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Wprowadzenie
Dwie poprzednie czci przegldu
surowców ilastych krajowego przemysu ceramiki szlachetnej i technicznej
powicone byy surowcom biao wypalajcym si (krajowym i importowanym)
do produkcji pytek ceramicznych o czerepie biaym oraz ceramicznych wyrobów
sanitarnych [1, 2]. Do produkcji pytek
o czerepie barwnym wykorzystuje si natomiast dobrze spiekajce si iy barwnie
wypalajce si. W Polsce s to gównie
iy triasowe, wyróniajce si na ogó
intensywnym czerwonym zabarwieniem
spowodowanym obecnoci hematytu.
Rys. 1. Wystpowanie iów triasowych na obszarze pónocnego obrzeenia Gór
Stanowi one tradycyjny surowiec ilasty
witokrzyskich [7]
przemysu ceramiki budowlanej, który w zalenoci od temperatury wypalania
rezerwowe jak Wierzbka czy Nalewajków [5]. Drugim rejo- stosowany jest do produkcji zarówno wyrobów porowatych
nem Polski, w którym wystpuj czerwone iy górnotriasowe,
(cegy, pustaki, dachówki), jak te spieczonych (wyroby
jest obszar monokliny lsko-krakowskiej rozcigajcy si
klinkierowe). Systematycznie ronie te ich znaczenie
od Tarnowskich Gór poprzez Lubliniec, Olesno i Kluczbork
jako surowców do produkcji pytek ceramicznych metod
po Kpno (rys. 2). Eksploatacja iów górnotriasowych w tym
szybkiego wypalania1, w tym pytek typu gres porcellanato.
regionie, z wyjtkiem zoa Patoka koo Lubli ca, jest jednak
Cenne waciwoci iów triasowych sprawiaj, e ich udzia
obecnie wstrzymana lub zako czona [6].
w cznym wydobyciu surowców ilastych ceramiki budowlanej w latach 2000-2005 wynosi a 6-11% (w 2005 r.: 7%)
Iy triasowe pónocnego obrzeenia Gór
przy zaledwie dwuprocentowym udziale w zasobach [3, 4];
witokrzyskich
a czne wydobycie czerwonych iów triasowych w Polsce
3
w 2005 r. osigno wielko ok. 192 tys. m (Tab. 1).
Najwaniejszym regionem wystpowania i pozyskiwania
Czerwone iy triasowe (dokadniej je deﬁniujc z petrograczerwonych
iów triasowych w Polsce jest obecnie pónocne
ﬁcznego punktu widzenia to skay mukowo-ilaste) wystpuj
obrzeenie
Gór
witokrzyskich. Wystpuj one w pasie
w dwóch regionach Polski: w pónocnym obrzeeniu Gór
od
Starachowic
poprzez rejony Suchedniowa, Mniowa
witokrzyskich oraz na monoklinie lsko-krakowskiej. Iy
i
Radoszyc
a
po
okolice
arnowa na poudnie od Opoczna
triasowe wystpujce w pónocnym obrzeeniu Gór wito(Rys.
1).
Na
obszarze
tym
do
pocztku lat 1990-tych znane
krzyskich zostay dobrze poznane m.in. w eksploatowanym
byo
tylko
zoe
Baranów
koo
Suchedniowa. W ostatnich
od ok. 1890 r. zou Baranów koo Suchedniowa. W ostatnich
kilkunastu
latach
udokumentowano
jednak kolejne zoa
latach czerwone iy triasowe tego regionu stay si przedw
rejonie
Suchedniowa
(Wierzbka),
Radoszyc i Mniowa
miotem znaczcego zainteresowania ze strony przemysu
(Pagi,
Kozów,
Gociniec,
Nalewajków)
oraz pomidzy
ceramicznego, std dynamicznie rozwija si ich wydobycie
Radoszycami
i
arnowem
(Chesty,
Szkucin).
m.in. w zoach Chesty, Pagi, Szkucin oraz – ostatnio
Pod wzgldem skadu mineralnego omawiana grupa
– Kozów i Gociniec (Rys. 1). Rozpoznano take takie zoa
surowców ma charakter wysoce polimineralny. Gównymi
1
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Wypalanie to okrelane jest take szybkociowym.
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ceramicznego. Tylko w zoach Chesty i Szkucin, w których
wystpuj utwory górnotriasowe, notuje si w niektórych
ich partiach podwyszon zawarto CaO spowodowan
obecnoci kalcytu.
Zwraca uwag stosunkowo wysoki udzia Fe2O3 (5,88,6% mas.) zwizany z obecnoci hematytu jako gównego
nonika tego pierwiastka. Faza ta jest przyczyn makroskopowo widocznej, czerwonobrzowej barwy tych iów.
Efekt ten – zwaszcza po wypaleniu surowca – jest czsto
zintensyfikowany obecnoci manganu, którego udzia
mieci si zwykle w przedziale 0,04-0,09% mas. (Tab. 2).
Charakterystyczna jest równie do wysoka zawarto
Al2O3 (zazwyczaj 16-19% mas.) potwierdzajca znaczny
udzia mineraów ilastych w tych iach. Omawiane kopaliny
wyróniaj si ponadto brakiem substancji organicznej (Corg
<0,1% mas., jedynie w zou Chesty 0,14% mas.). Wyroby
ceramiczne wyprodukowane z udziaem takiego surowca
wykazuj ma podatno do tworzenia si w nich podczas
wypalania niepodanego, czarnego rdzenia (aczkolwiek
na jego pojawienie si wpywa przyspieszajco wysoka
w omawianych iach zawarto Fe2O3). W czerwonych
iach triasowych z pónocnego obrzeenia Gór witokrzyskich udzia wgla organicznego jest zdecydowanie niszy
Rys. 2. Wystpowanie iów triasowych na obszarze Tarnoww porównaniu z dopuszczalnymi wartociami podanymi
skie Góry-Kpno (wg [8], zmienione)
przez rónych autorów. Przykadowo de la Torre i in. [10]
1 – osady kajpru, 2 – osady retyku, 3 – czynne i nieczynne
kopalnie iów triasowych
oceniaj, e w surowcach ilastych przeznaczonych do produkcji ciennych i podogowych pytek ceramicznych metod
mineraami ilastymi, wystpujcymi w zrónicowanych
szybkiego wypalania zawarto tego skadnika nie moe
proporcjach, s: illit, kaolinit oraz mineray mieszanopakieprzekracza 0,3% mas., co w omawianym przypadku jest z
towe illit/smektyt, wermikulit/chloryt, chloryt/smektyt i/lub
nadmiarem spenione.
chloryt. Gówne mineray nieilaste to kwarc, a take plagioAnalizy granulometryczne iów triasowych pónocnego
klazy (w zmiennych ilociach) i hematyt oraz substancja
obrzeenia Gór witokrzyskich wykazuj pewne zróniamorﬁczna (Rys. 3). Sporadycznie tylko wystpuje w nich
cowanie ich uziarnienia. Mediana tego parametru waha si
kalcyt. Bezwapienny charakter iów triasowych pónocnego
od 2-3 m (Kozów, Baranów) do niemal 10 m w niektórych
obrzeenia Gór witokrzyskich wynika z faktu, e repreodmianach iu Pagi. Surowce te cechuj si stosunkowo
zentowane s one najczciej przez utwory dolnotriasowe
duym udziaem frakcji mukowej 50-2 m (zazwyczaj 55powstae w rodowisku ldowym. Cecha ta skutkuje ros80% mas.). S to wic surowce stosunkowo gruboziarniste,
ncym zainteresowaniem takimi iami ze strony przemysu
co obnia ich plastyczno. Zgodnie z klasyﬁkacj Picarda
[11] odpowiadaj one
mukom
ilastym i iom
Zasoby Wydobycie
Zasoby
Wydobycie
Zoe/kopalnia Kopalina
Zoe/kopalnia
Kopalina
pylastym
[12] (Rys.
(tys. m3)
(tys. m3)
(tys. m3)
(tys. M3)
4).
Baranów
gk
1 287
13
Albertów-Supia
cb
1 423
W zasadniczej
Chesty
cb
9 114
16
Gokowice
cb
1 336
masie czerwonych
iów triasowych póGociniec
cb
3 882
Jeowa (Przywary)
cb
841
nocnego obrzeenia
Kozów
cb
3 628
63
Ligota Dolna
cb
189
Gór witokrzyskich
Nalewajków
cb
2 126
Lipie lskie
cb
1 119
wystpuj szaroziePagi
cb
2 567
20
Miasteczko lskie
cb
155
lone przerosty i wtrSzkucin
cb
535
9
Olesno
cb
1 488
cenia o obnionej
Wierzbka
cb, gk
4 348
Patoka
cb
4 715
71
zawartoci elaza
(2-4%
mas.). ZasadWierzbka 1
gk
919
Patoka II
gk
652
niczo
róni
si one
Rybna
cb
759
– w stosunku do iów
Wo niki lskie
cb
314
czerwonych - jedynie
Razem
28 406
121
Razem
12 991
71
brakiem hematytu.
Poza tym wykazuj
Objanienia: cb - surowce ilaste ceramiki budowlanej, gk – gliny kamionkowe
daleko idce podoUwaga: kursyw zaznaczono zoa (kopalnie), gdzie eksploatacj iów zakoczono
bie stwa w zakresie
ródo: [9]
skadu mineralneTabela 1. Zasoby i wydobycie czerwonych iów triasowych w Polsce w 2005 r.
go. Brak tlenkowych
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Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie czerwonych iów triasowych pónocnego obrzeenia Gór witokrzyskich [7]
Oznaczenia: H – hematyt, I/S – minera mieszanopakietowy illit/smektyt, Ka – kaolinit, M – illit, mika (hydromika), Pl – plagioklaz,
Q – kwarc, X – wermikulit i/lub wermikulit/chloryt i/lub chloryt/smektyt i/lub chloryt
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MgO

MnO

K2O

Na2O

P2O5

Strata
praenia

S

Corg.

Suma

Pónocne obrzeenie Gór witokrzyskich
Baranów

58,61

19,11

8,60

p.p.w.

1,02

0,27

1,76

0,03

2,74

0,11

0,11

7,21

0,080

0,05

99,70

Chesty

59,64

16,33

7,66

0,66

0,84

0,60

1,75

0,08

3,44

0,23

0,08

7,40

0,006

0,14

98,86

Kozów

64,93

16,95

6,83

p.p.w.

0,87

0,25

1,08

0,04

2,71

0,03

0,11

6,02

0,011

<0,01

99,83

Pagi

61,21

17,17

7,04

0,36

0,89

0,34

2,26

0,09

2,90

0,15

0,09

6,58

n.o.

0,07

99,15

Szkucin

67,35

13,63

5,77

0,45

0,75

0,28

1,69

0,06

2,39

0,29

0,08

7,96

n.o.

0,08

100,78

Monoklina lsko-krakowska (rejon Tarnowskie Góry-Kpno)
Albertów

52,30

19,15

11,24

p.p.w.

0,83

0,66

1,10

0,09

2,11

0,08

0,11

11,29

0,015

0,10

99,08

Ligota
Dln.

50,81

12,66

5,39

p.p.w.

0,76

9,53

2,82

0,15

1,34

0,35

0,11

16,35

n.o.

0,07

100,34

Olesno

57,51

14,48

7,57

p.p.w.

0,78

3,11

2,94

0,18

2,19

0,08

0,13

11,22

n.o.

0,13

100,32

Patoka
poz.górny

57,51

18,43

9,68

1,34

0,93

0,19

1,06

0,18

2,24

0,07

0,09

8,66

0,003

0,14

100,52

Patoka
poz. rodkowy

50,86

18,61

10,99

1,59

0,90

0,36

1,17

0,19

1,81

<0,01

0,06

13,00

0,003

0,10

9,65

Przywary

62,29

14,30

6,99

0,60

0,82

1,05

1,85

0,57

2,14

0,18

0,10

9,09

n.o.

0,10

100,80

Wo niki

56,92

14,92

5,16

0,53

0,80

5,22

2,29

0,10

2,96

0,11

0,11

10,50

0,014

0,12

99,75

Tabela 2. Skad chemiczny krajowych czerwonych iów triasowych (% mas.)
Oznaczenia: n.o. – nie oznaczono, p.p.w. – poniej progu wykrywalnoci, Corg., - wgiel organiczny

i wglanowych faz mineralnych zawierajcych elazo dwuwartociowe prowadzi do wniosku, e jest ono zwizane
w strukturze mineraów ilastych.
Waciwoci technologiczne czerwonych iów triasowych
pónocnego obrzeenia Gór witokrzyskich s z reguy korzystne pod ktem przydatnoci do produkcji m.in. dachówek
ceramicznych, wyrobów klinkierowych i pytek ceramicznych
o niskiej nasikliwoci. Charakter zmian podstawowych
parametrów technologicznych w zalenoci od temperatury
wypalania jest typowy dla wszystkich bezwapiennych surowców ilastych, co przykadowo ilustruje rys. 5. Stwierdzone
rónice w wartociach poszczególnych parametrów techno-
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logicznych spowodowane s m.in. rónicami w zawartoci
tlenków elaza.

Kopalnia Baranów (ZWK Marywil)
Kopalnia Baranów znajduje si koo wsi Baranów Suchedniowski na wschód od Suchedniowa (Rys. 1). Aktualne
zasoby bilansowe zoa wynosz 1287 tys. t, a zasoby
przemysowe 1191 tys. t (wg stanu na 2005 r.). Ilo tych
ostatnich, dostpnych do eksploatacji, jest jednak bardzo
ograniczona, a kopalnia znajduje si w ko cowej fazie dziaalnoci. Eksploatacja tzw. glin baranowskich prowadzona
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Rys. 4. Klasyﬁkacja ska drobnoziarnistych (ska okruchowo-ilastych) wg Picarda [11] wraz z punktami projekcyjnymi
badanych kopalin ilastych z pónocnego obrzeenia Gór
witokrzyskich (a) i monokliny lsko-krakowskiej (b)
Oznaczenia: I – muki, II – muki ilaste, III – muki piaszczyste,
IV – muy pylaste, V – muy ilaste, VI – iy pylaste, VII – iy;
1 – Baranów, 2 – Chesty, 3 – Kozów, 4 – Pagi, 5 – Szkucin, 6 – Albertów, 7 – Ligota Dolna, 8 – Olesno, 9 – Patoka
poziom górny, 10 – Patoka poziom rodkowy, 11 – Przywary,
12 - Wo niki

Rys. 6. Projekcja skadu ziarnowego czerwonych iów triasowych z niektórych zó pónocnego obrzeenia Gór witokrzyskich [5] na diagramie Winklera [16] stosowanym dla
surowców ilastych ceramiki budowlanej:
A – Chesty, B – Szkucin, C – Pagi

wród zwizych piaskowców, przy czym zasadnicze znaczenie maj misze pokady V i VI, czciowo dostpne
do eksploatacji odkrywkowej. Przewanie s zabarwione na
czerwono, cho obecne s take odmiany o innym zabarwieniu (biae, óte, róowe i zielone). Iy ze zoa Baranów
jako gówne skadniki mineralne zawieraj illit,
kaolinit i smektyt (wzgldnie mineray mieszanopakietowe illit/smektyt) oraz kwarc, a wród
mineraów nieilastych – zmienne iloci hematytu
i plagioklazów [7, 14]. Zawarto CaO w ile
czerwonym ze zoa Baranów zwykle mieci
si w przedziale 0,3-0,8% mas., co pozwala na
zaliczenie tej kopaliny do iów bezwapiennych. I
Baranów jest do drobnoziarnisty (mediana ok.
3 m, udzia frakcji 2-50 m ok. 60%, a frakcji
<2 m 35-40%).
Surowiec ilasty ze zoa Baranów wykazuje
- w zalenoci od odmiany - due zrónicowanie
parametrów technologicznych. Znane s odmiany od nisko do wysoko plastycznych (woda
zarobowa 22-31%, skurczliwo suszenia 47%). Najczciej wytwarza si z nich wyroby
ceramiczne o czerepie spieczonym, przy czym
proces spiekania w zalenoci od odmiany
rozpoczyna si w przedziale temperatur 10401150oC [14].

Rys. 5. Zmiany podstawowych ceramicznych parametrów technologicznych w
zalenoci od temperatury wypalania czerwonego iu triasowego pobranego
w stropowej czci zoa Szkucin [13]

jest w tym rejonie od ok. 1890 r. Obecnie ZWK Marywil S.A.
pozyskuje surowiec ilasty w stanie naturalnym, uytkujc go
gównie dla potrzeb wasnych do produkcji szerokiego sortymentu wyrobów kamionkowych w zakadzie w Suchedniowie.
Wielko produkcji surowca ilastego wahaa si w ostatnich
latach w przedziale 5-15 tys. m3/r.
W zou Baranów wystpuj utwory wieku dolnotriasowego (ret), tworzc 6 pokadów o miszoci 2,5-12 m

Kopalnia Chesty (Glinkop/OPOCZNO
S.A.)

Kopalnia Chesty znajduje si koo wsi
Chesty niedaleko arnowa, ok. 25 km na SW
od Opoczna (rys. 1). Zasoby bilansowe zoa wynosz 9114
tys. m3, a zasoby przemysowe 7730 tys. m3 (wg stanu na
2005 r.). Zabezpiecza to dziaalno kopalni odkrywkowej
(fot. 1), która zostaa uruchomiona w 1993 r., zapewne na
ponad 100 lat. Firma Glinkop Sp. z o.o. dostarcza surowiec
ilasty w stanie naturalnym, w formie bry o wilgotnoci do
16%. Wielko produkcji waha si w przedziale 15-30 tys.
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m3/r. Uytkowany on jest przede wszystkim do produkcji
wyrobów ceramiki budowlanej, ale take pytek ceramicznych o czerepie barwnym, gównie w zakadach
„Opoczno” S.A.
W zou Chesty wystpuj utwory wieku górnotriasowego (kajper), gównie iy i iowce barwy czerwonobrunatnej z wkadkami i soczewkami muków i muowców barwy zielonoszarej oraz drobnoziarnistych,
szarych piaskowców. Miszo utworów zoowych
jest zmienna (2-10 m), przy stosunkowo duym nadkadzie utworów czwartorzdowych (od 3 m, nawet do
kilkunastu m) [15].
Iy ze zoa Chesty jako gówny skadnik ilasty
zawieraj illit i smektyt (wzgldnie mineray mieszanopakietowe illit/smektyt) przy podrzdnej zawartoci
kaolinitu i chlorytu, a z mineraów nieilastych – gównie kwarc, take miki, hematyt, plagioklazy i niekiedy
kalcyt. Ten ostatni wystpuje w niektórych partiach
zoa w podwyszonej koncentracji w formie ziaren
wglanowych barwy jasnoszarej i jasnobrunatnej. Skad
chemiczny próbek iu ze zoa Chesty wskazuje, e
zawarto CaO na ogó nie przekracza 1% (0,2-0,8 %
mas.), co pozwala na zaliczenie tej kopaliny do iów
bezwapiennych. Analiza granulometryczna kilku próbek
iu Chesty pochodzcych z pocztkowej fazy eksploatacji i projekcja uzyskanych wyników na diagramie
Winklera (rys. 6) wskazuje na pewne zrónicowanie
skadu ziarnowego, ale take potwierdza jego przydatno do produkcji cienkociennych wyrobów ceramiki
budowlanej [5].
Badania parametrów technologicznych surowca
wskazuj, e jest to surowiec plastyczny (woda zarobowa 23,6%, wytrzymao na zginanie po wysuszeniu
2,55 MPa, skurczliwo suszenia 5,2%). Mona z
niego otrzyma w procesie wypalania metod tradycyjn tworzywo porowate (o nasikliwoci Nz >6%)
w interwale temperatur 900-1020oC oraz spieczone
(Nz <6%) w zakresie 1020-1150oC. Badania produktów
wypalania metod szybkociow wykazay czciowe
tylko spieczenie iu (Nz = 8,7% w 1100oC) [5, 17].

Kopalnie Pagi i Gociniec (Geol-Min Kielce)
Kopalnia Pagi znajduje si na terenie wsi Pagi i Grzymaków, ok. 8 km na W od Mniowa (rys. 1). Zasoby bilansowe
zoa wynosz 2567 tys. m3, a zasoby przemysowe 2255 tys.
m3 (wg stanu na 2005 r.). Zabezpiecza to dziaalno kopalni
odkrywkowej (fot. 2), która zostaa uruchomiona w 2001 r., na
okres kilkudziesiciu lat. Firma Geol-Min Sp. z o.o. dostarcza
surowiec ilasty w stanie naturalnym, w formie bry o wilgotnoci do 14%. Wielko produkcji waha si w przedziale
20-60 tys. m3/r. Uytkowany on jest gównie do produkcji
wyrobów ceramiki budowlanej (zwaszcza dachówki i cegy
elewacyjnej) oraz wyrobów klinkierowych, ale take pytek
ceramicznych o czerepie barwnym (np. w zakadach „Ceramika Parady”).
W zou Pagi wystpuj utwory wieku dolnotriasowego,
gównie iowce pylaste i muowce barwy winiowoczerwonej
do ciemnobrzowej z wkadkami i soczewkami iowców
i muowców óto- i szarozielonych oraz lokalnymi przerostami muowców piaszczystych oraz drobnoziarnistych
piaskowców. rednia miszo utworów zoowych wynosi
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Fot. 1. Kopalnia Chesty (stan z kwietnia 2006 r.)

Fot. 2. Kopalnia Pagi (stan z wrzenia 2006 r.)

ok. 16 m, przy gruboci nadkadu utworów czwartorzdowych
0,5-5,4 m (r. 2 m) [18].
Iy ze zoa Pagi zawieraj: illit, mineray mieszanopakietowe illit/smektyt i chloryt/smektyt, przy niewielkiej
zawartoci kaolinitu (do 10%), a wród mineraów nieilastych
– gównie kwarc, take hematyt, plagioklazy (w zmiennej
iloci) i – niekiedy – ladow ilo kalcytu [7]. Skad chemiczny próbek iu ze zoa Pagi wskazuje, e udzia CaO
nie przekracza 1% (na ogó 0,3-0,5 % mas.), co pozwala
na zaliczenie tej kopaliny do iów bezwapiennych. I Pagi
jest bardziej gruboziarnisty ni surowce z ssiednich zó
(mediana 6-9 m, udzia frakcji mukowej 2-50 m 50-60%
mas.), ale projekcja uzyskanych wyników analizy granulometrycznej na diagramie Winklera (rys. 6) wskazuje na
jego przydatno do produkcji cienkociennych wyrobów
ceramiki budowlanej.
Badania parametrów technologicznych surowca wskazuj, e jest to surowiec plastyczny (woda zarobowa r. 22,5%,
skurczliwo suszenia r. 6,8%). Mona z niego otrzyma
w procesie tradycyjnego wypalania tworzywo porowate (nasikliwo Nz >6%) w interwale temperatur 950-1050oC, za
spieczone (Nz <6%) w zakresie 1050-1200oC [5].
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Kopalnia Gociniec znajduje si na terenie wsi
Pagi i Grzymaków, ok. 1 km na W od kopalni Pagi
(Rys. 1). Zasoby bilansowe zoa wynosz 3882 tys.
m3, a zasoby przemysowe – przewidziane do eksploatacji w pierwszym etapie - 721 tys. m3 (wg stanu
na 2005 r.). Firma Geol-Min Sp. z o.o. w Kielcach eksploatacj zoa rozpocza we wrzeniu 2006 r., za
wyszy poziom wydobycia powinien zosta osignity
w 2008 r. Przewiduje si, e surowiec ilasty ze zoa
Gociniec bdzie uytkowany gównie do produkcji dachówek ceramicznych, wyrobów klinkierowych, pytek
ceramicznych o czerepie barwnym, a take wyrobów
garncarskich i ceramiki artystycznej.
Rodzaj kopaliny wystpujcej w zou Gociniec jest
praktycznie analogiczny z ssiednim zoem Pagi.
Miszo utworów zoowych jest zmienna: 2,0-21,9
m, rednio 18,7 m, przy gruboci nadkadu utworów
Fot. 3. Kopalnia Kozów (stan z wrzenia 2006 r.)
czwartorzdowych 0,6-5,0 m (rednio 1,7 m) [19].
Iy ze zoa Gociniec jako gówny skadnik mineralny zawieraj illit, mineray mieszanopakietowe
pozwala na zaliczenie tej kopaliny do iów bezwapiennych.
illit/smektyt i chloryt/smektyt, przy mniejszej zawartoci
I Kozów jest zdecydowanie bardziej drobnoziarnisty ni
kaolinitu, a wród mineraów nieilastych – przede wszystsurowce z innych zó tego regionu (mediana 1-3 m, udzia
kim kwarc i hematyt. Zawarto CaO w kopalinie ze zoa
frakcji mukowej 2-50 m: 35-55% mas., za frakcji ilastej
Gociniec wynosi 0,3-0,5% mas., co pozwala na zaliczenie
<2 m: 45-62%) [7].
tej kopaliny do iów bezwapiennych. I Gociniec jest zdecyBadania parametrów technologicznych surowca wskazudowanie bardziej drobnoziarnisty w porównaniu z surowcem
j, e jest to surowiec plastyczny (woda zarobowa ok. 23%,
z ssiedniego zoa Pagi (mediana 4,5 m, udzia frakcji
skurczliwo suszenia ok. 5,7%). W procesie tradycyjnego
2-10 m: 43%, za frakcji <2 m: 31%).
wypalania mona z niego otrzyma tworzywo porowate
Badania parametrów technologicznych surowca wskazuw interwale 950-1000oC, za w temperaturze ok. 1050oC
j, e jest to surowiec plastyczny (woda zarobowa rednio
nastpuje wyra ne spieczenie tworzywa [21].
20,9%, skurczliwo suszenia rednio 6,9%). Mona z niego otrzyma w procesie tradycyjnego wypalania tworzywo
Kopalnia Szkucin (Ceradbud)
porowate (nasikliwo Nz >6%) w interwale temperatur
950-1050oC, i spieczone (Nz <6%) w zakresie 1050-1200oC,
Kopalnia Szkucin znajduje si na terenie wsi Szkucin,
przy czym optymalne spieczenie ma miejsce w temperaturze
ok. 8 km na NW od Radoszyc (Rys. 1). Zasoby bilansowe
1100oC [20].
wynosz 535 tys. m3, a zasoby przemysowe 351 tys. m3

Kopalnia Kozów (RuppCeramika/Lafarge Dachy)
Kopalnia Kozów znajduje si na terenie wsi Kozów, ok.
6 km na E od Radoszyc (rys. 1). Zasoby bilansowe zoa
wynosz 3628 tys. m3, a zasoby przemysowe 1238 tys. m3
(wg stanu na 2005 r.). Zabezpiecza to dziaalno kopalni
odkrywkowej (fot. 3), która zostaa uruchomiona w 2004 r.,
na okres co najmniej dwudziestu lat. Firma Lafarge Dachy
Sp. z o.o. pozyskuje surowiec ilasty w stanie naturalnym,
uytkujc go gównie dla potrzeb wasnych, tj. do produkcji
dachówek ceramicznych w zakadzie w Skrzy sku koo Przysuchy (d. RuppCeramika). Wielko wydobycia osigna
w 2005 r. bardzo wysoki poziom 63 tys. m3.
W zou Kozów wystpuj triasowe iowce i muowce
barwy winiowoczerwonej do ciemnobrzowej z wkadkami
iowców i muowców szarozielonych. rednia miszo
utworów zoowych wynosi ok. 10 m, przy gruboci nadkadu utworów czwartorzdowych do 2 m. Surowiec ilasty ze
zoa Kozów - jako gówne skadniki mineralne – zawiera illit
i mineray mieszanopakietowe illit/smektyt oraz kwarc, przy
podrzdnych zawartociach kaolinitu i innych mineraów mieszanopakietowych, a wród mineraów nieilastych – hematytu. Skad chemiczny próbek iu ze zoa Kozów wskazuje,
e zawarto CaO przecitnie wynosi ok. 0,3% mas., co

(wg stanu na 2005 r.). Powinno to wystarczy na dziaalno kopalni odkrywkowej, która zostaa uruchomiona
w 2001 r., przez ponad 20 lat. Firma Ceradbud dostarcza
surowiec ilasty w stanie naturalnym (bryy) lub mielonej.
Wielko produkcji nie przekracza 10 tys. m3/r. Uytkowany
on jest gównie do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej
i wyrobów klinkierowych, ale take do pytek ceramicznych
o czerepie barwnym.
W zou Szkucin wystpuj utwory wieku górnotriasowego, gównie iy, iowce i muowce barwy czerwonobrunatnej
z soczewkami muowców barwy szarozielonej. rednia miszo utworów zoowych wynosi ok. 8 m, przy nadkadzie
utworów czwartorzdowych nie przekraczajcym 1 m [5].
Iy ze zoa Szkucin jako gówny skadnik mineralny
zawieraj: illit, mineray mieszanopakietowe illit/smektyt
i chloryt/smektyt, przy podrzdnych zawartociach kaolinitu
i chlorytu, a wród mineraów nieilastych – gównie kwarc,
a take hematyt, plagioklazy (czasem w podwyszonej
iloci) i – niekiedy – kalcyt [7]. Skad chemiczny próbek iu
ze zoa Szkucin wskazuje, e zawarto CaO nie przekracza 1% (0,3-0,8 % mas.), co pozwala na zaliczenie tej
kopaliny do iów bezwapiennych. Analiza granulometryczna
iu Szkucin wiadczy o jego stosunkowo drobnoziarnistym
charakterze (mediana ok. 6 m), a projekcja uzyskanych
wyników na diagramie Winklera (Rys. 6) wskazuje na
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Rys. 7. Dyfraktogramy rentgenowskie czerwonych iów triasowych monokliny lsko-krakowskiej
Oznaczenia: C – kalcyt, Ch – chloryt, D – dolomit, H – hematyt, I/S – minera mieszanopakietowy illit/smektyt, Ka
– kaolinit, M – illit, mika (hydromika), Q – kwarc, Sy - syderyt

przydatno tego surowca do produkcji cienkociennych
wyrobów ceramiki budowlanej [5].
Parametry technologiczne iu ze Szkucina s typowe
dla surowca plastycznego (woda zarobowa powyej 20%,
skurczliwo suszenia ok. 6,5%). W procesie wypalania
metod tradycyjn mona z niego otrzyma tworzywo
porowate (o nasikliwoci Nz >6%) w interwale temperatur
850-1090oC (rys. 5), za spieczone (Nz <6%) w zakresie
1090-1200oC [13].

Iy triasowe monokliny lsko-krakowskiej
(rejon Tarnowskie Góry-Kpno)
Utwory górnego triasu na obszarze od Tarnowskich Gór
do Kpna to utwory zarówno kajpru, jak i retyku, które cznie
tworz w pónocnej czci omawianego obszaru potny
ponad 800-metrowy kompleks osadów, gównie ilastych,
który stopniowo ulega redukcji ku poudniowi, do niespena
100 metrów [8]. Odmiany iów o barwie czerwonobrunatnej,
winiowobrunatnej, rzadziej pstrych, oliwkowych czy szarozielonych, dominuj w osadach retyku, a take w górnej
czci kajpru górnego. Czerwone iy górnotriasowe na
obszarze Tarnowskie Góry-Kpno byy eksploatowane od
wielu lat w kilkunastu miejscach (rys. 2), zwykle na niewielk skal, bdc surowcem do produkcji cegy budowlanej
o interesujcych parametrach jakociowych. Z reguy byy
one wykorzystywane na potrzeby pobliskich niewielkich,
przestarzaych cegielni. Sporód ponad 10 zó tych iów
eksploatowanych w omawianym regionie ponad 20 lat temu,
obecnie eksploatowane jest tylko jedno (Patoka), a w pozostaych eksploatacja zostaa zako czona (Tab. 1), przy czym
w niektórych cakiem niedawno (np. zoe Jeowa/Przywary,
Olesno, Wo niki). Znaczcy poziom eksploatacji i wykorzystania tego typu iów na obszarze Tarnowskie Góry-Kpno
ma od wielu lat miejsce tylko w kopalni Patoka w Panoszowie,
któr eksploatuje obecnie ﬁrma CRH Klinkier Patoka.
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Pod wzgldem skadu mineralnego omawiana grupa
surowców ma charakter wysoce polimineralny. Gównymi
mineraami ilastymi, wystpujcymi w zrónicowanych proporcjach, s illit i kaolinit. Niekiedy wystpuje take Ca,Mgsmektyt (np. Ligota Dolna) oraz mineray mieszanopakietowe
illit/smektyt (Olesno, Przywary). Gówne mineray nieilaste to
kwarc, a take wystpujce w zmiennych ilociach hematyt
i kalcyt, oraz -niekiedy - dolomit i syderyt (Rys. 7).
Wród czerwonych iów triasowych spotyka si odmiany
bezwapienne – bardziej cenione w przemyle ceramicznym
– oraz odmiany wapniste. Wród utworów górnotriasowych
czstsze s odmiany wapniste, co wie si z ich morsk
genez. Na omawianym terenie zaznacza si w tym zakresie
due zrónicowanie: od odmian wybitnie wapnistych (Ligota
Dolna) poprzez wapniste (np. Wo niki) po bezwapienne (Patoka, Przywary2, Olesno, Gokowice). Bezwapienny charakter
tych iów umoliwia ich zastosowanie nie tylko jako surowca
do produkcji wyrobów porowatych (cega budowlana, pustaki
ceramiczne), lecz take do wytwarzania wyrobów o czerepie
spieczonym (wyroby klinkierowe), a potencjalnie te pytek
ceramicznych (w tym typu gres porcellanato), co ma miejsce w przypadku kopaliny z Patoki [6]. W ostatnich latach
zwrócono uwag na moliwo pozyskiwania nanoczstek
ilastych z wapnistych iów tego obszaru [22], które zyskuj
coraz wiksze znaczenie jako skadniki kompozytów organiczno-mineralnych.
Górnotriasowe iy z monokliny lsko-krakowskiej s
z reguy znacznie bardziej drobnoziarniste (Rys. 4), a tym
samym bardziej plastyczne w porównaniu z iami triasowymi
z pónocnego obrzeenia Gór witokrzyskich. Mediana
uziarnienia wynosi w ich przypadku zwykle 1-2 m, a zawarto frakcji <2 m: 50-60%. Wyjtkiem jest i z Ligoty
Dolnej o wartoci mediany sigajcej 8 m, co moe by
jednak zwizane z podwyszonym udziaem kalcytu, który
2

W niektórych partiach zoa kopalina ma jednak charakter wapnisty.
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zapewne spaja ziarna mineraów ilastych w wiksze
agregaty [6].

Kopalnia Patoka (CRH Klinkier Cegielnia
Patoka)
Kopalnia Patoka znajduje si koo wsi Panoszów
ok. 15 km na pónoc od Lubli ca (Rys. 2). Zasoby
bilansowe i zarazem przemysowe zoa wynosz
4715 tys. m3 (wg stanu na 2005 r.). Eksploatacja
surowców ilastych z rejonu Patoki prowadzona jest
od ok. 120 lat. Dostpne zasoby zabezpieczaj
dziaalno kopalni odkrywkowej (Fot. 4) zapewne
na dalsze kilkadziesit lat. Firma CRH Klinkier
– Cegielnia Patoka uytkuje pozyskiwany w kopalni
surowiec ilasty gównie dla potrzeb wasnych – do
produkcji wyrobów klinkierowych i cegie elewacyjnych. Surowiec jest take sprzedawany producenFot. 4. Kopalnia Patoka (stan z pa dziernika 2005 r.)
tom dachówek i pytek ceramicznych. Produkcja
jest dua i w ostatnich latach waha si w przedziale
14,5-18,7%. Powyej 1200oC tworzywo ulega pewnemu
50-70 tys. m3/r.
spcznieniu, co przejawia si m.in. we wzrocie nasikliW zou Patoka wystpuj ponad 10 metrowa warstwa
woci nawet do 6% w 1250oC. Podane wyej waciwoci
iów winiowo- i czerwonobrunatnych, rzadziej szarozielosprawiaj, e i z Patoki jest przydatny do produkcji wyrobów
nych, bezwapiennych, zawierajcych znikomo ma ilo
klinkierowych i kamionkowych, dachówek ceramicznych,
substancji organicznej, które przechodz ku spgowi w iy
a take licznych odmian barwnych pytek ceramicznych
pstre z cienkimi przewarstwieniami piaskowców, a nastpnie
o czerepie spieczonym.
w bezwapienne, szare iy mukowe. Nadkad utworów czwartorzdowych zwykle nie przekracza 2 m. W kopalni wyrónia
si górny (tzw. wierchowy) poziom nieco janiejszych, czerwonych iów, poniej którego zalega rodkowy poziom iów
ciemnoczerwonych (tzw. poziom iów twardych).
Iy ze zoa Patoka jako gówny skadnik mineralny
zawieraj: kaolinit i illit przy niewielkim udziale mineraów
mieszanopakietowych illit/smektyt. Mineray nieilaste reprezentowane s przede wszystkim przez kwarc, któremu
towarzyszy hematyt i syderyt (Rys. 7). W surowcu nie
stwierdzono natomiast obecnoci kalcytu. Skad chemiczny
próbek iu ze zoa Patoka wskazuje, e zawarto CaO
wynosi 0,2-0,4% mas., co pozwala na zaliczenie tej kopaliny
do iów bezwapiennych. Zwraca uwag wysoce elazisty
charakter wikszoci iów ze zoa Patoka (niekiedy nawet
powyej 12% mas. Fe2O3) oraz wysoka zawarto MnO.
Obecno tak znacznych iloci tych skadników przyczynia
si do otrzymywania po wypaleniu tworzywa ceramicznego
o intensywnej czerwonobrzowej barwie. Umoliwia to te
wytwarzanie pigmentów ilastych z kopaliny z Patoki [23].
I z Patoki jest drobnoziarnisty (mediana 0,5-1,7 m,
udzia frakcji 2-10 m 35-55% mas., a frakcji ilastej <2 m
53-71%). Biorc pod uwag wymagania przemysu ceramiki
budowlanej, pozwala to zaliczy ten i – zgodnie z diagramem
Winklera [16] – do surowców przydatnych do produkcji dachówki i pustaków ceramicznych cienkociennych.
Przeprowadzone badania technologiczne iu ze zoa
Patoka [24, 25] wskazuj, e - w zalenoci od próbki - jest
to surowiec plastyczny i wysoko plastyczny, wykazujcy
skurczliwo suszenia 9-13% i warto wody zarobowej
25-35%, przy wytrzymaoci na zginanie po wysuszeniu
od 4,7 MPa do nawet 9,1 MPa. I ten ulega silnemu spieczeniu, poczynajc od 1050oC, a w interwale 1150-1200oC
osiga minimalne wartoci nasikliwoci 0,2-0,3%, przy
skurczliwoci cakowitej w temperaturze 1150oC wynoszcej

Podsumowanie
Gównym aktualnie regionem pozyskiwania czerwonych
iów ceramicznych w Polsce jest pónocne obrzeenie Gór
witokrzyskich. Wystpujce tam iy triasowe maj charakter bezwapienny, podczas gdy na monoklinie lskokrakowskiej spotyka si odmiany zarówno bezwapienne, jak
i wapniste. Eksploatacja tych kopalin w pierwszym regionie
intensywnie rozwija si w ostatnich latach, co spowodowane jest m.in. dobr jakoci surowca, a take bliskim
ssiedztwem licznych zakadów ceramicznych bdcych
ich uytkownikami. W przeciwie stwie do tego, wydobycie
omawianych surowców ilastych na monoklinie lskokrakowskiej – za wyjtkiem pozyskujcej wysokiej jakoci
surowiec kopalni Patoka – praktycznie zaniko w ostatnich
latach. Zwizane to byo z likwidacj licznych, dziaajcych
na tym terenie, przestarzaych cegielni.
Praca zostaa wykonana w ramach projektu badawczego nr 3 T08D 04227, ﬁnansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Zostaa ona przedstawiona
w formie wykadu na konferencji „4th Operators Conference
of the Polish Ceramic Industry” (Kraków, 4-5.05.2006).
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