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Z³o¿a antropogeniczne w wielkopolskich kopalniach
wêgla brunatnego – aktualny stan badañ

Wprowadzenie
W Wielkopolsce funkcjonuj¹ dwie wieloodkrywkowe kopalnie wêgla brunatnego, które
od po³owy 2012 roku nazywaj¹ siê PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A.
Kopalnia koniñska rozpoczê³a wydobycie wêgla brunatnego na skalê przemys³ow¹ ju¿
podczas II wojny œwiatowej, w 1942 roku. Natomiast w kopalni adamowskiej pierwszy
wêgiel wydobyto w 1964 roku. W ostatnich latach œrednioroczne wydobycie wêgla brunatnego w obu kopalniach ustabilizowa³o siê odpowiednio na poziomie oko³o 9–10 mln ton
i 4,5–5 mln ton. £¹cznie w wielkopolskich kopalniach eksploatuje siê blisko 25% wêgla
brunatnego wydobywanego w Polsce (Pietraszewski 2012; Szuflicki i in. red. 2012).
Nierozerwalnie z odkrywkow¹ eksploatacj¹ kopaliny g³ównej, w tym przypadku wêgla
brunatnego, wi¹¿e siê zdejmowanie nadk³adu. W jego ogromnej masie znajduj¹ siê te¿ liczne
kopaliny, tzw. kopaliny towarzysz¹ce, które mog¹ byæ selektywnie wydobywane na powierzchniê terenu (Nieæ 1994, 2010; Wiœniewski 1999; Szama³ek 2001; Wyrwicki 2002).
Jeœli nie ma obecnie wystarczaj¹cego na nie zapotrzebowania, to mog¹ byæ odk³adane
do wykorzystania w przysz³oœci w specjalnych sk³adowiskach, czyli w z³o¿ach antropogenicznych (Nieæ i Uberman 1995; Nieæ 1999, 2010; Szama³ek 2001; Sa³aciñski 2006;
Galos i Kot-Niewiadomska 2012; Uberman i in. 2012). W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ,
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¿e status prawny z³ó¿ antropogenicznych jest ci¹gle nieuregulowany (Sa³aciñski 2006;
Uberman 2012). Dlatego jednym z negatywnych skutków braku uregulowañ prawnych jest
to, ¿e nie uwzglêdnia siê ich w bilansie surowcowym kraju (Galos 2004; Galos i in. 2009).
Niemniej jednak liczne z³o¿a antropogeniczne powsta³y i powstaj¹ zarówno tam gdzie
eksploatuje siê wêgiel brunatny, jak i tam gdzie metodami odkrywkowymi wydobywa siê
inne kopaliny (np. Kokesz i Mucha 1996).
Podobnie jak pozosta³e kopalnie odkrywkowe równie¿ kopalnie Konin i Adamów utworzy³y liczne z³o¿a antropogeniczne. Czêœæ z nich zosta³a ju¿ zutylizowana, niektóre s¹
aktualnie wykorzystywane, a inne mog¹ byæ zagospodarowane w przysz³oœci (Gradecki
1997; Grzeszczyk i Jachna-Filipczuk 1999; Jachna-Filipczuk i in. 2001; Widera 2001a, b).
Dlatego podstawowym celem tej pracy jest przedstawienie obecnego stanu g³ównych z³ó¿
antropogenicznych w obu wielkopolskich kopalniach wêgla brunatnego. Badaniom poddano
wy³¹cznie te z³o¿a, które istnia³y w drugiej po³owie 2012 roku, a iloœæ zgromadzonych
w nich kopalin mierzona jest w tysi¹cach metrów szeœciennych. Cel pracy osi¹gniêto
poprzez:
1) inwentaryzacjê aktualnie istniej¹cych z³ó¿ antropogenicznych – stan na IX 2012 roku,
2) ogóln¹ charakterystykê granulometryczno-mineralogiczn¹ kopalin w nich zgromadzonych,
3) podanie pozytywnych i negatywnych skutków budowania z³ó¿ antropogenicznych przy
odkrywkach wêgla brunatnego na przyk³adzie kopalni Konin i Adamów.

1. Zarys historii tworzenia z³ó¿ antropogenicznych
1.1. PAK KWB Konin S.A.
W kopalni Konin o mo¿liwoœci budowania zwa³ów z selektywnie wydobytych ska³
w pobli¿u odkrywek wêgla brunatnego, zwanych obecnie z³o¿ami antropogenicznymi,
myœlano ju¿ pod koniec lat piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Przeprowadzono wtedy
pierwsze badania kopalin towarzysz¹cych z³o¿om wêgla brunatnego w rejonie Konina (np.
Kuhl 1958; Mazur 1959). Dalsze badania potwierdzi³y bardzo du¿e zasoby surowców
ilastych dla ró¿nych celów, w tym przede wszystkim do produkcji ceramiki budowlanej –
³¹cznie blisko 82 mln m3. Dlatego podjêto decyzjê o budowie dwóch cegielni w s¹siedztwie
odkrywek Kazimierz S – z³o¿e P¹tnów III i P¹tnów – z³o¿e P¹tnów II (rys. 1). W latach
1985–1986 od³o¿ono oko³o 5,15 mln m3 i³ów nadk³adowych (tzw. i³ów poznañskich)
na zwa³owisku wewnêtrznym odkrywki Kazimierz S – zwa³ zrekultywowany. Natomiast
w latach 1988–1991 od³o¿ono blisko 1,3 mln m3 i³ów – reprezentuj¹cych ten sam poziom
stratygraficzny – czêœciowo na przedpolu, a czêœciowo na zwa³owisku wewnêtrznym odkrywki P¹tnów. W tym samym czasie w pobli¿u sk³adowiska i³ów usypano zwa³ z oko³o
340 tys. m3 piasków podwêglowych, które mia³y s³u¿yæ jako dodatek schudzaj¹cy surowiec
ilasty (Gradecki 1997; Widera 2001a). Powy¿szy cel zrealizowano niestety po³owicznie,
gdy¿ powsta³a tylko jedna cegielnia w Honoratce, wsi po³o¿onej na wschód od od-
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Rys. 1. Lokalizacja odkrywek i z³ó¿ antropogenicznych w kopalniach wêgla brunatnego Konin i Adamów
Fig. 1. Location of opencasts and anthropogenic mineral deposits in the lignite mines Konin and Adamów

krywki P¹tnów (rys. 1). Zak³ad Ceramiki Budowlanej ,,Honoratka” rozpocz¹³ produkcjê
w 1991 roku. Natomiast w 1998 roku cegielniê przejê³a jedna z najwiêkszych na œwiecie firm
w bran¿y ceramiki budowlanej, tj. austriacki Wienerberger. W zwi¹zku z planami zintensyfikowania produkcji w ZCB ,,Honoratka-Wienerberger” w latach 1998–1999 dodatkowo
od³o¿ono 700 tys. m3 i³ów w pobli¿u tego zak³adu (Jachna-Filipczuk i in. 2001).

1.2. PAK KWB Adamów S.A.
Badania kopalin towarzysz¹cych w kopalni Adamów rozpoczêto zanim wydobyto
pierwszy wêgiel (Iwanicka i Mazur 1960). Jednak dopiero pod koniec lat szeœædziesi¹tych
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XX wieku, kiedy eksploatowano ju¿ wêgiel, zaczêto realnie myœleæ o ich odk³adaniu na
zwa³ach, czyli w z³o¿ach antropogenicznych (Markowiak 1967). W tym czasie podjêto te¿
polityczn¹ decyzjê o chybionej lokalizacji cegielni w Wieleninie, odleg³ym o oko³o 20 km
w linii prostej (45 km drogami krajowymi) od odkrywek kopalnianych (Wiœniewski 1999;
Jachna-Filipczuk i in. 2001; Widera 2001a).
Cegielniê w Wieleninie uruchomiono na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Przez pierwsze blisko 20 lat wykorzystywano w niej i³y z niewielkiego fa³du
glacitektonicznego, a od 1990 roku do produkcji ceg³y zaczêto u¿ywaæ i³ów nadk³adowych
z adamowskich odkrywek (Grzeszczyk i Jachna-Filipczuk 1999; Jachna-Filipczuk i in.
2001). Pocz¹tkowo by³y to i³y od³o¿one na dwóch niewielkich zwa³ach na wschodnim
obrze¿u odkrywek Adamów i KoŸmin S – oba zwa³y zutylizowano (Jachna-Filipczuk i in.,
2001). Nastêpnie, w latach 2002–2005, usypano dwa kolejne zwa³y i³ów na zwa³owisku
wewnêtrznym zachodniej odnogi odkrywki KoŸmin S, na po³udnie od wsi Janiszew (rys. 1).
Z tych zwa³ów niewiele i³ów wykorzysta³a cegielnia w Wieleninie, gdy¿ w 2007 roku,
w szczycie koniunktury budowlanej, zaprzesta³a produkcji.

2. Lokalizacja z³ó¿ antropogenicznych istniej¹cych w 2012 roku
2.1. PAK KWB Konin S.A.
Obecnie g³ówne z³o¿a antropogeniczne w kopalni Konin to: Honoratka, Kleczew i Bilczew (rys. 1). Od³o¿ono w nich nastêpuj¹ce kopaliny: i³y nadwêglowe, piaski podwêglowe
oraz piaski czwartorzêdowe. S¹ one zlokalizowane w trzech miejscach. Pierwsze z nich to
zwa³owisko wewnêtrzne i wschodnie przedpole nieistniej¹cej od 2001 roku odkrywki
P¹tnów, w bezpoœrednim s¹siedztwie cegielni ,,Honoratka-Wienerberger”. Zgromadzono
tam neogeñskie zarówno piaski, jak i i³y. Drugie miejsce, gdzie w z³o¿u antropogenicznym
zgromadzono neogeñskie i³y nadk³adowe, to wschodnie otoczenie zamkniêtej w 2011 roku
odkrywki Kazimierz N. Natomiast trzecia lokalizacja to s¹siedztwo aktualnie czynnej odkrywki Drzewce, gdzie od³o¿ono czwartorzêdowe piaski (rys. 1).

2.2. PAK KWB Adamów S.A.
W po³owie 2012 roku w kopalni Adamów istnia³y dwa z³o¿a antropogeniczne, tj.
Janiszew i W³adys³awów (rys. 1). Pierwsze z nich zlokalizowane jest kilkaset metrów
na po³udnie od Janiszewa, na zwa³owisku wewnêtrznym funkcjonuj¹cej do 2009 roku
odkrywki KoŸmin S. W z³o¿u tym zgromadzono neogeñskie i³y nadk³adowe. Z kolei miêdzy
wsi¹ W³adys³awów a odkrywk¹ o tej samej nazwie, zamkniêt¹ wiosn¹ 2012 roku, od³o¿ono
czwartorzêdowe piaski i ¿wiry (rys. 1).
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3. Zasoby i charakterystyka granulometryczno-mineralogiczna
kopalin w z³o¿ach antropogenicznych
3.1. PAK KWB Konin S.A.
3.1.1. Z³o¿e antropogeniczne Honoratka
W z³o¿u antropogenicznym Honoratka kopaliny zgromadzono w czterech zwa³ach –
ha³dy: H1, H2, H3 i H4 (rys. 2, 3). W najwiêkszym zwale (ha³da H1) od³o¿ono w latach
1988–1991 oko³o 1,3 mln m3 i³ów. Z tego w po³owie 2012 roku pozosta³o 250 tys. m3
(rys. 2). Równoczeœnie usypano kolejny zwa³ (ha³da H2), w którym zgromadzono blisko
340 tys. m3 piasków podwêglowych. Prawie ca³y zwa³, nie licz¹c kilkudziesiêciu ton
piasków, zosta³ zutylizowany do 2007 roku (rys. 3).
W zwi¹zku ze wzrastaj¹cym zapotrzebowaniem na surowiec do produkcji ceramiki
czerwonej w latach 1998–1999 uformowano kolejny zwa³ – ha³da H3. Zgromadzono w nim
ponad 700 tys. m3 i³ów, z czego zosta³o oko³o 460 tys. m3. Pozosta³¹ czêœæ wykorzysta³a
oczywiœcie cegielnia ,,Honoratka-Wienerberger”. W tym samym czasie po czêœci w wymienionym zwale, a po czêœci w jego s¹siedztwie od³o¿ono 765 tys. m3 piasków podwêglowych – ha³da H4. W latach 2007–2012 z tego zwa³u wydobyto blisko 125 tys. m3 piasków,
a wiêc pozosta³o jeszcze w nim oko³o 640 tys. m3 piasków podwêglowych (rys. 3).
£¹cznie w z³o¿u antropogenicznym Honoratka, w ci¹gu 25 lat jego istnienia, od³o¿ono
oko³o 4,1 mln m3 neogeñskich kopalin. Z tego i³y nadwêglowe stanowi³y blisko 3,0 mln m3,

Rys. 2. Z³o¿e antropogeniczne Honoratka – i³y neogeñskie
Fig. 2. Anthropogenic mineral deposit Honoratka – Neogene clays
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Rys. 3. Z³o¿e antropogeniczne Honoratka – piaski i i³y neogeñskie
Fig. 3. Anthropogenic mineral deposit Honoratka – Neogene sands and clays

a piaski podwêglowe ponad 1,1 mln m3. W 2012 roku we wszystkich wymienionych zwa³ach
pozosta³o w przybli¿eniu jeszcze 710 tys. m3 i³ów i 640 tys. m3 piasków (rys. 2, 3).
W tym miejscu scharakteryzowane pod wzglêdem sk³adu mineralnego i uziarnienia
zostan¹ tylko piaski podwêglowe od³o¿one w dwóch zwa³ach – ha³dy H2 i H4 (rys. 3).
Mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ to piaski kwarcowe, gdy¿ sporadycznie zawieraj¹ pojedyncze ziarna
skaleni, a udzia³ minera³ów ciê¿kich (ciemnych) jest niewielki (Widera 2007).
Uziarnienie piasków podwêglowych wskazuje na ich dobre wysortowanie wyra¿one
dominacj¹ frakcji drobnej i œredniej (tab. 1). Porównanie piasków w z³o¿u i piasków
od³o¿onych w zwa³ach pokazuje, ¿e wydobyto spoœród nich nieco grubsze frakcje. Jednak
w obu przypadkach ³¹czna zawartoœæ frakcji pylastej i ¿wirowej, która mog³yby byæ niekorzystna zw³aszcza w produkcji ceramiki cienkoœciennej, jest poni¿ej 2–3% (tab. 1).
Tabela 1. Uziarnienie piasków neogeñskich w z³o¿u atropogenicznym Honoratka
i w z³o¿u wêgla brunatnego P¹tnów II
Table 1. Fraction of the Neogene sands in the anthropogenic mineral deposit Honoratka
and in the lignite deposit P¹tnów II
Z³o¿e antropogeniczne Honoratka*

Z³o¿e wêgla brunatnego P¹tnów II**

Frakcja [mm]
od–do w % wag.

œrednio w % wag.

œrednio w % wag.

>2,0

o–1,5

0,5

0,5

1,0–2,0

1–8,5

4,5

0,5

0,5–1,0

11–29

22

2,5

0,25–0,5

26–71

34

46,0

15–55

36,5

49,0

1–4,5

2,5

1,5

0,1–0,25
<0,1

** Analizê 11 próbek wykona³ M. Szczurek
** Analizê 28 próbek wykona³ M. Widera
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Dlatego omawiane piaski podwêglowe nadaj¹ siê do wykorzystania w takich ga³êziach
przemys³u, jak: szklarski, materia³ów œciernych, materia³ów budowlanych i in. (Gradecki
1997).
3.1.2. Z³o¿e antropogeniczne Kleczew
Z³o¿e antropogeniczne Kleczew, usytuowane miêdzy odkrywk¹ Kazimierz N a miejscowoœci¹ Kleczew (rys. 1), powsta³o w latach 2001–2002. W z³o¿u tym od³o¿ono ponad
3,06 mln m3 i³ów nadk³adowych (rys. 4). Z powodu wzglêdnie niedu¿ych zapasów i³ów
w pobli¿u cegielni ,,Honoratka-Wienerberger”, w wy¿ej opisanych zwa³ach (ha³dy H1 i H3),
z³o¿e Kleczew stanowi rezerwê surowcow¹ dla tego zak³adu. W ostatnich latach i³y z omawianego z³o¿a s¹ przewo¿one transportem samochodowym do Honoratki i zu¿ywane do
bie¿¹cej produkcji. Dlatego kubatura i³ów w z³o¿u antropogenicznym Kleczew zmniejszy³a
siê do oko³o 2,65 mln m3 (rys. 4).
Neogeñskie i³y, od³o¿one w z³o¿ach antropogenicznych Honoratka i Kleczew, scharakteryzowano ³¹cznie, gdy¿ zosta³y one wydobyte ze wspólnego basenu sedymentacyjnego.
Dla potrzeb dokumentacyjnych zosta³ on jednak arbitralnie podzielony m.in. na z³o¿a
P¹tnów II i P¹tnów III. Z kolei na obszarze wymienionych z³ó¿ funkcjonowa³y odpowiednio
odkrywki JóŸwin i P¹tnów – z³o¿e P¹tnów II oraz odkrywki Kazimierz S, Kazimierz N
i JóŸwin IIA – z³o¿e P¹tnów III (rys. 1).
W uœrednionym sk³adzie mineralnym i³ów nadk³adowych z koniñskich odkrywek, w tym
z odkrywki Kazimierz N i P¹tnów, dominuje smektyt (beidelit) – ~60%. Ponadto wspó³wystêpuj¹ z nim nastêpuj¹ce minera³y: illit – ~10%, kaolinit – ~6% i kwarc – ~24%.
Natomiast przedzia³y zmiennoœci uziarnienia omawianych i³ów s¹ nastêpuj¹ce: frakcja
ilasta – 37–64%, frakcja pylasta – 5–40% i frakcja piaszczysta – 10–20% (np. Gradecki
1997). Warto te¿ wspomnieæ, ¿e w wielu próbkach przekroczona jest dopuszczalna zawartoœæ wêglanów (margla) i siarczanów (gipsu). Niemniej jednak w wyniku sk³adowania
margiel i gips czêœciowo ulegaj¹ rozk³adowi, co poprawia jakoœæ surowca przeznaczonego

Rys. 4. Z³o¿e antropogeniczne Kleczew – i³y neogeñskie
Fig. 4. Anthropogenic mineral deposit Kleczew – Neogene clays
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do produkcji ceramiki budowlanej zarówno grubo-, jak i cienkoœciennej (Jachna-Filipczuk
i in. 2001; Widera 2001a).
Wyniki analiz uziarnienia i³ów pokazuj¹ ró¿nice miêdzy oboma zwa³ami oraz miêdzy
zwa³ami a próbkami pobranymi wprost ze z³ó¿, tj. w odkrywkach kopalnianych (tab. 2).
WyraŸnie drobniejsze osady, zawieraj¹ce ponad 50% frakcji ilastej (<0,002 mm), od³o¿ono
w z³o¿u antropogenicznym Honoratka. Przyczyn¹ tego mo¿e byæ miejsce poboru próbek
i ich powierzchniowe zwietrzenie, jak te¿ facjalne zró¿nicowanie i³ów poznañskich. W kontekœcie ich genezy, pewne partie z³ó¿ s¹ bardziej ilaste lub ilasto-pylaste, a inne bardziej
piaszczyste (Widera 2012, 2013). Z kolei we frakcji piaszczystej s¹ obecne prawie wy³¹cznie
piaski bardzo drobnoziarniste i drobnoziarniste. Surowiec ilasty, który jest wzbogacony we
frakcjê piaszczyst¹ nie wymaga schudzenia lub tylko w niewielkim zakresie. Dlatego
cegielnia ,,Honoratka-Wienerberger” odpowiednie proporcje miêdzy frakcj¹ ilast¹ i piaszczyst¹ reguluje poprzez dozowane wy¿ej opisanych piasków podwêglowych (rys. 3, tab. 1)
i i³ów ze z³ó¿ antropogenicznych Honoratka i Kleczew (rys. 2, 4; tab. 2).

Tabela 2. Uziarnienie i³ów neogeñskich w z³o¿ach antropogenicznych Honoratka i Kleczew
oraz w z³o¿ach wêgla brunatnego P¹tnów II i P¹tnów III
Table 2. Fraction of the Neogene clays in the anthropogenic mineral deposits Honoratka and Kleczew
and in the lignite deposits P¹tnów II and P¹tnów III

Frakcja
[mm]

Z³o¿e antropogeniczne
Honoratka*

Z³o¿e antropogeniczne
Kleczew*

Z³o¿a wêgla brunatnego
P¹tnów II/III**

od–do
w % wag.

œrednio
w % wag.

od–do
w % wag.

œrednio
w % wag.

œrednio
w % wag.

>0,05

8–15

12

19–55

35

38

0,05–0,02

4–8

5,5

10–22

16

11

0,02–0,005

7–12

11

2–44

28

12

0,005–0,002

15–20

17

0–10

5

10

<0,002

49–64

54,5

0–43

16

29

** Analizê 10 próbek wykona³ M. Szczurek
** Analizê 36 próbek wykona³ M. Widera

3.1.3. Z³o¿e antropogeniczne Bilczew
Z³o¿e antropogeniczne Bilczew zosta³o utworzone w 2005 roku na po³udniowym obrze¿u odkrywki Drzewce (rys. 1). Spoœród udokumentowanych blisko 6 mln m3 w zwale
³¹cznie od³o¿ono oko³o 700 tys. m3 piasków (rys. 5). S¹ to osady fluwioglacjalne, reprezentuj¹ce najprawdopodobniej zlodowacenie Wis³y – ba³tyckie (Kozula 2001; Widera
2001b).
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Sk³ad mineralny piasków ze z³o¿a antropogenicznego Bilczew jest typowy dla osadów
czwartorzêdowych pochodzenia wodnolodowcowego. Dominuje wœród nich kwarc, a udzia³
np. skaleni, amfiboli i piroksenów jest zauwa¿alny. We frakcji ¿wirowej ³atwo mo¿na
dostrzec okruchy mezozoicznych i paleogeñsko-neogeñskich ska³ osadowych – dolomity,
wapienie, piaskowce i inne, jak i prekambryjskie ska³y krystaliczne – granity, granitognejsy,
gnejsy, porfiry itd. (rys. 5).

Rys. 5. Z³o¿e antropogeniczne Bilczew – piaski czwartorzêdowe
Fig. 5. Anthropogenic mineral deposit Bilczew – Quaternary sands

Uziarnienie piasków ze z³o¿a antropogenicznego Bilczew nie jest jednorodne, a jednoczeœnie nie widaæ wiêkszych ró¿nic miêdzy zwa³em a z³o¿em (tab. 3). Blisko 90%
obejmuj¹ piaski drobno- i œrednioziarniste. Niemniej jednak s¹ one œrednio wysortowane,
a zawartoœæ frakcji ¿wirowej w pojedynczych próbkach przekracza kilka, a nawet kilkanaœcie procent. Szczególnie wzbogacone we frakcjê ¿wirow¹ s¹ zbocza i wierzchowina
zwa³u (rys. 5). Jest to zapewne spowodowane selektywnym wywiewaniem drobniejszych
frakcji przez wiatr i powstawaniem bruku deflacyjnego. Dlatego niejednorodnoœæ uziarnienia omawianych piasków ogranicza ich zastosowanie. Niemniej jednak nadaj¹ siê one
do nawierzchni drogowych oraz do zapraw budowlanych (Kozula 2001).
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Tabela 3. Uziarnienie piasków czwartorzêdowych w z³o¿u antropogenicznym Bilczew
i w z³o¿u wêgla brunatnego Drzewce
Table 3. Fraction of the Quaternary sands in the anthropogenic mineral deposit Bilczew
and in the lignite deposit Drzewce
Z³o¿e antropogeniczne Bilczew*

Z³o¿e wêgla brunatnego Drzewce**

Frakcja
[mm]

od–do w % wag.

œrednio w % wag.

œrednio w % wag.

>2,0

0,5–20,5

5

0,5

1,0–2,0

1–15

5

1

0,5–1,0

15–48

25

15,5

0,25–0,5

24–54

41,5

46

10–31

22,5

32

1

5

0,1–0,25
<0,1

0,5–5

** Analizê 10 próbek wykona³ M. Szczurek
** Wyniki analizy 38 próbek wed³ug R. Kozuli (2001)

3.2. PAK KWB Adamów S.A.
3.2.1. Z³o¿e antropogeniczne Janiszew
Z³o¿e antropogeniczne Janiszew to dwa niewielkie zwa³y, które utworzono w latach
2002–2005. W z³o¿u tym od³o¿ono nadk³adowe i³y poznañskie z pobliskiej odkrywki
KoŸmin S (rys. 1, 6). W obu zwa³ach zgromadzono ponad 20 tys. m3 i³ów, ale czêœæ z nich
wykorzysta³a cegielnia w Wieleninie do 2007 roku. Aktualnie w zachodnim zwale znajduje
siê blisko 8,7 tys. m3, a we wschodnim zwale ponad 9,5 tys. m3 i³ów (rys. 6). Zatem ³¹cznie
w z³o¿u antropogenicznym Janiszew zalega ponad 18,2 tys. m3 i³ów, które obecnie nie s¹
wykorzystywane.
I³y nadk³adowe z odkrywek nale¿¹cych do kopalni Adamów cechuj¹ siê nastêpuj¹cym
uœrednionym sk³adem mineralnym: montmorillonit (smektyt) – 50–60%, kaolinit – 20–30%,
illit – 5–10% i kwarc 5–10% (Rybicki i K³apyta 1973). Wed³ug wymienionych badaczy
w sk³adzie ziarnowym tych i³ów frakcje ilasta i py³owa stanowi¹ ponad 90%, a resztê
dope³niaj¹ piaski i pojedyncze ¿wiry. Z kolei sk³ad mineralny selektywnie pobranej próbki
z i³ów nadk³adowych z odkrywki KoŸmin S przedstawia siê nastêpuj¹co: smektyt – ~80%,
kaolinit – ~10% i kwarc ~10% (Wyszomirski i Gawe³ 1999).
W z³o¿u antropogenicznym Janiszew zgromadzono osad o grubszej frakcji ni¿ œrednie
uziarnienie i³ów wystêpuj¹cych na obszarze z³ó¿ wêgla brunatnego w kopalni Adamów
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Rys. 6. Z³o¿e antropogeniczne Janiszew – i³y neogeñskie
Fig. 6. Anthropogenic mineral deposit Janiszew – Neogene clays

(tab. 4). Tak siê z³o¿y³o, ¿e wybrano te partie i³ów, w których powszechnie wystêpowa³y
przewarstwienia piasków (Widera 2001b, 2012, 2013). Przyk³adowo, w jednej z przebadanych próbek zawartoœæ frakcji >0,05 mm siêga 51% (tab. 4). Jeszcze bardziej piaszczyste
poziomy mo¿na zaobserwowaæ makroskopowo. Jest to szczególnie dobrze widoczne w zachodnim zwale (rys. 6).

Tabela 4. Uziarnienie i³ów neogeñskich w z³o¿u antropogenicznym Janiszew
i w z³o¿u wêgla brunatnego Adamów
Table 4. Fraction of the Neogene clays in the anthropogenic mineral deposit Janiszew
and in the lignite deposit Adamów
Z³o¿e antropogeniczne Janiszew*

Frakcja
[mm]

od–do w % wag.

œrednio w % wag.

Z³o¿e wêgla brunatnego Adamów**
œrednio w % wag.

>0,05

21–51

32

12,0

0,05–0,02

7–26

15

30,5

0,02–0,005

14–30

23

0,005–0,002

6–19

13

<0,002

9–23

17

** Analizê 10 próbek wykona³ M. Szczurek
** Wyniki analizy 9 próbek wed³ug R. Kozuli (1967)

57,5
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3.2.2. Z³o¿e antropogeniczne W³adys³awów
W latach 2005–2009 przy odkrywce W³adys³awów odk³adano piaski i ¿wiry g³ównie na
potrzeby budowanej w pobli¿u autostrady A-2. W tym czasie wydobyto ponad 200 tys. m3
piasków i ¿wirów. Kruszywo piaszczysto-¿wirowe by³o równoczeœnie sk³adowane na zwa³ach
i sprzedawane. W efekcie na koniec 2009 roku w jednym zwale pozosta³o blisko 12 tys. m3
piasków i ¿wirów. Zwa³ ten, jako z³o¿e antropogeniczne W³adys³awów, przetrwa³ do po³owy
2012 roku, kiedy go sprzedano. W czasie badañ terenowych (IX 2012 roku) kruszywo
z omawianego z³o¿a by³o eksploatowane, a nastêpnie wykorzystywane do produkcji betonu
(rys. 7).

Rys. 7. Z³o¿e antropogeniczne W³adys³awów – piaski i ¿wiry czwartorzêdowe
Fig. 7. Anthropogenic mineral deposit W³adys³awów – Quaternary sands and gravels

Osady piaszczysto-¿wirowe od³o¿one w z³o¿u W³adys³awów maj¹ genezê fluwioglacjaln¹ (Jachna-Filipczuk 2004). Natomiast ich wiek jest niepewny, chocia¿ najprawdopodobniej powsta³y one w schy³kowej fazie zlodowacenia Warty – zlodowacenia
œrodkowopolskie (Widera 2001b). Sk³ad mineralny osadów w z³o¿u W³adys³awów jest
zbli¿ony do sk³adu mineralnego piasków ze z³o¿a antropogenicznego Bilczew, czyli
typowy dla osadów wodnolodowcowych. W omawianych osadach, g³ównie we frakcji
¿wirowej, przewa¿aj¹ jednak ska³y wêglanowe nad pozosta³ymi, co znacznie obni¿a
jakoœæ kruszywa.
Wyniki analiz uziarnienia osadów w zwale i w pierwotnym z³o¿u s¹ doœæ zbli¿one
(tab. 5). Niemniej jednak w przypadku zwa³u mo¿na zauwa¿yæ mniejsz¹ zawartoœæ najdrobniejszych frakcji oraz wzbogacenie we frakcjê najgrubsz¹. Omawiane ró¿nice mo¿na
t³umaczyæ selektywnym pobieraniem próbek do badañ laboratoryjnych ze zwa³u. Niemniej
jednak na podstawie badañ próbek piasków i ¿wirów w z³o¿u, zanim zosta³y wydobyte na
powierzchniê, wiêkszoœæ z nich wskazuje na niekorzystn¹ zawartoœæ py³ów. Przebadane
próbki zawiera³y 2,2–14,2% frakcji py³owej, œrednio 6,3%, co dyskwalifikowa³o lub bardzo
ogranicza³o mo¿liwe kierunki ich utylizacji (Jachna-Filipczuk 2004).
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Tabela 5. Uziarnienie piasków i ¿wirów czwartorzêdowych w z³o¿u antropogenicznym W³adys³awów
i w z³o¿u wêgla brunatnego W³adys³awów
Table 5. Fraction of the Quaternary sands and gravels in the anthropogenic mineral deposit W³adys³awów
and in the lignite deposit W³adys³awów
Z³o¿e antropogeniczne W³adys³awów*

Frakcja
[mm]

od–do w % wag.

>2,0

15–34

23

1,0–2,0

7–13

10

Z³o¿e wêgla brunatnego W³adys³awów**

œrednio w % wag.

œrednio w % wag.
13
5,5

0,5–1,0

18–26

21,5

13,5

0,25–0,5

19–46

26,5

26,5
23

0,1–0,25

0–23

16

<0,1

2–4

3

18,5

** Analizê 10 próbek wykona³ M. Szczurek
** Wyniki analizy 53 próbek wed³ug G. Jachny-Filipczuk (2004)

4. Skutki sk³adowania kopalin w z³o¿ach antropogenicznych
przy odkrywkach wêgla brunatnego
4.1. Zalety budowania z³ó¿ antropogenicznych
G³ówn¹ zalet¹ odk³adania kopalin towarzysz¹cych wêglom brunatnym w z³o¿ach antropogenicznych jest zaspokojenie potrzeb w kopaliny deficytowe na rynku lokalnym. Ze
wzglêdu na specyfikê funkcjonowania kopalñ najczêœciej nie chodzi tylko o bie¿¹ce wykorzystanie wspomnianych kopalin, ale o od³o¿enie ich du¿ych iloœci na przysz³oœæ, nawet
dla przysz³ych pokoleñ.
Z³o¿a i³ów i piasków Honoratka i Kleczew s¹ najlepszym przyk³adem wspó³czeœnie
zagospodarowanych z³ó¿ antropogenicznych uformowanych przy wielkopolskich odkrywkach wêgla brunatnego. Znajduje siê w nich 3,36 mln m3 i³ów nadwêglowych i 0,64 mln m3
piasków podwêglowych (rys. 1–4). Zapasy te wystarcz¹ na zaspokojenie, przy obecnym
poziomie produkcji, potrzeb cegielni ,,Honoratka-Wienerberger” na co najmniej kilkadziesi¹t lat.
W kopalni Konin przyk³adem niezagospodarowanego z³o¿a antropogenicznego jest
z³o¿e Bilczew (rys. 1, 5). Od³o¿ono w nim ponad 700 tys. m3 nadk³adowych piasków
czwartorzêdowych na proœbê w³adz administracyjnych gminy Kramsk. Aktualnie nie ma
planów zagospodarowania tego z³o¿a, które jednak mo¿e byæ wykorzystane w przysz³oœci
na lokalne potrzeby.
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Natomiast w kopalni Adamów niezagospodarowane jest z³o¿e antropogeniczne Janiszew, w którym znajduje siê ponad 18 tys. m3 neogeñskich i³ów nadk³adowych (rys. 1, 6).
Niemniej jednak takiej sytuacji nie planowano w czasie, kiedy z³o¿e to formowano. Po
prostu, przyczyn¹ tego jest upadek w 2007 roku cegielni w Wieleninie. Ze wzglêdu na
niewielkie zasoby z³o¿a Janiszew nie mo¿na obecnie traktowaæ nawet jako rezerwê na
potrzeby przysz³ej, choæby niewielkiej cegielni.

4.2. Wady budowania z³ó¿ antropogenicznych
Budowanie z³ó¿ antropogenicznych ma równie¿ negatywne skutki. Przede wszystkim
jest to niekorzystny wp³yw na œrodowisko naturalne. W zale¿noœci od rodzaju kopalin jakie
zgromadzono w z³o¿ach antropogenicznych maj¹ one zarówno wspólne, jak i ró¿ne wady.
Znaczna powierzchnia terenu zajêta jest przez z³o¿a na d³ugie lata, a w efekcie wy³¹czona
spod dzia³alnoœci np. rolnej lub leœnej. Czasami s¹ to nawet dziesiêciolecia, jak w przypadku
z³o¿a Honoratka, gdzie pierwsze zwa³y usypano 25 lat temu (rys. 1–3).
Z³o¿a piasków oraz piasków i ¿wirów s¹ Ÿród³em silnego pylenia, poprzez wywiewanie
najdrobniejszych frakcji (rys. 5). Dlatego s¹ one tak zlokalizowane, najczêœciej na pó³noc lub
pó³nocny wschód od zabudowañ – z³o¿a Bilczew i W³adys³awów (rys. 1, 5, 7). Ogranicza
to negatywne, uci¹¿liwe skutki pylenia dla okolicznej ludnoœci.
Natomiast w przypadku z³ó¿ antropogenicznych, w których znajduj¹ siê i³y najwiêkszym
problemem jest roœlinnoœæ, co udokumentowano fotograficznie (rys. 4, 6). Dobrym przyk³adem mo¿e byæ tutaj z³o¿e Kleczew, gdzie w ci¹gu 10–11 lat na jego wierzchowinie
wyros³y m.in. krzaki i drzewa o kilkumetrowej wysokoœci. Z tego powodu górna warstwa
zwa³u, tzw. skrywa, jest usuwana w celu wyeliminowania nadmiaru organiki (korzeni)
z surowca ilastego. W przypadku z³o¿a Kleczew gruboœæ skrywy wynosi obecnie od 0,5 do
ponad 1,0 m (rys. 4), co stanowi ubytek 5±3% i³ów od³o¿onych pierwotnie w z³o¿u.
Natomiast z biegiem lat straty i³ów w niewykorzystywanych czêœciach z³ó¿ antropogenicznych, równie¿ tych zbudowanych przez wielkopolskie kopalnie wêgla brunatnego, bêd¹
oczywiœcie coraz wiêksze.

Wnioski
Z³o¿a antropogeniczne w wielkopolskich kopalniach wêgla brunatnego Konin i Adamów
s¹ formowane od po³owy lat osiemdziesi¹tych XX wieku. Odk³adano w nich kopaliny
towarzysz¹ce wêglom brunatnym zarówno podwêglowe, jak i nadwêglowe. W tym czasie
niektóre ze z³ó¿ by³y intensywnie eksploatowane na skalê przemys³ow¹. Nale¿y tutaj wymieniæ zwa³y: i³ów i piasków od³o¿one na potrzeby cegielni w Honoratce, i³ów wykorzystywanych w cegielni w Wieleninie, czy te¿ piasków i ¿wirów u¿ywanych przy budowie
autostrady A-2. Eksploatacja wymienionych kopalin ze z³ó¿ antropogenicznych wynosi³a
tysi¹ce m3 rocznie. Z tego wzglêdu czêœæ z³ó¿ zosta³a ju¿ zutylizowana, a w ich miejsce

Widera i Szczurek 2014 / Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 30(1), 21–38

35

powsta³y nowe. Dlatego w tej pracy omówiono wy³¹cznie te z³o¿a antropogeniczne
w kopalniach Konin i Adamów, które istnia³y jeszcze w po³owie 2012 roku.
Najwiêkszym z przebadanych z³ó¿ antropogenicznych w wielkopolskich kopalniach
wêgla brunatnego jest z³o¿e Kleczew. W 2012 roku znajdowa³o siê w nim blisko 2,65 mln m3
neogeñskich i³ów nadk³adowych. S¹ one aktualnie wykorzystywane w odleg³ej o kilkanaœcie
kilometrów cegielni ,,Honoratka-Wienerberger”. Natomiast w s¹siedztwie tej cegielni
w zwa³ach zalega oko³o 710 tys. m3 i³ów nadwêglowych i 640 tys. m3 piasków podwêglowych, które s³u¿¹ do schudzania surowca ilastego. Ponadto kopalnia Konin od³o¿y³a
ponad 700 tys. m3 piasków czwartorzêdowych w z³o¿u Bilczew. Obecnie nie jest ono
zagospodarowane, ale mo¿e byæ w przysz³oœci wykorzystane przez w³aœciciela, czyli gminê
Kramsk, na terenie której jest zlokalizowane. Natomiast w kopalni Adamów w po³owie
2012 roku istnia³y dwa wzglêdnie niewielkie z³o¿a antropogeniczne. W z³o¿u Janiszew
zalega oko³o 18 tys. m3 i³ów nadwêglowych, które do 2007 roku by³y wykorzystywane przez
odleg³¹ o ponad 20 kilometrów cegielniê w Wieleninie. Natomiast drugim jest/by³o z³o¿e
czwartorzêdowego kruszywa piaszczysto-¿wirowego W³adys³awów. W czasie badañ terenowych (IX 2012 roku) z³o¿e to by³o eksploatowane, wiêc pozosta³o w nim mniej ni¿ 30%
z od³o¿onych blisko 12 tys. m3 piasków i ¿wirów.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e budowanie z³ó¿ antropogenicznych, m.in. przy
wielkopolskich odkrywkach wêgla brunatnego, jest jak najbardziej uzasadnione. Przemawiaj¹ za tym ogromne zasoby, jak i ró¿norodnoœæ kopalin, które towarzysz¹ wêglom
brunatnym. Z kolei przemyœlana nimi gospodarka, w porozumieniu z lokalnymi w³adzami
administracyjnymi i/lub inwestorami, mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju gospodarczego okolicznych terenów. Dlatego z³o¿a antropogeniczne powinny mieæ uregulowany status prawny,
co wyraŸnie podkreœlaj¹ badacze wymienieni we wstêpnym rozdziale tej pracy. Ponadto
w³adze pañstwowe powinny stworzyæ odpowiednie zachêty finansowe dla kopalñ, by by³y
one zainteresowane eksploatacj¹ kopalin towarzysz¹cych, np. wêglom brunatnym, i odk³adaniem ich w z³o¿ach antropogenicznych.
Autorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim wymienionym poni¿ej pracownikom dzia³ów geologicznych
wielkopolskich kopalñ wêgla brunatnego, którzy przyczynili siê do powstania tej pracy. Z PAK KWB
Konin S.A. s¹ to: Józef Materski, Grzegorz Dydak, Dariusz Gradecki i Artur Kuœmierczak. Natomiast
z PAK KWB Adamów S.A. s¹ to: Gra¿yna Jachna-Filipczuk, Mariusz Dziamara, S³awomir Kaczorowski i Bogdan Owczarek. Dziêkujemy tak¿e anonimowym recenzentom, którzy podjêli siê trudu
merytorycznej i formalnej oceny prezentowanego artyku³u
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Z£O¯A ANTROPOGENICZNE W WIELKOPOLSKICH KOPALNIACH WÊGLA BRUNATNEGO –
AKTUALNY STAN BADAÑ

S³owa kluczowe
z³o¿a antropogeniczne, kopaliny towarzysz¹ce, piaski i i³y do produkcji ceramiki,
piaski do celów budowlanych
Streszczenie
W pracy tej przedstawiono aktualny stan badañ, tworzenia i wykorzystania z³ó¿ antropogenicznych w dwóch istniej¹cych wielkopolskich kopalniach wêgla brunatnego, tj. PAK KWB Konin
S.A. i PAK KWB Adamów S.A. Oczywiœcie w z³o¿ach antropogenicznych sk³adowano tzw. kopaliny
towarzysz¹ce, które wydobyto przy okazji eksploatacji wêgla brunatnego bêd¹cego kopalin¹ g³ówn¹.
Badaniom poddano tylko te z³o¿a antropogeniczne, w których zgromadzono kopaliny w iloœci
wyra¿onej w tysi¹cach metrów szeœciennych. W kopalni Konin s¹ to nastêpuj¹ce z³o¿a antropogeniczne: Honoratka, Kleczew i Bilczew. W z³o¿u Honoratka od³o¿ono neogeñskie i³y i piaski,
a w z³o¿u Kleczew wy³¹cznie neogeñskie i³y. Kopaliny z obu wymienionych z³ó¿ s³u¿¹ do produkcji
ceramiki budowlanej w cegielni ,,Honoratka-Wienerberger”. Z kolei w z³o¿u Bilczew od³o¿ono
czwartorzêdowe piaski, które obecnie nie s¹ wykorzystywane. W przypadku kopalni Adamów mo¿na
mówiæ o dwóch ma³ych z³o¿ach antropogenicznych, tj. Janiszew i W³adys³awów. W z³o¿u Janiszew
znajduj¹ siê i³y neogeñskie, które do 2007 roku wykorzystywa³a cegielnia w Wieleninie. Natomiast
w z³o¿u W³adys³awów od³o¿ono czwartorzêdowe piaski i ¿wiry. W czasie prowadzenia badañ
terenowych, we wrzeœniu 2012 roku, z³o¿e to by³o eksploatowane. £¹cznie w z³o¿ach antropogenicznych w kopalni Konin znajduje siê ponad 3,36 mln m3 i³ów i 0,64 mln m3 piasków neogeñskich,
a tak¿e 0,7 mln m3 piasków czwartorzêdowych. Natomiast w kopalni Adamów, w s¹siedztwie
odkrywek, zgromadzono ponad 18 tys. m3 i³ów neogeñskich i mniej ni¿ 12 tys. m3 czwartorzêdowych
piasków i ¿wirów. Dlatego ze wzglêdu na du¿e zasoby kopalin towarzysz¹cych zaleca siê tworzenie
z³ó¿ antropogenicznych przez kopalnie wêgla brunatnego. Niemniej jednak powinien zostaæ uregulowany ich status prawny oraz stworzone odpowiednie zachêty finansowe.
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ANTHROPOGENIC MINERAL DEPOSITS IN WIELKOPOLSKA LIGNITE MINES –
CURRENT STATE OF RESEARCH

Key words
anthropogenic mineral deposits, accompanying mineral commodity,
sands and clays for ceramic production, sands for building purposes
Abstract
This paper presents the current state of the formation and use of anthropogenic mineral deposits in
both of the existing Wielkopolska lignite mines PAK Konin Lignite Mine JSC and PAK Adamów
Lignite Mine JSC. The so-called accompanying mineral commodities, being exploited by way of
lignite extraction, have been stored in anthropogenic mineral deposits. This study involved only the
anthropogenic deposits, which collected accom- panying minerals in amounts expressed in thousands
of cubic meters. In the Konin lignite mine, anthropogenic mineral deposits are as follows: Honoratka,
Kleczew, and Bilczew. Both Neogene clays and sands accumulated in the Honoratka deposit, while in
the Kleczew deposit only Neogene clays can be found. Minerals from both of these deposits are used
for the production of building ceramics in the brickyard “Honoratka-Wienerberger”. Currently, in the
deposit Bilczew the Quaternary sands are not used. The Adamów lignite mine features two small
anthropogenic deposits Janiszew and W³adys³awów. In the Janiszew deposit, Neogene clays have been
identified which, until 2007, were used by the brickyard in Wielenin. However, in the W³adys³awów
deposit the Quaternary sands and gravels are present. During the field research for this study
(in September 2012), the W³adys³awów deposit was undergoing exploitation. In total, more than
3.36 million cubic meters of Neogene clays and 0.64 million cubic meters of Neogene sands were
indicated. In addition, 0.7 million cubic meters of Quaternary sands were present in anthropogenic
deposits in the Konin lignite mine. In contrast, the Adamów lignite mine has only collected some
18,000 cubic meters of Neogene clays and less than 12,000 cubic meters of Quaternary sands
and gravels. Due to the large reserves of accompanying minerals, this study has concluded that
it is recommendable to build anthropogenic mineral deposits by the lignite mines. Nevertheless,
the mineral deposits legal status should be regulated and appropriate financial incentives established.

