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Wydobyty na powierzchnię urobek zawiera tylko ok. 2% miedzi. Aby 
móc przeprowadzić procesy wytopu miedzi w hucie kopalina zostaje 
poddana procesowi wzbogacania tj. flotacji. Jest to proces technolo-
giczny polegający na oddzieleniu rud metali od skały płonnej oparty 
na zjawiskach związanych z wytwarzaniem emulsji dwóch cieczy i jej 
wypienianiem.   

W procesie wzbogacania rudy powstają duże ilości drobnoziarnistych odpadów 
mineralnych, które stanowią ok. 94 -98% wydobytej rudy. Zawierają one śladowe 
ilości związków metali oraz odczynników stosowanych w procesie wzbogacania. 
Odpad poflotacyjny wraz z wodą technologiczną używaną do flotacji są kierowane 
rurociągami do składowiska „Żelazny Most”. Wcześniej odpady były deponowane 
na nieczynnym już składowisku „Gilów”. Ilość zdeponowanych do tej pory odpa-
dów jest olbrzymia i wynosi odpowiednio 430 mln Mg na składowisku „Żelazny 
Most” oraz 92 mln Mg na składowisku „Gilów” . 

CEL BADAŃ 
 

Odpady poflotacyjne, mimo wielu koncepcji ich zagospodarowania, pozostają niewykorzystane.  
Perspektywicznie mają one stanowić bazę surowcową w przypadku wyczerpania się zasobów, 
mogą również stanowić uciążliwy balast dla środowiska. 
 Celem badań była ocena toksyczności osadów poflotacyjnych zdeponowanych na składowisku 
Gilów i Żelazny Most. 

Flotacja Osad poflotacyjny  

            MATERIAŁ I METODYKA  
 

Próbki osadów poflotacyjnych ze składowisk „Gilów” i „Żelazny Most” pobrano za pomocą 
laski Egnera z głębokości 10 cm w punktach pomiarowych o określonych współrzędnych 
(wyznaczonych przy pomocy GPS). Z każdego składowiska pobrano po 10 uśrednionych 
próbek osadu. Toksyczność osadów oceniono przy użyciu baterii biotestów  (tab. 1).   

Poziom  
troficzny  Test  Organizm testowy  Parametr  

Typ testu, 
czas trwania  

Producenci  Phytotoxkit  

Sorghum 
saccharatum, 

Lepidium sativum, 
Sinapis alba  

Inhibicja kiełko-
wanie i wzrostu 

korzeni  

chroniczny 
 (3 dni)  

Destruenci  Microtox  Vibrio fischeri  
Inibicja 

luminescencji  
ostry 

 (15 min.)  

Tab. 1. Bateria biotestów 
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Rys. 1.  Toksyczność osadów poflotacyjnych w biotestach Phytotoxkit  i Microtox: kieł – Ss; kieł-Ls; kieł-Sa - % 
zahamowanie kiełkowania Ss Sorghum saccharatum, Ls Lepidium sativum, Sa Sinapis alba, korz – Ss; korz - Ls; 
korz – Sa - % zahamowania wzrostu korzeni Sc Sorghum saccharatum, Ls Lepidium sativum, Sa Sinapis alba, 
lumin Vf - % inhibicja luminescencji Vibrio fischeri. 

WYNIKI  

Właściwość  Metoda  

pH Potencjometryczna 

Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr  ICP-AES (HNO3 i HClO3 3 : 2)  

Tab. 2. Analizy chemiczne osadów 
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Parametr Gilów 
Żelazny 

Most 

pH 7,55 8,17 

Metale mg · kg-1 

Cu 989 2610 

Pb 169,1 1132 

Zn 42,3 255,6 

Cd 0,09 1,10 

Ni 3,48 21,2 

Cr 2,55 5,28 

Tab. 3. Właściwości  chemiczne  osadów  
poflotacyjnych 

WNIOSKI 

1. Najbardziej czułą reakcją testową było 
zahamowanie wzrostu korzeni Sinapis alba.  
 
2. Osady poflotacyjne zbiornika Żelazny 
Most wywołały blisko 10% spadek lumine-
scencji w teście wobec bakterii Vibrio fische-
ri, natomiast Gilów blisko 50%.  
 
3. Osady poflotacyjne zakwalifikowano do 
klasy III  (ostre zagrożenie). 

Fot. 1.  Żelazny Most 
[http://www.odskok.pl] 

Fot. 2. Gilów [A. Baran] 

Fot. 3.  Gilów  - osad poflotacyjny 
[A. Baran] 


