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Aktualny przegl¹d krajowych z³ó¿ dolomitów w aspekcie
wykorzystania w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych

Wprowadzenie
Dolomit jako minera³ zawiera teoretycznie: 30,4% CaO, 21,9% MgO i 47,7% CO2.
Jako ska³a – fragment górotworu – bardzo rzadko wystêpuje w stanie ca³kowicie czystym.
Zazwyczaj zawiera domieszki kalcytu, a tak¿e innych minera³ów, najczêœciej wykszta³cone
w postaci zwi¹zków ¿elaza, glinu, krzemu, magnezu, a tak¿e – zw³aszcza w dolomicie
kruszconoœnym – cynku i o³owiu. W wielu z³o¿ach obok czystych dolomitów wystêpuj¹
równie¿ dolomity wapniste lub wapienie dolomityczne.
Ze wzglêdu na w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne i sk³ad chemiczny, dolomity stanowi¹
kopalinê przydatn¹ do wielokierunkowego wykorzystania. S¹ wiêc typow¹ kopalin¹ wielosurowcow¹. Wysoka temperatura topienia produktów powsta³ych w wyniku termicznego
rozk³adu CaMg(CO3)2, tj. CaO (2570°C) i MgO (2840°C), jest wyró¿niaj¹c¹ korzystn¹
cech¹, pozwalaj¹c¹ na stosowanie dolomitów w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych.
G³ówn¹ trudnoœci¹ w szerszym ni¿ dotychczas ich wykorzystaniu do tych celów jest podatnoœæ MgO, a zw³aszcza CaO, do ulegania hydratacji.
W Polsce, wobec braku odpowiedniej jakoœci z³ó¿ magnezytu, dolomit by³ od dawna
wykorzystywany w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych, choæ w ograniczonym zakresie.
Spowodowane jest to g³ównie wymaganiami technologicznymi, które wymuszaj¹ posiadanie przez kopalinê odpowiednich parametrów jakoœciowych. Zwi¹zane s¹ one z zawartoœci¹
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MgO, czystoœci¹ chemiczn¹, uziarnieniem i porowatoœci¹ otwart¹. Wa¿nym kryterium
jest równie¿ sta³oœæ tych parametrów, co wymaga du¿ej jednorodnoœci kopaliny. Mniej
dotkliwym jest ograniczenie zwi¹zane z wielkoœci¹ zasobów z³ó¿, które s¹ zazwyczaj du¿e,
wystarczaj¹ce dla planowania ekonomicznie uzasadnionej, przemys³owej ich eksploatacji.
Analizuj¹c polskie z³o¿a dolomitów pod k¹tem prowadzenia dalszych badañ nad ich
cechami u¿ytkowymi, w szczególnoœci zachowania siê podczas dekarbonatyzacji, skupiono
siê na z³o¿ach ju¿ zagospodarowanych i obecnie eksploatowanych. Ocenê przydatnoœci
innych, rezerwowych z³ó¿ dolomitów dla potrzeb przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych
przedstawiono te¿ we wczeœniejszych publikacjach (m.in. Machalica, Ruœkiewicz 1961;
Niemczynowicz 1970; Pa³ubicki 1970; Ruœkiewicz 1974; Adamska i in. 1986; Maziarz,
Baran 1985; £ukwiñski, Narkiewicz 1993; Galos 1999; Radwanek-B¹k, B¹k 2009).

1. Mo¿liwoœci wykorzystania krajowych dolomitów
do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych –
analiza wymagañ technologicznych
Podstawowym procesem wytwarzania dolomitów ogniotrwa³ych jest ich obróbka termiczna, przebiegaj¹ca jedno- lub dwuetapowo. Jej efektem jest otrzymanie tzw. klinkieru
dolomitowego (dolomit spieczony). Proces ten wymaga du¿ej czystoœci dolomitu, gdy¿
obecnoœæ zanieczyszczeñ (g³ównie SiO2, Al2O3 i Fe2O3) powoduje powstanie niskotopliwych faz krzemianowych, ferrytowych i glinianowych. Ich obecnoœæ w klinkierze pogarsza
jego w³aœciwoœci termiczne i obni¿a odpornoœæ na korozjê.
Wymagania jakoœciowe dla dolomitów stosowanych w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych okreœla norma BN-86/6761-16. Wyró¿nia ona szeœæ gatunków dolomitów surowych,
mog¹cych znaleŸæ zastosowanie w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych i w hutnictwie (jako
topniki). Tylko trzy z nich nadaj¹ siê jako surowiec do wytwarzania dolomitów spieczonych
stosowanych w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych (Wyszomirski, Galos 2007). Najczystsza odmiana dolomitu surowego, tj. DK, s³u¿y do produkcji dolomitu spieczonego
wysokiej jakoœci (DKS), który wykorzystuje siê do wytwarzania formowanych wyrobów
dolomitowych. Wymagane parametry chemiczne to: zawartoœæ MgO – min. 19%, SiO2 –
maks. 1%, Al2O3 – maks. 0,7% i Fe2O3 – maks. 1,3% .
Gatunki DM1 i DM2 s¹ przeznaczone do wytwarzania dolomitu pra¿onego, wykorzystywanego nastêpnie do produkcji mas dolomitowych ni¿szej jakoœci. Dla tych gatunków
wymagania dla dolomitu surowego s¹ nastêpuj¹ce: minimalna zawartoœæ MgO od 16%
(DM2) do 17,5% (DM1), maksymalna zaœ zawartoœæ domieszek szkodliwych wynosi odpowiednio: SiO2 – 2,8% i 2,0%; Al2O3 – 1,0% i 0,5%, oraz Fe2O3 – 6,5% i 3,0%.
Oprócz sk³adu chemicznego warunkiem koniecznym dla w³aœciwego przebiegu procesu
technologicznego jest odpowiednia wielkoœæ kryszta³ów dolomitu i porowatoœæ surowca.
Do pra¿enia – zw³aszcza w prostszym pod wzglêdem technologicznym procesie jednostopniowego spiekania – nadaj¹ siê dolomity drobnokrystaliczne. W wyniku ich pra¿enia
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powstaje mieszanina krystalitów CaO i MgO o submikroskopowej, wyraŸnie zró¿nicowanej
wielkoœci (Wyszomirski, Ró¿anowski 1982).
Porowatoœæ, w szczególnoœci porowatoœæ otwarta, stanowi istotn¹ cechê z punktu widzenia procesu spiekania. Badania wp³ywu porowatoœci otwartej na efektywnoœæ tego
procesu by³y prowadzone w Polsce m.in. na próbkach dolomitu surowego, pochodz¹cych
ze z³o¿a Brudzowice (Strama, £ukwiñski 1980; £ukwiñski, Kapuœciñski, Ciepaj 1997).
Wykaza³y one, i¿ mimo przyjmowanego powszechnie pogl¹du, ¿e korzystniejsze dla spiekania s¹ dolomity o niskiej porowatoœci otwartej, zale¿noœæ ta nie jest w pe³ni jednoznaczna.
Zdaniem znanego specjalisty z dziedziny technologii dolomitowych materia³ów ogniotrwa³ych Profesora Kielskiego (inf. ustna) preferowane s¹ dolomity o niskiej porowatoœci.
Dok³adne jednak wyznaczenie dopuszczalnej, granicznej wartoœci porowatoœci dolomitu,
jako podstawy oceny jego spiekalnoœci, jest trudne.
Do badania dekarbonatyzacji dolomitów s¹ przydatne te¿ pomiary zmian gêstoœci,
które towarzysz¹ krystalizacji powstaj¹cych w tym procesie tlenków wapnia i magnezu.
Do tego celu szczególnie nadaje siê piknometria helowa, m.in. ze wzglêdu na szybkoœæ
przeprowadzenia tych pomiarów jak i dok³adnoœæ uzyskiwanych wyników (Kielski, Wodnicka 1994).

2. Charakterystyka bazy zasobowej z³ó¿ dolomitu w Polsce
Zgodnie z przyjêt¹ w Polsce klasyfikacj¹ surowcow¹ dolomity i marmury dolomitowe
ujmowane s¹ generalnie w dwóch grupach surowcowych:
— jako tzw. dolomity przemys³owe, mo¿liwe do wykorzystania w hutnictwie, przemyœle
materia³ów ogniotrwa³ych, ceramicznym, szklarskim, chemicznym lub spo¿ywczym,
— jako kamienie budowlane i drogowe – dokumentowane dla potrzeb drogownictwa
i budownictwa, w tym materia³ów dekoracyjnych.
Ska³y te wystêpuj¹ w kilku regionach Polski (rys. 1) w kompleksach skalnych ró¿nego
wieku: od prekambru po jurê, na ró¿nej, nieraz znacznej g³êbokoœci. Z³o¿a o znaczeniu
przemys³owym, a wiêc po³o¿one w strefie przypowierzchniowej, umo¿liwiaj¹cej ich odkrywkow¹ eksploatacjê, wystêpuj¹ w Sudetach, regionie œl¹sko-krakowskim i Górach
Œwiêtokrzyskich (Koz³owski 1986; Nieæ 2000; Radwanek-B¹k, B¹k 2009).
W Sudetach (województwa dolnoœl¹skie i opolskie) dolomity i marmury dolomitowe
wystêpuj¹ g³ównie w utworach prekambru i dolnego paleozoiku, w obrêbie ska³ zmetamorfizowanych, w których udokumentowano 13 z³ó¿ (tab. 1). Serie wêglanowe o charakterze dolomitowym s¹ znane przede wszystkim ze wschodniego obrze¿enia karkonoskiego masywu granitowego, z pasma Krowiarek ko³o Bystrzycy K³odzkiej i z okolic Wojcieszowa. Pod wzglêdem petrograficznym s¹ to g³ównie marmury dolomitowe, które powsta³y
w wyniku metamorfizmu dolomitów w szerokim zakresie ciœnieñ i temperatur. Wiêkszoœæ,
bo 11 z³ó¿, zakwalifikowano do grupy surowcowej kamieni budowlanych i drogowych,
a tylko jedno (Rêdziny) uznano jako z³o¿e dolomitu przemys³owego. Dostarcza ono du¿ej

Fig. 1. Polish deposits of dolomites particularly regarding the needs the industry of refractories (according to MIDAS <baza.gov.pl/midas>)
1 – dolomites, 2 – dolomite marbles, 3 – metallurgical dolomites, 4 – exploited deposits, 5 – abandoned deposits

Rys. 1. Krajowe z³o¿a dolomitów ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych (wg MIDAS <baza.gov.pl/midas>)
1 – dolomity, 2 – marmury dolomitowe, 3 – dolomity hutnicze, 4 – z³o¿a eksploatowane, 5 – z³o¿a zaniechane
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TABELA 1
Krajowa baza zasobowa dolomitów i jej zasoby (Gientka, Malon, Tymiñski 2009)
TABLE 1
Polish deposits of dolomites and their resources (Gientka, Malon, Tymiñski 2009)

Nazwa z³o¿a

Stan
zagospodarowania
z³o¿a

1

2

Zasoby [tys. t]

Powiat

Kategoria
rozpoznania

geologiczne
bilansowe

przemys³owe

3

4

5

Wydobycie
[tys. t]

Typ kopaliny

6

7

8

REGION DOLNOŒL¥SKI
Czarnów

R

Jelenia Góra

C2

5 625

–

–

Kbd/Dolomit

£ysak

T

K³odzko

C1+B

31 105

31 105

–

Kbd/Marmur
dolomitowy

Nowy Waliszów

R

K³odzko

C1

2 090

–

–

Kbd/Marmur
dolomitowy

Nowy Waliszów
– soczewka C

T

K³odzko

C1+B

2 087

2 087

–

Kbd/Marmur
dolomitowy

O³drzychowice-Romanowo

E

K³odzko

C1+B

44 283

44 283

369

Kbd/Marmur
dolomitowy

Podgórze

T

K³odzko

C1+B

70

67

–

Kbd/Marmur
dolomitowy

Po³om

E

Z³otoryja

C1+B

1 515

–

–

Kbd/Dolomit

Rêdziny

E

Kamienna Góra

C1+B

13 710

213

Dolomity
przemys³owe

S³upiec

R

K³odzko

C2

80 485

–

–

Kbd/Marmur
dolomitowy

Wapniarka

T

K³odzko

C1+B

12 630

793

–

Kbd/Marmur
dolomitowy

¯elazno 1

E

K³odzko

C1+B

11 701

9 461

108

Kbd/Marmur
dolomitowy

¯elazno II

R

K³odzko

C1+B

7 941

–

–

Kbd/Dolomit

13710
1806

REGION ŒL¥SKO-KRAKOWSKI
Bolêcin

Z

Chrzanów

C1

12 048

–

–

Kbd/Dolomit

Bobrowniki-Blachówka

Z

Tarnowskie
Góry

C1+B

29 330

–

–

Dolomity
przemys³owe

Brudzowice

E

Bêdzin

C1+B

99 716

42 228

1 340

Dolomity
przemys³owe

Byczyna

R

Jaworzno

C2

61 113

–

–

Kbd/Dolomit

Chruszczobród

R

Zawiercie

C1

64 550

–

–

Dolomity
przemys³owe
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TABELA 1 cd.
TABLE 1 cont.
1

2

3

4

5

6

7

8

Chruszczobród I

R

Zawiercie

C1+C2

17 443

–

–

Dolomity
przemys³owe

Chruszczobród 2

R

Zawiercie

C1

30 831

–

–

Dolomity
przemys³owe

Dubie

E

Kraków

C1+B

143 769

27 212

878

Kbd/Dolomit

Gadlin

R

Jaworzno

C1

982

–

–

Dolomity
przemys³owe

Gródek

Z

Jaworzno

C1

23 034

–

–

Dolomity
przemys³owe

Imielin

E

Bieruñsko-lêdziñski

B+C1+C2

16 561

1 429

90

Kbd/Dolomit
i wapieñ

Imielin-Pó³noc

E

Bieruñsko-lêdziñski,
Mys³owice

B+C1+C2

2 091

1 574

309

Kbd/Dolomit

Imielin-Rek

E

Bieruñsko-lêdziñski,
Mys³owice

B+C1+C2

11 577

11 577

150

wapieñ
dolomityczny

Jaworzno-Ciê¿kowice

R

Jaworzno

C2

30 697

–

–

Dolomity
przemys³owe

Jeleñ

Z

Jaworzno

C1

2 273

–

–

Kbd/Dolomit

K¹ty

Z

Chrzanów

C1

657

–

–

Kbd/Dolomit

Libi¹¿

E

Chrzanów

C1+B

6 207

5 111

338

Kbd/Dolomit

Libi¹¿ Wielki

R

Chrzanów

C2

17 810

–

–

Kbd/Dolomit

Lipie

Z

Chrzanów

C1

149

–

–

Kbd/Dolomit

Niesu³owice-Lgota

R

Olkusz

C1

25 070

–

–

Kbd/Dolomit

Nowa Wioska

E

Bêdzin

B+C1+C2

18 144

6 059

341

Kbd/Dolomit

Podleœna

E

Bêdzin

B+C1+C2

46 957

8 811

434

Kbd/Dolomit

Podwarpie

R

Bêdzin

B+C1+C2

62 855

–

–

Kbd/Dolomit

Stare Gliny

E

Olkusz

B+C1+C2

22 753

12 604

202

Kbd/Dolomit

Ujków Stary

R

Olkusz

C1

16 490

–

–

Kbd/Dolomit

Z¹bkowice
Bêdziñskie I

E

D¹browa
Górnicza

B+C1+C2

21 652

10 331

865

Dolomity
przemys³owe

Z¹bkowice
Bêdziñskie II

R

D¹browa
Górnicza

B+C1+C2

19 773

–

–

Dolomity
przemys³owe

¯elatowa

E

Chrzanów

C1+B

26 747

11 740

616

Dolomity
przemys³owe
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TABELA 1 cd.
TABLE 1 cont.
1

2

3

4

5

6

7

8

REGION ŒWIÊTOKRZYSKI
Brzeziny

R

Kielce

C1

11 951

–

–

Kbd/Dolomit

Czerwona Góra

R

Kielce

C1

54 350

–

–

Kbd/Dolomit

Do³y Opacie

Z

Ostrowiec
Œwiêtokrzyski

C1

2 051

–

–

Kbd/Dolomit

Grocholice

R

Opatów

C2

38 673

–

–

Kbd/Dolomit

Janczyce I

R

Opatów

B

117 442

–

–

Kbd/Dolomit

Janczyce

R

Opatów

C1

15 048

–

–

Kbd/Dolomit
i wapieñ

Józefa

E

Kielce

B+C1

7 724

3 917

292

Jurkowice

E

Staszów

B+C1+C2

10 719

10 719

339

Kbd/Dolomit

Korzecko

R

Kielce

C1

11 983

–

–

Kbd/Dolomit

Kowala Ma³a

R

Kielce

C1

44 797

–

–

Kbd/Dolomit

Laskowa Góra

E

Kielce

C1

18 265

5 300

516

Kbd/Dolomit

Nowy Staw

R

Kielce

C1

47

–

–

Kbd/Dolomit
i wapieñ

Piskrzyn

E

Opatów

C1

22 719

18 301

838

Kbd/Dolomit

Polichno-Skiby

R

Kielce

C1

18 080

–

–

Kbd/Dolomit
i wapieñ

Radkowice-Podwale

E

Kielce

C1

16 133

11 367

1 414

Kbd/Dolomit

Ska³a

Z

Kielce

C1

1 653

–

–

Kbd/Dolomit

Winna

E

Kielce

C1

17 481

17 481

311

Kbd/Dolomit

Wszachów

R

Opatów

C2

48 021

–

–

Kbd/Dolomit

Wszachów I

E

Opatów

C1

20 396

20 396

428

Kbd/Dolomit

Wszachów II

R

Opatów

C1

16 712

–

–

Kbd/Dolomit

Zache³mie

Z

Kielce

C2

–

–

–

Kbd/Dolomit

¯urawniki

R

Opatów

C1

1 212

–

–

Kbd/Dolomit

Kbd/Dolomit
i wapieñ

Objaœnienia symboli:
stan zagospodarowania z³o¿a: E – eksploatowane, R – rezerwowe, T – okresowo eksploatowane, Z – wydobycie
zaniechane, Kbd – kamienie budowlane i drogowe
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czystoœci surowca, który wykorzystywany jest od dziesi¹tków lat w przemyœle szklarskim
i ceramicznym, a tak¿e w budownictwie. Wœród z³ó¿ Dolnego Œl¹ska znajduje siê równie¿
unikatowe w skali kraju z³o¿e marmurów dolomitowych O³drzychowice-Romanowo,
którego fragmenty charakteryzuj¹ siê wyj¹tkowo wysok¹ czystoœci¹ kopaliny. Z tego z³o¿a
pozyskuje siê m¹czki dla przemys³u szklarskiego, ceramicznego, spo¿ywczego i chemicznego oraz grysy budowlane, u¿ywane m.in. do produkcji lastrika. Wysok¹ czystoœci¹
charakteryzuje siê te¿ ska³a dolomitowa zalegaj¹ca w s¹siednim z³o¿u Nowy Waliszów.
Podrzêdnie – jako kopalina towarzysz¹ca – dolomity wystêpuj¹ w z³o¿ach wapieni kambryjskich w Górach Kaczawskich.
W regionie œl¹sko-krakowskim (województwa ma³opolskie i œl¹skie) wystêpuj¹ g³ównie
dolomity triasowe (na ogó³ jaœniejszej barwy) i œrodkowodewoñskie (ciemniejsze), przy
czym te drugie le¿¹ zazwyczaj pod dolomitami triasowymi. W strefie przypowierzchniowej
dolomity dewoñskie tworz¹ izolowane wyst¹pienia np. w okolicach Krzeszowic, Olkusza
i Siewierza. Z³o¿em, w którym udokumentowano jedynie dolomity œrodkowodewoñskie,
zaliczane do ¿ywetu, jest z³o¿e Dubie, po³o¿one w pobli¿u Krzeszowic. W kilku innych z³o¿ach (Brudzowice, Podleœna, Nowa Wioska) dolomity dewonu wystêpuj¹ pod
dolomitami triasowymi, w g³êbszych fragmentach z³ó¿, stanowi¹c czêœæ ich udokumentowanych zasobów. Dolomity triasowe o znaczeniu surowcowym to g³ównie dolomity
œrodkowego wapienia muszlowego: dolomity diploporowe i kruszconoœne. Dolomity diploporowe zajmuj¹ znaczne obszary w okolicach Siewierza, D¹browy Górniczej, Zawiercia,
Jaworzna, Chrzanowa, Libi¹¿a i Olkusza. Dolomity kruszconoœne wystêpuj¹ zazwyczaj pod
dolomitami diploporowymi, a jedynie lokalnie – bezpoœrednio na powierzchni terenu.
Obejmuj¹ one ró¿ne poziomy œrodkowego wapienia muszlowego (i niekiedy retu). Parametry fizykomechaniczne, sk³ad chemiczny i uziarnienie dolomitów triasowych s¹ zró¿nicowane. Dotyczy to w szczególnoœci zmiennej zawartoœci krzemionki i tlenków ¿elaza.
Lokalnie, zw³aszcza wœród dolomitów kruszconoœnych, mo¿na spotkaæ partie s³abiej zdolomityzowane oraz niezdolomityzowane wapienie. Pod wzglêdem petrograficznym dolomity
diploporowe s¹ ska³ami drobnodetrytycznymi o zró¿nicowanym stopniu skrystalizowania.
Cechuj¹ siê znaczn¹ porowatoœci¹ otwart¹ i kawernistoœci¹. Niekiedy wykazuj¹ w³aœciwoœci
bloczne. Dolomit kruszconoœny jest ska³¹ mikro- i drobnokrystaliczn¹, bardziej zwiêz³¹
od dolomitu diploporowego, ale charakteryzuj¹c¹ siê równie¿ obecnoœci¹ kawern. Nie
wykazuje blocznoœci.
W regionie œl¹sko-krakowskim udokumentowano 28 z³ó¿ dolomitów, z których 11 zaliczono do z³ó¿ dolomitów przemys³owych, a 17 do grupy kamieni budowlanych i drogowych (tab. 1). Ponadto w omawianym regionie rozpoznano szeœæ obszarów wystêpowania
dolomitów, dla których okreœlono zasoby prognostyczne, oszacowane w kategorii D.
W Górach Œwiêtokrzyskich dolomity i wapienie wystêpuj¹ w osadach œrodkowego
dewonu, tworz¹c dwudzielny kompleks o mi¹¿szoœci kilkuset metrów (Migaszewski 1986).
Jego doln¹ czêœæ stanowi¹ cienko³awicowe dolomity, czêsto margliste, zaliczane do eiflu.
Górn¹ czêœæ kompleksu buduj¹ grubo³awicowe, amfiporowe dolomity ¿ywetu, przechodz¹ce ku górze w wapienie. Dolomity ¿ywetu s¹ zazwyczaj drobno-, rzadziej œrednio-
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krystaliczne. Odznaczaj¹ siê wiêksz¹ czystoœci¹ ni¿ eifelskie. Przejœcie miêdzy tymi dwiema
czêœciami kompleksu jest nieregularne, co powoduje, ¿e nie zawsze bywa on rozdzielany.
Dotyczy to w szczególnoœci z³ó¿ dokumentowanych jako kamienie budowlane i drogowe,
gdy¿ cechy fizyczno-mechaniczne dolomitów obu czêœci omawianego kompleksu s¹ zbli¿one. Wœród dolomitów dewoñskich tego regionu wyró¿niono szeœæ typów strukturalnych,
ró¿ni¹cych siê uziarnieniem i krystalicznoœci¹ (Peszat, Buczek-Pu³ka 1978): grubokrystaliczne o œrednicy ziaren i kryszta³ów powy¿ej 0,25 mm; œredniokrystaliczne – o œrednicy
ziaren 0,06–0,25 mm; drobnokrystaliczne o ziarnach s³abo rozró¿nialnych makroskopowo;
bardzo drobnokrystaliczne i skrytokrystaliczne oraz dolomity margliste, a tak¿e margle
i ³upki dolomitowe – bardzo drobnokrystaliczne, typowe dla eifelskiej czêœci profilu. Udokumentowane z³o¿a dolomitów wystêpuj¹ w obszarze kielecko-chêciñskim oraz w okolicach
Opatowa, £agowa i Iwanisk – w œrodkowej i wschodniej czêœci synklinorium kielecko-³agowskiego (Olkowicz-Paprocka 1974). W regionie œwiêtokrzyskim udokumentowano
22 z³o¿a dolomitów dewoñskich. Ponadto znajduj¹ siê tam 3 s³abo rozpoznane z³o¿a
o zasobach szacunkowych – obszary prognostyczne. Kopaliny z tych z³ó¿ rozpoznano
g³ównie pod k¹tem ich wykorzystania do produkcji kruszyw budowlanych, a tak¿e nawozów
mineralnych (Szwed 2006).
Wœród z³ó¿ dolomitów udokumentowanych w Polsce nie ma praktycznie ¿adnego z³o¿a
w pe³ni jednorodnego. Wiêkszoœæ to z³o¿a o doœæ skomplikowanej budowie geologicznej,
charakteryzuj¹ce siê znaczn¹ zmiennoœci¹. W zwi¹zku z tym zaliczono je do II grupy
zmiennoœci z³ó¿ wed³ug obowi¹zuj¹cej trójstopniowej klasyfikacji (Zasady… 2002).
Wed³ug Gientki, Malon i Tymiñskiego (2009) ca³kowite zasoby (stan na 31.12.2008 r.)
dolomitów przemys³owych w Polsce wynosz¹ ponad 353 mln t. £¹czne zasoby bilansowe
dolomitów udokumentowanych w grupie kamieni budowlanych i drogowych wynosz¹
ponad 1000 mln t., w tym – 818,5 mln t dolomitów i ponad 182 mln t zasobów marmurów
dolomitowych. Obecnie z grupy dolomitów przemys³owych eksploatowane s¹ 4 z³o¿a,
spoœród zaœ dolomitów z grupy kamieni budowlanych i drogowych – 19 z³ó¿, w tym kilka
eksploatowanych okresowo.
2.1. R e g i o n œ l ¹ s k o -k r a k o w s k i
Tradycyjnymi, wykorzystywanymi od wielu lat Ÿród³ami dolomitu dla przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych w Polsce s¹ z³o¿a: Brudzowice po³o¿one ko³o Siewierza, Z¹bkowice Bêdziñskie I ko³o D¹browy Górniczej oraz – do niedawna – ¯elatowa ko³o
Chrzanowa. W przesz³oœci wykorzystywano te¿ dolomity ankerytowe ze z³ó¿ Gródek
i Bobrowniki-Blachówka, których cech¹ charakterystyczn¹ by³a podwy¿szona zawartoœæ
¿elaza.
Najwa¿niejszym Ÿród³em dolomitów dla przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych ogniotrwa³ych w Polsce jest z³o¿e Brudzowice. Znajduje siê ono w pó³nocno-wschodnim
obrze¿eniu Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego w obrêbie asymetrycznej, antyklinalnej
struktury Brudzowice-Porêba (Dziewki), zbudowanej z wêglanowych ska³ dewoñskich,
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przykrytych dolomitami triasowymi. Œrednia mi¹¿szoœæ z³o¿a wynosi oko³o 41 m. Jego
budowa geologiczna jest dwudzielna. W czêœci wy¿szej le¿¹ dolomity triasowe, zazwyczaj
drobnokrystaliczne, porowate (2–20%), o zmiennej zwiêz³oœci. Zró¿nicowanie tych cech
oraz struktury ska³y stanowi¹ podstawê do wyró¿nienia kilku odmian dolomitów: zwarta –
mikrytowa, mikroporowata – drobnoziarnista, mikroporowata – oolitowa, porowata – gruboziarnista i kawernista – pseudooolitowa (Kapuœciñski, £ukwiñski, Probierz 1996). Dolomit
zawiera przeciêtnie 19% MgO oraz zmienne, z regu³y niewielkie domieszki Fe2O3 i krzemionki (tab. 2). Z najczystszej odmiany dolomitów triasowych pozyskuje siê najbardziej
ceniony w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych gatunek DK. W g³êbszej czêœci z³o¿a pod
dolomitami triasowymi wystêpuj¹ starsze – dewoñskie. S¹ one wysokiej czystoœci, o przeciêtnej zawartoœci 20% MgO, w wiêkszoœci œredniokrystaliczne, bardzo zwiêz³e, s³aboporowate i trudnospiekalne. Porowatoœæ otwarta waha siê w przedziale od 2,01% dla
zwartego dolomitu mikroziarnistego, do 21,23% dla dolomitu gruboziarnistego (Kapuœciñski, £ukwiñski, Probierz 1996). Zasoby bilansowe dolomitów w tym z³o¿u (na koniec
2008 r.) wynosi³y 96,7 mln t, a przemys³owe – ponad 39 mln t.
TABELA 2
Sk³ad chemiczny dolomitów ze z³o¿a Brudzowice
TABLE 2
Chemical composition of dolomites from the Brudzowice deposit
Zawartoœæ [%]
Lokalizacja próbek i ich charakterystyka
CaO

MgO

SiO2

Fe2O3

Al2O3

29,00

18,50

1,85

1,60

0,94

– poziom +340 (4 próbki)

29,78

18,45

1,93

3,33

n.o.

– poziom +330 (4 próbki)

30,91

18,44

1,49

2,23

n.o.

– poziom +320 (2 próbki)

32,55

17,98

0,92

1,89

n.o.

– poziom +290 (4 próbki)

32,59

18,72

0,59

1,20

n.o.

– dolomit drobnoziarnisty (4 próbki)

30,40

21,10

0,25

1,24

0,17

– dolomit mikroziarnisty (4 próbki)

31,04

20,45

0,20

2,03

0,12

– dolomit gruboziarnisty (2 próbki)

32,23

18,89

0,20

3,46

0,10

– dolomit oolitowy (2 próbki)

31,22

18,33

0,12

3,20

0,10

– dolomit gruze³kowy (2 próbki)

31,55

17,90

0,12

4,52

0.13

Wartoœæ œrednia dla 54 próbek pochodz¹cych
z otworów wiertniczych*
Wartoœæ œrednia dla próbek z czynnych
odcinków œcian eksploatacyjnych*

Wartoœæ œrednia dla próbek z czynnych
odcinków œcian eksploatacyjnych**

** Dodatek nr 4 …… 2005 r.
** Kapuœciñski, £ukwiñski, Probierz 1996
n.o. – nie oznaczono
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Z³o¿e ¯elatowa, po³o¿one w pobli¿u Chrzanowa, znajduje siê w obrêbie tzw. bloku
P³aza-Koœcielec. Buduj¹ce je dolomity s¹ grubo³awicowe i zalegaj¹ niemal poziomo. W profilu z³o¿a wydzielono trzy zró¿nicowane pod wzglêdem litologiczym kompleksy: górny,
zbudowany z ³awic dolomitów diploporowych, oraz œrodkowy i dolny – zbudowane z ni¿ej
le¿¹cych dolomitów kruszconoœnych. W g³êbszych czêœciach z³o¿a mo¿na zaobserwowaæ
ró¿ne stadia dolomityzacji, co przejawia siê wspó³wystêpowaniem dolomitów i wapieni.
Dolomity s¹ czêsto wapniste, a miejscami wystêpuj¹ wapienie dolomityczne. W sp¹gowej
czêœci z³o¿a pod dolomitami kruszconoœnymi le¿¹ wapienie gogoliñskie. Œrednia mi¹¿szoœæ
dolomitów wynosi 30,1 m, dolomitów z wapieniami – 6,1 m, a wapieni gogoliñskich –
oko³o 14 m. Powy¿sze dane dotycz¹ z³o¿a udokumentowanego do poziomu +250 m n.p.m.
W 2000 r. w granicach wyrobiska eksploatacyjnego udokumentowano jeszcze fragment
serii z³o¿owej poni¿ej poziomu +250 m n.p.m. (do g³êbokoœci + 236 m n.p.m.).
Dolomity diploporowe buduj¹ce najwy¿szy, dziœ w wiêkszoœci wyeksploatowany poziom, charakteryzuj¹ siê wysok¹ czystoœci¹. Ujawniaj¹ one struktury krystaliczno-oolitowe.
S¹ porowate i kawerniste. W œrodkowej czêœci profilu z³o¿a wystêpuj¹ g³ównie drobnoi kryptokrystaliczne, zwiêz³e dolomity kruszconoœne o wielkoœci ziaren 0,01–0,06 mm
(Gabzdyl, Kapuœciñski 1975). Charakteryzuj¹ siê nieco gorszymi parametrami jako surowiec ogniotrwa³y; ich zasoby s¹ równie¿ w znacznym stopniu wyeksploatowane. Doln¹
czêœæ tworz¹ kryptokrystaliczne, zwiêz³e, nieporowate dolomity kruszconoœne o gorszej
spiekalnoœci. S¹ one miejscami kawerniste lub jamiste. Ska³y te w wiêkszoœci wykazuj¹
strukturê krystaliczno-mozaikow¹ i wielkoœæ ziaren rzêdu 0,02–0,15 mm.
Dane dotycz¹ce sk³adu chemicznego dolomitów, uzyskane na podstawie badañ ró¿nych
autorów, zestawiono w tabeli 3. Lokalizacja miejsc pobrania tych próbek, jak te¿ ich iloœæ,
by³a zmienna. Jak wynika z przytoczonych danych (tab. 3), dolomity te cechuje wyraŸne
zró¿nicowanie sk³adu chemicznego. Jest to czêœciowo zwi¹zane z ró¿n¹ lokalizacj¹ miejsc
opróbowania i iloœci¹ próbek oraz metodami ich poboru. Generalnie jednak niejednorodnoœæ
sk³adu chemicznego dolomitów ze z³o¿a ¯elatowa jest znana od dawna. Na obecnym
etapie rozwoju eksploatacji z³o¿a problem ten potêguje siê. Systematycznie i od wielu
lat prowadzone badania technologiczne ujawniaj¹ du¿¹ zmiennoœæ sk³adu chemicznego
i uziarnienia dolomitu. By³o to jedn¹ z przyczyn stosowania tego surowca do produkcji
jedynie ni¿szych gatunków dolomitów pra¿onych. Znalaz³o to te¿ odzwierciedlenie w obserwowanej od kilku lat tendencji spadku dostaw rynkowych dolomitu hutniczego i ogniotrwa³ego z tego z³o¿a, a ostatnio – zaniechania pozyskiwania tej odmiany surowca. Uzyskanie ze z³o¿a ¯elatowa dolomitów konwertorowych najwy¿szej jakoœci, jakkolwiek mo¿liwe, wymaga³oby selektywnej eksploatacji i sta³ej kontroli jakoœci kopaliny i urobku,
który tylko w niewielkiej iloœci – w porównaniu z poziomem ca³kowitego wydobycia –
móg³by byæ stosowany do produkcji dolomitów hutniczych i ogniotrwa³ych (gatunki DM).
Zdaniem Kapuœciñskiego, £ukwiñskiego i Probierza (1996) ponowne wykorzystanie dolomitów ze z³o¿a ¯elatowa do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych mo¿na te¿ osi¹gn¹æ
poprzez zmianê technologii spiekania z jedno- na dwustopniow¹. Zasoby bilansowe dolomitów (stan na koniec 2008 r.) wynosi³y 25,26 mln t, w tym przemys³owe – ponad 10,2 mln t.
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TABELA 3
Sk³ad chemiczny dolomitów ze z³o¿a ¯elatowa
TABLE 3
Chemical composition of dolomites from the ¯elatowa deposit
Zawartoœæ [%]
Lokalizacja próbek i ich charakterystyka
CaO

MgO

SiO2

Fe2O3

Al2O3

32,55

18,11

0,71

1,63

2,21

– dolomit diploporowy – poz. górny (4 próbki)

31,49

19,76

0,42

1,11

0,26

– dolomit kruszconoœny – poz. œrodkowy (3 próbki)

32,93

18,57

0,54

0,97

0,26

– dolomit kruszconoœny – poz. dolny (3 próbki)

32,69

19,37

0,34

0,53

0,23

– dolomit diploporowy – poz. górny

33,07

18,94

0,57

1,34

0,24

– dolomit kruszconoœny – poz. œrodkowy

33,03

18,55

0,70

1,52

0,30

– dolomit kruszconoœny – poz. dolny

33,01

18,79

0,68

1,51

0,35

Wartoœæ œrednia 819 próbek z otworów wiertniczych*
Wartoœæ œrednia próbek z czynnych odcinków œcian
eksploatacyjnych**

Wartoœæ œrednia próbek z czynnych odcinków œcian
eksploatacyjnych***

*** Dodatek nr 5 …. 2000 r.
*** Kapuœciñski, £ukwiñski, Probierz 1996
*** Kokowska 1996

Z³o¿e Z¹bkowice Bêdziñskie I znajduje siê w NE czêœci obrze¿enia Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego, w obrêbie rozleg³ego pasa p³ytkiego wystêpowania utworów triasowych. Buduj¹ je g³ównie œrodkowotriasowe dolomity kruszconoœne, które przewa¿aj¹
w jego profilu. We wschodniej czêœci wystêpuj¹ równie¿ dolomity diploporowe. Sp¹g
wyznaczaj¹ wapienie gogoliñskie. Mi¹¿szoœæ z³o¿a mieœci siê w przedziale od 4,2 do 43,0 m
(œrednio 16,97 m), a gruboœæ nadk³adu od 0,2 do 12,7 m (N/Z 0,13). Dolomity kruszconoœne
s¹ drobnokrystaliczne, zbite lub porowate, czêsto kawerniste. Zawartoœæ MgO w serii
z³o¿owej waha siê od 15,80 do 20,97%, (œrednio 18,96%), CaO 28,3–32,7% (œrednio
31,29%), krzemionki od 0,43 do 6,25% (œrednio 1,42%), zaœ Fe2O3 od 0,69 do 2,63%
(œrednio 1,26%).
W dolomitach kruszconoœnych stwierdzono zawartoœæ 0,02–0,28% Zn (œrednio 0,09%)
i od œladowych iloœci do 0,06% Pb (œrednio 0,01%). Jakoœæ kopaliny zbadano pod k¹tem
jej zastosowania w hutnictwie oraz do produkcji nawozów mineralnych (tab. 4).
Surowiec pozyskiwany z tego z³o¿a u¿ywany jest m.in. do produkcji nawozów wapniowo-magnezowych, które w ostatnich latach stanowi³y wa¿ny kierunek jego wykorzystania. Obecnie w znacznej skali pozyskuje siê z niego kruszywo ³amane (Galos i in. 2011).
Zasoby bilansowe dolomitów (stan na koniec 2008 r.) wynosi³y19,94 mln t, w tym przemys³owe ponad 11, 8 mln t.
Oprócz omówionych, w regionie œl¹sko-krakowskim eksploatowanych jest jeszcze
kilka innych z³ó¿ dolomitów: Nowa Wioska, Podleœna, Stare Gliny, Imielin-Rek, Imielin,
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TABELA 4
Przydatnoœæ dolomitu surowego ze z³o¿a Z¹bkowice Bêdziñskie I
(wg Dodatku nr 2 … 2005)
TABLE 4
Usability of raw dolomites from the Z¹bkowice Bêdziñskie I deposit
(according to Dodatek nr 2 … 2005)

Kierunek wykorzystania

Gatunek/odmiana surowca

Procentowy udzia³ przydatnego surowca
(wg obowi¹zuj¹cych norm)

DK

33

DM 1

63

Hutnictwo

DM 2

79

i materia³y ogniotrwa³e

DW 1

80

DW 2

86

DWH

51

503

98

504

79

Produkcja nawozów
mineralnych

Imielin-Pó³noc, Libi¹¿ i Dubie. By³y one dokumentowane jako surowiec dla przemys³u
materia³ów budowlanych i drogowych, i tak te¿ s¹ wykorzystywane. Brak dostatecznego
rozpoznania sk³adu chemicznego dolomitów i ich zmiennoœci nie pozwala jednoznacznie oceniæ przydatnoœæ tego surowca dla celów przemys³u hutniczego i materia³ów ogniotrwa³ych.
Z³o¿e dolomitów Nowa Wioska znajduje siê w pobli¿u Siewierza, w obrêbie asymetrycznej antykliny Brudzowice-Porêba. Jej j¹dro tworz¹ wêglanowe ska³y œrodkowego
dewonu (¿ywet), otoczone utworami œrodkowego triasu. W profilu z³o¿a przewa¿aj¹ dolomity diploporowe, które przykrywaj¹ ni¿ej le¿¹ce dolomity kruszconoœne. W najni¿szej
czêœci wystêpuj¹ dolomity ¿ywetu. Kontakt miêdzy nimi a m³odszymi dolomitami triasowymi jest niezgodny i ma charakter erozyjny. W sp¹gu dolomitów kruszconoœnych
wystêpuje charakterystyczna strefa brekcji, zbudowanej z fragmentów ska³ triasowych
i dewoñskich. Mi¹¿szoœæ z³o¿a w granicach dokumentowania wynosi od 35,7 do 74,5 m,
w tym dolomitów triasowych do 44 m. Z³o¿e zosta³o rozpoznane 22 otworami wiertniczymi,
a tak¿e robotami górniczymi prowadzonymi w trakcie eksploatacji (szybiki, rowy, wkopy
i ods³oniêcia w œcianach kamienio³omu). Z³o¿e zosta³o udokumentowane dla potrzeb przemys³u materia³ów budowlanych, w zwi¹zku z czym badania chemiczne kopaliny przeprowadzono jedynie w ograniczonym zakresie. By³y to wskaŸnikowe analizy chemiczne próbek
pochodz¹cych z otworów wiertniczych (nie oznaczono jednak w nich zawartoœci Al2O3)
i pojedyncze pe³ne analizy chemiczne, wykonane w trakcie eksploatacji z³o¿a. Œrednie
udzia³y analizowanych sk³adników kopaliny zestawiono w tabeli 5.
Zawartoœæ CaO i MgO w ca³ym profilu z³o¿a jest zbli¿ona. Wyniki analiz chemicznych
wskazuj¹ na podwy¿szon¹, w stosunku do wymagañ okreœlonych norm¹, zawartoœæ tlenków
¿elaza. Dotyczy to w szczególnoœci dolomitów diploporowych, buduj¹cych górne poziomy
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TABELA 5
Sk³ad chemiczny dolomitów ze z³o¿a Nowa Wioska
(wg Dodatku nr 2 … 2004)
TABLE 5
Chemical composition of dolomites from the Nowa Wioska deposit
(according to Dodatek nr 2 … 2004)
Zawartoœæ g³ównych sk³adników [%]
Rodzaj ska³y
CaO

MgO

SiO2

Fe2O3

Dolomity triasowe

31,19–31,56

18,65–19,37

0,68–2,10

1,73–2,29

Dolomity dewoñskie

28,83–31,56

19,26–21,68

0,31–6,25

0,13–1,73

tego z³o¿a i gromadz¹cych wiêkszoœæ jego zasobów. Noœnikiem ¿elaza jest g³ównie goethyt,
który czêsto wype³nia szczeliny, kawerny i pory w dolomicie.
Analizuj¹c ró¿norodne mo¿liwoœci wykorzystania dolomitów tego z³o¿a nale¿y zwróciæ
uwagê na niewielk¹ iloœæ wykonanych analiz chemicznych, co sprawia, ¿e wyniki te nie s¹
w pe³ni reprezentatywne.
Pod wzglêdem petrograficznym dolomity triasowe s¹ drobnokrystaliczne, zbite, zaœ
dolomity dewoñskie to ska³y œredniokrystaliczne (wymiary kryszta³ów do 0,08 mm), s³aboporowate, miejscami kawerniste. Bilansowe zasoby dolomitów (stan na koniec 2008 r.)
wynosi³y ponad 17 mln t, w tym blisko 5 mln t to zasoby przemys³owe.
Z³o¿e Podleœna, zlokalizowane w miejscowoœci ¯elis³awice w gminie Siewierz buduj¹
triasowe dolomity kruszconoœne, a w czêœci po³udniowej i zachodniej – dolomity diploporowe oraz ni¿ej le¿¹ce dolomity dewoñskie (¿ywet). Znajduje siê ono – podobnie
jak z³o¿a Brudzowice i Nowa Wioska – w obrêbie rozleg³ej, asymetrycznej antykliny
Brudzowice-Porêba (Dodatek nr 2 … 2008). Z³o¿e rozpoznano 31 otworami wiertniczymi,
a ponadto szybikami i rowami. W trakcie kilkudziesiêcioletniej eksploatacji prowadzono
równie¿ bie¿¹ce rozpoznanie robotami górniczymi. Badania chemiczne przeprowadzono
jedynie na próbkach pochodz¹cych z otworów wiertniczych wykonanych w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku podczas wstêpnego rozpoznania z³o¿a. Ze wzglêdu na kierunek
wykorzystania tego surowca (kamieñ budowlany i drogowy) nie wykonano dalszych badañ
chemicznych tej kopaliny. Na podstawie dostêpnych danych mo¿na stwierdziæ, ¿e jakoœæ
kopaliny nie predestynuje jej do zastosowania w hutnictwie lub przemyœle materia³ów
ogniotrwa³ych. Ska³a charakteryzuje siê bowiem zmienn¹ zawartoœci¹ MgO (6,89–20,33%,
œrednio 17,6%) i jej du¿ym zró¿nicowaniem, a tak¿e podwy¿szon¹ zawartoœci¹ krzemionki
(0,42–18,40%, œrednio 3,67%), Al2O3 (0,48–5,94%, œrednio 1,86%) i tlenków ¿elaza
(0,27–4,63%, œrednio 1,13%). Zasoby bilansowe dolomitów (stan na koniec 2008 r.)
wynosi³y 64,9 mln t, w tym zaledwie 7,64 mln t stanowi³y zasoby przemys³owe.
Z³o¿e dolomitów triasowych i dewoñskich „Stare Gliny” znajduje siê w pobli¿u miejscowoœci Jaroszowiec w gminie Klucze w powiecie olkuskim. Ska³y triasowe i le¿¹ce nad
nimi wapienie jurajskie tworz¹ w tym rejonie liczne wychodnie, czêsto w postaci ska³ek.
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Seriê z³o¿ow¹ buduj¹ g³ównie dolomity diploporowe o mi¹¿szoœci 12–41 m. Ich uziarnienie
i wykszta³cenie strukturalne s¹ typowe dla tego ogniwa. Ni¿ej le¿¹ dolomity kruszconoœne,
w dolnej czêœci s¹ zbrekcjowane. Buduj¹cy strefê brekcji materia³ klastyczny zawiera
zarówno fragmenty ska³ triasowych, jak i dewoñskich. Ska³y triasowe le¿¹ niezgodnie na
kompleksie dolomitów dewonu reprezentuj¹cych œrodkowy ¿ywet. Mi¹¿szoœæ z³o¿a w granicach dokumentowania wynosi od 0 do 55,7 m, œrednio 24 m. Geologiczne zasoby bilansowe tego z³o¿a wynosz¹ oko³o 19 mln t kopaliny, w tym zasoby przemys³owe – 4,4 mln t.
Zgodnie z wnioskami zawartymi w dokumentacji geologicznej (Dokumentacja… 1999)
dolomity ze z³o¿a Stare Gliny mog¹ byæ czêœciowo u¿ytkowane dla celów hutniczych, ale
wykluczono ich przydatnoœæ do produkcji najwy¿szej jakoœci materia³ów ogniotrwa³ych
(gatunek DK). Stopieñ zbadania ich sk³adu chemicznego jest jednak niezadowalaj¹cy, gdy¿
w trakcie dokumentowania z³o¿a wykonano zaledwie 20 pe³nych analiz chemicznych próbek
pobranych z rdzeni wiertniczych. Na ich podstawie oznaczono zawartoœæ g³ównych sk³adników: MgO (9,02–21,0%, œrednio 16,48%), SiO2 (0,47–4,20%, œrednio 1,38%) oraz Al2O3
(0,57–1,61%, œrednio 0,97%) i Fe2O3 (0,60–1,87%, œrednio 0,93%). Wskazuj¹ one na nisk¹
zawartoœæ MgO i zawy¿ony udzia³ krzemionki. Niewielka liczba analiz nie daje jednak
dobrego rozeznania co do zmiennoœci sk³adu chemicznego dolomitów oraz rzeczywistej
jakoœci kopaliny w ca³ym z³o¿u. Ewentualna zmiana kwalifikacji surowcowej kopaliny
wymaga³aby przeprowadzenia dok³adniejszych badañ sk³adu chemicznego dolomitów pochodz¹cych zarówno z opróbowania wyrobisk, jak i otworów wiertniczych, gdy¿ materia³y
archiwalne (odcinki rdzeni z okresu dokumentowania z³o¿a w 1979 r.) w wiêkszoœci uleg³y
zniszczeniu. Zasoby bilansowe dolomitów (stan na koniec 2008 r.) wynosi³y 19 mln t,
w tym 4,4 mln t stanowi³y zasoby przemys³owe.
W okolicach Imielina w powiecie mys³owickim znajduj¹ siê trzy z³o¿a: Imielin, Imielin-Rek i Imielin-Pó³noc. Le¿¹ one w obrêbie tzw. wypiêtrzenia imieliñskiego, zbudowanego
z wapieni i dolomitów triasowych.
W z³o¿u Imielin seriê z³o¿ow¹ tworz¹ ska³y wêglanowe dolnego wapienia muszlowego: dolomity kruszconoœne o mi¹¿szoœci od 7 do 31 m oraz le¿¹ce pod nimi wapienie
warstw gogoliñskich. Ca³kowite zasoby bilansowe dolomitów (na koniec 2008 r.) wynosi³y
ponad 26 mln t, w tym jedynie 1,8 mln t stanowi³y zasoby przemys³owe. Mi¹¿szoœæ
dolomitów jest zmienna, œrednio wynosi oko³o 20 m. Ska³y te s¹ niezaburzone tektonicznie,
le¿¹ prawie poziomo i charakteryzuj¹ siê wyraŸnym u³awiceniem. Doœæ czêsto zawieraj¹ przewarstwienia dolomitów wapnistych, wapieni lub wapieni marglistych. S¹ twarde,
zbite, miejscami porowate, czêsto spêkane i kawerniste. Pod wzglêdem uziarnienia s¹
to ska³y drobno-, niekiedy œredniokrystaliczne. Mi¹¿szoœæ ni¿ej le¿¹cych wapieni gogoliñskich zaliczonych do z³o¿a z uwagi na przyjêt¹ g³êbokoœæ dokumentowania (do poziomu
+260 m n.p.m.) waha siê w granicach 2,8–24,4 m (Dokumentacja… 1992). Badania chemiczne kopaliny przeprowadzono jedynie na niewielkiej iloœci próbek pochodz¹cych
z rdzeni wiertniczych. Podczas eksploatacji z³o¿a, z uwagi na przeznaczenie surowca,
nie wykonano pe³nych analiz chemicznych. Wyró¿niono trzy typy kopaliny: dolomity,
dolomity wapniste i wapienie. Dolomity zawieraj¹ przeciêtnie: 32,1% CaO, 18,4% MgO,
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1,7% SiO2, 0,5% Al2O3 i 1,6% Fe2O3. Z uwagi na du¿¹ zmiennoœæ charakteru litologicznego
dolomitów kruszconoœnych i obecnoœæ przewarstwieñ wapieni, a tak¿e znaczny stopieñ
wyeksploatowania zasobów z wy¿szych, bardziej zdolomityzowanych czêœci z³o¿a, wydaje
siê, ¿e nie jest ono obiektem interesuj¹cym z punktu widzenia wykorzystania kopaliny
dla potrzeb przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych.
W z³o¿u Imielin-Rek kopalin¹ s¹ równie¿ dolomity kruszconoœne i wapienie gogoliñskie (Dodatek…1999). Seria dolomitowa charakteryzuje siê du¿¹ zmiennoœci¹ zawartoœci MgO, co jest zwi¹zane ze zró¿nicowanym zaawansowaniem procesu dolomityzacji.
Przejœcia miêdzy dolomitami a wapieniami s¹ nieregularne, co skutkuje wspó³wystêpowaniem dolomitów, dolomitów wapnistych, wapieni dolomitycznych i wapieni. W pó³nocnej czêœci z³o¿a wapienie wystêpuj¹ równie¿ w czêœciach stropowych. Dolomity
i dolomity wapniste s¹ zazwyczaj drobnokrystaliczne, czêsto porowate i kawerniste. Zmiennoœæ utworów wêglanowych jest m.in. przyczyn¹ zakwalifikowania tego z³o¿a do z³ó¿
wapieni dolomitycznych (Gientka, Malon, Tymiñski 2009). Mi¹¿szoœæ z³o¿a jest zmienna
(od 6,7 do 32,1 m), a jego geologiczne zasoby bilansowe (stan na 31.12.2008) wynosz¹:
11,4 mln t, w tym przemys³owe 11 mln t. Podczas rozpoznania z³o¿a wykonane zosta³y
jedynie wskaŸnikowe analizy chemiczne na zawartoœæ CaO i MgO. Wskazuj¹ one na
stosunkowo niski udzia³ MgO (16,5–18,5%, œrednio 17,32%). Brak jest oznaczeñ krzemionki i tlenków ¿elaza oraz glinu.
Po³o¿one w pobli¿u z³o¿e dolomitów kruszconoœnych Imielin Pó³noc charakteryzuje siê
zbli¿on¹ zawartoœci¹ MgO (15,45–18,37%, œrednio 17,83%) przy przeciêtnej zawartoœci
CaO 31,7% i zmiennej, ale generalnie wysokiej zawartoœci krzemionki (0,4–10,75%, œrednio
3,65%) (Dodatek… 1999). Zasoby bilansowe dolomitów (stan na koniec 2008 r.) wynosi³y
ponad 10 mln t, w tym jedynie 1,1 mln t zasobów przemys³owych.
Korzystnymi parametrami jakoœciowymi charakteryzuj¹ siê dolomity z eksploatowanego z³o¿a Libi¹¿ i po³o¿onego w pobli¿u, nieudostêpnionego dotychczas z³o¿a Libi¹¿
Wielki. Oba z³o¿a le¿¹ w pobli¿u miejscowoœci Libi¹¿ w powiecie chrzanowskim.
Kopalin¹ w z³o¿u Libi¹¿ s¹ dolomity diploporowe, a w g³êbiej po³o¿onej czêœci równie¿
dolomity kruszconoœne. Granica miêdzy tymi odmianami jest nieregularna. Mi¹¿szoœæ dolomitów diploporowych waha siê w granicach od 3,2 m do 16,5 m, œrednio wynosi 6,0 m, zaœ
dolomitów kruszconoœnych (w granicach pionowych przyjêtych w dokumentacji geologicznej z³o¿a) od 9,3 do 23,7 m, œrednio – 16,5 m. Dolomity diploporowe s¹ drobnoziarniste
(drobnodetrytyczne), w mniejszym stopniu drobnokrystaliczne (Myszkowska 1992). S¹ one
porowate i kawerniste. Wykazuj¹ w³aœciwoœci bloczne. Blocznoœæ ta dla ca³ego z³o¿a,
obliczona na podstawie pomiaru spêkañ, wynosi oko³o 7%. Dla kopaliny w obrêbie kamienio³omu wartoœæ ta jest nieco wiêksza. Dolomity kruszconoœne s¹ ska³¹ drobnokrystaliczn¹,
zwiêz³¹, niekiedy kawernist¹.
Z³o¿e Libi¹¿ zosta³o rozpoznane za pomoc¹ ponad 30 otworów wiertniczych. Badania chemiczne dolomitów w postaci pe³nych analiz chemicznych wykonano na etapie
dokumentowania z³o¿a w 1981 r. i uzupe³niaj¹co – w 1995 r. Dolomity zbadano pod
k¹tem przydatnoœci w hutnictwie, budownictwie i drogownictwie oraz do produkcji na-
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wozów mineralnych. Uœrednione wyniki analiz chemicznych dotycz¹ce g³ównych sk³adników, odrêbnie dla dolomitów diploporowych i kruszconoœnych, przedstawiono w tabeli 6.
Dolomity diploporowe ze z³ó¿ Libi¹¿ i Libi¹¿ Wielki charakteryzuj¹ siê bardziej korzystnym sk³adem chemicznym i stosunkowo niewielk¹ jego zmiennoœci¹ w porównaniu
z dolomitami kruszconoœnymi. W tych ostatnich zmiennoœæ ta jest wiêksza, zw³aszcza
w odniesieniu do krzemionki.
Zgodnie z kwalifikacj¹ surowcow¹ mog¹ byæ one wykorzystywane do produkcji dolomitu hutniczego i ogniotrwa³ego (gatunki DM i DW), a czêœciowo równie¿ do produkcji
dolomitu konwertorowego (gatunek DK). Wed³ug dokumentacji geologicznej z 1981 r.
do produkcji dolomitu konwertorowego przydatnych by³o ponad 60% dolomitów diploporowych. Zasoby bilansowe dolomitów (stan na koniec 2008 r.) wynosi³y 7,1 mln t, w tym
przemys³owe – ponad 4 mln t. Z³o¿e to jest eksploatowane od XVII w. G³ównym obecnie
kierunkiem wykorzystania dolomitów z tego z³o¿a jest produkcja kruszywa mineralnego
(Wyszomirski, Przytu³a 2010) i dolomitu dla potrzeb przemys³u chemicznego, a tak¿e
dolomitu dla rolnictwa. Pozyskuje siê równie¿ pewn¹ iloœæ p³yt i bloków dolomitowych dla
budownictwa i celów architektonicznych (Bromowicz 2001).
Spoœród z³ó¿ zagospodarowanych i eksploatowanych obecnie na potrzeby budownictwa
i drogownictwa, jako nieprzydatne dla przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych uznano z³o¿e
dolomitu dewoñskiego Dubie, które znajduje siê w pobli¿u Krzeszowic w powiecie krakowskim. Kopalinê z tego z³o¿a cechuje bardzo du¿a zmiennoœæ sk³adu chemicznego;
w szczególnoœci dotyczy to zawartoœci MgO, SiO2 i Fe2O3. W dolomitach dewoñskich
okolic Dubia (m.in. w obrêbie kamienio³omu dolomitu Dubie) obserwuje siê zmiany, które
TABELA 6
WskaŸnikowe analizy chemiczne dolomitów ze z³ó¿ Libi¹¿* i Libi¹¿ Wielki**
TABLE 6
Indicatory chemical analyses of dolomites from the Libi¹¿* and Libi¹¿ Wielki** deposits
Sk³adnik [%]
MgO

SiO2
Al2O3
Fe2O3

Z³o¿e

Dolomity diploporowe

Dolomity kruszconoœne

Libi¹¿

18,50–21,14; œr.20,15

15,20–19,64; œr. 18,06

Libi¹¿ Wielki

18,91–20,77; œr.19,99

12,08–21,27; œr. 18,44

Libi¹¿

0,40–1,82; œr. 0,79

0,45–11,10; œr. 1,33

Libi¹¿ Wielki

0,75–2,15; œr. 1,43

0,85–12,49; œr. 2,72

Libi¹¿

0,47–0,85; œr. 0,42

0,48–2,79; œr.1,12

Libi¹¿ Wielki

0,45–1,00; œr. 0,60

0,42–2,50; œr.0,83

Libi¹¿

0,22–1;46 œr. 0,40

0,42–2,50; œr. 0,68

Libi¹¿ Wielki

0,18–0,50; œr. 0,38

0,42–2,55; œr. 0,68

** Dodatek nr 2 … 1996
** Dokumentacja geologiczna… 1975
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zasz³y w wyniku oddzia³ywania wystêpuj¹cych w pobli¿u intruzji porfiru. Pod wp³ywem
takich czynników, jak podwy¿szona temperatura i obecnoœæ wód hydrotermalnych, nast¹pi³a
czêœciowa dedolomityzacja pierwotnych minera³ów wêglanowych. W wyniku tego procesu
powsta³ marmur brucytowo-kalcytowy (predazzyt), którego wystêpowanie lokalnie obserwuje siê na terenie kamienio³omu Dubie (Lewandowska 1991). Oprócz sk³adu chemicznego niezbyt korzystna ze wzglêdów technologicznych jest równie¿ struktura tej ska³y.
Dolomity z Dubia s¹ œrednio-, niekiedy grubokrystaliczne (rzadziej drobnokrystaliczne),
zazwyczaj bardzo zwiêz³e i ma³oporowate. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w z³o¿u tym o bardzo
du¿ych zasobach geologicznych mo¿na wyodrêbniæ fragmenty o parametrach korzystnych
z punktu widzenia wykorzystania tej kopaliny dla hutnictwa i przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych. Wymaga³oby to jednak prowadzenia bie¿¹cego monitoringu sk³adu chemicznego
i selektywnej eksploatacji z³o¿a, co przy masowej produkcji kruszyw dla potrzeb przemys³u
materia³ów budowlanych jest w¹tpliwe do przeprowadzenia. Kruszywa produkowane na
bazie dolomitów ze z³o¿a Dubie odznaczaj¹ siê bowiem wysokimi parametrami jakoœciowymi i w zwi¹zku z tym znajduj¹ szerokie grono nabywców.
Spoœród z³ó¿ rezerwowych regionu œl¹sko-krakowskiego do najbardziej obiecuj¹cych dla
ewentualnego wykorzystania do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych nale¿¹: Chruszczobród, Chruszczobród I, Chruszczobród 2, Libi¹¿ Wielki i Jaworzno-Ciê¿kowice (Galos 1999;
Radwanek-B¹k, B¹k 2009). Stopieñ zbadania tego ostatniego jest jednak niski i wymaga³oby
ono dok³adniejszego rozpoznania, w tym wykonania wierceñ.
Jako nieprzydatne dla rozwa¿anych zastosowañ uznano zaniechane z³o¿a dolomitów
ankerytowych: Bobrowniki-Blachówka i Gródek. Dolomity z pierwszego spoœród wymienionych z³ó¿ by³y w przesz³oœci czêœciowo wykorzystywane jako topniki wielkopiecowe
(Niemczynowicz 1970). Obecne wymagania normowe dla dolomitów przeznaczonych
dla przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych preferuj¹ surowce o ma³ej zawartoœci Fe2O3.
Ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹ zawartoœæ MgO (maksymalne wartoœci nie przekraczaj¹ 19%) i podwy¿szon¹ zawartoœæ SiO2 zdyskwalifikowano równie¿ z³o¿e Bolêcin.
Eksploatacja z³o¿a dolomitu Bobrowniki-Blachówka zosta³a zakoñczona w 1990 r. Na
teren by³ego kamienio³omu niemal natychmiast wkroczy³a przyroda. Na potê¿nym, kilkudziesiêciometrowym zboczu wyros³y liczne drzewa i krzewy. W dolinie stanowi¹cej pozosta³oœæ po by³ym kamienio³omie (nazywana jest ona przez miejscow¹ ludnoœæ
Wielkim Kanionem) pojawi³y siê zwierz¹ta (np. nietoperze, jaszczurki, zaskroñce, ¿mije)
i roœliny, wœród których wystêpuj¹ gatunki prawnie chronione. W zwi¹zku z tym ju¿
w 1993 r. czêœæ by³ego kamienio³omu uzyska³a status stanowiska dokumentacyjnego
przyrody (www.tg.net.pl).
2.2. R e g i o n œ w i ê t o k r z y s k i
Z du¿ej grupy z³ó¿ dolomitów dewoñskich regionu œwiêtokrzyskiego zdecydowana ich
wiêkszoœæ – zdaniem Ruœkiewicz (1970, 1974) – nie nadaje siê do wykorzystania dla celów
hutniczych, a tym bardziej do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych, dla których wymagania
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jakoœciowe s¹ szczególnie wygórowane. Z³o¿a te nie s¹ jednak jednorodne, tak pod wzglêdem przynale¿noœci do wydzielonych ogniw stratygraficznych i wiekowych, jak i odmian
litologicznych. Dolomity eiflu, stanowi¹ce doln¹ czêœæ kompleksu skalnego, charakteryzuj¹
siê zbyt nisk¹ zazwyczaj zawartoœci¹ MgO. Dolomity te nie nadaj¹ siê w wiêkszoœci dla
wykorzystania do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych. Wy¿ej zalegaj¹ce dolomity ¿ywetu
odznaczaj¹ siê wiêksz¹ czystoœci¹, co przejawia siê w wy¿szej zawartoœci MgO i w niskim
udziale SiO2, Fe2O3 i Al2O3. Zawartoœci tych sk³adników s¹ jednak bardzo zmienne
zarówno w odniesieniu do ca³ego obszaru jak i w profilach poszczególnych z³ó¿. Przejœcie
miêdzy doln¹ a górn¹ czêœci¹ kompleksu skalnego jest nieregularne, co powoduje, ¿e nie
zawsze kompleks ten bywa rozdzielany. Dotyczy to w szczególnoœci z³ó¿ dokumentowanych
jako kamienie budowlane i drogowe, gdy¿ cechy fizyczno-mechaniczne dolomitów obu
czêœci kompleksu s¹ zbli¿one. Czêsto zasoby dolomitów eiflu i ¿ywetu podawane s¹
w dokumentacjach geologicznych z³ó¿ w sposób ³¹czny. Dla wielu z³ó¿ brak jest równie¿
wystarczaj¹cej iloœci pe³nych analiz chemicznych, pozwalaj¹cych na ocenê sk³adu chemicznego kopaliny i jej zmiennoœci. W przypadku niektórych z³ó¿ wykonano jedynie analizy
wskaŸnikowe, które nie zawieraj¹ danych nt. krzemionki, tlenków ¿elaza i glinu. Obszernych informacji dostarcza jedynie kompleksowe opracowanie Peszata i Buczek-Pu³ki
(1978) prezentuj¹ce wyniki niezale¿nych analiz chemicznych ska³ kompleksu dewoñskiego w omawianym regionie, w tym równie¿ w obrêbie dokumentowanych z³ó¿. Ponadto
z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku badania wybranych dolomitów
dewoñskich regionu œwiêtokrzyskiego pod k¹tem zastosowania w przemyœle materia³ów
ogniotrwa³ych przeprowadzili te¿ £ukwiñski i Narkiewicz (1993).
Z grupy eksploatowanych z³ó¿ tego regionu najkorzystniejszym wydaje siê z³o¿e
Winna i – w mniejszym stopniu – Radkowice-Podwole. Z³o¿a te zosta³y rozpoznawane
g³ównie dla potrzeb budownictwa i drogownictwa, ale zbadano równie¿ potencjalne mo¿liwoœci wykorzystania wystêpuj¹cej w nich kopaliny dla potrzeb hutnictwa.
W z³o¿u Winna kopalin¹ s¹ dolomity dewoñskie – eiflu i ¿ywetu. Granica miêdzy nimi
jest nieregularna. Mi¹¿szoœæ z³o¿a waha siê w granicach od 7,7 m do 35,6 m, œrednio
wynosi 21,7 m. Dolomity ¿ywetu s¹ zazwyczaj drobno- lub œredniokrystaliczne (sparytowe),
zwiêz³e. Ni¿ej le¿¹ce dolomity eiflu s¹ zwiêz³e, drobnokrystaliczne i margliste. Cechuj¹ siê
wy¿sz¹ zawartoœci¹ krzemionki i Al2O3 w porównaniu z dolomitami ¿ywetu. Z³o¿e Winna
zosta³o rozpoznane kilkunastoma otworami wiertniczymi (Dokumentacja… 1997). Wykonano liczne analizy wskaŸnikowe i 90 pe³nych analiz chemicznych z otworów i powierzchniowych wyrobisk rozpoznawczych. Zawartoœæ g³ównych sk³adników chemicznych kopaliny wynosi: MgO – 10,48–21,30%, œrednio – 18,07%; SiO2 – 0,6–2,9%, œrednio – 1,77%;
Al2O3 – 0,77–1,37%, œrednio – 1,29% i Fe2O3 – 0,20–2,80% œrednio – 0,83%. Dolomity
zosta³y zbadane pod k¹tem przydatnoœci w hutnictwie, budownictwie i drogownictwie oraz
do produkcji nawozów mineralnych. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono,
¿e jedynie oko³o 18% zbadanych próbek spe³nia normy jakoœciowe dla dolomitów ogniotrwa³ych (gatunek DK). Tak wiêc ich wykorzystanie dla tego celu wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹ prowadzenia selektywnej eksploatacji. Ze wzglêdu na jej masowy charakter
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ukierunkowany na potrzeby budownictwa i drogownictwa mog³oby to byæ trudne do przeprowadzenia i w¹tpliwe co do efektów ekonomicznych. Zasoby bilansowe, a zarazem
przemys³owe dolomitów z omawianego z³o¿a (stan na koniec 2008 r.) wynosi³y 16,45 mln t.
Z³o¿e dolomitów i wapieni dolomitycznych Radkowice-Podwole znajduje siê w gminie Sitkówka-Nowiny w powiecie kieleckim. Pod wzglêdem geologicznym le¿y ono
w obrêbie antyklinorium klimontowskiego, w pó³nocnym skrzydle antykliny chêciñskiej.
Jej j¹dro tworz¹ ³upki ilaste i szarog³azy kambru z przewarstwieniami piaskowców kwarcytowych, skrzyd³a zaœ – dolomity i wapienie dewoñskie (¿ywet). Seriê z³o¿ow¹ stanowi¹
grubo³awicowe dolomity ¿ywetu (Dodatek… 1988). W œrodkowej i pó³nocnej czêœci z³o¿a
dolomity s¹ bardziej wapniste, spotyka siê te¿ wapienie dolomityczne lub wapienie. Charakteryzuj¹ siê one du¿¹ zwiêz³oœci¹ i twardoœci¹, s¹ ma³oporowate (porowatoœæ otwarta
oko³o 2,08%) i wykazuj¹ wybitnie nisk¹ nasi¹kliwoœæ (œrednio 0,75%). Œrednia zawartoœæ
g³ównych sk³adników wynosi: CaO – 31,43%, MgO – 19,05%, SiO2 – 0,49%, Fe2O3 –
0,35% i Al2O3 – 0,12% (£ukwiñski, Narkiewicz 1993). Cechuje je wiêc du¿a czystoœæ.
Sk³ad chemiczny dolomitów jest doœæ stabilny ze wzglêdu na ich du¿¹ jednorodnoœæ. Pod
wzglêdem petrograficznym s¹ to dolomity grubo- i œredniokrystaliczne. Zasoby bilansowe,
a zarazem przemys³owe dolomitów ze z³o¿a Radkowice-Podwole (stan na koniec 2008 r.)
wynosi³y ponad 13 mln t.
W innych eksploatowanych z³o¿ach regionu œwiêtokrzyskiego dolomity maj¹ czêsto
charakter wapnisty, niekiedy wspó³wystêpuj¹c z wapieniami. Spoœród nich wstêpnie
przeanalizowano z³o¿a: Budy, JaŸwica, Laskowa Góra, Piskrzyñ, Jurkowice i Wszachów I.
W czêœci z nich dolomity wspó³wystêpuj¹ z wapieniami. Ze wzglêdu na proponowane
przeznaczenie surowca pozyskiwanego z tych z³ó¿ na potrzeby przemys³u materia³ów
budowlanych, badania chemiczne kopaliny na etapie ich dokumentowania przeprowadzono
jedynie w ograniczonym zakresie. Wykonano g³ównie wskaŸnikowe analizy chemiczne
i niewielk¹ iloœæ pe³nych analiz chemicznych. Nie pozwalaj¹ one w zadowalaj¹cy sposób
wnioskowaæ o mo¿liwoœci ewentualnego wykorzystania kopaliny w hutnictwie lub przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych.
W z³o¿u wapieni i dolomitów Budy (powiat staszowski), zlokalizowanym na po³udniowym skrzydle rozleg³ego antyklinorium klimontowskiego, parametry jakoœciowe i porowatoœæ otwarta wydaj¹ siê byæ obiecuj¹ce dla ewentualnych zastosowañ surowca w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych. Z³o¿e tworz¹ u³awicone, zbite wapienie i dolomity, przewa¿nie drobno- lub œredniokrystaliczne. Zawartoœæ g³ównych sk³adników w tej kopalinie
jest nastêpuj¹ca: CaO – 30,30%, MgO – 20,45%, SiO2 – 0,77% , Fe2O3 – 0,20% i Al2O3
0–0,14% (£ukwiñski, Narkiewicz 1993). Niestety, wraz z postêpem eksploatacji w g³¹b
z³o¿a roœnie udzia³ wapieni, co zmniejsza perspektywy zastosowania tej kopaliny w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych.
W pobli¿u z³o¿a Budy znajduje siê tak¿e z³o¿e dolomitów dewoñskich Jurkowice
o podobnej budowie geologicznej. Seriê z³o¿ow¹ buduj¹ w nim wyraŸnie u³awicone, p³ytowe, zbite, kryptokrystaliczne dolomity œrodkowodewoñskie, u³o¿one monoklinalnie.
W profilu z³o¿a wystêpuj¹ nieregularne przerosty ³upkowo-margliste. G³ównym surowcem
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produkowanym na bazie dolomitów z tego z³o¿a s¹ kruszywa drogowe o dobrych parametrach wytrzyma³oœciowych. Badania sk³adu chemicznego dolomitów ograniczaj¹ siê
jedynie do oznaczeñ zawartoœci CaO i MgO pod k¹tem wykorzystania surowca do produkcji
nawozów wapniowo-magnezowych. Œrednia zawartoœæ CaO wynosi 34,2%, a MgO – 15,7%.
Ta ostatnia jest wiêc zdecydowanie zbyt niska z punktu widzenia wymagañ przemys³u
materia³ów ogniotrwa³ych.
Z³o¿e dolomitów dewoñskich Piskrzyn znajduje siê w gminie Iwaniska w powiecie
opatowskim w obrêbie synklinorium kielecko-³agowskiego. Seriê z³o¿ow¹ o przeciêtnej
mi¹¿szoœci 42 m (w granicach dokumentowania) buduj¹ grubo- i œrednio³awicowe dolomity
¿ywetu. Dolomity te s¹ zbite, twarde, najczêœciej grubokrystaliczne. Wykazuj¹ liczne spêkania. Kopalina charakteryzuje siê korzystnymi parametrami fizykomechanicznymi, spe³niaj¹c
normatywne wymagania dla kruszyw ³amanych I i II klasy. Podczas opracowania pierwotnej
dokumentacji z³o¿a w 1974 r. wykonano 49 wskaŸnikowych oznaczeñ CaO i MgO oraz
pe³n¹ analizê chemiczn¹ 3 próbek pobranych z kilku odcinków jednego otworu wiertniczego
(Dokumentacja… 1972). Zawartoœæ CaO waha siê w granicach 27,09–32,53% (œrednio –
29,74%), a MgO od 11,29 do 20,60% (œrednio – 17,65%). Zawartoœæ SiO2 wynios³a 3,82%,
Fe2O3 – 1,21%, a Al2O3 – 1,08%. Oznaczenia CaO i MgO w próbkach z bie¿¹cego urobku
pod k¹tem wykorzystania surowca do produkcji nawozów wapniowo-magnezowych s¹
prowadzone w sposób ci¹g³y. Zarówno gruboziarnista struktura jak i sk³ad chemiczny
dolomitów (stosunkowo wysoka zawartoœæ SiO2 i niska MgO) wydaj¹ siê wykluczaæ mo¿liwoœæ wykorzystania kopaliny z tego z³o¿a w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych.
W po³udniowo-wschodniej czêœci synklinorium kielecko-³agowskiego znajduje siê inne
eksploatowane z³o¿e dolomitów dewoñskich Wszachów I. Seriê z³o¿ow¹ buduj¹ w nim
dolomity wapniste eiflu i ¿ywetu o zmiennym u³awiceniu. Czêœæ z nich, reprezentowana
przez silnie przekrystalizowane dolomity organogeniczne, nie jest u³awicona. Generalnie
dolomity te s¹ twarde i zwiêz³e, ale w du¿ym stopniu skrasowia³e. W górnej czêœci z³o¿a
przewa¿aj¹ odmiany drobno- i kryptokrystaliczne, w czêœci dolnej – grubokrystaliczne
(Olkowicz-Paprocka, Narkiewicz 1986). Ich œredni sk³ad chemiczny jest nastêpuj¹cy: CaO –
30,6%, MgO – 18,8%, SiO2 –2,4%, Fe2O3 – 0,3% i Al2O3 – 0,1%.
Kolejne z analizowanych z³ó¿ – Laskowa Góra – znajduje siê w gminie Miedziana Góra
w powiecie kieleckim. Nale¿y ono do œrodkowej strefy wystêpowania wêglanowych ska³
paleozoicznych, rozci¹gaj¹cej siê od Che³miec poprzez Laskow¹ do £agowa i Iwanisk.
Kopalin¹ w omawianym z³o¿u s¹ dolomity wapniste ¿ywetu, których mi¹¿szoœæ w granicach
dokumentowania oszacowano na 17,4–70,8 m (œrednio – 41,5 m). S¹ one wyraŸnie u³awicone, a gruboœæ ³awic jest zró¿nicowana. Dolomity te s¹ zazwyczaj drobnokrystaliczne,
zwiêz³e, zbite, ale silnie spêkane. W trakcie dokumentowania z³o¿a w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku wykonano 97 wskaŸnikowych analiz dolomitów (Dokumentacja…
2004). Badania chemiczne tych ska³ (Pa³ubicki 1970; Ruœkiewicz 1974) wykaza³y œredni¹
zawartoœæ MgO 19,4%, SiO2 – 2,1% i Fe2O3 – 0,56%.
W z³o¿u wapieni i dolomitów dewoñskich JaŸwica (powiat kielecki), po³o¿onym w pó³nocnej czêœci antykliny chêciñskiej, zawartoœæ g³ównych sk³adników ska³y dolomitowej
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wynosi œrednio: CaO – 35,90%, MgO – 14,97%, SiO2 – 1,83%, Fe2O3 – 0,41% i Al2O3 –
0,92% (Dodatek nr 1... 1985). Pe³ne badania chemiczne ska³ (zarówno wapieni, jak i dolomitów) ze z³o¿a „JaŸwica” wykonano dla 31 próbek pochodz¹cych z ró¿nych otworów
wiertniczych. Opracowana w ramach dokumentacji geologicznej z³o¿a z 1980 r. ocena
dolomitów pod k¹tem wykorzystania dla celów hutniczych wykaza³a, ¿e nie s¹ one przydatne
do produkcji dolomitów gatunków DM i DK, g³ównie ze wzglêdu na nisk¹ zawartoœæ MgO.
Mog¹ byæ natomiast stosowane w ograniczonym zakresie jako topniki wielkopiecowe.
Postêp eksploatacji i udostêpnienie nowych, bardziej dolomitowych fragmentów z³o¿a
wymaga dokonania weryfikacji tych danych i stwarza potrzebê ponownego zbadania sk³adu
chemicznego i petrograficznego kopaliny.
2.3. R e g i o n d o l n o œ l ¹ s k i
Jak wynika z dostêpnych analiz cech jakoœciowych eksploatowanych z³ó¿ marmurów
dolomitowych pod k¹tem mo¿liwoœci ich zastosowania w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych charakteryzuj¹ siê one generalnie ma³¹ podatnoœci¹ na spiekanie (Su³kowski 1966).
Przedmiotem badañ by³y na ogó³ odmiany ska³, które wyró¿nia³y siê struktur¹ gruboi œrednioziarnist¹, du¿¹ zwiêz³oœci¹ i ma³¹ porowatoœci¹. W z³o¿ach ska³ dolomitowych
wystêpuje jednak najczêœciej kilka ich odmian (m.in. bia³a, szara, ró¿owa), ró¿ni¹cych siê
pod wzglêdem sk³adu chemicznego i struktury. Dotyczy to zw³aszcza kopaliny z najwiêkszego, krajowego z³o¿a O³drzychowice-Romanowo, która by³a wszechstronnie badana, zw³aszcza na etapie wykonywania dokumentacji geologicznej. Wykonano wówczas
pe³ne analizy chemiczne 758 próbek ska³ reprezentuj¹cych ró¿ne odmiany dolomitu, które
zosta³y pobrane z rozpoznawczych otworów wiertniczych. Badania przeprowadzone póŸniej
przez Karwackiego (1986) wykaza³y, ¿e w z³o¿u O³drzychowice-Romanowo najwiêksz¹
czystoœci¹ chemiczn¹ charakteryzuj¹ siê dolomity z osiowej jego czêœci, podczas gdy w strefach os³onowych jakoœæ kopaliny jest ju¿ gorsza. Autor ten wykaza³ ponadto, ¿e marmury
dolomitowe obszaru k³odzkiego reprezentuj¹ na ogó³ odmiany œrednio- (0,25–0,06 mm)
i drobnoziarniste (0,06–0,015 mm) (Karwacki 1990). Stanowi¹ wiêc przeciwieñstwo marmurów kalcytowych tego obszaru, które w œwietle jego badañ s¹ z regu³y grubo- (1–0,25 mm),
a nawet bardzo gruboziarniste (>1 mm). Taka struktura marmurów dolomitowych najwy¿szej
czystoœci jest interesuj¹ca z punktu widzenia produkcji materia³ów ogniotrwa³ych. Wymaga to
jednak przeprowadzenia ponownych badañ najczystszych i mo¿liwie najbardziej drobnoziarnistych odmian tych ska³. Nale¿y bowiem stwierdziæ, ¿e marmury dolomitowe obszaru
k³odzkiego nie by³y przedmiotem szczegó³owych badañ w aspekcie mo¿liwoœci ich wykorzystania w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych. Ogólnikowo zwróci³ na ni¹ uwagê
Pa³ubicki (1970) stwierdzaj¹c, ¿e zastosowanie dolomitów z O³drzychowic dla celów konwertorowych wymaga odpowiedniej technologii przeróbki surowca i jego pra¿enia. Jak
dot¹d, badania marmurów dolomitowych obszaru k³odzkiego koncentrowa³y siê g³ównie
na problematyce ich wykorzystania w budownictwie i architekturze, a tak¿e mo¿liwoœci
produkcji m¹czek szklarskich najwy¿szej czystoœci (m.in. Karwacki 1986).

43
Wczeœniej przeprowadzone prace badawcze (Su³kowski 1966) wskazuj¹ na s³ab¹ spiekalnoœæ dolomitów ze z³o¿a Rêdziny, po³o¿onego wœród ska³ staropaleozoicznych wschodniego
obrze¿enia masywu Karkonoszy. Spowodowane jest to m.in. bardzo zmiennym uziarnieniem
tej ska³y, zw³aszcza obecnoœci¹ odmian grubokrystalicznych, a tak¿e domieszkami kwarcu,
oliwinu, serpentynu i biotytu. Dolomity z niektórych partii tego z³o¿a cechuj¹ siê wysok¹
czystoœci¹ chemiczn¹ i od dawna by³y wykorzystywane do produkcji m¹czek dolomitowych
dla przemys³u szklarskiego. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e najbardziej wartoœciowe pod
wzglêdem surowcowym partie z³o¿a w Rêdzinach zosta³y ju¿ wyeksploatowane i aktualnie
mo¿liwoœci pozyskiwania wysokojakoœciowego surowca dolomitowego s¹ niewielkie.

Podsumowanie
1. W Polsce, mimo potencjalnie du¿ej bazy zasobowej, wystêpuje deficyt zasobów wysokiej
jakoœci dolomitów hutniczych, a zw³aszcza dolomitów konwertorowych, mog¹cych znaleŸæ zastosowanie do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych.
2. Dla potrzeb przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych interesuj¹ce pozostan¹ w dalszym
ci¹gu wykorzystywane ju¿ do tych celów dolomity ze z³ó¿ Brudzowice i – w pewnym
stopniu – Z¹bkowice Œl¹skie I z regionu œl¹sko-krakowskiego.
3. Spoœród innych, aktualnie eksploatowanych w Polsce z³ó¿ dolomitów, najwiêksze mo¿liwoœci wykorzystania do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych rokuj¹ dolomity diploporowe ze z³o¿a Libi¹¿ (region œl¹sko-krakowski) oraz dolomity dewoñskie Winna i –
w mniejszym stopniu – Radkowice-Podwole (region œwiêtokrzyski).
4. W¹tpliwa, choæ niewykluczona wydaje siê mo¿liwoœæ wykorzystania dla celów
przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych dolomitów ze z³ó¿: Stare Gliny i Nowa Wioska
(region œl¹sko-krakowski) oraz Budy (region œwiêtokrzyski). Wymaga to jednak przeprowadzenia bardziej dok³adnych badañ ich sk³adu chemicznego i podatnoœci na spiekanie. Jak dot¹d, dolomity z tych z³ó¿ s¹ rozpoznane i aktualnie eksploatowane na
znaczn¹ skalê przede wszystkim dla potrzeb drogownictwa i budownictwa.
5. Spoœród nieudostêpnionych, rezerwowych z³ó¿ najkorzystniejszymi w³aœciwoœciami
z punktu widzenia przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych wyró¿niaj¹ siê trzy du¿e z³o¿a
dolomitów triasowych: Chruszczobród, Chruszczobród I, Chruszczobród 2 oraz Libi¹¿
Wielki (rejon œl¹sko-krakowski).
6. Pogarszaj¹ca siê jakoœæ dolomitów zalegaj¹cych w z³o¿u ¯elatowa i wzrost zmiennoœci tej kopaliny by³y przyczyn¹ zaniechania jej wykorzystania do produkcji materia³ów
ogniotrwa³ych.
Autorzy wyra¿aj¹ serdeczne podziêkowania P.T. Recenzentom za cenne uwagi, które przyczyni³y siê do
poprawy jakoœci tej publikacji.
Praca zosta³a wykonana w ramach projektu badawczego N508 477638 pt. „Zmiany tekstury i mikrostruktury
w procesie dekarbonatyzacji wybranych dolomitów”, finansowanego w latach 2010–2013 przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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AKTUALNY PRZEGL¥D KRAJOWYCH Z£Ó¯ DOLOMITÓW W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA
W PRZEMYŒLE MATERIA£ÓW OGNIOTRWA£YCH

S³owa kluczowe
Dolomity triasowe, dolomity dewoñskie, przemys³ materia³ów ogniotrwa³ych, dolomit konwertorowy,
dolomit spieczony
Streszczenie
Krajowa baza zasobowa dolomitów jest du¿a. Ich ³¹czne zasoby bilansowe, udokumentowane w 62 z³o¿ach –
wykazywanych w aktualnych statystykach zasobów kopalin – wynosz¹ 1 500 mln t. Mimo tego wystêpuje deficyt
wysokiej jakoœci tzw. dolomitów konwertorowych, które maj¹ zastosowanie do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych. Dla tego celu wykorzystywane s¹ od wielu lat dolomity triasowe ze z³ó¿ Brudzowice i Z¹bkowice
Œl¹skie I, z regionu œl¹sko-krakowskiego. Do innych potencjalnie interesuj¹cych z³ó¿ tego regionu, ze wzglêdu na
charakter i w³aœciwoœci dolomitów, nale¿y z³o¿e Libi¹¿. W¹tpliwa, choæ niewykluczona wydaje siê mo¿liwoœæ
wykorzystania dolomitów ze z³ó¿ Nowa Wioska i Stare Gliny. Wymaga to jednak przeprowadzenia bardziej
dok³adnych badañ ich sk³adu chemicznego i podatnoœci do spiekania. Jak dot¹d bowiem, dolomity z tych
z³ó¿ s¹ rozpoznane i aktualnie eksploatowane na znaczn¹ skalê przede wszystkim dla potrzeb drogownictwa
i budownictwa. Niestety, pogarszaj¹ca siê jakoœæ dolomitów zalegaj¹cych w innym, du¿ym i udostêpnionym z³o¿u
tego regionu – ¯elatowa – by³a przyczyn¹ zaniechania wykorzystania tej kopaliny do produkcji materia³ów
ogniotrwa³ych. Spoœród z³ó¿ rezerwowych najkorzystniejszymi w³aœciwoœciami wyró¿niaj¹ siê cztery: Chruszczobród, Chruszczobród I, Chruszczobród 2 i Libi¹¿ Wielki.
Przeprowadzona analiza wskazuje tak¿e na mo¿liwoœæ wykorzystania dla celów przemys³u materia³ów ogniotrwa³ych kopalin ze z³ó¿ Winna i – w mniejszym stopniu – Radkowice-Podwole. Wymaga to jednak przeprowadzenia bardziej szczegó³owych badañ ich sk³adu chemicznego i struktury, a zw³aszcza okreœlenia wielkoœci
ziaren.
Odrêbne zagadnienie stanowi kwestia wykorzystania marmurów dolomitowych ze z³ó¿ regionu dolnoœl¹skiego. Tradycyjnie uwa¿a siê, ¿e s¹ one nieprzydatne do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych z uwagi na
grube uziarnienie. Kopalina ta wystêpuje jednak w kilku odmianach, reprezentuj¹c równie¿ struktury drobnoi œredniokrystaliczne. Najczystsze i najbardziej drobnoziarniste odmiany mog¹ byæ interesuj¹ce do produkcji
materia³ów ogniotrwa³ych. Wymaga to jednak prowadzenia selektywnej ich eksploatacji.
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A CURRENT SURVEY OF POLISH DEPOSITS OF DOLOMITES APPLICABLE IN THE INDUSTRY OF REFRACTORIES
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Abstract
The Polish basis of dolomites is remarkable. Their total reserves reported in the 62 deposits listed in current
data bases of mineral resources amount to 1,500,000 t. However, there is a shortage of the so-called converter
dolomites of high quality applicable in manufacturing of refractory materials. Such dolomites of the Triassic age
have been quarried for many years in the Brudzowice and Z¹bkowice Œl¹skie I deposits in the Silesian-Cracow
region. The Libi¹¿ deposit is perspective of this area, considering the character and properties of its dolomites.
The dolomites of the Nowa Wioska and Stare Gliny deposits belong into the same group although their applying
as refractories seems to be disputable at the moment and would require more detailed analyses of the chemical
composition and firing properties of the rocks mentioned. The reason is that the dolomites of these deposits have
been reported and massively quarried up to now mainly for civil engineering (roads, buildings, etc.). Unfortunately,
worsening properties of the dolomites occurring in ¯elatowa, still another large and developed deposit of
the region, have been excluded using these rocks in producing of refractories. Among the group of reserve
converter dolomite deposits, the best rock properties have been found in four of them, i.e., Chruszczobród,
Chruszczobród I, Chruszczobród II and Libi¹¿ Wielki.
The survey presented indicates that there are some possibilities of including dolomites of the Winna and, to
a lesser degree, Radkowice-Podwole deposits as the raw materials in manufacturing of refractories. Again,
more detailed analyses of the chemical composition and petrographical development, mainly of the grain size
distribution, would be required.
Dolomitic marbles of the Lower Silesia region represent a separate problem. Traditionally, they have been
considered to be non-applicable in manufacturing of refractories because of too coarse grain size of these rocks.
It should be stressed, however, that the Lower Silesian marbles occur in several varieties and among them also fineand coarse-grained dolomites occur. Their finest and chemically purest varieties can be an interesting option in
extending the basis of refractory dolomitic raw materials in Poland, although selective quarrying would be required
in such a case.

