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Streszczenie
Dolomity jako kopaliny wielosurowcowe znajdują zastosowanie w wielu gaáĊziach przemysáu, w tym równieĪ w przemyĞle materiaáów
ogniotrwaáych. Do tego celu są one aktualnie pozyskiwane ze záoĪa „Brudzowice” w regionie Ğląsko-krakowskim. W związku ze stopniowym wyczerpywaniem siĊ zasobów dolomitów o wáaĞciwoĞciach najbardziej korzystnych z punktu widzenia potrzeb produkcji materiaáów
ogniotrwaáych, zachodzi potrzeba ponownego rozeznania krajowej bazy zasobowej. Dokonując go naleĪy wziąü pod uwagĊ nie tylko aktualne, coraz bardziej wygórowane wymagania jakoĞciowe stawiane tym surowcom, ale takĪe realia gospodarczo-ekonomiczne, związane z opáacalnoĞcią - niekiedy koniecznej, lecz kosztownej i kolidującej czĊsto z masowym wydobyciem - eksploatacji selektywnej oraz
wielkoĞcią zapotrzebowania ze strony przemysáu materiaáów ogniotrwaáych. W niniejszej pracy przedstawiono syntetyczny zarys tej problematyki z uwzglĊdnieniem wczeĞniejszych opracowaĔ i ocen. Przeprowadzona analiza krajowej bazy zasobowej dolomitów wykazaáa, Īe najwiĊksze moĪliwoĞci wykorzystania do produkcji materiaáów ogniotrwaáych związane są w dalszym ciągu z dolomitami ze záoĪa
„Brudzowice”, a takĪe z innymi záoĪami regionu Ğląsko-krakowskiego, zarówno eksploatowanymi (np. „Ząbkowice BĊdziĔskie”, „LibiąĪ”),
jak i rezerwowymi („Chruszczobród”). Potencjalnie interesującymi obiektami wydają siĊ równieĪ byü záoĪe „Winna” zlokalizowane w regionie ĞwiĊtokrzyskim oraz fragmenty niektórych záóĪ dolnoĞląskich, w szczególnoĞci „Oádrzychowice-Romanowo”. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych badaĔ kopaliny dolomitowej, zarówno mineralogiczno-petrogra¿cznych i chemicznych, jak teĪ rozpoznania záoĪowego w celu ewentualnego wydzielenia partii záóĪ speániających kryteria przemysáu materiaáów ogniotrwaáych.
Sáowa kluczowe: záoĪa dolomitów, materiaáy ogniotrwaáe

DOLOMITES OF POLISH DEPOSITS IN ASPECTS OF THE DOMESTIC REFRACTORY INDUSTRY –
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS
Dolomites are used in different industrial branches, also for the production of refractories. For this purpose they are currently obtained
only from “Brudzowice” deposit in the Cracow-Silesian region. In connection with progressive exhausting of dolomites especially advantageous for the refractories, their reserves should be again recognized. For this purpose not only higher and higher quality requirements but
also economic aspects must be taken into consideration. The latter are connected with a pro¿t of selective exploitation of dolomites as well
as with demands of refractory industry. Such kind of exploitation is often expensive and collides with intensive output. The general review
of this problem with respect to earlier elaborations and evaluation is the subject of this paper. The analysis of domestic dolomite resources
has shown the greatest possibilities of using these raw materials for refractory production with regard to the “Brudzowice” deposit and
also other deposits of the Cracow-Silesian region both under exploitation (e.g., “Ząbkowice BĊdziĔskie” and “LibiąĪ”) and being a reserve
(“Chruszczobród”). The “Winna” deposit in the ĝwiĊtokrzyskie region and some Lower Silesian deposits (especially “OádrzychowiceRomanowo”) can be taken into consideration as the potentially interesting sources. However, the dolomite raw materials of this origin
require further investigations both mineralogical-petrographic and chemical, as well as the accurate deposit recognizing to indicate their
parts with the most suitable parameters for the production of refractories.
Keywords: Dolomite deposits, Refractory materials

1. Wprowadzenie
Skaáa dolomitowa, potocznie zwana dolomitem od nazwy jej gáównego skáadnika, stanowi typową kopalinĊ wielosurowcową przydatną do wielokierunkowego wykorzystania. Korzystne wáaĞciwoĞci ¿zyczno-mechaniczne – wysoka
wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, mrozoodpornoĞü, a takĪe spotykana niekiedy blocznoĞü skaáy sprawiają, Īe dolomit znajduje zastosowanie w drogownictwie i budownictwie, w tym
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równieĪ jako materiaáy dekoracyjne. Odmiany charakteryzujące siĊ wysoką czystoĞcią, tj. zawierające tylko niewielkie,
czy wrĊcz Ğladowe domieszki innych mineraáów, pozwalają
na ich wykorzystanie w róĪnych gaáĊziach przemysáu: ceramicznym, szklarskim, chemicznym lub spoĪywczym, hutnictwie i do produkcji materiaáów ogniotrwaáych. WyróĪniającą
korzystną cechą, umoĪliwiającą wykorzystanie w przemyĞle
materiaáów ogniotrwaáych jest wysoka temperatura topienia
produktów powstaáych w wyniku termicznego rozkáadu dolomitu, tj. CaO (2570°C) i MgO (2840°C).
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W krajowym bilansie zasobów kopalin dolomity i marmury
dolomitowe ujmowane są generalnie w dwóch grupach surowcowych: jako kamienie budowlane i drogowe oraz jako
tzw. dolomity przemysáowe, dawniej zwane dolomitami hutniczymi, ze wzglĊdu na dominacjĊ tego kierunku ich wykorzystania (Rys. 1) [6]. Obecnie dla celów hutniczych wykorzystuje siĊ okoáo 9 % wydobywanych w kraju dolomitów
(Rys. 2) [10]. Dolomitowe odpady mineralne, zarówno kopalniane jak i przetwórcze, mogą byü teĪ wykorzystywane do
produkcji wĊglanowych nawozów wapniowo-magnezowych.

Rys. 2. Struktura zuĪycia dolomitów w Polsce wg [10]:
1 – materiaáy ogniotrwaáe, 2 - hutnictwo, 3 – przemysá ceramiczny,
szklarski i in., 4 - kruszywa i nawozy mineralne.
Fig. 2. The structure of consumption of dolomites in Poland according to[10]:

1 – refractories, 2 – metallurgical industry, 3 – ceramic, glass
and another industries, 4 – crushed stones for building, road
materials and mineral fertilizers.

Rys. 1. Udokumentowane zasoby bilansowe dolomitów w záoĪach
krajowych wg [6]:
1 - dolomity przemysáowe, 2 - kamienie budowlane i drogowe.
Fig. 1. Dolomite resources in the domestic deposits according to [6]:
1 - “industrial” dolomites, 2- building and road materials.

Skaáy dolomitowe wystĊpują w kilku regionach Polski
w kompleksach skalnych róĪnego wieku – od prekambru
po jurĊ – na róĪnej, nieraz duĪej gáĊbokoĞci. Ich fragmenty poáoĪone w stre¿e przypowierzchniowej, umoĪliwiającej
odkrywkową eksploatacjĊ, wystĊpują w regionie Ğląsko-krakowskim, Górach ĝwiĊtokrzyskich oraz w Sudetach [4, 7,
8]. W regionach tych udokumentowano ich záoĪa. I tak w regionie Ğląsko-krakowskim znanych jest 29 záóĪ dolomitów,
w tym 12 záóĪ dolomitów przemysáowych, w regionie ĞwiĊtokrzyskim – 22 záoĪa przeznaczone dla budownictwa i drogownictwa, a w regionie sudeckim –13 záóĪ, w tym jedno zaliczone do grupy dolomitów przemysáowych.

2. Ograniczenia i bariery wykorzystania
dolomitów dla potrzeb przemysáu
materiaáów budowlanych
NajpowaĪniejsze ograniczenia w szerokim wykorzystaniu dolomitów w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych są spowodowane ostrymi parametrami jakoĞciowymi, wynikającymi
z wymagaĔ technologicznych, w szczególnoĞci z potrzeby
przeprowadzenia efektywnego procesu spiekania. Związane są one z duĪą czystoĞcią chemiczną, a zwáaszcza z brakiem zanieczyszczeĔ w postaci SiO2, Al2O3 i Fe2O3, wysoką
zawartoĞcią MgO, a takĪe odpowiednim uziarnieniem i porowatoĞcią otwartą. Wymagania dotyczące chemizmu dolomitów regulowane są normą BN-86/6761-16, zgodnie z którą
tylko trzy spoĞród zawartych w niej szeĞciu odmian dolomitu
surowego nadają siĊ do produkcji materiaáów ogniotrwaáych
[13]. Z gatunków DM1 i DM2 moĪna otrzymaü dolomit praĪony, który nadaje siĊ do produkcji mas dolomitowych niĪszej
jakoĞci, zaĞ gatunek DK (tzw. dolomit konwertorowy) sáuĪy
do produkcji najwyĪszej jakoĞci dolomitu praĪonego (DKS),

z którego produkuje siĊ formowane wyroby dolomitowe. Wymagania dotyczące uziarnienia dolomitu i jego porowatoĞci
nie są ĞciĞle okreĞlone. Wieloletnie doĞwiadczenia przemysáowe poparte badaniami laboratoryjnymi wykazaáy, Īe do
praĪenia – zwáaszcza w prostszym pod wzglĊdem technologicznym procesie jednostopniowego spiekania – nadają siĊ
jedynie dolomity drobnokrystaliczne. Tradycyjnie uwaĪa siĊ
równieĪ, Īe cechą poĪądaną jest niska porowatoĞü otwarta,
choü jej wpáyw na efektywnoĞü procesu praĪenia nie jest jednoznacznie okreĞlona, a dokáadne wyznaczenie dopuszczalnej, granicznej wartoĞci porowatoĞci otwartej dolomitu, jako
podstawy oceny jego spiekalnoĞci, nie jest moĪliwe [5, 11].
Wymagania dotyczą teĪ staáoĞci parametrów jakoĞciowych, do czego konieczna jest duĪa jednorodnoĞü kopaliny.
Speánienie tego wymagania jest Ĩródáem wielu problemów
i nieporozumieĔ miĊdzy dostawcami i odbiorcami surowca
dolomitowego. WiĊkszoĞü polskich záóĪ dolomitów to záoĪa
niejednorodne tak pod wzglĊdem przynaleĪnoĞci do okreĞlonych ogniw stratygra¿cznych i wiekowych jak i odmian
litologicznych. Skutkuje to zmiennoĞcią skáadu chemicznego dolomitów, a zwáaszcza zawartoĞci gáównych skáadników MgO i CaO, oraz cech strukturalnych. Przykáadowo,
w triasowych dolomitach kruszconoĞnych regionu Ğląskokrakowskiego, które stanowią jak dotąd najlepszy i najszerzej wykorzystywany w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych surowiec, niejednorodnoĞü ta związana jest czĊĞciowo
z uwarunkowaniami genetycznymi, w szczególnoĞci z przebiegiem dolomityzacji pierwotnych wapieni. Przestrzenny
zasiĊg dolomityzacji jest zmienny zarówno w poziomie, jak
i w pionie. W pro¿lach niektórych záóĪ moĪna obserwowaü
nieregularne przejĞcia róĪnych odmian skaáy od wapieni poprzez wapienie dolomityczne, dolomity wapniste po dolomity. ZmiennoĞü ta rzutuje na zróĪnicowanie zwartoĞci MgO
i CaO w skale. ħródáem niejednorodnoĞci surowca jest teĪ
zmienna iloĞü domieszek, gáównie tlenków Īelaza i krzemionki, związana gáównie z rozwojem krasu, wietrzeniem, czy lokalną sili¿kacją skaá. LeĪące pod dolomitami kruszconoĞnymi starsze wiekowo dolomity dewoĔskie charakteryzują siĊ
wiĊkszą czystoĞcią i mniejszym zróĪnicowaniem litologicz-
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nym. Są one jednak bardziej grubokrystaliczne w porównaniu z kruszconoĞnymi, które są zazwyczaj skaáą drobno- lub
mikrokrystaliczną.
RównieĪ liczne záoĪa dewoĔskich dolomitów regionu
ĞwiĊtokrzyskiego nie są jednorodne zarówno pod wzglĊdem przynaleĪnoĞci do poszczególnych ogniw stratygra¿cznych oraz wiekowych, jak i odmian litologicznych. Budujące
dolną, starszą czĊĞü pro¿lu dolomity eiÀu wykazują zazwyczaj zbyt niską, w porównaniu z wymaganiami, zawartoĞü
MgO. LeĪące na nich máodsze dolomity Īywetu charakteryzują siĊ wyĪszą zawartoĞcią MgO przy niskim udziale domieszek szkodliwych. PoniewaĪ jednak przejĞcie miĊdzy
dwiema wymienionymi czĊĞciami kompleksu jest nieregularne, wyznaczenie tych granic jest trudne i obarczone nieĞcisáoĞcią, a niekiedy kompleks dewonu w ogóle nie bywa
rozdzielany. Ponadto zawartoĞci normatywnych skáadników
są bardzo zmienne w przestrzeni.
Podobnie w záoĪach dolomitów i marmurów dolomitowych regionu dolnoĞląskiego (sudeckiego) wystĊpuje równieĪ najczĊĞciej kilka odmian tych skaá, róĪniących siĊ pod
wzglĊdem skáadu chemicznego i krystalicznoĞci. Ponadto
budowa geologiczna tych záóĪ jest zazwyczaj skomplikowana, a skaáy dolomitowe zawierają domieszki gáównie kwarcu, mineraáów grupy serpentynu i biotytu.
Speánienie wygórowanych wymagaĔ jakoĞciowych kopaliny jest trudne z górniczego punktu widzenia, gdyĪ czĊsto wymaga selektywnej i prowadzonej elastycznie eksploatacji záoĪa. Powoduje równieĪ koniecznoĞü bieĪącego monitoringu parametrów kopaliny i jakoĞci urobku. Czynniki te
wpáywają z kolei w istotny sposób na wzrost kosztów wydobycia. Przy generalnie niewielkim zapotrzebowaniu przemysáu materiaáów ogniotrwaáych, rzĊdu stu tys. t w skali roku,
koszty te muszą byü wyraĨnie wyĪsze od kosztów wydobycia dolomitów prowadzonego na masową skalĊ dla potrzeb
hutnictwa, drogownictwa lub budownictwa. Ponadto ryzyko káopotów z utrzymaniem staáych wysokich parametrów
jakoĞciowych urobku przeznaczonego dla odbiorców reprezentujących przemysá materiaáów ogniotrwaáych jest dla
wielu producentów zbyt duĪym obciąĪeniem. Mając moĪliwoĞü zbytu surowca produkowanego w duĪych iloĞciach
i bez utrudnieĔ nie są oni zainteresowani niewielkim w sumie, a czĊsto niepewnym zyskiem z produkcji dolomitów dla
przemysáu materiaáów ogniotrwaáych.
Znacznym utrudnieniem związanym z oceną jakoĞci kopaliny jest brak dostatecznego jej rozpoznania w wielu záoĪach. Dotyczy to w szczególnoĞci záóĪ dokumentowanych
dla potrzeb budownictwa lub drogownictwa. KopalinĊ z tych
záóĪ badano gáównie pod kątem jej przyszáego wykorzystania, zwracając uwagĊ przede wszystkim na wáaĞciwoĞci
¿zyczno-mechaniczne. Niewystarczająca jest wiĊc iloĞü peánych analiz chemicznych tych dolomitów, a niekiedy brak ich
w ogóle. Dla czĊĞci záóĪ wykonano podczas dokumentowania jedynie ograniczoną iloĞü analiz wskaĨnikowych (oznaczenie zawartoĞci MgO i CaO), co nie pozwala w sposób zadowalający oceniü jakoĞci kopaliny ani jej zmiennoĞci dla jej
zastosowaĔ w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych.
Bez wiĊkszego znaczenia pozostaje ogólna iloĞü udokumentowanych zasobów dolomitów w záoĪach krajowych.
Poza nielicznymi przypadkami są to záoĪa duĪe, tj. takie,
których eksploatacja nawet na znaczną skalĊ odbywaü siĊ
moĪe co najmniej przez kilkanaĞcie (a w wiĊkszoĞci kilka-
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dziesiąt) lat. Wydaje siĊ wiĊc, Īe nawet w przypadku selektywnej eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich rygorów,
moĪna by z nich pozyskiwaü przez dáuĪszy czas dolomity
o korzystnych parametrach jakoĞciowych.
RównieĪ uwarunkowania związane z geologicznogórniczymi warunkami eksploatacji są w tym przypadku drugorzĊdne. Udokumentowane záoĪa poáoĪone są w stre¿e
przypowierzchniowej dogodnej dla eksploatacji odkrywkowej i w wiĊkszoĞci są záoĪami suchymi, nie wymagającymi
specjalnego odwadniania. Obecne w wielu z nich deformacje tektoniczne oraz formy krasowe utrudniają lokalnie eksploatacjĊ, powodując niekiedy koniecznoĞü omijania takich
stref oraz przyczyniają siĊ do wzrostu strat, ale skala tych
zjawisk nie jest na ogóá duĪa.
Poza ograniczeniami natury geologicznej, związanymi
przede wszystkim z charakterem i jakoĞcią kopaliny, waĪną
grupĊ stanowią ograniczenia, a niekiedy wrĊcz bariery zewnĊtrzne związane z dostĊpnoĞcią záóĪ do eksploatacji. Są
to gáównie uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony
przyrody oraz z planowania przestrzennego. W mniejszym
stopniu ograniczenia lub utrudnienia dla przyszáego inwestora górniczego wiąĪą siĊ ze strukturą wáasnoĞci gruntów, na których znajdują siĊ záoĪa. Wszystkie te ograniczenia mogą niekorzystnie wpáywaü na moĪliwoĞü zagospodarowania nowych, rezerwowych záóĪ oraz racjonalnego
zagospodarowania zasobów záóĪ, zarówno tych juĪ udostĊpnionych jak i rezerwowych. SpoĞród aktualnie udokumentowanych w Polsce 63. záóĪ dolomitów, ponad poáowa to záoĪa tzw. konÀiktowe, najczĊĞciej zlokalizowane na obszarach
objĊtych róĪnymi formami prawnej ochrony.

3. ZáoĪa dolomitów o cechach
najkorzystniejszych do wykorzystania
w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych
WiĊkszoĞü záóĪ dolomitów dokumentowanych jako dolomity przemysáowe, a wiĊc równieĪ przeznaczonych dla przemysáu materiaáów ogniotrwaáych, znajduje siĊ w regionie Ğląsko-krakowskim. SpoĞród udokumentowanych tu 29. záóĪ dolomitów, 12 zaliczono do grupy dolomitów przemysáowych.
WystĊpujące w regionie Ğląsko-krakowskim (województwa
maáopolskie i Ğląskie) dolomity są wieku triasowego (Ğrodkowy wapieĔ muszlowy) lub Ğrodkowo dewoĔskiego, przy
czym te drugie leĪą zazwyczaj pod máodszymi dolomitami
triasowymi. Tylko niewielkie obszarowo, izolowane wychodnie dolomitów dewoĔskich znajdują siĊ w okolicach Krzeszowic, Olkusza i Siewierza. WĞród dolomitów triasowych
znaczenie záoĪowe mają dolomity diploporowe i wystĊpujące zazwyczaj pod nimi dolomity kruszconoĞne.
W kilku záoĪach omawianego regionu („Brudzowice”,
„PodleĞna”, „Nowa Wioska”) pod dolomitami triasowymi udokumentowano równieĪ dolomity dewonu.
Tradycyjnymi, wykorzystywanymi od wielu lat Ĩródáami
dolomitu dla przemysáu materiaáów ogniotrwaáych w Polsce
są záoĪa: „Brudzowice” poáoĪone koáo Siewierza, „Ząbkowice
BĊdziĔskie I” koáo Dąbrowy Górniczej oraz – do niedawna –
„ĩelatowa” koáo Chrzanowa. W przeszáoĞci wykorzystywano
teĪ dolomity ankerytowe, ze záóĪ „Gródek” i „BobrownikiBlachówka”, których cechą charakterystyczną byáa podwyĪszona zawartoĞü Īelaza.
ZáoĪe „Brudzowice” znajduje siĊ w póánocno-wschodnim
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obrzeĪeniu GórnoĞląskiego ZagáĊbia WĊglowego w obrĊbie asymetrycznej, antyklinalnej struktury BrudzowicePorĊba (Dziewki), zbudowanej z wĊglanowych skaá
dewoĔskich, przykrytych dolomitami triasowymi. Jego budowa geologiczna jest dwudzielna. W czĊĞci wyĪszej leĪą
dolomity triasowe, zazwyczaj drobnokrystaliczne, porowate
(2-20 %), o zmiennej zwiĊzáoĞci. Dolomity (áącznie triasowe
i dewoĔskie) zawierają przeciĊtnie 19 % MgO oraz zmienne
domieszki Fe2O3 (1,20-3,33 %) i krzemionki (0,92-1,93 %).
Z najczystszej odmiany dolomitów triasowych pozyskuje siĊ
najbardziej ceniony w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych
gatunek DK. W gáĊbszej czĊĞci záoĪa pod dolomitami triasowymi wystĊpują starsze – dewoĔskie. Są one wysokiej czystoĞci, o przeciĊtnej zawartoĞci 20 % MgO, w wiĊkszoĞci
Ğrednio krystaliczne, bardzo zwiĊzáe, sáabo porowate i trudno spiekalne. PorowatoĞü otwarta waha siĊ w przedziale od
2,01 % dla zwartego dolomitu mikroziarnistego, do 21,23 %
dla dolomitu gruboziarnistego [1]. ĝrednia miąĪszoĞü záoĪa
wynosi okoáo 41 m, a udokumentowane, bilansowe zasoby
dolomitów (na koniec 2009 r.) wynosiáy 95,44 mln t.
ZáoĪe „Ząbkowice BĊdziĔskie I” leĪy równieĪ w póánocno-wschodniej czĊĞci obrzeĪenia GórnoĞląskiego ZagáĊbia WĊglowego, w stre¿e páytkiego wystĊpowania utworów
triasowych. W jego pro¿lu dominują dolomity kruszconoĞne.
Są one drobnokrystaliczne, zbite lub porowate, a czĊsto kawerniste. Jedynie na niewielkim, poáoĪonym we wschodniej
czĊĞci záoĪa, fragmencie wystĊpują równieĪ dolomity diploporowe. Spąg wyznaczają wapienie gogoliĔskie. MiąĪszoĞü
záoĪa wynosi Ğrednio 17 m. ZawartoĞü MgO w serii záoĪowej waha siĊ od 15,80 do 20,97 %, (Ğrednio okoáo 19,0 %),
CaO 28,3-32,7 % (Ğrednio 31,3 %), krzemionki od 0,43
do 6,25 % (Ğrednio 1,4 %), zaĞ Fe2O3 od 0,69 do 2,63 %
(Ğrednio 1,26 %). W dolomitach kruszconoĞnych stwierdzono obecnoĞü cynku (0,02-0,28 %; Ğrednio 0,09 %) i oáowiu
(od Ğladowych iloĞci do 0,06 %; Ğrednio 0,01 %). Zasoby
bilansowe dolomitów (stan na koniec 2009 r.) wynosiáy
19,44 mln t. Oprócz zastosowaĔ w przemyĞle materiaáów
ogniotrwaáych surowiec dolomitowy ze záoĪa „Ząbkowice ĝląskie” byá wykorzystywany do produkcji nawozów wapniowomagnezowych, a ostatnio pozyskuje siĊ z niego przede
wszystkim kruszywo áamane.
Trzecim ze záóĪ, które dostarczaáy dolomitu surowego dla odbiorców z branĪy przemysáu materiaáów ogniotrwaáych byáo záoĪe „ĩelatowa”. Znajduje siĊ ono w pobliĪu
Chrzanowa, w obrĊbie tzw. bloku Páaza-KoĞcielec. Budujące
je dolomity są grubo áawicowe i zalegają niemal poziomo.
W pro¿lu pionowym záoĪa wydzielono trzy zróĪnicowane litologicznie kompleksy: górny, zbudowany z áawic dolomitów
diploporowych, oraz dwa niĪsze – zbudowane dolomitów
kruszconoĞnych. Charakterystyczną cechą tego záoĪa jest
zróĪnicowanie stopnia dolomityzacji wapieni, które przejawia siĊ wspóáwystĊpowaniem dolomitów i wapieni w gáĊbszych jego czĊĞciach. Dolomity są czĊsto wapniste, a miejscami wystĊpują wapienie dolomityczne. W związku z tym,
zawartoĞci podstawowych skáadników skaáy dolomitowej
oraz jej krystalicznoĞü (uziarnienie) zmieniają siĊ w doĞü
szerokich granicach. Dolomity diploporowe, charakteryzujące siĊ wysoką czystoĞcią i korzystnymi dla procesu spiekania cechami strukturalnymi zostaáy w wiĊkszoĞci wyeksploatowane. Od wielu lat przedmiotem wydobycia są dolomity kruszconoĞne, stanowiące trzon záoĪa. Ich kompleks bu-

dujący Ğrodkową czĊĞü pro¿lu záoĪa tworzą gáównie dolomity drobno- i kryptokrystaliczne, zwiĊzáe. Charakteryzują siĊ
one nieco gorszymi parametrami jako surowiec ogniotrwaáy;
a ich zasoby są równieĪ w znacznym stopniu wyeksploatowane. Dolną czĊĞü pro¿lu tzw. najniĪszy kompleks surowcowy budują kryptokrystaliczne, zwiĊzáe, nieporowate, miejscami kawerniste lub jamiste dolomity kruszconoĞne o gorszej spiekalnoĞci. W spągowej czĊĞci záoĪa pod dolomitami
kruszconoĞnymi leĪą wapienie gogoliĔskie. ĝrednia miąĪszoĞü záoĪa wynosi obecnie 64,2 m w tym okoáo 30 m przypada na dolomity. MoĪliwoĞci uzyskania z tego záoĪa dolomitów przydatnych dla przemysáu materiaáów ogniotrwaáych
są obecnie ograniczone i wiąĪą siĊ gáównie z koniecznoĞcią
prowadzenia selektywnej eksploatacji oraz staáej kontroli jakoĞci surowca. Tak wiĊc kopalina pochodząca z tego záoĪa
jest aktualnie wykorzystywana do produkcji kruszywa áamanego, a takĪe stosowana w przemyĞle chemicznym i dla celów rolniczych.
Oprócz omówionych, w regionie Ğląsko-krakowskim
eksploatowanych jest jeszcze kilka innych záóĪ dolomitów:
„Nowa Wioska”, „PodleĞna”, „Stare Gliny”, „Imielin-Rek”,
„Imielin”, „Imielin-Póánoc”, „LibiąĪ” i „Dubie”. Byáy one dokumentowane jako surowiec dla przemysáu materiaáów budowlanych i drogowych i tak teĪ są wykorzystywane. Brak
dostatecznego rozpoznania skáadu chemicznego dolomitów
i ich zmiennoĞci nie pozwala jednoznacznie oceniü przydatnoĞü tego surowca dla celów przemysáu hutniczego i materiaáów ogniotrwaáych, jakkolwiek niektóre spoĞród nich wydają siĊ interesujące pod tym wzglĊdem. Dotyczy to zwáaszcza
záoĪa „LibiąĪ”, a w mniejszym stopniu „Stare Gliny” i „Nowa
Wioska”. Szczegóáowe informacje o tych i innych záoĪach
dolomitów w Polsce zawarto w opracowaniach B. Radwanek-Bąk, B. Bąka i P. Wyszomirskiego [8, 9].
SpoĞród záóĪ regionu ĞwiĊtokrzyskiego najbardziej obiecujące jako Ĩródáo surowca dla przemysáu materiaáów ogniotrwaáych wydaje siĊ záoĪe dolomitów dewoĔskich (eifel, Īywet) „Winna”. Dolomity Īywetu są zazwyczaj drobno- lub
Ğrednio krystaliczne (sparytowe), zwiĊzáe. NiĪej leĪące dolomity eiÀu są zwiĊzáe, drobnokrystaliczne i margliste. Cechują
siĊ one wyĪszą zawartoĞcią krzemionki i Al2O3 w porównaniu
z dolomitami Īywetu. ĝrednie udziaáy gáównych skáadników
chemicznych kopaliny wynoszą:: MgO - 18,1 %; SiO2 - 1,8 %;
Al2O3 - 1,3 % i Fe2O3 - 0,8 %. Z przeprowadzonych, niezbyt
licznych analiz chemicznych wynika, Īe tylko okoáo 18 %
zbadanych próbek speánia normy jakoĞciowe wymagane dla
dolomitów ogniotrwaáych. Daje to pogląd o ewentualnej iloĞci kopaliny moĪliwej do uzyskania dla takiego kierunku wykorzystania i pozwala wnioskowaü o potrzebie prowadzenia
w tym przypadku selektywnej eksploatacji záoĪa.
Otwartym do dziĞ problemem jest ocena moĪliwoĞci wykorzystania w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych dolomitów lub marmurów dolomitowych ze záóĪ dolnoĞląskich.
Tradycyjnie oceniane one byáy jako maáo przydatne, ze
wzglĊdu na maáą podatnoĞü na spiekanie [12]. Wydaje siĊ,
Īe w Ğwietle nowszych badaĔ [2, 3] oraz postĊpu eksploatacji záóĪ, poglądy te wymagają wery¿kacji. Dotyczy to zwáaszcza kopaliny z najwiĊkszego, krajowego záoĪa „Oádrzychowice-Romanowo”. Jego intensywna, wielkoskalowa eksploatacja spowodowaáa odsáoniĊcie nowych partii záoĪa i dokáadniejsze poznanie budowy geologicznej oraz jej zmiennoĞci. W tym Ğwietle poĪądanym wydaje siĊ przeprowadze-
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nie nowych badaĔ skaá dolomitowych, zwáaszcza z centralnej, osiowej czĊĞci záoĪa, które ostatnio podjĊto w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

4. Podsumowanie
W Polsce, mimo potencjalnie duĪej bazy zasobowej,
wystĊpuje de¿cyt zasobów wysokiej jakoĞci dolomitów,
mogących znaleĨü zastosowanie do produkcji materiaáów
ogniotrwaáych. Dla potrzeb tego przemysáu interesujące
pozostaną w dalszym ciągu dolomity ze záóĪ „Brudzowice” i –
w pewnym stopniu – „Ząbkowice ĝląskie I” z regionu Ğląskokrakowskiego. SpoĞród innych, aktualnie eksploatowanych
w Polsce záóĪ dolomitów najwiĊksze moĪliwoĞci wykorzystania rokują dolomity diploporowe ze záoĪa „LibiąĪ” (region
Ğląsko-krakowski) oraz dewoĔskie ze záoĪa „Winna” (region
ĞwiĊtokrzyski). NaleĪy teĪ wziąü pod uwagĊ dolnoĞląskie
dolomity i marmury dolomitowe, zwáaszcza ze záoĪa „Oádrzychowice-Romanowo”, w którym w ostatnich latach stwierdzono wystĊpowanie kilku – niebadanych dotąd w aspekcie przydatnoĞci dla celów przemysáu materiaáów ogniotrwaáych – odmian litologicznych.
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