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ZRÓ¯NICOWANIE KSZTA£TU I CECH MORFOMETRYCZNYCH
ZWA£ÓW JAKO PODSTAWA DO OCENY PRZEOBRA¯ENIA

RZE�BY TERENU PRZEZ GÓRNICTWO WÊGLOWE

ZARYS TREŒCI

W artykule przedstawiono próbê oceny przeobra¿enia rzeŸby terenu przez zwa³y kopalniane w re-
jonie Wa³brzycha. Podstaw¹ do dokonania oceny by³a analiza cech morfometrycznych zwa³ów, i ich
kszta³tu oraz porównanie wielkoœci ha³d i naturalnych wzgórz wystêpuj¹cych w Kotlinie Wa³brzyskiej
i w Obni¿eniu Leska. Wykorzystano dane o powierzchni, kubaturze i wysokoœci zwa³ów zebrane
w archiwach wa³brzyskich kopalñ wêgla kamiennego oraz wyniki badañ terenowych autora z lat
1990–1996. Ustalono, ¿e naturalna rzeŸba terenu rejonu Wa³brzycha zosta³a w ró¿nym stopniu
przeobra¿ona wskutek sypania zwa³ów. Najwiêksze zmiany w powierzchni ziemi wyst¹pi³y w po-
³udniowej i zachodniej czêœci Kotliny Wa³brzyskiej oraz w Obni¿eniu Leska w okolicach Gorc i KuŸnic
Œwidnickich. W wy¿ej wymienionych obszarach przeobra¿eniu uleg³o od 22 do 30% powierzchni
ziemi. W pó³nocnej i wschodniej czêœci Kotliny Wa³brzyskiej ha³dy przeobrazi³y natomiast 3%
powierzchni. Ustalono, ¿e najwy¿szy zwa³ ma obecnie 105 m, zaœ maksymalna wielkoœæ osiadania
powierzchni ziemi to 18 m. Wysokoœci wzglêdne w obrêbie powsta³ej rzeŸby antropogenicznej
osi¹gnê³y w 1996 r. 123 m. Charakterystyczn¹ cech¹ ukszta³towania powierzchni Kotliny Wa³brzyskiej
jest antropogeniczna inwersja rzeŸby.

WPROWADZENIE

Jednym z wiêkszych oœrodków wydo-
bycia wêgla kamiennego w Polsce by³ do
niedawna Wa³brzych. Wyczerpanie siê
wiêkszoœci z³ó¿ oraz nieop³acalnoœæ eks-
ploatacji wêgla kamiennego wraz z trudn¹
sytuacj¹ ekonomiczn¹ regionu wa³brzys-
kiego na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych XX w. sprawi³y, ¿e podjêto decyzjê
o likwidacji kopalñ wêgla kamiennego
w Zag³êbiu Wa³brzyskim. Ostatnia dzia-
³aj¹ca tu kopalnia „Julia” zaprzesta³a wy-
dobywaæ wêgiel na skalê przemys³ow¹
20 wrzeœnia 1996 r.

Pod wp³ywem intensywnie rozwija-
j¹cego siê od po³owy XIX w. kopal-
nictwa wêgla œrodowisko przyrodnicze
Wa³brzycha i okolicy uleg³o znacznym
przeobra¿eniom. Jednym z komponen-

tów œrodowiska, który wskutek antropo-
presji poddany zosta³ najwiêkszym prze-
obra¿eniom, by³a rzeŸba terenu. W Kot-
linie Wa³brzyskiej oraz w Obni¿eniu Les-
ka w Boguszowie Gorcach usypano ró¿-
nej wielkoœci ha³dy, a nad podziemnymi
wyrobiskami górniczymi powsta³y nie-
cki z osiadania gruntów. W obrêbie nie-
których zwa³ów utworzono stawy osa-
dowe (osadniki), przeznaczone do me-
chanicznego osadzania mia³u wêglowe-
go i popio³ów (JOÑCA 1985; Wójcik 1988,
1996).

Najbardziej zauwa¿alnym w krajo-
brazie elementem powsta³ej rzeŸby an-
tropogenicznej s¹ zwa³y kopalniane. Naj-
starszy z nich zaczêto sypaæ w 1865 r.
w pobli¿u szybu „Teresa”, nale¿¹cego
do Kopalni Wêgla Kamiennego „Tho-
rez”. Wiêkszoœæ ha³d powsta³a w latach
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1910–1930 oraz 1948–1965, zaœ najm³od-
szy zwa³ w 1969 r. (WÓJCIK 1993). Nale¿y
tak¿e podkreœliæ, i¿ niektóre stare ha³dy,
np. 9/2 ko³o szybu „Victoria” w Wa³-
brzychu Sobiêcinie, czy 1/2 w pobli¿u
szybu „Witold” w Boguszowie Gorcach,
powsta³e w 1873 r., by³y wielokrotnie
podwy¿szane, równie¿ zwiêkszano ich
powierzchniê.

Prowadz¹c, w latach 1990–1996, ba-
dania w archiwach wa³brzyskich kopalñ
wêgla kamiennego, w Dolnoœl¹skim Gwa-
rectwie Wêglowym oraz w Pañstwowej
Inspekcji Ochrony Œrodowiska w Wa³-
brzychu ustalono wielkoœæ powierzchni
zajmowanej przez poszczególne ha³dy
kopalniane, oraz objêtoœæ (kubaturê), wy-
sokoœæ i nachylenie stoków tych form.
Badania terenowe, zw³aszcza kartowa-
nie, pozwoli³y natomiast ustaliæ kszta³ty
zwa³ów oraz ich po³o¿enie na tle rzeŸby
terenu. Prezentowane w niniejszym ar-
tykule parametry geometryczne ha³d
(powierzchnia, kubatura, wysokoœæ i na-
chylenie stoków) dotycz¹ 1996 r. Wtedy
to, w zwi¹zku z likwidacj¹ ostatniej ko-
palni wêgla w Wa³brzychu, zakoñczono
tak¿e sypanie zwa³ów.

ZRÓ¯NICOWANIE CECH
MORFOMETRYCZNYCH
I FORMY ZWA£ÓW

Na podstawie archiwalnych dokumen-
tacji kopalnianych oraz badañ tereno-
wych ustalono, ¿e od 1865 r. do 1996 r.
w rejonie Wa³brzycha powsta³o 39 ha³d
kopalnianych. Formy te usypano w obrê-
bie dna i zboczy Kotliny Wa³brzyskiej,
zw³aszcza w jej po³udniowej i zachod-
niej czêœci oraz w Obni¿eniu Leska w Bo-
guszowie Gorcach. Wa³brzyskie zwa³y
cechuj¹ siê zró¿nicowan¹ powierzchni¹
jak¹ zajmuj¹, objêtoœci¹ zgromadzonych
odpadów górniczych, wysokoœci¹ oraz
nachyleniem stoków. Formy zwa³ów s¹
tak¿e zró¿nicowane.

Ha³dy kopalniane, ze wzglêdu na
powierzchniê jak¹ zajmuj¹, najczêœciej
dzielimy na:

� ma³e – zajmuj¹ce mniej ni¿ 100 ha,
� œrednie – od 100 do 1000 ha,
� du¿e – powy¿ej 1000 ha (KLIMA-

SZEWSKI 1978).

Nawi¹zuj¹c do powy¿szej klasyfika-
cji zwa³y kopalniane w rejonie Wa³brzy-
cha zaliczamy do form ma³ych. Naj-
wiêkszy z nich nie przekracza bowiem
50 ha. Uwarunkowania œrodowiska
przyrodniczego zwi¹zane z ogranicze-
niami w zakresie wielkoœci powierzchni,
na której mo¿e odbywaæ siê zwa³owanie
odpadów górniczych, uniemo¿liwi³y roz-
wój ha³d œrednich i du¿ych.

Zró¿nicowanie powierzchni ha³d
(rys. 1C) stanowi³o podstawê do wy-
dzielenia w rejonie Wa³brzycha trzech
grup form:

a) zwa³ów o ma³ej powierzchni (0,3–
–2,5 ha),

b) zwa³ów o œredniej powierzchni (4–
–10 ha),

c) zwa³ów o du¿ej powierzchni (16–
–50 ha).

Wœród wydzielonych, najliczniejsz¹
grupê (20 ha³d) tworz¹ formy o naj-
mniejszej powierzchni. Ha³d o œredniej
powierzchni jest 13, natomiast o naj-
wiêkszej 6. Ma³a powierzchnia Kotliny
Wa³brzyskiej i Obni¿enia Leska oraz sil-
nie st³oczona zabudowa miejska i prze-
mys³owa, zw³aszcza w Wa³brzychu, za-
decydowa³y o iloœciowej przewadze
zwa³ów ma³ych i œrednich nad ha³dami
o du¿ej powierzchni.

Znaczne rozproszenie zwa³ów oraz
kurczenie siê wolnych powierzchni pod
sk³adowanie odpadów górniczych ju¿ na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w.
przyczyni³y siê do prac nad koncepcj¹
utworzenia poza Wa³brzychem „zwa³o-
wiska centralnego”. Gromadzone by³yby
tam odpady górnicze, pochodz¹ce
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Rys. 1. Zró¿nicowanie po-
wierzchni, kubatury i wyso-
koœci zwa³ów kopalnianych

w rejonie Wa³brzycha
�ród³o: opracowanie w³asne na
podstawie ewidencji ha³d kopal-
nianych znajduj¹cych siê w ar-
chiwach wa³brzyskich kopalñ
oraz danych autora (WÓJCIK 1993)

Fig. 1. The differentiation of
the surface, the cubature and
the height of mine dumps in

Wa³brzych Region



z nowo powsta³ej kopalni z najwiêkszym
w Wa³brzychu szybem wydobywczym
„Kopernik” (Koncepcja odwodnienia zwa-
³owiska 1987). Brano pod uwagê trzy po-
tencjalne lokalizacje zwa³owiska: stoki
Masywu Dzikowca w okolicach Bogu-
szowa Gorc, tereny u¿ytkowane rolniczo
w okolicach Jab³owa oraz zbocza Kotliny
Wa³brzyskiej i stoki Che³mca na zachód
od Wa³brzycha Bia³ego Kamienia (Przewi-
dywana lokalizacja dla... 1987). W zwi¹z-
ku z likwidacj¹ kopalñ w Wa³brzychu
koncepcja utworzenia „centralnego zwa-
³owiska” nie doczeka³a siê realizacji.

Drugim parametrem geometrycznym
ha³d charakteryzuj¹cym wielkoœæ tych
form jest objêtoœæ (kubatura) zgroma-
dzonych ska³ p³onnych. Wa³brzyskie
zwa³y wykazuj¹ znacznie wiêksze dys-
proporcje ze wzglêdu na kubaturê, ni¿
powierzchniê jak¹ zajmuj¹. Najmniejsza
ha³da ma bowiem objêtoœæ 15 tys. m3 ,
zaœ najwiêksza 23 077 tys. m3 (rys. 1B).
Objêtoœæ najwiêkszej ha³dy jest a¿ 1538
razy wiêksza od najmniejszej, a po-
wierzchnia tych form jest wiêksza tylko
oko³o 167 razy. Znaczne zró¿nicowanie
kubatury poszczególnych ha³d uniemo¿-
liwia sklasyfikowanie tych form i wy-
dzielenie grup zwa³ów o podobnej objê-
toœci. Wyj¹tek stanowi 6 zwa³ów o kuba-
turach 50–70 tys. m3 oraz 5 ha³d ma-
j¹cych objêtoœæ od 920 do 1050 tys. m3.

Trzeci¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ wiel-
koœæ ha³d jest ich wysokoœæ. Podobnie
jak powierzchnia i kubatura, wysokoœci
wa³brzyskich ha³d s¹ zró¿nicowane i wa-
haj¹ siê od 3 m do 105 m (rys. 1A).
Bior¹c pod uwagê kryterium wysokoœci
mo¿na wydzieliæ w rejonie Wa³brzycha
kilka grup zwa³ów o zbli¿onych wy-
sokoœciach (tab. 1). Najliczniejsz¹ grupê
tworz¹ ha³dy o niewielkich wysokoœ-
ciach: 3–4 m i 6–8 m, reprezentowane
przez 9 form. Kolejne 9 zwa³ów to for-
my o wysokoœciach od 14 do 15 m.
W przedziale wysokoœci od 19 do 23 m

jest 5 ha³d, natomiast zwa³ów o wy-
sokoœci 40 m jest 4. Wraz ze wzrostem
wysokoœci ha³d liczba tych form zmniej-
sza siê, rosn¹ natomiast dysproporcje
miêdzy wysokoœciami kolejnych ha³d.
Szczególnie wyraŸne zró¿nicowanie oma-
wianej cechy wystêpujê wœród zwa³ów
o wysokoœciach powy¿ej 50 m (rys. 1C).

Omawiaj¹c cechy morfometryczne
zwa³ów nale¿y tak¿e wspomnieæ o na-
chyleniu stoków tych form. Wiêkszoœæ
wa³brzyskich ha³d ma stoki o nachyle-
niu od 30� do 44� w stosunku do po-
wierzchni, na której przebiega zwa³o-
wanie odpadów. S¹ to ha³dy zbudo-
wane ze ska³ p³onnych. Jedynie zwa³y
utworzone w przewadze z mu³ów wêg-
lowych, ¿u¿li i popio³ów (tzw. ha³dy
mu³owe) maj¹ mniejsze nachylenie sto-
ków (22�–25�). Niektóre ha³dy badanego
obszaru cechuj¹ siê zró¿nicowanym na-
chyleniem stoków. Jedne ze stoków s¹
bowiem nachylone pod k¹tem 5–10�,
przeciwlegle zaœ pod k¹tem 35–45�. Asy-
metria stoków takich zwa³ów jest uwa-
runkowana znacznym nachyleniem lub

152 JAN WÓJCIK

T a b e l a 1. Zró¿nicowanie ha³d w rejonie Wa³-
brzycha wed³ug wydzielonych przedzia³ów

wysokoœci. Stan z 1996 r.

T a b l e 1. The differentiation of mine dumps in
Wa³brzych Region on the ground of sections of
heights of colliery spoils. The state from the

year 1996

Przedzia³ wysokoœci
[m] Liczba zwa³ów

3–4 4

6–8 5

14–15 9

19–23 9

40 4

45–50 4

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych
z archiwów wa³brzyskich kopalñ wêgla kamiennego,
Dolnoœl¹skiego Gwarectwa Wêglowego i Pañstwowej
Inspekcji Ochrony Œrodowiska w Wa³brzychu



zró¿nicowaniem powierzchni, na której
przebiega³o sk³adowanie odpadów, czês-
to tak¿e sposobem zwa³owania ska³ p³on-
nych. Przyk³adem mo¿e byæ asyme-
tryczna ha³da przy szybie „Klara” w Bo-
guszowie Gorcach, której stok zgodny
z nachyleniem terenu opada pod k¹-
tem 17�, zaœ stok przeciwny do nachy-
lenia terenu pod k¹tem 44�. Istotny
wp³yw na nachylenie stoków ma tak¿e
roœlinnoœæ porastaj¹ca zwa³y. Zrekulty-
wowane stoki ha³d s¹ na ogó³ bardziej
strome od stoków niezrekultywowa-
nych. Pomiary autora prowadzone
w obrêbie zwa³u nale¿¹cego do kopalni
„Wa³brzych” przy ulicy 1-go Maja
w Wa³brzychu dowiod³y, i¿ stok po-
roœniêty roœlinnoœci¹ jest nachylony pod
k¹tem 44� do powierzchni terenu, zaœ
stok œwie¿y, na którym odbywa³o siê
sk³adowanie odpadów, tylko pod k¹-
tem 33�. Wi¹¿e siê to œciœle z procesami
geomorfologicznymi, jakim podlegaj¹ ha³-
dy. Stoki tych form s¹ niszczone przez
procesy denudacyjne (erozjê, ruchy ma-
sowe, deflacjê), natomiast roœlinnoœæ
wkraczaj¹ca na ha³dy wydatnie hamuje
przebieg tych procesów (WÓJCIK 1988).

Zwa³y w rejonie Wa³brzycha cechuj¹
siê nie tylko zró¿nicowan¹ powierzch-
ni¹, kubatur¹ i wysokoœci¹, lecz maj¹
tak¿e rozmaite kszta³ty (rys. 2). By³y one
bowiem usypywane w ró¿nych okresach
dzia³alnoœci kopalñ, a niektóre z ha³d
kilkakrotnie powiêkszano. Ponadto for-
my te sypano w obrêbie naturalnych
powierzchni o urozmaiconej rzeŸbie (dna
i zbocza dolin, stoki wzniesieñ, na-
turalne zaklês³oœci terenu), co wp³ywa³o
w istotny sposób na kszta³t zwa³u. For-
my zwa³ów s¹ uwarunkowane tak¿e
ró¿norodnoœci¹ odpadów, z których s¹
zbudowane. Ha³dy utworzone z mu³u
wêglowego (tzw. ha³dy mu³owe) maj¹
inny kszta³t, ni¿ zwa³y zbudowane ze
ska³ p³onnych (piaskowców, zlepieñ-
ców, mu³owców) o znacznie zró¿nico-

wanym sk³adzie granulometrycznym
(98% odpadów skalnych ma wielkoœæ od
1 do 500 mm œrednicy) (WÓJCIK 1988).
W rejonie Wa³brzycha dominuj¹ zwa³y
w kszta³cie pryzm o wyrównanej wierz-
chowinie, pryzm nadbudowanych sto¿-
kami oraz sto¿ków. Starsze formy, po-
wsta³e w latach 1865–1950, to przewa¿-
nie pryzmy, m³odsze zaœ to sto¿ki i pry-
zmy nadbudowane sto¿kami.

Istotny wp³yw na ocenê przeobra-
¿enia powierzchni ziemi maj¹, nie tylko
kszta³t i wielkoœæ formy, lecz tak¿e po³o-
¿enie ha³dy w stosunku do powierzchni,
na której zosta³a usypana. Bior¹c pod
uwagê to kryterium, wyró¿niono w ba-
danym obszarze:

a) ha³dy usypane na powierzchniach
horyzontalnych,

b) ha³dy usypane na stokach wznie-
sieñ,

c) ha³dy usypane w dnie i na zbo-
czach dolin,

d) ha³dy usypane w naturalnych
obni¿eniach terenu (rys. 3).

Rozwój zwa³ów kopalnianych w re-
jonie Wa³brzycha w znacz¹cy sposób
przyczyni³ siê do zmiany pierwotnego
ukszta³towania powierzchni. Przyk³a-
dem s¹ ha³dy wype³niaj¹ce dna dolin
niewielkich cieków: Leska i Sobiêcinka
oraz czêœciowo zasypane odpadami gór-
niczymi naturalne obni¿enia terenu.
Wskutek antropopresji dawne obni¿enia
terenu tworz¹ dziœ wynios³oœci w po-
wierzchni ziemi.

Graficzne zestawienie danych o po-
wierzchni, kubaturze i wysokoœci po-
szczególnych ha³d (rys. 1) i ich porów-
nanie stanowi³o podstawê do ustalenia
zale¿noœci miêdzy parametrami geome-
trycznymi zwa³ów. Dokonane porówna-
nia pozwoli³y na wyci¹gniêcie nastêpu-
j¹cych wniosków:

– wielkoœæ powierzchni zajêtej przez
ma³e i œrednie ha³dy nie zawsze jest
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wprost proporcjonalna do kubatury i wy-
sokoœci tych form,

– wielkoœæ powierzchni du¿ych zwa-
³ów jest wprost proporcjonalna do wiel-
koœci kubatury i wysokoœci tych form,

– ha³dy o znacznej kubaturze i du¿ej
wysokoœci, zajmuj¹ce stosunkowo ma³e
powierzchnie, to przewa¿nie formy sto¿-
kowe oraz pryzmy nadbudowane sto¿-
kami,

– zwa³y zajmuj¹ce znaczne powierz-
chnie i jednoczeœnie maj¹ce stosunkowo
niewielk¹ kubaturê i wysokoœæ, to prze-
wa¿nie formy w kszta³cie pryzm.

W 1996 r., w zwi¹zku z likwidacj¹
ostatniej dzia³aj¹cej w Wa³brzychu ko-

palni wydobywaj¹cej wêgiel na skalê
przemys³ow¹, zakoñczono tak¿e sypanie
ha³d. W latach 1865–1996 w badanym
obszarze powsta³o 39 zwa³ów, które zaj-
muj¹ ³¹cznie 305,1 ha gruntów. Kubatura
zgromadzonych tam odpadów górni-
czych wynosi 63,15 mln m3. Porównuj¹c
wielkoœæ powierzchni przeobra¿onej
wskutek sypania ha³d z powierzchni¹
terenów górniczych wa³brzyskich kopalñ
wêgla kamiennego (93,7 km2) obliczono,
¿e zwa³y kopalniane zajmuj¹ 3,26% po-
wierzchni badanego obszaru. Nale¿y jed-
nak podkreœliæ, i¿ tylko czêœæ powierz-
chni terenów górniczych kopalñ zosta³a
przemodelowana przez ha³dy. Bior¹c pod
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Rys. 2. Formy zwa³ów kopalnianych w rejonie Wa³brzycha
A – pryzma, B – asymetryczna pryzma, C – sto¿ek, D – sto¿ek œciêty, E – zespó³ zwa³ów sto¿kowych, F – zespó³
zwa³ów sto¿kowych œciêtych, G – zespó³ pryzm, H – pryzma nadbudowana sto¿kiem, I – pryzma nadbudowana

sto¿kiem œciêtym. �ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 2. The different shapes of colliery spoils in Wa³brzych Region
A – a coal-pile, B – an asymmetric coal-pile, C – a cone, D – a truncated cone, E – a complex of cone dumps,
F – a complex of truncated cone dumps, G – a complex of coal-piles, H – a coal-pile with a cone, I – a coal-pile

with a truncated cone



uwagê powierzchniowy zasiêg najdalej
zlokalizowanych ha³d ustalono, ¿e wiel-
koœæ powierzchni terenów górniczych, któ-
re uleg³y przeobra¿eniu, wynosi 42 km2.
Stanowi to oko³o 44,8% powierzchni ba-
danego obszaru. Nawi¹zuj¹c do podanej
wy¿ej wartoœci (42 km2) obliczono, ¿e
ha³dy zajmuj¹ 7,26% terenów górniczych
kopalñ, które uleg³y antropopresji.

PRÓBA OCENY STOPNIA
PRZEOBRA¯ENIA RZE�BY TERENU

Prezentowane w artykule dane o po-
wierzchni, kubaturze i wysokoœci ha³d
w rejonie Wa³brzycha, wed³ug stanu na
1996 r., informuj¹ nas jedynie o wiel-
koœci zaistnia³ych przeobra¿eñ. Nie mó-
wi¹ nam one jednak nic o stopniu przeo-
bra¿enia naturalnej rzeŸby terenu. Oce-
nê wielkoœci przemodelowania rzeŸby
terenu przez zwa³y dokonano przeprowa-
dzaj¹c analizê porównawcz¹ powierz-
chni i objêtoœci form naturalnych z po-

wierzchni¹ i kubatur¹ ha³d kopalnia-
nych. Porównano wielkoœæ zwa³ów i na-
turalnych wzgórz wystêpuj¹cych w Kot-
linie Wa³brzyskiej i Obni¿eniu Leska
w Boguszowie Gorcach.

Wyniki badañ zestawiono w tabeli 2.
Przyjêto, ¿e powierzchni¹ odniesienia
dla Kotliny Wa³brzyskiej, od której obli-
czono wielkoœæ form naturalnych (po-
wierzchniê i objêtoœæ) jest jej dno i zbo-
cza ograniczone poziomic¹ 580 m n.p.m.
Dla Obni¿enia Leska powierzchni¹ od-
niesienia jest natomiast obszar ograni-
czony poziomic¹ 575 m n.p.m. Do takich
wysokoœci siêgaj¹ bowiem ha³dy kopal-
niane w wymienionych regionach.

Ustalono, ¿e naturalne wzgórza znaj-
duj¹ce siê w Obni¿eniu Leska zajmuj¹
znacznie wiêksz¹ powierzchniê i maj¹
wiêksz¹ objêtoœæ, ni¿ ha³dy. Powierzch-
nia form naturalnych wynosi tam 155 ha,
ha³d zaœ 37,9 ha. Objêtoœæ naturalnych
wynios³oœci terenu oszacowano na
104 mln m3, zwa³ów zaœ na 986 tys. m3.
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Rys. 3. Po³o¿enie zwa³ów kopalnianych na tle rzeŸby terenu
A – zwa³ usypany na powierzchni p³askiej, B – zwa³ usypany w obrêbie dna i zbocza doliny, C – zwa³ usypany na

stoku, D – zwa³ usypany w naturalnym zag³êbieniu terenu. �ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 3. The location of colliery spoils against a background of the relief
A – a mine dump heaped on the flat surface, B – a mine dump heaped on the bottom and on the slope of a fluvial
valley, C – a mine dump heaped on the mountain – side, D – a mine dump heaped on the natural depression of the

surface



Odwrotne proporcje miêdzy po-
wierzchni¹ a objêtoœci¹ naturalnych
wzniesieñ i ha³d wystêpuj¹ w Kotlinie
Wa³brzyskiej. Ustalono, ¿e zwa³y kopal-
niane zajmuj¹ tu 267, 2 ha, wzgórza zaœ
wyrastaj¹ce z dna kotliny oko³o 183 ha.
Kubaturê ha³d szacuje siê na oko³o
62,16 mln m3, a naturalnych wynios³oœci
terenu na oko³o 40,9 mln m3.

Analiza porównawcza przedstawio-
nych danych pozwala stwierdziæ, ¿e
w Kotlinie Wa³brzyskiej wystêpuje
znacznie wiêkszy stopieñ przeobra¿enia
rzeŸby terenu, ni¿ w Obni¿eniu Leska.
Œwiadcz¹ o tym zró¿nicowane wielkoœci
powierzchni i kubatury ha³d w obu re-
gionach, jak równie¿ proporcje miêdzy
powierzchni¹ a objêtoœci¹ ha³d i natu-
ralnych wzgórz wyrastaj¹cych z dna
Kotliny Wa³brzyskiej i Obni¿enia Leska.

Wspó³czesne rozmieszczenie zwa³ów
kopalnianych w rejonie Wa³brzycha jest
nierównomierne (rys. 4). Przyczyni³y siê
do tego, przede wszystkim, czêste zmia-
ny lokalizacji szybów wydobywczych
w latach 1865–1996, w pobli¿u których
sypano ha³dy, postêp w technologii zwa-
³owania oraz ci¹g³e pozyskiwanie przez
kopalnie nowych miejsc do sk³adowania
odpadów. Nierównomierne rozmiesz-
czenie ha³d oraz zró¿nicowanie ich para-
metrów geometrycznych stanowi³y pod-
stawê do wydzielenia w rejonie Wa³-

brzycha obszarów o ró¿nym stopniu
przeobra¿enia rzeŸby terenu. Wyró¿nio-
no dwa typy obszarów:

– silnie przeobra¿one o znacznej
koncentracji ha³d,

– s³abo przeobra¿one, na których
ha³dy wystêpuj¹ w rozproszeniu.

W badanym terenie wystêpuj¹ trzy
obszary silnie przeobra¿one o du¿ej kon-
centracji zwa³ów oraz jeden s³abo prze-
obra¿ony, cechuj¹cy siê znacznym roz-
proszeniem ha³d (rys. 5).

Najwiêksza koncentracja omawia-
nych form wystêpuje w po³udniowo-
zachodniej i po³udniowej czêœci Kotliny
Wa³brzyskiej w dzielnicach Wa³brzycha:
Bia³y Kamieñ, Sobiêcin, Gaj i Podgórze.
Powierzchnia tak zakreœlonego teryto-
rium wynosi 12 km2. Wystêpuje tu
26 ró¿nej wielkoœci zwa³ów, wœród któ-
rych a¿ 6 nale¿y do najwiêkszych w ba-
danym obszarze. Sumaryczna powierz-
chnia ha³d wynosi 2,75 km2, co stanowi
22,9% powierzchni wy¿ej wydzielonego
obszaru. Formy naturalne wystêpuj¹ce
w tym rejonie zajmuj¹ zaledwie 1,5 km2,
zaœ pozosta³e 7,75 km2 zajête jest pod
zabudowê miejsk¹ i przemys³ow¹ oraz
szlaki komunikacyjne.

Drugim obszarem du¿ej koncentracji
ha³d s¹ okolice Gorc w Obni¿eniu Leska,
gdzie na powierzchni 1 km2 usypano
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T a b e l a 2. Porównanie powierzchni i kubatury zwa³ów kopalnianych z powierzchni¹ i objêtoœci¹
naturalnych wzniesieñ terenu w Kotlinie Wa³brzyskiej i Obni¿eniu Leska

T a b l e 2. The comparison of the surface and the cubature of colliery spoils with the surface and the
cubature of natural hills in Wa³brzych Basin and Lesk Depression

Wyszczególnienie

Zwa³y Naturalne wzniesienia terenu

powierzchnia
[ha]

kubatura
[m3]

powierzchnia
[ha]

kubatura
[m3]

Kotlina Wa³brzyska 267,2 62 164 000 183,125 40 937 500

Obni¿enie Leska 37,9 986 000 155 104 000 000

Rejon Wa³brzycha 305,1 63 150 000 338,125 144 937 500

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 5. Zró¿nicowanie stopnia przeobra¿enia powierzchni ziemi przez zwa³y kopalniane w rejonie
Wa³brzycha

1 – zabudowa, 2 – linia kolejowa, 3 – tunel, 4 – droga, 5 – obszary znacznych przeobra¿eñ powierzchni ziemi przez
ha³dy, 6 – obszary s³abych przeobra¿eñ powierzchni ziemi przez ha³dy. �ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 5. The differentiation of the degree of the transformation of the Earth surface by colliery spoils
in Wa³brzych Region

1 – buildings, 2 – a railway, 3 – a tunnel, 4 – a road, 5 – areas of considerable transformations of the Earth surface
by colliery spoils, 6 – areas of small transformations of the Earth surface by colliery spoils

Rys. 4. Rozmieszczenie ha³d kopalnianych w rejonie Wa³brzycha
1 – zabudowa, 2 – linia kolejowa, 3 – tunel, 4 – droga, 5 – ha³da, KW – Kotlina Wa³brzyska, OL – Obni¿enie Leska

Fig. 4. The position of colliery spoils in Wa³brzych Region
1 – buildings, 2 – a railway, 3 – a tunnel, 4 – a road, 5 – a mine dump, KW – Wa³brzych Basin, OL – Lesk

Depression



4 zwa³y, zajmuj¹ce w sumie 0,3 km2.
Stanowi to 30% powierzchni wydzie-
lonego obszaru.

Trzecim z kolei obszarem znacznej
koncentracji ha³d s¹ okolice KuŸniæ Œwid-
nickich, gdzie na powierzchni 0,9 km2

wystêpuj¹ tak¿e 4 ha³dy, zajmuj¹ce ra-
zem 0,2 km2. Wskutek usypania zwa³ów
przeobra¿eniu uleg³o tu 22,2% powierz-
chni.

We wschodniej i pó³nocnej czêœci Kot-
liny Wa³brzyskiej, w dzielnicach Wa³-
brzycha: Stary Zdrój, Nowe Miasto i Ru-
sinowa zwa³y kopalniane tylko w nie-
wielkim stopniu przeobrazi³y rzeŸbê te-
renu. Na obszarze 5,3 km2 usypano
7 ha³d, w tym 4 o powierzchni nieprze-
kraczaj¹cej 1 ha. W sumie formy te zaj-
muj¹ 0,16 km2, co stanowi zaledwie
3% przeobra¿onej powierzchni.

Jeszcze w po³owie XIX wieku dno
i zbocza Kotliny Wa³brzyskiej urozmai-
ca³y niewielkie wzniesienia zbudowane
z górnokarboñskich piaskowców i zle-
pieñców o wysokoœciach od kilku do
kilkunastu metrów. Obecnie wzgórza te
s¹ znacznie mniejsze od najwiêkszych
zwa³ów w rejonie Wa³brzycha (rys. 6).
Wa³brzyskie ha³dy czêœciowo wype³niaj¹
dziœ doliny cieków i naturalne obni¿enia
terenu w dnie Kotliny, a tak¿e pokrywaj¹
jej zbocza. Eksploatacja wêgla kamien-
nego w minionych 150 latach przyczyni³a
siê równie¿ do osiadania górotworu nad
podziemnymi wyrobiskami górniczymi.

Maksymalna wielkoœæ osiadania powierz-
chni ziemi udokumentowana pomiarami
prowadzonymi w Wa³brzychu od 1912 r.
wynosi oko³o 18 m (Program ochrony
terenów... 1985, WÓJCIK 1993). Ró¿nice
wysokoœci w obrêbie powsta³ej w Kot-
linie Wa³brzyskiej rzeŸby antropogenicz-
nej wynosz¹ obecnie 123 m. Deniwelacje
naturalnej rzeŸby dna Kotliny osi¹gaj¹
natomiast 70 m. Górnictwo wêgla ka-
miennego przyczyni³o siê wiêc do utwo-
rzenia na omawianym obszarze antropo-
genicznej inwersji rzeŸby (JOÑCA, KACPER-
KIEWICZ 1986; WÓJCIK 1993).
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Rys. 6. Po³o¿enie zwa³ów kopalnianych usypanych w po³udniowej czêœci Kotliny Wa³brzyskiej na tle
rzeŸby terenu

Fig. 6. The location of mine dumps heaped in the southern part of Wa³brzych Basin against
a background of the relief of the surface
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THE DIFFERENTIATION OF THE SHAPE AND MORPHOMETRICAL FEATURES
OF COLLIERY SPOILS AS THE BASE OF THE APPRECIATION OF THE
TRANSFORMATION OF THE NATURAL RELIEF BY THE COAL MINING

IN WA£BRZYCH REGION

S u m m a r y

The article describes the appreciation of the
transformation of the natural relief by mine
dumps in Wa³brzych region.

The appreciation was made on the ground
of the analysis of morphometrical features and
shapes of colliery spoils and the comparison
the height of mine dumps with the height of
natural hills in Wa³brzych Basin and Lesk De-
pression.

The author used of informations about the
surface, the cubature and the height of colliery
spoils from the Register Office of Wa³brzych
Coal Mining and his own investigations and
reconnaissances from years 1990–1996.

The natural relief of Wa³brzych Basin was
changed to a different degree because of hea-
ping mine dumps.

The greatest anthropogenical changes of the
surface were made in the southern and the
western part of Wa³brzych Basin and Lesk
Depression. About 22–30% of natural relief was
changed there.

In the northern and the eastern part of the
area colliery spoils cover about 3% of the sur-
face only.

The highest dump is about 105 m high and
the deepest settlement low is about 18 m deep.
The relative highs of the anthropogenical relief
attain about 123 m.

The characteristic feature of the surface of
Wa³brzych Basin is the anthropogenical inver-
sion of the relief.

Zró¿nicowanie kszta³tu i cech morfometrycznych zwa³ów... 159



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


