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Wpływ morfologii stropu białego spągowca  
na zawartość Cu z serii złożowej, na przykładzie 
elewacji w złożu „Rudna”*

Streszczenie: Złoże miedzi eksploatowane w kopalni Rudna występuje w piaskowcach, łupkach i do-

lomitach powstałych na granicy dolnego i górnego permu. Zawartość miedzi i miąższość warstw 

złożowych jest zmienna. Decydujący wpływ na wielkość tych parametrów złoża ma występowanie 

elewacji i depresji stropu piaskowców białego spągowca (dolny perm). Na elewacjach zanikają war-

stwy łupka, a zwiększa się miąższość złoża w piaskowcach, w depresjach sytuacja zaś sytuacja jest 

odwrotna. Występowanie zróżnicowanej morfologii stropu piaskowców białego spągowca nie ma 

wpływu na parametry złoża miedzi w dolomitach. 

Słowa kluczowe: elewacje stropu białego spągowca, parametry złoża miedzi, kopalnia Rudna.

The influence of an elevation of a top surface of weissliegende on the Cu content in the copper 

ore Rudna

Abstract: The copper ore explored in the mine Rudna is located in sandstones, shales and dolomites 

created on the borderline between Lower and Upper Permian. The content of copper and thickness 

of layers of the copper ore is diversified. The dominating influence on the magnitude of these param-

eters is the presence of elevations of a top surface of a weissliegende sandstones (Lower Permian). 

Layers of shales decay on the elevations, whereas the thickness of the copper ore increases in sand-

stones. In the depressions the situation is opposite. The presence of elevations does not influence 

parameters of copper deposits in dolomites. 

Keywords: elevations of top surfaces of weissliegende, parameters of the copper deposit, mine 

Rudna.

* Opracowanie na podstawie publikacji naukowych W. Kaczmarka, R. Rożka i W. Śliwińskiego oraz 
prac dyplomowych studentów UZZM: S. Giemzy, Z. Harhali i D. Pawłowicz.
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Rys. 1. Obszary górnicze LGOM

Źródło: www.geoland.pl.

Obszar złożowy kopalni „Rudna” znajduje się w środku udokumentowanej części zło-

ża rud miedzi LGOM. Sąsiaduje z obszarami górniczymi Lubin-Małomice, Polkowice-Siero-

szowice oraz Głogów Głęboki-Przemysłowy (rys. 1). Jego wschodnia granica pokrywa się 

częściowo z granicą zaniku złoża bilansowego.

Cechą charakterystyczną większości tych obszarów górniczych jest występowanie 

w spągowej części serii złożowej, w warstwie białego spągowca, nierówności zaznaczają-

cych się jako wały zbudowane z kopulastych elewacji i nieckowatych depresji o general-

nym przebiegu NNW-SSE. W obrębie i poza obecnie zagospodarowanymi obszarami złoża 

rud miedzi, stwierdzono występowanie kilku elewacji, którym nadano nazwy regionalne 

– m.in. Elewacja Sieroszowic, Elewacja Polkowic, Elewacje Rudnej – Południowa, Central-

na i Północna. Cechą diagnostyczną elewacji są, występujące w serii złożowej, zwarte 

duże obszary pozbawione łupku miedzionośnego lub o miąższości łupka nieprzekracza-

jącej 10 cm.

Dotychczas najbardziej poznane i określone kartografią górniczą są elewacje stropu 

osadów białego spągowca z obszaru złożowego kopalni „Rudna”. Elewacje te dla lepszej 

orientacji zostały nazwane: Północna Elewacja Rudnej, Centralna Elewacja Rudnej i Połu-

dniowa Elewacja Rudnej. 
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Elewacje zbudowane są piaskowców, których cechy strukturalne oraz skład i wygląd 

powierzchni ziaren mineralnych wskazują, że są to scementowane piaski wydmowe dol-

nego permu, które zachowały swoją pierwotną morfologię.

Jako pierwszy zdefiniował pojęcie elewacji stropu białego spągowca Jerzy Błaszczyk 

(1981). Określał je jako lokalne wyniesienia o charakterze kopuł, cechujące się brakiem 

łupku miedzionośnego lub znaczną redukcją jego miąższości. 

Wyniki prac badawczych W. Kaczmarka, R. Rożka i W. Śliwińskiego (2007) spowodowały, 

że obecnie elewacje interpretowane są jako pozostałości piaszczystych wydm eolicznych, 

które występowały na pustynnym lądzie dolnego permu. Transgresja morza na ten ląd, 

która nastąpiła na granicy dolnego i górnego permu (w dolnym cechsztynie) spowodowała 

częściowe rozmycie i spłaszczenie tych wydm. Zachowały się jednak jako pasma złożone 

z wypukłości (elewacji) i obniżeń (depresji), na których osadzały się kolejne warstwy skalne 

górnego permu – iłołupki (łupki miedzionośne), dolomity i wapienie oraz anhydryty i sole 

kamienne wyższych części górnego permu. Uważa się, że w znaczący sposób przyczyniły się 

do wielkości i rozmieszczenia stref zmineralizowanych w złożu rud miedzi (rys. 2).

W praktyce kopalnianej, elewacje rozumiane są jako wały piaszczyste, które definio-

wane są przez położenie izopachyty 10-centymetrowej miąższości łupku miedzionośne-

go i określane mianem stref bezłupkowych (Kaczmarek, Rożek i Śliwiński, 2007). 

 W obrębie obszarów górniczych kopalń LGOM elewacje i depresje stropu białego spą-

gowca mają także przebieg NNW-SSE i można je śledzić na odcinku ponad 20,0 km. Ich 

szerokość dochodzi do 1,5 km, wysokość względna (od poziomu depresji) osiąga średnio 

30,0 m (maksymalnie 42,0 m), a odległości między kolejnymi, równoległymi grzbietami ele-

wacji wynoszą od 1,5 do 3,5 km. 

Obserwacje w furtach eksploatacyjnych i z badania prób bruzdowych potwierdzają, 

że w miejscach występowania elewacji bardzo wyraźnie maleje miąższość rudy łupkowej 

lub warstwa łupka zanika. Obserwuje się także zmiany parametrów złożowych rudy łup-

kowej w najbliższym otoczeniu elewacji oraz zauważa się modyfikację przebiegu granic 

złoża bilansowego. 

W przekroju poprzecznym elewacje są asymetryczne. Skrzydła południowo-zachodnie 

elewacji są słabo wyrażone (często płaskie lub nachylone pod niewielkim kątem w kierun-

ku SW), podczas gdy skrzydła północno-wschodnie są często wyraźne i strome (skłon jest 

nachylony pod kątem do 25 stopni w kierunku NE). W związku z regionalnym zapadem 

warstw monokliny przedsudeckiej w kierunku NE, morfologia elewacji w wyrobiskach ko-

palnianych, jak i na mapach niwelacyjnych nie zawsze jest czytelna.

*     *     *

Miedzionośna seria złożowa eksploatowana w kopalniach LGOM związana jest z utwo-

rami cechsztynu, powstałymi podczas transgresji morza (osady górnej części białego spą-

gowca i wapienia podstawowego) oraz okresem stabilizacji morza (osady łupka miedziono-

śnego i wapienia cechsztyńskiego). 
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Typowy, pełny, profil litologiczny serii złożowej rud miedzi w kopalni „Rudna” wystę-

puje w depresjach i został przedstawiony na rysunku 2. 

Rys. 2. Przykładowy profil geologiczny serii złożowej i skał otaczających, na wybranym polu eksplo-
atacyjnym O/ZG „Rudna”

Źródło: Dział Geologiczny O/ZG „Rudna”.

 1. Biały spągowiec (górna część piętra czerwony spągowiec)

Osady tego piętra reprezentują jasnoszare i szare piaskowce kwarcowe, drobnoziar-

niste, o zmiennym składzie chemicznym spoiwa – ilastym, ilasto-węglanowym i siarcza-

nowym, tzw. piaskowce anhydrytowe. W obrębie obszaru górniczego „Rudna”, miąższość 

piaskowca waha się od 9,70 m do 23,40 m (fot. 1 i 2).
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Fot. 1. Okruszcowany piaskowiec kwarcowy białego spągowca o spoiwie ilasto-węglanowym. Pia-
skowcowa ruda miedzi. Wyrobisko górnicze w kopalni „Rudna” (Giemza, 2013)

Fot. 2. Piaskowiec anhydrytowy białego spągowca. Zbiory UZZM w Lubinie (Giemza, 2013)

 2. Dolomit graniczny (wapień podstawowy) 

Na utworach białego spągowca, a poniżej utworów łupka miedzionośnego (bądź 

utworów wapienia cechsztyńskiego) występu ją lokalnie utwory węglanowe – wapienie 

i rzadziej dolomity, określane nazwą wapień podsta wowy. Dla obszaru ko palń miedzi sto-

sowana jest górnicza nazwa dolomit graniczny. 

 Miąższość dolomitu gra nicznego w kopalni „Rudna” wynosi od 0 cm do 0,42 cm. 

 3. Łupek miedzionośny

Utwory łupku miedzionośnego są reprezentowane przez czarne lub ciemnoszare łupki 

ilaste, łupki ilasto-dolomityczne, łupki dolomityczne i łupki margliste (fot. 3 i 4). Pod wzglę-

dem petrograficz nym łupek miedzionośny odpowiada skałom drobno okruchowym – mu-

łowcom. Rodzaj spoiwa decyduje o właściwościach mechanicznych tych skał. 

Czarne i szare od miany litologiczne łupku miedzionośnego zawierają znaczne ilości 

materiału organicz nego (zwykle od 2 do 16% C org.) i są bogate w minerały kruszcowe 

miedzi, ołowiu i cynku. 
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W obrębie kopalni „Rudna” miąższość wszystkich odmian łupka miedzionośnego 

waha się od 0,00 cm do 0,62 cm. 

 Fot. 3. Łupek miedzionośny, ilasto-dolomityczny. Łupkowa ruda miedzi. Zbiory UZZM w Lubinie (Paw-
łowicz, 2013)

Fot. 4. Łupek miedzionośny, dolomityczny. Zbiory UZZM w Lubinie ( Pawłowicz, 2013)

Fot. 5. Dolomit ilasty. Węglanowa ruda miedzi. Zbiory UZZM w Lubinie (Harhala, 2013)
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 1. Wapień cechsztyński
Na przeważającym obszarze złoża utwory łupku miedzionośnego w sposób ciągły prze-

chodzą w skały węglanowe określane jedną nazwą wapieni cechsztyńskich. Charakteryzu-

ją się one znaczną zmien nością litologiczną w profilu pionowym oraz po rozciągłości. 

Warstwą rozpoczynającą sekwencję jest dolomit ilasty. Jest to ciemnoszara skała, 

o miąż szości zwykle ok. 40 cm, rzadko dochodzącej do 1 m, zbliżona budową i barwą do 

leżącego niżej łupku dolomitowo-ilastego (fot. 5).

Dolomit ilasty przykrywa dolomit smugowany o miąższości do 1,5 m, a miejscami na-

wet do 2 m, i barwie wyraźnie jaśniejszej, szarej, budowie gruboławicowej i teksturze kie-

runkowej wewnętrznej. 

Najwyższe ogniwo litologiczne cechsztyńskiej serii miedzionośnej z okruszcowa-

niem o wartości złożowej, na omawianym obszarze reprezentowane jest przez drob-

noziarniste dolomity wapniste lub wapienie w przewadze cienkoławicowe, z charak-

terystycznymi gniazdowymi wtrąceniami gipsu, anhydrytu i grubokrystalicznego 

kalcytu, a czasami fluorytu i halitu. Skały te są barwy jasnoszarej lub szarej, często z od-

cieniem kremowoszarym. 

W stropie skał węglanowych rośnie ilość siarczanów i skały te przechodzą w sposób 

ciągły w anhydryt dolny pierwszego cyklotemu cechsztyńskiego (PZ1).

W obszarze złożowym O/ZG „Rudna” grubość wapienia cechsztyńskiego jest duża, 

waha się od 12,24 m do 52,75 m.

*     *     *

Prace dyplomowe wykonane przez troje studentów UZZM w Lubinie dotyczyły zmien-

ności parametrów złożowych w strefie występowania piaskowca anhydrytowego na 

oddziałach G-26 i G-1 (Giemza, Harhala, 2013) oraz zmienności miąższości rudy łupkowej 

w zależności od paleomorfologii stropu białego spągowca w obrębie Elewacji Rudna 

w sekcjach Po3 i Po8 w obrębie obszaru górniczego kopalni „Rudna” (Pawłowicz, 2014). Te 

dwa pozornie różne zagadnienia łączą się, ponieważ występowanie piaskowca anhydry-

towego związane jest z elewacjami podłoża (rys. 1, fot. 2).

 Materiały do opracowania tych zjawisk geologicznych studenci otrzymali z Działu 

Geologicznego kopalni „Rudna”. Były to wyniki analiz prób bruzdowych pobranych na 

wymienionych częściach złoża oraz mapy z zarysami wystąpień elewacji.

 Dla ilustracji wyników studenckich opracowań w niniejszym referacie zamieszczono 

tylko przykłady graficznego opracowania otrzymanych materiałów. Są to mapy hipso-

graficzne obrazujące zależność miąższości rudy łupkowej od ukształtowania podłoża, na 

którym osadzały się skały złożowe oraz rozkład poziomy wielkości procentowej zawarto-

ści miedzi w tej rudzie (rys. 3, 4, i 5). 
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Rys. 6. Miąższość rudy łupkowej w sekcjach Po3 i Po8 .Część Centralnej Elewacji Rudnej (Praca inży-
nierska Doroty Pawłowicz, 2014).

Na osiach x, y wpisano współrzędne punktów pobrania prób bruzdowych. Liczby przy 

skali barw oznaczają miąższość warstwy rudy w [m]. 

Rys. 7. Procentowa zawartość miedzi w rudzie łupkowej w sekcjach Po3 i Po8 w części Centralnej 
Elewacji Rudnej (praca inżynierska Doroty Pawłowicz, 2014). Liczby przy skali barw oznaczają procen-
tową zawartość miedzi w tej rudzie
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Rys. 8. Miąższość rudy łupkowej miedzi na oddziale wydobywczym G-26 kopalni „Rudna”. Naniesiono 
zarys pola XX/1 (czarna linia) oraz zasięg Północnej Elewacji Rudnej (granatowe linie). Izolinie miąż-
szości poprowadzono co 0,1 m. Jaśniejsze kolory oznaczają mniejsze miąższości warstwy rudy (praca 
inżynierska Sławomira Giemzy, 2013)

Na przedstawionych mapach wyraźnie zaznacza się zarys elewacji i depresji zbudo-

wanych z piaskowców podścielających warstwy łupka. Na elewacjach podłoża warstwa 

łupka wycienia się (rys. 5) lub całkowicie zanika (rys. 3), natomiast na obrzeżach elewacji 

i w depresjach miąższość tej warstwy szybko wzrasta, osiągając wielkość maksymalną 

(rys. 3 i 5).

Porównując rozkład izolinii na mapach miąższości rudy łupkowej i procentowej za-

wartości miedzi w tej rudzie można zauważyć, że wysokość okruszcowania tym metalem 

nie jest proporcjonalna do miąższości warstwy. Można stwierdzić, że wysokość procen-

towej zawartości miedzi w rudzie łupkowej nie jest jednoznacznie zależna od miąższości 

warstwy tej rudy. Zjawisko to, szczególnie wyraźnie występuje w tych miejscach, gdzie 

miąższość rudy jest niewielka – 0,1–0,3 m, a więc najbliżej elewacji. Procentowa zawar-

tość miedzi osiąga tam wartości maksymalne, podobnie jak w warstwach o znacznie 

większych miąższościach, oddalonych od elewacji (rys. 3 i 54) (Pawłowicz, 2014).



Barbara Teisseyre, Jarosława Szwed-Lorenz

194

Występowanie elewacji w obrębie omawianych miejsc eksploatacji złoża w kopalni 

„Rudna” zaznacza się także w zmianach miąższości i okruszcowania miedzią całej serii 

złożowej. Piaskowce anhydrytowe towarzyszące elewacjom są słabo okruszcowane lub 

zupełnie płonne, natomiast bilansowa piaskowcowa ruda miedzi (w piaskowcach o spo-

iwie ilasto-węglanowym) w elewacjach osiąga kilkanaście metrów miąższości, a w depre-

sjach jej miąższość maleje do zera lub kilku metrów (Giemza, Harhala, 2013).

Dolomity i wapienie, które zalegają bezpośrednio na łupkach lub, w obrębie elewacji, 

bezpośrednio na piaskowcach, są wyraźnie dość bogato okruszcowane (Giemza, Harha-

la, 2013). Może to wskazywać, że obecność tych elewacji spowodowała łatwiejszy dostęp 

i rozszerzanie się frontów mineralizacji w skałach złożowych (Kaczmarek, Rożek, i Śliwiń-

ski, 2007).

Wyniki badania studentów, zamieszczone w pracach dyplomowych, oparte na ma-

teriałach źródłowych otrzymanych z kopalni „Rudna”, potwierdzają interpretację ge-

nezy elewacji, jako wydmowego paleoreliefu powierzchni lądu z dolnego permu oraz 

jego wpływu na sposób rozmieszczenia mineralizacji w eksploatowanym obecnie złożu 

miedzi.
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