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Gliwice, 27.11.2007

W dniu 27.11.2007 r. w Gliwicach
odby³a siê VII Konferencja z cyklu
Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i
Petrologii Wêgla, organizowana w
ramach konferencji pt. Górnictwo
Zrównowa¿onego Rozwoju 2007 przez
Instytut Geologii Stosowanej Wydzia³u
Górnictwa i Geologii Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach oraz Komisjê
Nauk Geologicznych PAN, Oddzia³ w
Katowicach.

Konferencjê uroczyœcie otworzy³
prorektor ds. nauki i wspó³pracy z prze-
mys³em Politechniki Œl¹skiej — prof. dr
hab. in¿. Marian Dolipski, w obecnoœci
dziekana Wydzia³u Górnictwa i Geolo-
gii PŒl — prof. dr. hab. in¿. Krystiana
Probierza.

G³ównym tematem obrad by³y
zagadnienia zwi¹zane z wêglem, jako
jednym z podstawowych noœników
energii, ale tak¿e noœników zagro¿eñ œro-
dowiska. O tym, czy utrzyma on swoj¹
pozycjê, zadecyduj¹ w du¿ej mierze
wzglêdy wynikaj¹ce z rosn¹cych wymo-
gów ochrony œrodowiska. Metody petro-
logii i geologii wêgla znajduj¹ coraz
wiêksze zastosowanie w dzia³aniach zwi¹zanych z zacho-
waniem walorów œrodowiska, degradowanego procesami
wydobycia, przeróbki oraz przetwórstwa i u¿ytkowania
wêgla. Petrologia i geologia wêgla, w porównaniu z innymi
dyscyplinami zajmuj¹cych siê zagro¿eniami ekologiczny-
mi, umo¿liwiaj¹ poznanie genezy i w³asnoœci tych jego
sk³adników, które w przysz³oœci mog¹ stwarzaæ zagro¿enie.
Obecnie stosuje siê ekomonitoring petrologiczny, czyli œle-
dzenie drogi sk³adników wêgla oraz ich przeobra¿eñ w ró¿-
nych procesach.

W trakcie sesji naukowej, której przewodniczy³ prof. dr
hab. in¿. Wies³aw Gabzdyl, zosta³y przedstawione nastê-
puj¹ce referaty:

� Wp³yw substancji mineralnej na zawartoœæ wybra-
nych pierwiastków œladowych w litotypach wêgla z
pok³adu 308 kopalni Ziemowit — Bronis³awa
Hanak, Magdalena Kokowska-Paw³owska (Poli-
technika Œl¹ska, Gliwice);

� Przyczyny ubytków zasobów wêgla kamiennego w
wybranych kopalniach Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego — Krystian Probierz, Borys Borówka
(Politechnika Œl¹ska, Gliwice);

� Anizotropowy inertynit oraz fluoryzuj¹ca substan-
cja bitumiczna w wêglu z warstw rudzkich kopalni
Zofiówka — Krystian Probierz, Joanna Komorek,
Ma³gorzata Lewandowska (Politechnika Œl¹ska, Gli-
wice);

� Ocena skutecznoœci procesów przeróbczych wêgla
koksowego — Krystian Probierz, Marek Marcisz,
Adam Wasilczyk (Politechnika Œl¹ska, Gliwice).

Sesja posterowa obejmowa³a prezentacjê nastê-
puj¹cych zagadnieñ:

� Ewolucja paleogeotermiczna utworów karboñskich
rowu lubelskiego (Lubelskie Zag³êbie Wêglowe) w
œwietle modelowañ numerycznych stopnia uwêgle-
nia — Dariusz Botor (AGH, Kraków);

� Minera³y wtórne z wybranych zwa³owisk powêglo-
wych Górnego Œl¹ska — Justyna Ciesielczuk, Mag-
dalena Misz-Kennan (Uniwersytet Œl¹ski, Katowice);

� Charakterystyka petrograficzna, chemiczno-techno-
logiczna i geochemiczna wêgla z pok³adów 430 i 448
kopalni Victoria (Dolnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe)
— Henryk R. Parzentny (Uniwersytet Œl¹ski, Kato-
wice);

� Potencjalnie uci¹¿liwe dla œrodowiska pierwiastki
œladowe obecne w popio³ach uzyskanych ze spalania
wêgli z serii limnicznej (górny karbon) Górnoœl¹skie-
go Zag³êbia Wêglowego — Henryk R. Parzentny
(Uniwersytet Œl¹ski, Katowice), Leokadia Róg
(G³ówny Instytut Górnictwa, Katowice).

Nastêpna VIII Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekolo-
giczne w Geologii i Petrologii Wêgla jest planowana na
listopad 2009 r.

Iwona Jonczy, Joanna Komorek & Ma³gorzata Lewandowska
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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

Ryc. 1. Otwarcie konferencji, od lewej dziekan Wydzia³u Górnictwa i Geologii PŒl prof.
dr. hab. in¿. Krystian Probierz oraz prorektor ds. nauki i wspó³pracy z przemys³em PŒl
prof. dr hab. in¿. Marian Dolipski. Fot. A. Wasilczyk


