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1. WPROWADZENIE 
 

 
 
Niniejsza książka powstała na podstawie wieloletnich wykładów i zajęć dy-

daktycznych autora ze studentami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziału Politechnicznego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Treści, zawarte w tej książce 
obejmują głównie  problematykę wybranych, niemetalicznych surowców mineral-
nych wraz z podstawowymi informacjami z zakresu nauk o Ziemi oraz eksploatacji 
i przeróbki kopalin, a także zagadnienia związane z podstawowymi metodami 
chemicznymi i fazowymi oceny ich jakości. Surowcami naturalnymi omówionymi 
w tej książce są surowce skalne. Stanowią one najbardziej liczną i wybitnie zróż-
nicowaną grupę, wyróżnianą w obrębie klasycznego już podziału niemetalicznych 
surowców mineralnych (tab. 1.1). Surowce skalne obejmują swoim zasięgiem nie-
zbędne w różnych dziedzinach budownictwa kamienie budowlane i drogowe, 
a zwłaszcza kruszywa naturalne. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi 
i coraz intensywniej dostrzegana dbałość o środowisko naturalne wymaga też szer-
szej – aniżeli dotąd – jego ochrony. Stwarza to m.in. potrzebę zagospodarowania 
w większym stopniu surowców wtórnych, ubocznie pozyskiwanych i – w wielu 
przypadkach – odpadowych. Postępujące ograniczenia w możliwościach czerpania 
surowców ze środowiska przyrodniczego, zwyżkujące ich ceny oraz ciągły postęp 
w wielu technologiach spowodował bowiem m.in. silny wzrost zapotrzebowania 
na surowce wtórne. Niektóre z nich pochodzą z bieżącej produkcji i stosunkowo 
łatwo można je włączyć do cyklu produkcyjnego na drodze recyklingu. Inne zaś 
stanowią materiały już wykorzystane, tj. poamortyzacyjne. Są one pozyskiwane od 
dotychczasowych użytkowników drogą skupu, sortowania i wstępnego przygoto-
wania. Utylizacja surowców wtórnych na ogół wymaga zużycia mniejszej ilości 
energii w porównaniu z produkcją wyrobów z surowców pierwotnych. Niejedno-
krotnie też ich stosowanie przyczynia się do ograniczenia niepożądanej emisji 
szkodliwych gazów do atmosfery. Autor wyraża przekonanie, że zawarte w niniej-
szej książce informacje będą przydatne nie tylko dla studentów wielu, politech-
nicznych kierunków szkół wyższych ale też pomocne dla kształcących się w dzie-
dzinie ochrony środowiska naturalnego. Być może książką tą zainteresuje się także 
kadra techniczna pracująca w przemyśle surowcowym w związku z potrzebą inten-
syfikacji ochrony zasobów surowców naturalnych i koniecznością coraz szerszego 
wykorzystania ich poprzemysłowych substytutów.  

Rozległa problematyka surowców skalnych jest jedną z przyczyn, że autor 
skoncentrował się na zagadnieniu najbardziej masowego ich wykorzystania jakim 
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jest produkcja kruszyw naturalnych i łamanych. W grupie surowców skalnych wy-
różnia się też specyficzne ich odmiany, które charakteryzują się szczególnie ko-
rzystnymi właściwościami – takimi jak np. wyjątkowa czystość chemiczna 
i jednorodny skład fazowy czy też odpowiednia struktura i tekstura. Takie cechy 
predysponują je do wykorzystania w różnych technologiach przemysłowych. Za-
gadnienia te są bardzo obszerne i wykraczają poza ramy tej publikacji. 
W odniesieniu do technologii ceramicznej ich przykłady zostały omówione w wie-
lu opracowaniach. Z wydanych w ostatnich, kilkunastu latach należy do nich m.in. 
książka autorstwa P. Wyszomirskiego i K. Galosa pt. Surowce mineralne 
i chemiczne przemysłu ceramicznego (Kraków 2007). Dostępna jest też ona na 
stronie internetowej: http://home.agh.edu.pl/pwysz. 

W przygotowaniu niniejszej książki olbrzymią pomoc okazał mi Pan Dr Tade-
usz Szydłak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, któremu za to bardzo 
dziękuję. Współpraca ta przejawiała się m.in. w wielokrotnych dyskusjach na roz-
liczne, merytoryczne tematy. Bez Jego życzliwości szata graficzna tej książki by-
łaby też zdecydowanie uboższa. Wdzięczny jestem wielu Przyjaciołom, Koleżan-
kom i Kolegom z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Kra-
kowskiej oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
w Krakowie. Wśród nich nie sposób nie wymienić Pani Profesor dr hab. inż. arch. 
Marii J. Żychowskiej i Pani Profesor AGH dr hab. inż. Katarzyny Górniak oraz 
Panów: Profesora dr. hab. inż. Andrzeja Maneckiego, Profesora dr. hab. inż. 
Krzysztofa Galosa, Profesora AGH dr. hab. inż. Łukasza Zycha oraz Mgr. Adama 
Gawła za wiele inspirujących uwag i wartościowych spostrzeżeń. Do nadania osta-
tecznego kształtu tej książki przyczyniły się również cenne sugestie jej Recenzen-
tów w Osobach Pana Profesora dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana (Politechnika War-
szawska) i Pani Profesor AGH dr hab. inż. Magdaleny Szumery (Akademia Górni-
czo-Hutnicza). 

Moje podziękowania za wsparcie finansowe  kieruję pod adresem Pana Preze-
sa firmy Kalenborn Polska Sp. z o.o. w Starachowicach – Mgr. inż. Jacka God-
ziemskiego oraz Pana Prezesa Kopalń Odkrywkowych Surowców Skalnych 
w Niemodlinie – Mgr. inż. Tomasza Zawadzkiego. Ponadto, dużą pomoc okazali 
mi Autorzy niektórych fotografii: Pani mgr inż. Barbara Trybalska (AGH) i Pani 
Danuta Bator (Wrocław), a także Panowie: mgr inż. Marcin Baranowski (Niemo-
dlin), mgr inż. Sylwester Dąbrowa (Złotoryja), Kazimierz Staszkow (Nysa) i Rafał 
Wiernicki (Wałbrzych). Ich życzliwość przyczyniła się do wzbogacenia strony ilu-
stracyjnej tej książki, za co bardzo dziękuję. 
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Tabela 1.1 
 

Klasyfikacja surowców mineralnych (Fibich, Kozłowski 1969; nieco uproszczona) 
 

SUROWCE NIEMETALICZNE SUROWCE METALICZNE SUROWCE ENERGETYCZNE 

Surowce skalne głębinowe 
wylewne 
metamorficzne 
węglanowe 
siarczanowe 
ilaste 
krzemionkowe 
okruchowe  

Rudy metali  
żelaznych  
i staliwnych 

żelaza 
chromu 
niklu 
tytanu 
molibdenu 
manganu  

Węgle węgiel kamienny 
węgiel brunatny 
torf 

Bituminy gaz ziemny 
ropa naftowa 
łupki bitumiczne 

Rudy metali 
nieżelaznych 

cynku i ołowiu 
miedzi 
cyny 
arsenu  

 

Surowce 
chemiczne 

sól kamienna 
sole potasowo-
magnezowe 
siarka rodzima 
anhydryt 
baryt i fluoryt 
fosforyt 
piryt 

Rudy metali 
lekkich (glinu) 

boksyty 
argility  

Pierwiastki 
rzadkie  
i rozproszone 

lit, rubid, cez, 
beryl, bor, gal, 
ziemie rzadkie, 
ind, tal, ger-
man, cyrkon, 
selen, ren, 
stront i inne 

Kamienie 
szlachetne  
i półszlachetne 

kryształ górski, 
agat, granat, 
nefryt, chryzo-
praz, 
bursztyn i inne 

Pierwiastki 
promienio-
twórcze 

uran 
tor 
rad 

Metale 
szlachetne 

złoto 
srebro  
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