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RECENZJE
RATAJCZAK T. & RZEPA G. – Polskie rudy darniowe.
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011, 370 str.
Rudy darniowe s¹ kopalin¹ wyj¹tkow¹. Wynika to z wielowiekowego ich wykorzystywania w ró¿nych dziedzinach i zakresach
dzia³alnoœci – g³ównie w hutnictwie, ale tak¿e w budownictwie. Nie
bez znaczenia jest te¿ ponadstuletni ich zwi¹zek z gazownictwem,
gdzie jako sorbenty stosowane by³y do oczyszczania gazów przemys³owych. Ostatnimi czasy to z kolei próby ekologicznego ich wykorzystania w ró¿nych technologiach jako sorbentów mineralnych.
Historia rud darniowych jest bardzo d³uga. W Europie ich
hutnicze przetwarzanie siêga VIII w. p.n.e. Pospolitoœæ tych rud,
³atwoœæ eksploatacji, a tak¿e wzglêdna prostota procesów metalurgicznych sprawi³y, ¿e lokalnie i w pewnych okresach historycznych ich wykorzystanie decydowa³o o tempie przemian
materialnych oraz cywilizacyjnych. Do krajów, w których historii
materialnej zapisa³y siê one w sposób bardzo trwa³y i widoczny,
nale¿y równie¿ Polska. Zw³aszcza w naszych realiach, w czasach
pocz¹tków pañstwowoœci, ich rola i znaczenie wydaj¹ siê byæ
trudne do przecenienia.
A¿ do XIX w. zainteresowanie rudami darniowymi wynika³o
z mo¿liwoœci ich stosowania w hutnictwie. Lokalnie niektóre ich
odmiany by³y wykorzystywane do celów budowlanych, a zupe³nie
sporadycznie w charakterze farb mineralnych. Mia³o siê to okazaæ
bardzo niekorzystne dla dalszych losów tej kopaliny. Otó¿ jednym
z kó³ napêdowych dynamicznie rozwijaj¹cego siê przemys³u sta³o
siê hutnictwo. W celu zaspokojenia rosn¹cego zapotrzebowania na
¿elazo zaczêto stosowaæ coraz sprawniejsze i wydajniejsze technologie metalurgiczne. Wymaga³y one wykorzystania rud o wysokiej
jakoœci. Rudy darniowe nie mog³y sprostaæ tym wymaganiom. I to
wydawa³o siê byæ swoistym „podzwonnym” nie tylko dla takiego
kierunku ich wykorzystania, ale i dalszego praktycznego znaczenia
tych kopalin. Jednak ten dynamiczny rozwój przemys³u stwarza³
nowe, pocz¹tkowo niezauwa¿alne problemy. Coraz czêœciej jego
dzia³alnoœæ zaczyna³a zagra¿aæ stanowi œrodowiska naturalnego.
Te ostatnie zagadnienia stopniowo stawa³y siê jednymi z podstawowych wyzwañ cywilizacyjnych. Zaczêto wiêc poszukiwaæ m.in.
³atwo dostêpnych, tanich i efektywnych sorbentów mineralnych
umo¿liwiaj¹cych neutralizacjê odpadów, œcieków, gazów wytwarzanych przez przemys³ i gospodarkê. I wtedy ponownie przypomniano sobie o rudach darniowych. Dziêki temu wieszczony
koniec praktycznego wykorzystania tych kopalin okaza³ siê, przynajmniej czêœciowo, przedwczesny. Przeciwnie, pojawi³y siê nowe
przes³anki uzasadniaj¹ce pog³êbienie wiedzy na ich temat, zw³aszcza w zakresie w³asnoœci sorpcyjnych.
Rudy darniowe jako kopalina stanowi¹ ciekawy przejaw dzia³alnoœci procesów geologicznych, a tak¿e biogeochemicznych
kszta³tuj¹cych litosferê – wierzchni¹ warstwê skorupy ziemskiej.
Przez d³ugi czas pozostawa³y osadem doœæ „tajemniczym” z uwagi na sw¹ genezê, charakter strukturalno-teksturalny czy sk³ad
mineralny. Poznanie ich umo¿liwi³o wyt³umaczenie ró¿norodnych mo¿liwoœci praktycznego wykorzystania – w hutnictwie,
budownictwie czy ochronie œrodowiska.
Ksi¹¿ka monografia „Polskie rudy darniowe” liczy ponad
300 stron tekstu. Zawiera kilkadziesi¹t rysunków i ponad 260 fotografii – wiêkszoœæ kolorowych. Spis literatury sk³ada siê z ok. 500
pozycji. Jest to opracowanie obejmuj¹ce wiedzê z wielu dyscyplin naukowych.
Treœæ podzielono na cztery grupy zagadnieñ. Pierwsza z nich
jest zwi¹zana z histori¹ polskiego hutnictwa opartego na rudach
darniowych. Uzupe³niaj¹ j¹ informacje na temat piœmiennictwa
dotycz¹cego tych kopalin, a tak¿e spotykanych po dziœ dzieñ œladach ich górnictwa i hutnictwa w nazewnictwie. Rozdzia³ ten

mo¿e zainteresowaæ nie tylko geologów, ale równie¿ historyków,
archeologów, a nawet socjologów.
W drugiej czêœci dokonano charakterystyki rud darniowych
jako kopaliny. Zamieszczono w niej informacje na temat budowy
geologicznej nagromadzeñ, opisano ich odmiany i podano sk³ad
mineralny i chemiczny. Rozdzia³ zawiera opisy wszystkich faz
mineralnych stwierdzonych w rudach oraz sk³adników allogenicznych i organicznych. Autorzy próbuj¹ odtworzyæ mechanizmy
fizykochemiczno-biogeniczne, a tak¿e hydrogeologiczne prowadz¹ce do ich powstania. Zwracaj¹ uwagê na unikaln¹ cechê tych
rud, nieznan¹ w geologii z³ó¿ – odnawialnoœæ zasobów.
W trzeciej czêœci omówiono praktyczne wykorzystanie tych
kopalin. Obok kierunku metalurgicznego znanego od zamierzch³ych czasów, a maj¹cego obecnie znaczenie ju¿ tylko historyczne,
scharakteryzowano rudy darniowe jako sorbenty, rozpatruj¹c ich
cechy fizyko-chemicznych umo¿liwiaj¹ce taki kierunek utylizacji.
Podano technologie, w których z powodzeniem s¹ stosowane jako
sorbenty mineralne. Omówiono wykorzystanie rud darniowych
w budownictwie, nadal budz¹ce zainteresowanie architektów.
Zwrócono uwagê na geoturystyczne aspekty tej sytuacji. Wymieniono tak¿e inne, znane z przesz³oœci mo¿liwoœci wykorzystania
rud darniowych, np. w procesie tomasowskim, w rolnictwie (jako
nawozów naturalnych) czy do produkcji farb mineralnych.
W czwartym rozdziale omówiono problemy poszukiwania,
eksploatacji i dokumentowania rud darniowych w ujêciu historycznym. Podano propozycje zasad dokumentowania nagromadzeñ
i oceny jakoœci rud darniowych jako sorbentów, czyli kierunku
obecnie najbardziej perspektywicznego.
Ksi¹¿ka zawiera tak¿e informacje na temat œwiatowych nagromadzeñ rud darniowych.
Monografiê mo¿na nabyæ w punkcie sprzeda¿y Wydawnictw
Naukowo-Dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie (tel./fax (12) 634 46 60).
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