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Gliwice, 26.11.2009

W dniu 26.11.2009 r. w Gliwicach odby³a siê VIII Kon-
ferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i
Petrologii Wêgla, zorganizowana przez Instytut Geologii
Stosowanej i Komisjê Nauk Geologicznych PAN, oddzia³
w Katowicach. Nad spotkaniem przej¹³ honorowy patronat
dziekan Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej
prof. dr hab. in¿. Marian Dolipski. Sponsorem konferencji
by³a firma Labotest Katowice. Otwarcia obrad dokona³
prof. dr hab. in¿. Marian Dolipski, w obecnoœci dyrektora
Instytutu Geologii Stosowanej — prof. dr. hab. in¿. Kry-
stiana Probierza.

W konferencji wziêli udzia³ reprezentanci Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Centrum
Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN w Gliwi-
cach, Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu,
G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego, oddzia³ w Sosnowcu, Cen-
tralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzê-
biu, Kompanii Wêglowej w Katowicach oraz Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach.

G³ównym tematem obrad by³y zagadnienia zwi¹zane z
wêglem jako noœnikiem energii, a tak¿e Ÿród³em zagro¿eñ
dla œrodowiska. Coraz wiêksze zastosowanie w pracach
zwi¹zanych z charakterystyk¹ œrodowiska degradowanego
procesami wydobycia, przeróbki, przetwórstwa oraz u¿yt-
kowania wêgla znajduj¹ metody badawcze stosowane w
petrologii i geologii wêgla. Pozwalaj¹ one na poznanie
genezy i w³asnoœci sk³adników wêgla, które mog¹ stwa-
rzaæ zagro¿enie dla œrodowiska. W badaniach tego surowca
zastosowanie maj¹ tak¿e nowoczesne metody fizyczno-
-chemiczne, takie jak spektroskopia FTIR i Ramana w mikro-
-obszarze oraz badania w³asnoœci paramagnetycznych i
optycznych sk³adników wêgla. Metody te mog¹ przyczy-
niæ siê do lepszego wykorzystania istniej¹cej bazy zasobo-
wej wêgla, w tym tak¿e do wytypowania nowych kierunków
jego zastosowania. Lepsze poznanie w³asnoœci fizyczno-che-
miczych sk³adników petrograficznych wêgla pozwoli na zmi-
nimalizowanie negatywnego wp³ywu na œrodowisko pro-
duktów przetwórstwa i u¿ytkowania tego surowca.

W trakcie sesji naukowej, której przewodniczyli
prof. dr hab. in¿. Barbara Kwieciñska i prof. dr hab. in¿. Kry-
stian Probierz, przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:

� Charakterystyka wêgli ze zmienionych termicznie
odpadów powêglowych KWK Nowy Wirek — Bro-
nis³awa Hanak, Jacek Nowak (Politechnika Œl¹ska,
Gliwice);

� Wspó³zale¿noœæ w³aœciwoœci termolitycznych i petro-
graficznych materii wêglowej zwa³owisk odpadów wê-
glowych — Stefan Cebulak, Magdalena Misz-Kenan,
Mariusz Gardocki (Uniwersytet Œl¹ski, Katowice);

� Podziemne procesowanie wêgla: aspekt œrodowi-
skowy — Mariusz Orion-Jêdrysek (Uniwersytet Wroc-
³awski, Wroc³aw);

� Wyniki badañ petrologicznych autogenicznego uwê-
glonego materia³u z osadów fliszowych niecki pod-
halañskiej — Marian Wagner (AGH, Kraków);

� Oksyreaktywnoœæ wêgli, a œrodowisko wodne w
wybranych rejonach kopalni Marcel — Irena Pluta,

Stefan Cebulak (G³ówny Instytut Górnictwa, Uni-
wersytet Œl¹ski, Katowice);

� Wstêpna ocena mo¿liwoœci u¿ytkowania perspekty-
wicznych z³ó¿ wêgla brunatnego w aspekcie zero-
emisyjnych technologii energetycznych — Barbara
Bielowicz (AGH, Kraków);

� Wybrane metody fizyczne w badaniach struktury wêgli
kamiennych — Marta Krzesiñska (Centrum Materia-
³ów Polimerowych i Wêglowych PAN, Gliwice);

� Badania antracytów metod¹ spektroskopii Ramana
— Stanis³aw Duber (Uniwersytet Œl¹ski, Katowice);

� Zastosowanie mikroskopii optycznej i elektronowej
w badaniach struktury i tekstury koksów — £ukasz
Smêdowski (Politechnika Œl¹ska, Gliwice);

� Ocena bazy zasobowej wêgli koksowych w niektó-
rych kopalniach JSW SA —Marek Marcisz (Poli-
technika Œl¹ska, Gliwice).

Sesja posterowa obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia:
� Zastosowanie spektroskopii FTIR i Ramana w

mikroobszarze do badañ struktury wewnêtrznej
semifuzynitu i fuzynitu — Rafa³ Morga (Politechni-
ka Œl¹ska, Gliwice);

� Optyczne i paramagnetyczne w³aœciwoœci witryni-
tów o ró¿nym stopniu uwêglenia — Barbara Pilawa,
Joanna Komorek Sylwia Bart³omiejczyk (Centrum
Materia³ów Polimerowych i Wêglowych PAN, Poli-
technika Œl¹ska, Gliwice);

� Jakoœæ mieszanek wêglowych, a zmiany tekstury
optycznej koksów pod wp³ywem reakcji z CO2 —
S³awomira Pusz Centrum Materia³ów Polimero-
wych i Wêglowych PAN, Gliwice).

Pe³ne teksty zrecenzowanych referatów bêd¹ publiko-
wane w pierwszych numerach Przegl¹du Górniczego i
kwartalnika Górnictwo i Geologia w 2010 r.

Nastêpna, IX konferencja z cyklu Zagadnienia Ekolo-
giczne w Geologii i Petrologii Wêgla jest planowana na
listopad 2011 r.

Joanna Komorek, Ma³gorzata Lewandowska
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Ryc. 1. Otwarcie konferencji, od lewej dyrektor Instytutu Geologii
Stosowanej — prof. dr hab. in¿. Krystian Probierz oraz dziekan
Wydzia³u Górnictwa i Geologii PŒl — prof. dr hab. in¿. Marian
Dolipski. Fot. R. Morga


