski o przyrodę oraz zapewnienia
wolności i właściwego rozwoju wszystkim organizmom żywym.
Zrównoważony rozwój (ekorozwój) jest to rozwój społeczny, ekonomiczny i przyrodniczy, zgodnie z którym zaspokajamy aktualne potrzeby społeczeństwa w sposób zapewniający przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska;
czyli jest to kompromis pomiędzy potrzebami zachowania środowiska przyrodniczego, potrzebami gospodarki oraz potrzebami społecznymi [1].
Ekorozwój obejmuje m.in.:
—
—
—
—
—
—
—

rozsądne, a przez to długotrwałe wykorzystywanie odnawialnych zasobów przyrody;
eksploatację nieodnawialnych źródeł energii z maksymalną efektywnością;
utrzymywanie stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów;
ochronę różnorodności genetycznej;
ogólnie pojętą ochronę przyrody;
zachowanie i polepszenie stanu zdrowia, bezpieczeństwa pracy, edukacji i dobrobytu;
wspieranie rozwoju upraw energetycznych.

W Polsce przyjęto politykę ekorozwoju państwa do 2025 roku. Korzyści związane z ekorozwojem to zwiększenie wykorzystywania odnawialnych zasobów energii, stworzenie alternatywnych źródeł dochodów dla ludności, rozwój obszarów wiejskich, zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju [1].
Dotychczasowa działalność wydobywcza węgla brunatnego wpisuje się w powyższe
warunki ekorozwoju. Ponad 60-letnia działalność Kopalni „Konin” w rejonie konińskim spowodowała rozwój regionu i zapewniła znacząco rolę w skali kraju. Na bazie wydobywanego
*

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA
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węgla brunatnego powstały 2 elektrownie: Pątnów i Konin, produkujące ok. 11% energii elektrycznej w kraju. Jest to energia ok. 30% tańsza od energii produkowanej na bazie węgla kamiennego.
Właśnie dzięki odkryciu złóż węgla brunatnego i ich eksploatacji region koniński stał
się obszarem, w którym dotychczasowy charakter rolniczy zaczął się zmieniać na przemysłowo-rolniczy. Powstanie wielu gałęzi przemysłów pokrewnych, pracujących na rzecz
przemysłu wydobywczego, spowodowało wzrost zatrudnienia ludności, w tym wiejskiej,
napływ ludzi wykształconych, rozwój szkolnictwa zawodowego, rozwój miast i wsi. Gminy, na terenie których prowadzona jest eksploatacja węgla brunatnego, są odbiorcą różnego
rodzaju podatków i opłat wynikających z działalności zakładu. Wpływają one do budżetu
gminy, stwarzając możliwość inwestowania, jednocześnie powodując wzrost stopy życiowej mieszkańców.
W wielu przypadkach pomoc materialna i finansowa ze strony Kopalni była nieodłącznym elementem jej działalności, sprzyjając budowaniu korzystnych warunków współpracy
między zakładem a lokalnymi społeczeństwami.
W tym okresie zmieniła się technika wydobycia węgla brunatnego, co było spowodowane wprowadzaniem nowocześniejszych maszyn i urządzeń. Kopalnia „Konin” ze względu na swój wieloodkrywkowy charakter działalności zmuszona była do wykonywania wielu wkopów udostępniających, których nieodłącznym elementem były koszty z tym związane oraz także długotrwałe uregulowania formalno-prawne związane z budową nowych odkrywek.
W dotychczasowej swej działalności Kopalnia uruchomiła 10 odkrywek. Pięć odkrywek:
Morzysław, Niesłusz, Gosławice, Pątnów i Kazimierz Południe już zostało zlikwidowanych
i trudno wskazać miejsca, gdzie na tych terenach prowadzona była działalność górnicza.
Część tych terenów znajduje się w granicach administracyjnych miasta Konina i one zostały
już zagospodarowane i służą mieszkańcom. Pozostałe odkrywki: Jóźwin II A, Jóźwin II B,
Kazimierz Północ, Lubstów i Drzewce są w trakcie eksploatacji, a ich działalność rozpościera się na teren 6 gmin.
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Rys. 1. Rekultywacja wodna Odkrywki Niesłusz

Ze względu na przestrzenny i wieloodkrywkowy charakter działalność Kopalni powoduje zajęcie znacznych terenów dla potrzeb eksploatacji odkrywkowej i przekształcanie środowiska naturalnego w wielu jego elementach.
Na koniec 2006 roku Kopalnia zajmowała 5077 ha, natomiast od początku swej działalności przekazała 7302 ha, w tym 5250 ha terenów zrekultywowanych. Łącznie nabyła
12 379 ha terenów dotychczas różnie użytkowanych. W większości były i są to tereny zajęte pod działalność rolną. Korzystne warunki finansowe proponowane przez Kopalnię dotychczasowym właścicielom nieruchomości rolnych dawały możliwość zwiększenia powierzchni nowo kupowanych gospodarstw rolnych i poprawy warunków pracy w gospodarstwie, bowiem cena, za jaką Kopalnia kupuje gospodarstwo rolne, jest wyższa niż cena
wolnorynkowa gospodarstwa w danej okolicy.
W początkowych latach eksploatacji brak było właściwego i wystarczającej ilości
sprzętu do prowadzenia prac górniczych, w tym rekultywacji. Brak było przede wszystkim
właściwych wymagań prawnych wobec zakładu górniczego. Dopiero w latach późniejszych
zaczęły pojawiać się wymagania prawne, w tym ochrony środowiska. Zaczęto nadrabiać
zaległości w rekultywacji technicznej i biologicznej terenów pogórniczych. Wykonywana
obecnie przez Kopalnię rekultywacja techniczna i biologiczna jest na wysokim poziomie
i powoduje, że tereny zrekultywowane cieszą się dużym popytem.

Rys. 2. Rekultywacja leśna Odkrywki Kazimierz Południe

Wielokierunkowa rekultywacja terenów pogórniczych: rolna, leśna, wodna, specjalna,
rekreacyjna dzięki zdobytym doświadczeniem i metodom, a także nowoczesnym technikom
jest akceptowana przez społeczeństwo. Zapewnia to możliwość rozwoju kopalni i regionu.
Również wymagania w zakresie ochrony wód spowodowały, że wzrastała skuteczność
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oczyszczania wód kopalnianych. W miarę rozwoju techniki zrezygnowano z odwodnienia
złoża metodami chodnikowymi, niebezpiecznymi dla pracy ludzi, wymagającymi oczyszczania wszystkich wód kopalnianych zanieczyszczonych zawiesiną. Zastosowanie odwodnienia studziennego, bezpieczniejszego, a przede wszystkim nie wymagającego budowy urządzeń oczyszczających dla odprowadzanych wód spowodowało, że system ten pozwalał na
odprowadzenie wód kopalnianych bezpośrednio do odbiorników w wielu przypadkach
poprawiając jakość wody w odbiornikach. W ten sposób obecnie ok. 75% odprowadzonych
wód nie wymaga oczyszczania, co spowodowało również zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzeń wodnych. Pozwoliło to również na wykorzystanie wód kopalnianych do
napełniania wyrobisk poeksploatacyjnych likwidowanych odkrywek oraz na znacznie szybsze powstanie w tych wyrobiskach zbiorników wodnych i odtworzenia docelowego poziomu wodonośnego, obniżonego odwodnieniem złoża.
W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy ludziom i maszynom pracującym
w wyrobisku zachodzi konieczność odwodnienia złoża węgla. Skutkiem tego jest obniżenie
zwierciadła wód podziemnych, których zasięg jest uzależniony od warunków hydrogeologicznych. W tym rejonie występuje częściowo zanik wody w płytkach studniach gospodarskich oraz stawach potorfowych zlokalizowanych blisko wyrobiska. Dla zrównoważenia
strat wynikających z odwodnienia Kopalnia w ramach profilaktyki i szkód wykonała 35 ujęć
wodociągowych oraz ok. 800 km sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Z jednej strony
jest to naprawianie szkody, a z drugiej spowodowało to jednak, że znaczna część regionu
konińskiego została dzięki temu zwodociągowana, a zaopatrzenie w wodę dotarło prawie
do każdego gospodarstwa. Stąd region koniński jako jeden z nielicznych w kraju był prawie
w całości zwodociągowany, co poprawiło jakość wody pitnej i zapewniło wygodę mieszkańcom.
Prowadzenie odkrywkowej eksploatacji węgla powoduje przekształcanie środowiska
i ingerencję w jego poszczególne elementy. Oddziaływanie to Kopalnia stara się minimalizować poprzez różne działania techniczne, technologiczne i organizacyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem czy też w wytwarzaniu odpadów.
Obecnie Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą węgla brunatnego przy zachowaniu obowiązujących przepisów, w tym ochrony środowiska, i chcąc sprostać na dalsze
lata zapotrzebowaniom konińskiej energetyki w ilości ok. 10 mln Mg węgla rocznie, musi
budować nowe odkrywki, które oddalone są kilkadziesiąt kilometrów od elektrowni, a transport węgla do elektrowni stanowi znaczny udział w kosztach jego sprzedaży.
Obowiązujące prawo polskie odpowiadające wymaganiom przepisów prawa unijnego
jest dla górnictwa odkrywkowego niezbyt sprzyjające, szczególnie w procesie inwestycyjnym [3]. Budowa odkrywki węgla brunatnego wymaga uzyskania przez inwestora decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację. Decyzję wydaje wójt gminy,
której w obszarze właściwości znajduje się największa część odkrywki w porozumieniu
z zainteresowanymi wójtami. Jest ona jednym z warunków uzyskania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, wydawanej przez Ministra Środowiska.
W celu uzyskania wyżej wymienionej decyzji konieczne jest wykonanie przez inwestora raportu oddziaływania odkrywki na środowisko. Jest to opracowanie wielobranżowe.
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Tak się składa, że zarówno czynne, jak i perspektywiczne odkrywki Kopalni „Konin” swym
wpływem mogą oddziaływać na obszary Natura 2000. Wymaga to dodatkowych opracowań
przez przyrodników i prowadzenie różnego specjalistycznego monitoringu.
W przypadku występowania na terenie wpływu odkrywek siedlisk przyrodniczych
o znaczeniu priorytetowym, raport ten wymaga stanowiska Ministra Środowiska i Komisji
Unii Europejskiej. Raport ten wójt uzgadnia z Ministrem Środowiska, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Wojewodą, w tym z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody. Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień z ww. stronami wójt gminy kontynuuje
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Prowadzi
konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w oparciu o przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego, a treść postanowień Wojewody podaje do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Po pozytywnych konsultacjach i uzgodnieniach wójt gminy
wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska.
Czas obowiązywania wyżej wymienionej decyzji trwa 2 lata z możliwością przedłużenia jej o dalsze 2 lata.
W celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń na budowę obiektu budowlanego konieczne jest również uzyskanie takowej decyzji,
gdyż poprzednia decyzja dotyczy tylko udzielenia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego; dlatego też musi być przeprowadzone takie samo postępowanie z wyjątkiem uzyskiwania uzgodnienia z Ministrem Środowiska.
Decyzja taka jest załącznikiem do wniosku o uzyskanie ww. pozwoleń i obowiązuje 2 lata z możliwością przedłużenia o dalsze 2 lata.
Ze względu na okres budowy odkrywki i przesuwający się front inwestycyjny, co 4 lata należy przeprowadzić procedurę w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wiąże się to z bardzo skomplikowanymi i długotrwałymi uzgodnieniami, opracowaniami, monitorowaniem i konsekwencjami finansowymi mającymi swój udział w kosztach sprzedaży węgla.
Koszty te muszą być konkurencyjne z kosztami pozyskiwania innych źródeł energii
w celu produkcji energii elektrycznej, bowiem, jak na razie, przemysł wydobywczy wraz
z energetyką jest motorem rozwoju technicznego, finansowego i społecznego całego regionu przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie
Górnictwo węgla brunatnego ze względu na swój przestrzenny charakter działalności
powoduje przekształcanie środowiska naturalnego. Obowiązujące przepisy ochrony środowiska nakładają na zakład górniczy zobowiązania mające istotny wpływ na koszt wydobycia węgla, który musi być konkurencyjny z innymi źródłami energii.
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EKOLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE OSIĄGNIĘCIA
W 40-LETNIEJ HISTORII GÓRNICTWA OTWOROWEGO SIARKI
W POLSCE**

1. Wstęp
W ubiegłym roku minęło 40 lat od daty powszechnie uważanej za początek górnictwa
otworowego siarki w Polsce. 1 czerwca 1966 roku w miejscowości Grzybów k. Staszowa
ze złoża rudy siarki rodzimej, z wykorzystaniem metody podziemnego wytapiania wydobyto pierwsze tony płynnej siarki. Ten pozytywny wynik eksperymentu adaptacji tej metody
eksploatacji siarki do warunków występowania polskich złóż siarki, tzw. złóż hydraulicznie
otwartych, dał impuls do dynamicznego rozwoju wydobycia siarki nową w warunkach polskich technologią (metoda Hermana Frascha opatentowana w USA w 1894 roku). Olbrzymia dynamika wzrostu wydobycia siarki tą metodą możliwa była dzięki jej zaletom, w stosunku do tradycyjnych metod odkrywkowej i podziemnej, wynikającym m.in. z krótkiego
czasu udostępniania złoża za pomocą otworów wydobywczych oraz wiele niższych kosztów
wydobycia. Okres dynamicznego rozwoju górnictwa otworowego siarki w latach 1966–1976
odznacza się naciskiem na wzrost wydobycia, w mniejszym stopniu zaś uwzględnieniem
wymogów ochrony środowiska. Po roku 1976 byliśmy już drugim eksporterem w świecie,
drugim światowym producentem siarki, a KS „Jeziórko” stała się największą kopalnią
otworową siarki na świecie.
W rezultacie niekorzystnej koniunktury na światowym rynku siarki nastąpiło po roku
1990 zmniejszenie wydobycia siarki, aż wreszcie zakończenie eksploatacji w czterech
kopalniach: w KS „Grzybów” (od 1966 r. do 1996 r.) — głównie wskutek wyczerpania zasobów, w KS „Jeziórko” (od 1967 r. do 2001 r.) — wskutek nierentowności eksploatacji,
a ponadto w dwóch kopalniach doświadczalnych, tzn. „Machów II” (od 1985 r. do 1993 r.)
i KS „Basznia” (od 1977 r. do 1993 r.). Jednocześnie w miejsce przewidzianej do likwidacji
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KS „Grzybów” została wybudowana na nowym złożu rudy siarki KS „Osiek” (1993 r.).
W okresie istnienia górnictwa otworowego siarki w Polsce wydobyto w kopalniach,
które teraz znajdują się w różnych fazach likwidacji, rekultywacji i zagospodarowania, ok.
102 470 tys. Mg siarki oraz ok. 8 565,9 tys. Mg siarki (do końca 2006 r.) w jedynej czynnej
w tej chwili Kopalni Siarki „Osiek”. Mimo przewartościowania w obecnym czasie znaczenia górnictwa otworowego siarki w Polsce, należy podkreślić olbrzymi wkład polskiej myśli
naukowo-technicznej w rozwój tej technologii. Zadecydowało to o sukcesach w odniesieniu
do ochrony środowiska i osiągania rentowności eksploatacji.

2. Krótka charakterystyka
metody podziemnego wytapiania siarki
Dla zrozumienia sposobów oraz skutków oddziaływania kopalni otworowej siarki na
środowisko na wstępie należy wyjaśnić istotę tej eksploatacji, która w sposób zasadniczy
różni się od pozostałych technologii górniczych, czyli eksploatacji podziemnej i odkrywkowej. Polega ona na wtłaczaniu do złoża rudy siarki wody przegrzanej o temperaturze ok.
160°C, co odbywa się za pomocą specjalnej konstrukcji otworów wydobywczych. Woda
gorąca, migrując przez porowate, przepuszczalne i izolowane od stropu warstwą nieprzepuszczalną złoże rudy siarki, powoduje wytopienie siarki, która w postaci płynnej jest wydobywana na powierzchnię za pośrednictwem tych samych otworów.
Ogólnie technologia podziemnego wytapiania siarki według założeń metody Frascha
wykorzystuje niską temperaturę topnienia siarki (ok. 120°C), nierozpuszczalność siarki
w wodzie, niemieszanie się z wodą, a także jej gęstość prawie dwukrotnie większą od wody
[2, 5, 6].
Aby złoże siarki mogło być eksploatowane tą metodą, musi ono spełniać kilka warunków, do których można zaliczyć [13]:
— wystarczającą miąższość pokładu rudy siarki;
— obecność szczelnej warstwy nad stropem rudy siarki oraz mało przepuszczalnej warstwy pod spągiem rudy;
— znaczną miąższość nadkładu (powyżej 75 m);
— wystarczającą tzw. jednostkową zasobność siarki w złożu;
— wystarczającą wodochłonność złoża.
Otwory eksploatacyjne zazwyczaj rozmieszczone są w regularnej siatce trójkątów
równobocznych 45 × 45 m lub równoramiennych 45 × 60 m, oraz połączone z siecią rurociągów technologicznych. Konstrukcja uzbrojenia otworu pozwala na wprowadzenie do
otworu wody technologicznej i sprężonego powietrza oraz na transport płynnej siarki ze
złoża na powierzchnię. Otwory te w różnym etapie pracy mogą być wykorzystywane jako
eksploatacyjne bądź odprężające do odbioru nadmiaru wody złożowej.
Woda zatłaczana do warstwy siarkonośnej powoduje podwyższenie ciśnienia złożowe2
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go i pojawienie się tzw. stożka represji, dzięki czemu płynna siarka wtłaczana jest do otworu, nie osiągając jednak poziomu wylotu na powierzchni. Poprzez wtłaczanie sprężonego
powietrza siarka pompowana jest na powierzchnię.
Należy podkreślić, że wytworzenie lokalnej represji w złożu w rejonie prowadzonego
wydobycia jest koniecznością technologiczną. Jednak stożek represji niesie ze sobą również
negatywne zagrożenia, jakimi mogą być erupcje (niekontrolowane wypływy wód złożowych na powierzchnię), a także przepływy do horyzontu wodonośnego czwartorzędowego
oraz niekorzystne przemieszczenia się wód złożowych silnie zmineralizowanych w obrębie
horyzontu wodonośnego trzeciorzędowego obejmującego pokład siarki (zagrożenia ujęć
wód podziemnych w otoczeniu kopalni). Dla zapobiegania takim sytuacjom złoże jest „odprężane” poprzez odbieranie ze złoża według określonych zasad, nadmiaru wód złożowych
[2, 5, 6].
Pracujące na polach górniczych otwory eksploatacyjne, po wyczerpaniu się złoża z ich
sąsiedztwa, są wyłączane i równocześnie na ich miejscu na przedpolu frontu wydobywczego włącza się nowe otwory. Otrzymuje się w ten sposób przemieszczanie się pól górniczych
zgodnie z planowanym postępem frontów eksploatacyjnych.

3. Elementy negatywnego wpływu
eksploatacji otworowej siarki na środowisko
Negatywne oddziaływanie kopalń otworowych siarki na środowisko jest wielokierunkowe i bardzo trudne do prognozowania, a także charakterystyczne dla każdej z kopalń. Zminimalizowanie tego wpływu jest jednak możliwe i konieczne, czego odzwierciedleniem są
przedstawione poniżej przykłady z polskiego przemysłu siarkowego.
Do najbardziej specyficznych negatywnych oddziaływań otworowej eksploatacji siarki
na środowisko naturalne zalicza się:
— zaburzenie pierwotnych stosunków wodnych w horyzoncie zarówno czwartorzędowym,
jak i trzeciorzędowym pod względem ciśnienia, temperatury, kierunków przepływu
i chemizmu wód;
— przekształcenie powierzchni wskutek tworzenia się niecki osiadania nad rejonami
wyeksploatowanej siarki ze złoża rudy;
— skażenie powierzchni ziemi (gleby), wynikające ze specyfiki procesu na danym etapie
jego rozwoju i ze zjawisk niekorzystnych towarzyszących eksploatacji;
— zubożenie zasobów wody przez pobór wody do procesu i zrzut zanieczyszczonej wody
złożowej do cieków powierzchniowych;
— skażenie powietrza przez emisję siarkowodoru i pyłów siarki.
Zaburzenie pierwotnych stosunków wodnych w horyzoncie trzeciorzędowym wynika
z istoty metody podziemnego wytapiania. Wprowadzenie w czasie eksploatacji gorącej wo3

67

dy technologicznej do złoża powoduje zaburzenia w środowisku wodnym zarówno powierzchniowym, jak i podziemnym. Jest to związane głównie z warunkami geologicznymi
i hydrogeologicznymi w rejonie złoża oraz poziomem opanowania stosowanej technologii.
Przyczyną zaburzenia środowiska wodnego jest wzrost mineralizacji czwartorzędowych
wód podziemnych, spowodowany represją ciśnienia złożowego i kontaktem tej warstwy
wodonośnej z silnie zmineralizowanymi wodami trzeciorzędowymi oraz z miejscowymi
zanieczyszczeniami siarką i pyłami siarki warstw przypowierzchniowych na polach górniczych i w rejonie składowisk (KS „Grzybów”, KS „Jeziórko”). Zanieczyszczenie horyzontu
czwartorzędowego wodami warstwy trzeciorzędowej zachodzi głównie w czasie erupcji
i samowypływów [11, 12].
Za główną przyczynę erupcji uznano niszczenie konstrukcji otworów przez naprężenia
w górotworze, towarzyszące tworzeniu się niecki osiadania. Pozostała nad uszkodzeniem
otworu zmniejszona grubość nadkładu, poddana kontaktowi z wodą złożową o wysokim
ciśnieniu, zostaje rozszczelniona, doprowadzając do niekontrolowanego wypływu wód na
powierzchnię. Inną przyczyną erupcji może być niewystarczające uszczelnienie rur okładzinowych na kontakcie z górotworem. Niezależnie od tego procesy tworzenia się niecki
osiadania same w sobie powodują destrukcję szczelności nadkładu, powodując zagrożenie
erupcyjne [2, 5].
Dodatkowo osiadanie terenu może być przyczyną niszczenia infrastruktury technicznej pól górniczych. Przy prognozowaniu wielkości i kształtu niecki osiadania brany był pod
uwagę współczynnik wykorzystania zasobów (η = 0,6) oraz współczynnik osiadania a,
którego wartość dla polskich złóż siarki wynosi około 0,9 [1, 5].
W całym okresie eksploatacji w KS „Grzybów” wystąpiło 66 zjawisk erupcyjnych [2],
natomiast w KS „Jeziórko” liczba powstałych erupcji przekraczała w pewnych okresach 20%
liczby otworów włączonych do eksploatacji [1].
Kolejny czynnik negatywnego oddziaływania otworowych kopalń siarki, jakim jest
skażenie gleb, ma związek z operacjami technologicznymi (np. odprężanie otworów, wtórne
kruszenie zestalonej na składowiskach siarki) bądź z awariami i zakłóceniami w procesie
eksploatacji (np. erupcje, przelanie zbiorników siarki, awarie rurociągów wody złożowej,
siarki). Jeśli chodzi o rejon otworów eksploatacyjnych, rurociągów siarkowych czy zbiornikach płynnej siarki na polach górniczych, to skażenie, jeśli wystąpiło, natychmiast było likwidowane przez odpowiednie służby techniczne kopalń. Większe i bardziej znaczące skażenie gleby występowało na terenach stałych składowisk siarki (KS „Grzybów”, KS „Jeziórko”)
oraz w rejonie wystąpienia erupcji. Znaczna obecność siarki w glebach powoduje intensywny wzrost ich zakwaszenia, a co za tym idzie, spadek pH nawet do wartości 1,2÷2,5
i całkowity zanik aktywności biologicznej gleby oraz mineralizacji związków próchniczych
[2, 3, 5, 6]. Przykładem bardzo niebezpiecznego wpływu składowiska siarki na środowisko
glebowe było składowisko KS „Grzybów”. Koncentracja siarki w glebie w promieniu 2 km
od składowiska była tak duża, że pH wynosiło tutaj mniej niż 4, natomiast na terenie samego składowiska około 1,3. Spowodowało to daleko idące zmiany własności fizykochemicznych i biologicznych z całkowitym lub częściowym unicestwieniem życia roślin wyższych,
4
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a także większości drobnoustrojów [2, 6].

Rys. 1. Ideowy schemat otwartego obiegu wód w kopalni siarki
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Wielkość obciążenia środowiska związana z poborem wody przemysłowej do procesu
i zrzutem wód złożowych i ścieków uzależniona jest w głównej mierze od rodzaju stosowanego sytemu obiegu wody technologicznej i złożowej. W kopalniach „Grzybów”, „Jeziórko”, „Basznia” i „Machów II” stosowany był otwarty obieg wód technologicznych i złożowych. Ogólna idea obiegu otwartego przedstawiona jest na rysunku 1.
System otwartego obiegu wody technologicznej polegał ogólnie na poborze wody z ujęcia powierzchniowego. Następnie woda była uzdatniana i podgrzewana. Tak powstała woda
technologiczna zatłaczana była do złoża w celu wytopu siarki. Z otworów odprężających
uzyskiwano wodę złożową, którą wstępnie oczyszczano z siarkowodoru i zawiesiny, a następnie zrzucano bezpośrednio do pobliskich cieków powierzchniowych. Wadą tej metody
było to, że odbierając wodę złożową silnie zmineralizowaną o temperaturze około 40°C
tracono bezpowrotnie znaczne ilości ciepła, zaburzając równowagę termiczną i chemiczną
wód przy jej zrzucie do środowiska. Dodatkowo metoda charakteryzowała się bardzo dużym
poborem „czystej” wody. Dla przykładu pod koniec lat 80. XX w. przy wydobyciu około
4 mln Mg S/rok pobrano ze środowiska ponad 40 mln m3/rok „czystej” wody i odprowadzono do środowiska ponad 30 mln m3/rok wód złożowych silnie zmineralizowanych, które
zaburzyły warunki naturalne [5].
Otwarty obieg wód oraz wymogi ograniczenia temperatury odbieranych wód złożo-
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wych były czynnikiem kształtującym technologię systemu odprężania, co miało bezpośrednie przełożenie na wzrost energochłonności procesu, konsekwencją czego jest zwiększony
pobór wody przemysłowej i zwiększony zrzut zanieczyszczonych wód złożowych.
Mając na uwadze względy ekonomiczne i ekologiczne, zaczęto szukać rozwiązania,
które pozwalałoby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, a także zatrzymywać tracone ciepło. Dlatego też w kopalni Jeziórko po roku 1990 wprowadzono zamknięty obieg
wód technologicznych i złożowych, którego ideą było uzyskanie parametrów wody technologicznej otrzymywanej przez mieszanie uzdatnionych wód złożowych i przemysłowych
z wodą z zakładów grzewczych. Efekty zastosowania zamkniętego obiegu przedstawiono
na rysunku 2.

Rys. 2. Wskaźnik zużycia ciepła w latach 1991–1999 (KS „Jeziórko”)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Ostatnim omawianym tutaj, lecz istotnym elementem wpływu eksploatacji otworowych
kopalń siarki, jest oddziaływanie na atmosferę poprzez emisję siarkowodoru z procesu
wydobywczego siarki [2, 5, 6]. Oddziaływanie związane z emisją siarkowodoru w odbiorze
społecznym jest istotne nie tyle ze względu na jego trujące działanie na organizmy żywe,
ile ze względu na jego uciążliwość zapachową przy małych stężeniach.
Głównym źródłem emisji siarkowodoru do powietrza atmosferycznego były:
— wyloty z otworów eksploatacyjnych przy zbiornikach siarki w rejonie sterowni (separacja zanieczyszczonego powietrza z mieszaniny w procesie air liftu siarki),
— zbiorniki magazynujące płyną siarkę,
6
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— czynne erupcje,
— zbiorniki wód złożowych na polach górniczych,
— miejsca wycieków wód trzeciorzędowych [2, 5, 6].
Występujące stężenie siarkowodoru w powietrzu w otoczeniu terenu górniczego kopalń wielokrotnie przekraczały dopuszczalne normy stężeń średniorocznych, średniodobowych i chwilowych [2, 4, 6, 7].
Wymienione wcześniej oddziaływania eksploatacji otworowej prowadziły do niekorzystnych zmian w środowisku, z których jako najistotniejsze należy wymienić:
— zmiany geomechaniczne związane z powstaniem licznych niecek osiadania terenu, deformowaniem powierzchni terenu przez ciężki sprzęt budowlany (koparki, spycharki,
wiertnice) oraz powstaniem spękań w rejonach erupcji trzyotworowych;
— zmiany hydrologiczne, które polegają głównie na wypełnianiu wodą niecek osiadania i
powstawaniu rozlewisk;
— zmiany chemiczne, czyli zanieczyszczenia gleb siarką i jej związkami, zmiana chemizmu wód złożowych, podziemnych i powierzchniowych;
— zmiany hydrobiologiczne, wzrost aktywności biologicznej w rejonach wysładzania
zmineralizowanych wód złożowych;
— zmiany reżimu termicznego zarówno w złożu siarkonośnym, jak i otaczającym go masywie skalnym.

4. Ekologiczne i technologiczne osiągnięcia
w dotychczasowej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce
Powstanie górnictwa otworowego siarki w Polsce możliwe było dzięki niepodważalnemu sukcesowi — wspomnianego we wstępie pierwszego zastosowania doświadczalnej
instalacji do eksploatacji metodą podziemnego wytapiania na złożu w Grzybowie. Sukces
jest tym większy, że trzykrotne ekspertyzy specjalistów zagranicznych były negatywne odnośnie do możliwości zastosowania metody Frascha w warunkach występowania polskich
złóż siarki, głównie ze względu na małą przepuszczalność warstwy złożowej oraz obecność
zawodnionych i przepuszczalnych utworów podzłożowych. Osobami, które były prekursorami i orędownikami zastosowania metody podziemnego wytapiania w Polsce, poprzez jej
przybliżenie na gruncie polskim, rozpoznanie na kongresach i stażach przemysłowych, wykonanie dokumentacji geologicznej, projektowanie instalacji doświadczalnej i wykonanie
badań polowych, byli między innymi: prof. S. Pawłowski i mgr inż. F. Machalski (Kongres
Geologiczny w Meksyku), prof. M. Śmiałowski (kierownik Zespołu Specjalistów PRG),
mgr inż. W. J. Sroka (staż przemysłowy w kopalniach otworowych Meksyku), dr inż. B. Żakiewicz (projektant pierwszej instalacji doświadczalnej), inż. J. Staszkiewicz i inż. S. Ptasz7
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kiewicz (pierwsi Zawiadowcy Kopalni Doświadczalnej w Grzybowie).
Po 1 czerwca 1966 roku nastąpił szybki rozwój górnictwa otworowego i wzrost wydobycia siarki, co było wynikiem rządowych decyzji gospodarczych i wykorzystania zalet
i możliwości technologii otworowej.
Pierwsze piętnaście lat stosowania metody w Polsce charakteryzuje się sukcesami
głównie w obszarze technologiczno-organizacyjnym takimi jak:
— uruchomienie w ciągu roku produkcji w dwóch kopalniach,
— osiągnięcie olbrzymiej dynamiki wzrostu wydobycia siarki (drugi producent światowy),
— wybudowanie największej na świecie kopalni otworowej o zdolności wydobywczej ok.
3,2 mln Mg siarki/rok (KS „Jeziórko” przy ok. 300 otworach jednocześnie zaangażowanych w wydobycie),
— osiągnięcie pozycji drugiego eksportera światowego tego surowca.
Poniżej przedstawione są główne kierunki i osiągnięcia doskonalenia technologii otworowej w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, obniżenia energochłonności, a także doświadczenia i osiągnięcia zdobyte w etapie likwidacji i rekultywacji kopalń
otworowych siarki.
4.1. Kierunki i osiągnięcia w zakresie ograniczenia
negatywnego wpływu technologii otworowej na środowisko
Zaostrzające się rygory prawne dotyczące warunków korzystania ze środowiska, transformacja ustrojowo-gospodarcza w Polsce, a także zachwianie koniunktury cen na światowym rynku siarki pod koniec lat 90. XX w. powodują zmniejszenie wydobycia siarki oraz
konieczność poszukiwania rozwiązań w kierunku obniżenia kosztów wydobycia (głównie
związanych z energochłonnością podziemnego wytopu) i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
Poszukiwania poszły w kierunku eliminacji najbardziej negatywnego wpływu na środowisko naturalne, omówionego krótko wcześniej, a szczególnie:
— ograniczenia czy wręcz eliminacji zrzutu zanieczyszczonych wód złożowych do cieków powierzchniowych;
— ograniczenia emisji siarkowodoru i pyłów siarki do powietrza atmosferycznego;
— eliminacji zjawisk erupcyjnych.
W tym celu w ciągu technologicznym dokonuje się następujących zmian i usprawnień:
— wprowadza się instalacje pilotujące zawrotu wód złożowych do procesu przygotowania wody technologicznej (KS „Grzybów”), czyli zamykania obiegów;
— wdraża się system zamkniętego obiegu wód technologicznych i złożowych (KS „Jeziórko”) oparty na zawracaniu wody złożowej i jej mieszaniu z wodą sieciową;
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— wyeliminowany zostaje proces rafinacji siarki, którego ubocznym efektem było wytwarzanie keku jako odpadu;
— zmniejsza się udział ilości siarki do wtórnego zestalania na składowiskach otwartych,
a zatem wtórnego urabiania mechanicznego, kosztem wzrostu ekspedycji siarki w postaci płynnej, co spowodowało radykalne zmniejszenie emisji pyłów siarki do powietrza;
— następuje hermetyzacja procesu przez odprowadzenie wód złożowych rurociągami,
a nie rowami otwartymi (KS „Grzybów”);
— dąży się do ograniczenia liczby erupcji, czyli niekontrolowanych wypływów wód złożowych na powierzchnię, przez opracowanie i wdrożenie zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej (w efekcie do zmniejszenia emisji siarkowodoru do powietrza i zmniejszenia zanieczyszczenia powierzchni wodami złożowymi);
— opracowano i wdrożono technologię granulacji siarki i jej ekspedycji w takiej postaci,
co również w sposób istotny zmniejszyło emisję pyłów siarki w drodze dystrybucji do
odbiorców (KS „Jeziórko”);
— podjęto opracowanie i wdrożono początkowo w niewielkim zakresie instalacje przemysłowe chemisorpcji siarkowodoru z powietrza separowanego z mieszaniny powietrzno-siarkowej, wypływającej z otworów eksploatacyjnych przy zbiornikach płynnej siarki (sterowniach) na polach górniczych.
4.2. Uwarunkowania i efekty w zakresie sposobów i kierunków
likwidacji, rekultywacji i zagospodarowania kopalń otworowych siarki
Z oczywistych względów istotne znaczenie przekształceń w środowisku naturalnym
przez górnictwo otworowe siarki odnosi się do wymienionych dwóch największych kopalń.
Należy podkreślić, że wyłączenie KS „Grzybów” z produkcji nastąpiło planowo, natomiast
decyzja dotycząca zakończenia eksploatacji w KS „Jeziórko” nastąpiła w sposób niejako
nagły, czego nie przewidywały wcześniejsze plany i programy opracowane dla tej kopalni.
Dlatego też w KS „Grzybów” najwcześniej zaczęto zdobywać doświadczenie nie tylko pod
kątem budowy nowej kopalni, ale także wdrożenia sposobu likwidacji, rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych.
Do głównych czynników determinujących sposób rekultywacji, jej zakres i kierunek
zaliczyć należy:
— wielkość powstałej niecki osiadania;
— położenie powierzchni terenu obszaru górniczego w stosunku rzędnych zwierciadła
wód gruntowych;
— położenie tego obszaru górniczego względem terenu otaczającego i głównych cieków
drenujących ten teren;
— stopień degradacji warstwy powierzchniowej gleby.
Dla KS „Grzybów” został ustalony leśny kierunek rekultywacji, dlatego że rzędne
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powierzchni obszaru górniczego są wyższe od kilku do kilkudziesięciu metrów od rzędnych
terenu otaczającego z takimi odbiornikami, jak rzeka Wschodnia i Czarna Staszowska (rys. 3).
Dlatego możliwe jest odwodnienie grawitacyjne nawet odosobnionych niecek o maksymalnych wartościach osiadania przez wykonanie głębokich rowów odwadniających, dostosowanych do docelowego naturalnego odwadniania, po zakończeniu likwidacji kopalni, co
nie wyłącza tych terenów z ich leśnego zagospodarowania.

Rys. 3. Schemat sieci hydrologicznej w rejonie terenu górniczego KS „Grzybów”
wraz z lokalizacją punktów pomiarowych [12]

Na rekultywację składają się trzy fazy:
1)
2)
3)

techniczna,
biologiczna,
faza zagospodarowania.

W fazie technicznej wykonuje się likwidację otworów eksploatacyjnych, odprężających, rurociągów urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych, usunięcie zanieczyszczeń
siarką z powierzchni oraz reniwelację terenu. W fazie biologicznej wykonuje się neutrali-
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zację wierzchniej warstwy gleby, prace agrotechniczne, nawożenie i wysiew roślinności
testowej. W fazie zagospodarowania wykonuje się nasadzenia wybranych gatunków drzew
oraz prace pielęgnacyjne i uzupełnianie wypadów. Łączny czas trwania całego cyklu rekultywacji według realizowanych programów wynosi 5 lat, a łączny obszar objęty rekultywacją ma powierzchnię 559 ha. Na polach górniczych w miejscach najbardziej zdegradowanych, gdzie zawartość siarki w glebie sięga do 5%, zrezygnowano z oczyszczenia powierzchni i usunięcia tej warstwy oraz neutralizacji, gdyż wiązałoby się to z dużymi kosztami robót
ziemnych i większym zużyciem wapna do neutralizacji siarki. Dlatego te miejsca przeznaczono do deponowania zanieczyszczeń usuniętych z terenu rekultywowanych obszarów
(tworzenie mogilników), które następnie izolowane są od powierzchni warstwą iłową (dla
ograniczenia wnikania wód opadowych), a następnie przykrywane warstwą humusu, na
której wykonuje się nasadzenia gatunkami drzew i krzewów płytkokorzennych [2].
Pozostałą część takich zdegradowanych powierzchni w obrębie niecki osiadania przewidziano do lokalizacji międzygminnego zakładu utylizacji i składowania odpadów komunalnych.
Innym przykładem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska a uzasadnionymi nadkładami finansowymi jest sposób likwidacji najbardziej zdegradowanych powierzchni terenu po głównym składowisku siarki w KS „Grzybów”. Zrezygnowano w nim
z kosztownej wymiany przypowierzchniowej warstwy ziemnego podłoża, skażonej do głębokości 4,5 m, na rzecz wykonania asfaltobetonowego ekranu na powierzchni ok. 4,95 ha.
W wyniku tego ograniczony zostaje dopływ wód deszczowych do tego podłoża, przez co
strumień zanieczyszczeń infiltrujący z wodą i wynoszony poza obszar składowiska ulega
redukcji, czyniąc jego szkodliwość na wody gruntowe mało istotną.
Skuteczność prowadzonej neutralizacji skażeń siarką gleby przypowierzchniowej
w etapie rekultywacji zależy w dużym stopniu od wielkości tych skażeń, które jednak nie są
do końca identyfikowalne. Weryfikacją skuteczności wykonanej rekultywacji może być badanie chemizmu wód spływających z terenu górniczego KS „Grzybów”, które prowadzone
jest przez KGO AGH [12]. Zaprezentowane wyniki (rys. 4) z wybranego punktu pomiarowego (rys. 3) wskazują, poprzez bardzo niskie pH i wysoką mineralizację, na związek ze
skażeniem warstwy powierzchniowej siarką, a wieloletni trend zmian w kierunku poprawy
jakości wody jest bardzo słaby.
Dla likwidowanej KS „Jeziórko” przyjęto oryginalny leśno-ekologiczny kierunek rekultywacji i zagospodarowania, który obejmuje powierzchnię ok. 22,1 km2. Ten kierunek
wynika z tego, że rzędne powierzchni terenu górniczego na przeważającym obszarze są tylko do kilku metrów wyższe od rzędnych zwierciadła wód gruntowych. Natomiast w wielu
obszarach dokonanej eksploatacji powstałe niecki osiadania mają rzędne poniżej zwierciadła wód gruntowych, przez co powstają obszary zalewowe (płytkie zbiorniki wodne).
Odwadnianie grawitacyjne tych obszarów nie jest do końca możliwe, gdyż drenująca sieć
hydrograficzna w otoczeniu terenu górniczego ma rzędne zwierciadła powyżej rzędnych
terenu w odosobnionych nieckach osiadania i nie gwarantuje to wystarczającego spadku
hydraulicznego między tymi miejscami.
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Dla tego typu zagospodarowania w procesie rekultywacji i zagospodarowania bardzo
ważne znaczenie ma:
— likwidacja otworów eksploatacyjnych i z tym związanych połączeń hydraulicznych
między horyzontami wodonośnymi trzeciorzędowym i czwartorzędowym,
— deniwelacja terenu zmierzająca do pogłębienia wykonywanych oczek wodnych i zarazem zmniejszania ich powierzchni,
— neutralizacja skażeń powierzchni terenu i gleby siarką i jej związkami, co będzie miało
wpływ na kształtujący się chemizm wód.

Rys. 4. Zmiany wartości parametrów pH, przewodności elektrolitycznej K (mS/cm)
oraz średnich opadów miesięcznych wody spływającej rowem odwadniającym 2
do Cieku od Nizin — punkt pomiarowy 2 [12]

Ogólna powierzchnia powstałych zbiorników wodnych będzie wynosić ok. 180 ha,
o łącznej pojemności ponad 4 mln m3. Oceniono, że rzędne linii brzegowej tych akwenów
ulegać będą wahaniu w zależności od wielkości opadów, przez co okresowe podtopienia
mogą dotyczyć powierzchni nawet do 450 ha. Na podkreślenie zasługuje wykorzystanie
w KS „Jeziórko” odpadów (wapna poflotacyjnego) do hydromechanicznej reniwelacji i neutralizacji skażeń powierzchni gleby na polach górniczych II i IV (pola północne). Pozwoliło to na likwidację osadnika wapna poflotacyjnego w miejscowości Cygany i jego rekultywację.
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Zastosowany w KS „Jeziórko” leśno-ekologiczny kierunek rekultywacji ze zróżnicowanym składem gatunkowym zalesień wprowadza nowe elementy architektury krajobrazu
na tym terenie, który może się stać siedliskiem wielu gatunków ptactwa wodnego i innej
drobnej zwierzyny.
Prowadzona likwidacja dużej części polskiego potencjału wydobywczego siarki potwierdziła zalety technologii otworowej w zakresie znacznie niższych kosztów rekultywacji
i zagospodarowania terenów pogórniczych w stosunku do technologii eksploatacji odkrywkowej. Na podstawie bilansu nakładów określono między innymi wskaźnik obciążenia jednostki wydobycia kosztami likwidacji i zagospodarowania kopalń otworowych na poziomie
od 4,52 zł/Mg siarki (KS „Grzybów”) do 5,12 zł/Mg siarki (KS „Jeziórko”) [10]. W analizie uwzględniono nakłady, które zostały poniesione na rekultywację w całym okresie prowadzonych do 2004 r. prac oraz przewidywane do poniesienia do końca realizacji planów
likwidacji bez uwzględnienia inflacji.
Wskaźnik ten dla likwidacji wyrobisk odkrywkowych Piaseczno i Machów okazał się
ponaddwunastokrotnie większy.

5. KS „Osiek” — sukces technologiczny i ekologiczny
w polskim górnictwie otworowym siarki
Projektanci KS „Osiek” mieli pełną świadomość, że w nowej kopalni nie może być zastosowana technologia o tym poziomie degradacji środowiska naturalnego, jaki występował
w KS „Grzybów”, ograniczającej wydobycie i zbliżającej się w tamtym czasie do zakończenia eksploatacji, czy też w KS „Jeziórko”. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że nastąpi
niespotykany dotąd trwały spadek cen na światowym rynku siarki, stawiający pod znakiem
zapytania racjonalność ekonomiczną dalszego funkcjonowania górnictwa otworowego wydobywającego siarkę rodzimą.
Podstawowym wymaganiem w nowej kopalni w zakresie technologii i ochrony środowiska było zatem:
— zastosowanie zamkniętego obiegu wód technologicznych i złożowych (rys. 5),
— wyeliminowanie zjawisk erupcyjnych, które dotychczas były najbardziej niepożądanym
zjawiskiem towarzyszącym eksploatacji ze względu na degradację środowiska, zwiększenie kosztów wydobycia i zagrożenie bezpieczeństwa załogi,
— wyeliminowanie składowisk siarki wtórnie zestalonej i ekspedycji w postaci siarki
kruszonej,
— zastosowanie instalacji chemisorpcji siarkowodoru na każdej sterowni.
System energetyczny produkcji wody technologicznej dla potrzeb eksploatacji został
skojarzony z systemem energetycznym pobliskiej Elektrowni Połaniec przez wykorzystanie
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wody sieciowej, dostarczanej z elektrowni do podgrzewania wody technologicznej w wymiennikach przeponowych. Część ciepła w wodzie sieciowej stanowi ciepło odpadowe elektrowni. Takie skojarzenie systemów energetycznych jest najtańszym kierunkiem pozyskiwania ciepła przez kopalnię. Ogólna idea zamkniętego obiegu wód zastosowanego w KS „Osiek”
pokazana jest na rysunku 5.
Zastosowanie zamkniętego obiegu wód technologicznych i złożowych pozwoliło uzyskać następujące średnie wskaźniki eksploatacji:
— jednostkowe zużycie wody technologicznej: 6 m3/Mg siarki, w tym ok. 4 m3/Mg siarki
jako wody złożowej z odprężania w wyniku zamkniętego obiegu;
— jednostkowe zużycie ciepła: poniżej 4 GJ/Mg siarki, w tym do ok.1 GJ/Mg jako ciepła
z zawrotu wody.

Rys. 5. Ideowy schemat zamkniętego obiegu wód w kopalni siarki
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Zatem w stosunku do obiegu otwartego nastąpiło prawie dwukrotne zmniejszenie jednostkowego zużycia wody technologicznej, ponadpięciokrotne zmniejszenie jednostkowego poboru wody ze środowiska, dwukrotne zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła,
blisko 2,7-krotne zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła jako ciepła dodanego (zmniejszenie o ponad 5 GJ/Mg siarki) oraz całkowite wyeliminowanie zrzutu zanieczyszczonych
wód złożowych na zewnątrz kopalni do cieków powierzchniowych.
Zmniejszenie energochłonności procesu wytopu siarki z poziomu ok. 8 GJ/Mg siarki
w obiegu otwartym do poziomu poniżej 4 GJ/Mg siarki w obiegu zamkniętym było efektem możliwości realizacji w tych warunkach innych zasad technologii odprężania złoża.
Wynikały one z ograniczenia temperatury wody odbieranej przez systemy odprężania tylko
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temperaturą topnienia siarki (< 120°C), a nie temperaturą < 40°C, jak to miało miejsce przy
obiegu otwartym. Pozwoliło to na zbliżenie odprężania do strefy wytopu, co wyeliminowało straty energetyczne związane z nieracjonalnym podgrzewaniem zbyt dużych objętości
górotworu. Tym sposobem, mimo że ilość ciepła pochodząca z zawrotu wody złożowej wynosiła tylko 1 GJ/Mg siarki, możliwe było tak duże zmniejszenie jednostkowej energochłonności. Dużą uwagę poświęca się w kopalni wyeliminowaniu erupcji, stosując wypracowane
wcześniej zasady profilaktyki przeciwerupcyjnej, wspomagane dodatkowo przez systematyczne kontrole szczelności orurowania otworu, które przy stwierdzeniu jej braku ulegają
likwidacji. Do innych działań wspomagających tę problematykę zaliczyć należy także włączenie metod geofizyki sejsmicznej do identyfikacji zasięgu stref złoża objętych wytopem
oraz stref zmian w warstwach nadkładu [3]. Efektem tych wszystkich działań jest fakt, że
w czternastoletnim okresie eksploatacji siarki zanotowano zaledwie kilka wypływów erupcyjnych wód złożowych na powierzchnię.
W kopalni „Osiek” szczególne znaczenie przywiązuje się do zmniejszenia emisji siarkowodoru do atmosfery i z tym związanej uciążliwości zapachowej dla mieszkańców pobliskich miejscowości. Powszechne zastosowanie instalacji chemisorpcji siarkowodoru
w głównych źródłach jego emisji (zbiorniki siarki na polach górniczych) oraz możliwa hermetyzacja procesu technologicznego na każdym jego etapie sprawiły, że w ostatnich latach
imisja (stężenie) siarkowodoru na granicach strefy ochronnej kopalni nie przekracza wielkości dopuszczalnych. Kształtowanie jednego z parametrów imisji — stężenia średniorocznego — pokazane w projekcji ostatnich 10 lat (rys. 6) jest potwierdzeniem utrzymywania
hermetyzacji procesu w omawianym zakresie na dobrym poziomie.
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Rys. 6. Średnioroczne stężenie siarkowodoru na tle wydobycia siarki
w latach 1997–2006 (KS „Osiek”)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4, 8]

6. Wnioski końcowe
1)

2)

3)

4)
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Udane wdrożenie 41 lat temu zmodyfikowanej do warunków polskich złóż rudy siarki
metody eksploatacji otworowej opartej na założeniach Frascha spowodowało w krótkim czasie to, że Polska stała się znaczącym światowym producentem i eksporterem
siarki rodzimej.
Duża dynamika wzrostu i koncentracji wydobycia w dwóch polskich kopalniach ujawniła niepodważalny degradacyjny wpływ tej technologii wydobycia na środowisko naturalne.
Główne kierunki doskonalenia technologii otworowej miały za cel ograniczenie energochłonności procesu oraz obciążeń związanych ze zrzutem zanieczyszczonych wód
złożowych do środowiska i emisją pyłów siarki oraz siarkowodoru do atmosfery.
Mimo niepodważalnych osiągnięć i wkładu polskiej myśli naukowo-technicznej w tej
dziedzinie światowy kryzys na rynku siarki oraz twarde wymogi gospodarki rynkowej
spowodowały, że obecnie większa część potencjału wydobywczego siarki rodzimej znajduje się w likwidacji, a tereny pogórnicze podlegają rekultywacji i zagospodarowaniu.

80

5)

6)

7)

Zakończony okres planowej likwidacji, rekultywacji i zagospodarowania w KS „Grzybów” i sześcioletni okres wymuszonej likwidacji KS „Jeziórko” dostarcza przykłady
polskich osiągnięć w sposobach i kierunkach rekultywacji, także godzenia interesów
ekologii i ekonomii.
Za największy sukces w dziedzinie doskonalenia technologii otworowej eksploatacji
siarki należy uznać opracowanie i zastosowanie w najmłodszej naszej kopalni Siarki
„Osiek” zamkniętego obiegu wód technologicznych i złożowych, co przyczyniło się
do znaczącego zmniejszenia kosztów wydobycia i zmniejszenia obciążeń środowiska
prowadzoną eksploatacją, będący głównym czynnikiem decydującym o przetrwaniu
tej kopalni w twardych warunkach rynkowych (jako jedynej na świecie).
Zastosowanie zamkniętego obiegu wód w technologii otworowej eksploatacji siarki
jest nieczęstym przykładem skumulowania pozytywnych efektów ekologicznych i ekonomicznych, które ustawiły tę technologię na znacznie wyższym poziomie rozwoju,
o wiele bardziej przyjaznym dla środowiska niż, miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej.
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[12] Klich J. i zespół: Wpływ zaprzestania eksploatacji i rekultywacji na odbudowę stosunków wodnych w obszarze wyrobisk poeksploatacyjnych. Badania własne nr 10.10.100.73, AGH, Kraków, 2005 (praca niepublikowana)
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MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA
POZYSKIWANIA KRUSZYW Z EKSPLOATACJI
I PRZERÓBKI WĘGLA KAMIENNEGO

1. Wprowadzenie
W związku z rozwojem budownictwa i infrastruktury drogowej w Polsce w ostatnich
latach wzrosło znacząco zapotrzebowanie na kruszywa mineralne. Jak wynika ze statystyk,
w 2003 roku w Polsce sprzedano ok. 140 mln Mg kruszyw, z tego 40 mln Mg kruszyw naturalnych łamanych, 90 mln Mg piasków i żwirów, 8,5 mln Mg kruszyw sztucznych i 1,5 mln Mg
pochodzących z odzysku odpadów. Przystąpienie Polski do struktur UE oraz planowane
w 2012 r. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przyczyniły się do otwarcia możliwości pozyskania dotacji na cele budowy, modernizacji i utrzymania dróg oraz obiektów sportowych. Zatem obecnie i w najbliższym czasie nasz kraj jest i nadal będzie jednym z największych w Europie rynków budowy infrastruktury, nie tylko transportowej, ale także obiektów przemysłowo-usługowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych,
a kruszywa są niezbędnym składnikiem rozwoju inwestycyjnego każdego kraju.
Aby w tym zakresie zaspokoić potrzeby rynku w 2010 roku, Polska musi wyprodukować ok. 230 mln Mg kruszyw. Aktualnie na budowę 1 kilometra autostrady zużywa się ok.
250 tys. Mg kruszywa, z czego tylko ok. 50 tys. Mg stanowią kruszywa o najwyższej jakości [5].
To rosnące zapotrzebowanie na kruszywa powoduje zwiększone wykorzystanie zasobów surowców pierwotnych naszego kraju. Ochrona tych surowców, wynikająca z polityki
ekologicznej państwa, jest możliwa jedynie w przypadku wykorzystania do tego celu — za*
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miast kruszyw pozyskiwanych ze złóż pierwotnych — kruszyw powstających w procesie
odzysku odpadów, w tym odpadów węglowych. Zatem kruszywa pozyskane z odpadów
mają szansę na zastosowanie ich w znacznych ilościach. Biorąc pod uwagę ilości odpadów,
które wytwarza górnictwo węgla kamiennego, efekt ekologiczny procesu odzysku tych odpadów jako kruszyw wpłynie pozytywnie na ochronę zasobów surowców naturalnych
naszego kraju.
Zbilansowane dotychczas dostępne kruszywa nie zaspokoją potrzeb budownictwa,
w tym w szczególności budownictwa drogowego, wobec tego otwiera się wielka szansa dla
odpadów węglowych, które poddane odpowiednim procesom odzysku będą spełniać wymagania stawiane kruszywom budowlanym.
Kruszywa w budownictwie drogowym wykorzystywane są przede wszystkim do budowy nasypów oraz na podbudowy (dolne części nawierzchni służące do przenoszenia obciążeń na powierzchnie gruntowe) [1].

2. Odpady węglowe jako materiał do produkcji kruszywa
Plik Odpady węglowe to produkty uboczne towarzyszące działalności górniczej kopalń.
Produkcji węgla kamiennego towarzyszą głównie dwie grupy odpadów:
1)
2)

odpady skalne, pochodzące z górniczych robót przygotowawczych, udostępniających
nowe partie złoża do eksploatacji — są to z reguły głównie piaskowce;
odpady przeróbcze, powstające w procesach mechanicznej przeróbki węgla; tworzy je
mieszanka skał karbońskich: iłowce, mułowce, piaskowce.

W przeszłości główną przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów był zły system zarządzania, który nie wykształcił mechanizmów skłaniających kopalnie do racjonalnego wykorzystania surowców. Na hałdach zgromadzono potężne ilości odpadów nie zastanawiając się nad ich przetwarzaniem ani wzbogacaniem.
Wraz z wejściem w życie pierwszej ustawy o odpadach, tj. w 1997 r., wprowadzone
zostały zasady racjonalnego postępowania z odpadami według następującej hierarchii:
1)
2)
3)

zapobieganie powstawaniu odpadów;
wykorzystanie odpadów, których powstania nie udało się uniknąć;
unieszkodliwianie odpadów, których powstania nie udało się uniknąć ani których nie
udało się wykorzystać.

Potrzeba wykorzystywania odpadów wynika nie tylko z braku wolnych miejsc na ich
składowanie, ale przede wszystkim z przepisów prawnych, troski o środowisko naturalne
oraz z przyjętej przez Polskę Polityki Zrównoważonego Ekorozwoju.
Najlepsze wykorzystanie odpadów węglowych w ostatnim czasie to odzysk i recykling,
którego celem jest wyprodukowanie frakcji węglowej oraz frakcji mineralnej, z której wy2

84

dzielić można kruszywa dla budownictwa drogowego i produkty mineralne dla potrzeb rekultywacji, rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz zagospodarowania terenów budowanej infrastruktury drogowej, usługowej i inżynieryjno-technicznej. Procesy odzysku i recyklingu to przede wszystkim procesy przeróbki, które należy nie tylko wykorzystać do
procesów wzbogacania, dla uzyskania koncentratów węglowych, ale także dla uzyskania ze
skały płonnej — kruszywa.
Należy wobec tego przeanalizować procesy przeróbki w kopalniach węgla kamiennego pod kątem możliwości wprowadzenia takich zmian, które doprowadzą do ograniczenia
powstawania odpadów z takim ukierunkowaniem procesów wzbogacania kopaliny, które
pozwolą na otrzymanie nie tylko koncentratów, ale także i innych produktów stanowiących
pełnowartościowe materiały, tj. kruszywa, co pozwoli na otrzymanie już nie odpadów, lecz
produktów [4].

3. Proces pozyskiwania kruszywa
Urobek węglowy z kopalni kierowany jest do zakładu przeróbki, gdzie w wyniku wzbogacania otrzymywany jest koncentrat węglowy i odpady. Do niedawna przeważał pogląd,
że za odpad z procesów przeróbki węgla uważa się materiał, którego wzbogacanie nie jest
opłacalne, a jednocześnie nie można znaleźć na niego nabywcy. Zatem w większości odpady przeróbcze z poszczególnych etapów procesu wzbogacania łączone były i kierowane
na składowisko lub rzadziej do prac niwelacyjnych i rekultywacyjnych.
Do produkcji kruszyw budowlanych wykorzystać można wszystkie frakcje odpadów
węglowych powstających w zakładach przeróbki mechanicznej węgla oprócz odpadów flotacyjnych1.
Realizacja tego zadania wymaga dodatkowo selektywnego wydzielania odpadów z poszczególnych węzłów technologicznych procesu (np. odpady z płuczki ziarnowej odrębnie
od odpadów z płuczki miałowej), co zresztą jest nakazem wynikającym z obowiązującej ustawy o odpadach. W wielu kopalniach, gdzie istnieje uproszczony system odbioru odpadów
(skały płonnej) z bieżącej produkcji (odbioru do wspólnych zbiorników), zachodzi konieczność zmian — co najmniej — układów technologicznych, dróg transportowych i sposobu
magazynowania produktów wzbogacania węgla.
W zakładzie przeróbki mechanicznej węgla można prowadzić następujące procesy:
— wzbogacanie węgla (rozdział skały płonnej od węgla),
— odwadnianie i oczyszczanie produktów procesu przeróbki (koncentratów węglowych
i skały płonnej),
— klasyfikację (rozdział na klasy ziarnowe),
— kruszenie (uzależnione od potrzeb rynku i norm dotyczących produktów).
1

Najdrobniejsza frakcja odpadów (odpady flotacyjne i muły) wymaga dodatkowych operacji przeróbczych
(wzbogacania, grudkowania, procesów termicznych itp.).

3

85

Wszystkie te działania umożliwiają pozyskanie produktów handlowych w postaci
sortymentów handlowych węgla oraz materiału — kruszywa, które będzie mogło być zastosowane np. w budownictwie drogowym, hydrotechnicznym i robotach inżynieryjnych,
do budowy wałów i nasypów, robót związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych
w budownictwie inżynieryjnym i kubaturowym do robót niwelacyjnych, wymiany gruntów
słabonośnych oraz do rekultywacji.
Proces wzbogacania węgla i produkcji kruszywa na bazie oddzielonej skały płonnej
(odpadów powęglowych z eksploatacji górniczej i z procesu wzbogacania węgla) odbywać
się może w dwu węzłach technologicznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla:
1)
2)

płuczce miałowej (produkcja kruszyw drobnoziarnistych),
płuczce ziarnowej (produkcja kruszyw gruboziarnistych),

oraz w kruszarni odpadów skalnych z robót górniczych, przygotowawczych i udostępniających [4]. Proces produkcji kruszyw przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat instalacji do produkcji kruszyw w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla
Źródło: pracowanie własne.

4. Akty prawne regulujące postępowanie z odpadami węglowymi
Gospodarowanie odpadami regulują polskie przepisy prawne, ale często ich zmiany związane są także z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zatem poniżej przedstawione będą zarówno polskie przepisy prawne, jak i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.
4
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4.1. Prawodawstwo krajowe
Zasady gospodarki odpadami powstającymi w górnictwie zawarte są w trzech
podstawowych aktach prawnych oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw. Są to:
1)
2)
3)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 27 poz. 96
z późn. zm.);
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. Nr 62 poz. 627
z późn. zm.).

Zarówno ustawy, jak i rozporządzenia do nich ulegają ciągłym zmianom. Nowelizacje
ustaw, a także wprowadzanie nowych ustaw dotyczących odpadów, głównie związane jest
z dostosowywaniem prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej.
Wymienione powyżej ustawy zostały zmienione ustawami:
— z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 175 poz. 1458) oraz ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca
ustawę o zmianie Ustawy o Odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 63, poz. 441),
— z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 954),
— z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Ustawy o Odpadach (Dz.U. Nr 90 poz. 758).
4.2. Prawodawstwo UE
W zakresie przepisów unijnych gospodarka odpadami z górnictwa podlega następującym dyrektywom:
— Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca Dyrektywę 2004/35/WE;
— Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów;
— Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.

5. Uwarunkowania wykorzystania kruszyw z odpadów
Aby móc sprzedawać kruszywo powstałe z odpadów węglowych, należy dostosować
się nie tylko do ww. przepisów dotyczących odpadów, ale i do istniejących realiów formalno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
5
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Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące wyrobów budowlanych to:
— dyrektywa Nr 89/106/EWG,
— ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 92, poz. 881),
— rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy.
Producent kruszyw podlega przepisom określającym obowiązki producenta, dotyczącym wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, a tym samym podlega odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z przepisami oraz odpowiedzialności karnej.
Przepisy prawne nakładają na producenta wyrobów różne obowiązki, m.in.:
— przeprowadzenie wstępnych badań dla określenia typu kruszyw,
— wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
— certyfikację kruszyw.
Obecnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej dla wyrobów budowlanych obowiązuje ustawa (Dz.U. nr 92 poz. 881) z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, która wdraża postanowienia Dyrektywy 89/106/EWG. Ustawa pozwala na znakowanie wyrobów znakiem CE i B.
Kruszywo z odpadów węglowych stanowi specyficzny materiał i wymaga przeprowadzenia badań klasyfikacyjnych, przede wszystkim pod względem właściwości technicznych,
w nawiązaniu do normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania”. Brak jest europejskiej normy technologicznej dla określonych zastosowań i wymagań z nimi związanych oraz kompletu norm dla technologii.
Zakres badań klasyfikacyjnych obejmuje:
— badania fizyko-chemiczne i środowiskowe, tj. identyfikację surowca, wartość zanieczyszczeń — wyciągi wodne: chlorki, siarczany, Na, K, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, siarczki,
odczyn pH, CHZT oraz promieniotwórczość naturalną, zawartość związków siarki
w przeliczeniu na SO3 i wskaźnik piaskowy;
— badania techniczne według normy PN-S-06102, tj. uziarnienie, zawartość ziaren niekształtnych, ścieralność, nasiąkliwość, mrozoodporność, zagęszczenie i nośność.
Przeprowadzone już badania kruszyw z odzysku odpadów węglowych z niektórych kopalń wykazały, że w zakresie badań chemicznych kruszywo drobne spełnia wymagania dla
zastosowania w budownictwie drogowym, i tak:
— pod względem promieniotwórczości naturalnej spełnia wymagania;
— podstawowe składniki tlenowe stanowią SiO2 — 30÷74 %, i Al2O3 — 10÷25%;
— odczyn pH z kruszywa wynosi 7,21, co oznacza, że jest obojętny;
— straty prażenia w 800°C — 2,88%, tj. mała zawartość węgla w badanym kruszywie.
6
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Kruszywo z odpadów węglowych charakteryzuje się dużą zawartością frakcji piaskowo-żwirowej (69,8%), wskaźnikiem nośności powyżej 10% odpowiednim do wymagań zawartych w normie PN-S-02205, nie wykazuje spadku wskaźnika nośności nawet po 30 dobach nasączania wodą, nie posiada części pylastych, co jest wynikiem produkcji w mokrej
technologii.
Mrozoodporność ziaren większych od 20 mm wynosi średnio:
— 22,75% dla frakcji od 16÷31,5 mm,
— 7,35% dla kawałków powyżej 63 mm.
Gęstość nasypowa, maks. gęstość szkieletu gruntowego oraz ścieralność wskazują na
odpowiednie klinowanie się kruszywa z odzysku odpadów węglowych i prawidłową jego
zagęszczalność. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań potwierdziły przydatność kruszyw z odzysku odpadów węglowych w budownictwie drogowym oraz robotach inżynieryjnych, ponieważ:
— spełniają wymagania pod względem ochrony środowiska dla zastosowania w budownictwie komunikacyjnym;
— spełniają wymagania dla robót ziemnych;
— mogą być stosowane jako składnik mieszanek do podbudów pomocniczych i do stabilizacji mechanicznej w budownictwie drogowym [2].

6. Procedury w produkcji kruszyw
Aby surowiec skalny — kruszywo powstające w kopalniach węgla kamiennego —
mogło być traktowane jako kruszywo, należy podjąć przedstawione poniżej działania.
6.1. Wstępne badania dla określenia typu kruszyw
Wstępne badania typu kruszyw są jednym z elementów zapewnienia zgodności wyrobu z wyżej wymienioną normą europejską i deklarowanymi wartościami. Badania wstępne
typu kruszyw powinny być przeprowadzone w celu sprawdzenia zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami w następujących przypadkach:
— gdy zostanie wykorzystane nowe źródło kruszyw,
— gdy wystąpiły większe zmiany w charakterystyce surowców lub w procesie przeróbki
mogące wpłynąć na właściwości kruszyw.
Należy pamiętać, że badania wstępne typu kruszyw są wymagane w przypadku jakichkolwiek modernizacji procesu przeróbki. Wyniki wstępnych badań danego surowca powinny być dokumentowane od momentu podjęcia zakładowej kontroli produkcji.
7
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6.2. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)
Zakładowa Kontrola Produkcji jest to system mający na celu zapewnienie zgodności
wyrobu (w tym przypadku kruszyw) z wymaganiami określonej normy. Obowiązek wprowadzenia przez producenta kruszyw zakładowej kontroli produkcji nakłada norma europejska PN-EN 13242.
W systemie ZKP należy:
— określić odpowiedzialność, uprawnienia i związki pomiędzy personelem zarządzającym,
wykonującym i sprawdzającym prace wpływające na jakość produktu, w tym również
personelu niezależnego organizacyjnie i kierownictwa,
— powołać kierownika do spraw zakładowej kontroli produkcji,
— określić nadzór kierownictwa nad systemem ZKP,
— ustalić regulamin kontroli,
— określić zakres kontroli dokumentów i danych związanych z zakupem, przygotowaniem
i prowadzeniem produkcji, kontrolą materiałów i systemu ZKP,
— określić sposób kontroli podwykonawców biorących udział w procesie produkcji,
— dokumentować wiedzę o surowcu,
— określić procedury zarządzania produkcją, identyfikowania i kontrolowania materiałów, identyfikowania lokalizacji i zawartości składowisk,
— prowadzić wymagane badania i kontrole,
— rejestrować wyniki prowadzonych badań wyrobów,
— rejestrować i rozpoznawać wszystkie zaistniałe niezgodności,
— określić procedury związane z przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem
i transportem wyrobu,
— prowadzić i przestrzegać procedury szkolenia całego personelu w systemie ZKP.
Wymagania systemu ZKP muszą być zapisane w Księdze Zakładowej Kontroli Produkcji.
W zależności od dalszego wykorzystania wyprodukowanych kruszyw, tj. poziomu bezpieczeństwa, jaki muszą spełniać kruszywa, istnieją zgodnie z normą europejską dwa systemy atestacji zgodności:
1)

2)

8

System 2+, który stosuje się dla kruszyw w zastosowaniach wymagających wysokiego
poziomu bezpieczeństwa. System ten obejmuje certyfikację zakładowej kontroli produkcji przez jednostkę notyfikowaną na podstawie wstępnej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej
kontroli produkcji. Certyfikat ZKP uprawnia producenta do umieszczania znaku CE
i powinien on być dołączony do deklaracji zgodności.
System 4, który stosuje się dla kruszyw w zastosowaniach niewymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. System nie wymaga certyfikacji zakładowej kontroli produkcji przez jednostkę notyfikowaną.
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Do zadań producenta kruszyw należy w obydwu ww. przypadkach:
— wprowadzenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP),
— przeprowadzenie wstępnych badań typu kruszyw w celu sprawdzenia zgodności z wyspecyfikowanymi wyrobami.
Działanie systemu ZKP opiera się na zasadach określonych w normie i zgodnie z nimi
dokonywana jest ocena funkcjonowania tego systemu.
6.3. Certyfikacja kruszyw
Europejskie wymagania jakościowe dla wyrobów z kruszywa naturalnego ustalają obowiązek ich znakowania znakiem CE przez producentów. Znak CE jest efektem przyjęcia
i stosowania przez producentów kruszyw procedur atestacji, które obejmują:
— opracowanie i wdrożenie w zakładzie udokumentowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji;
— wykonanie wstępnych badań produkowanych wyrobów, tzw. badań typu, i ustalenie
wzorca produkcji;
— prowadzenie bieżących badań jakości produkowanych wyrobów w ramach funkcjonującego systemu ZKP, z częstotliwością i zakresem określonym w normie.
Odstępstwa od europejskiego systemu dopuszczania kruszyw do obrotu rynkowego
wynikają z odmiennego niż ustalone w normach zamierzonego ich zastosowania lub indywidualnego zastosowania dla określonego obiektu budowlanego. W takim przypadku należy stosować określoną przez projektanta i inwestora specyfikację techniczną wyrobu dla
konkretnego obiektu.
Certyfikowane kruszywo posiadające znak CE zapewnia zatem o zgodności wyrobu
z normą europejską i deklarowanymi wartościami dla danego rodzaju zastosowania, dzięki
czemu może być produktem handlowym.

7. Wnioski
Prorynkowe i proekologiczne spojrzenie na odpady wydobywcze, w warunkach znowelizowanych i dostosowanych do dyrektyw UE przepisów prawnych, wskazuje nowe kierunki odzysku tych odpadów. Komplementacja prawa w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi powinna zapewnić warunki dla skutecznych działań w kierunku 100% odzysku odpadów wydobywczych. Racjonalna gospodarka odpadami węglowymi poddanymi
dalszej przeróbce w celu odzysku kruszyw budowlanych oraz produktów mineralnych i komponentów dla przemysłu materiałów budowlanych będzie korzystnie wpływać na stan środowiska naturalnego.
9
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Uwarunkowania dotyczące postępowania z odpadami węglowymi oraz dotychczasowa
działalność górnictwa węglowego wskazuje na konieczność wdrożenia i rozwinięcia elastycznego, centralnego systemu zarządzania gospodarką odpadami węglowymi, zapewniającego
realizację kryteriów prawno-formalnych oraz osiągnięcie efektywności ekonomicznej. Skałę płonną powinno się postrzegać jako surowiec, z którego wytworzyć można produkty spełniające normy kruszyw mineralnych do budowy dróg, robót inżynieryjnych, hydrotechnicznych, rekultywacyjnych, do produkcji elementów betonowych, zapraw, mieszanek bitumicznych, uszczelnień, wypełnień itd.
Taki kierunek działań w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów węglowych
pozwala chronić środowisko naturalne i służy ochronie złóż pierwotnych surowców mineralnych.
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BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA ODPADÓW
DO PRODUKCJI CEGIEŁ

1. Wprowadzenie
W górnictwie surowców mineralnych w procesach technologicznych otrzymywania
produktów handlowych powstają odpady, które dla środowiska naturalnego w zależności od
ich składu chemicznego stanowią zawsze zagrożenia różnego typu. Z przeróbki rud miedzi
otrzymujemy odpady, które są przedmiotem zaprezentowanych w artykule badań nad możliwością ich utylizacji a więc i ochrony środowiska.
Do produkcji materiałów ceramicznych np. cegieł w jednej z cegielni w Krakowie stosowane są następujące komponenty: iły, popiół, trociny i inne materiały schudzające, przykładowo popiół lotny jest dostarczany z Elektrociepłowni „Kraków” SA a trociny z okolicznych tartaków.
Celem przeprowadzonych laboratoryjnych badań było określeniem możliwości częściowego zastąpienia popiołów pochodzących z Elektrociepłowni „Kraków”, odpadami poflotacyjnymi z flotacji rud miedzi z ciągu piaskowcowego (ZWR „Polkowice”) i otrzymanie
cegieł o wymaganych parametrach jakościowych. Skład litologiczny odpadów flotacji głównej był następujący: frakcja piaskowcowa ok. 70%, łupek ok. 16% i dolomit ok. 14%.
W składzie granulometrycznym odpadów powstałych z przeróbki z rudy piaskowcowej
przeważa frakcja ziarnowa poniżej 0,06 mm, której udział waha się w granicach 62÷66 %,
o zawartości miedzi w odpadach w granicach od 0,15 do 0,20% Cu [6].

2. Badania laboratoryjne i własności wypalonej cegły
W badaniach zastosowano odpady miedziowe pochodzące (ZWR „Polkowice”) z II ciągu technologicznego. Dodawano je w różnych ilościach i sprawdzano jak wpłynie ich obecność na własności cegły.
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Skład badanych mieszanek, z których wykonano cegiełki i kształtki przeznaczone do
badań podaje tabela 1 [2, 3].
TABELA 1
Skład badanych mieszanek
Masa
pierwotna, g

Masa z 20%
dodatkiem
odpadów

Masa z 30%
dodatkiem
odpadów

Masa z 40%
dodatkiem
odpadów

Surowiec ilasty

798

798

798

798

Trociny

42

42

42

42

Popiół

1260

840

630

420

–

420

630

840

Odpady poflotacyjne

Wykonano zgodnie z obowiązującymi normami [1] następujące badania w celu określenia przydatności zastosowanego materiału: badanie wody zarobowej, gęstości objętościowej, porowatości względnej, skurczliwości (metodą suszenia, wypalania), nasiąkliwości
(metodą moczenia, gotowania), gęstości pozornej, odporności na działanie mrozu (metodą
pośrednią i bezpośrednią), wytrzymałości mechanicznej, oraz badanie skłonności do tworzenia wykwitów [4, 5].
Otrzymane wyniki badań zestawiono w tabeli 2.
TABELA 2
Wyniki badań mas z dodatkiem odpadów poflotacyjnych
% udział odpadów zastępujących popiół
Nazwa badania
Wody zarobowe %
3

0

20

30

40

25,75

23,20

22,94

20,82

Gęstość objętościowa kg/dm

1,32

1,47

1,49

1,64

Nasiąkliwość moczenia %

27,31

24,03

23,02

21,72

Nasiąkliwość gotowania %

34,85

30,00

29,38

26,64

Skurczliwość suszenia %

7,46

7,92

8,01

6,63

Skurczliwość wypalania %

0,57

0,42

0,56

0,54

Skurczliwość całkowita %

8,03

8,34

8,57

7,17

34,96

33,59

33,37

32,82

Gęstość pozorna (met. moczenia) g/cm

1,28

1,40

1,45

1,51

Wytrzymałość na ściskanie MPa

7,25

7,54

5,38

5,21

Porowatość względna %
3
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3. Omówienie wyników i podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że po dodaniu odpadów poflotacyjnych do mas gęstość objętościowa badanych mas wzrosła. Było to prawdopodobnie spowodowane faktem,
iż odpady są materiałem cięższym od popiołów. W celu zmniejszenia gęstości, a w konsekwencji poprawienia współczynnika przewodności cieplnej należałoby zwiększyć udział
trocin, gdyż nawet niewielkie ich ilości w masie powodują znaczne zmiany omawianych
parametrów.
Zastąpienie popiołów odpadami spowodowało zbyt duże schudzenie mieszanek czego
efekty najwyraźniej widać w wynikach wytrzymałości na ściskanie. Ogólnie wszystkie badane wyroby cechowały się niską wytrzymałość (pierwsze 2 mieszanki mają wytrzymałość
około 7,5 MPa a w pozostałych dwóch spada ona do 5,25 MPa). Wytrzymałość próbek dla
najmniejszej ilości dodawanych odpadów (20%) była nieco wyższa niż bez dodatku odpadów. Celowe byłoby przeprowadzenie szerszych badań w celu sprawdzenia jaki procent
popiołów (pomiędzy 0 a 20%) może być zastąpiony odpadami, aby poprawić omawiany parametr. Jednym z powodów otrzymania wyrobów o tak niskiej wytrzymałości mogła być także zbyt niska temperatura w piecu 1000ºC a nie 1100ºC, co mogło spowodować „niedopieczenie” cegiełek.
Nasiąkliwość materiałów maleje wraz ze wzrostem ilości dodawanych odpadów, mieści się ona w przedziale od 21,7 do 27,3%. Można z tego wnioskować iż dodatek odpadów
poflotacyjnych zmniejsza nasiąkliwość tworzywa co jednocześnie powinno spowodować
wzrost wytrzymałości (ten fakt przemawia za „niedopieczeniem cegiełek”).
Zastosowane odpady miały odmienne składy chemiczne od popiołu i w konsekwencji
spowodowało to spotęgowany efekt schudzający. Zastosowany ił należał także do tzw. „iłów
chudych”.
Porowatość zmalała wraz z dodatkiem odpadów poflotacyjnych, natomiast skurczliwość nie uległa wyraźnym zmianom.
Po przebadaniu cegiełek na zdolności do tworzenia się wykwitów nie zaobserwowano
żadnych nalotów, które mogłyby świadczyć o obecności rozpuszczalnych w wodzie soli.
Wszystkie te trzy cechy (porowatość, nasiąkliwość i skurczliwość) potwierdzają fakt
iż odpady miedziowe zasługują na to, aby zająć się nimi w szerszym zakresie. Dla utrzymania parametrów wyrobów pierwotnych, a w konsekwencji otrzymanie mas o odpowiedniej
plastyczności i wytrzymałości, należałoby przeprowadzić szereg badań z różnymi zawartościami odpadów, trocin i innych dodatków (niekoniecznie popiołów). Bardzo ważne jest
również dobór odpowiednich iłów (dobrej jakości), gdyż to one decydują w dużej mierze
o własnościach wyrobów.
LITERATURA
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PRZEGLĄD METOD
OCENY WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH
ODPADOWYCH SUROWCÓW MINERALNYCH

1. Wprowadzenie
Właściwości surowców wtórnych i odpadowych analizowane są za pomocą takich samych metod, jakie stosuje się dla pierwotnych surowców mineralnych. Ta sama zasada działa
także w zakresie identyfikacji materiałów drobno uziarnionych, gdzie określane są takie
wielkości jak: skład ziarnowy, kształt ziarn, powierzchnia właściwa i rozkład porów. Pomiary
tych wielkości odgrywają znaczną rolę w procesach uzdatniania surowców odpadowych,
a także w technologiach ich zagospodarowania. Ważne są także w ochronie środowiska we
wszystkich jego elementach, jak ochrona atmosfery, wód, gleby itp. Znana jest wielość i różnorodność metod określania powierzchni ziarn nieregularnych oraz metod opisu składu ziarnowego materiałów rozdrobnionych. Ostatnie lata przyniosły wiele wyników i spostrzeżeń
nad oznaczeniem jednoznacznych, wszechstronnie uwarunkowanych i uzasadnionych związków pomiędzy poszczególnymi wielkościami geometrycznymi.

2. Skład ziarnowy
Skład ziarnowy, który określa rozkład wielkości ziarn, jest ważną cechą materiałów
rozdrobnionych i ma znaczący wpływ na wiele właściwości fizykochemicznych tych materiałów. Znanych jest wiele metod określania tej wielkości, ale z najczęściej spotykanych,
nowoczesnych metod pomiaru wielkości w pełni zautomatyzowanych możemy wyróżnić
metody wykorzystujące:
— dyfrakcję Fraunhofera,
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—
—
—
—

sedymentację,
konduktometrię,
pomiar w świetle odbitym,
pomiar w świetle przechodzącym i inne.

W praktyce najczęściej wykonuje się analizy w odnośnych zakresach wielkości ziaren
przy pomocy wymienionych metod i łączy się ich wyniki w sposób całkowicie formalny,
nie patrząc na zasadniczą odmienność podstaw ich wykonania. Wyznaczane w określonych
metodach wielkości ziarn powiązane są z konkretną techniką pomiarową, co w praktyce
sprowadza się do różnicy w wynikach poszczególnych metod. Różnice te wymagały wypracowania jednolitego poglądu na powiązania pomiędzy wynikami analiz składu ziarnowego uzyskane przy pomocy różnych metod. Opracowano metodologię określania zależności pomiędzy wynikami analiz składu ziarnowego [4–6]. Opracowane metody porównania wyników analiz składu ziarnowego na podstawie wielu badań stwierdzają, że możliwe
jest znalezienie związków ilościowych pomiędzy wynikami analiz granulometrycznych dla
pewnego typu materiału uziarnionego i związki te są stałe dla danego rodzaju materiału.
Określono także, że metody pomiarowe mogą być z sobą związane liniowo i są to te, które
utrzymują ten sam typ rozkładu wielkości, natomiast inne uznano za związane nieliniowo [6].
W sytuacjach kiedy stwierdzone zależności i rozkład wielkości ziaren w obu przypadkach
są takiego samego typu, można wzajemnie przeliczać wielkości ziaren uzyskane jedną metodą na wyniki drugiej metody.
Drugim problemem, który został przebadany i przeanalizowany, jest możliwość składania rozkładów wielkości ziaren otrzymywanych z różnych metod pomiarowych. W praktyce wyznaczane składy ziarnowe określoną metodą pomiarową mają ograniczony zakres
pomiarowy, a oczekiwania dotyczą wielkości ziarn nie mieszczących się w obszarze stosowalności jednej metody pomiarowej. W warunkach przemysłowych najczęściej używaną
metodą analizy wielkości ziarna jest przesiewanie na sitach, czyli tzw. analiza sitowa. Metoda ta ma ograniczenia dla ziaren powyżej pewnego granicznego rozmiaru otworu sita,
podczas gdy często ważne informacje zawarte są w rozkładzie wielkości ziaren poniżej tej
wielkości. Pomiary uziarnienia drobniejszych frakcji przeprowadza się na przykład metodami sedymentacyjnymi, gdzie rozmiarem ziarna jest średnica Stokesa, która nie jest równoznaczna z średnicą sitową. Zgodne połączenie analizy drobnych ziarn wykonaną inną
metodą z wynikami analizy sitowej jest zagadnieniem znanym w analizach materiałów
drobno uziarnionych.
Często stosowaną metodą przekształcenia rozkładu wielkości ziaren otrzymanych na
dwóch różnych urządzeniach pomiarowych jest stosowanie tzw. średniego współczynnika
kształtu [1, 2], który musi być oznaczany na drodze analizy kształtu, co jest problemem
trudnym do zrealizowania, ponieważ materiały rzeczywiste zawierają ziarna o różnych kształtach. Przedstawiono [7] inną metodę połączenia rozkładów wielkości ziaren otrzymywanych z wykorzystaniem analizy sitowej z rozkładem ziarn otrzymanym z analizy sedymentacyjnej. Potrzebna jest zatem odpowiednia metoda konwersji jednego typu danych w drugi.
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Na podstawie badań zostały przedstawione metody przeliczania wyników z dwóch różnych
technik analizy rozmiaru oraz możliwości utworzenia łącznego rozkładu wielkości przy
użyciu prostych technik eksperymentalnych i rachunkowych [7]. Zaproponowana metodyka, którą sprawdzono dla dwóch wybranych materiałów (piasek kwarcowy i magnezyt)
polega na ustaleniu parametrów funkcji rozmycia, a wielkości parametrów uzależnione są
od rodzaju rozdrabnianego materiału, ale także od kształtu i wielkości ziaren. Analizowane
przypadki pokazały, że mimo bardzo dobrego dopasowania rozkładu teoretycznego wielkości ziarna w analizie sitowej, dla małych rozmiarów ziarna następują znaczne rozbieżności z rozkładami teoretycznymi dla analizy sedymentacyjnej. Uzasadnione jest więc łączenie rozkładów dla analizy sitowej (dla ziarn większych) z rozkładami dla analizy sedymentacyjnej (dla ziaren małych rozmiarów). Rozkład łączony jest rozkładem innego typu
niż rozkład teoretyczny dla analizy sitowej.

3. Powierzchnia właściwa
Powierzchnia właściwa ciała stałego to pole powierzchni granicy faz jednego grama
ciała porowatego lub sproszkowanego, a otaczająca go fazą gazową lub ciekłą. Wielkość
powierzchni właściwej jest parametrem, według którego można sądzić o niektórych właściwościach fizycznych lub fizykochemicznych surowców, produktów i odpadów, decydujących o ich cechach użytkowych. Jest ona jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących układy rozproszone, ponieważ procesy zachodzące w układach heterogenicznych
muszą przechodzić przez etap zjawisk powierzchniowych. W inżynierii chemicznej zjawiska takie jak kataliza, rozpuszczalność czy adsorpcja związane są z powierzchnią ziaren.
W procesach uzdatniania odpadów w surowce wtórne, gdzie stosowane są procesy przeróbki takie jak w przeróbce surowców mineralnych, wielkość powierzchni ziaren odgrywa
zasadniczą rolę. Istnieje szereg metod, przy pomocy których możemy oznaczyć wielkość
powierzchni właściwej materiałów drobno uziarnionych. Duża różnorodność metod i przyrządów do analizy powoduje też różnorodność wyników. Różnice te wynikają nie tylko z błędów typowych dla danej metody, które przy dokładnym wykonaniu mogą być pomijalne,
ale z różnicy interpretacji pojęć podstawowych wielkości ziarna czy powierzchni, przyjętych jako wyjściowe w danej metodzie. W pracy [9, 10] przeanalizowane zostały cztery
metody określania powierzchni właściwej trzech różnych materiałów przyjętych jako modelowe. W celu wykazania różnic pomiędzy wynikami metod oznaczania wielkości powierzchni właściwej przeprowadzono pomiary metodą przepływową, metodą adsorpcyjną
BET, obliczono geometryczne przybliżenie powierzchni na podstawie wyników oznaczenia
składu ziarnowego metodą mikroskopową oraz oszacowanie wielkości powierzchni na podstawie oznaczeń porozymetrycznych. Wybierając metodę pomiaru wielkości powierzchni
wychodzić należy od przewidywanego zastosowania otrzymanego wyniku. Zastosowanie to
pozwala ocenić, jaka orientacyjnie część rzeczywistej powierzchni będzie efektywnie oddziaływała na przebieg planowanego procesu. W przypadku gdy powierzchnia określana
3
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jest do procesów przepływowych czy optycznych nie musi się uwzględniać otwartych porów wewnętrznych i przydatne stają się tutaj metody przepływowe. Przy procesach z udziałem adsorpcji, ługowania konieczne jest uwzględnienie całej powierzchni, jaką można określić przy pomiarze metodą BET. Z kolei przy niezbyt dokładnej kontroli powierzchni właściwej materiałów drobno uziarnionych o mało i umiarkowanie rozwiniętej powierzchni można
też oszacować tę powierzchnię na podstawie wyników analizy ziarnowej, przy założeniu,
że materiał będzie rozdzielony na wąskie klasy ziarnowe.
Podsumowując można powiedzieć, że pole powierzchni właściwej ma sens fizyczny
i sensowne jest jej określanie w przypadku materiałów nieporowatych oraz materiałów makro- i mezoporowatych. Pole powierzchni właściwej traci sens fizyczny przy materiałach
mikroporowatych, jakimi są np. węgle kamienne.
Analizując metody oznaczania rozkładów wielkości ziarn i wielkości powierzchni właściwej zauważamy w każdym przypadku różnorodność otrzymywanych wyników. Istnieje
potrzeba określania wspólnej dla tych metod podstawy analizy tego zagadnienia przez wyznaczenie związków pomiędzy powierzchnią właściwą ziarn a ich wielkością i kształtem.
Wyznaczenie tych związków jest problemem ze względu na niemożliwość jednoznacznego
opisu wymiaru, kształtu i powierzchni ziarna. Podjęte zostały próby wyprowadzenia zależności funkcyjnych na istnienie zależności pomiędzy cechami geometrycznymi i morfologicznymi a powierzchnią właściwą ziarn mineralnych [11]. Do tych rozważań przyjęto materiały modelowe jak szkło hartowane mielone traktowane jako materiał praktycznie nieporowaty, piasek kwarcowy oraz magnezyt, który jest materiałem w pewnym stopniu porowatym. Stwierdzono, że możliwe jest ilościowe określenie w wąskich i szerokich klasach
materiałów drobno uziarnionych, związków pomiędzy powierzchnią właściwą, składem
ziarnowym, a także stopniem nierówności powierzchni. Przy określaniu tych związków decydującą rolę będzie miało zastosowanie otrzymanego wyniku wielkości powierzchni właściwej w procesach technologicznych, ponieważ pozwoli ocenić, jaka orientacyjnie część
powierzchni będzie efektywnie oddziaływała na przebieg planowanego procesu.
Na podstawie otrzymanych prostych związków korelacyjnych można opracować metodę, a także podać wskazówki praktyczne określania powierzchni na podstawie składu
ziarnowego dla dowolnie wybranych materiałów. Stosowanie takiej metody w przypadku
pojedynczych materiałów ziarnowych byłoby niecelowe. Natomiast gdy wykonywane badania i obliczenia mają charakter oznaczeń seryjnych dla konkretnego materiału z różnymi
uziarnieniami, to metoda ta może zastąpić żmudne, czasochłonne pomiary.

4. Kształt ziarn
Materiały drobno uziarnione zawierają ziarna o bardzo zróżnicowanej geometrii. Ilościowe określenie kształtu ziarna mineralnego jest w wielu przypadkach niezbędne, ale jak
dotychczas nie ma jednoznacznej metody określania i oznaczania tej wielkości. Odgrywa
ona istotną rolę przy określaniu prędkości granicznych opadania ziarn, możliwego stopnia
4
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ich upakowania w przestrzeni, obliczaniu powierzchni ziarn, wyznaczaniu równoważnych
otworów sit itp. Można wyróżnić metody opisowe i ilościowe określania kształtu. Metody
opisowe są nieprecyzyjne, zależą bowiem od subiektywnego wrażenia osoby opisującej,
która może przyjmować ziarno za płaskie, kostkowe, słupkowe itp. Można też porównywać
ziarno do kuli, prostopadłościanu czy innej bryły geometrycznej, co też jest oparte na ocenie subiektywnej. Opisując w ten sposób kształt ziarn poprzez obserwację przy pomocy optycznych czy elektronowych mikroskopów możemy uznać, że jest on wielkością charakteryzującą materiały uziarnione. Jednakże będąc wielkością jakościową dopuszcza dowolność
w jej opisywaniu, co z kolei może prowadzić do niejednoznaczności. Istnieje duża liczba
ilościowego określania kształtu ziarn nieregularnych. Najbardziej konieczna wydaje się być
metoda określania bezwymiarowych stosunków pomiędzy podstawowymi geometrycznymi
parametrami, przysługującymi danemu rodzajowi cząstek, które będziemy nazywali współczynnikami kształtu.
Tymi szczególnymi geometrycznymi parametrami zdają się być między innymi:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

objętość ziarna,
powierzchnia ziarna,
średnia powierzchnia rzutu,
powierzchnia projekcyjna,
średnia wysokość ziarna,
średnica projekcyjna,
średnia wielkość ziarna,
średnica ekwiwalentna,
średnica stokesowska, i inne.

Mając określone charakterystyczne parametry geometryczne ziarn można z różnych
definicji określić wartości współczynników kształtu [3]. Problem rozpoznawania kształtu
ziarn staje się zasadniczy przy określaniu powierzchni tych ziarn. Idealnym wariantem
współczynnika kształtu w tym przypadku byłaby wielkość, która pomnożona przez kwadrat
średnicy ziarna dawałaby „prawdziwą” jego powierzchnię. Przeanalizowano związek wybranego współczynnika kształtu Wadella zwanego także kulistością z powierzchnią zmierzoną za pomocą kilku metod [9, 10]. Współczynnik ten wyliczany jest z ilorazu powierzchni
kuli równej objętościowo ziarnu do rzeczywistej powierzchni ziarna. Po analizie otrzymanych wartości współczynników zaobserwowano, że wzrost wartości powierzchni właściwej
w poszczególnych metodach związany jest z większą dostępnością dla powierzchni ziarn
medium pomiarowego, co wpływa na zmniejszanie się wartości współczynnika kształtu
otrzymywanych z obliczeń.
Przeanalizowano także zależność wpływu kształtu ziarna na wyniki analizy granulometrycznej, gdzie do rozważań postanowiono także przyjąć współczynnik kształtu — kulistość [8]. Analizowano zależności pomiędzy wielkościami ziaren w wąskich klasach ziarnowych oznaczone różnymi metodami pomiarowymi, gdzie także w tych wąskich klasach ziar5
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nowych określone zostały wartości współczynnika Wadella.
Po przeprowadzonych obserwacjach zaproponowano dla metod, dla których zależność
jest liniowa, przyjmowanie równań regresji liniowej, gdzie w równaniu należy uwzględnić
współczynnik kształtu ziarna. Jeżeli rozkłady uzyskiwane dla danego materiału różnymi metodami pomiarowymi są niezgodne, to pozostaje tylko jako metoda ogólna regresji nieliniowej, gdzie w równaniu powinien być uwzględniony współczynnik kształtu ziarna.

5. Podsumowanie
W zakresie identyfikacji i unifikacji materiałów bardzo drobno uziarnionych są badania określające teksturę ciała stałego, a więc parametry takie jak: skład ziarnowy, kształt,
powierzchnia właściwa, a także porowatość, kształt porów i ich rozkład. Istnieje wiele metod określania tych parametrów, co daje w sumie odmienne wyniki, gdyż brak jest możliwości stosowania jednej uniwersalnej metody. Stąd też prowadzi się ciągle poszukiwania
nad określeniem związków pomiędzy poszczególnymi wielkościami geometrycznymi, ale
także pomiędzy wynikami analiz wykonywanymi przy pomocy różnych metod. Przytoczone spostrzeżenia na podstawie kilkuletnich badań i oznaczeń w pewnym stopniu określają
możliwości i sposoby korelowania wyników składu ziarnowego otrzymanych przy użyciu
określonej metody z wynikami innych metod. Pozwalają także na rozpoznanie wzajemnych
związków pomiędzy wielkością ziarna, jego kształtem i powierzchnią.
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BADANIA NAD WPŁYWEM
WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYKOCHEMICZNYCH
NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU BIOŁUGOWANIA
ODPADÓW POFLOTACYJNYCH
PRZY WYKORZYSTANIU GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH
Z GATUNKU ASPERGILLUS NIGER

1. Wprowadzenie
Metody biotechnologiczne stanowią jedną z bardziej obiecujących metod stwarzających możliwość rozwiązania problemów związanych z zagospodarowaniem i utylizacją
odpadów pogórniczych oraz pozyskiwaniem metali z rud pozabilansowych. Technologie te
stanowią alternatywne metody pozyskiwania surowców, zwłaszcza w czasach, kiedy ulegają
one sukcesywnemu wyczerpaniu oraz stawiane są coraz ostrzejsze wymogi środowiskowe.
Duża ilość odpadów poflotacyjnych zdeponowanych na składowiskach odpadów pochodzi z okresu rozruchu zakładów przeróbczych. Charakteryzują się one niemal zbliżoną
zawartością metali jak eksploatowane światowe złoża pierwotne. Z podobnym przypadkiem
mamy do czynienia w polskim zagłębiu miedziowym, na terenie którego zlokalizowane jest
nieczynne już składowisko odpadów poflotacyjnych Gilów.
Ze względu na stosunkowo dużą zawartość miedzi i srebra składowisko to można uznać za wtórne nagromadzenie, o charakterze ubogiego złoża okruchowego. Zdeponowany
tam materiał charakteryzuje się różnymi właściwościami fizykochemicznymi, wynikającymi ze sposobu składowania oraz składu litologicznego nadaw flotacyjnych w poszczególnych
zakładach.
Alkaliczny charakter odpadów poflotacyjnych Gilowa uniemożliwia zastosowanie
dobrze poznanego i stosowanego w świecie procesu ekstrakcji metalu z użyciem bakterii
tionowych z rodzaju Thiobacillus, żyjących w środowisku kwaśnym.
*
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Analiza danych literaturowych dotyczących pozyskiwania metali z rud o odczynie
zasadowym wykazała zasadność zastosowania grzybów pleśniowych do podjęcia prób bioługowania odpadów poflotacyjnych rud miedzi.
Przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe mikroflory autochtonicznej składowiska Gilów wykazały obecność zarówno bakterii psychro- i mezofilnych, bakterii denitryfikacyjnych, jak i bardzo interesujących z punktu widzenia biohydrometalurgii grzybów
pleśniowych z gatunku Aspergillus niger.
Podjęte w Zakładzie Przeróbki Kopalin Stałych, Utylizacji Odpadów i Ochrony Środowiska AGH badania wykazały dużą skuteczność grzybów pleśniowych w procesie bioługowania miedzi z odpadów flotacyjnych, otrzymując uzyski rzędu 81,23÷87,98% [6].
Badania te uzasadniały celowość przeprowadzenia dalszych badań nad wykorzystaniem grzybów pleśniowych w procesie ługowania pod kątem możliwości wykorzystania tej
metody na skalę przemysłową.

2. Materiał i metodyka badań
Polskie rudy miedzi charakteryzują się trzema frakcjami litologicznymi: węglanową,
piaskowcową i łupkową. Średni skład litologiczny odpadów zdeponowanych na składowisku przedstawia tabela 1. Istotną cechą jest występowanie zwiększonych zawartości miedzi
i srebra w klasach najgrubszych, powyżej 0,2 mm i najdrobniejszych — poniżej 0,044 mm
(tab. 2).
Minerały kruszcowe we frakcjach gruboziarnistych występują głównie w postaci zrostów oraz wpryśnięć w skale płonnej. Frakcja najdrobniejsza zawiera około 70% wolnych
ziaren siarczków o uziarnieniu 0,1÷0,044 mm. Obserwuje się także zawartość utlenionych
siarczków miedzi [7].
Nadawę do procesu bioługowania stanowiły próby odpadów poflotacyjnych, pobranych ze składowiska Gilów, udostępnione przez KGHM Polska Miedź SA.
Pochodziły one z trzech wykopów wykonanych 30 m od zapory, z głębokości około
1,3 m, oddalonych względem siebie na odległość 140 m w linii prostej.
TABELA 1
Skład litologiczny odpadów poflotacyjnych składowiska Gilów [5]
Piaskowiec
Frakcja mm

2

Łupek

Dolomit

Wychód %
% il.

% wag

% il.

% wag

% il

% wag

+0,280

5,32

64,7

63,9

19,5

19,6

15,8

16,5

0,280÷0,100

87,10

91,9

92,4

1,2

1,2

6,9

6,4

0,100÷0,071

4,73

93,1

2,8

1,3

1,3

5,6

5,9

0,071÷0,045

1,97

97,5

97,4

0,2

0,2

2,3

2,4

–0,045

0,83

17,7

16,9

–

–

82,3

83,1
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TABELA 2
Skład ziarnowy oraz średnia zawartość miedzi ogólnej w badanym materiale [5]
Frakcja mm

γ%

Cu %

+0,280

0,83

1,26

0,280÷0,100

83,44

0,28

0,100÷0,071

7,74

0,18

0,071÷0,045

3,60

0,22

–0,045

4,38

0,28

Σ

100,0

Cu z bilansu

Cu ogólna %

0,25

0,28

Celem wykonanych badań było sprawdzenie skuteczności bioługowania miedzi z odpadów poflotacyjnych składowiska Gilów przy użyciu grzybów pleśniowych z gatunku
Aspergillus niger w optymalnych i innych niż optymalne warunkach środowiskowych. Za
warunki optymalne rozwoju Aspergillus niger przyjmuje się pH środowiska wzrostu równe
6,5 i temperaturę otoczenia 28°C.
Sprawdzono skuteczność procesu prowadzonego w temperaturze 28°C dla różnych
wartości pH (7,0, 5,5, 4,3) (tab. 3) oraz dla optymalnego pH w temperaturach 20 i 10°C
(tab. 4), zestawiając je z wynikami badań dla warunków optymalnych.
W kolbach stożkowych umieszczono po 10 g uprzednio wyjałowionych odpadów poflotacyjnych. Każdą z próbek zalano 100 ml pożywki płynnej sporządzonej według przepisu Czapek-Doxa, zawierającej niezbędne składniki do hodowli grzybów pleśniowych. Na
końcu zaszczepiono roztwór uzyskaną wcześniej biomasą Aspergillus niger.
Wykonane zostały także próby zerowe dla porównania przebiegu bioługowania. Odpady poflotacyjne uzupełnione zostały sterylną pożywką, lecz nie zaszczepiono w nich grzybni. W celu zahamowania rozwoju mikroorganizmów, mogących wpłynąć na uzyski miedzi
w poszczególnych produktach próbek zerowych, dodano do nich tymol.
Proces bioługowania prowadzono przez okres 30 dni w założonych powyżej warunkach. Po upływie wymaganego czasu otrzymano 3 produkty ługowania: grzybnię, roztwór
oraz odpad mineralny.
Przyjęto następujące warunki ługowania:
— temperatura i wartości pH zgodne z założeniami doświadczenia;
— hodowla wstrząsana w celu napowietrzenia;
— bez wymiany roztworu ługującego.

3. Wyniki badań
Wszystkie produkty bioługowania poddane zostały analizie chemicznej na zawartość
miedzi, a otrzymane wyniki wykorzystano do obliczenia wskaźników jakościowych i ilościowych przedstawiających przebieg procesu.
3
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Średnia zawartość metalu w badanym materiale (tab. 2), stanowiącym nadawę do procesu bioługowania, posłużyła do obliczenia wyjściowej ilość miedzi potencjalnie możliwej
do wyługowania.
Suma zawartości metalu w roztworze poekstrakcyjnym i zakumulowana w biomasie
stanowi całkowity produkt użyteczny procesu bioługowania.
3.1. Analiza otrzymanych wyników procesu bioługowania
prowadzonego w temperaturze 28°C przy różnych wartościach pH
Zestawienie wyników dotyczących uzysków miedzi w poszczególnych produktach po
procesie bioługowania z zastosowaniem Aspergillus niger oraz próbek zerowych, uszeregowanych pod względem pH środowiska, zawiera tabela 3.
TABELA 3
Uzysk Cu w poszczególnych produktach po procesie bioługowania
w zależności od odczynu środowiska procesu
Oznaczenie próby
temp / pH / lp

Uzysk Cu
w spopielonej
grzybni %

Uzysk miedzi
w roztworze %

Całkowity uzysk
Cu %

Strata Cu
w odpadzie %

28 / 7,0 / 1

8,87

70,29

79,16

20,84

28 / 6,5 / 1

9,57

70,03

79,60

20,40

28 / 5,5 / 1

8,82

77,70

86,51

13,49

28 / 4,3 / 1

9,73

73,37

83,10

16,90

28 / 7,0 / 0

0

33,50

33,50

66,50

28 / 6,5 / 0

0

32,95

32,95

67,05

28 / 5,5 / 0

0

34,46

34,46

65,54

28 / 4,3 / 0

0

37,53

37,53

62,47

Źródło: opracowanie własne

Wartość uzysku miedzi w roztworze waha się w granicach 70,03÷77,70%, osiągając
wartość maksymalną w przypadku próbki o pH środowiska 5,5 (tab. 3, kol. 3).
Podobna sytuacja występuje w przypadku prób zerowych — wartości uzysku kształtują się następująco: 33,50% dla próbek zalanych pożywką o pH = 7,0; 32,95% dla pH = 6,5;
34,46% dla pH =5,5; 37,53% przy pH równym 4,3.
Uzysk Cu w grzybni zawiera się w przedziale 8,82÷9,73% i jest najwyższy przy pH
środowiska 4,3 (tab. 3, kol. 2).
Uzysk miedzi w próbkach zaszczepionych Aspergillus niger jest ponad dwukrotnie wyższy niż w próbkach bez obecności grzyba (rys. 3.3) i stanowi sumaryczny efekt ługowania
biologicznego (Aspergillus niger) i chemicznego (pożywka).
4
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Rys. 1. Uzysk Cu w poszczególnych produktach po procesie ługowania udziałem As. niger

Rys. 2. Uzysk Cu w poszczególnych produktach po procesie ługowania — próby zerowe

Rys. 3. Graficzne przedstawienie uzyskanych wyników — całkowity uzysk miedzi
w badanych próbkach po procesie ługowania przy użyciu As. niger
oraz w próbkach zerowych w zależności od pH środowiska

5
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Wartości uzysków w badanych próbkach zamknęły się w przedziale od 79,16 (pH
środowiska 7,0) do 86,51% (pH 5,5).
Wartości uzysków dla prób zerowych zamknęły się w przedziale od 32,95% (pH 6,5)
do 37,53% (pH 4,3).
3.2. Analiza otrzymanych wyników procesu bioługowania
prowadzonego w pH środowiska 6,5 w różnych warunkach temperaturowych
Zestawienie uzysków miedzi w poszczególnych produktach ługowania biologicznego
w zależności od temperatury prowadzenia procesu w obecności Aspergillus niger obrazuje
tabela 4.
TABELA 4
Uzysk Cu w poszczególnych produktach po procesie ługowania
w zależności od temperatury prowadzenia procesu
Oznaczenie próby
temp / pH / lp

Uzysk Cu
w spopielonej
grzybni %

Uzysk miedzi
w roztworze %

Całkowity
uzysk
Cu %

Strata Cu
w odpadzie %

28 / 6,5 / 1

9,57

70,03

79,60

20,40

28 / 6,5 / 0

0

32,95

32,95

67,05

20 / 6,5 / 1

13,55

69,35

82,90

17,10

20 / 6,5 / 1’

11,10

68,47

79,58

20,42

20 / 6,5 / 0

0

37,03

37,03

62,97

10 / 6,5 / 1

9,02

73,90

82,92

17,08

10 / 6,5 / 1’

7,53

75,20

82,73

17,27

10 / 6,5 / 0

0

40,77

40,77

59,23

Źródło: opracowanie własne

Uzyski miedzi w grzybni w poszczególnych próbkach zalanych pożywką wahają się
w granicach 9,02÷13,55% osiągając wartość maksymalną dla próbki ługowanej w temperaturze 20°C (tab. 4, kol. 2).
Uzysk miedzi w roztworze zawiera się w przedziale od 69,35% (T = 20°C) do 73,90%
(T = 10°C). Całkowite uzyski miedzi (rys. 3.4) otrzymane w próbkach ługowanych przy użyciu Aspergillus niger, stanowiące sumaryczny efekt ługowania biologicznego (Aspergillus
niger) i chemicznego (pożywka), wahają się w granicach od 79,60% dla temperatury procesu T = 28°C do 82,92% przy procesie prowadzonym w temperaturze 10°C i są w przybliżeniu dwukrotnie wyższe niż w próbkach zerowych, ługowanych bez dodatku grzyba (uzyski
w granicach od 32,95% do 40,77%).
Obserwuje się niewielki wpływ temperatury na efekt bioługowania miedzi z udziałem
Aspergillus niger.
6
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Rys. 4. Uzysk Cu w poszczególnych produktach po procesie ługowania udziałem As. niger

Rys. 5. Uzysk Cu w poszczególnych produktach po procesie ługowania — próby zerowe

Rys. 6. Graficzne przedstawienie wyników — całkowity uzysk miedzi
w próbkach zalanych pożywką o pH = 6,5 po procesie ługowania miedzi
przy użyciu As. niger w zależności od temperatury

7
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4. Podsumowanie
W badanych odpadach flotacyjnych w wyniku analizy mikrobiologicznej stwierdzono
obecność autochtonicznych grzybów pleśniowych z gatunku Aspergillus niger. Grzyby te
wytwarzają dużą ilość biomasy (zużywając w tym celu 30÷60% rozkładanych przez siebie
substancji), a produktem ich metabolizmu są kwasy organiczne, mogące brać udział w procesach bioługowania.
Wykonana analiza chemiczna produktów uzyskanych w efekcie doświadczeń nad
bioługowaniem miedzi z odpadów flotacyjnych składowiska Gilów, stanowiła podstawę do
oceny przebiegu procesu.
Efekt ługowania oceniany był poprzez całkowity uzysk miedzi będący sumą uzysków
w dwóch produktach: roztworze, będącym środowiskiem ługowania, oraz w spopielonej
biomasie. Trzeci produkt stanowił w tym przypadku odpady, a zawartą w nich miedź traktowano jako straty przeprowadzonego procesu.
Realizowane badania wykazały skuteczność działania grzybów pleśniowych z gatunku
Aspergillus niger w procesie bioługowania miedzi. W różnych warunkach środowiskowych
osiągnięto uzyski miedzi od 79,16 do 86,51% (przy czym w samej biomasie uzysk miedzi
wynosił od 8,81 do 9,72%).
Przyglądając się wpływowi pH pożywki na efektywność badanego procesu, obserwuje
się zmiany całkowitego uzysku miedzi wraz ze zmianami pH środowiska (roztworu ługującego). Ma to miejsce zarówno w przypadku próbek zaszczepionych grzybnią Aspergillus
niger (całkowite uzyski wahają się od 79,16 przy pH = 7,0 do 86,51 przy pH = 5,5), jak
i próbek zerowych (uzyski całkowite w granicach: od 32,95 dla pH = 6,5 do 37,53% dla pH
pożywki równego 4,3).
Natomiast w przypadku próbek zerowych prawdopodobnie zachodzi w pewnym stopniu ługownie chemiczne w wyniku przechodzenia form rozpuszczalnych zawartych w badanym materiale do roztworu pod wpływem działania pożywki z dodatkiem tymolu.
Wpływ temperatury na efektywność procesu bioługowania miedzi, wbrew oczekiwaniom, okazał się niewielki. Przy niższych temperaturach w pewnych przypadkach zaobserwowano nawet pewien wzrost całkowitego uzysku miedzi. Tłumaczyć należy to tym, że szczepy Aspergillus niger wykorzystane w procesie bioługowania wyizolowane zostały z próbek
pobranych ze składowiska Gilów, gdzie przeszły procesy adaptacyjne, przystosowujące je
do życia w niższych temperaturach (warunki terenowe).
Otrzymane efekty uzasadniają podjęcie dalszych, zakrojonych na szerszą skalę badań
w warunkach terenowych np. metodą ługowania w hałdzie.
Wykorzystanie grzybów pleśniowych z gatunku Aspergillus niger na skalę przemysłową wymagałoby zastosowania specjalnych warunków oraz metod prowadzenia procesu.

6. Wnioski końcowe
1)

8

Z przeprowadzonych badań wynika, iż odpady flotacyjne zgromadzone na nieczynnym już składowisku Gilów charakteryzują się ubogą mikroflorą biologiczną.
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2)

3)

4)

5)

6)

Wyniki prowadzonych dotychczas badań chemicznych i mikrobiologicznych wykazały
celowość wykorzystania do procesu ługowania miedzi autochtonicznych grzybów pleśniowych z rodzaju Aspergillus niger, obecnych w zasadowym środowisku odpadów
flotacyjnych składowiska Gilów.
Rezultaty uzyskane w niniejszej pracy potwierdzają skuteczność Aspergillus niger
w procesie bioługowania miedzi z odpadów poflotacyjnych składowiska Gilów. W zakresie pH i temperatur założonych w doświadczeniu, otrzymano całkowite uzyski miedzi rzędu 79,16÷86,51%.
Badania nad wpływem pH środowiska na efektywność analizowanego procesu wykazały, że zmiany pH maja wpływ na efektywność ługowania. Zmiany pH środowiska
w zakresie od 7,0 do 4,3, powoduje zmiany całkowitego uzysku miedzi (od 79,16% przy
pH = 7,0 do 86,57% przy pH = 5,5) (rys. 3.3).
Jak wykazały doświadczenia, wzrost temperatury prowadzenia procesu nie ma istotnego wpływu na jego efektywność. Jej obniżenie wpływa nawet korzystnie na wyizolowane z naturalnego środowiska szczepy Aspergillus niger, przywykłe w drodze adaptacji do niższych warunków temperaturowych (w zakresie temperatur 28÷10°C uzyski
miedzi zawierają się w przedziale od 79,57 do 83,10%).
Otrzymane wyniki uzasadniają celowość przeprowadzenia badań w warunkach terenowych, w skali ćwierćtechnicznej z zastosowaniem metody bioługowania w hałdzie.
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1. Wstęp
Modelowanie jest wygodną, a niekiedy jedyną możliwą formą analizy procesów technologicznych. Modelowanie oznacza zestaw działań związanych z konstruowaniem modeli
procesów rzeczywistych i polega na ich zastępowaniu układami uproszczonymi (modelami)
odzwierciedlającymi wybrane cechy zjawisk zachodzących w tych procesach. Jako rzeczywiste obiekty modelowania rozpatrywane są: procesy przeróbki kopalin i ich technologiczne realizacje, maszyny i urządzenia, w których przebiegają, układy ich kontroli i sterowania, ale także surowce mineralne poddawane tym procesom. Potrzeba zastępowania procesów modelami wynika najczęściej ze zbyt obszernego, a tym samym nieczytelnego zasobu
informacji o procesach technologicznych, procesy te cechują się ponadto dużą złożonością
i różnorodnością. Złożoność procesów przeróbczych wyraża się dużą liczbą i różnorodnością
wielkości charakteryzujących przebiegi procesów, wewnętrznymi powiązaniami pomiędzy
tymi wielkościami i często nieliniowym charakterem tych powiązań. Procesy technologiczne występujące w zakładach przeróbczych mają różnorodny charakter i przebiegają według
różnych zasad fizycznych i fizykochemicznych, występują one ponadto w różnych konfiguracjach (schematach) w zależności od rodzaju przerabianego surowca. Procesy te przebiegają najczęściej w układach wielofazowych (różne stany skupienia surowca i ośrodka).
Układy technologiczne zakładów przeróbczych są skomplikowane, można w nich wyróżnić
m.in. materiałowe sprzężenia zwrotne czy równolegle pracujące maszyny oraz całe ciągi
technologiczne.
*
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Modelowanie, w przypadku układu złożonego, jest jego zastępowaniem układem
uproszczonym, który odzwierciedla wybrane cechy zjawisk zachodzących w tym procesie.
Modelowanie stosuje się też w sytuacjach przeciwnych do opisanych powyżej, wtedy kiedy
informacja o procesie, jego strukturze, charakterze i parametrach opisujących proces jest
zbyt mała i niepełna. Wtedy także, przy zastosowaniu pewnych klas modeli i metod modelowania, można określić model procesu, odzwierciedlający — z wymaganą dokładnością
— jego charakter i zachowanie.

2. Opis zastosowanej metody modelowania
Złożoność i różnorodność procesów i schematów technologicznych przeróbki rud miedzi jest przyczyną trudności ich analizy i oceny. Brak jednolitego opisu zjawisk zachodzących w poszczególnych procesach zmusza do poszukiwania metod uniwersalnych. Do metod takich zaliczyć można metody schematów blokowych oraz związanych z nimi często
modeli transmitancyjnych. Schemat blokowy jest wygodnym sposobem graficznego przedstawienia zależności między elementami badanego układu (schematu). Blok oznacza pewną
jednoznaczną zależność między wielkościami wejściowymi i wyjściowymi. Nie musi on być
oparty na modelu matematycznym rozpatrywanego układu, lecz jedynie na wzajemnym
oddziaływaniu zmiennych. Jednocześnie zawsze z niego wynika sposób oddziaływania tych
zmiennych. Bloki w schematach opisywane są często przy pomocy transmitancji.
Schemat blokowy jest uniwersalną metodą przedstawiania układów (schematów), gdyż
jeden blok może reprezentować sobą cały układ bez względu na stopień jego złożoności.
W odniesieniu do analizowanego schematu technologicznego wzbogacania rudy miedzi, jednym blokiem można zastąpić zarówno poszczególne maszyny, jak: młyn, klasyfikator, maszynę flotacyjną, ale też węzły technologiczne bądź całe ciągi technologiczne.
Posługiwanie się schematami blokowymi jest dogodne zwłaszcza w przypadkach, kiedy występują elementy połączone szeregowo, równolegle, czy też występują zawroty materiałowe — co ma miejsce w rozpatrywanym przypadku analizy schematu wzbogacania rudy miedzi. Znajomość modeli (transmitancji) poszczególnych elementów (bloków) oraz
znajomość zasad łączenia bloków daje możliwość określenia właściwości całego układu.
Schematy blokowe pozwalają także na prześledzenie przepływu sygnałów przez cały układ
oraz przez poszczególne elementy.
Transmitancja jest przyczynowo-skutkowym modelem określającym, w jakim stosunku zmienny sygnał wejściowy jest przekształcany na zmienny sygnał wyjściowy. Transmitancja operatorowa jest podstawowym modelem wykorzystywanym w analizie dynamiki
złożonych układów liniowych. Wielkość ta charakteryzuje układ dynamiczny liniowy przy
zerowych warunkach początkowych z punktu widzenia relacji między wielkościami wejściowymi i wyjściowymi, nie wchodząc w szczegóły związane ze strukturą i stanem wewnętrznym układu.
Definicja transmitancji operatorowej jest następująca: transmitancją operatorową G(s)
układu liniowego stacjonarnego nazywamy wyrażenie określone jako stosunek Y(s) — trans2
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formaty Laplace’a odpowiedzi y(t), do U(s) — transformaty Laplace’a wymuszenia u(t)
przy zerowych warunkach początkowych
G( s) =

Y (s)
U ( s)

(1)

gdzie:
∞

Y ( s ) = ∫ y (t )e − st dt — transformata odpowiedzi,
0
∞

U ( s ) = ∫ u (t )e − st dt — transformata wymuszenia,
0
s — zmienna zespolona Laplace’a.
Transmitancja jest wielkością zespoloną zależną tylko od parametrów układu. Transmitancji operatorowej G(s) odpowiada w dziedzinie czasu funkcja przejścia g(t). Znajomość postaci wyrażenia matematycznego określającego transmitancję pozwala na określenie struktury analizowanego systemu. Jak już wspomniano, transmitancje najczęściej występują w powiązaniu ze schematami blokowymi.

3. Modelowanie schematu
Punktem wyjścia do modelowania schematu wzbogacania były wyniki badań laboratoryjnych procesów mielenia i flotacji. Proces flotacyjnego wzbogacania rud miedzi jest
ściśle związany z procesem mielenia, rozumianym nie jako proces pomniejszania wielkości
ziaren, a jako proces uwalniania ziarn minerałów użytecznych. Z uwagi na fakt, iż siarczki
miedzi są minerałami łatwo flotowalnymi, o wyflotowaniu ziarn kruszcowych decyduje
w głównej mierze ich stopień uwolnienia od skały płonnej oraz ich wielkość. W celu określenia wpływu procesu mielenia na skład granulometryczny oraz wzbogacalność rudy miedzi przeprowadzono badania skuteczności procesu mielenia oraz wzbogacalność produktów
mielenia.
Uzyskane wyniki badań umożliwiły określenie zależności funkcyjnych przyrostu klasy
ziarnowej w funkcji czasu mielenia oraz wyników flotacyjnego wzbogacania w funkcji udziału poszczególnych klas ziarnowych w nadawie na flotacje [4].

3.1. Schemat technologiczny
Modelowanym obiektem jest część schematu technologicznego zaproponowana na
podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, a obejmująca klasyfikację w hydrocyklonach, domielanie i flotację uzupełniającą odpadów pierwszego czyszczenia koncentratu
zawierających trudnowzbogacalne frakcje rudy miedzi.

3

115

Analizowaną część schematu przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Analizowana część schematu technologicznego wzbogacania rud miedzi [4]

Schemat ten obok operacji mielenia i flotacji zrealizowanych w warunkach laboratoryjnych na rzeczywistych próbkach produktu przemysłowego (odpady z flotacji czyszczącej I) zawiera także klasyfikację w hydrocyklonach, której nie prowadzono w warunkach
laboratoryjnych, a która jest operacją niezbędną dla wydzielenia z połączonych produktów
badanego odpadu z flotacji czyszczącej i domielonego wylewu klasyfikacji produktu (przelewu) dostatecznie zmielonego w celu skierowania go do flotacji uzupełniającej.

3.2. Modelowanie transmitancyjne
Przypisując poszczególnym operacjom technologicznym bloki i transmitancje G(s) analizowany schemat technologiczny można przedstawić przy pomocy schematu blokowego
przedstawionego na rysunku 2.
Na rysunku 2 bloki (prostokąty) oznaczają operacje bądź ich umownie wydzieloną część
(kanał przepływu informacji), linie skierowane — przepływ sygnałów (wielkości ilościowych lub jakościowych charakteryzujących proces) i powiązania między blokami.
Występującym w schemacie technologicznym różnym operacjom (klasyfikacja, mielenie, flotacja) odpowiadają różne typy i postacie modeli transmitancyjnych, które dla uproszczenia, w tej części analizy, oznaczono ogólnymi symbolami G z odpowiednimi indeksami:
GHC–P
GHC–W
GM
GF–K
GF–O

—
—
—
—
—

transmitancja „kanału” przelewowego hydrocyklonu,
transmitancja „kanału” wylewowego hydrocyklonu,
transmitancja młyna,
transmitancja „kanału” koncentratowego flotacji,
transmitancja „kanału” odpadowego flotacji.

Schematy, zarówno technologiczny, jak i blokowy, ujmują tylko operacje technologiczne przeróbcze, pomijają zaś urządzenia pomocnicze, jak rząpia, rurociągi, pompy itp.
4
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Pełna analiza schematu technologicznego, zwłaszcza z punktu widzenia jego dynamiki, wymaga uwzględnienia tych urządzeń.

Rys. 2. Analizowany schemat technologiczny przedstawiony przy pomocy schematu blokowego [4]

Redukując ten schemat blokowy i zwijając go można określić transmitancję zastępczą
dla tego układu [11, 12]. I tak dla kanału przepływu sygnału: skład ziarnowy nadawy (odpady z I czyszczenia) — zawartość miedzi w koncentracie z flotacji uzupełniającej, transmitancja zastępcza będzie miała postać

Gzast1 ( s ) =

G
( s ) ⋅ GF − K ( s )
β( s )
= HC − P
γ + d ( s ) 1 − GHC −W ( s ) ⋅ GM ( s )

(2)

Natomiast dla kanału przepływu sygnału: skład ziarnowy nadawy — zawartość miedzi
w odpadach z flotacji uzupełniającej
Gzast 2 ( s ) =

G
( s ) ⋅ GF − O ( s )
ϑ( s)
= HC − P
γ + d ( s ) 1 − GHC −W ( s ) ⋅ GM ( s )

(3)

Z powyższych zależności można określić przebieg zmian wielkości wyjściowych (β, ϑ)
będący efektem wprowadzonych zmian na wejściu do układu (γ+d); w postaci operatorowej
oznaczają to odpowiednio zależności:
β( s ) = γ + d ( s ) ⋅ Gzast1 ( s )

(4)

γ ( s ) = γ + d ( s ) ⋅ Gzast 2 ( s )
5
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Postacie czasowe β i ϑ można uzyskać przez zastosowanie odwrotnego przekształcenia Laplace’a (L–1), co można zapisać [5]:

β(t ) = L−1 [β( s) ] = L−1 [ γ + d ( s) ⋅ Gzast1 ( s )]
ϑ(t ) = L−1 [ ϑ( s) ] = L−1 [ γ + d ( s) ⋅ Gzast 2 ( s) ]

(5)

W celu znalezienia wartości czasowych β i ϑ równań (5) należy wstawić odpowiednie
zależności dla Gzast1(s) i Gzast2(s) według (2) i (3), a następnie podstawić postacie transmitancji poszczególnych operacji technologicznych.
Na podstawie otrzymanych zależności przedstawiających przebiegi w czasie zmian
zawartości miedzi w koncentracie z flotacji uzupełniającej (β) i zawartość miedzi w odpadach (ϑ) można określić przyrosty tych parametrów będące wynikiem skokowej zmiany
składu ziarnowego nadawy do analizowanego układu (dla procesu ustalonego), ale także
można określić charakter zmian tych przyrostów, ich szybkość narastania, opóźnienia po jakich wystąpią (parametry procesu przejściowego).
Przedstawione powyżej analityczne poszukiwanie odpowiedzi układu na wprowadzone na jego wejściu zmiany parametrów nadawy (w rozpatrywanym przypadku zmiany składu ziarnowego) jest możliwe do zrealizowania, choć uciążliwe i nie dające możliwości
przebadania układu w szerokim zakresie zmian. Przedstawiona metoda analityczna jest podstawą zastosowanej w dalszej części pracy metody symulacyjnej analizy schematów.

4. Symulacyjne badanie schematu
Poniżej przedstawiono symulacyjną analizę schematu. Analiza ta oparta jest na
rzeczywistych wynikach przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Wyniki te posłużyły do
określenia parametrów poszczególnych bloków schematu do obliczeń. Symulacyjne metody badania schematów umożliwiają ich przebadanie w szerokim zakresie zmian parametrów poszczególnych operacji. Jest to metoda tania oraz, co oczywiste, nieinwazyjna. Przebadanie rozpatrywanego schematu w warunkach laboratoryjnych nie zawsze jest możliwe
do zrealizowania w pełnym zakresie możliwych zmian parametrów, natomiast realizacja
w warunkach przemysłowych wymagałaby prac inwestycyjnych, co teoretycznie mogłoby
się okazać nieuzasadnione. Ponadto metody symulacyjne dają możliwości przebadania rozwiązań wariantowych. Korzyści z zastosowania metod symulacyjnych są więc ewidentne.
Do analizy symulacyjnej wykorzystano program Simulink Matlab. Program ten oparty
jest na omawianych wcześniej schematach blokowych i modelach transmitancyjnych [1–3, 9].
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono struktury zaprogramowanych schematów do obliczeń. Rysunek 3 przedstawia schemat pozwalający na określenie i obserwację wartości oraz
przebiegów zawartości miedzi w koncentracie z flotacji, natomiast rysunek 4 przedstawia
schemat dla obliczeń uzysku miedzi w koncentracie z tej flotacji.
6

Rys. 3. Schemat blokowy modelu dla zawartości miedzi w koncentracie [4]
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7

Rys. 4. Schemat blokowy modelu dla uzysku miedzi w koncentracie [4]
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Schematy te obejmują główne operacje technologiczne: mielenie i flotację przedstawione w postaci odpowiednich bloków, a także bloki działań matematycznych i bloki wyjściowe. Każdemu blokowi, zgodnie z zasadą działania program Simulink, odpowiada transmitancja o ogólnej postaci

G ( s ) = e − st o

K
Ts + 1

(6)

gdzie:
K
T
to
s

—
—
—
—

współczynnik wzmocnienia,
stała czasowa,
opóźnienie czasowe,
zmienna Laplace’a.

Cała analiza przeprowadzona została dla klas ziarnowych zgodnie z wykonanymi w tych
klasach badaniami laboratoryjnymi. Obydwa schematy do obliczeń w początkowej części
obejmującej mielenie zawierają takie same elementy (bloki). Poszczególne bloki w głównych torach schematów poczynając od lewej strony rysunków oznaczają:
— blok „czas mielenia” — umożliwia zadanie czasu mielenia zgodnego z czasami mielenia w warunkach laboratoryjnych, a wiec 5, 10, 20 minut;
— bloki „wychód klasa...” (4 bloki) oznaczają wychody poszczególnych klas ziarnowych
(w których przeprowadzano analizę składu ziarnowego) w nadawie do badań, a więc
w odpadach z flotacji I czyszczenia koncentratu. Wychody w postaci ułamkowej sumują się do 1. Ich wartości określono w badaniach laboratoryjnych;
— bloki „Look-Up Table mielenie klasa...” (4 bloki) zawierają współczynniki wzmocnienia transmitancji mielenia, które ujmują stosunek wielkości wyjściowej — zawartości
(wychodu) badanej klasy w produkcie mielenia, do wielkości wejściowej — zawartości tej samej klasy w nadawie. Bloki te zawierają (niewidoczne na rysunku) wartości
liczbowe wzmocnień dla każdego przebadanego czasu mielenia uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych procesu mielenia;
— bloki „Transfer Fen klasa...“ zawierają transmitancje mielenia, w których można zadać
stałe czasowe (T) procesu. Wartość stałych związana jest z czasem mielenia, przyjęto
że czas mielenia równa się czterem stałym czasowym (4T);
— bloki „Produkt 1...4” (4) przedstawiają realizację mnożenia sygnałów i umożliwiają otrzymanie wartości liczbowej wychodu badanej klasy ziarnowej w produkcie mielenia.
W schemacie dla obliczeń zawartości w jego dalszej części dotyczącej flotacji występują:
— blok „step” daje możliwości zadania wielkości wymuszenia w postaci skoku jednostkowego dla operacji flotacji;
— blok „Integrator” zawiera transmitancję równą 1/s, jest to element całkujący realizujący kolejne wartości czasu flotacji;
9
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— bloki „Cu klasa...” (4) przedstawiają zawartości miedzi w analizowanych klasach ziarnowych nadawy na flotację (α), wartości te określono w badaniach laboratoryjnych;
— bloki „Look-Up Table klasa...” (4) zawierają współczynniki wzmocnienia transmitancji operacji flotacji dla poszczególnych klas ziarnowych. Wartości liczbowe współczynników określono na podstawie wyników badań laboratoryjnych;
— bloki „Transfer Fen flotacja klasa...” zawierają transmitancje procesu flotacji umożliwiające wprowadzenie stałych czasowych przebiegu flotacji. Przyjęto, że czas flotacji równy jest 4 stałym czasowym;
— bloki „Produkt 5...8” (4) przedstawiają realizację podwójnego mnożenia sygnałów
i umożliwiają otrzymanie wartości liczbowej zwartości miedzi w koncentracie z flotacji w danej klasie ziarnowej oraz wartości liczbowej zwartości miedzi w tej klasie z uwzględnieniem wartości wychodu klasy w nadawie;
— blok „+...+” — realizuje sumowanie zawartości miedzi we wszystkich klasach z uwzględnieniem, jak podano powyżej, wychodów tych klas.
Natomiast w schemacie do obliczeń uzysku w części dotyczącej mielenia nie ujęto
bloków transmitancji, a w jego części dotyczącej flotacji obok bloków takich samych jak na
poprzednim schemacie, a więc: „step”, „Integrator”, „Cu klasa” występują także nowe bloki:
— bloki „Produkt...”, które oznaczają operacje mnożenia zawartości miedzi w klasie przez
wychód tej klasy ziarnowej, co jest niezbędne dla określenia uzysku miedzi w klasie,
a wartość ta oznacza ilość miedzi w nadawie (w klasie);
— bloki „uzysk...” które oznaczają maksymalny uzysk (100) i pozwalają na określenie
uzysku rzeczywistego na wyjściu z bloków „Produkt...” przy uwzględnieniu stopnia
wzbogacenia uzyskanego w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych;
— bloki „Look-Up Table klasa...” to bloki funkcyjne typu „wejście — wyjście” określające stopień wzbogacenia, w których zawarte są informacje dotyczące uzysków miedzi
dla klas ziarnowych otrzymanych w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych;
— bloki „Produkt...” pozwalają na określenie wartości liczbowej uzysku dla badań laboratoryjnych;
— bloki „Produkt...” pozwalają na określenie rzeczywistego uzysku przy danej zawartości miedzi w klasie i wychodzie tej klasy;
— bloki „x÷” pozwalają na określenie udziałów uzysku w klasach w stosunku do całości
uzysku;
— bloki „+...+” realizują sumowanie ilości miedzi w klasach (w dolnej części rysunku)
oraz sumowanie uzysków w klasach (w końcowej części rysunku).
W dolnej części rysunków 3 i 4 znajdują się symbole urządzeń wyjściowych umożliwiających obserwację poszczególnych wielkości (końcowych bądź pośrednich). Bloki „skope”
i „skope 1” umożliwiają obserwację odpowiednio: wychodu klasy ziarnowej w produkcie
mielenia, zawartość miedzi w koncentracie flotacji danej klasy lub uzysku miedzi w klasie.
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Bloki „Mux” oznaczają multipleksowanie obserwowanych wielkości.
Bloki „XY Graph 1” oraz „XY Graph 2” umożliwiają obserwację jednego parametru
w funkcji innego.
Bloki „Out...” umożliwiają wyprowadzenie danych dotyczących obserwowanych parametrów w postaci macierzowej.
Przedstawione i opisane schematy (rys. 3 i 4) do obliczeń zaprogramowane w programie Simulink Matlab posłużyły do przeprowadzenia badań symulacyjnych rozpatrywanego
schematu technologicznego. Jak już powiedziano, parametry ilościowe schematów do obliczeń i ich poszczególnych bloków określono na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i przemysłowych wzbogacalności rudy miedzi. Poniżej przedstawiono wyniki
badań symulacyjnych, zakładających szerszą zmianę parametrów nadawy i parametrów zastosowanych operacji technologicznych.
Przebadano trzy możliwe i prawdopodobne warianty sytuacji zachowania się procesu
przemysłowego w zakresie zmian zawartości wybranej klasy ziarnowej i zawartości miedzi
w klasach:
1)

2)

3)

Wzrasta zdecydowanie wychód klasy najdrobniejszej w nadawie do rozpatrywanego
węzła oraz jednocześnie wzrasta zawartość miedzi w tej klasie, co może być efektem pogorszenia flotacji I czyszczenia koncentratu, a co skutkuje przejściem większej ilości
miedzi do najdrobniejszej klasy ziarnowej odpadów z tej flotacji. Założenia ilościowe:
— wzrost wychodu klasy – 0,025 o ok. 25% (do 65%) przy równomiernie zmniejszających się wychodach pozostałych klas,
— wzrost zawartości Cu w klasie – 0,025 o 4% (do 9,52%) przy nie zmieniających się
zawartościach Cu w pozostałych klasach i w związku z tym odpowiednim wzrostem zawartości Cu w całej nadawie.
Wzrasta wychód klasy najgrubszej w nadawie bez zmian zawartości Cu w poszczególnych klasach, co może być skutkiem pogorszenia mielenia rudy przed flotacją czyszczącą I. Założenia ilościowe:
— wzrost wychodu klasy + 0,075 o ok. 10% (do ok. 35%) przy równomiernie zmniejszających się wychodach pozostałych klas.
Wzrastają wychody klas grubych w nadawie oraz wzrastają jednocześnie zawartości
miedzi w tych klasach, co może być efektem niedomielenia nadawy do flotacji czyszczącej I i w związku z tym niedostatecznym uwolnieniem minerałów miedzionośnych,
które w konsekwencji nie wyflotowały i przeszły do odpadów tej flotacji. Założenia ilościowe:
— wzrost wychodu klasy + 0,075 o ok. 5% (do ok. 30%),
— wzrost wychodu klasy 0,045–0,075 o ok. 5% (do ok. 15%) przy równomiernie
zmniejszających się wychodach pozostałych klas,
— wzrost zawartości Cu w klasie + 0,075 o 2% (do 11,86%),
— wzrost zawartości Cu w klasie 0,045–0,075 o 2% (do 10,26%) przy obniżeniu się
zawartości miedzi w pozostałych klasach,
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— maleje zawartość Cu w klasie 0,025–0,045 o 2% (do 5,51%),
— maleje zawartość Cu w klasie – 0,025 o 0,5% (do 5,02%).
Parametry nadawy w poszczególnych wariantach oraz w bazowych badaniach laboratoryjnych przedstawia tabela 1.
TABELA 1
Parametry nadawy, tj. wychód poszczególnych klas ziarnowych i zawartość w nich Cu
dla wyników badań laboratoryjnych (baza) oraz w poszczególnych wariantach [4]
Warianty
modelowania

baza

wariant 1

wariant 2

wariant 3

Klasa ziarnowa
mm

Wychód
klasy ziarnowej

Cu
%

+0,075

0,2542

9,86

0,045÷0,075

0,1045

8,26

0,025÷0,045

0,2394

7,51

–0,025

0,4019

5,52

+0,075

0,1488

9,86

0,045÷0,075

0,0612

8,26

0,025÷0,045

0,1401

7,51

–0,025

0,65

9,52

+0,075

0,3508

9,86

0,045÷0,075

0,0910

8,26

0,025÷0,045

0,2084

7,51

–0,025

0,3498

5,52

+0,075

0,3000

11,86

0,045÷0,075

0,1505

10,26

0,025÷0,045

0,2052

5,51

–0,025

0,3444

5,02

Wyniki symulacji przedstawiono na rysunkach, rysunki 5–8 przedstawiają — dla trzech
wymienionych wariantów — zależności zawartości miedzi w koncentracie z flotacji uzupełniającej od czasu tej flotacji i czasu mielenia nadawy do niej (czasom mielenia odpowiadają poszczególne krzywe na danym rysunku), przy czym rysunek 5 przedstawia symulację
wyników badań laboratoryjnych (baza). Rysunki 9–12 przedstawiają w takim samym ujęciu
i dla tych samych wariantów zmiany wartości uzysku miedzi w koncentracie.
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Rys. 5. Wpływ czasu flotacji na zawartość miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych bazowych

Rys. 6. Wpływ czasu flotacji na zawartość miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych wariantu 1
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Rys. 7. Wpływ czasu flotacji na zawartość miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych wariantu 2

Rys. 8. Wpływ czasu flotacji na zawartość miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych wariantu 3
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Rys. 9. Wpływ czasu flotacji na uzysk miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych bazowych

Rys. 10. Wpływ czasu flotacji na uzysk miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych wariantu 1
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Rys. 11. Wpływ czasu flotacji na uzysk miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych wariantu 2

Rys. 12. Wpływ czasu flotacji na uzysk miedzi w koncentracie
w zależności od czasu mielenia dla danych wariantu 3
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Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiają krzywe na rysunku 5 — dla zawartości
miedzi w koncentracie oraz na rysunku 9 — dla uzysku. Z wykresów dla zawartości miedzi
w koncentracie widać, że mielenie wpływa na jakość koncentratu w całym praktycznie zakresie czasów flotacji. Najbardziej efektywne jest krótkie mielenie nadawy — czas mielenia 5 minut, które już przy zastosowaniu krótkich czasów flotacji (1, 5 minut) przynosi
zdecydowane podwyższenie zawartości miedzi w koncentracie z flotacji. Dłuższe mielenie
(20 minut) daje efekty we flotacji dopiero dla dłuższych czasów flotacji (10÷20 min.), choć
przyrosty zawartości miedzi w koncentracie w stosunku do rudy niemielonej są niewielkie.
Badania laboratoryjne pokazały też — co przedstawia rysunek 9 — że domielanie nadawy do flotacji uzupełniającej przynosi widoczny efekt w postaci wzrostu uzysku miedzi
w koncentracie, a efektywniejszym czasem domielania jest czas 10 min. Domielanie takie
przynosi zdecydowane efekty już przy bardzo krótkich czasach flotacji (1, 5 minut), natomiast mniejsze, ale istotne przyrosty uzysku dla czasów flotacji dłuższych (10, 15, 20, 25
minut). Jednocześnie widoczny jest zdecydowany wpływ czasu flotacji na końcową wartość uzysku, która przekracza 90% i to dla wszystkich czasów mielenia, choć i w tym przypadku dla czasu mielenia 10 minut uzysk osiąga największą wartość. Zauważyć trzeba negatywny wpływ na efekty flotacji zarówno niedomielenia nadawy (5 min.), jak i jej przemielenia (20 min.), zwłaszcza w zakresie dłuższych czasów flotacji (15, 20, 25 min.).
Symulacyjne badanie wariantu 1, w którym zdecydowanie zwiększył się wychód klasy
najdrobniejszej w nadawie oraz zawartość miedzi w tej klasie, pokazuje, że skutecznym działaniem w takiej sytuacji dla podwyższenia zawartości miedzi w koncentracie flotacyjnym
jest domielanie nadawy w celu uwolnienia znajdujących się w najdrobniejszej klasie dużej
ilości minerałów miedzionośnych. Jak pokazuje rysunek 6, im dłuższy czas mielenia nadawy, tym wyższe i to zdecydowanie zawartości miedzi w koncentracie. Przyrosty zawartości
są dość regularne dla różnych czasów mielenia, ale także dla różnych czasów flotacji, nieznacznie spadając wraz z wydłużaniem czasu flotacji. Generalnie jednak w takiej sytuacji
(wariant 1) nie można uzyskać koncentratu o zawartości uzyskiwanej w badaniach laboratoryjnych.
Przedstawione zaś na rysunku 10 wyniki symulacji dla tego wariantu pokazują także,
że w takiej sytuacji należy liczyć się ze zdecydowanym obniżeniem uzysku miedzi w koncentracie i to niezależnie od długości czasu flotacji uzupełniającej. Wyraźną poprawę efektów, choć bez możliwości uniknięcia końcowych strat metalu, może przynieść domielenie
w czasie 10 min. i tak już drobniejszej nadawy. Przyrost uzysku jest widoczny — dla tego
czasu mielenia — dla każdego czasu fotacji tej nadawy. Domielanie zarówno w krótszym
czasie 5 min. jak i w długim czasie przynosi prawie w całym zakresie czasów flotacji wpływ
negatywny na wyniki uzysku.
Analizując założenia tego wariantu można stwierdzić na podstawie wyników przeprowadzonej symulacji, że wzrost zawartości miedzi w klasach najdrobniejszych nie pozawala
na jej skuteczne wyflotowanie do koncentratu, co powoduje zdecydowane obniżenie uzysku miedzi.
Wyniki symulacji dla wariantu 2 przedstawia rysunek 7. Widać, że tylko krótkie
mielenie (5 minut) poprawia jakość koncentratu i to tylko w zakresie krótkich czasów flo17
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tacji — 1 min., 5 min. Dłuższe mielenie nadawy przynosi dość zdecydowane pogorszenie
jakości koncentratu niezależnie od czasu trwania flotacji. W zakresie wszystkich czasów
flotacji zawartość miedzi w koncentracie jest nieznacznie niższa przy mieleniu w czasie 5
minut niż w badaniach laboratoryjnych.
Symulacja wariantu 2, dla uzysku, wyniki której pokazano na rysunku 11, mówi, że
zwiększenie wychodu klasy najgrubszej w nadawie można skutecznie zniwelować przez jej
domielanie w czasie 10 minut, co daje już efekty w postaci zdecydowanego przyrostu uzysku dla krótkich czasów flotacji (1 i 5 min.). Mniejsze efekty przynosi takie domielanie
z zastosowaniem długich czasów flotacji. Długie czasy flotacji pozwalają zaś w tym przypadku na uzyskanie wysokich wartości uzysku końcowego.
W wariancie 3, dla którego wyniki uzyskane na drodze symulacyjnej przedstawiono na
rysunku 8, trudne jest uzyskanie poprawy jakości koncentratu poprzez domielanie nadawy.
Tylko w przedziale krótkich czasów flotacji (1, 5 min.) uzyskuje się nieznaczne podwyższenie zawartości miedzi w uzyskiwanym koncentracie flotacyjnym poprzez domielanie.
Dla długich czasów flotacji im dłuższe mielenie nadawy, tym niższa zawartość miedzi
w uzyskiwanym koncentracie. Natomiast długie czasy flotacji przynoszą efekty w postaci
wysokiej zawartości miedzi w koncentracie dla nadawy niedomielonej w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi w badaniach laboratoryjnych.
W wariancie 3 (symulacja uzysku) — rysunek 12, w którym obok wzrostu wychodu
klas grubych w nadawie wzrasta także zawartość miedzi zawartej w nieuwolnionych minerałach, który okazuje się podobny do 2, poprawę w postaci przyrostu uzysku w stosunku do
flotacji nadawy niedomielonej przynosi domielenie nadawy w czasie 10 minut, natomiast
dłuższe czasy flotacji pozwalają na osiąganie wysokich, najwyższych z wszystkich wariantów, wartości uzysku.

5. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona na podstawie badań laboratoryjnych i przemysłowych, z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab, symulacyjna
analiza zaproponowanego schematu technologicznego pozwala na wybór w różnych sytuacjach technologicznych rozwiązań najlepszych. Przebadane warianty obrazują takie sytuacje.
Uzyskano wyniki, które pozwalają — w zależności od sytuacji — wybrać właściwe parametry procesu, tj. czas mielenia i flotacji, dają także możliwość ilościowej oceny możliwych do uzyskania efektów technologicznych, a więc umożliwiają optymalny wybór działań. W zasadniczej części badań symulacyjnych zakres badań obejmował stany ustalone
procesów, choć parametr czasu (mielenia, flotacji) był głównym parametrem, jednakże
przyjmowano jego ustalone wartości.
Zaprezentowana metoda badań symulacyjnych i wykorzystywany program są jeszcze
bardziej przydatne w badaniu dynamiki procesów, a więc przebiegów i ich parametrów w stanach przejściowych (dynamicznych).
18

130

Przeprowadzone badania symulacyjne obok wniosków szczegółowych dotyczących
procesu technologicznego pozwalają także na sformułowanie wniosków o charakterze ogólnym:
1)

2)

Modelowanie schematu technologicznego przy pomocy modeli blokowych oraz transmitancyjnych przy zastosowaniu programów symulacyjnych może być podstawą wyboru optymalnych struktur schematu technologicznego oraz jego parametrów.
Symulacyjne metody modelowania pozwalają na pełniejsze, bezinwazyjne i tanie badanie i projektowanie układów technologicznych — potwierdzają to powszechne w świecie zastosowania takich metod w badaniach technologicznych procesów przeróbczych.
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MATEMATYCZNA IDENTYFIKACJA
PRZEMYSŁOWEGO PROCESU MIELENIA
I KLASYFIKACJI RUDY MIEDZI
ZA POMOCĄ MODELI REGRESYJNYCH**

1. Wstęp
Warunkiem skutecznego sterowania i optymalizacji procesu wzbogacania rud miedzi
jest możliwie pełna identyfikacja operacji technologicznych na drodze modelowania matematycznego. Uzyskane w ten sposób modele mogą być wykorzystane w kompleksowych
systemach sterowania komputerowego poszczególnymi układami technologicznymi lub całym procesem produkcyjnym. Nie jest to proste zagadnienie zważywszy na złożoność, wielostadialność oraz różnorodność operacji wzbogacania wchodzących w skład procesu technologicznego przeróbki rud miedzi. Racjonalnym podejściem do zagadnienia optymalizacji
jest traktowanie procesu jako ciągu autonomicznych bloków technologicznych grupujących
w swojej strukturze — powiązane ze sobą, często pokrewne pod względem charakteru i skutków działania — operacje technologiczne wzbogacania rud miedzi [7].
W niniejszej publikacji poddano identyfikacji matematycznej blok operacji wstępnych,
do którego należą procesy przygotowania rudy do flotacji — mielenie i klasyfikacja. Jest to
najbardziej kosztochłonny blok operacji technologicznych wzbogacania rudy miedzi [4].
Składnikiem generującym najwyższe koszty w bloku operacji wstępnych jest koszt energii
elektrycznej [3, 4, 6]. Szczególnie energochłonnymi procesami przeróbczymi są procesy mielenia. Są również najdroższymi procesami jednostkowymi; dotyczy to zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych.
Obiekt badań poddano eksperymentom mającym na celu zbadanie charakteru oraz
dynamiki zmian parametrów procesowych. W trakcie doświadczeń zmieniano w szerokim
— dopuszczalnym technologicznie — zakresie, podstawowe — możliwe do ustalenia —
parametry technologiczne badanego procesu. Wartości parametrów procesowych były mie*
**
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rzone i rejestrowane przez zainstalowane w badanym węźle technologicznym mielenia i klasyfikacji urządzenia kontrolno-pomiarowe współpracujące z systemem sterowania procesem.
Identyfikacja procesu mielenia i klasyfikacji polegała na określeniu efektywnych modeli matematycznych wskaźników oceny procesu, które wyjaśniałyby w możliwie pełny
sposób zasady współzależności parametrów procesowych. Modelowaniu matematycznemu
poddano wskaźniki energetyczne oceniające pracę węzła mielenia i klasyfikacji. Wskaźniki, ujmujące w swojej strukturze parametry technologiczno-energetyczne procesu mielenia
i klasyfikacji rudy miedzi, obliczono na podstawie danych zebranych w trakcie trwania eksperymentów.

2. Obiekt badań
Obiektem badań był węzeł mielenia i klasyfikacji II ciągu technologicznego O/ZWR
Rejon Lubin. Doświadczenia prowadzono w sekcji drugiej ciągu składającego się z trzech
niemal identycznych sekcji technologicznych.

Rys. 1. Schemat technologiczny węzła mielenia i klasyfikacji w II ciągu technologicznym
O/ZWR Rejon Lubin — tercja druga

Rysunek 1 przedstawia schemat technologiczny obiektu badań, który obejmuje następujące operacje technologiczne:
—
—
—
—
—
—
2

mielenie w młynie prętowym (MP 221);
mielenie w młynie kulowym (MK 222);
klasyfikację w klasyfikatorze zwojowym (KZ 221/222);
klasyfikację w hydrocyklonach φ 500 (HC 209/210, 217/218);
flotację wstępną (MF 212);
flotację szybką (MF202).
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Układ mielenia i klasyfikacji wyposażony jest w szereg urządzeń kontrolno-pomiarowych współpracujących z zainstalowanym w węźle systemem MillStar, który steruje i optymalizuje pracę węzła. W tabeli 1 podano wykaz najistotniejszych parametrów procesu mierzonych przez system pomiarowy.
TABELA 1
Zmienne procesowe mierzone przez system w tercji drugiej
Symbol

Opis

QRMP221

Natężenie przepływu rudy do młyna prętowego MP221, Mg/h

QwMP221

Natężenie przepływu wody do młyna prętowego MP221, m3/h

QwKL221/222

Natężenie przepływu wody do klasyfikatora K221/222, m3/h

QwMK222

Natężenie przepływu wody do młyna kulowego MK 222, m3/h

Qwrz2B

Natężenie przepływu wody do rząpia 2B, m3/h

Qwrz1B

Natężenie przepływu wody do rząpia 1B, m3/h

QnMP221

Gęstość nadawy w młynie prętowym, g/dm3

DnHC209

Gęstość nadawy hydrocyklonów HC209 ciągu rudy węglanowej, g/dm3

DnHC218

Gęstość nadawy hydrocyklonów HC218 ciągu rudy piaskowcowej, g/dm3

VnHC209

Natężenie przepływu nadawy hydrocyklonów HC209, m3/h

PHC209

Ciśnienie nadawy hydrocyklonów HC209, kPa

PHC218

Ciśnienie nadawy hydrocyklonów HC218, kPa

DpHC209

Gęstość przelewu hydrocyklonów HC209, g/dm3

DpHC218

Gęstość przelewu hydrocyklonów HC218, g/dm3

γ+200HC209

Wychód klasy +200 µm w przelewie hydrocyklonów HC209, %

γ+200HC218

Wychód klasy +200 µm w przelewie hydrocyklonów HC218, %

Lrz3B

Poziom mętów w rząpiu 3B, %

Lrz2B

Poziom mętów w rząpiu 2B, %

Lrz1B

Poziom mętów w rząpiu 1B, %

MMP221

Moc napędu młyna prętowego MP221, kW

MMK222

Moc napędu młyna kulowego MK 222, kW

MPM203,209,218

Moce napędów pomp PM203, PM209, PM218,, kW

MMF212

Moc napędu maszyny flotacji wstępnej MF212, kW

MTM221,222,223

Moce napędów taśmociągów TM221, TM222, TM223, kW

3. Charakterystyka danych z eksperymentu
Dane procesowe pochodziły z okresu czterech dziennych zmian roboczych, w trakcie
których prowadzano eksperymenty, dodatkowo rejestrowano również dane poza ekspery3
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mentami. Rejestrowanie danych odbywało się z okresem próbkowania 10 s. W celu ustabilizowania chwilowych skoków ich wartości oraz odrzucenia błędnych wskazań, dane uśredniano za czas 1 minuty i poddawano filtracji.
Statystyki danych zebranych w trakcie trwania eksperymentów przedstawiono w tabeli 2.
TABELA 2
Statystyki opisowe danych procesowych z eksperymentów
Zmienne

Odchylenie
standardowe

N ważnych

Średnia

Minimum

Maksimum

DnHC209

1151

1349,04

1202,14

1419,74

43,72

PHC209

1151

64,85

33,80

105,85

10,09

VnHC209

1151

493,09

326,28

600,00

49,58

DpHC209

1151

1174,86

1069,18

1295,65

37,73

γ +200HC209

1151

13,93

1,56

37,64

4,92

DnHC218

1151

1314,43

1221,58

1397,67

38,88

PHC218

1151

99,98

35,27

145,41

35,67

DpHC218

1151

1200,24

1091,24

1330,55

48,96

γ +200HC218

1151

6,93

1,22

20,00

4,83

QRMP221

1151

155,96

85,91

230,82

21,07

QwMP221

1151

52,82

30,75

100,21

7,76

QwKL221/222

1151

136,38

109,33

202,15

24,22

QwMK222

1151

61,69

53,40

66,13

4,73

Qwrz2B

1044

40,74

0,97

62,74

18,50

Qwrz1B

1057

18,55

1,29

30,84

12,53

MMP221

1151

230,01

182,61

272,63

15,31

MMK222

1151

399,94

328,00

449,82

32,28

MTM222

834

3,93

0,00

4,89

1,62

MTM223

794

3,89

0,00

5,73

0,87

MMF212

1151

32,64

31,22

34,05

0,60

MPM203

1151

21,85

14,09

25,10

1,96

MPM209

1151

75,94

52,77

96,38

6,92

MPM218

1151

31,08

16,54

44,91

8,82

MTM221

1151

5,77

5,27

6,92

0,26

Lrz3B

1151

54,55

16,06

92,69

12,63

Lrz2B

1151

53,56

27,39

81,88

7,07

Lrz1B

1151

29,67

0,09

99,81

31,09

4
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4. Wskaźniki energetyczne oceny pracy węzła mielenia i klasyfikacji
Do oceny pracy badanego węzła mielenia i klasyfikacji zaproponowano wskaźniki energetyczne, które obok chwilowych mocy i zużycia energii ujmują także jej zużycie na jednostkę rozdrabnianej masy nadawy lub na jednostkę wytwarzanego produktu.
Podstawą wyboru postaci przyjętych wskaźników był rodzaj informacji (mierzone parametry procesu) dostarczanej przez system pomiarowy w badanym obiekcie.
Ponieważ w badanym węźle produkowane są dwa główne produkty końcowe — przelewy hydrocyklonów ciągu rudy piaskowcowej i rudy węglanowej, przyjęto wskaźniki dla
wyżej wymienionych ciągów i dla całego węzła przygotowania nadawy, podano także ich
jednostki.
Dla młyna prętowego określono względny wskaźnik zużycia energii elektrycznej przez
młyn na tonę przerabianej rudy
W1 =

M MP 221
,
QRMP 221

⎡ kW ⎤
⎡ kWh ⎤
E
⎢ Mg/h ⎥ → Q = E jed . , ⎢ Mg ⎥
⎣
⎦
⎣
⎦

(1)

Analogiczny wskaźnik, uwzględniający energię elektryczną zużywaną przez wszystkie
napędy pracujące w węźle, określono dla całego węzła mielenia i klasyfikacji
W2 =

⎡ kW ⎤
⎡ kWh ⎤
E
, ⎢
→ = E jed . , ⎢
⎥
⎥
QRMP 221 ⎣ Mg/h ⎦
Q
⎣ Mg ⎦
M

gdzie:
MMP221
M
QRMP221
E
Q

—
—
—
—
—

(2)

moc chwilowa napędu młyna prętowego, kW,
moc chwilowa wszystkich napędów pracujących w węźle, kW,
masowe natężenie przepływu rudy w młynie prętowym, Mg/h,
energia elektryczna, kWh,
masa, Mg.

Dla ciągu rudy piaskowcowej określono wskaźnik wyrażający chwilowy pobór mocy
młyna prętowego w stosunku do udziału procentowego klasy ziarnowej powyżej 200 µm
w przelewie hydrocyklonów tego ciągu
W3 =

M MP
⎡ kW ⎤
,
γ +200, HC 218 ⎢⎣ % ⎥⎦

(3)

gdzie γ +200, HC 218 oznacza wychód klasy > 200 µm w przelewie hydrocyklonów ciągu rudy
piaskowcowej.

5
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Dla ciągu rudy węglanowej zaproponowano trzy wskaźniki oceny. Wskaźniki W4 i W5
ujmują moce pobierane przez napędy młyna kulowego lub obu młynów jako globalnej jednostki rozdrabniającej w odniesieniu do składu ziarnowego przelewu hydrocyklonów ciągu
rudy węglanowej, natomiast wskaźnik W6 uwzględnia moce pobierane przez napędy obu
młynów w odniesieniu do masowego natężenia przepływu klasy ziarnowej powyżej 200 µm
w przelewie hydrocyklonów:
W4 =

M MK 222

γ +200, HC 209

⎡ kW ⎤
, ⎢
⎣ % ⎥⎦

W5 =

M MP 221 + M MK 222 ⎡ kW ⎤
, ⎢
γ +200, HC 209
⎣ % ⎥⎦

W6 =

M MP 221 + M MK 222
⋅1000,
γ +200, HC 209 ⋅ VnHC 209 ⋅ DnHC 209

(4)

(5)
⎡ kWh ⎤
⎢ %×Mg ⎥
⎣
⎦

(6)

gdzie:
M MK 222 — moc chwilowa napędu młyna kulowego, kW,
γ +200, HC 209 — wychód klasy > 200 µm w przelewie hydrocyklonów ciągu rudy węglanowej, %,
VnHC 209 — objętościowe natężenie przepływu mętów w hydrocyklonach HC209, m3/h,

DnHC 209 — gęstość mętów nadawy hydrocyklonów HC209, g/dm3.
Oceniając cały węzeł mielenia i klasyfikacji zaproponowano wskaźnik uwzględniający
moc pobieraną przez wszystkie istotne napędy tego węzła, jak również skład ziarnowy
produktów końcowych węzła przygotowania nadawy

W7 =

M
⎡ kW ⎤
, ⎢
a ⋅ γ +200, HC 209 + b ⋅ γ +200, HC 218 ⎣ % ⎥⎦

(7)

gdzie a = 0,5 i b = 1,5 oznaczają wagi związane z technologicznymi warunkami pracy urządzeń klasyfikujących, [–].

5. Modele wskaźników
Do modelowania wskaźników energetycznych wykorzystano metodę regresji wielorakiej. Regresja w statystyce jest funkcją zależności, opisującą wpływ jednej lub kilku zmiennych tzw. objaśniających na zmienną, której przebiegu poszukuje się, a więc na zmienną

6
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objaśnianą. Mówiąc o wpływie wielu zmiennych na zmienną objaśnianą, regresję nazywa
się wieloraką lub wielowymiarową.
Analiza regresji polega na estymacji parametrów równania teoretycznego regresji, które w sposób najdokładniejszy odwzorowuje zachodzącą zależność.
Jeśli występuje N obserwacji zmiennych x1, x2, ..., xk, które mogą mieć wpływ na zmienną y, to liniowym modelem regresji wielorakiej będzie równanie postaci [1]

y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + ε

(8)

gdzie:

βi — parametry modelu (współczynniki regresji) opisujące wpływ i-tej zmiennej,
ε — składnik losowy.
Dla badanego węzła mielenia i klasyfikacji zmiennymi modelowanymi (zależnymi) są
wskaźniki energetyczne obliczone na podstawie danych energetyczno-technologicznych
procesu (tab. 2), zebranych podczas eksperymentów przeprowadzonych w O/ZWR Rejon
Lubin [2].
Spośród danych, zmiennymi niezależnymi opisującymi modele są dane technologiczne, danych energetycznych natomiast nie wykorzystano w modelowaniu ze względu na brak
możliwości ich regulacji i ograniczoną możliwość bezpośredniego wykorzystania w sterowaniu procesem.
Wstępną selekcję zmiennych niezależnych przeprowadzono na podstawie analizy macierzy korelacji. Modele uwzględniają zmienne silnie skorelowane ze zmiennymi zależnymi
W, a jednocześnie słabo skorelowane między sobą, unikając tym samym zjawiska współliniowości zmiennych. Tak wytypowane zmienne niezależne posłużyły do budowy modeli
metodą liniowej regresji krokowej — postępującej. Procedura ta sekwencyjnie tworzy efektywniejszy model poprzez dodawanie do zmiennych objaśniających uwzględnionych w modelu tych zmiennych, które mają najistotniejszy wpływ na zmienną zależną. Procedura trwa
do momentu uzyskania najlepszego modelu.
Do budowy modeli, ich weryfikacji oraz obliczeń statystycznych wykorzystano zintegrowany systemem statystycznej analizy danych Statistica firmy StatSoft.
Poniżej podano wyniki modelowania opisane równaniami regresji oraz tabele podsumowujące, które przedstawiają siłę, kształt i kierunek powiązań pomiędzy wskaźnikami
energetycznymi Wi a danymi procesowymi. Modele opisują zależności w trakcie trwania
doświadczeń oraz poza eksperymentami.
Kolejność zmiennych niezależnych zawartych w tabelach podsumowujących jest hierarchiczna i wynika z realizacji procedury regresji krokowej postępującej:

W1 = 1,17386 − 0, 01880QwMP 221 + 0, 00039 Lrz1B − 0, 02095γ +200 HC 218
+ 0, 02497QwMK 222 − 0, 00131Qwrz1B − 0, 00099 Lrz 3 B ± 0,14144;

(9)

R 2 = 67, 24%
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TABELA 3
Podsumowanie modelu wskaźnika W1 — z eksperymentów
Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: W1
R = ,81998098 R2 = ,67236880 Skoryg. R2 = ,67041280
F(6,1005) = 343,75 p < 0,0000 Błąd std. estymacji: ,14144

N = 1012
BETA

Błąd st.
BETA

W. wolny
QwMP221

B

Błąd st. B

t(1005)

poziom p

1,17386

0,09851

11,917

0,00000

–0,57949

0,02042

–0,01880

0,00066

–28,375

0,00000

0,04710

0,02238

0,00039

0,00018

2,104

0,03562

γ+200HC218

–0,43565

0,02808

–0,02095

0,00135

–15,515

0,00000

QwMK222

0,49408

0,02965

0,02497

0,00150

16,666

0,00000

Qwrz1B

–0,06651

0,02075

–0,00131

0,00041

–3,205

0,00139

Lrz3B

–0,05118

0,02023

–0,00099

0,00039

–2,529

0,01159

Lrz1B

W2 = 9, 06285 − 0, 06435QwMP 221 + 0, 05524QwMK 222
(10)
+ 0, 00346 Lrz1B − 0, 00302 DnHC 218 ± 0,39830;
R 2 = 74,95%
TABELA 4
Podsumowanie modelu wskaźnika W2 — z eksperymentów
Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: W2
R = ,86576578 R2 = ,74955039 Skoryg. R2 = ,74867622
F(4,1146) = 857,44 p < 0,0000 Błąd std. estymacji: ,39830

N = 1012
BETA

Błąd st.
BETA

W. wolny

B

Błąd st. B

t(1146)

poziom p

9,06285

0,43143

21,007

0,00000

QwMP221

–0,62877

0,01961

–0,06435

0,00201

–32,057

0,00000

QwMK222

0,32914

0,01959

0,05524

0,00329

16,805

0,00000

Lrz1B

0,13544

0,01732

0,00346

0,00044

7,821

0,00000

–0,14772

0,02007

–0,00302

0,00041

–7,361

0,00000

DnHC218
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W3 = 523, 28335 − 0, 41846 D pHC 218 − 0, 42585PHC 218
(11)
− 0,57460 Lrz 2 B + 0, 07837 DnHC 209 ± 17, 606;
R 2 = 76,31%
TABELA 5
Podsumowanie modelu wskaźnika W3 — z eksperymentów
Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: W3
R = ,87159095 R2 = ,76310260 Skoryg. R2 = ,76041810
F(4,1136) = 990,70 p < 0,0000 Błąd std. estymacji: 17,606

N = 1012
BETA

Błąd st.
BETA

W. wolny

B

Błąd st. B

t(1136)

poziom p

523,28335

26,18741

19,98225

0,00000

DpHC218

–0,55099

0,02052

–0,41846

0,01559

–26,84573

0,00000

PHC218

–0,40800

0,01970

–0,42585

0,02056

–20,71056

0,00000

Lrz2B

–0,10764

0,01674

–0,57460

0,08936

–6,43001

0,00000

0,09070

0,01598

0,07837

0,01381

5,67502

0,00000

DnHC209

W4 = 707, 76019 − 1, 05699 Lrz 2 B − 0, 47692 DnHC 209 − 0, 72106 PHC 209 − 0, 07922 Lrz1B
(12)
+ 0,12690 DnHC 218 − 1, 27827QwMK 222 − 0, 25778Qwrz 2 B ± 22,374;
R 2 = 59,98%

W5 = 1184,97648 − 1,10755Lrz 2 B − 0, 69491D pHC 209 + 3,33094 γ +200 HC 218
− 0, 69230 Lrz 3 B − 0, 46997Qwrz 2 B + 1,15528QwMP 221

(13)

− 0, 20018 DnHC 209 − 0,54869Qwrz1B ± 27,954;
R 2 = 73, 43%
W6 = 2, 06149 − 0, 00443Lrz 2 B − 0, 00125 D pHC 209 + 0, 01017 γ +200 HC 218
(14)
− 0, 00148Lrz 3 B − 0, 00113Qwrz 2 B − 0, 00332QwMK 222 ± 0, 06351;
R 2 = 73, 71%
9
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TABELA 6
Podsumowanie modelu wskaźnika W4 — z eksperymentów
Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: W4
R = ,77448878 R2 = ,59983287 Skoryg. R2 = ,59704286
F(7,1004) = 214,99 p < 0,0000 Błąd std. estymacji: 22,374

N = 1012
BETA

Błąd st.
BETA

W. wolny

B

Błąd st. B

t(1004)

poziom p

707,76019

44,26484

15,98922

0,00000

Lrz2B

–0,20956

0,03280

–1,05699

0,16546

–6,38818

0,00000

DnHC209

–0,61291

0,03484

–0,47692

0,02711

–17,59054

0,00000

PHC209

–0,20095

0,03323

–0,72106

0,11925

–6,04653

0,00000

Lrz1B

–0,06712

0,02600

–0,07922

0,03068

–2,58181

0,00997

DnHC218

0,14300

0,02502

0,12690

0,02221

5,71414

0,00000

QwMK222

–0,17678

0,03640

–1,27827

0,26318

–4,85695

0,00000

Qwrz2B

–0,13357

0,02906

–0,25778

0,05609

–4,59620

0,00000

TABELA 7
Podsumowanie modelu wskaźnika W5 — z eksperymentów
Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: W5
R = ,85692225 R2 = ,73431574 Skoryg. R2 = ,73219662
F(8,1003) = 346,52 p < 0,0000 Błąd std. estymacji: 27,954

N = 1012
BETA

Błąd st.
BETA

W. wolny

B

Błąd st. B

t(1003)

poziom p

1184,9764

39,3880

30,08470

0,00000

Lrz2B

–0,14328

0,02465

–1,10755

0,19050

–5,81378

0,00000

DpHC209

–0,48781

0,02082

–0,69491

0,02966

–23,42926

0,00000

0,31600

0,02259

3,33094

0,23811

13,98919

0,00000

Lrz3B

–0,16332

0,02030

–0,69230

0,08605

–8,04542

0,00000

Qwrz2B

–0,15883

0,02081

–0,46977

0,06154

–7,63383

0,00000

QwMP221

0,16245

0,02110

1,15528

0,15009

7,69728

0,00000

DnHC209

–0,16786

0,02364

–0,20018

0,02820

–7,09914

0,00000

Qwrz1B

–0,12695

0,02107

–0,54869

0,09105

–6,02614

0,00000

γ+200HC218
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TABELA 8
Podsumowanie modelu wskaźnika W6 — z eksperymentów
Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: W6
R = ,85857643 R2 = ,73715349 Skoryg. R2 = ,73558425
F(6,1005) = 469,75 p < 0,0000 Błąd std. estymacji: ,06351

N = 1012
BETA

Błąd st.
BETA

W. wolny

B

Błąd st. B

t(1005)

poziom p

2,06149

0,07018

29,37419

0,00000

Lrz2B

–0,25072

0,02395

–0,00443

0,00042

–10,46689

0,00000

DpHC209

–0,38416

0,01770

–0,00125

0,00006

–21,69923

0,00000

0,42192

0,02371

0,01017

0,00057

17,79245

0,00000

Lrz3B

–0,15302

0,01986

–0,00148

0,00019

–7,70414

0,00000

Qwrz2B

–0,16779

0,01883

–0,00113

0,00013

–8,91208

0,00000

QwMK222

–0,13108

0,02214

–0,00332

0,00056

–5,92083

0,00000

γ+200HC218

W7 = 436,13841 − 0, 22113D pHC 218 − 0,10774 PHC 218 − 0,15000 D pHC 209
− 0,14463QwKL 221/ 222 + 0, 06699 DnHC 209 − 0,14642Qwrz1B ± 8, 2107;

(15)

R 2 = 77, 22%
TABELA 9
Podsumowanie modelu wskaźnika W7 — z eksperymentów
Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: W7
R = ,87876313 R2 = ,77222463 Skoryg. R2 = ,77091054
F(6,1040) = 587,65 p < 0,0000 Błąd std. estymacji: 8,2107

N = 1012
BETA

Błąd st.
BETA

W. wolny

B

Błąd st. B

t(1040)

poziom p

436,1384

14,89881

29,27337

0,00000

DpHC218

–0,65343

0,02257

–0,22113

0,00764

–28,95716

0,00000

PHC218

–0,23261

0,02192

–0,10774

0,01015

–10,61266

0,00000

DpHC209

–0,32856

0,01901

–0,15000

0,00868

–17,28639

0,00000

QwKL221/222

–0,20495

0,01787

–0,14463

0,01261

–11,46609

0,00000

DnHC209

0,17524

0,01955

0,06699

0,00748

8,96198

0,00000

Qwrz1B

–0,10711

0,01828

–0,14642

0,02499

–5,85988

0,00000
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W powyższych tabelach podsumowujących podano wartości estymowanych współczynników modeli (B) oraz ich wartości standaryzowane (BETA), średnie błędy szacowania współczynników regresji i poziomy ich istotności (p), a także parametry oceny dokładności dopasowania modeli wykorzystywane do weryfikacji wyznaczonych modeli, takie jak:
— współczynnik determinacji R2;
— wartość testu Fishera-Snedecora F;
— błąd standardowy estymacji (błąd predykcji).
W tabeli 10 zestawiono najważniejsze parametry charakteryzujące poszczególne modele wskaźników.
TABELA 10
Podsumowanie najważniejszych parametrów oceny modeli
δ=

Se
,%
Wi

Model

n

R 2, %

F, p

Se

W1

6

67,24

F = 343,75, p < 0,0000

0,1414

9,43

1,07

W2

4

74,95

F = 857,44, p < 0,0000

0,3983

7,64

0,95

W3

4

76,31

F = 462,09, p < 0,0000

17,6060

32,88

0,71

W4

7

59,98

F = 214,99, p < 0,0000

22,3740

62,32

0,27

W5

8

73,43

F = 346,52, p < 0,0000

27,9540

49,66

0,28

W6

6

73,71

F = 469,75, p < 0,0000

0,0635

68,81

0,19

W7

6

77,22

F = 587,65, p < 0,0000

8,2107

15,72

0,57

d

gdzie:
n
Se
p
δ
d
Wi

—
—
—
—
—
—

liczba zmiennych niezależnych w modelu,
błąd standardowy estymacji modelu,
poziom istotności modelu,
błąd względny estymacji modelu, %,
statystyka Durbina-Watsona,
średnie wartości wskaźników obliczone z danych empirycznych, %.

W celu określenia poprawności budowy oraz efektywności otrzymanych modeli wskaźników przeprowadzono następujące badania i obliczenia:
— zweryfikowano istotność statystyczną modeli testem Fishera-Snedecora;
— zbadano stopień wyjaśnienia zmienności wskaźników przez zmienne wchodzące do
modelu wyrażony współczynnikiem R2;
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— określono błędy standardowe estymacji współczynników (B) oraz błędy predykcji Se
modeli;
— przeanalizowano znak wartości współczynników występujących przy zmiennych dla
poszczególnych wskaźników oceny, który decyduje o kierunku oddziaływań pomiędzy
wskaźnikami a danymi procesowymi;
— przeanalizowano kolejność wprowadzania zmiennych do modeli (regresja krokowa);
— określono wpływ poszczególnych zmiennych na wartość wskaźników oceny wyrażony
standaryzowanym współczynnikiem regresji BETA.
Analizując przedstawione powyżej modele, należy stwierdzić bardzo wysoką istotność
statystyczną współczynników przy większości zmiennych niezależnych (p = 0,0000(..) <
pzał. = 0,05), a tym samym istotność parametrów technologicznych wpływających na szacowane wskaźniki. Wartość testu Fishera-Snedecora, służącego m.in. do weryfikacji hipotezy
istotności całego modelu poprzez weryfikację równocześnie istotności współczynnika kierunkowego, współczynnika determinacji R2 oraz istotności liniowego związku między analizowanymi zmiennymi, rozstrzyga o istotności statystycznej wszystkich powyższych modeli z bardzo wysokim prawdopodobieństwem (odrzucenie hipotezy odwrotnej przy bardzo
niskim poziomie istotności p < 0,0000..0).
Stopień wyjaśnienia ogólnej zmienności wskaźników przez poszczególne modele, wyrażony współczynnikiem determinacji R2, jest zróżnicowany. Najwyższą wartość osiąga dla
modelu wskaźnika W7 (77,22%) i jest to wysoka wartość zważywszy na technologiczny
charakter modelu.
Błędy standardowe estymacji Se, δ, informujące o przeciętnej wielkości odchyleń empirycznych wartości zmiennych zależnych od wartości wyliczonych z modeli, czyli o stopniu
„dopasowania” modeli do danych empirycznych, charakteryzują się dużymi rozbieżnościami. Dla modeli wskaźników W1, W2, W7, wartości błędów mieszczą się w przedziale od 7,64
do 15,72%, natomiast dla modeli W3, W4, W5, W6 osiągają dużo wyższe wartości do ok.
69%, co wskazuje na bardzo złą identyfikację procesu przez te modele i ograniczone ich możliwości prognostyczne.
Dokonując porównania najistotniejszych parametrów charakteryzujących modele
(tab. 10), uwzględniając siłę i kierunek wpływu zmiennych na wartość wskaźników oceny,
a także biorąc pod uwagę technologiczny charakter zmiennych uwzględnionych w modelach,
wytypowano dwa najkorzystniejsze modele wskaźników: W2 — oceniający proces w początkowym jego etapie oraz W7 — oceniający końcowy efekt mielenia i klasyfikacji rudy.
Model wskaźnika W2 uzależniony jest od małej ilości zmiennych. Jego struktura jest
prosta, co wiąże się z większymi możliwościami wykorzystania go w zadaniach sterowania.
Cztery zmienne objaśniające wykazują wysoki poziom istotności statystycznej. Najsilniejszy
wpływ na modelowany wskaźnik ma ilość wody kierowanej do młyna prętowego (QwMP221),
o czym świadczy najwyższa bezwzględna wartość standaryzowanego współczynnika BETA
przy zmiennej QwMP221 oraz kolejność jej wprowadzenia do modelu (w pierwszym kroku).
Siła oddziaływania parametru QwMP221 na wartość szacowanego wskaźnika jest ujemna, co
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oznacza, że zwiększenie ilości wody do młyna prętowego o 1 m3/h powoduje korzystne
zmniejszenie się wartości wskaźnika o ok. 0,064 kWh/Mg rudy. Równie istotny wpływ na
zmienność tego wskaźnika ma ilość wody dostarczanej do młyna kulowego (QwMK222). Siła
oddziaływań pomiędzy wartością wskaźnika a ilością wody jest w tym przypadku dodatnia.
Wraz ze wzrostem ilości wody w młynie kulowym rośnie wartość rozpatrywanego wskaźnika. Odmienny kierunek zależności ilości wody w młynie prętowym i kulowym może być
związany z miejscem zabudowania młynów (młyn prętowy — ciąg rudy piaskowcowej, młyn
kulowy — ciąg rudy węglanowej) oraz przeznaczeniem technologicznym obu młynów
(młyn prętowy — mielenie wstępne, młyn kulowy — domielanie). Błąd standardowy estymacji modelu równy jest 0,3983 i jest interpretowany jako przeciętne odchylenie wskaźnika
w próbie od wskaźnika teoretycznego — wyznaczonego z modelu. Wartość współczynnika
determinacji R2 = 0,7495 oznacza, że ok. 75% zmienności szacowanego wskaźnika jest wyjaśnione przez model. Wysoki stopień wyjaśnienia wskaźnika oraz niskie błędy estymacji
świadczą o dobrym dopasowaniu modelu do rzeczywistych danych procesowych i zadowalającej identyfikacji procesu przez model.
W analogiczny sposób można interpretować wyniki modelowania wskaźnika W7. Wskaźnik ten, uwzględniający różne właściwości przerabianej w układzie mielenia i klasyfikacji
rudy (ciągi rudy piaskowcowej i węglanowej), oceniający proces na jego końcowym etapie,
najsilniej zależy od ujemnie skorelowanej z nim wartości gęstości przelewu hydrocyklonów
ciągu rudy piaskowcowej (DpHC218) oraz ciśnienia nadawy (PHC218) na hydrocyklony HC218.
Zmniejszenie wartości tych dwu parametrów korzystnie wpływa na wzrost wartości wskaźnika oceny W7. Wartość współczynnika determinacji R2 = 0,7722 jest wyższa w stosunku
do modelu wskaźnika W2, co świadczy o lepszym wyjaśnieniu zmienności wskaźnika W7
przez opisujący go model. Natomiast zdolności predykcyjne modelu wskaźnika W7 są gorsze. Model przewiduje wartości wskaźnika W7 z błędem średnim ponad 15%, wobec 7,64%
dla modelu wskaźnika W2.
W celu ostatecznej oceny i weryfikacji wytypowanych dwu modeli przeprowadzono
analizę ich reszt na podstawie wartości statystyki Durbina-Watsona oraz interpretacji wykresów (rys. 2 i 3).
a)

b)

Rys. 2. Dla modelu wskaźnika W2: a) wykres normalności reszt,
b) wykres wartości przewidywanych względem wartości resztowych
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a)

b)

Rys. 3. Dla modelu wskaźnika W7: a) wykres normalności reszt;
b) wykres wartości przewidywanych względem wartości resztowych

Analiza wartości resztowych modeli pozwala wykryć istotne odstępstwa od poprawnej
analizy regresji, prawidłowo skonstruowany model powinien charakteryzować się odpowiednimi właściwościami reszt (normalność reszt, stałość wariancji, brak autokorelacji). Należy więc sprawdzić spełnienie założeń klasycznej metody najmniejszej sumy kwadratów,
którą to metodą szacowane są współczynniki modeli.
Najważniejszymi założeniami tej metody są [5]:
1)

Normalność rozkładu reszt modelu
Założenie to nie jest konieczne dla dopasowania modelu metodą najmniejszej sumy
kwadratów, lecz dla weryfikacji istotności otrzymanych parametrów. Jeśli założenie o normalności jest zdecydowanie naruszone, to oceny istotności współczynników regresji mogą
być zaburzone. Procedury analizy regresji są jednak odporne na niewielkie odstępstwa od
tego założenia. Analizując wykresy normalności reszt wytypowanych dwu modeli (rys. 2a
i 3a) można uznać, że każdy z nich spełnia założenie o normalności rozkładu reszt.
2)

Brak korelacji składników losowych (reszt)
Wystąpienie autokorelacji powoduje, że estymatory otrzymane metodą najmniejszej
sumy kwadratów przestają być najefektywniejszymi estymatorami. Mogą więc być obciążone dodatkowym błędem. Często jednak założenie o braku autokorelacji w równaniach regresji nie jest spełnione. Najczęściej występującą autokorelacją jest autokorelacja pierwszego rzędu. Oznacza to, że składnik resztowy et zależy od:

— składnika et-1 dla pomiaru poprzedniego,
— nowego składnika losowego εt.
Należy więc sprawdzić, czy reszty modeli podlegają autokorelacji pierwszego rzędu.
Do tego celu służy test Durbina-Watsona. Wartości testu zawierają się w przedziale (0–4).
Wartości zbliżone do 0 informują o autokorelacji dodatniej, z kolei wartości bliskie 4 wskazują na autokorelację ujemną. Jeśli autokorelacja reszt nie występuje, wówczas wartości
bliskie są 2. Analizując wartości d testu Durbina-Watsona (tab. 10) można stwierdzić, szcze15
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gólnie dla modeli wskaźników W4, W5, W6, dodatnią tendencję autokorelacji wartości resztowych wszystkich modeli.
3)

Stałość wariancji składnika losowego dla wszystkich obserwacji (założenie homoscedastyczności)
Warunek ten zakłada, że czynniki nie ujęte w modelu mają taką samą zmienność (rozrzut) niezależnie od numeru obserwacji. Założenie to powinno być spełnione, by estymatory modeli (współczynniki) charakteryzowały się pożądanymi właściwościami BLUE (Best
Linear Unbiased Estimators), czyli najmniejszą wariancją, liniowością względem średnich
wartości zmiennych niezależnych oraz brakiem obciążenia błędem.
Aby sprawdzić spełnienie założenia o homoscedastyczności, należy przeanalizować
wykresy rozrzutu reszt względem wartości przewidywanych (rys. 2b i 3b). Dla modelu
wskaźnika W7 wariancja reszt wzrasta wraz ze wzrostem wartości przewidywanych, natomiast dla modelu wskaźnika W2 widoczna jest chmura punktów bez wyraźnej tendencji
wzrostu (lub spadku) wariancji reszt przy wzroście wartości przewidywanych. Można więc
przyjąć, że założenie o stałości wariancji składnika losowego najbardziej zachowane jest
dla modelu wskaźnika W2.
Diagnostyka modeli przy pomocy analizy reszt wykazuje, że pomimo niewielkich odstępstw od powyższych założeń modele wskaźników W2 i W7 są prawidłowo skonstruowane.

6. Podsumowanie
Na podstawie informacji dostarczanych przez system kontrolno-pomiarowy zainstalowany w zakładzie można określić modele matematyczne procesu uwzględniające pełny
zakres zależności pomiędzy zmiennymi na poszczególnych etapach procesu. Modele mogą
wykazywać właściwości mniej lub bardziej użytkowe w zależności od rodzaju opisujących
je zmiennych procesowych (sterujących, objaśniających).
Określono modele regresyjne w postaci równań liniowych, identyfikujące pracę różnych elementów (składników) procesu (młynów, ciągów technologicznych) oraz całego procesu mielenia i klasyfikacji.
Łatwa konstrukcja zbudowanych modeli oraz prosta ich interpretacja czyni modele
regresji liniowej bardzo popularnymi i chętnie wykorzystywanymi do celów identyfikacji
modelowanych obiektów. Modele regresyjne są również praktycznymi i uniwersalnymi narzędziami oceny obiektu badań z możliwością bezpośredniego ich wykorzystania w optymalizacji i sterowaniu obiektem, ponieważ podają funkcję krzywej regresji.
W celu efektywnego modelowania procesów przemysłowych należy weryfikować jakość danych procesowych. Dane do obliczeń powinny być uśredniane w krótkich okresach
czasu w celu filtracji chwilowych wahań parametrów. Brak jednej ze zmiennych powinien
skutkować eliminacją z obliczeń wartości wszystkich zmiennych z tego okresu pomiarowego. Dane fałszywe, wynikające z błędów pomiarowych, awarii aparatury pomiarowej lub
zakłóceń procesu powinny, być usuwane.
16
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OCENA WPŁYWU ODPADÓW ULOKOWANYCH
W WYROBISKACH PODZIEMNYCH KOPALŃ NA ŚRODOWISKO
W ŚWIETLE MODELOWANIA HYDROGEOCHEMICZNEGO

1. Wprowadzenie
Ochrona użytkowych wód podziemnych i gospodarka odpadami, zwłaszcza w silnie
zurbanizowanych rejonach, jest jednym z najważniejszych zadań w ochronie środowiska
(Program Ochrony Środowiska Woj. Śląskiego).
W działalności górniczej odpady najczęściej wykorzystywane są na powierzchni w procesach rekultywacji terenu lub składowane w pustkach poeksploatacyjnych kopalń w ramach
przemysłowego ich wykorzystania [1]. Podsadzone w taki sposób wyrobiska górnicze
można traktować jako podziemne składowiska odpadów, zwłaszcza w przypadku gdy z ulokowanych odpadów mogą uwalniać się zanieczyszczenia [10]. Składowisko podziemne ma
szereg zalet w porównaniu ze składowiskiem na powierzchni ziemi (trwałe odizolowanie
odpadów, ograniczenie szkodliwego oddziaływania odpadów itp.). Tematyka lokowania odpadów w wyrobiskach podziemnych jest szczególnie aktualna w warunkach restrukturyzacji górnictwa (likwidacja kopalń, rejonów, pól eksploatacyjnych), które daje nowe możliwości zagospodarowania znacznych ilości odpadów do wypełniania pustek poeksploatacyjnych czy likwidacji wyrobisk [14]. Lokowanie popiołów lotnych w ramach różnych
technologii górniczych (podsadzka samozestalająca, doszczelnianie zrobów zawałowych,
pasy podsadzkowe, likwidacja zbędnych wyrobisk) jest powszechnie praktykowane w górnictwie węglowym (około 3,2 mln m3 wg danych UTEX).
Pamiętać jednak należy o wadach takiej działalności, do których należą [12]:
— nieodwracalność procesu lokowania odpadów pod ziemią;
— brak możliwości kontroli procesów zachodzących w składowisku;
— możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych.
*

Instytut Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice

1

149

Wymienione wyżej wady składowisk wymagają przeprowadzenia analizy i identyfikacji zjawisk zachodzących w składowisku zarówno w momencie składowania, jak i wiele lat po jego zakończeniu. W pierwszej kolejności należy przeanalizować warunki przepływu wód w rejonie składowiska, a następnie procesy wpływające na możliwość migracji
zanieczyszczeń [9]. Analiza taka jest niezbędna do prawidłowej oceny zagrożeń ze strony
składowanych odpadów.

2. Możliwości modelowania migracji zanieczyszczeń
ze zdeponowanych popiołów
Ocena wpływu lokowanych popiołów na środowisko gruntowo-wodne powinna uwzględniać właściwości fizykochemiczne popiołów oraz warunki geologiczno-górnicze rejonu
lokowania [9].
2.1. Rodzaje oraz właściwości popiołów lotnych deponowanych w wyrobiskach
Popioły lotne wykorzystywane w technologiach górniczych to głównie odpady pochodzące z procesów spalania węgla kamiennego i brunatnego. Na ich właściwości fizykochemiczne zasadniczy wpływ ma rodzaj paliwa, technologia spalania węgla oraz obecność lub
brak produktów odsiarczania spalin [1, 6].
Istotnym parametrem charakteryzującym popioły, poza zawartością SiO2 i Al2O3, jest
zawartość w nich tlenków aktywnych, tzw. „wolnego wapna” (wolnych alkaliów wyrażanych jako „wolne CaO”), decydująca o ich alkaliczności (zdolności popiołów do neutralizacji kwasów) [6].
Popioły zawierające produkty odsiarczania spalin metodą suchą charakteryzują się
względnie dużą zawartością całkowitego CaO (a w tym również wolnego CaO) w porównaniu do popiołów, które zawierają produkty odsiarczania spalin metodą półsuchą i z kotłów fluidalnych. Równocześnie ze względu na niższą sprawność odsiarczania spalin metodą suchą odpady te zawierają odpowiednio mniejszą ilość siarki związanej (w przeliczeniu
na SO3) [6].
Popioły zawierające produkty odsiarczania spalin metodą półsuchą i z kotłów fluidalnych przy porównywalnych średnich zawartościach całkowitego CaO różnią się nieco koncentracją „wolnego CaO” oraz ilością związanej jako SO3 siarki, której zdecydowanie więcej jest w popiołach z kotła fluidalnego [6].
Najbardziej, zarówno podstawowym składem chemicznym, jak i zawartością pierwiastków śladowych, odbiegają od dotąd opisanych popioły niezawierające produktów odsiarczania spalin. Wyróżniają się one wielokrotnie mniejszą zawartością siarki (jako SO3),
znacznie mniejszą zawartością całkowitego CaO (poniżej 10%) i niską zawartością „wolnego CaO”. Jednocześnie w popiołach tych widoczna jest zdecydowanie wyższa koncentracja
pierwiastków śladowych [6].
2
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Ocena toksyczności odpadów wykonywana jest na podstawie testu wymywalności.
Odcieki z popiołów zawierających produkty odsiarczania spalin z reguły przekraczają dopuszczalne 500 mg SO4–2/dm3 (dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi według
rozporządzenia Ministra Środowiska z 2002 r.). Charakterystyczny dla roztworów filtrujących przez odpady jest niekorzystnie wysoki odczyn pH, co ma jednak pozytywny wpływ
na ograniczenie do minimum mobilności pierwiastków śladowych (w tym metali ciężkich),
które w tym zakresie pH roztworów są trudno rozpuszczalne. Poziom ich stężeń z reguły
jest znacznie poniżej granicy oznaczalności stosowanych metod analitycznych (ASA, ICP)
[9, 11, 12].

2.2. Ocena warunków geologiczno-górniczych
Budowa modelu hydrogeologicznego tak dużego obszaru jak OG kopalni poprzedzona
musi być przestudiowaniem materiałów źródłowych (dokumentacji mierniczo-geologicznej, PZZ itp.), gdyż od ilości informacji zebranych na tym etapie budowy modelu zależy
wiarygodność modelu. Konieczne jest również przeanalizowanie wszelkich prawdopodobnych dróg filtracji i ocena, jak duży wpływ na warunki przepływu mają ewentualne pustki
poeksploatacyjne lub/i czy zostały one w wystarczającym stopniu doszczelnione [3]. Wyniki tych analiz warunkują możliwość przyjęcia filtracyjnego modelu przepływu lub wykazują konieczność analizy przepływów burzliwych. Kolejnym krokiem w ocenie możliwości
wykorzystania modelowania jest przeprowadzenie generalizacji budowy geologicznej oraz
przyjęcie warunków brzegowych i podział analizowanego obszaru na elementarne bloki obliczeniowe (dyskretyzacja modelu). W oparciu o zgromadzone dane możliwa jest budowa
modelu matematycznego i przeprowadzenie kalibracji, czyli porównanie otrzymywanych
wyników z danymi uzyskanymi z dokumentacji mierniczo-geologicznej [13]. Wartości początkowe (np. współczynniki filtracji) przyjęte w modelu koryguje się do czasu, kiedy wyniki
modelowania w jak największym stopniu odpowiadają rzeczywistym wartościom uzyskiwanym w kopalni (np. wielkości dopływów na poziom eksploatacyjny). Na skalibrowanym
modelu hydrogeologicznym można następnie modelować przepływ migrujących zanieczyszczeń.
Na wiarygodność modelu zasadniczo wpływa ilość danych, na podstawie których przeprowadzona została schematyzacja i wykonany model [5]. Modelowanie hydrogeologiczne
górotworu naruszonego działalnością górniczą, w którym zasadnicze znaczenie dla warunków przepływu wód mogą mieć uprzywilejowane drogi filtracji, takie jak wyrobiska korytarzowe, niedoszczelnione zroby poeksploatacyjne itp., stanowi szczególnie trudne zadanie [7].
Możliwość wykorzystania takiego narzędzia, jakim jest program komputerowy, warunkowana jest oceną, czy istniejące pustki będą znacząco wpływały na warunki przepływu
wód, czy w ogólnym wyniku modelowania istniejące lokalnie uprzywilejowane drogi przepływu nie wpłyną znacząco na wyniki i możliwe będzie przyjęcie ustalonego modelu przepływu wód w górotworze [13–15].
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3. Przykład wykorzystania
technik modelowania hydrogeochemicznego
Możliwość wykorzystania technik modelowania hydrogeochemicznego przeanalizowano na przykładzie składowisk popiołów lotnych deponowanych w wyrobiskach podziemnych kopalni „Katowice-Kleofas” Ruch I. Popioły lotne składowano w wyrobiskach
kopalni w ramach ich przemysłowego wykorzystania w profilaktyce przeciwpożarowej. Rejonem lokowania popiołów była zdrenowana część górotworu, przez co nie istniało zagrożenie ze strony odcieków z popiołów dla jakości wód podziemnych. Możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych zaistnieje w przypadku zatopienia górotworu w rejonie składowiska, czyli zaprzestania odwadniania i zatopienia kopalni w trakcie likwidacji [9]. Analizę
możliwości wykorzystania technik modelowania hydrogeochemicznego przeprowadzono
dwuetapowo, dla przypadku częściowego i całkowitego zatopienia rejonu lokowania popiołów lotnych, uwzględniając konieczność prowadzenia bezpiecznej eksploatacji w sąsiednich
zakładach górniczych [12].
3.1. Warunki geologiczne
Obszar złoża węgla kamiennego KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I zlokalizowany jest
w obrębie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, składającego się z szeregu garbów o spłaszczonych wierzchołkach. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, łagodnie opadająca z północy i południa w kierunku rzeki Rawy.
Pod względem stratygraficznym profil złoża do głębokości około 1000 m budują utwory
czwartorzędu (holocen i plejstocen) oraz karbonu:
— Seria Mułowcowa (westfal A + B)
— warstwy orzeskie i załęskie,
— Górnośląska Seria Piaskowcowa
— (namur C) warstwy rudzkie,
— (namur B) warstwy siodłowe,
— Seria Paraliczna (namur A): warstwy porębskie, jaklowieckie, gruszowskie.
Złoże leży w głównej części na południowym skrzydle siodła głównego, natomiast północno-zachodnia część złoża znajduje się w obrębie struktury tektonicznej, zwanej kopułą
Chorzowa.
Rozciągłość warstw karbońskich zbliżona jest do kierunku osi siodła głównego, a ich
upad jest zmienny i wynosi 4÷5° w częściach południowej i centralnej, rośnie w kierunku
północnym osiągając miejscami ok. 25°.
Złoże pocięte jest kilkoma uskokami dzielącymi je na odrębne bloki tektoniczne (rys. 1),
poprzesuwane w stosunku do siebie o kilkadziesiąt metrów w pionie. Dominują dwa zasadnicze kierunki uskoków: południkowy oraz równoleżnikowy.
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Rys. 1. Warunki tektoniczne w rejonie KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I

3.2. Analiza warunków górniczych
Obszar górniczy KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I położony jest w południowo-zachodniej części Katowic i południowo-wschodniej części Chorzowa. Graniczy on z następującymi kopalniami (rys. 1):
—
—
—
—

od zachodu — KWK „Polska-Wirek”, rejon Wirek;
od północy — KWK „Polska-Wirek”, rejon Polska;
od południa — KWK „Śląsk” i „Wujek”;
od wschodu — KWK „Katowice-Kleofas” Ruch II oraz z polem rezerwowym byłej
kopalni „Siemianowice”.
W ostatnim okresie złoże było udostępnione na następujących poziomach:

— poziom 444 m — udostępniał pokłady 402, 403/2, 501 (w części południowo-wschodniej OG) oraz pokład 620 (w części północno-zachodniej);
— poziom 504 m — udostępniał pokłady 501 i 504 w części południowej obszaru, pokład 510 w części wschodniej i 620 w części środkowej;
— poziom 570 m — udostępniał w kierunku zachodnim pokłady 501, 504 oraz w kierunku wschodnim pokład 501 (przekopem wznoszącym H);
— poziom 700 m — udostępniał pokłady z grupy 500 i 600 zalegające poniżej poziomu
570 m.
5
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3.2.1.

Lokowanie popiołów w zrobach kopalni „Katowice-Kleofas”

Lokowanie odpadów w KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I polegało przede wszystkim
na doszczelnianiu zrobów zawałowych i odbywało się zgodnie z zasadami określonymi
w planie ruchu zakładu. Odpady lokowane były w wyrobiskach suchych lub o niewielkich
dopływach, co ograniczało lub całkowicie eliminowało zagrożenie ługowania z nich substancji rozpuszczalnych [9, 12].
W kopalni „Katowice-Kleofas” Ruch I lokowane były popioły i żużle z następujących
zakładów: EC Tychy, EC Łódź, EC Będzin, El. Chorzów, El. Siersza, El. Łagisza, El. Opole,
El. Jaworzno III. Jako datę początkową stosowania w podziemiach kopalni odpadów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni przyjmuje się rok 1993, kiedy to rozpoczęto
doszczelnienie zrobów zwałowych w pokładzie 510. W ramach przemysłowego wykorzystania odpadów w KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I, popioły lotne i żużle były lokowane
w zrobach w pokładach 501, 510 i 620 [9, 12].
Ogółem w latach 1993 do 2004 w kopalni „Katowice-Kleofas” Ruch I zdeponowano
łącznie 463 209,3 m3 popiołów lotnych i żużli, głównie niezawierających produktów odsiarczania spalin, z czego [9, 12]:
— 93 057,26 m3 w pokładzie 501;
— 185 339,3 m3 w pokładzie 510;
— 184 812,7 m3 w pokładzie 620.
3.2.2.

Eksploatacja złoża w rejonie składowiska w zrobach pokładu 501

Omawiany rejon położony jest między uskokami: Wojciech na południowym wschodzie, Baildoński Środkowy na północnym wschodzie, Arkona na północnym zachodzie oraz
granicą obszaru górniczego z KWK „Wujek” na południu OG (rys. 2).
W omawianym rejonie pokład 501 zalegał na głębokości od około 530 metrów w części
północnej do około 580 metrów poniżej powierzchni terenu w części południowej rejonu.
Nad rejonem zrobów pokładu 501 nie prowadzono eksploatacji górniczej, wykonano jedynie
kilka wyrobisk: przekop 216 z pokładu 501 do pokładu 416, przekop wznoszący z poziomu
570 do pokładu 501 (przekop H), przekop „wschodni” na poziom 444 m (rys. 2). Pod rejonem
eksploatacyjnym w pokładzie 501 nie prowadzono eksploatacji. Według informacji z działu
mierniczo-geologicznego wyrobiska korytarzowe: przekop H, przekop 216 oraz przekop
„wschodni” w rejonie składowiska oraz zroby w pokładzie 501 kopalni, zostały zlikwidowane
poprzez doszczelnienie podsadzką hydrauliczną i szlamami w trakcie eksploatacji [12].
3.2.3.

Eksploatacja złoża w rejonie składowiska w zrobach pokładu 510

Rejon, gdzie lokowano popioły lotne w zrobach pokładu 510, położony jest między uskokiem Zachodnim I (rys. 1), chodnikiem głównym „Zachód” w pokładzie 510, przekopem „C”
i przekopem „B” na poziomie 570 m (rys. 3). Pokład w omawianym rejonie zalegał na głębokości od około 580 m w części północnej do około 650 metrów w części południowej rejonu (rys. 3).
6
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Rys. 2. Schemat warunków górniczo-geologicznych w rejonie składowiska w zrobach pokładu 501 [9]
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Rys. 3. Schemat warunków górniczo-geologicznych w rejonie składowiska w zrobach pokładu 510 [9]
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Nad rejonem zrobów pokładu 510 prowadzono eksploatację górniczą w pokładach:
— 504 o grubości średniej 2,5 m w okresie 1953–56 systemem z zawałem stropu oraz
w okresie 1967–73 systemem na podsadzkę hydrauliczną,
— 501 o grubości średniej 7,5 m w okresie 1942–51 systemem z zawałem stropu oraz
w okresie 1964–67 systemem na podsadzkę hydrauliczną,
— 412 o grubości średniej 1,7 m w okresie 1957–60 systemem z zawałem stropu,
— 407/4 o grubości średniej 1,8 m w okresie 1951–57 systemem z zawałem stropu częściowo z podsadzką suchą,
— 405 o grubości średniej 3,2 m w okresie 1890–30 systemem z zawałem stropu,
— 405/5 o grubości średniej 1,6 m w okresie 1906–24 systemem z zawałem stropu.
Poniżej występują pokłady grupy 600, w których nie prowadzono eksploatacji.
Wyrobiska korytarzowe w zrobach i wokół zrobów pokładu 510, w których lokowano
popioły lotne, zostały zlikwidowane poprzez podsadzenie (wszystkie wyrobiska wykonane
w pokładzie oraz przekop „C” i przekop „Ł” na poziomie 570 m). Pozostałe wyrobiska
zostały otamowane (według mapy pokładowej pokładu 510), drożność tych wyrobisk nie
jest znana, należy jednak przypuszczać, że z uwagi na występowanie zarówno w stropie,
jak i w spągu iłowców i mułowców oraz w świetle obserwacji dołowych nastąpiło (lub nastąpi do czasu zatopienia kopalni) ich zaciśnięcie [12].
3.2.4. Eksploatacja złoża w rejonie składowiska w zrobach pokładu 620
Omawiany rejon położony jest między uskokiem Środkowym od zachodu (rys. 1), chodnikiem odstawczo-zbiorczym od północy, upadową 8 od wschodu i granicą OG z KWK
„Wujek” (rys. 4).
W omawianym rejonie pokład 620 zalegał na głębokości od około 610 metrów w części północnej do około 730 metrów w części południowej rejonu (rys. 4). Nad rejonem zrobów pokładu 620 prowadzono eksploatację górniczą w pokładach grup 500 i 400.
Wyrobiska korytarzowe (chodniki nadścianowe i podścianowe) prowadzone w pokładzie
węgla 620 zostały zlikwidowane poprzez doszczelnienie podsadzką hydrauliczną i szlamami w trakcie eksploatacji. Wyrobiska korytarzowe na poz. 570 i 700 metrów, udostępniające pokład 620, są drożne ze względu na prowadzoną do końca okresu funkcjonowania
kopalni eksploatację [12].
3.3. Schematyzacja warunków geologiczno-górniczych
Budowa geologiczna rzadko pozwala na dokładne odwzorowanie warunków hydrogeologicznych w przejętym modelu złoża czy jego rejonu ze względu na niejednorodność
wydzieleń litologicznych, ich rozprzestrzenienie, zaangażowanie tektoniczne lub rozmiar
modelowanego obszaru [2, 5]. Z tego powodu przy budowie modelu hydrogeologicznego
przeprowadzono schematyzację warunków hydrogeologicznych modelowanego rejonu.
9
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Rys. 4. Schemat warunków górniczo-geologicznych w rejonie składowiska w zrobach pokładu 620 [9]
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W konstrukcji modelu złoża konieczne było zgeneralizowanie wydzieleń litologicznych oraz przyjmowanie zwartych grubych pakietów warstw przepuszczalnych lub słabo
przepuszczalnych w całym wyróżnionym kompleksie skalnym. Przyjęto za utwory przepuszczalne kompleksy, w których dominują piaskowce od drobno- do gruboziarnistych oraz
zlepieńce, natomiast utwory ilasto-mułowcowe występujące pomiędzy piaskowcami są niewielkiej miąższości, a ich występowanie w sąsiedztwie wyeksploatowanych pokładów
węgla pozwala sądzić, że nie stanowią one wystarczającej izolacji dla infiltracji wód. Jako
utwory półprzepuszczalne wydzielano warstwy, w których w przeważającej ilości występowały iłowce i mułowce, piaskowce w wydzielanym kompleksie występują w formie cienkich, niewielkiej miąższości (do kilku metrów) ławic lub w postaci soczew. Generalizacji
wydzieleń litologicznych dokonano na podstawie przekrojów geologicznych przez złoże
KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I oraz profili szybów i otworów wiertniczych (tab. 1) [9, 12].
TABELA 1
Schemat ideowy modelu hydrogeologicznego rejonu KWK „Katowice-Kleofas” Ruch I
Stratygrafia

Czwartorzęd

K
a
r
b
o
n

g
ó
r
n
y

Litologia

piaski
k = 3,26 × 10–4 m/s
gliny
k = 1 × 10–8 m/s

Opis
I warstwa modelu
Na podstawie informacji z wykonanych
w obszarze OG studni wykonano mapę
nadkładu z wydzieleniem utworów
przepuszczalnych nieprzepuszczalnych
W utworach czwartorzędu przyjęto
zakończenie II etapu modelowania

kompleks słabo
przepuszczalny
k = 1 × 10–8 m/s

II warstwa modelu

warstwy
rudzkie

kompleks
przepuszczalny
k = 6,5 × 10-7 m/s

III warstwa modelu
Poziom eksploatacyjny 444, z dopływami
na poziomie 2,464 m3/min
Ze względów bezpieczeństwa eksploatacji
w kopalniach sąsiednich do tego poziomu
przyjęto spiętrzenie wody
w I etapie modelowania

Namur B

warstwy
siodłowe

kompleks
słabo
przepuszczalny
k = 1 × 10-8 m/s

IV warstwa modelu
Poziom eksploatacyjny 504, z dopływami
na poziomie 0,694 m3/min
Poziom eksploatacyjny 570, z dopływami
na poziomie 0,8 m3/min

Namur A

warstwy
porębskie

kompleks
przepuszczalny
k = 2,1 × 10-7 m/s

V warstwa modelu
Poziom eksploatacyjny 700, z dopływami
na poziomie 0,134 m3/min

Westwal
A+B

Namur C

warstwy
orzeskie
i załęskie
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3.4. Model hydrogeochemiczny migracji zanieczyszczeń
W oparciu o analizę warunków geologiczno-górniczych przyjęto za zasadne założenie filtracyjnego modelu przepływu wód w górotworze w rejonach lokowania popiołów. W pierwszej kolejności stworzono model koncepcyjny, a następnie przetransponowano go do programu
Visual ModFlow Pro.
Parametrami „wejściowymi” do modelowania były wartości parametrów migracji zanieczyszczeń (przenoszenia konwekcyjnego, dyfuzji i dyspersji hydrodynamicznej, sorpcji,
wyługowania) określone dla składowiska popiołów lotnych oraz dla ośrodka skalnego [9].
Wartości parametrów przyjętych dla składowiska przyporządkowano dla bloków obliczeniowych znajdujących się w rejonie, gdzie lokowane były popioły. Dla pozostałej części
modelowanego obszaru przyporządkowano wartości parametrów przyjętych dla górotworu.
Modelowanie hydrogeochemiczne przeprowadzono w dwóch etapach [9, 12]:
— Etap I obejmował zatopienie górotworu pomiędzy rzędnymi: –330 i –220 m n.p.m. przy
założeniu czasu zatapiania wynikającego z oszacowanej pojemności wodnej i wielkości dopływu naturalnego do kopalni wynoszącego ok. 6 lat, po którym zostanie ustabilizowane i utrzymywane zwierciadło wody w górotworze na rzędnej –220 m n.p.m. Po
ustabilizowaniu się zwierciadła w górotworze modelowano i obserwowano w dalszym
ciągu migrację zanieczyszczeń, przyjmując, że zasadniczy wpływ na kierunek rozprzestrzeniania się ich w górotworze będzie miała praca szybu drenującego, utrzymującego
zwierciadło wody na rzędnej –220 m n.p.m. W tym etapie, od momentu ustalenia się
zwierciadła wody w górotworze, modelowano rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po
1, 5, 10 i 20 latach. Zakończenie modelowania dla I etapu po 20 latach było podyktowane założeniem, że po takim czasie od zatopienia kopalni do poziomu – 220 m n.p.m.
może nastąpić wyczerpanie zasobów w kopalniach sąsiednich (szacowane na około
20÷30 lat przy obecnym poziomie wydobycia) i nie będzie zachodzić konieczność
dalszej ich ochrony.
— Etap II, w którym modelowano dalsze rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w czasie
całkowitego zatapiania górotworu do rzędnych ustalonego poziomu wód. Sytuację
wyjściową do tego etapu stanowiły warunki przepływu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wynikające z I etapu modelowania.
3.5. Wyniki modelowania
Całkowita pojemność wodna górotworu w OG „Katowice-Kleofas” Ruch I powoduje,
że czas jego zatapiania w interwale od –330 do +280 m n.p.m. w wyniku jedynie dopływu
naturalnego wynosi około 26 lat. Utrzymanie poziomu wód w górotworze na określonej
rzędnej, wynikającej z konieczności uwzględnienia obecności połączeń hydraulicznych
z kopalniami sąsiednimi, wydłuży całkowity czas zatapiania, ale nie wpłynie na możliwość
modelowania tego procesu, przy przyjęciu uproszczenia polegającego na założeniu równoczesnego zatapiania górotworu w kopalniach sąsiadujących. Uproszczenie takie jest o tyle uza12
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sadnione, że niedopuszczenie do przepływów pomiędzy kopalniami jest podyktowane względami bezpieczeństwa, związanymi z zachowaniem stateczności filarów granicznych [12].
Ze składowiska popiołów energetycznych, w wyniku przepływu przez nie wody w trakcie zatapiania kopalni, mogą być ługowane głównie jony chlorkowe (pochodzące głównie
z wody użytej do sporządzania mieszaniny popiołowo-wodnej) i siarczany, a także jony wapnia i chromu (Cr6+). Ich migracja w górotworze zachodzi głównie na drodze przenoszenia
konwekcyjnego i dyspersji, i jest wymuszona istniejącymi spadkami hydraulicznymi na
etapie utrzymywania zwierciadła wód na określonej rzędnej dla ochrony połączeń hydraulicznych. Po ustaleniu się zwierciadła wody w górotworze na poziomie quasi-pierwotnym
istotne znaczenie mają procesy dyfuzji molekularnej [12].
Określony w wyniku modelowania hydrogeochemicznego zasięg migracji zanieczyszczeń w górotworze w OG „Katowice-Kleofas” jest niewielki. Przy założeniu konieczności
utrzymywania poziomu wód w górotworze na rzędnej –220 m n.p.m. (dla ochrony połączenia hydraulicznego z kopalnią „Polska-Wirek”), jony chlorkowe, uwalniające się najszybciej ze zdeponowanych w zrobach pokładu 501 popiołów lotnych, dotrą do drenującego szybu „Wschodni”, tj. na odległość około 1000 m od rejonu ulokowania popiołów,
dopiero po 26 latach od momentu rozpoczęcia zatapiania (po 20 latach drenażu szybem
„Wschodni”). Po całkowitym zatopieniu górotworu i dalszej migracji przez rozpatrywany
w modelu okres 110 lat aureola zanieczyszczeń osiągnie wysokość ponad 230 metrów nad
miejscem zdeponowania popiołów lotnych w pokładzie 501, nie osiągając słabo przepuszczalnego kompleksu warstw orzeskich i rudzkich [12].

4

Wnioski

W skonstruowanym modelu hydrogeologicznym przyjęto pewne uproszczenie zakładające, że mimo prawdopodobieństwa wystąpienia na pewnych niewielkich odcinkach
przepływu turbulentnego (w wyrobiskach niepodsadzonych), możliwe jest stworzenie dla
całego OG kopalni modelu filtracyjnego przepływu [4, 7, 8, 16]. Opierało się ono na stwierdzeniu, że w trakcie zatapiania kopalni izolacja wyrobisk poziomowych ogranicza przepływ
turbulentny tylko do pewnych niewielkich odcinków wyrobisk, nie wpływając znacząco na
warunki przepływu i zasięg migracji zanieczyszczeń na całym OG „Katowice-Kleofas”.
Na tej podstawie dla modelowanego obszaru w wyniku przeprowadzonej symulacji
możliwe jest wyciągnięcie następujących wniosków [9, 12]:
1)

2)

W świetle uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że zdeponowane w wyrobiskach podziemnych KWK „Katowice-Kleofas” odpady energetyczne nie stanowią i nie
będą stanowić, nawet po zatopieniu górotworu, zagrożenia dla użytkowych, czwartorzędowych poziomów wód.
Można zatem założyć, że składowiska odpadów energetycznych zlokalizowane w wyrobiskach górniczych kopalń GZW na dużych głębokościach (ponad 400 ~ 500 m),
w otwartych i półotwartych układach hydraulicznych, należy uznać za bezpieczne dla
13
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3)

środowiska (przedostanie się z nich zanieczyszczeń do użytkowych ujęć wód podziemnych jest praktycznie niemożliwe).
W przypadku układów hydraulicznych izolowanych możliwości zanieczyszczenia użytkowych poziomów wód podziemnych na skutek migracji zanieczyszczeń ługowanych
z odpadów energetycznych ulokowanych w górotworze w trakcie zatapiania kopalni
ograniczone mogą być jedynie do fazy częściowego zatapiania górotworu i wymuszonych spadków hydraulicznych w rejonach ulokowanych popiołów.
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SYMULACJA ZJAWISK
ZACHODZĄCYCH W BARIERACH REAKTYWNYCH
OGRANICZAJĄCYCH WPŁYW ODPADÓW POGÓRNICZYCH
NA ŚRODOWISKO

1. Wprowadzenie
Odpady powstające podczas wydobywania węgla kamiennego zgodnie z Katalogiem
Odpadów z uwagi na swoje właściwości nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych
(kod 01 01 02) (RMŚ, 2001). Nie oznacza to, że są one dla środowiska, a w szczególności
dla wód podziemnych, obojętne. Ładunki zanieczyszczeń zawartych w odpadach uwalniane
w następstwie procesów wietrzenia, a następnie uruchamianych i transportowanych przez
strumień wód infiltracyjnych, stwarzają poważne ogniska zanieczyszczenia w rejonie ich
lokalizacji. Głównymi czynnikami chemicznymi decydującymi o zagrożeniu środowiska
wodnego ze strony odpadów górnictwa węgla kamiennego są:
— zawartość i reaktywność siarczków (pirytu, markasytu) w odpadowym materiale skalnym, decydująca o generacji ładunków zdysocjowanego kwasu siarkowego i wycieków o odczynie kwaśnym, czyli o potencjale zakwaszającym materiału skalnego;
— zawartość i stopień rozproszenia minerałów buforujących (kalcytu, dolomitu) oraz pojemności jonowymiennej, decydujących o zdolności neutralizującej materiału;
— zawartość potencjalnie toksycznych elementów, tj. jonów metali ciężkich uruchamianych z materiału w następstwie jego zakwaszania;
— zawartość chlorków w materiale skalnym, powodująca wysoką mineralizację chlorkową odcieków.
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Spośród wielu uwalnianych połączeń jonowych nasze zainteresowania skoncentrowały
się na połączeniach jonów: arsenu, boru, baru i strontu. Według danych zaczerpniętych z bazy
danych Zakładu Monitoringu Środowiska GIG stanowią one jedne z głównych potencjalnych zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego.
Założono, że skutecznym sposobem ich eliminacji z wód podziemnych mogą być selektywne bariery reaktywne, do budowy których wykorzystane będą uboczne produkty spalania (UPS).

2. Zakresy modelu barier
W rozważanym przypadku można wyodrębnić dwa niezależne aspekty zastosowania
barier w środowisku wodno-gruntowym:
— bariery hydrodynamicznej mającej za zadanie ukierunkowanie przepływu wód gruntowych;
— barier reaktywnych, modyfikujących skład przepływającego przez nie strumienia wód.
Skuteczne oczyszczanie wód gruntowych z zanieczyszczeń wymaga zastosowania obu
rodzajów barier. Bariery hydrodynamiczne winny tak modyfikować pole hydrodynamiczne
wód gruntowych, aby ograniczyć zasięg oddziaływania strumienia zawierającego substancje szkodliwe oraz zapewnić należyty przepływ przez barierę reaktywną. Zadaniem bariery
reaktywnej jest przede wszystkim modyfikacja składu przepływającego przez jej strukturę
strumienia wód. W miarę możliwości bariera reaktywna powinna cechować się parametrami hydrodynamicznymi porównywalnymi z otaczającym ją gruntem, aby nie zakłócać
wytworzonego przez bariery hydrodynamiczne przepływu. Zarówno bariery hydrodynamiczne, jak i reaktywne można zrealizować oparciu o materiały otrzymane na bazie ubocznych produktów spalania. Konstrukcja każdego z typów barier wymaga jednak zwrócenia
uwagi na inny aspekt zachodzących w nich zjawisk. W przypadku barier hydrodynamicznych najbardziej istotne znaczenie ma osiągnięcie odpowiednio niskiego współczynnika
filtracji oraz zapewnienie stabilności struktury warstwy w długim okresie czasu. Najistotniejszymi procesami fizykochemicznymi, które należy uwzględnić podczas przeprowadzania symulacji pracy bariery, są zjawiska transportu (głównie dyfuzja), równowagowe reakcje rozpuszczania i wytrącania zachodzące w porach bariery oraz zachodząca powoli reakcja destrukcji szkliwa. Do modelowania tego typu bariery można posłużyć się uproszczoną
wersją modelu przedstawionego w rozdziale poświęconym omówieniu ogólnego modelu
matematycznego opisującego przepływ strumienia zanieczyszczeń przez obszar bariery porowatej. Proponowane uproszczenia polegają na ograniczeniu wymiarowości modelu oraz
ograniczeniu rozważanego spektrum procesów fizykochemicznych. Analiza zjawisk zachodzących w barierze reaktywnej wymaga przede wszystkim uwzględnienia oddziaływania
pomiędzy zestawem indywiduów chemicznych zawartych w roztworze a minerałami wchodzącymi w skład bariery oraz powierzchnią szkieletu tworzącego jej porowatą strukturę.
Uwzględnienie reakcji takich jak wytrącanie i rozpuszczanie, wymiana jonowa czy też kompleksacja powierzchniowa pozwala na identyfikację tych procesów, które mają najbardziej
2
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istotne znaczenie dla usuwania ze strumienia zanieczyszczeń poszczególnych substancji. To
z kolei pozwala na ograniczenie spektrum materiałów wykorzystywanych do przeprowadzenia badań doświadczalnych oraz konstrukcji bariery. Modelowanie pracy barier hydrodynamicznych zostało przeprowadzone w oparciu o zmodyfikowany kod programu FlModel
(pierwotnie AshMod) opracowany w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a następnie rozwijany w Głównym Instytucie Górnictwa. Modelowanie pracy bariery aktywnej
przeprowadzono za pomocą programu PHREEQC przeznaczonego do symulacji zjawisk
fizykochemicznych zachodzących w roztworach wodnych.

3. Modelowanie matematyczne transportu jonów
w zwartych strukturach popiołów lotnych
Do opisu zjawisk transportu masy w strukturach porowatych użyć można różnych narzędzi matematycznych; ich przydatność w analizowaniu konkretnej sytuacji zależna jest od
wielu czynników.
Istnieje wiele modeli wykorzystywanych do tego celu. Część z nich ma charakter ogólny
z możliwością dostosowywania ich możliwości niemal do dowolnych warunków, jak np.
program FLUENT. Inne ograniczają się do określonego wycinka środowiska o stosunkowo
dużym stopniu uogólnienia. Jednym z najczęściej stosowanych tego typu modeli w zagadnieniach hydrogeochemicznych jest model PHREEQC pozwalający na obliczanie ruchu jonów w typowych układach geochemicznych. Dostępne są także modele dedykowane pod
określone potrzeby, jak choćby pakiet dotyczący przemian i transportu zanieczyszczeń
uwalnianych ze składowisk odpadów powęglowych istniejących i przetwarzanych. W celu
możliwości symulowania procesów zachodzących w zwartych strukturach odpadów elektrownianych opracowany został model dedykowany AshMod. Potrzeba opracowania takiego modelu wynikała z konieczności uwzględnienia wielu procesów i zjawisk, które nie występują w naturalnym środowisku, co ogranicza możliwości wykorzystania na przykład modelu PHREEQC.
Modelowanie matematyczne transportu jonów w zwartych strukturach popiołów lotnych obejmuje zarówno zjawiska ich uwalniania się ze szkieletu fazy stałej do wód porowych, jak i wynoszenia poza granice bryły.
Dla prawidłowego, najbardziej zbliżonego do rzeczywistości opisu zjawisk mogących
zachodzić w sztucznej barierze geologicznej równie istotne jak zjawiska transportu są reakcje chemiczne. W zestalonych strukturach popiołów lotnych w początkowym okresie (ok.
20 dni) po uformowaniu bryły zachodzą intensywne reakcje wiążące i kształtujące jej szkielet. Charakterem chemicznym są one podobne do tych, które zachodzą w spoiwach cementowych i wapienno-cementowych, a także w naturalnych pucolanach. Reakcje te, w mniejszym już stopniu, odgrywają pewną rolę również w dłuższym okresie składowania. O składzie chemicznym i wielkości emitowanego z bryły ładunku jonów decydują bardzo powolne reakcje dysocjacji, a w przypadku braku odizolowania od warunków atmosferycznych
również procesy wietrzenia. Reakcje chemiczne są skomplikowane i niewystarczająco do3
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kładnie opisane ilościowo (ścisły ilościowy opis tych reakcji jest w zakresie współczesnej
wiedzy praktycznie niewykonalny).
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zachodzące reakcje podzielone zostały na kilka podstawowych grup:
—
—
—
—

odwracalne reakcje rozpuszczania — wytrącania;
reakcje sorpcji – desorpcji;
nieodwracalne reakcje rozpuszczania szkliwa i pierwotnych struktur krystalicznych;
nieodwracalne reakcje tworzenia nierozpuszczalnych struktur krystalicznych.

Matematyczna analiza powyższych reakcji została przeprowadzona i opisana szczegółowo w opublikowanych pracach. Najczęściej stosowana jest metoda modelowania opierająca się na prawie działania mas. Zanim jednak stan termodynamiczny wód porowych zostanie określony, za pomocą modelu równowagowego symulowane są reakcje nieodwracalne (z zadaną prędkością) oraz reakcje sorpcji – desorpcji. Wstępnie oszacowany skład wód
porowych jest następnie ostatecznie przeliczany przez model równowagowy, który dokonuje ewentualnego rozpuszczenia lub wytrącenia wchodzących w układy równowagowe faz
stałych. Dzięki podziałowi modelu chemicznego na dwie części składowe znacznie poprawia się stabilność numeryczna rozwiązania i skraca czas obliczeń (ze względu na dużą
złożoność obliczeniową problemu). Taką metodę zastosowano w modelu matematycznym
AshMod opracowanym i dedykowanym specjalnie do obliczeń symulacyjnych wpływu
składowisk odpadów elektrownianych na środowisko wodno-gruntowe oraz bazującym na
nim programie FlModel.
3.1. Ogólne równanie transportu masy
Transport substancji rozpuszczonej w wodach porowych uzależniony jest od prędkości
przepływu wody, dyspersji jonów w wodzie i interakcji między różnymi jonami w roztworze i jonami a szkieletem warstwy. Ogólnie zmiany w stężeniu jonów danej substancji można opisać za pomocą cząstkowego równania różniczkowego
B ∂C *
∂C
∂ ⎛
∂C ⎞
∂
⎛ ∂C ∂C S ⎞
Dij
=
−
+ ⎜
(Vi C ) − d
⎜
⎟
⎝ ∂t ∂t ⎠⎟ rxn
∂t
∂ xi ⎝ ∂x j ⎠ ∂xi
θ ∂t

gdzie:
C
C*
CS
t
xi
Dij
Vi
4

—
—
—
—
—
—
—

stężenie danego jonu w wodach porowych, ML3;
ilość jonu zaabsorbowanego na jednostkę objętości, ML3;
ilość fazy stałej związku chemicznego na jednostkę objętości, ML3;
współrzędna czasowa, T;
współrzędna przestrzenna, L;
współczynnik dyspersji hydrodynamicznej, L2/T–1;
średnia prędkość przepływu wód porowych, L2/T–1;

(1)
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Bd — gęstość warstwy, M/L–3;
θ — porowatość objętościowa warstwy;
rxn — ogólny indeks oznaczający przebieg reakcji chemicznej między jonem
i związkiem chemicznym.
Przyjęto, że bryła składowiska jest nasycona wodą (wszystkie przestrzenie porowe
wypełnione są wodami porowymi). Założenie to można przyjąć, gdyż grubość warstwy jest
mniejsza niż wysokość podciągania kapilarnego. Przyjęto także ciągły kontakt dolnej powierzchni warstwy z wodami podziemnymi.
Poszczególne człony prawej strony równania opisują następujące zjawiska:
∂
∂ xi

⎛
∂C ⎞
⎜ Dij ∂x ⎟
⎝
j ⎠

— dyspersja hydrodynamiczna

(2)

∂
(Vi C )
∂xi

— adwekcja

(3)

Bd ∂C *
θ ∂t

— sorpcja — desorpcja

(4)

⎛ ∂C ∂C S ⎞
⎜⎝ ∂t ∂t ⎟⎠
rxn

— reakcje chemiczne

(5)

Równanie (1) składa się z dwóch podstawowych części, równania transportu masy
(adwekcja i dyspersja) oraz równania przemian chemicznych (reakcje chemiczne i zjawisko
sorpcji – resorpcji). Zastosowana w tym równaniu metoda bezpośredniego włączenia zachodzących przemian chemicznych do równania transportu masy zakłada, że wyznaczanymi zmiennymi są stężenia poszczególnych jonów i związków chemicznych. Metoda ta zastosowana została w wielu wcześniejszych pracach i polega na podziale każdego kroku symulacji na dwa etapy:
1)
2)

transport masy rozpuszczonych jonów przy założeniu braku reakcji chemicznych;
reakcje chemiczne przy założeniu braku transportu masy w wyniku adwekcji i dyspersji.

Dyspersja hydrodynamiczna jest sumą dyfuzji cząsteczkowej i dyspersji mechanicznej
związanej z nierównomiernością przepływu. Dla medium izotropowego każdą ze składowych tensora dyspersji hydrodynamicznej.
Substancja rozpuszczona w wodach porowych przenoszona jest w przestrzeni również
w wyniku przepływu samej cieczy — adwekcji. Masa rozpuszczonej substancji przenoszona w jednostce czasu uzależniona jest od jej stężenia w wodzie i od wartości prędkości przepływu wody V. W przypadku struktury porowatej, gdzie droga cząstek substancji nie może
być jednoznacznie określona, Vx jest przyjmowana jako średnia liniowa prędkość przepływu wody w kierunku x. Vx rozumiana jest jako prędkość, z którą strumień wody przepływa
przez jednostkę pola przekroju kapilar w jednostce powierzchni przekroju bryły. Nie jest to
5
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średnia prędkość, z jaką cząsteczki wody przemieszczają się wzdłuż pojedynczej kapilary,
która jest większa ze względu na krętliwość kapilar. Prędkość ta jest uzależniona od parametrów fizycznych bryły i jest wprost proporcjonalna do wielkości strumienia przepływu
Vx =

Qx
θS s

(6)

gdzie:
Vx
Qx
θS
s

—
—
—
—

średnia prędkość przepływu w kierunku x, m/s;
strumień przepływającej cieczy w kierunku x, m3/s;
porowatość efektywna (powierzchniowa);
pole powierzchni przepływu.

W przypadku sztucznej bariery geologicznej, podobnie jak to ma miejsce w zwartych
strukturach składowisk odpadów elektrownianych, zmiana objętości cieczy w czasie związana jest z procesami cementacji oraz z rozpuszczaniem i wtórnym wytrącaniem związków
chemicznych w przestrzeniach porowych bariery.
Analizowane w reakcje chemiczne to reakcje rozpuszczania związków chemicznych
związanych ze szkieletem warstwy i wytrącania związków z roztworu wód porowych (zob.
równanie (1)).
Wody porowe występujące w porowatej strukturze są elektrolitem o sile jonowej rzędu
kilku moli, dlatego też zamiast stężeniami należy posługiwać się aktywnościami poszczególnych jonów
Ai = γ i Ci

gdzie:

(7)

Ai — aktywność jonu i, mol/m3;
γi — współczynnik aktywności jonowej jonu i;
Ci — stężenie molowe jonu, mol/m3.

Siła jonowa elektrolitu uzależniona jest od stężeń molowych i ładunków wchodzących
w skład elektrolitu jonów
I=

1
∑ Ci zi2
2

(8)

gdzie:

I — siła jonowa elektrolitu, mol;
Ci — stężenie molowe jonu, mol/m3;
zi — ładunek jonu.
Współczynniki aktywności jonowej dla analizowanych wód porowych wyznaczone są
za pomocą modelu równań Pitzera.

6
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Wytrącone fazy stałe związków chemicznych zajmują przestrzenie porowe w bryle.
Sumaryczna objętość zajęta przez wszystkie związki w jednostce objętości bryły może zostać wyznaczona na podstawie ilości fazy stałej CS w jednostce objętości bryły z zależności
n

ϑ*CH = ∑
i =1

gdzie:

ϑ S CSi
ρi

(9)

ϑ*CH — objętość zajmowana przez fazy stałe związków chemicznych w jednostce
objętości bryły, m3;
CSi — ilość moli fazy stałej związku i w jednostce objętości bryły ϑ, mol/m3;
ρi — gęstość molowa związku i, mol/m3;
ϑ S — objętość bryły, m3.

Część związków w trakcie wytrącania przybiera strukturę gąbczastą, inne krystalizując
jednocześnie tworzą wspólną sieć krystaliczną.
Jednocześnie z reakcjami rozpuszczania i wytrącania przebiegają reakcje sorpcji i desorpcji. Istnieje stan równowagi pomiędzy zaabsorbowaną ilością jonów a ich stężeniem
w wodach porowych. Przyjęto, że przepływ wody przez warstwę SUBG jest znacząco wolniejszy niż reakcje sorpcji – desorpcji. Możliwe jest więc potraktowanie tych reakcji jako
natychmiastowych i opisanie ich modelem równowagowym. Przyjęty liniowy model odwracalnej reakcji sorpcja-resorpcja opisany jest następującym wzorem

C* = Kd C

(10)

gdzie Kd — stężeniowy współczynnik podziału.
Współczynnik Kd przyjmuje różne wartości w zależności od rodzaju rozpatrywanego
jonu. Dlatego powyższe równanie musi zostać obliczone oddzielnie dla każdego z jonów
obecnych w wodach porowych.
W przypadku sztucznej bariery geologicznej wyemitowane jony nie mogą przedostać
się do naturalnego środowiska skalnego i być przenoszone wraz z ruchem wód podziemnych. W przeciwnym razie transport w polu hydrodynamicznym z uwzględnieniem źródła
emisji musi być opisany za pomocą modeli przepływu i transportu masy (takich jak ModFlow i MT3D) Modelowanie wzajemnych interakcji pomiędzy środowiskiem wód podziemnych a barierą wymaga zapewnienia dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy modelem bariery a modelem wód podziemnych. Rozważany w niniejszej pracy przypadek nie
wymusza konieczności uwzględnienia wielkości i rozkładu czasowo-przestrzennego naporu
wód podziemnych na sztuczną barierę geologiczną.

3.2. Zakładany mechanizm procesu konsolidacji bariery i transportu masy
Reakcja pucolanowa polega na łączeniu się jonów wapniowych z bezpostaciowym żelem
glinowo-krzemionkowym. Mechanizm zachodzących procesów można opisać następująco.
7
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Zawarty w popiołach lotnych wolny tlenek wapnia reaguje z wodą do wodorotlenku
wapniowego, który następnie dysocjuje na jony wapniowe i wodorotlenowe. Z fazy ciekłej
ulegają adsorpcji na ujemnie naładowanej powierzchni ziaren popiołów w mieszaninie
z wodą. Ziarna popiołu pod wpływem jonów hydroniowych (H3O+) oddają stopniowo do
roztworu jony sodowe i potasowe z utworzeniem na powierzchni bezpostaciowej cienkiej
warstwy bogatej w krzemionkę i glin. Jony Na+ i K+ zwiększają zasadowość fazy ciekłej,
co zwiększa zawartość jonów krzemu H3SiO4– oraz glinu H4AlO4–. Jony te reagują z Ca2+
tworząc hydraty, które zwiększają grubość warstwy powstałych w ten sposób produktów.
Powoduje to dalsze narastanie zewnętrznej fazy uwodnionych glinokrzemianów na ziarnach Ca3SiO4 oraz powstawanie glinianów wapniowych. Maleje także stężenie jonów sodu
i potasu wokół ziaren popiołu w pobliżu zniszczonej warstwy, co pozwala na powstanie fazy uwodnionych glinokrzemianów wapniowych i glinianów wapniowych także w roztworze. Jednak ich udział jest nieznaczny w porównaniu z ilością produktów powstałych na
ziarnach fazy krystalicznej. Postępuje sukcesywnie wypełnianie wolnych objętości wokół
ziaren popiołu przez hydraty. W miarę jak otoczki wypełniają się produktami hydratacji,
rośnie wytrzymałość bryły. Jednak przez cały okres, dopóki otoczki nie ulegną wypełnieniu, reakcja pucolanowa przyczynia się stosunkowo nieznacznie do zwiększenia wytrzymałości zestalonej bariery. Na powierzchni pucolany powstaje słabo przepuszczalna dla jonów
warstwa. Jony wapniowe ulegają więc adsorpcji na powstałej kwasowej warstewce wzbogaconej w krzemionkę, i reagują z nią in situ. W miarę postępujących procesów wiązania
i ubytku wody powstają stałe produkty łatwo rozpuszczalnych związków, jak na przykład
NaCl, KCl i podwójne sole.
Szybkość procesu determinowana jest więc głównie intensywnością destrukcji szkliwa
popiołowego. W wodnym środowisku o dużej zasadowości składniki pucolan ulegają procesowi hydrolizy, któremu towarzyszy przejście jonów krzemu i glinu do fazy ciekłej. W tej
fazie reagują one z jonami wapniowymi i siarczanowymi, tworząc ettryngit. Mała rozpuszczalność tych faz pociąga za sobą szybkie zmniejszenie stężenia jonów krzemu i glinu
w roztworze, co sprzyja przechodzeniu nowych porcji tych jonów z fazy stałej do ciekłej.
W związku ze znacznym udziałem glinu w popiołach dodatek gipsu sprzyja także wzrostowi
przereagowania popiołów, gdyż sprzyja on zmniejszeniu stężenia jonów glinowych w wyniku wytrącania się ettringitu. Wiązanie glinianów w fazę węglanoglinianową zapobiega
przemianie ettringitu w monosiarczan.
Przypuszcza się, że ettringit pozostaje w równowadze z roztworem zawierającym stechiometrycznie:
0,125 g CaSO4/l, 0,043 g CaO/l i 0,035 g Al2O3/l.
Daleko posunięta karbonizacja może być powodem destrukcji (zniszczenia stwardniałego szkieletu emulgatu),a przykładem może być rozkład ettringitu:
3CaO · Al2O3 · 3CaSO4 · 31H2O + 3CO2 →

→ 3CaCO3 +3(CaSO4 · 2H2O) + 2Al(OH)3 + 22 H2O
8
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Równocześnie jednak wytrąca się Al(OH)3 w postaci kłaczków, które mogą wypełniać
mikropęknięcia powstałe wskutek karbonizacji. Zaznaczyć należy, że procesy karbonizacji
zachodzą najwcześniej w warstwach przypowierzchniowych, natomiast nie obserwuje się
tego zjawiska w głębszych warstwach. Opisany przebieg zjawisk i ich interpretacja są podstawowe dla zrozumienia roli związków siarki w popiołach lotnych na tle pucolanowatego
ich wzbudzania przez wapno. Procesy zachodzące w barierze względu na niewielką rotację
wewnętrzną wód przebiegają bardzo powoli. Równocześnie z wyżej opisanymi procesami
występują też zjawiska sorpcji metali i wymiana jonowa, które uwidaczniają się właśnie
w tej fazie formowania bariery.
Znaczące reakcje, według ich rodzaju, zachodzące w procesie przygotowania i formowania sztucznej bariery geologicznej to:
—
—
—
—
—
—

rozpuszczanie,
sorpcja – desorpcja,
wytrącanie,
wymiana jonowa,
mechaniczne blokowania mikro zawiesiny,
dyfuzja.

Według kryterium szybkości prawdopodobna kolejność, w jakiej mogą zachodzić, przedstawia się następująco:
—
—
—
—
—

bardzo szybkie reakcje rozpuszczania
szybka reakcja wymiany jonowej
wolne reakcje wytrącania
wolne reakcje hydratacji
mechaniczne blokowanie

k = 10–2 m/s2;
k = 10–4 m/s2;
k = 10–6 m/s2;
k = 10–8 m/s2;
k = 10–10 m/s2;

gdzie k oznacza stałą szybkości reakcji pierwszego rzędu odniesioną, po przemianowaniu,
do najwolniejszej reakcji dyfuzji o współczynniku: D = 10–10–13 m/s2.
Wypadkową prędkość reakcji stanowi nie suma wektorowa poszczególnych prędkości
reakcji (są one bowiem względem siebie zarówno współbieżne, jak i przeciwbieżne), a najwolniejszy proces dyfuzji.

4. Założenia modelowania reakcji równowagowych
Modelowanie reakcji równowagowych podczas interakcji pomiędzy zastosowanym
kompozytem uzyskanym na bazie popiołów lotnych a roztworem zawierającym jony arsenu, strontu, baru i boru przeprowadzone zostało w oparciu o trzy rodzaje zjawisk:
1)
2)
3)

reakcje wytrącania i rozpuszczania,
wymianę jonową
kompleksację powierzchniową.
9
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Modelowanie przeprowadzane było w kilku następujących po sobie etapach. Każdy
z etapów miał za zadanie symulować jeden z rozważanych procesów i identyfikować te z rozważanych jonów, których usunięcie w nim przebiega najbardziej efektywnie. Podejście takie pozwoliło na określenie cech, na jakie należy zwrócić uwagę w przypadku doboru materiałów do konstrukcji bariery. Podczas przeprowadzania obliczeń przyjęte zostało założenie, że roztwór pozostaje w kontakcie z fazą stałą przez czas wystarczający na osiągnięcie
równowagi.

4.1. Przebieg symulacji
Symulację komputerową przeprowadzono w czterech etapach. Na podstawie danych
eksperymentalnych został określony wstępnie skład roztworu wejściowego wykorzystywany podczas modelowania. Ponieważ dane oznaczenia zostały wykonane dla najistotniejszych jonów, zestawiony na podstawie wyników pomiarów roztwór nie musi znajdować się
w stanie równowagi. Jako pierwszy etap wykonano więc wyznaczenie składu roztworu będącego w równowadze (zarówno pod względem reakcji równowagowych, jak i elektrycznym). Tak uzyskany roztwór został wykorzystany jako wejściowy dla następnego etapu symulacji. Etap ten stanowiło badanie reakcji wytrącania i rozpuszczania, jakie zajdą, jeżeli
roztwór znajdzie się w kontakcie z wybranymi minerałami wchodzącymi w skład popiołów
lotnych. W oparciu o roztwór wyjściowy z tego etapu przeprowadzono następnie symulację
procesów wymiany jonowej. Ilości kationitów i anionitów zostały zadane w oparciu o znane wartości występujące dla popiołów lotnych lub materiałów uzyskiwanych na ich podstawie. Ostatnim etapem, do którego wykorzystywany jest roztwór o składzie wynikającym
z uwzględnienia procesów wymiany jonowej, jest symulacja zjawisk kompleksacji powierzchniowej. Roztwór wyjściowy z tego etapu traktowany jest jako roztwór opuszczający
barierę reaktywną. Ponieważ podczas zmian składu roztworu wynikających ze zjawisk wymiany jonowej oraz sorpcji może dojść do zmian składu roztworu powodujących powstanie
stanu przesycenia, podczas etapu trzeciego i czwartego dodatkowo doprowadzano roztwór
do stanu równowagi z możliwymi do powstania fazami stałymi.
Podczas prowadzenia symulacji założono, że na każdym z jej etapów rozważany jest
1 kg roztworu. Wyliczenia ilości fazy stałej dokonano przyjmując znane z literatury stężenia
wybranych minerałów w suchej masie popiołu lotnego. Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu programu PHREEQC, dane termodynamiczne opisujące przebieg reakcji
zostały zaczerpnięte z bazy danych llnl.dat dostarczanej z jego kodem.

4.2. Ustalenie składu roztworu wejściowego
Jako wejściowe zostały przyjęte wartości stężeń jonów zmierzone w próbkach pobranych z piezometrów zainstalowanych na terenie likwidowanych zakładów chemicznych
w Tarnowskich Górach. Ponieważ w analizowanych próbkach stężenie arsenu balansowało
na granicy oznaczalności, w roztworze przyjętym jako wejściowy do obliczeń przyjęto wartość równą progowi. Skład roztworu wejściowego zawiera tabela 1. Zmierzona wartość pH
wynosiła 7,45.
10
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TABELA 1
Skład roztworu przyjętego do symulacji
Wartość

Jon
mg/dm3

mol/kg

Ni

0,003

5.133e–08

Mn

0,22

4.021e–06

Zn

0,14

2.150e–06

Cd

0,005

4.466e–08

Ca

972,5

2.436e–02

Mg

32,67

1.350e–03

Na

195,67

8.546e–03

K

6,47

1.662e–04

Ba

9,09

6.646e–05

B

15,79

1.467e–03

As

0,0004

5.361e–09

Sr

5,37

0.154e–05

Al.

3,0

1.116e–04

261,7

7.412e–03

Cl

–

SO42–

2313,1

2.418e–02

3–

30,8

4.989e–04

3–

2,0

6.484e–05

2–

250,0

4.115e–03

NO

PO4

CO3

Ponieważ oznaczeniom podlegały jedynie najważniejsze z jonów występujących
w roztworze, przeprowadzono obliczenia mające na celu uzyskanie jego obojętności elektrycznej (przyjęte wartości stężeń wynikających z pomiaru nie spełniają tego warunku) oraz
wytrącenie ewentualnych faz stałych. Do zbilansowania ładunku wykorzystano jon siarczanowy. Po zapewnieniu elektrycznej obojętności roztworu ustalono jego równowagę względem możliwych do wytrącenia faz stałych. Podczas symulacji przyjęto, że układ będzie dążył do osiągnięcia stanu, w którym indeksy nasycenia wszystkich rozważanych faz mineralnych będą nie większe niż zero. Jako matrycę faz mineralnych przyjęto zestaw wszystkich
związków, zawierających pierwiastki zawarte w roztworze, dla których dostępne były dane
termodynamiczne. Tabela 2 przedstawia skład roztworu przed i po wykonaniu wstępnej fazy obliczeń.
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TABELA 2
Skład roztworu przed i po pierwszym etapie symulacji
Jon,
mg/dm3

Wartość
przed symulacją, mol/kg

po symulacji, mol/kg

Ni

5.133e–08

5.134e–08

Mn

4.021e–06

9.502e–11

Zn

2.150e–06

2.150e–06

Cd

4.466e–08

4.467e–08

Ca

2.436e–02

1.699e–02

Mg

1.350e–03

1.283e–03

Na

8.546e–03

8.548e–03

K

1.662e–04

1.662e–04

Ba

6.646e–05

4.320e–08

B

1.467e–03

1.467e–03

As

5.361e–09

5.362e–09

Sr

.154e–05

6.155e–05

Al
Cl

1.116e–04

1.912e–09

-

7.412e–03

7.414e–03

2-

2.418e–02

1.737e–02

3-

4.989e–04

4.990e–04

3-

6.484e–05

4.299e–06

2-

4.115e–03

3.529e–03

SO4
NO

PO4

CO3

W porównaniu z roztworem wejściowym znacznemu zmniejszeniu uległy zawartości
glinu, manganu i baru. Do wydzielonych faz stałych należały przede wszystkim baryt, kalcyt, dolomit i gips. pH roztworu ukształtowało się na poziomie 6,76. Tak uzyskany roztwór
został wykorzystany jako wejściowy w następnym etapie symulacji.

4.3. Symulacja zjawisk wytrącania i rozpuszczania
Podstawowym celem tego etapu symulacji było określenie wpływu najistotniejszych faz
mineralnych zawartych w popiołach lotnych na równowagę roztworu wejściowego. Skład
popiołu lotnego został odzwierciedlony przy użyciu czterech faz: tlenku wapnia (CaO),
tlenku glinu (Al2O3), tlenku magnezu (MgO) oraz tlenku żelaza (Fe2O3).
Na podstawie źródeł literaturowych przyjęto następujące zawartości tych substancji
w popiele lotnym (tab. 3).
12
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TABELA 3
Zawartość tlenków wapnia, glinu, magnezu
i żelaza w popiołach lotnych
Substancja

Zawartość w %

CaO

80

Al2O3

5

MgO

70

Fe2O3

3

Przy wyznaczaniu ilości fazy mineralnej dostępnej dla 1 kg roztworu przyjęto, że roztwór
porowy zajmuje 30% objętości bryły popiołu. Wyznaczone wartości wynosiły odpowiednio
0,22 mola tlenku glinu, 0,02 mola tlenku żelaza, 0,61 mola tlenku wapnia i 0,5 mola tlenku
magnezu. Uzyskane w wyniku obliczeń wartości stężeń zostały przedstawione w tabeli 4.
TABELA 4
Skład roztworu przed i po drugim etapie symulacji
(wytrącanie/rozpuszczanie)
Wartość

Jon,
mg/dm3

Przed symulacją, mol/kg

Po symulacji, mol/kg

Ni

5.134e–08

8.586e–10

Mn

9.502e–11

9.497e–11

Zn

2.150e–06

2.150e–06

Cd

4.467e–08

4.467e–08

Ca

1.699e–02

8.040e–03

Mg

1.283e–03

4.092e–08

Na

8.548e–03

8.548e–03

K

1.662e–04

1.662e–04

Ba

4.320e–08

4.320e–08

B

1.467e–03

1.467e–03

As

5.362e–09

5.362e–09

Sr

6.155e–05

5.273e–05

Al

1.912e–09

2.039e–04

–

7.414e–03

7.414e–03

SO42–

Cl

1.737e–02

2.179e–03

3–

4.990e–04

4.990e–04

3–

4.299e–06

5.584e–10

2–

3.529e–03

8.209e–06

NO

PO4

CO3
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Na podstawie przedstawionych wyników można zaobserwować spadek zawartości
niklu wapnia, jonów siarczanowych, fosforanowych i węglanowych oraz wzrost magnezu,
glinu i żelaza. Spośród rozpatrywanych substancji jedynie zawartość strontu uległa ok. 14%
redukcji. Obecne w fazie stałej tlenki żelaza, magnezu i glinu uległy reakcji, a w ich miejsce wytrąciły się inne fazy stałe.
Ilości zidentyfikowanych wytrąconych faz stałych zestawiono w tabeli 5.
TABELA 5
Fazy stałe wytrącone w trakcie drugiego etapu symulacji
(wytrącanie/rozpuszczanie)
Faza stała

Wydzielona ilość, mol

Brucyt (Mg(OH)2)

5,013e–01

Kalcyt (CaCO3)

3.512e–03

Diaspor (AlO(OH))

5.313e–02

Etryngit (Ca6Al2(SO4)3(OH)12:26H2O)

5.145e–03

Tlenek żelazowo wapniowy (CaFe2O4)

2.000e–02

Hausmanit (Mn3O4)

1.604e–14

Hydroksylapatyt (Ca5(OH)(PO4)3)

1.433e–06

Katoit (Ca3Al2H12O12)

1.882e–01

Strintianit (SrCO3)

8.821e–06

Tlenek żelazowo niklowy (NiFe2O4)

pH roztworu po osiągnięciu równowagi z fazami stałymi kształtowało się na poziomie
11,99.

4.4. Symulacja procesu wymiany jonowej
Symulację procesu wymiany jonowej wykonano przyjmując, na podstawie danych
literaturowych, pojemność sorpcyjną masy mineralnej popiołu lotnego dla kationów na poziomie ok. 200 mval/kg. Dodatkowo, ze względu na możliwe wystąpienie zakłócenia stanu
równowagi roztworu, uwzględnione zostały procesy wytrącania i rozpuszczania. Rezultaty
uzyskane w wyniku przeprowadzenia obliczeń zostały przedstawione w tabeli 6.
Symulacja osiągnięcia stanu równowagi przez roztwór nie wykazała wytrącania się
żadnych faz stałych. Przedstawione wyniki pokazują, że uwzględnienie reakcji wymiany
jonowej spowodowało znaczne obniżenie się stężeń większości kationów, w tym redukcję
o kilka rzędów wielkości ilości baru i strontu. Nie zaobserwowano natomiast obniżenia stężeń w przypadku arsenu oraz baru. pH roztworu po symulacji wyniosło 2,02.
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TABELA 6
Skład roztworu przed i po trzecim etapie symulacji (wymiana jonowa)
Wartość

Jon

Przed symulacją, mol/kg

Po symulacji, mol/kg

Ni

8.586e–10

8.586e–10

Mn

9.497e–11

6.545e–15

Zn

2.150e–06

7.635e–11

Cd

4.467e–08

4.958e–12

Ca

8.040e–03

2.760e–07

Mg

4.092e–08

2.359e–12

Na

8.548e–03

5.133e–04

K

1.662e–04

2.092e–06

Ba

4.320e–08

1.076e–12

B

1.467e–03

1.467e–03

As

5.362e–09

5.362e–09

Sr

5.273e–05

1.441e–09

Al.

2.039e–04

5.248e–11

Fe

2.619e–10

Cl-

7.414e–03

7.414e–03

2-

2.179e–03

2.005e–03

3-

4.990e–04

4.990e–04

3-

5.584e–10

5.584e–10

2-

8.209e–06

8.209e–06

SO4
NO

PO4

CO3

4.5. Symulacja procesu kompleksacji powierzchniowej
Podczas symulowania zjawiska kompleksacji powierzchniowej przyjęto, że w ilości
popiołu lotnego przeznaczonej do interakcji z roztworem obecne będą 3 mole aktywnych
miejsc, zdolnych do przyłączania indywiduów chemicznych z roztworu. Wymagana do
obliczeń powierzchnia właściwa popiołu została przyjęta w wysokości 0,5 m2/g.
Roztworem wejściowym był, analogicznie jak w poprzednich etapach, roztwór uzyskany
po symulacji etapu poprzedniego (wymiana jonowa). Również w tym przypadku oprócz
uwzględnienia zjawisk kompleksacji ustalono równowagę roztworu w stosunku do faz
stałych. Otrzymane wyniki przedstawia tabela 7.
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TABELA 7
Skład roztworu przed i po czwartym etapie symulacji
(kompleksacja powierzchniowa)
Wartość
Jon
Przed symulacją, mol/kg

Po symulacji, mol/kg

Ni

8.586e–10

8.586e–10

Mn

6.545e–15

6.545e–15

Zn

7.635e–11

7.628e–11

Cd

4.958e–12

4.958e–12

Ca

2.760e–07

2.760e–07

Mg

2.359e–12

2.359e–12

Na

5.133e–04

5.133e–04

K

2.092e–06

2.092e–06

Ba

1.076e–12

1.076e–12

B

1.467e–03

1.385e–04

As

5.362e–09

5.362e–09

Sr

1.441e–09

1.441e–09

Al.

5.248e–11

5.248e–11

Fe

2.619e–10

2.618e–10

-

7.414e–03

7.414e–03

SO4

2-

2.005e–03

8.432e–14

NO3-

4.990e–04

4.990e–04

3-

5.584e–10

2.265e–21

2-

8.209e–06

8.209e–06

Cl

PO4

CO3

W wyniku zjawisk kompleksacji powierzchniowej uległa obniżeniu (o rząd wielkości)
ilość boru zawartego w roztworze. pH roztworu wynikowego wyniosło 3,41. Nie zaobserwowano wytrącania się faz stałych.

4.6. Wnioski wynikające z przeprowadzonych symulacji
Przeprowadzenie symulacji etapowo, z uwzględnieniem jednego rodzaju zjawisk w każdym etapie pozwoliło na ustalenie, które z procesów powinny być brane pod uwagę podczas projektowania struktury bariery reaktywnej. Z przeprowadzonych obliczeń można wnios16
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kować, że reakcje wytrącania i rozpuszczania są skuteczne i wystarczające w przypadku
obniżania stężenia baru. W rozważanym przypadku zawartość jonów siarczanowych zawarta pierwotnie w roztworze wystarczyła do obniżenia stężenia baru o kilka rzędów wielkości. Dodatkowo, reakcje te wnoszą zauważalny przyczynek do obniżenia ilości jonów strontu zawartych w roztworze. Ze względu na formę wytrącanej fazy stałej (węglan strontu)
istotna jest obecność w roztworze odpowiednio wysokiego stężenia jonów węglanowych.
Reakcje wymiany jonowej pozwalają na obniżenie stężenia jonów strontu o cztery rzędy
wielkości. W tym samym stopniu ulega obniżeniu ilość baru. Reakcje kompleksacji powierzchniowej pozwoliły na redukcję ilości jonów boru o rząd wielkości. Należy jednak zaznaczyć, że taka skuteczność wymagała obecności wielu centrów na powierzchni szkieletu
popiołu lotnego. Stężenie arsenu pozostało niezmienione przy wszystkich rodzajach procesów. W oparciu o przedstawione wyniki proponowane jest konstruowanie bariery jako struktury warstwowej, w której każda z warstw posiada skład kierunkujący jej działanie w stronę
jednego z rozważanych typów reakcji. Oczywiste jest, że skład pojedynczej warstwy ma
przede wszystkim za zadanie uprzywilejowanie jednego z procesów. Możliwe jest to również na drodze takiego przetworzenia przesączającego się przez warstwę roztworu, aby
ograniczyć jego możliwe interakcje z materiałem następnej warstwy. W modelowanym przypadku po procesie ustalania równowagi roztworu w obecności minerałów pochodzących
z popiołu lotnego praktycznie wyeliminowano reakcje wytrącania i rozpuszczania na dalszych etapach. Kolejność warstw powinna być tak dobrana, aby usuwane były najpierw jony łatwiejsze do usunięcia i łatwiej tworzące trudnorozpuszczalne sole.

5. Podsumowania i wnioski
Analizowane pierwiastki nie zostały wybrane przypadkowo. Ich własności chemiczne
są mocno zróżnicowane, co wynika z położenia w układzie okresowym. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.
Na szczególną uwagę zasługuje bor ze względu na jego właściwości: trudności usuwania z wód pitnych oraz przeznaczenie do rolniczego wykorzystania. Kwas borowy jest kwasem bardzo słabym. Jego bardzo zwiększa się w obecności związków organicznych zawierających w cząsteczce kilka grup OH.
Szczególnie w wodzie o dużym zasoleniu najczęściej występują w formie kompleksu
pochodnego kwasu borowego H3BO3, tj B(OH)–4. Połączenia te są podatne na kompleksowanie przez inne metale, a jednym z ważniejszych jest tworzenie par jonowych z jonami
magnezu (Mg2+). Powstaje wtedy kompleks w postaci: [MgB(OH)+4]. W podobny sposób
powstają kompleksy z jonami wapniowymi (Ca2+). Wg niektórych źródeł minimalne stężenie zarówno jednego, jak i drugiego jonu powinno wynosić ok. 1000 mg/l. Te właściwości
boru wykorzystano do symulacji jego usuwania z zanieczyszczonych wód na sorbentach
z popiołów lotnych. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z kompleksem obdarzonym ładunkiem ujemnym (–), z drugiej zaś dodatnim (+), co pozwala na dobór właściwych
popiołów lotnych jako odpowiednich sorbentów.
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W Polsce powszechnie występują uboczne produkty spalania (UPS) powstałe w wyniku spalania węgli kamiennych i brunatnych. O ile UPS z węgli kamiennych nie wykazują
znaczących różnic własności fizykochemicznych, to zróżnicowanie ich w obrębie węgli
brunatnych jest znaczne. Możemy wśród nich wyróżnić silnie zasadowe (rejon wydobycia
PAK), średnio zasadowe (Bełchatów) oraz obojętne lub kwaśne (Turoszów). Ten fakt był
podstawą wyboru jako sorbentu boru popiołów pochodzących z El. Turów. Ich kwaśny charakter wynika bowiem z dużej koncentracji związków glinu, a także żelaza, można więc było oczekiwać obecności polarnych centrów aktywnych zarówno na organicznej pozostałości
po spaleniu lignitów, jak i wtórnie wytrąconych tlenkach glinu i żelaza, a także glinokrzemianów.
Główną przesłanką, jaką kierowano się przy wyborze mediów, które mogłyby być
wykorzystane do budowy barier reaktywnych było założenie, iż powinno się wykorzystać
do tego celu materiały odpadowe. Z przeprowadzonego rozpoznania literaturowego wynika, że najlepiej do tego celu mogą się nadawać popioły lotne oraz odpowiednie produkty
na ich bazie.
W pracy przeprowadzono badania oraz analizę danych archiwalnych mających na celu
ocenę możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania do budowy sztucznych
barier geologicznych. Podstawowym imperatywem było założenie, że jeśli wynik pracy będzie pozytywny, to w miejsce naturalnych surowców takich jak iły czy też gliny, powszechnie zalecanych do tego celu, będzie można wykorzystać powstające w dużych ilościach odpady. Tym samym cel pracy spełniałby jeden z podstawowych postulatów paradygmatu zrównoważonego rozwoju, jakim jest oszczędzanie naturalnych surowców oraz niepowodowanie dewastacji krajobrazu w miejscu innym niż przeznaczone do składowania.
Uboczne produkty spalania, a szczególnie popioły lotne aktywowane wapnem w nich
zawartym lub z dodatkiem produktów suchego względnie półsuchego odsiarczania spalin,
przy odpowiednim sposobie formowania takiej sztucznej bariery geologicznej nie tylko nie
wywierają szkodliwego oddziaływania na środowisko, ale również wykazują wiele zalet.
Minimalny zasięg oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe wywoływany jest deponowaniem tylko pierwszej fazy kontaktu warstwy sztucznej bariery ze strumieniem wód podziemnych. Jest to skutek odsączania się nadmiaru wody zarobowej używanej do przygotowania gęstej zawiesiny, a następnie wypłukiwania pozostałych wód porowych oraz pozostałości części rozpuszczalnej. Należy jednak pamiętać, że zawierają one składniki reaktywne niezbędne z punktu widzenia działania bariery.
Wyróżniamy dwie formy barier:
1)
2)

barierę nieprzepuszczalną,
przepuszczalną, selektywną względem określonego jonu.

Barierę nieprzepuszczalną formuje się wspomnianą już metodą gęstej zawiesiny. Stosowany niezbędny nadmiar wody wynika z potrzeb technologicznych (możliwości tłoczenia przy odpowiedniej gęstości mieszaniny ubocznych produktów spalania) i z konieczności stymulowania procesów zestalania się bariery w formę sztucznej skały.
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Prawdopodobny mechanizm konsolidacji wykładzin protekcyjnych, wykonanych metodą gęstych zawiesin popiołów lotnych, tj. aktywnych wewnętrznie, przedstawia się następująco.
W mieszaninie popiołów lotnych, w szkliwie tlenków glinu i krzemu, wodorotlenek
wapniowy z fazy ciekłej ulega adsorpcji na ujemnie naładowanej powierzchni ziaren popiołów. Pod wpływem jonów OH– ziarna popiołu oddają stopniowo do roztworu jony sodowe
i potasowe. Może się to wiązać z utworzeniem na powierzchni bezpostaciowej cienkiej warstwy bogatej w krzemionkę i glin. Jony Na+ i K+ zwiększają zasadowość fazy ciekłej, co
zwiększa zawartość jonów krzemu H3SiO4– oraz glinu H4AlO4–. Jony te reagują z Ca2+,
tworząc hydraty z ziarnem pucolany. Roztwór bogaty w jony krzemu, glinu, sodu i potasu,
a także siarczany, powoduje powstawanie struktur etryngitowych.
W miarę powtarzania się sekwencji procesów prowadzących do powstawania ziaren
pucolany oraz zmniejszania się stężenia sodu i potasu następuje sukcesywne wypełnianie
wolnych objętości wokół ziaren popiołu przez hydraty. W miarę jak otoczki wypełniają się
produktami hydratacji, zwiększa się wytrzymałość struktury. Jednak dopóki otoczki nie
ulegną wypełnieniu, reakcja pucolanowa tylko nieznacznie przyczyni się do zwiększenia
wytrzymałości.
W związku ze znacznym udziałem glinu w popiołach, dodatek siarczanu wapnia sprzyja
także wzrostowi przereagowywania popiołów, gdyż w wyniku wytrącania się etryngitu powoduje on zmniejszenie stężenia jonów glinowych.
Na podstawie badań przeprowadzonych na składowisku Groszowice I stwierdzono, że
możliwe jest składowanie odpadów elektrownianych metodą gęstej zawiesiny emulgatu na
gruncie uprzednio uszczelnionym warstwą protekcyjną, wykonaną z popiołów lotnych wzbogaconych odpowiednią ilością wolnego wapna i jonów siarczynowych/siarczanowych. Wykonane obliczenia prognostyczne, dotyczące zmian jakości wód podziemnych po wprowadzeniu do nich prawdopodobnego ładunku zanieczyszczeń, pozwoliły na stwierdzenie, że
nie nastąpiła istotna zmiana ich jakości, co było podstawą do podjęcia decyzji o deponowaniu na odpowiednio zdrenowanym i uszczelnionym podłożu rodzimym.
Składowanie na gruncie rodzimym pozwala także na współdziałanie podłoża i emulgatu. Polega ono na uszczelnieniu porowatej struktury skalnej dna składowiska oraz kolmatacji bryły składowiska.
Procesy zestalania są pochodną charakterystycznej cechy popiołów lotnych, tj. właściwości pucolanowych. Dzięki nim pod wpływem roztworu wodorotlenku wapniowego oraz
jonów siarczanowych powstają praktycznie nierozpuszczalne wiązania charakterystyczne
dla spoiw wapiennych i wapienno-cementowych, a nawet cementowych. Są to glinokrzemiany, glinokrzemiany wapniowe i etryngit. Charakter tych połączeń jest skomplikowany,
jednak za pomocą analizy rentgenograficznej możliwe było zidentyfikowanie głównych faz
mineralnych. Teksturę i strukturę zeskalanej, sztucznej bariery oceniono na podstawie zdjęć
wykonanych na mikroskopie elektronowym. Badania te wsparte analizami chemicznymi
pozwoliły na przyjęcie parametrów liczbowych do modelu transportu jonów, dzięki któremu zasymulowano trwałość takiej bariery w okresie określonym w odpowiednich przepisach prawnych.
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Oceniono również pojemność sorpcyjną, a także pojemność buforową, mając na uwadze to, żeby skład hydrochemiczny wód porowych sprzyjał stabilizacji poszczególnych form
jonowych usuwanych jonów. Istotnym rezultatem przeprowadzonych badań jest udokumentowanie tezy o konieczności warstwowego formowania sztucznej bariery geologicznej na
bazie ubocznych produktów spalania. Istota tego zalecenia polega na wykorzystaniu wód
odciekających grawitacyjnie do stymulowania procesów wiązania w warstwie zaformowanej wcześniej. Wody te są bowiem bogate w jony wapnia i siarczanowe, co przy wysokim pH
stwarza korzystne warunki do powstawania wspomnianych już wiązań glinokrzemianowych.
Rozważania teoretyczne oraz rezultaty doświadczeń pozwoliły na zamodelowanie kolejności usytuowania barier selektywnych względem rozważanych jonów. Ich cech zostały
tak dobrane, aby fakt usuwania jednego jonu nie wpływał znacząco na pracę pozostałych.
Ostatecznie zdecydowano na następujący układ barier: pierwsza z nich, zbudowana na bazie popiołów fluidalnych z węgli brunatnych pochodzących z rejonu Turoszowa, ma za zadanie usuwanie jonów boru. Mechanizm procesu prawdopodobnie polega na wiązaniu
kompleksów par jonowych.
Sumując stan wiedzy w świetle literatury, rozważania teoretyczne i wyniki badań i analiz
można wysnuć następujące wnioski:
1)

przeprowadzone studia literaturowe oraz badania wykazały możliwość zastosowania
UPS do formowania zarówno barier przepuszczalnych, jak i nieprzepuszczalnych;
2) zróżnicowane własności UPS umożliwiają wykorzystanie w procesach usuwania wybranych jonów procesów wymiany jonowej, sorpcji powierzchniowej oraz reakcji wytrącania;
3) do usuwania arsenu i boru najlepiej nadają się UPS pochodzące ze spalania węgli brunatnych o podwyższonej zawartości wapnia oraz części palnych pochodzących z lignitów;
4) badania wykazały również, że zgodnie z oczekiwaniami związki baru usuwane są
w reakcjach współstrącenia z siarczanami wapnia;
5) jony strontu usuwane są z zanieczyszczonych wód w procesach sorpcji jonowymiennej;
6) bor i arsen usuwane są z roztworu w procesach kompleksacji powierzchniowej;
7) Wyniki doświadczeń pozwoliły na uszczegółowienie członu chemicznego w równaniu
transportu masy;
8) w celu obliczania własności hydrochemicznych wód porowych wypełniających barierę
skonstruowano kod FlModel umożliwiający obliczenia procesów zachodzących w tych
wodach. Wykazał on swoją użyteczność zwłaszcza podczas symulacji pracy barier nieprzepuszczalnych;
9) Wykorzystując modelowanie pola hydrodynamicznego rejonu Tarnowskich Gór zaproponowano lokalizację barier na określonym kierunku spływu zanieczyszczeń. Bariera
nieprzepuszczalna umożliwia odpowiednie ukierunkowanie strumienia do systemu
barier aktywnych dobranych odpowiednio do usuwanych jonów;
10) opracowane i wykorzystane narzędzia służące symulacji stanowią podstawę pakietu
obliczeniowego przeznaczonego do budowy barier w określonych warunkach pola hydrodynamicznego.
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ZAGROŻENIA WODNE
W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
W GÓRNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM
W DOBIE RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA**

1. Wstęp
O zagrożeniach wodnych w węglowym górnictwie podziemnym w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) mówi się od czasu wejścia z eksploatacją górniczą w obszary
górotworu położone poniżej zwierciadła wód podziemnych. Początkowo „walka” z wodą
polegała głównie na konieczności drenażu górotworu do stanu umożliwiającego podjęcie
bezpiecznej eksploatacji górniczej. W tym okresie dominujące były zagrożenia wodne i częściowo związane z nimi zagrożenia geomechaniczne (inne zagrożenia naturalne pojawiały
się w miarę odwadniania górotworu i schodzenia z eksploatacją w jego głąb). Natomiast
w czasie intensywnego rozwoju górnictwa okresu 20-lecia międzywojennego i później
w okresie lat 50–80. ubiegłego stulecia następował wyraźny wzrost zagrożeń wodnych
przejawiający się wzrostem liczby wdarć wody lub wody z luźnym materiałem skalnym do
czynnych wyrobisk górniczych. Okres ten charakteryzował się słabiej rozwiniętymi technikami zabezpieczeń, przepisami prawa, które w znikomym stopniu uwzględniały zagadnienia rozpoznawania i dokumentowania zagrożeń wodnych. Niebagatelną rolę odgrywał
w tym czasie brak współdziałania w rozpoznawaniu i zwalczaniu wzajemnie nakładających
się różnych zagrożeń górniczych (tzw. zagrożenia skojarzone).
Obowiązujące w górnictwie od lat 70. ubiegłego wieku przepisy określają zagrożenie
wodne jako możliwość wdarcia się wody lub wody z luźnym materiałem skalnym do czynnych wyrobisk górniczych, które stwarza zagrożenie dla załogi lub ciągłości ruchu zakładu
górniczego. Jak już wynika z samej definicji, zagrożenie wodne wdarciem może zaistnieć
wówczas, gdy możliwości techniczne jego neutralizacji nie są wystarczające. Zasadniczym
*
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kryterium oceny zagrożenia wodnego jest obecnie charakter i wielkość źródła zagrożenia,
czego wyrazem w latach 70. było stworzenie w Polsce podziału źródeł zagrożenia wodnego
z uwagi na tzw. swobodę ruchu wody na dwie grupy [13, 18]. Do I grupy tzw. źródeł zagrożenia o nieograniczonej swobodzie ruchu wody zaliczono zbiorniki i cieki powierzchniowe, zbiorniki w wyrobiskach górniczych i pustkach krasowych. Do II grupy źródeł zagrożenia wodnego o ograniczonej swobodzie ruchu wody zaliczono zawodnione uskoki,
szczeliny i warstwy wodonośne oraz niezlikwidowane otwory wiertnicze. Jednocześnie
w latach 70. i 80. eksploatacja górnicza prowadzona była już w górotworze w znacznym
stopniu odwodnionym. Stosowano coraz to bardziej nowoczesne techniki eksploatacji, maszyny górnicze i obudowy oraz formułowano bardziej rygorystyczne i przystosowane do
realiów przepisy prawa [9].
Z nastaniem lat 90., ubiegłego stulecia podjęto restrukturyzację profilu górnictwa,
która polegała przede wszystkim na ograniczeniu wydobycia z poziomu 200 mln ton/rok
(w latach 70.) do poziomu faktycznych potrzeb gospodarczych. Ograniczenia te skutkowały
jednak zamykaniem kopalń i tworzeniem w części z nich rozległych zbiorników wodnych
o bardzo dużych pojemnościach. Pomimo ustabilizowania się po 1997 r. sytuacji w zakresie
notowanej liczby wdarć (równej 0 — odnotowano tylko dwa tzw. wzmożone dopływy wód
— rys. 1), skala i stan zagrożeń wodnych diametralnie się zmieniły.

Rys. 1. Liczba wdarć do czynnych wyrobisk górniczych w latach 1944–2005 [8, 18]

Skala rozcięcia i zruszenia górotworu robotami górniczymi, podchodzenie z eksploatacją górniczą w pobliże zbiorników wodnych, zmiany właściwości górotworu w wyniku
jego wtórnego nasycania wodą oraz prowadzenie eksploatacji podpoziomowej stały się głównymi czynnikami, które mogą w przyszłości decydować o wzroście zagrożenia wodnego.

2. Niektóre zmiany środowiska geologicznego
w związku z zatapianiem kopalń
Okres restrukturyzacji górnictwa często identyfikowany z postępującą intensywną li2
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kwidacją kopalń datuje się na pierwszą połowę ostatniej dekady ubiegłego stulecia. W okresie
przeszło 10 ostatnich lat zlikwidowanych zostało blisko 30 kopalń węgla. We wszystkich
przypadkach likwidacja polegała na zakończeniu eksploatacji górniczej i izolacji nieczynnych wyrobisk. W tym czasie w oparciu o rozeznanie istniejących i prawdopodobnych połączeń hydraulicznych pomiędzy kopalniami ustalono, w których kopalniach i w jakim czasie można wyłączyć, zmienić lub pozostawić odwadnianie.
W kilku byłych kopalniach węgla do chwili obecnej zatopiono dotąd tylko część
wyrobisk górniczych. Ogromne zbiorniki wodne utworzono m.in. w kopalniach: „Grodziec”,
„Paryż”, „Saturn”, „Sosnowiec”, „Porąbka-Klimontów”, „Niwka-Modrzejów”, „KatowiceKleofas”, „Gliwice”, „Pstrowski”, „Miechowice”, niemal w każdym przypadku o pojemności dochodzącej do wielu mln m3 wody. W trzech byłych kopalniach: „Siersza”, „Morcinek” i „1-Maja” oraz w „Ruchu II” kopalni „Janina” aktualnie trwa zatapianie wyrobisk
górniczych, a w pozostałych odwadnianie pozostało bez zmian lub przejęły je kopalnie sąsiednie.
Utrzymanie obecnego stanu odwadniania zatopionych wyrobisk górniczych ma na celu ochronę czynnych kopalń przed nadmiernym przepływem wód z kopalń zlikwidowanych
i zatopieniem systemu odwadniania którejkolwiek spośród kopalń czynnych lub przed
kosztowną przebudową ich systemów odwadniania.
Utrzymanie systemu odwadniania w kopalniach zlikwidowanych spełnia także rolę
ochrony dla pól czynnej eksploatacji górniczej i pól rezerwowych przed wystąpieniem zagrożenia wodnego. Oddziaływanie wód takiego zbiornika na otoczenie jest niewątpliwe, co
powoduje, że zbiorniki takie nie pozostają obojętne dla właściwości środowiska geologicznego otaczającego obszary kopalń zlikwidowanych, które dotąd funkcjonowały jako pola
rezerwowe lub resztki. Za prawdopodobne należy uznać wtórne nasycanie się wodą górotworu wokół zbiorników, odtwarzanie poziomów wodonośnych i zawodnienie wcześniej
odwodnionych szczelin uskokowych. W polach eksploatacji górniczej prowadzonej w sąsiedztwie zbiorników w kopalniach zlikwidowanych należy oczekiwać wzrostu przepływów — przesączania się wód ze zbiorników do stref nadzawałowych, stref szczelin poeksploatacyjnych, pustek Webera itp. Konsekwencją tego będzie w przyszłości możliwy wzrost
zawodnienia górotworu, a dla eksploatacji górniczej prowadzonej i planowanej w pobliżu
kopalń zatopionych wzrost dopływów wód o trudnym do ustalenia natężeniu.
Zatapianie wyrobisk górniczych prowadzi do szeregu zmian środowiska geologicznego otaczającego zatapiane wyrobiska górnicze i zroby poeksploatacyjne. Zdaniem autora
ma to szczególne znaczenie dla funkcjonowania w zlikwidowanych kopalniach pompowni,
których podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie kopalń czynnych przed nadmiernym
dopływem wody. Zakres tych zmian jest inny w przypadku górotworu położonego powyżej
dynamicznego zwierciadła wody, inny w strefie wahań po ustabilizowaniu się go w wyniku
pompowania lub po spiętrzeniu, a inny poniżej zakresu wahań zwierciadła. W strefie nadwodnej tworzonego lub utworzonego zbiornika wody (umowna strefa aeracji — I, II i III)
zakres zmian zachodzących w górotworze jest bardzo zróżnicowany w zależności od zakresu spiętrzenia wody (strefa IV) oraz ustalonych miąższości tzw. zbiorników retencyj3
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nego (strefa III) i awaryjnego-buforowego (strefa II) (rys. 2).

Rys. 2. Schemat strefowości pionowej warunków naturalnych w złożu w związku
z tworzeniem się zbiornika wody w nieczynnych wyrobiskach górniczych:
PG — pompownia głębinowa, ZR/ZB — zakres (zbiornik) roboczy i buforowy

Zachowanie się górotworu w strefie I podporządkowane jest stanom związanym
z drenażem górotworu i sczerpywaniem resztek statycznych zasobów wód i z zasobów dynamicznych. W tej strefie w kopalniach czynnych i zlikwidowanych dominują procesy
związane z infiltracją wody z powierzchni i utworów nadkładu (ze strefy 0), przy częściowym udrożnieniu górotworu wpływami eksploatacji górniczej. W tej strefie ma swój wpływ
oddziaływanie atmosfery kopalnianej i związanych z nią procesów wietrzeniowych (głównie na etapie eksploatacji), a także wód infiltracyjnych. Wody infiltracyjne spływają wprawdzie do najniżej położonych partii kopalni (w kopalni zlikwidowanej do zbiornika) na ogół
uprzywilejowanymi drogami, jak szczeliny naturalne — tektoniczne i poeksploatacyjne, to
jednak powodują zawilgocenie górotworu na drodze spływu, powodując przynajmniej
częściowe nasycenie (np. kapilarne) skał wodą. Odwodniony górotwór charakteryzuje się
podwyższonymi wartościami parametrów wytrzymałościowych, a obniżonymi parametrów
odkształceniowych. Wilgotność skał zbliżająca się do wilgotności stanu tzw. powietrznosuchego może wystąpić w warunkach wysokich temperatur skał i skał o małej porowatości.
W tych warunkach należy liczyć się ze spadkiem wartości parametrów hydrogeologicznych
skał (kolmatacja por) i parametrów odkształceniowych nawet w przypadku skał iłowcowych, a zwłaszcza mułowcowych oraz ze wzrostem wytrzymałości skał.
Zachowanie się górotworu w strefie II jest podobne jak w strefie I, lecz z uwagi na
zbliżanie się do zwierciadła wody w tworzonym zbiorniku większą rolę odgrywa wzrost
wilgotności atmosfery kopalnianej. Istotne w tej strefie może być zawodnienie górotworu
związane wprawdzie z krótkotrwałym i sporadycznym zawodnieniem górotworu w wyniku
np. awaryjnego spiętrzania wody, jednak powodującym większe niż w strefie I nasycenie
skał wodą. Strefa II wydzielona z racji statusu dla zbiornika (zbiornik awaryjny w pompowni głębinowej) już z założenia nie powinna być strefą nawadnianą (jedynie w sytua-
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cjach awaryjnych). Stąd trzeba przyjąć, że po awaryjnym nawodnieniu górotworu należy
liczyć się z częściowym wypełnieniem przez wodę wolnych przestrzeni w porach i szczelinach w dłuższym okresie, a warunki geomechaniczne w niej panujące będą nieco gorsze
niż w strefie I. Największy wpływ zbiornika powstałego w zrobach zlikwidowanej kopalni
zaznaczy się w strefie II w związku z ewentualnym podsiąkaniem kapilarnym wody od strony
górnej granicy zbiornika retencyjnego (maksymalnego spiętrzenia wody w cyklu pracy
pompowni).
Zachowanie się górotworu w strefie III — strefie permanentnych wahań zwierciadła
wody związanych z pracą pompowni oraz strefie odpływu wody ze zbiornika — może
w znacznej mierze rzutować na zachowanie się wolnych przestrzeni, zwłaszcza w obrębie
zrobów zawałowych. Niezależnie od wytrzymałości skał nasycanych i odwadnianych w cyklu pompowań i wypełniania zbiornika retencyjnego wodą zachodzi w tej strefie ciągły
proces osłabiania skał. Biorąc pod uwagę fakt, że zbiornik w likwidowanej kopalni obejmuje zroby różnych pokładów, położonych pośród różnych wydzieleń litologicznych, niekiedy
o bardzo odmiennych własnościach, skutkiem takich zmian w strefie III musi być powolna
utrata pojemności przez zbiornik retencyjny, spowodowana początkowo wypełnianiem porów skał i szczelin wodą, a później zaciskaniem wolnych przestrzeni (zwłaszcza na odcinkach występowania słabych skał iłowcowych). W zależności od warunków geomechanicznych proces ten może zachodzić szybciej lub wolniej. Skały w tej strefie, w kolejnych
cyklach wahań zwierciadła wody w pompowni, po początkowym cyklu pompowań i nasyceniu wolnych przestrzeni wodą praktycznie nie są zdolne do dalszego przyjmowania
wody. Zapewne podobnie zachowują się skały strefy filtracji wody ze zbiornika do najbliższych baz drenażu, przy czym przy przepływie wody dochodzi czynnik rozmywania
skał, zwłaszcza słabych. W wyniku wahań zwierciadła wody i procesów filtracji (ruchu wody) dochodzi do łatwej destrukcji głównie skał iłowcowych, łatwo rozmakalnych i rozmywanych. Ciśnienie pionowe górotworu, które na nie działa, oddziałuje w różny sposób
w zależności od głębokości i gęstości ośrodka skalnego zalegającego wyżej, zwykle prowadząc do powolnego zaciskania wolnych przestrzeni szczelin i zrobów.
W strefie IV — w pełni zawodniona strefa zbiornika — procesy geomechaniczne
odgrywają już mniejszą rolę, z uwagi na wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni wodą. Zatapianie kopalń i wypełnianie się leja depresji powoduje zmianę warunków hydrogeologicznych w otoczeniu istniejących pustek. Z jednej strony woda powoduje obniżenie
naturalnych cech wytrzymałościowych poszczególnych warstw skalnych oraz górotworu
jako całości, z drugiej jednak strony podnoszące się zwierciadło wody powoduje wzrost
ciśnień porowych, a tym samym zmniejszenie naprężeń efektywnych, co z kolei poprawia
stateczność górotworu wokół pustki. Przyjmuje się, że wypełnianie pustki wodą jest korzystne, gdyż woda stanowi szczególny rodzaj „podsadzki” w doskonały sposób wypełniającej wolne przestrzenie i bardzo mało ściśliwej. Jest to jednak czynnik zwiększający zagrożenie wodne dla kopalń prowadzących eksploatację w sąsiedztwie utworzonego zbiornika wodnego.
Strefa „0” (utwory nadkładu) odgrywa ważną rolę w końcowej fazie zatapiania
5
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kopalni, gdzie w zależności od wykształcenia litologicznego i zawodnienia utworów nadkładu proces zatapiania może „przyspieszyć” lub „zwolnić”, a spiętrzana woda może wywołać negatywne skutki na powierzchni.

3. Zagrożenia wodne
w związku z tworzeniem zbiorników wodnych
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych
W okresie funkcjonowania górnictwa podziemnego wypracowanych zostało szereg metod oceny zagrożeń wodnych i sposobów zabezpieczeń przeciwzagrożeniowych (odwadnianie, ocena stateczności i szczelności filarów, korków, tam itp.). Stan wiedzy na ich temat
zawarty jest w pracach m.in.: Sztelaka [22], Palarskiego [15], Wilka (red.) [23], Szczepańskiego i in. [21], Mazurkiewicza i Piotrkowskiego [14], Konstantynowicza i in. [13],
Rogoża [17, 18], Konopki (red.) [12].
W ocenie skali zagrożenia wodnego jako wielkości (pojemności) zbiornika, oprócz stosowanego w praktyce współczynnika pojemności wodnej zrobów poeksploatacyjnych c [16]
w ostatnich latach (po 1999 r.) w prognozowaniu pojemności wodnej zbiorników wodnych
z powodzeniem zastosowano nowe metody badań, m.in. metodę wskaźnika chłonności wodnej górotworu (dch, Dch) oraz nową metodę (nasycania kapilarnego) oceny odsączalności
grawitacyjnej skał (µNK) [3, 4, 6]. Wskazane nowe metody badawcze powstały ściśle w celu
ich zastosowania do sparametryzowania i oceny źródeł zagrożenia wodnego, jakim są podziemne zbiorniki wodne w likwidowanych wyrobiskach górniczych.
W identyfikacji źródeł i badaniach stanu zagrożenia wodnego w podziemnych zakładach górniczych proponuje się powiązanie kilku czynników o pojemności i trwałości wolnych przestrzeni, w tym własności fizykomechanicznych górotworu i własności hydrogeologicznych skał oraz zróżnicowania budowy litologicznej i tektoniki GZW [8]. Już tylko z uwagi na zróżnicowanie w budowie geologicznej GZW i rejonizację hydrogeologiczną
zagłębia [20] obserwowane były istotne różnice w zdolności do gromadzenia wód w zrobach kopalń położonych w różnych częściach GZW. Podobnie budowa geologiczna i właściwości geomechaniczne skał i górotworu muszą wpływać na różnicowanie się i zdolność
przepływu wód — swobodę ruchu wody w górotworze, a co za tym idzie na dobór środków
niezbędnych do neutralizacji zagrożenia wodnego.
Jak już wynika z badań podstawowych odnoszących się do wzajemnych relacji własności ośrodka skalnego, w różnych stanach nasycenia wodą [2, 8, 10, 11] własności fizykomechaniczne skał zmieniają się w szerokim zakresie (rys. 3). Zdaniem autora powoduje
to także istotne zróżnicowanie w zachowaniu się wolnych przestrzeni zdolnych do retencjonowania wód dołowych.
Zachowanie się skał i górotworu jest odmienne w warunkach górotworu zdrenowanego z wód od zachowania się skał i górotworu położonych w zasięgu wpływu i oddziaływania zbiorników wodnych tworzonych w zlikwidowanych kopalniach (strefa III). Zróżnico6

188

wanie to jest niezależne od różnic własności wynikających z wieku, głębokości i budowy
petrograficznej tych samych typów skał karbońskich pochodzących z różnych rejonów GZW.
Szczególnie „wrażliwe” na działanie wody są skały wodochłonne oraz położone w strefach zruszenia górotworu powstałych po eksploatacji pokładów węgla lub reaktywowanych
tą eksploatacją stref tektonicznych. Przykładem przejawów wpływu zawodnienia górotworu na ocenę skali zagrożenia wodnego niech będą istotne rozbieżności w oszacowaniach
pojemności wodnej zrobów mierzone krotnością wartości wyniku pojemności wodnej wyrobisk górniczych w stosunku do później wykonanych obserwacji polowych przebiegu zatapiania lub odwadniania zbiorników w podziemiach kopalń.

Rys. 3. Wytrzymałość na ściskanie skał karbońskich GZW w stanie powietrzno-suchym (Rcps)
i w wyniku nasycania ich wodą (piaskowce i mułowce nasycano kapilarnie — Rcnk)
według [7]

Przebieg i czas zachodzenia zmian w pojemności wodnej zrobów zawałowych może
być bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników powodujących zmiany pojemności
od chwili zaistnienia zawału chaotycznego aż do czasu wygaszenia poeksploatacyjnych
ruchów powierzchni i później do momentu ewentualnej ponownej aktywacji zrobów związanej z procesem ich zatapiania (rys. 4).
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Rys. 4. Hipotetyczna zmiana wartości współczynnika pojemności wodnej zrobów c
od stanu nasypowego (cN) do współczynnika na określonej głębokości (cH) w przedziale czasowym:
zawał chaotyczny (t0) — niecka obniżeniowa (t1) według [5]

Generalnie, w otoczeniu górotworu scharakteryzowanego jako mocny oczekiwana jest
wysoka stateczność wyrobisk górniczych i wolnych przestrzeni, niewiele zmieniająca się
w bardzo długim okresie, nawet pod wpływem oddziaływania wody. Miarą skali zagrożenia
w takim przypadku byłaby pojemność zbiornika w zestawieniu z przepustowością ewentualnego połączenia i możliwością odbioru wód w rejonie odwadniania oraz możliwością
zabezpieczenia czynnych wyrobisk lub jej brakiem.
Na przykładzie wyników pochodzących z badania próbek piaskowców średnioziarnistych (rys. 4), zakładając tę samą głębokość wyrobisk około 500 m, można hipotetycznie
rozważać zachowanie się zrobów i górotworu z nich zbudowanych:
1)

2)

8

Piaskowce o wysokiej wytrzymałości na ściskanie po nasyceniu ich wodą zachowują
wytrzymałość znacznie przewyższającą ciśnienie pionowe wynikające z głębokości
i ciężaru skał nadległych. Można sądzić, że ich wytrzymałość tzw. resztkowa po przejściu górotworu w zawał jest na tyle wysoka, że ewentualna dalsza destrukcja skał
w obrębie rumoszu zawałowego następować może w długim czasie. Uśredniony dla
GZW współczynnik pojemności wodnej zrobów według Rogoża [16] może mieć wartość w istotnym stopniu zaniżoną w stosunku do rzeczywistej. Przepuszczalność zrobów związana będzie zapewne głównie ze strefą zrobową i szczelinami położonymi
bezpośrednio nad tą strefą, a nie wysoko położonym układem szczelin nad wyrobiskami, i może cechować się wartościami znacznie wyższymi od oczekiwanych. Z uwagi na daleką propagację szczelin w górotworze prawdopodobny jest daleki zasięg odwadniania, a następnie wypełniania górotworu wodą. Związana z tym jest także wysoka chłonność wodna górotworu wynikająca głównie z chłonności wodnej szczelin
i przestrzeni międzyziarnowych [4].
Po spiętrzeniu wody w górotworze zbudowanym z piaskowców o niskiej wytrzymałości na ściskanie po nasyceniu skał wodą obniżają one swą wytrzymałość znacznie
poniżej wartości ciśnienia pionowego wynikającego z głębokości i ciężaru skał nad-

190

ległych. Zmiany w strukturze skał budujących rumosz zawałowy wynikają już z samej
predyspozycji do rozpadu skał w wyniku działania wody [10]. Może to być, oprócz
działającego nacisku skał wyżej ległych, jedną z przyczyn dezintegracji skał i zmian
pojemności wodnej rumoszu zawałowego [1, 5]. Wytrzymałość resztkowa skał po zniszczeniu ich struktury w wyniku zawału jest na tyle niska, że destrukcja skał w obrębie
zawału może być procesem szybko zachodzącym i prowadzącym do całkowitego
zaciśnięcia zrobów. Uśredniona dla GZW wartość współczynnika pojemności wodnej
zrobów według Rogoża [16] może być w istotnym stopniu zawyżona w stosunku do
rzeczywistej. Przepuszczalność zrobów może być związana głównie ze strefą nadzrobową, a nie z układem wolnych przestrzeni w zrobach i jako zbliżona do przepuszczalności skał może cechować się znacznie niższymi wartościami od oczekiwanych. Chłonność wodna górotworu związana będzie głównie z wodochłonnością skał i zbliżona
będzie do jego pojemności wodnej [4].
Posługując się przesłankami wynikającymi między innymi z badań fizykomechanicznych własności skał karbońskich GZW, zwłaszcza wytrzymałości na ściskanie oraz wytrzymałości resztkowej skał, badanych dla różnych stanów wilgotności, a także wynikami badań jakości masywu skalnego autor widzi potrzebę modyfikacji klasyfikacji źródeł zagrożenia wodnego dla podziemnego górnictwa węglowego.
Wstępnie proponuje się rozszerzenie oceny źródeł zagrożenia wodnego z dwu do
trzech grup [8]:
— Do I grupy źródeł zagrożenia wodnego, oprócz zbiorników i cieków powierzchniowych
oraz pustek krasowych, można byłoby zaliczyć część zrobów i wyrobisk korytarzowych, zwłaszcza położonych w otoczeniu górotworu strukturalnie i litologicznie mocnego i mało wrażliwego na oddziaływanie wody, o własnościach wytrzymałościowych
skał znacznie przewyższających ciśnienie pionowe górotworu.
— Do grupy II proponuje się zaliczenie, oprócz uskoków, szczelin i warstw wodonośnych, stref wpływów eksploatacji górniczej w przewidywanym zasięgu szczelin poeksploatacyjnych, wyrobisk górniczych, w tym: częściowo zlikwidowanych, wyrabowanych, podsadzonych i doszczelnianych materiałem słabo zestalającym się, które
byłyby położone w otoczeniu górotworu o średnich parametrach wytrzymałościowych
skał, zbliżonych do wartości ciśnienia pionowego górotworu i średnio wrażliwych na
oddziaływanie wody.
— Do grupy III, oprócz niezlikwidowanych otworów wiertniczych, proponuje się zaliczyć również wyrobiska górnicze, które nie zostały zaliczone do I i do II grupy źródeł
zagrożenia wodnego, w tym położone w otoczeniu górotworu słabego i bardzo słabego
o znacznej odkształcalności skał, w którym wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość
resztkowa skał, szczególnie tych badanych w stanie tzw. powietrzno-suchym, jest
znacząco mniejsza niż wartość ciśnienia pionowego górotworu, a także wyrobiska doszczelniane dobrze zestalającymi się mieszaninami mineralno-wodnymi. Środowisko
geologiczne można określić jako bardzo wrażliwe na oddziaływanie wody.
9
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4. Podsumowanie
Wobec znaczącego zakresu likwidacji kopalń w wielu rejonach górniczych od wielu
lat coraz większą wagę przykłada się do środowiskowych skutków likwidacji, a mniejszą
do ewentualnych zagrożeń wodnych w rozumieniu tego zagrożenia jako wdarcia wód lub
wody z luźnym materiałem skalnym, które stwarza zagrożenie dla załogi lub ruchu zakładu
górniczego. W każdym górnictwie podziemnym niewątpliwy problem stanowi neutralizacja
lub likwidacja dużych i odnawialnych źródeł zagrożenia wodnego, choć dla życia ludzkiego może być groźne zarówno wdarcie wód z basenu morskiego, pod którego dnem prowadzone są roboty górnicze, jak i ze zbiornika o pojemności kilkunastu m3 wody zatrzymanej
w pochyłym chodniku [19, 23]. Metody rozpoznawania zagrożenia wodnego oraz jego
zwalczania od blisko 40 lat prezentowane są w licznych publikacjach krajowych i rzadziej
zagranicznych w niezmienionej lub mało zmienionej formie. Jak wynika z analizy literatury, stan wiedzy na temat zagrożeń wodnych praktycznie nie zmienił się od lat 70–80.
ubiegłego wieku.
W ostatnich latach mamy do czynienia z procesem restrukturyzacji górnictwa węglowego w Polsce i z dokonaną w związku z nim likwidacją szeregu kopalń węglowych z ich
częściowym lub całkowitym zatapianiem włącznie. W związku z likwidacją coraz większych
obszarów górniczych tworzy się wiele nowych antropogenicznych zbiorników wodnych
o pojemnościach liczonych w mln m3 wody. Niezależnie od przyczyn, ostatnio coraz częściej
rozważa się możliwości bądź to całkowitego wyłączenia odwadniania, bądź też takiego
spiętrzenia wód, które pozwoliłoby zminimalizować ilość wód konieczną do wypompowania na powierzchnię. Wraz z procesem spiętrzania wód w zlikwidowanych kopalniach
przewidywać należy zarówno wzrost niekontrolowanych przepływów wód w kierunku najbliższych baz drenażu (odwadnianych wyrobisk), jak i wzrost nasycania się wodą górotworu wokół zatapianych wyrobisk górniczych. Tym samym przewiduje się w przyszłości wzrost
zagrożeń wodnych, których źródłem mogą stać się ogromne zbiorniki wodne z wodami pod
wysokim ciśnieniem, utworzone w wyrobiskach zlikwidowanych kopalń, i warstwy ponownie nawodnionego górotworu. Jak wynika z powyższego, podejście do zagrożeń wodnych wywodzące się z końca lat 70. i 80. powinno ulec modyfikacji, a klasyfikacja źródeł
zagrożenia wodnego powstałych w wyniku eksploatacji górniczej, a także skala tegoż
zagrożenia powinny być przedmiotem dostosowania do obecnych i spodziewanych w przyszłości warunków hydrogeologicznych oraz określenia bardziej szczegółowych i pełnych
kryteriów oceny niż tylko swoboda ruchu wody.
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ZAWARTOŚĆ RTĘCI
JAKO POTENCJALNY CZYNNIK
OGRANICZAJĄCY WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ
WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO**

1. Wstęp
Rtęć jest jednym z bardziej toksycznych pierwiastków. Jak się ocenia, stężenie rtęci
w środowisku przyrodniczym wzrosło dwu-trzykrotnie w stosunku do okresu przed rozwojem przemysłowym. Spośród wszystkich pierwiastków metali ciężkich rtęć wykazuje się największą lotnością oraz podatnością do przemian chemicznych. Toksyczne oddziaływanie
rtęci wynika głównie z jej zdolności do kumulacji w środowisku przyrodniczym. Do organizmu człowieka dostaje się głównie przez pożywienie (łańcuch pokarmowy) oraz przez
powietrze (wzdychanie i wchłanianie przez skórę).
W szeregu publikacji zawartości rtęci w minerałach i substancjach podawane są w różnych jednostkach. Najczęściej — z uwagi na relatywnie niewielką wartość liczbową — są
to ppb (parts per billion — części na miliard) lub ppm (parts per million — części na milion), ewentualnie gramy Hg na tonę surowca. W niniejszym artykule stężenia te wyrażano
w ppb. Poniżej podano relacje pomiędzy tymi jednostkami:
ppb = µg/kg = 10-3 ppm = 10-3 g/Mg = mg/Mg
ppm = mg/kg = g/Mg = 103 ppb
Według informacji podanych w pracy [2] znanych jest ponad 60 minerałów rtęci, z których najważniejsze to rtęć rodzima i cynober (HgS).
Szacowane zawartości rtęci w skałach przedstawia rysunek 1, który pokazuje zakres

*
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ich zmienności (wartości minimalne i maksymalne) oraz zawartości średnie.
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Rys. 1. Wahania zawartości rtęci w skałach [2]

W Polsce brak jest złóż rud rtęci. Rtęć nie jest też odzyskiwana, choć istotne jej ilości
są uwalniane do atmosfery podczas spalania węgla oraz przetwórstwa rud miedzi [10]. Potwierdza to poniższe zestawienie (tab. 1): prawie 70% rtęci zawartej w surowcach wydobywanych w Polsce znajduje się w surowcach energetycznych, czyli w węglu brunatnym i kamiennym.
TABELA 1
Rozkład zawartości rtęci w wydobywanych surowcach [2]
Surowiec

Zawartości rtęci, %

Węgiel brunatny

48,4

Rudy miedzi

29,2

Węgiel kamienny

19,4

Rudy cynku i ołowiu

1,6

Surowce ilaste

0,8

Surowce węglanowe

0,6

2. Zawartość rtęci w złożach węgla kamiennego i brunatnego
2
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Podstawowy problem z oceną zawartości rtęci w polskich węglach w wynika z faktu,
iż obecnie nie są prowadzone systematyczne badania odnoszące się do tego pierwiastka.
Pełny zestaw analiz wykonuje się w zasadzie tylko dla parametrów uznawanych za cenotwórcze (jak wartość opałowa, zawartość popiołu, siarki i wilgoci), natomiast analizy węgli
na zawartość rtęci prowadzone są tylko sporadycznie.
Poniżej przedstawiono szacowane wielkości zawartości rtęci w węglu kamiennym
i brunatnym. Informacje w tej części artykułu opracowano na bazie publikacji [2, 7, 9], prezentujących wyniki badań wykonywanych przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG),
Centralne Laboratorium Energopomiaru (CLE) i Główny Instytut Górnictwa (GIG).
2.1. Węgiel kamienny
Rysunek 2 przedstawia wyniki badań PIG — badania prowadzone od 1997 roku obejmowały także kopalnie obecnie już zlikwidowane. Zawartość rtęci w węglu z badanych kopalń waha się w szerokich granicach od 1 ppb do 967 ppb. Największe zawartości stwierdzono w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym, gdzie aktualnie nie prowadzi się już eksploatacji węgla. PIG [2] interpretuje, że te podwyższone zawartości rtęci mogą być wynikiem
licznych erupcji i intruzji skał magmowych, jakim podlegały złoża tego zagłębia.
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Rys. 2. Zmienność zawartości Hg w węglu kamiennym w wybranych kopalniach [2]

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) największe zawartości rtęci występują
w kopalniach „Brzeszcze”, „Jaworzno” i „Siersza”, a więc w kopalniach we wschodniej
części tego Zagłębia, oraz w kopalni „Halemba”, gdzie maksymalne zawartości rtęci dochodzą do poziomu 758 ppb. Mimo wysokich maksymalnych zawartości rtęci w węglu
3
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z „Halemby” wartości średnie w tej kopalni są porównywalne do wyników uzyskanych
w „Sierszy” i „Jaworznie”.
Na podobnym poziomie (średnio 105 ppb) jest także zawartość rtęci w kopalni
„Bogdanka”. Jednak — jak podają autorzy [2] — w Lubelskim Zagłębiu Węglowym większa zawartość rtęci występuje w skałach płonnych towarzyszących węglowi kamiennemu:
średnia zawartość rtęci w iłowcach z tej kopalni to poziom około 180 ppb przy zmienności
w zakresie 23 do 925 ppb.
Dla przebadanych węgli kamiennych średnia zawartość rtęci wyniosła 85 ppb (rys. 2
— WK razem).
W pracy [7] z kolei zaprezentowane wyniki badań dotyczą średnich zawartości rtęci
w węglu z kopalń należących do Katowickiego Holdingu Węglowego (wyniki podano za
publikacją K. Bojarskiej). Kopalnie te położone są w centralnej części GZW.
Dla KHW średnia zawartość rtęci wynosi około 140 ppb. Najwyższe zawartości
(145÷163 ppb) stwierdzono w kopaniach „Wujek”, „Mysłowice” i „Murcki”. W tabeli 2 zestawiono wyniki badań według [2, 7] — dla kopalń istniejących.
TABELA 2
Zestawienie średnich zawartości Hg w węglach istniejących kopalń na podstawie różnych źródeł
Średnia zawartość Hg,
ppb

Kopalnia

Kopalnia

dane według [2]

Średnia zawartość Hg,
ppb
dane według [7]

„Halemba”

113

„Wujek”

163

„Jaworzno”

106

„Mysłowice”

151

„Bogdanka” (LZW)

105

„Murcki”

145

„Brzeszcze”

73

„Staszic”

113

„Janina”

66

„Wesoła”

113

„Silesia”

49

„Wieczorek”

104

„Jas-Mos”

37

„Marcel”

29

„Anna”

20

„Krupiński”

13

Przedstawione w tabeli 2 wielkości są zbieżne z wynikami badań, przeprowadzonych
przez Centralne Laboratorium Energopomiaru i opublikowanych w pracy [9]. Pomiary zawartości rtęci wykonano za pomocą nowoczesnego japońskiego analizatora, który pozwala
na oznaczanie rtęci w próbkach stałych (np. węglu), ciekłych lub gazowych.
4
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W tabeli 3 przedstawiono wyniki analiz na zawartość rtęci w węglu kamiennym oraz
w ubocznych produktach jego spalania. Pomiary te zostały przeprowadzone przez CLE
podczas pomiarów cieplnych kotłów energetycznych w kilkunastu elektrowniach węglowych w Polsce.
TABELA 3
Zawartość rtęci w polskich węglach kamiennych i ubocznych produktach spalania
według wyników badań Centralnego Laboratorium Energopomiaru [9]
Zawartość rtęci, ppb
Obiekt

w węglu
w stanie roboczym

w żużlu
w stanie suchym

w popiele lotnym
w stanie suchym

1

64÷100

9÷16

126÷265

2

97÷141

6÷10

445÷1000

3

84÷120

2÷5

372÷468

4

53÷92

2÷11

187÷476

5

100÷105

4÷5

374÷486

6

93÷132

2÷5

224÷229

7

66÷109

5÷17

318÷554

8

54÷124

4÷11

229÷539

9

56÷90

13÷30

378÷710

Zawartość rtęci w węglach kamiennych energetycznych spalanych w wybranych obiektach kształtowała się w zakresie od 53 do 141 ppb. W badaniach stwierdzono, że w ubocznych produktach spalania zdecydowana większość rtęci skupiona była w popiele lotnym,
gdzie stężenia dochodziły nawet do 1000 ppb.
Z porównania wyników badań zaprezentowanych w pracach [2, 7, 9] wynika, że w istniejących kopalniach węgla kamiennego średnią zawartość rtęci można szacować na poziomie 100÷150 ppb. Oczywiście zmienność tych wartości w poszczególnych kopalniach może kształtować się w szerokich granicach (od 1 ppb do ponad 1000 ppb).
2.2. Węgiel brunatny
Wnioskując z rozkładu zawartości rtęci w surowcach wydobywanych w Polsce (podanego we wstępie do artykułu) najwięcej rtęci do środowiska jest wprowadzane w związku
eksploatacją i użytkowaniem węgla brunatnego.
W badaniach PIG [2] zawartość rtęci w próbkach węgla brunatnego wahała się w gra5
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nicach od 80 do 1030 ppb. Odpowiednie wielkości ilustruje rysunek 3. Średnia ze wszystkich analiz wyniosła 322 ppb. Najwyższe wartości średnie występują w złożach Bełchatów
(416 ppb) i Adamów (401 ppb). Złoża Lubstów, Kazimierz, Koźmin i Turów mają zbliżone
średnie zawartości rtęci, przy czym w tym ostatnim złożu maksymalne zawartości rtęci sięgają nawet ponad 950 ppb. Stwierdzono tam również prawidłowość, że im wyższy pokład,
tym niższa zawartość rtęci.
Wyniki badań nad charakterem połączeń chemicznych związków rtęci oraz substancji
mineralnych i organicznych tworzących węgle brunatne nie pozwalają na formułowanie
uogólnień. Stwierdzono natomiast, że zawartość rtęci w skałach płonnych z kopalń węgla
brunatnego jest niższa niż w próbkach węgla i znacznie niższa niż w skałach płonnych ze
złóż węgla kamiennego.
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Rys. 3. Zmienność zawartości Hg w wybranych złożach węgla brunatnego [2]

Węgiel brunatny ze złóż Adamów i Koźmin jest dostarczany do Elektrowni Adamów,
natomiast węgiel ze złóż Kazimierz i Lubstów do Elektrowni Konin i Pątnów.
Oceniono (Bojakowska, Sokołowska 2001), że w elektrowniach na węgiel brunatny
średnia zawartość rtęci w paliwie wynosi 318 ppb, a w poszczególnych elektrowniach zawartości te kształtują się na poziomie:
—
—
—
—

6

Elektrownia Adamów
Elektrownia Bełchatów
Elektrownia Konin
Elektrownia Pątnów

— 442 ppb,
— 389 ppb,
— 177 ppb,
— 163 ppb.

199

Podobne pomiary, jak przedstawione wcześniej dla węgla kamiennego, Energopomiar
(CLE) przeprowadził także w elektrowniach na węgiel brunatny. Ich wyniki zestawiono
w tabeli 4.
TABELA 4
Zawartość rtęci w polskich węglach brunatnych i ubocznych produktach spalania według
wyników badań Centralnego Laboratorium Energopomiaru [9]
Zawartość rtęci, ppb
Obiekt

w węglu
w stanie roboczym

w żużlu
w stanie suchym

w popiele lotnym
w stanie suchym

1

172÷283

14÷28

538÷1377

2

117÷370

26÷89

125÷521

Zawartość rtęci w węglu brunatnym wahała się w granicach 117÷370 ppb. Wyniki te
są zbieżne z danymi PIG, pokazanymi na rysunku 3. Z analiz produktów spalania węgla wynika, że większość rtęci była skupiona w popiele lotnym.
Można zatem przyjąć, że średnie zawartości rtęci we wszystkich elektrowniach na
węgiel brunatny kształtują się na poziomie 300÷350 ppb.
Na podstawie wyników przytoczonych analiz można stwierdzić, że wagowa zawartość
rtęci w węglu brunatnym jest od 2 do 4 razy większa niż węglu kamiennym.
Ponieważ średnia wartość opałowa węgla kamiennego (22 MJ/kg) jest około 2,5-krotnie wyższa niż węgla brunatnego (8,7 MJ/kg), to zawartości rtęci odniesione do jednostki
energii chemicznej węgla są dla tych paliw jeszcze bardziej zróżnicowane.
Przyjmując określone poziomy zawartości rtęci w węglu kamiennym i brunatnym oraz
wielkość rocznego zużycia tych dwóch paliw można określić ilość rtęci wprowadzanej do
środowiska w związku z ich użytkowaniem.
Na rysunku 4 przedstawiono ilość zużywanego węgla w gospodarce krajowej od 1990
do 2005 roku w rozbiciu na węgiel kamienny i brunatny. Wykorzystując te dane oraz szacowane poziomy zawartości rtęci, określono ilość rtęci potencjalnie wprowadzanej do środowiska.
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Rys. 4. Zużycie węgla kamiennego i brunatnego w gospodarce krajowej [12]

W tabeli 5 przedstawiono wyniki tych obliczeń. W wyniku użytkowania obu paliw
ilość rtęci wprowadzonej do środowiska w 2005 roku można szacować w granicach od 26,3
do 33,4 Mg (wielkości tych nie należy utożsamiać z emisją rtęci, której poświęcono następny rozdział).
TABELA 5
Ilość rtęci potencjalnie wprowadzana do środowiska w związku z użytkowaniem węgla
kamiennego i brunatnego przy założonych poziomach zawartości rtęci w węglu, w Mg Hg/rok

Rok
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Węgiel kamienny
zawartość Hg na poziomie

Węgiel brunatny
zawartość Hg na poziomie

100 ppb

150 ppb

300 ppb

350 ppb

1990

12,0

18,0

20,3

23,6

1991

11,9

17,8

20,8

24,2

1992

11,1

16,7

20,0

23,4

1993

11,1

16,6

20,4

23,8

1994

10,5

15,7

20,0

23,3

1995

10,8

16,2

19,0

22,2

1996

11,0

16,5

19,1

22,3

1997

10,5

15,7

18,9

22,1

1998

9,3

14,0

18,8

22,0

1999

8,9

13,4

18,2

21,3

2000

8,3

12,5

17,8

20,8

201

2001

8,6

12,8

17,9

20,8

2002

8,2

12,3

17,5

20,4

2003

8,3

12,5

18,3

21,3

2004

8,2

12,3

18,3

21,4

2005

7,9

11,8

18,5

21,6

2.3. Zawartość rtęci w polskich węglach kamiennych według innych źródeł
Jak już wspomniano, na razie w Polsce nie przeprowadza się regularnych badań węgla
pod kątem zawartości rtęci. Dane przedstawione poniżej dotyczą także polskiego węgla, ale
opierają się na informacjach ze źródeł zagranicznych.
Według Eurelectric (dane opublikowane w 2004 roku — podano za [8]) zawartość
rtęci w węglu importowanym do Holandii z poszczególnych krajów przedstawiała się następująco (wszystkie wielkości w ppb):
—
—
—
—
—
—
—

Polska
Niemcy
USA
Południowa Afryka
Australia
Kolumbia
Rosja

— 350,
— 160,
— 140,
— 90,
— 80,
— 60,
— 60.

W świetle tych danych węgiel z naszego kraju wypada w tym zestawieniu najgorzej,
a wyniki znacznie przekraczają średnie zawartości Hg podane w tabeli 2.
To samo źródło podaje także dane dotyczące węgla polskiego importowanego przez
Danię, dla którego średnia zawartość rtęci wynosiła około 90 ppb, a dla paliwa importowanego do Austrii zawierała się w zakresie 60÷200 ppb (w zależności od kopalni, z której pochodził węgiel).
W handlu międzynarodowym przedmiotem obrotu są niemal wyłącznie miały energetyczne o wartości opałowej rzędu 6000 kcal/kg (~25 MJ/kg). Polski węgiel kierowany na
eksport to węgiel wzbogacany o wartości opałowej 24÷26 MJ/kg, zawartości popiołu poniżej 16% i zawartości siarki około 0,8%. Różni się on jakością od węgla spalanego w krajowych elektrowniach: średnie parametry węgla kamiennego zużywanego przez krajową
energetykę zawodową wynoszą odpowiednio: 21÷22 MJ/kg, 20÷21%A i 0,9%S.
W pracach [3, 4] autorzy podają, że w polskim węglu nawet 65÷70% związków rtęci
może występować w połączeniu z siarką — najczęściej z pirytem. Pozostałe 30÷35% występuje w połączeniu z popiołem i frakcją organiczną.
W większości polskich węgli kamiennych wraz ze wzrostem głębokości wzbogacania
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następuje znaczący spadek zawartości siarki. Jeśli większość rtęci w węglu jest związana
z siarką, to dużą jej cześć można usunąć poddając węgiel procesom wzbogacania, jak to jest
stosowane w przypadku węgla eksportowego. Jednak by takie stwierdzenie było wiarygodne, konieczne byłoby przeprowadzenia szczegółowych badań nad wzbogacalnością węgli
poszerzonych o analizy na zawartość rtęci w poszczególnych frakcjach.
W świetle powyższego podane w materiale z Eurelectric dane o zawartości rtęci w polskim węglu wydają się zawyżone: w węglu surowym zawartość średnia rtęci to maksimum
150 ppb, natomiast w węglu wzbogaconym te zawartości powinny być zdecydowanie niższe.
Z kolei w publikacjach omówionych w pracy [7] cytowani autorzy (jak Gluskoter, Ruch
i Fiby) podają, że rtęć w węglu w 47% występuje we frakcjach ciężkich w postaci związków nieorganicznych; pozostała część we frakcjach lekkich i prawdopodobnie w związkach
organicznych. Autorzy ci przestrzegają, że w przypadku występowania rtęci w węglu istnieje duże niebezpieczeństwo generalizacji wniosków. Często spotyka się np. występowanie
dużej ilości rtęci przy niewielkich zawartościach pirytu. Z kolei na podstawie badań węgli
australijskich — jak się stwierdza w tym artykule — nie udało się zaobserwować korelacji
występowania rtęci i zawartości pirytu. W przebadanych próbkach węgla większość rtęci
występowała w związkach organicznych i w formie niezwiązanej, a tylko niewielka część
w związkach z pirytem.
Średnie zawartości rtęci u głównych producentów węgla (podane w pracy [7]) kształtują się następująco: USA — 170 ppb, Rosja — 75 ppb, Chiny — 58 ppb, Indie — 27 ppb,
Australia — 10 ppb. Jednak do tak dalece uśrednionych danych należy podchodzić bardzo
ostrożnie, gdyż zakresy zmienności rtęci w prawie wszystkich przypadkach podlegają bardzo dużym wahaniom. Ponadto nie są to wyniki opracowane na podstawie prowadzonych
ciągłych analiz. W Chinach np. niektóre próby węgla miały zawartość rtęci na poziomie nawet 2670 ppb.

3. Emisja rtęci
w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego
Jak się szacuje, globalna emisja rtęci wynosi od 4400 do 7500 Mg rocznie. Jedna
trzecia tej emisji przypada na naturalne źródła, które obejmują przede wszystkim emisje
z oceanów i mórz oraz emisje związane z erupcją wulkanów. Do tej emisji zalicza się także
emisję wtórną z powierzchni gleby oraz emisję ze spalania biomasy. Pozostała część emisji
rtęci pochodzi ze źródeł antropogenicznych. Jak się ocenia, od roku 1990 do 2000 globalna
emisja rtęci zwiększyła się o 20%, przy czym udział Europy w tej emisji zmniejszył się
o ponad 60%. Emisja z Azji i Afryki to aż 70% globalnej emisji [5, 12]. Emisje według kontynentów przedstawiono na rysunku 5.
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Afryka
18%
Ameryka
Płd.
4%
Azja
52%

Ameryka
Płn.
9%
Europa
11%
Australia
6%

Rys. 5. Emisja rtęci według kontynentów

Wśród źródeł antropogenicznych emisji rtęci najważniejsze źródła emisji to spalanie
węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach i elektrociepłowniach, produkcja chloru
metodą rtęciową oraz produkcja cementu.
Źródłem dodatkowych zanieczyszczeń rtęcią jest wykorzystywanie w przemyśle takich
związków jak: tlenek rtęci, siarczek rtęci, chlorki rtęci, dwutiokarbaminian, boran i oleinian
fenylortęci, chlorek, krzemian i fosforan alkilortęci. Rtęć metaliczna i nieorganiczne związki
rtęci mają zastosowanie w produkcji instrumentów pomiarowych (termometry, barometry),
wyposażenia elektrycznego (wyłączniki, prostowniki, oscylatory, elektrody, baterie, lampy
rtęciowe, w produkcji stopów z ołowiem i cyną, amalgamatów dentystycznych i jedwabiu
syntetycznego) [6].
Ostatnio w Parlamencie Europejskim opracowano projekt dyrektywy wprowadzającej
zakaz stosowania rtęci w termometrach lekarskich oraz w innych urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do otwartej sprzedaży konsumentom. Przedmiotem wniosku legislacyjnego są wyłącznie nieelektryczne i nieelektroniczne urządzenia pomiarowe [6]. Ten projekt ma zmienić istniejącą dyrektywę 76/769/EWG.
Obecnie w wyniku wprowadzanych przez Unię Europejską dyrektyw IPPC, LCP oraz
NEC można zaobserwować znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Wymienione dyrektywy stanowią podstawowe narzędzie UE wpływające na
redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska [9].
W czwartej dyrektywie UE dotyczącej jakości powietrza (2004/107/WE), która została
przyjęta w 2004 r., nie ustanowiono limitu co do granicznych emisji metali ciężkich, lecz
tylko przedstawiono wymagania dotyczące monitorowania stężeń w powietrzu dla arsenu,
kadmu i niklu.
W badaniach na zawartość rtęci w powietrzu w Europie stwierdzono, że jest ona poniżej poziomu uznawanego za szkodliwy dla zdrowia człowieka i obecnie na żadnym obszarze UE nie ma stałego przekroczenia stężeń dopuszczalnych.
Biorąc pod uwagę toksyczne działanie tych pierwiastków i ich związków konieczne
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jest mierzenie ich zawartości bez względu na występującą koncentrację. Rtęć wchłaniana
przez organizm ludzki pochodzi z wielu procesów, ponadto kumuluje się w organizmie,
dlatego bardzo trudno jest ustalić limity emisji z poszczególnych źródeł. Na razie więc dla
rtęci brak jest wymagań dotyczących stężeń, natomiast w najbliższej przyszłości planowane
jest przyjęcie kompleksowej strategii dotyczącej tego pierwiastka [9]. Uregulowania takie
— jeśli zostaną wprowadzone — w dużej mierze dotkną węgla zarówno kamiennego, jak
i brunatnego, gdyż ich spalanie stanowi jedno z głównych źródeł emisji rtęci.
Wielkość szacowanej całkowitej emisji rtęci w kraju w latach 1990–2004 przedstawiono na rysunku 6. W Polsce w 2002 roku zatwierdzono Krajową Strategię Ograniczania Emisji
Metali Ciężkich. Zobowiązania międzynarodowe stanowią, że emisja w dowolnie kontrolowanym roku powinna być niższa niż w tzw. roku odniesienia, wybranym przez dane
państwo spośród lat 1985–1995. Polska dla rtęci wybrała rok odniesienia 1985. Wówczas
szacowana emisja wyniosła 39,7 Mg [1].
Jak wynika z danych GUS [12], obecny szacowany poziom emisji rtęci ze wszystkich
źródeł w Polsce wynosi około 20 Mg i taki poziom utrzymuje się od 2002 roku. W stosunku do wybranego przez nasz kraj roku odniesienia obecna emisja jest na poziomie około
50%. Natomiast w porównaniu do roku 1990 (a taki okres obejmuje wykres 5) spadek emisji wyniósł ponad 40%.
36
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Rys. 6. Całkowita emisja rtęci w latach 1990–2004 [12]

Porównując te dane z danymi przedstawionymi na rysunku 4 można wnioskować, że
głównym czynnikiem, który spowodował spadek emisji rtęci, jest zmniejszenie zużycia węgla w gospodarce: łącznie dla obu węgli spadek zużycia wyniósł 25%. Pozostałe 15% redukcji emisji osiągnięto w wyniku rozbudowy instalacji ochrony środowiska u użytkowników.
Choć działania te nie były nakierowane na redukcję rtęci, to — jak się okazuje — stosowanie bardzo skutecznych technologii oczyszczania spalin (filtry pyłowe, instalacje odsiar12
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czania) przyczynia się do znaczącego zmniejszenia emisji rtęci.
W pracy [5] podano (na podstawie badań: Pacyna JM, Pacyna EG), że w przypadku
mokrych instalacji odsiarczania spalin możliwe jest ograniczenie emisji rtęci o 30÷50%,
w przypadku suchych metod możliwe redukcje kształtują się w granicach 35÷85%.
W tabeli 6 przedstawiono główne źródła emisji rtęci w Polsce w 2004 roku. Dwa główne
źródła tej emisji to procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii (z udziałem 41,6%) oraz procesy spalania w przemyśle (41,2%). Za ten ostatni udział w głównej
mierze odpowiada produkcja cementu, z której pochodzi aż 77% tej emisji. Produkcja cementu daje emisję rtęci na poziomie porównywalnym do emisji z elektrowni spalających
węgiel kamienny i wynosi prawie 32% emisji rtęci w kraju. W podziale na paliwa węgiel
brunatny stanowi tylko około 11% całkowitej emisji.
Kolejne działy przemysłu powodujące emisję rtęci to procesy spalania w sektorze
komunalnym, mieszkaniowym i w rolnictwie i tu w 99% jest to związane ze spalaniem
węgla kamiennego.
Następnym znacznym źródłem emisji rtęci są procesy produkcyjne z udziałem 7%
w emisji całkowitej. W tej grupie 75% emisji związane jest z procesami w przemyśle metali
nieżelaznych, a za 25% tej emisji odpowiada produkcja chloru metodą rtęciową.
Spalanie opadów komunalnych zwiększa emisję ogółem o 129 kg, co powoduje zwiększenie emisji całkowitej zaledwie o 0,6%. W przyszłości w miarę zwiększania ilości odpadów przekazywanych do spalarni te ilości mogą się dosyć znacznie zwiększyć. Mimo tego
jednak nie powinno to mieć istotnego wpływu na emisję całkowitą.
TABELA 6
Źródła emisji rtęci w 2004 roku [11]
Lp.
1

2

3

Źródło emisji
Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii:

Udział

8298

41,6%

węgiel kamienny

6240

węgiel brunatny

2058

Procesy spalania w sektorze komunalnym, mieszkaniowym i rolnictwie:

1913

węgiel kamienny

1882

węgiel brunatny

22

Procesy spalania w przemyśle
produkcja cementu

4

kg

Procesy produkcyjne:
procesy w przemyśle metali żelaznych

8211

9,6%

41,2%

6290
1402

7,0%

1044

13

206

produkcja chloru metodą rtęciową
5

358

Spalanie odpadów komunalnych

Emisja ogółem

129

0,6%

19 953

100,0%

W tabeli 7 zamieszczono wskaźniki emisji w głównych procesach użytkowania węgla
kamiennego i brunatnego [11]. Porównując te dane oraz dane dotyczące średnich zawartości rtęci w obu węglach, a także dane o wielkościach emisji, da się zauważyć niski poziom
wskaźników emisji rtęci z węgla brunatnego w stosunku do węgla kamiennego.
W przypadku spalania węgla w elektrowniach zawodowych emisja rtęci z węgla brunatnego (tab. 6) jest ponad trzy razy mniejsza. Przypomnieć należy, że w przeliczeniu na
1 GJ energii chemicznej paliwa zawartość rtęci w węglu brunatnym jest około 5 razy wyższa niż węglu kamiennym.
Wskaźnik emisji z węgla brunatnego w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych (a w tym to dziale zużywa się prawie 99% węgla brunatnego) jest 1,6 razy niższy niż
z węgla kamiennego.
Podobna relacja wskaźników występuje w grupie „ciepłownictwo komunalne”, natomiast u drobnych użytkowników (mieszkalnictwo, rolnictwo, leśnictwo i inne) relacja jest
odwrotna, tzn. wskaźnik emisji z węgla brunatnego jest wyższy.
TABELA 7
Wskaźniki emisji rtęci w głównych procesach użytkowania węgla kamiennego i brunatnego [11]
Źródło emisji

Zużycie,
TJ

Wskaźnik emisji rtęci,
kg/TJ

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe
węgiel kamienny

921 614

0,0064

węgiel brunatny

513 850

0,004

Ciepłownictwo komunalne
węgiel kamienny

117 629

0,008

węgiel brunatny

386

0,005

Mieszkalnictwo, rolnictwo, leśnictwo i inne
węgiel kamienny

235 225

0,004

węgiel brunatny

3 940

0,005
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4. Podsumowanie
1)

Problem skażenia środowiska naturalnego rtęcią wzbudza duże zainteresowanie z uwagi
na skutki, jakie powoduje podwyższenie jej koncentracji w biosferze. Rtęć jest zaliczana do jednego z bardziej toksycznych pierwiastków. Cechuje ją duża aktywność chemiczna i biologiczna. Toksyczność tego pierwiastka zależy od jej postaci chemicznej.
Ma też tendencję do kumulowania się w organizmach ludzkich i zwierzęcych.
2) Globalna emisja rtęci ze wszystkich źródeł wynosi około 4400÷7500 ton rocznie. Naturalne źródła emisji rtęci — takie jak wybuchy wulkaniczne i emisje z oceanów —
stanowią jedną trzecią aktualnej światowej emisji rtęci do atmosfery, a pozostałe dwie
trzecie — to źródła antropogeniczne.
3) Uwalnianie rtęci do środowiska zachodzi głównie przy okazji spalania węgla, który jest
paliwem zawierającym pewne naturalne ilości rtęci, oraz w wyniku innych procesów
przemysłowych, jak produkcja chloru metodą rtęciową czy produkcja cementu. Wymienione trzy gałęzie przemysłu są źródłem większości emisji rtęci do powietrza.
4) Wielkość emisji rtęci ze spalania zależy także od formy chemicznej, w jakiej rtęć jest
obecna w spalinach, ponieważ ma to wpływ na stopień jej zatrzymywania w urządzeniach oczyszczających.
5) W ostatnich dziesięcioleciach emisja rtęci w Unii Europejskiej znacząco spadła, ale ładunek rtęci w środowisku nadal jest wysoki, powodując zanieczyszczenie gleby, wody
i żywności.
6) Unia Europejska systematycznie zaostrza wymagania ograniczające emisje do atmosfery. Przykładem takich działań są przyjęte przed kilkoma laty dyrektywy IPPC, LCP
oraz NEC. Dyrektywa IPPC, dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, stanowi podstawowe narzędzie Wspólnoty Europejskiej wpływające na redukcję emisji rtęci oraz innych substancji zanieczyszczających środowisko.
7) Jeśli zostaną ustanowione limity emisji rtęci do powietrza, dotkną one przede wszystkim instalacje, w których spala się węgiel, są to bowiem główne źródła emisji tego
pierwiastka. Oznacza to kolejne wymagania dla energetyki.
8) Z przeprowadzonych badań wynika, że średnia zawartość rtęci w polskich węglach
kamiennych można szacować na poziomie od 100 do 150 ppb, a w węglu brunatnym
— od 300 do 350 ppb. Z analiz zawartości rtęci w ubocznych produktach spalania wynika, że jest ona skupiona głównie w popiele lotnym, a tylko jej niewielka część w żużlu.
9) W Polsce ocenia się, że większość związków rtęci (65÷70%) w węglu występuje w połączeniu z siarką, najczęściej z pirytem. Taki charakter występowania rtęci pozwala na
usunięcie pewnych jej ilości przy zastosowaniu odpowiednich technologii wzbogacania węgla.
10) Jak dotąd nie przeprowadza się w Polsce regularnych badań węgla pod kątem zawartości rtęci ani monitoringu zanieczyszczenia powietrza tym pierwiastkiem, chociaż
rtęć uważana jest za jeden z najbardziej toksycznych metali ciężkich.
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INTERPRETACJA CHEMIZMU WÓD KOPALNIANYCH
METODAMI ANALIZY DANYCH ZŁOŻONYCH

1. Wstęp — podstawy metod Analizy Danych Złożonych
Metody analizy danych złożonych (ang. CDA — Compositional Data Analysis) tworzą
zespół procedur statystycznego opracowywania danych, po raz pierwszy przedstawiony
w pracy Aitchisona [1]. Pozwalają one uzyskać wgląd w naturę relacji pomiędzy zmiennymi
oraz ułatwiają interpretację trendów tych relacji. Dane złożone można przedstawić jako macierz wektorów (kompozycji) typu [1]
x1 + ... + xD = 1
Formuła ta oznacza w terminologii CDA kompozycję x o D — składnikach i sumie 1
(jednostkowej). W rezultacie składniki powyższego równania są od siebie zależne, gdyż ich
suma jest wartością stałą.
Każdy z wektorów (kompozycji o nieujemnych elementach x1, ..., xD) reprezentuje
udział poszczególnych cech (zmiennych) opisujących dany obiekt (próbkę). Dane hydrogeologiczne można niejednokrotnie zdefiniować jako złożone, co w sensie CDA oznacza, iż
stanowią one populacje przypadków, których wartości zmiennych sumują się do 100%, np.
procentowe udziały jonów głównych w próbkach wód.
Informacja zawarta w wektorach jest związana ze względną (wobec całkowitej sumy)
zawartością składnika, zatem problemy kompozycyjne mogą być wyrażane w formie proporcji.
Charakterystyczne cechy danych złożonych są następujące [13]:
— zestaw danych złożonych (próbki reprezentujące populację) można przedstawić w formie macierzy;
— każdy rząd macierzy danych odnosi się do pojedynczej próbki (np. wody);
*
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kolumny macierzy danych przedstawiają pojedyncze składniki (np. jony);
każdy składnik macierzy jest nieujemny;
rzędy macierzy sumują się do 1 (np. proporcje) lub do 100 (np. udział procentowy);
współczynnik korelacji pomiędzy składnikami zmienia się, jeśli jedną ze zmiennych
usuniemy z macierzy (lub do niej dodamy) i ponownie zsumujemy rzędy do 100 (operacja subkompozycji).

Proporcje pomiędzy poszczególnymi zmiennymi są zatem „przywiązane” do sumy
jednostkowej i niezależne od wielkości próbki. Oznacza to np., iż wzrost udziału danego
składnika pociąga za sobą spadek udziałów pozostałych składników próbki [11]. Relacje
między udziałami jonów w wodzie podziemnej nie są przecież związane z objętością badanej próbki ani z bezwzględnymi wartościami stężeń tych jonów. CDA pozwala zatem na interpretację nie tyle wartości poszczególnych zmiennych, ile natury proporcji pomiędzy nimi. Proporcje zmiennych tworzące pewną sumę jednostkową nie poddają się interpretacji
klasycznymi metodami np. analizy korelacji. Z drugiej strony istnieją efektywne metody
wnioskowania hydrogeologicznego, wykorzystującego zestawy danych złożonych, np. interpretacja procesów hydrochemicznych na podstawie proporcji pomiędzy udziałami jonów
głównych (diagramy Pipera). W przedstawionej pracy zawarto przykład zastosowania metod CDA w interpretacji i wizualizacji danych dotyczących chemizmu wód kopalnianych.

2. Narzędzia wizualizacji danych złożonych
Jednym z narzędzi wizualizacji używanych w obrębie CDA jest diagram trójkątny. Dla
bardziej złożonych kompozycji nie istnieją konwencjonalne i równocześnie efektywne sposoby obrazowania ich zmienności. Zaletą metod CDA jest możliwość graficznej prezentacji
analizowanych zbiorów danych na diagramach trójkątnych po sprowadzeniu do przestrzeni
trójwymiarowej (dzięki wyodrębnieniu subkompozycji) [2, 3]. Przestrzenią danych złożonych jest simpleks SD [1]; jeśli D = 3 — simpleks można graficznie przedstawić w formie
diagramu trójkątnego. Dla przekształacania danych w przestrzeni simpleks przydatne są operacje perturbacji (perturbation) oraz transformacji potęgowej (power transformation) [4, 8].
Perturbacją kompozycji (wektora) x = (x1, x2, x3) w S3 przez wektor p = (p1, p2, p3) w S3 jest
nowa kompozycja (wektor) p ⊕ x = C(p1x1, p2x2, p3x3) w S3, gdzie C oznacza operację tzw.
„zamykania” (closure). W trakcie tej operacji każda składowa wektora p ⊕ x jest dzielona
przez sumę wszystkich jego składowych. Perturbacja wektora x przez jego odwrotność
x–1 = (1/x1, 1/x2, 1/x3) daje w rezultacie element neutralny e = C(1, 1, 1) = (c/3, c/3, c/3), reprezentowany na diagramie trójkątnym przez punkt leżący w jego środku geometrycznym.
Ma to znaczenie praktyczne. Perturbacja zestawu danych złożonych, przez odwrotność jej
środka geometrycznego (g–1) doprowadza do przeskalowania, prowadzącego do zgrupowania danych wokół środka geometrycznego w diagramie trójkątnym. Umożliwia to zobiektywizowanie stałej przekształcenia, która to zależy od rozproszenia danych wokół średniej
geometrycznej kompozycji. Operacja ta pozwala ponadto na transformację linii prostych (np.
2
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linii siatki w pierwotnym diagramie trójkątnym) również na linie proste w diagramie przeskalowanym. Ilustracją graficznych rezultatów perturbacji jest rysunek 1.

Rys. 1. Pierwotny (a) i poddany perturbacji (b) diagram trójkątny subkompozycji anionów
dla wody morskiej na różnych etapach ewaporacji (wg [10]):
CG — środek geometryczny subkompozycji (0,12; 0,01; 0,87)

Kolejną z możliwych operacji jest transformacja potęgowa. Efektem transformacji potęgowej kompozycji x = (x1, x2, x3) w S3 przez pewną stałą k jest nowa kompozycja
p ⊗ x = C(x1k, x2k, x3k) w S3, gdzie C oznacza opisaną już operację „zamykania”.
Operacje perturbacji oraz transformacji potęgowej mogą być stosowane łącznie w celu
zdefiniowania linii opisujących trendy występujące w populacjach danych złożonych. Dowolny tego rodzaju trend, zwany kompozycyjnym trendem liniowym (compositional linear
trend), zdefiniowany jest przez pewną kompozycję początkową — a, oraz jednostkową kompozycję — p, określającą kierunek trendu.
W ten sposób dowolna kompozycja yn znajdująca się w obrębie trendu liniowego może
zostać zdefiniowana w S3 przez wartość stałej k w sposób następujący:
y = a ⊕ (k ⊗ p) = C(a1x1k, a2x2k, a3x3k).
Daje to możliwość tworzenia modeli procesów zmian początkowego składu kompozycji a, prowadzących do uzyskania kompozycji yn.
Jeżeli pewna kompozycja yn jest efektem przekształcania początkowej kompozycji
a przez kilka procesów o liniowej charakterystyce, możliwa jest interpretacja trendu obserwowanych zmian jako składającego się z kilku nakładających się na siebie trendów indywidualnych [9] (rys. 2) np.:
y = a ⊕ (ka ⊗ pa) ⊕ (kb ⊗ pb)
gdzie:
a — kompozycja początkowa,
ka i kb — stałe (krotności) przekształcenia,
pa i pb — wektory przekształcenia.
3
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Rys. 2. Przykład kompozycyjnego trendu liniowego; y1 do y4 — kompozycje powstałe wskutek
perturbacji kompozycji początkowej — a (0.25; 0,40, 0,35) przez wektor p (0,50; 0,35; 0,15)

Poszukiwanie trendu liniowego dla populacji danych złożonych może opierać się na
analizie składowych głównych. Na diagramach trójkątnych reprezentowane one będą przez
osie, które należy wówczas interpretować jako linie regresji w modelu regresji dla danej
kompozycji.

3. Przykład zastosowania analizy danych złożonych
do interpretacji chemizmu wód kopalnianych KWK „Chwałowice”
Hydrogeochemiczne środowisko kształtowania się wód kopalnianych KWK „Chwałowice” wyróżnia się specyfiką na tle pozostałych kopalń ROW. Wynika ona z oddziaływania
na chemizm wód trzeciorzędowego złoża soli, którego fragment znajduje się w zasięgu obszaru górniczego tej kopalni. Wnioskowaniu poddano 322 reprezentatywne zestawy oznaczeń. Wstępna interpretacja, przeprowadzona za pomocą aglomeracji metodą Warda, pozwoliła na wyróżnienie 4 wyraźnych hydrochemicznych grup wód. Założenie o istnieniu co najmniej takiej liczby grup stanowiło podstawę dalszych obliczeń prowadzonych metodą rozmytych k-średnich [5]. Wyróżniono 4 grupy wód. Najbardziej wyraźny podział populacji
próbek wód otrzymano wydzielając grupy na podstawie pH, procentowych udziałów jonów
głównych oraz wskaźników: rNa/Cl, rCa/Na, rMg/Na, rCa/HCO3 i rCa/Ca + SO4 (tab. 1).
Grupa 1 charakteryzuje się najniższymi średnimi wartościami: %Mg i rCa/Ca + SO4
oraz najwyższymi: pH, %K, %HCO3, rNa/Cl (~1), i obejmuje występujące na poziomach
390 i 550 m wody typu Cl-Na oraz sporadycznie, na poziomie 390 m, typu Cl-SO4-Na.
Grupa 2 — najwyższe wartości średnie: %Mg, %Ca, %SO4, rCa/Na; najniższe: mineralizacja, pH, %Na, %Cl i rNa/Cl. Zawiera ona odbierane na poziomie 390 m wody dopływające do szybów. Są to wody typu Cl-SO4-Na-Ca oraz Cl-Na-Ca i Cl-Ca.
Grupa 3 — najwyższe wartości: mineralizacja, %Cl i rCa/Ca + SO4; najniższe: %SO4
i %HCO3. Należą tu głównie wody typu Cl-Na z poziomów od 390 do 700 m.
Grupa 4 — najwyższa wartość średnia: %Na, najniższe: %K, %Ca, rCa/Na; obejmuje
stwierdzenia wód typu Cl-Na, z poziomów 390 i 550 m.
4
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TABELA 1
Wartości średnie i odchylenia standardowe parametrów dla grup wód KWK „Chwałowice”
Grupa 1
(n = 21)

Zmienna

Grupa 2
(n = 7)

Grupa 3
(n = 125)

Grupa 4
(n = 169)

średnia

odch. std

średnia

odch. std

średnia

odch. std

średnia

Odch. std

pH

7,584

0,411

6,850

0,328

7,069

0,522

7,208

0,314

%Na

89,849

2,255

41,820

20,933

82,193

2,504

90,136

1,923

%K

0,880

0,346

0,713

0,327

0,616

0,191

0,470

0,221

%Mg

4,853

1,084

13,108

2,911

9,495

1,296

5,022

1,141

%Ca

4,418

1,708

44,358

18,933

7,695

1,866

4,373

0,744

%Cl

85,075

5,938

78,746

7,703

97,961

2,154

97,103

1,398

%SO4

12,352

5,226

19,051

7,816

1,718

1,897

2,353

1,197

%HCO3

2,574

1,958

2,202

0,588

0,321

0,297

0,544

0,284

rNa/Cl

1,058

0,112

0,549

0,291

0,842

0,044

0,933

0,028

rCa/Na

0,050

0,021

2,153

2,593

0,094

0,027

0,049

0,009

rCa/Ca+SO4

0,270

0,071

0,676

0,152

0,834

0,137

0,666

0,099

Chemizm wód grup 1–4 przedstawiono za pomocą zapisu Kurłowa. W nawiasach ukazano zakresy stężeń wybranych składników swoistych (mg/dm3):
grupa 1
M 2,3− 65,4

Cl 63,8− 91,3 SO46,9 − 28,8 HCO30,6 − 7,9
Na82,7 − 93,9 Ca 2,2 −10,9 Mg 2,6 − 6,8 K 0,5−1,4

(Br7,7–67,2 J0,6–16,4 Fe0,0–11,9Mn0,0–1,1)
grupa 2
M 3,3−13,0

Cl 69,5− 88,7 SO48,6 − 28,7 HCO31,2 − 2,9
Na11,9 − 57,9 Ca 30,4 − 73,9 Mg 9,3−18,1 K 0,3−1,2

(Br3,0–5,6 J0,9–1,8 Fe0,5–51,5Mn0,0–3,1)
grupa 3
M 18,6 − 207,2

Cl 86,2 − 99,9 SO40,0 −12,8 HCO30,0 −1,8
Na 69,9 − 85,9 Ca 5,4 − 20,3 Mg 6,1−13,4 K 0,1−1,4

(Br23,2–385,0 J1,5–86,9 Fe0,0–35,3Mn0,0–7,2)
5
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grupa 4
M 28,2 −102,3

Cl 93,6 − 99,0 SO40,8− 6,2 HCO30,0 −1,4
Na85,9 − 94,4 Ca 2,4 − 7,2 Mg 2,7 − 7,9 K 0,2 −1,1

(Br8,3–159,4 J1,7–49,4 Fe0,0–57,5 Mn0,0–9,8)
W celu przeanalizowania relacji między udziałami składników wód analizowano wybrane ich subkompozycje, sprowadzone do przestrzeni trójwymiarowej. Wizualizację na diagramach trójkątnych oraz metodą biplot uzyskano dzięki użyciu oprogramowania CoDaPack
[14] autorstwa S. Thió-Henestrosa z Universitat de Girona w Hiszpanii.
Rysunek 3a odpowiada trójkątowi kationów w diagramie Pipera. Wskutek nieznacznego udziału Mg i Ca zróżnicowanie proporcji kationów w wodach kopalnianych jest tutaj
słabo widoczne. Perturbacja oryginalnego diagramu przez odwrotność jej środka geometrycznego — tzw. „centrowanie” (rys. 3b), ułatwia wgląd w analizowane relacje, zwłaszcza
że układ odniesienia również uległ przeskalowaniu. Na wszystkich diagramach zaznaczono
punkty reprezentujące próbki należące do wydzielonych grup.

Rys. 3. Diagramy trójkątne przedstawiające pierwotną (a) i wycentrowaną
(b) kompozycję składu wód kopalnianych KWK „Chwałowice” (subkompozycja kationów:
Mg-Ca-Na). Określenia Group 1 do 4 odpowiadają wyróżnionym grupom wód

Rys. 4. Diagramy trójkątne przedstawiające składowe główne na tle punktów projekcyjnych
wycentrowanej kompozycji składu wód kopalnianych KWK „Chwałowice” (a)
i KWK „Rydułtowy” (b); (subkompozycja kationów: Mg-Ca-Na)
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Kolejne diagramy (rys. 4a i 4b) oprócz projekcji punktów reprezentujących „wycentrowane” subkompozycje, przedstawiają osie wyodrębnionych składowych głównych. Osie
te można utożsamiać ze swojego rodzaju liniami regresji w modelu regresji dla danej kompozycji [6]. Parametrom każdego z wektorów regresji odpowiadają trzy sumujące się do jedności liczby. Oznaczenie „Cum. prop. expl” odnosi się do skumulowanej wariancji wyjaśnionej przez (n – 1) składowych głównych (n — liczba analizowanych zmiennych), przy
założeniu, że składowe te wyjaśniają 100% wariancji.
W analizowanym przykładzie pierwsza ze składowych wyjaśnia 85% wariancji. Parametry wektora regresji wynoszą dla zmiennych %Mg oraz %Ca odpowiednio 0,47 i 0,40.
Oznacza to, iż składowa ta w podobnym stopniu odpowiada za wariancje proporcji logarytmicznych pomiędzy Na (najniższy parametr wektora — 0,13), a każdą z wymienionych
zmiennych — ln(%Na/%Ca) i ln(%Na/%Mg). Druga składowa, wyraźnie skorelowana (0,59)
ze zmiennością Ca, tłumaczy 15%, czyli pozostałą część wariancji.
Składowa główna wyjaśniająca przeważającą część wariancji (85%) wyznacza w sensie
statystycznym trend dla próbek należących do danej subkompozycji. Oś tej składowej mogłaby być interpretowana wprost jako linia trendu hydrogeochemicznego jedynie w przypadku,
gdyby kolejne próbki stanowiły etapy przemian, prowadzących do modyfikacji pewnego
składu początkowego wód. W rzeczywistości tak wyznaczony trend statystyczny opisuje
zarówno próbki spełniające powyższe kryterium, jak i nie należące do trendów hydrochemicznych, a nawet i te, których subpopulacje związane są z trendami przeciwnymi.
Przydatność interpretowania głównych składowych jako modeli trendu polega zatem
na możliwości wyznaczenia za ich pomocą prawidłowości odnoszących się do zbiorów próbek, pod warunkiem weryfikacji ich spójności hydrochemicznej. Zgodnie z tym podejściem
np. wody grupy 3 i 4 (zawierające próbki o silnej mineralizacji) prezentują trend zmian udziałów Na na rzecz Mg oraz (w drugiej kolejności) Ca. Zależność tę należy wyjaśnić procesami odwrotnej wymiany jonowej; ukierunkowanie osi trendu w kierunku wierzchołka Mg jest
zgodne z tendencją do spadku wskaźnika rCa/Mg wraz ze wzrostem mineralizacji wód [12].
Wyznaczenie składowych głównych daje ponadto możliwość jakościowego porównywania
statystycznie zdefiniowanych, w przestrzeni kompozycyjnej, prawidłowości położenia próbek, reprezentujących różne środowiska hydrochemiczne. Graficznego przykładu dostarcza
porównanie opisywanego diagramu kompozycji Mg-Ca-Na obrazującego wody kopalniane
KWK „Chwałowice” (rys. 4a) z odpowiednim diagramem dla wód KWK „Rydułtowy”
(rys. 4b).
Rysunek. 5a przedstawia subkompozycję, której zmienność może być niemal w całości
(99%) wyjaśniona przez jedną tylko składową, w podobnym stopniu skorelowaną z udziałami
Na oraz Cl. Niska wartość parametru regresji dla Ca oznacza, iż udział tego kationu w analizowanej subkompozycji zmienia się w sposób znaczący, przy prawie niezmiennych proporcjach pozostałych składników (słabo zróżnicowana wartość wskaźnika rNa/Cl). Interpretacja przebiegu linii regresji dla pierwszej ze składowych uzmysławia, iż zmianom proporcji
udziałów Na i Ca nie towarzyszą zasadnicze wahania udziału Cl, co odzwierciedla dominację procesów wymiany jonowej w kształtowaniu zmienności stosunku molowego rNa/Cl.
7
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Rys. 5. Diagramy trójkątne przedstawiające składowe główne na tle punktów projekcyjnych
wycentrowanych subkompozycji składu wód kopalnianych KWK „Chwałowice”:
a) — Na-Ca-Cl; b) — Na-Ca-HCO3

Mimo wysokiej wartości wariancji reprezentowanej przez pierwszą ze składowych —
92%, „wycentrowały” diagram subkompozycji Na-Ca-HCO3 (rys. 5b) ujawnia zróżnicowanie
trendów zmienności składu wód. Odmiennymi trendami charakteryzują się subpopulacje zaliczane do grup 3 i 4. Próbki zaliczane do grupy 3 cechuje wzrost udziałów Ca, podczas gdy
dla grupy 4 zauważalny jest wzrost udziałów Na wraz ze spadkiem udziałów HCO3. Subkompozycja ta pozwala na wyraźną separację wydzielonych wcześniej grup wód. Punkty
projekcyjne próbek układają się w formie dwu ramion. Ramię bliższe wierzchołkowi Na reprezentuje niemal wyłącznie wody grupy 4 poziomu 390 KWK „Chwałowice”, o wskaźniku rNa/Cl zbliżonym do jedności i mineralizacji nie przekraczającej 100g/dm3. Są to najprawdopodobniej wody formowane pod wpływem rozpuszczania halitu. Drugie z ramion
tworzą punkty grupy 4, której chemizm formowany lub modyfikowany jest przez odwrotną
wymianę jonową — stąd wzrost udziału Ca wraz ze wzrostem mineralizacji i spadkiem
udziału wodorowęglanów. Uzyskana linia trendu dla pierwszej ze składowych głównych
jest wypadkową pomiędzy liniami regresji opisującymi powyższe procesy. Jej ukierunkowanie w stronę wierzchołka Ca wynika z liczebnej przewagi próbek należących do grupy 4.
Rysunek 6a przedstawia subkompozycję, której zmienność może być w 99% wyjaśniona
przez składową jednakowo skorelowaną z pozostającymi w niezmiennych proporcjach udziałami Mg oraz Ca. Niska wartość parametru regresji dla SO4 dowodzi natomiast, iż udział
tego kationu w analizowanej subkompozycji jest silnie zróżnicowany. W subkompozycjach
tworzonych przez udziały SO4 oraz pary kationów zauważalne są stałe relacje między tymi
ostatnimi. Potwierdzają to podobne wartości współczynników pierwszej ze składowych
głównych. Obserwacja ta oznacza, iż zmienność udziałów jonów SO4 jest niezależna od
zmian udziałów analizowanych kationów (Na, Ca, Mg i K). Jej związek z rozpuszczaniem
minerałów siarczanowych jest zatem mało prawdopodobny. Mogłaby być przypisana innym
procesom np. redukcji siarczanów w środowisku wód reliktowych lub wytrącaniu BaSO4
na skutek mieszania z wodami bogatymi w Ba.
Rysunek 6b ilustruje subkompozycję, dla której wyznaczono składowe główne o zróżnicowanych parametrach wektora regresji. Punkty projekcyjne układają się w formie 3 wyraźnych zespołów, równoległych do osi diagramu, przechodzącej przez wierzchołek C%J. Sugeruje to występowanie odpowiedniej liczby grup wód o różniących się proporcjami udzia8
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łach Na i Ca przy zbliżonej zmienności udziałów trzeciego ze składników subkompozycji.
Wewnętrzne zróżnicowanie subkompozycji rzutuje na relatywnie niską wartość wariancji wyjaśnionej przez każdą ze składowych głównych — odpowiednio 0,71 i 0,29. Zespół znajdujący się najbliżej wierzchołka Na odwzorowuje wody o najwyższych wartościach
wskaźnika rNa/Cl, podczas gdy środkowy odpowiada wodom o wartości rNa/Cl zbliżonej
do 1. Te ostatnie mogą być określone jako mieszanina wód reliktowych z wodami pochodzącymi z rozpuszczania halitu, obecnego np. w profilu szybu VII KWK „Chwałowice”. Diagram dowodzi, iż zakres zróżnicowania udziałów J może być podobny w wodach o różnej
charakterystyce hydrochemicznej. Oznaczałoby to również możliwość różnego udziału wód
o jednakowym zaawansowaniu desorpcji jodu z warstwy wodonośnej w mieszaninach,
jakimi są wody kopalniane. Procesy diagenetyczne serii węglonośnej mogą powodować
wzrost koncentracji jodu bez wpływu na stężenia chlorków [7]. Diagram zależności Cl vs. J
dla wód KWK „Chwałowice” zaprezentowano na rysunku 7. Wtórne zmiany stężeń obydwu składników są związane z późniejszym rozcieńczaniem i procesami mieszania wód.

Rys. 6. Diagramy trójkątne przedstawiające składowe główne na tle punktów projekcyjnych
subkompozycji składu wód kopalnianych KWK „Chwałowice”: (a) Mg-Ca-SO4 oraz wycentrowanych
subkompozycji: (b) — Na-Ca-J oraz (c) — Br-SO4-HCO3 i (d) — SO4-HCO3-Cl

Subkompozycje Br-SO4-HCO3 i SO4-HCO3-Cl (rys. 6c i 6d) prezentują odmienne relacje pomiędzy proporcjami SO4-HCO3 a trzecim elementem subkompozycji. W przypadku
kompozycji Br-SO4-HCO3 trzeci z elementów — Br jest słabo zmienny w stosunku do pozostałych. Świadczą o tym wysokie wartości parametru regresji wyznaczonego dlań w obrębie obydwu składowych głównych — odpowiednio 0,55 i 0,48. Przeciwna jest prawid9
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łowość dla kompozycji SO4-HCO3-Cl, gdzie trzeci z elementów — Cl — wykazuje największą zmienność (parametry 0,15 0,17). Tak wyraźne różnice pomiędzy opisanymi kompozycjami wskazują, iż udziały jonów chlorkowych i bromkowych w badanej populacji charakteryzuje brak ścisłej korelacji. Nie oznacza to jednak braku więzi korelacyjnych wewnątrz podzbiorów, jakimi są wydzielone wcześniej grupy. Udziały zmiennych wewnątrz obydwu analizowanych subkompozycji są wobec siebie niezależne, czego dowodzi zilustrowana
diagramami struktura subkompozycji oraz wartości pierwszej składowej głównej. Wobec
tego procesy sterujące udziałami jonów Br i Cl w analizowanych wodach należy także uznać za w znacznym stopniu niezależne albo też dopatrywać się istnienia zjawisk powodujących odmienne zachowanie obydwu jonów — np. rozpuszczania halitu (ubogiego w Br)
lub ewaporacji wody morskiej.

Rys. 7. Diagram zależności Cl vs. J w wodach KWK „Chwałowice”

4. Podsumowanie
Zaprezentowane metody danych złożonych poszerzają możliwości interpretacji danych
chemizmu wód kopalnianych, w przypadku gdy wartości zmiennych (np. udziały jonów)
sumują się do 100% lub do jedności. Zespół metod CDA:
1)
2)

10

pozwala zobrazować wzajemne relacje między zmiennymi, a także pozwala na interpretację trendów tych relacji;
daje dodatkowe możliwości interpretacji, wynikające z zastosowania przekształceń (przeskalowania diagramów) w operacji perturbacji lub centrowania;
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3)
4)

umożliwia wizualizację wyników w połączeniu z interpretacją zmienności zbioru przy
zastosowaniu metody składowych głównych na diagramach trójkątnych;
pozwala na analizowanie związków pomiędzy zmiennymi, których liczba jest większą
od trzech (jak np. w tradycyjnych diagramach Pipera).

W przedstawionym przykładzie metody CDA okazały swą skuteczność we wspomaganiu interpretacji hydrochemicznych danych kopalnianych i identyfikowaniu następujących
procesów, np. wymiany jonowej, rozpuszczania halitu, redukcji siarczanów, wytracania barytu, desorpcji jodu z warstwy wodonośnej.
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CHLOR I RTĘĆ W WĘGLU
I MOŻLIWOŚCI ICH OBNIŻENIA
METODAMI PRZERÓBKI MECHANICZNEJ

1. Wprowadzenie
Węgiel kamienny jest skałą osadową pochodzenia organicznego. Zawiera głównie właściwą substancję organiczną i pewne ilości balastu w formie wody i substancji mineralnej,
którą tworzą związki nieorganiczne o różnym charakterze chemicznym (glinokrzemiany,
siarczany, siarczki, chlorki, węglany, tlenki i inne) związane z substancją węglową w sposób fizyczny bądź chemiczny. Zawartość substancji mineralnej w węglu waha się w szerokim zakresie, od kilku do kilkudziesięciu procent, i stanowi duży problem technologiczny
i ekologiczny w jego użytkowaniu.
Jej obecność wpływa niekorzystnie na właściwości użytkowe węgla i na przebieg samych procesów przetwórczych, a także na jakość produktów uzyskiwanych z tych procesów. Towarzyszące temu użytkowaniu zanieczyszczenie środowiska naturalnego produktami rozkładu substancji organicznej i mineralnej i związane z tym koszty jego ochrony
przemawiają jednoznacznie za koniecznością usuwania tej substancji mineralnej z węgla
zanim jeszcze poddany zostanie, gospodarczemu i technicznemu wykorzystaniu [1]. Stosowanie więc określonych metod rozdziału dla zmniejszenia w węglu zawartości balastu staje
się już coraz bardziej ekonomicznym i ekologicznym imperatywem [2]. Jest to tym bardziej
uzasadnione, że gospodarka energetyczna w Polsce od wielu już dekad oparta jest na
paliwie węglowym, zarówno węglu kamiennym, jak i brunatnym, z których to pochodzi
około 92% energii elektrycznej. Prognozy na przyszłość też wskazują na dominującą rolę
węgla w produkcji energii, w tym i energii elektrycznej.
Szkodliwe ze zdrowotnego i gospodarczego punktu widzenia są związki takich pierwiastków jak rtęć oraz chlor. Szczególnie niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka i śro-
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dowiska naturalnego jest rtęć, gdyż jej związki, zwłaszcza te organiczne, ulegają łatwo
bioakumulacji. Równie szkodliwym pierwiastkiem jest chlor. W procesach energetycznego
przetwarzania wydziela się w formie bardzo agresywnego chlorowodoru, który powoduje
korozję urządzeń i tworzy naloty na powierzchniach grzewczych. Powoduje też zakwaszenie środowiska naturalnego [3, 4, 5].
Zawartość tych związków w węglu daje się zmniejszyć metodami stosowanymi w inżynierii mineralnej. Do nich można zaliczyć rozdrabnianie, wzbogacanie grawitacyjne, wzbogacanie fizykochemiczne, wymywanie, odwadnianie.
Wzbogacanie węgla jest szczególnie istotne w przypadku występowania rtęci, gdyż
metal ten znajduje się w spalinach w postaci par; zatem wydzielenie jak największej ilości
pirytu jest sposobem minimalizacji stężenia tego wybitnie toksycznego metalu w spalinach.
Problem ten dotyczy też chloru: poprzez zastosowanie odpowiedniej obróbki wodą można
obniżyć zawartość tego pierwiastka w węglu handlowym, a tym samym w spalinach
tworzących się podczas jego spalania.
Problem emisji rtęci i chlorowodoru staje się coraz bardziej poważnym zagadnieniem
zarówno dla producentów węgla, jak i dla energetyki, opartej wyłącznie na węglu. Dają
temu wyraz odpowiednie regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza i zarządzania jego jakością, przygotowywane przez Komisję Europejską w ramach odpowiednich dyrektyw.

2. Rtęć w węglu, geneza, formy jej występowania
i możliwości obniżenia jej zawartości
2.1. Rtęć w węglu
Substancja mineralna węglu składa się przede wszystkim z glinokrzemianów, pirytu,
kalcytu i dolomitu i można ją podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną. Spora część substancji
mineralnej tworzy w węglu odrębne skupiska różnej wielkości, od drobnych, dostrzegalnych
tylko pod mikroskopem, do pasm grubości wielu centymetrów (substancja zewnętrzna).
Większość pierwiastków śladowych, w tym i rtęć (65÷70%), związana jest z substancją mineralną węgla, głównie ze związkami siarki, część ich może być również związana z substancją organiczną węgla. Związki rtęci mogą też występować w formie niezwiązanej.
Można więc stwierdzić, że zdecydowana część związków rtęci występuje we frakcjach
ciężkich towarzysząc pirytom, natomiast pozostała część tych związków koncentruje się we
frakcjach lekkich w formie organicznej. Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach nie ma wyraźnej korelacji pomiędzy występowaniem pirytu a rtęcią. Zagadnienie
to wymaga dalszych badań. W szczególności należy zwrócić uwagę na związek miedzy
rtęcią w węglu a zawartością siarki pirytowej [6].
Występujące w węglu związki metali ciężkich związane są z wolną substancją mineralną, którą daje się w znacznym stopniu wydzielić klasycznymi metodami przeróbczymi
zarówno grawitacyjnymi, jak i fizykochemicznymi, a nade wszystko bardzo skutecznymi
2
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metodami chemicznymi.
Zawartość związków rtęci w węglu jest mocno zróżnicowana: przykładowo w węglach amerykańskich zawartość rtęci kształtuje się w granicach 0,01÷1,5 g/Mg, taka sama
zawartość rtęci podawana jest dla węgli europejskich, dla węgli rosyjskich zawartość tego
pierwiastka zmienia się w granicach 0,01÷0,99 g/Mg. Niską zawartością rtęci cechują się
węgle australijskie, wynosi ona około 0,03 g/Mg. Dla polskich węgli podawane są wartości
około 0,1÷0,16 (0,3) g/Mg. W węglach brunatnych zawartość rtęci jest nieco wyższa w porównanie z węglami kamiennymi i wynosi około 0,45 g/Mg.
2.2. Geneza
Obecność pierwiastków śladowych w węglu należy wiązać z procesami, jakie zachodziły w stadium geochemicznym uwęglenia materii organicznej i tworzenia się kaustobiolitów w okresie karbońskim. Istnieje obecnie hipoteza, że koncentrowanie się pierwiastków
śladowych nastąpiło w trzech okresach:
— wegetacji roślin węglotwórczych;
— rozkładu roślin w stadium biochemicznym;
— rozkładu roślin w stadium geochemicznym.
W rozpatrywanych okresach wzbogacanie się węgla w te pierwiastki odbywało się
przez wchłanianie ich z roztworów przez rośliny, zatężanie w roślinach i tworzenie kompleksów metaloorganicznych oraz przed rozkład roślin; wpierw w stadium biochemicznym,
a później geochemicznym.
Z powyższego wynika dość ważna informacja technologiczna co do koncentrowania
się pierwiastków śladowych w węglach w zależności od ich stopnia uwęglenia. W węglach
młodszych pierwiastki te będą silniej związane z substancją węglową, zaś w węglach bardziej uwęglonych będą bardziej „uwolnione” i łatwiej do wydzielania metodami przeróbczymi.
2.3. Formy występowania
Analizując występowanie pierwiastków śladowych w węglu należy podkreślić ponadto formę powiązania tych pierwiastków ze składnikami substancji mineralnej. Uważa się,
że rtęć w węglu powiązana jest z siarczkami żelaza oraz w mniejszym stopniu z innymi
związkami siarki. Przykładowo poniżej podano prawdopodobne formy występowania rtęci
w węglu: HgS, HgSO4, HgCl2.
2.4. Możliwości obniżenia jej zawartości
W ramach badań [7] pobrano próbkę urobku węglowego i przeprowadzono jego roz3
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dział według wielkości uziarnienia i gęstości. W ten sposób nawiązano do procesów takich
jak klasyfikacja sitowa oraz wzbogacanie grawitacyjne i fizykochemiczne, jakie stosowane
są w zakładach przeróbczych.
W wyniku klasyfikacji granulometrycznej urobku uzyskano klasy ziarnowe: +120;
80÷120; 50÷80; 30÷50; 20÷30; 12÷20; 0,5÷12; 0,045÷0,5; 0÷0,045 mm.
Poszczególne klasy ziarnowe, oprócz klasy 0÷0,045 mm, poddano analizie densymetrycznej stosując ciecze ciężkie o gęstości od 1,4 do 2,20 g/cm3.
Dla najdrobniejszych ziarn mułowych przeprowadzono wzbogacanie klasyczną metodą flotacji stosując odczynniki flotacyjne, używane obecnie w skali przemysłowej. Flotację
przeprowadzono dla mułu naturalnego o uziarnieniu 0÷0,5 mm oraz mułu o uziarnieniu
0÷0,1 mm spreparowanego poprzez rozdrobnienie klasy ziarnowej 0,1÷0,5 mm poniżej 0,1 mm.
Otrzymane w ten sposób klasofrakcje poddano analizom chemicznym na zawartość rtęci
i siarki całkowitej.
Zawartość rtęci była oznaczana w Centralnym Laboratorium Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Stosowano metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej zimnych par z rozkładu termicznego amalgamatu z wykorzystaniem analizatora rtęci MA-2000 produkcji Nippon Instruments Corporation. Próbki do analiz były przygotowane zgodnie z zaleceniami instrukcji.
Na rysunku 1 przedstawiono zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych klasach ziarnowych urobku węglowego.

Rys. 1. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w urobku węglowym 0÷150 mm

Z rysunku wynika duże zróżnicowanie w zawartościach ww. parametrów. Średnia zawartość siarki całkowitej w urobku wynosi około 0,49%, zaś średnia zawartość rtęci wynosi około 201,8 ppb, co oznacza, że w jednej tonie tego urobku znajduje się około 0,2 g rtęci.
Z rysunku 1 wynika, że zawartość rtęci wzrasta wraz z rozdrobnieniem urobku. Im bardziej
4
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drobny urobek, tym większą cechuje się zawartością rtęci. Dla węgla gruboziarnistego (10)
20÷150 mm zawartość rtęci kształtuje się poniżej 100 ppb, później wzrasta do około 200 ppb
aż do uziarnienia 0,5 mm, natomiast dla węgli bardzo drobnych poniżej 0,5 mm zawartość
rtęci szybko rośnie i osiąga wartość około 1755 ppb, co przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w urobku węglowym 0÷1 mm

Na tych samych rysunkach przedstawiono również zawartości siarki całkowitej w urobku węglowym. Podobnie jak dla rtęci, zawartość siarki całkowitej wzrasta i osiąga wartość
około 1,38% dla klasy ziarnowej poniżej 0,045 mm. Z rysunku 2 wynika, że zmianom zawartości rtęci towarzyszą odpowiednie zmiany zawartości siarki.
Na rysunkach 3–10 przedstawiono zawartości rtęci i siarki całkowitej we frakcjach densymetrycznych w poszczególnych klas ziarnowych urobku węglowego.
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Rys. 3. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
frakcjach węgla o uziarnieniu powyżej 120 mm

Rys. 4. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
frakcjach węgla o uziarnieniu 80÷120 mm

Rys. 5. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
frakcjach węgla o uziarnieniu 50÷80 mm
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Rys. 6. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
frakcjach węgla o uziarnieniu 30÷50 mm

Rys. 7. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
frakcjach węgla o uziarnieniu 20÷30 mm

Rys. 8. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
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frakcjach węgla o uziarnieniu 12÷20 mm

Rys. 9. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
frakcjach węgla o uziarnieniu 0,5÷12 mm

Rys. 10. Zawartość rtęci i siarki całkowitej w poszczególnych
frakcjach węgla o uziarnieniu 0,04÷0,5 mm

Wynika z nich, że poddając węgiel wzbogacaniu grawitacyjnemu, niezależnie od uziarnienia, zachodzi redukcja zawartości rtęci w uzyskanych koncentratach węglowych. Zmiana ta jest zróżnicowana dla poszczególnych klas ziarnowych.
W produktach pośrednich obserwujemy wzrost zawartości rtęci, natomiast w odpadach
z reguły mamy obniżenie się zawartości tego pierwiastka, z tym że spadek ten nie przekracza wartości średniej pierwiastka dla danej klasy ziarnowej.
Również w tych przypadkach obserwuje się pewną prawidłowość, choć w ograniczonym zakresie, że zmianom zawartości siarki całkowitej towarzyszą zmiany zawartości rtęci.
Z przedstawionych rysunków wynika jasno, że poprzez stosowanie grawitacyjnych
8
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metod wzbogacania można zmniejszyć zawartości rtęci w koncentratach węglowych. Wynika dalej, że koncentracja rtęci ma miejsce w drobniejszych klasach ziarnowych urobku
węglowego, co jest rezultatem uwalniania jej w trakcie zachodzącej degradacji ziarn urobku węglowego na drodze od przodka górniczego do zakładu przeróbczego.
Ponadto można sądzić, że poprzez duże rozdrobnienie urobku węglowego będzie można skutecznie uwalniać z niego związki rtęci i ułatwiać w ten sposób ich wydzielanie w przemysłowych procesach grawitacyjnych.
Zagadnienie wpływu głębokości rozdrabniania węgla na uwolnienie rtęci wymaga
dalszych badań.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki flotacji węgla o uziarnieniu 0÷0,5 mm i 0÷0,1 mm.
Z tabeli wynika, że poddając procesowi flotacji muł węglowy w zakresie uziarnienia
0÷0,5 mm i 0÷0,1 mm zachodzi zmniejszenie zawartości rtęci w koncentratach flotacyjnych
do około 1073÷1340 ppb oraz zwiększenie zawartości tego pierwiastka w odpadach do około
1941÷2452 ppb. Jest to wynik dobry.
Również i tutaj stwierdza się, że jednocześnie ze zmniejszaniem się zawartości siarki
całkowitej w węglu maleje w nim zawartość rtęci.
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2.5. Koncepcja redukcji zawartości rtęci w węglu
metodami grawitacyjnymi i fizykochemicznymi
Analizując schematy technologiczno-maszynowe zakładów przeróbczych, w tym i schematy wzbogacania mułów węglowych i gospodarki wodno-mułowej, widzimy sposób redukcji zawartości rtęci w koncentratach węglowych.
Poniżej opisano układ technologiczny do wydzielania frakcji zawierających związki
rtęci dla modelu zakładu przeróbczego o pełnym zakresie wzbogacania węgla 0÷200 mm.
Model ten cechuje się tym, że w wyniku wzbogacania całości węgla powstaje bardzo dużo
mułu węglowego, co stwarza określone trudności technologiczne. W tym przypadku redukcja zawartości rtęci w węglu ma miejsce w trakcie wzbogacania grawitacyjnego węgla gruboziarnistego we wzbogacalnikach cieczy ciężkiej, w trakcie wzbogacania węgli drobnych
w osadzarkach oraz w procesach wodno-mułowych, gdzie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest układ hybrydowy złożony ze wzbogacalników grawitacyjnych oraz wzbogacalników fizykochemicznych (flotowników). Układ taki przedstawia rysunek 11. Obok urządzeń
takich jak hydrocyklony i wzbogacalniki zwojowe znajdują zastosowanie flotowniki.
Zawiesina wodno mułowa 0 – 0,5(2) mm

Klasyfikacja
odśrodkowa

Flotacja

Wzbogacanie
grawitacyjne

Do klarowania
i odwadniania

Hg
O

K
K
Klasyfikacja
hydrauliczna

O

Do odwadniania

Hg
Klarowanie z flokulacją

Do procesów
przeróbczych

Flokulant

Do odwadniania

Rys. 10. Schemat układu do wydzielania rtęci z obiegu wodno-mułowego
metodą grawitacyjną i flotacji

Przedstawiony sposób redukcji zawartości rtęci w węglu wykorzystuje technikę
fizycznego i fizykochemicznego rozdziału substancji mineralnej od węglowej. Podstawą tej
techniki są różnice w gęstościach i we właściwościach powierzchniowych. Tą techniką
można wydzielić około 30÷45% rtęci z węgla. Znacznie wyższą sprawność redukcji zawartości rtęci od węgla można uzyskać stosując technikę rozdziału chemicznego. Polega ona
11
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na tym, że węgiel (koncentrat węglowy) wstępnie pozbawiony rtęci poddaje się rozdrabnianiu poniżej 0,1 (0,2) mm i działaniu gorących roztworów, takich jak: ługi sodowe, potasowe lub niektóre kwasy mineralne. Roztwory te rozpuszczają (leaching) substancję mineralną, dając produkt węglowy pozbawiony prawie popiołu, siarki i rtęci. Metoda ta znana
jest w przeróbce węgla od wielu lat pod różnymi nazwami.

3. Chlor w węglu, geneza, formy występowania
i możliwości obniżenia jego zawartości
3.1. Chlor w węglu
Zawartość chloru w węglach waha się w szerokich granicach od 0,01 do 1% w zależności od położenia geograficznego danego zagłębia węglowego [8, 9]. W polskich węglach
zawartość tego pierwiastka jest nieco niższa, gdyż kształtuje się w zakresie 0,02÷0,6%
i wykazuje zróżnicowanie regionalne. Najczęściej zawartość ta kształtuje się w granicach
0,08÷0,3%. Zawartość chloru w węglu zależy głównie od stopnia mineralizacji wód podziemnych i od zasolenia górotworu, który otacza złoże węglowe. Badania chloru w składnikach petrograficznych wykazały, że więcej jest go w odmianie błyszczącej, tj. w witrynicie, a mniej w odmianach matowych, co tłumaczy się różnicami w porowatości. Występuje w znacznie większej ilości w substancji węglowej niż w skale płonnej.
Istnieje zależność zawartości chloru od stopnia uwęglenia. Dla węgli wysoko zmetamorfizowanych o zawartości pierwiastka Cdaf powyżej 86% zawartość chloru zmniejsza się
poniżej 0,2%, natomiast dla węgli nisko uwęglonych zawartość tego pierwiastka może dochodzić do około 1%. Ze wzrostem głębokości zalegania węgli obserwuje się w czynnych
kopalniach wzrost zawartości chloru. Przy znacznie większych głębokościach zalegania
węgla zależność ta ulega zmianie.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z chlorem
w węglu, a w szczególności na kształtowanie się zawartości chloru w produktach zakładu
przeróbczego. Zawartość chloru w produktach handlowych może być różna w porównaniu
z zawartością tego pierwiastka w urobku węglowym. Jest ona zależna od mineralizacji wody stosowanej do procesów przeróbczych i zawartości wilgoci w produktach finalnych zakładu.
3.2. Geneza
Obecność chloru w węglu można wiązać z wszystkimi etapami i procesami geologicznymi tworzenia węgla, stąd też chlor pochodzi z wielu źródeł: od roślin, które tworzyły
masę organiczną węgla, a zawierały chlor, od minerałów zawartych w wodach, które
przepływały przez rośliny na etapie formowania torfu, wreszcie od minerałów zawartych
w wodach przepływających przez pory, szczeliny i pęknięcia w węglu zarówno na etapie
tworzenia pokładów węglowych, jak i w okresach geologicznych nam bliższych.
12
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Z genezy chloru w węglach wynika istotna przesłanka: koncentracja chloru w węglu
jest funkcją jego zawartości w wodach podziemnych, zmiana tej zawartości spowoduje zmianę koncentracji tego pierwiastka w węglu.
3.3. Formy występowania
Chlor występuje w węglu w trzech głównych formach chemicznych:
— nieorganicznych chlorków sodu, potasu i wapnia oraz w mniejszej ilości magnezu
i żelaza;
— organicznych związków chloru;
— anionów występujących w wodzie wypełniającej pory węgla.
Najwięcej chloru występuje w formie związku z sodem rozpuszczalnego w wodzie. Ta
przesłanka ma duże znaczenie, jeśli chodzi o dobór wody do procesów przeróbczych i o możliwość redukcji chloru w sortymentach handlowych zakładów przeróbczych.
3.4. Możliwość obniżenia zawartości chloru w węglu
W trakcie wzbogacania węgli w ośrodku wodnym zachodzi wymywanie z nich substancji mineralnej, w tym i chloru. Ilość wymytego chloru w warunkach przemysłowych zależy od wielu czynników [10]: od całkowitej zawartości tej substancji, która ulega wymywaniu w wodzie, od stopnia rozdrobnienia wzbogacanego węgla, czasu kontaktu węgla
z wodą, mineralizacji ogólnej wody obiegowej i temperatury tej wody. Chlor wymyty z węgla, a zawarty w wodzie obiegowej, znajduje się w określonej ilości na powierzchni odwodnionych produktów wzbogacania. Ilość chloru w koncentratach węglowych jest więc sumą
pozostałej ilości chloru we wzbogaconych węglach oraz jego ilości znajdującej się w wodzie na powierzchni odwodnionych sortymentów handlowych, którą wyraża się liczbowo
jako zawartość wilgoci przemijającej. Z kolei zawartość wilgoci przemijającej zależy od przyjętej technologii odwadniania w odniesieniu do wszystkich sortymentów handlowych. Tak
więc głębokość odwadniania kształtuje końcową zawartość chloru w tych sortymentach.
Zgodnie z modelem zakładu przeróbczego zakładającym wzbogacanie węgla w pełnym zakresie i przedstawionym w punkcie 2, w wyniku wzbogacania węgla uzyskuje się
trzy koncentraty węglowe: koncentrat gruboziarnisty, miałowy i mułowy. Stosując dotychczasowe wyposażenie z zakresu odwadniania dla tych trzech koncentratów uzyska się
końcową zawartość wilgoci przemijającej produkcji netto zakładu w granicach 15÷17%,
zakładając udziały w nim tych koncentratów, takie jakie obecnie spotyka się w praktyce.
Gdyby zastosować nowoczesne odwadnianie bazujące na tzw. koncepcji głębokiego mechanicznego odwadniania, to końcowa zawartość wilgoci przemijającej w produkcji netto
wyniosłaby około 10÷11%. Oba te rozwiązania dokładnie opisano i udokumentowano od
strony maszynowej w pracy [11].
Zawartość chloru w koncentracie węglowym z tego tytułu, że zawiera określoną zawartość wilgoci przemijającej i w funkcji koncentracji chlorku sodu w wodzie obiegowej,
określa poniższe równanie
13
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P = 0,6 (Wex ⋅ KNaCl) ⋅ Gc–1
gdzie:
P
Wex
KNaCl
Gc

—
—
—
—

zawartość chloru w węglu, %;
zawartość wilgoci przemijającej, %;
koncentracja chlorku sodu w wodzie obiegowej, kg/m3;
gęstość wody, kg/m3.

W pewnych warunkach ilość chloru w węglu z tytułu zawartości w nim wilgoci przemijającej może okazać się dość wysoka w porównaniu z zawartością tej substancji w samym
tylko węglu. Stąd też ,,usuwanie’’ chloru z węgla poprzez stosowanie głębokiego odwadniania jest dobrym rozwiązaniem. Uwaga ta jest mocno aktualna w przypadku takich odbiorców węgla jak przemysł cementowy.
Proponowana technologia głębokiego odwadniania zakłada stosowanie dla mułów węglowych wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych. Ich konstrukcja umożliwia doprowadzenie wody czystej do części filtracyjnej i dodatkowe przemywanie mułu. W ten sposób można z porów osadu usunąć określoną ilość wody, a tym samym i chloru.
Kinetykę usuwania chloru z węgla można znacząco poprawić poprzez stosowanie określonych środków chemicznych oraz kondycjonowanie tlenem.

4. Podsumowanie
1)

2)

3)

W oparciu o znajomość form występowania związków rtęci i chloru w węglu, ich genezę i właściwości określono realne możliwości redukcji zawartości tych zanieczyszczeń metodami stosowanymi w inżynierii mineralnej.
Ze względu na formę koncentrowania się związków rtęci w substancji mineralnej
można stwierdzić, że metodami grawitacyjnego i fizyko-chemicznego rozdziału da się
w pełnym zakresie uziarnienia zmniejszyć ich zawartość w koncentratach węglowych.
Dla tego celu będzie można wykorzystać wzbogacalniki cieczy ciężkiej, osadzarki
miałowe, wzbogacalniki zwojowe, stoły koncentracyjne oraz maszyny flotacyjne.
Poprzez stosowanie operacji wymywania i głębokiego mechanicznego odwadniania
istnieje możliwość redukcji zawartości chloru w koncentratach węglowych. Dla realizacji tego celu przystosowane są wirówki sedymentacyjno-filtracyjne wyposażone
w odpowiednie urządzenia doprowadzające czystą wodę. Wirówki tego typu znalazły
zastosowanie w polskich zakładach przeróbczych do odwadniania najdrobniejszych
węgli wg pomysłu GIG.
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