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Streszczenie
Zbadano zró¿nicowanie zawartoœci wybranych pierwiastków szkodliwych (Ba, Cd, Co, Cr, Cu,
Ni, Pb, Zn, Mn, Be, Li, V, As, Ga) w próbkach litotypów i ich popio³ach pochodz¹cych z pok³adu 405
(warstwy za³êskie). Wykazano znaczn¹ zmiennoœæ zawartoœci pierwiastków w badanych próbkach,
zale¿n¹ od rodzaju litotypu, a przede wszystkim od zawartoœci popio³u.
We wszystkich litotypach najwy¿sze zawartoœci wykaza³y pierwiastki Ba i Mn. Pozosta³e
oznaczone pierwiastki ze wzglêdu na œredni udzia³ w litotypach mo¿na uszeregowaæ w nastêpuj¹cej
kolejnoœci: Zn < Pb < V < Cu < Ni < Cr < Ga < Co < Be < Li < As < Cd. Podobn¹ tendencjê udzia³u
pierwiastków obserwowano w popio³ach litotypów.
Wyliczono wspó³czynnik wzbogacenia (W) w popio³ach litotypów, jako stosunek zawartoœci
pierwiastka w popiele do zawartoœci w litotypie. Za³o¿ono, ¿e wartoœci wspó³czynnika W s¹ tym
wy¿sze im wy¿sza jest zawartoœæ pierwiastka zwi¹zana z substancj¹ organiczn¹ wêgla.
Na zawartoœæ pierwiastków œladowych w litotypach du¿y wp³yw ma ich powinowactwo geochemiczne do substancji organicznej b¹dŸ mineralnej wêgla, które okreœlono na podstawie wielkoœci
wspó³czynnika wzbogacenia popio³ów litotypów w te pierwiastki.
Najwy¿szymi wartoœciami tych wspó³czynników (od 5 do 7) charakteryzuj¹ siê pierwiastki,
takie jak Cr, Be, Cd i Cu, natomiast pozosta³e pierwiastki wykazuj¹ ni¿sze wartoœci (od ok. 2
do ok. 3). Najni¿sze wartoœci wspó³czynnika wzbogacenia najczêœciej obserwowano w przypadku:
Co, Li i Mn.
Na podstawie wyliczonych wartoœci wspó³czynników wzbogacenia w popiele stwierdzono, ¿e
pierwiastki, takie jak Ba, Mn, Li, As, Co, Ga, Ni, Pb i Zn charakteryzowa³y siê du¿ym powinowactwem do substancji mineralnej (niski wspó³czynnik wzbogacenia w popiele). Maksymalna ich
koncentracja przypada³a na litotypy silnie mineralizowane – wêgiel matowy b¹dŸ pó³b³yszcz¹cy.
Natomiast nieliczne pierwiastki, jak: Cr, Be, Cd i Cu wykaza³y du¿e powinowactwo do substancji
organicznej wêgla (wysoki wspó³czynnik wzbogacenia w popiele) i tendencjê do maksymalnej
koncentracji w litotypie b³yszcz¹cym.
Na podstawie wykazanych istotnych korelacji pierwiastków œladowych w litotypach z zawartoœci¹
popio³u mo¿na uznaæ, ¿e pierwiastki te s¹ g³ównie obecne w substancji mineralnej wêgla.

