WP£YW STOPNIA TERMICZNEGO PRZEOBRA¯ENIA ODPADÓW POWÊGLOWYCH
NA ICH SK£AD MINERALNY I PETROGRAFICZNY
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Streszczenie
Wydobycie wêgla kamiennego nierozerwalnie zwi¹zane jest z wytwarzaniem odpadów. Wiele
z nich zdeponowanych zosta³o na zwa³owiskach (ha³dach) i stanowi z jednej strony Ÿród³o uci¹¿liwoœci dla œrodowiska, z drugiej zaœ potencjalne Ÿród³o kruszywa.
Odpady powêglowe zdeponowane na zwa³owiskach nara¿one s¹ na oddzia³ywanie czynników
hipergenicznych. W wyniku oddzia³ywania tlenu atmosferycznego mo¿e dojœæ do samozagrzewania
tych odpadów, a nawet do powstania po¿arów endogenicznych. Spalanie substancji organicznej oraz
oddzia³ywanie ciep³a bêd¹cego efektem tego procesu powoduje zmiany sk³adu mineralnego odpadów,
a tak¿e ich struktur i tekstur.
Badania przeprowadzone na zwa³owiskach odpadów pogórniczych, które w minionych latach
wykazywa³y aktywnoœæ termiczn¹, a tak¿e analiza danych literaturowych pozwoli³y stwierdziæ,
¿e stopieñ termicznego przeobra¿enia odpadów powêglowych jest zró¿nicowany. Na zwa³owiskach
wydzielono strefy: nieprzeobra¿on¹ termicznie, umiarkowanie przeobra¿on¹ termicznie oraz intensywnie przeobra¿on¹ termicznie. Odpady powêglowe z tych stref ró¿ni¹ siê barw¹, stopniem zachowania pierwotnej struktury ska³ oraz sk³adem mineralnym. Barwa stref nieprzeobra¿onych
termicznie jest szara do czarnej, odpady zachowa³y pierwotne struktury ska³, z których powsta³y,
sk³ad mineralny uleg³ jedynie niewielkim zmianom zwi¹zanym z procesami wietrzenia. Strefy umiarkowanie przeobra¿one termicznie cechuj¹ siê barw¹ pomarañczowo-czerwon¹, wynikaj¹c¹ z wypalenia substancji organicznej i utlenienia zwi¹zków ¿elaza. Pomimo oddzia³ywania wysokiej temperatury pierwotne struktury ska³ s¹ dobrze zachowane. Sk³ad mineralny uleg³ wyraŸnej zmianie,
czêœæ minera³ów uleg³a przeobra¿eniom termicznym (rozpadowi termicznemu uleg³y minera³y wêglanowe, w minera³ach ilastych nast¹pi³a dehydroksylacja). Odpady w strefach intensywnie termicznie
przeobra¿onych cechuj¹ siê czêœciowym lub ca³kowitym przetopieniem materia³u skalnego. W wyniku tego dosz³o do przeobra¿eñ pierwotnych struktur i tekstur, ca³kowitej zmianie uleg³ tak¿e sk³ad
mineralny – powsta³y zupe³nie nowe minera³y, które nie wystêpowa³y w odpadach w chwili ich
deponowania na zwa³owisku. Dla odpadów ze stref intensywnie termicznie przeobra¿onych charakterystyczne jest wystêpowanie szkliwa, a tak¿e minera³ów wysokotemperaturowych (np. mullitu,
kordierytu, sillimanitu, spineli i innych), które w warunkach naturalnych powstaj¹ najczêœciej w wyniku metamorfizmu kontaktowego.

