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 Problem zagospodarowania odpadów 
powęglowych, pochodzących z przeróbki  
i wzbogacania węgla kamiennego jest niezwykle 
uciążliwy w skali kraju.  
 

Szacunkowa wielkość zdeponowanych 
odpadów w Polsce wynosi około 300 mln ton. 



Problem w skali europejskiej 

- potencjalnie do odzysku  możliwe jest 
nawet 1 mld ton odpadów węglowych 
plus  odpady z oczyszczalni ścieków 

- ponad  14 000 ha terenu do ponownego 
zagospodarowania 

 
Ograniczenia prawne: 
Ustawa o odpadach wprowadza zakaz 

składowania odpadów o wartości opałowej 
powyżej 6 MJ/kg i nakazuje poddawanie ich 
procesom odzysku. 

 

Ilość odpadu oszacowana została na podstawie wielkości  wydobycia węgli kamiennych  w Europie na przestrzeni ostatnich 
100 lat 



Cel projektu 

Stan 

 wyjściowy 

Przetwarzanie 

Projekt pt. „Prace B+R nad opracowaniem mobilnej technologii do utylizacji odpadów 

poflotacyjnych, wykorzystującej metody mechaniczne i chemiczne w sposób ciągły, 

automatyczny, jako podstawa rekultywacji zdegradowanych obszarów po wydobyciu 

węgla” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020, Poddziałanie 1.1.1. 
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Analizator elementarny CHNS 

Laboratorium badawczo-kontrolne 

Kalorymetr – pomiar ciepła spalania 
i wartości opałowej 

Laserowy miernik wielkości cząstek 
ANALYSETTE 22 NanoTec 



Pompa SALA ze zbiornikiem, w którym 
przygotowuje się odpowiednie 
zagęszczenie nadawy na pierwszy 
stopień klasyfikacji w hydrocyklonie.  

 

Laboratoryjna instalacja do wzbogacania mułów węglowych  
z osadników kopalnianych 

Główna sekcja klasyfikująco- odwadniająca 
muły pochodzące  
z osadników kopalnianych. 

Drugi stopień klasyfikacji w 
hydrocyklonie klasyfikującym.  



Instalacja przemysłowa o 
wydajności 20 ton/h 

Kierunek działań: 
Mobilna instalacja 
przemysłowa w zabudowie 
kontenerowej o wydajności 
50 ton/h 



Bilans pracy instalacji przemysłowej 

Frakcja mineralna 

(19 12 09) 
Formowanie 

produktu 
Frakcja palna 

Odpad z osadnika 

(01 04 12) 

Instalacja przemysłowa 

realizująca proces odzysku R3 

ok. 60% ok. 40% 

Odzysk wody procesie 
na poziomie 80-90% 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia ME w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
stałych 
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