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poprzemysłowymi w planowaniu zrównoważonego 
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Streszczenie 
Na Dolnym Śląsku rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, szczególnie w aglomeracji wałbrzyskiej, 
ze względu na jej specyfikę i strukturę przestrzenno-funkcjonalną, jest dla władz samorządowych jednym z prioryteto-
wych problemów do rozwiązania. W działaniach tych zmierzających do przywracania terenom poprzemysłowym 
wartości użytecznych gospodarczo, muszą być użyte rozwiązania systemowe. W artykule przedstawiono propozycję 
modelu procedur związanych z identyfikacją, inwentaryzacją, waloryzacją i archiwizacją obiektów i terenów poprze-
mysłowych. Inwentaryzację oparto na metodyce wskaźnikowej oceny wpływu na środowisko pozostawionych, głównie 
przez górnictwo i związany z nim przemysł, obiektów i obszarów postinustrialnych. Dobór właściwych narzędzi 
umożliwi selekcję i hierarchizację priorytetów na obszarze Wałbrzycha w oparciu o ocenę stopnia ich uciążliwości 
i znaczenia dla lokalnej społeczności. 

 
 
1. Wstęp 

Przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz rozwój nowych 
technologii, spowodowały recesję i w ślad za tym re-
strukturyzację przemysłu. Nasiliły się, zwłaszcza w dużych 
miastach, procesy pojawiania się zdegradowanych terenów 
i obiektów poprzemysłowych dotychczas użytkowanych 
przez przemysł, ale też i przez wojsko. W wyniku tych 
procesów ujawniły się obszary po prowadzonej, często zli-
kwidowanej działalności, na których wystąpiły rozliczne 
przekształcenia i degradacja powierzchni ziemi. Zanie-
czyszczenia spowodowane przez różnorodne źródła obej-
mowały głównie działalność związaną z przemysłem cięż-
kim, wydobywczym i przetwórczym (hałdy, składowiska, 
mogilniki, skażone i zanieczyszczone grunty i gleba, itd.). 

W polskim prawodawstwie brakuje ustawy regulu-
jącej rewitalizację terenów poprzemysłowych. Dokumen-
tem służącym koordynacji działań naprawczych w zakresie 
terenów zdegradowanych, który w założeniach miał być 
realizowany w latach 2004 – 2010, był przygotowany 
przez Ministra Środowiska i przyjęty przez Radę Mini-
strów Program rządowy dla terenów poprzemysłowych 
(Program rządowy..., 2004; Mizgajski A., 2004). W oma-
wianym dokumencie ze względu na brak ustawowych 
definicji podstawowych terminów, zamieszczono definicje 
takie jak: teren poprzemysłowy, rewitalizacja, rekulty-
wacja, teren zdegradowany, teren zdewastowany. Nad-
rzędnym celem Programu było utworzenie warunków oraz 
mechanizmów prawnych i ekonomicznych zagospodaro-
wania terenów poprzemysłowych. Proces rewitalizacji 
terenów poprzemysłowych powinien przebiegać w sposób 
zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, oznacza to 
tyle, że powinien on uwzględniać pełny cykl życia terenu, 
obejmujący jego pierwotne użytkowanie, stan bieżący oraz 

stan docelowy (Sokół W.A., 2010). 
Działania te zachodzić miały przy współudziale władz 

i środków publicznych, gdyż następcą prawnym większo-
ści nieistniejących już zakładów i podmiotów gospodar-
czych jest Skarb Państwa. 

Terenami poprzemysłowymi określono obszary zde-
gradowane, nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystane, 
a przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, 
która została zakończona i na których zanieczyszczenia 
rzeczywiste lub potencjalne są obecne lub mogą wystąpić 
w stopniu ograniczającym możliwości rozwoju i (lub) 
przywrócenia im funkcji gospodarczych (Założenia..., 
2003; Program rządowy..., 2004). Badaniem przekształco-
nych i zdegradowanych przez przemysłową i gospodarczą 
działalność terenów oraz opracowaniem i wdrażaniem 
zabiegów technicznych umożliwiających przywrócenie ob-
szarom i obiektom przypisanych, użytkowych funkcji 
gospodarczych i przyrodniczych zajmuje się rekultywacja. 
Koszty likwidacji skutków działalności przemysłowej oraz 
usuwania zanieczyszczeń związanych z rekultywacja i re-
witalizacją terenów poprzemysłowych oraz zdegradowa-
nych w Polsce są olbrzymie (Janikowski R., Korcz M., 
2003). Grunty zdewastowane, zdegradowane i wymaga-
jące rekultywacji są „produktem ubocznym” procesów 
restrukturyzacyjnych i w największej liczbie wystąpiły 
w województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. 
(Gorgoń J, 2005). 

Przekształcenia środowiska naturalnego w wyniku 
eksploatacji kopalin prowadzonych w Polsce dotyczyła 
głównie jej południowej części, spowodowały wystąpienie 
wieloczynnikowej degradacji środowiska, a do głównych 
form tej degradacji zalicza się zniekształcenia struktury 
ekologicznej, chemizmu gleb, budowy gruntu i rzeźby 
terenów, stosunków gruntowo-wodnych (Siuta J., Kuchar-
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ska A., 1997). Największe obciążenia wieloczynnikową 
degradacją wystąpiły na terenie województwa śląskiego 
i dolnośląskiego (Janikowski R., Korcz M., 2004). Innego 
rodzaju degradacja środowiska spowodowana stacjonowa-
niem i działalnością wojsk radzieckich, a później Federacji 
Rosyjskiej (FR), skupiła się w zachodnich i północnych 
województwach kraju. Obiektami i obszarami, które uległy 
poważnym skażeniom i zanieczyszczeniom są obiekty 
wojskowe, a szczególnie bazy magazynowe paliw na lotni-
skach, bazy transportowe oraz stacje tankowania samolo-
tów (Kołwzan B., et al. 2008; Pawełczyk A., et al. 2006). 
W użytkowaniu Północnej Grupy Wojsk FR znajdował się 
obszar 707 km2 (Krogulski M.L., 2001). Po wycofaniu się 
w 1993 roku wojsk FR z terytorium Polski, oszacowano 
dopiero skutki katastrofalnych zaniedbań środowiska (Pra-
ca zbiorowa, 1994). 

Likwidacja garnizonów i jednostek wojskowych Woj-
ska Polskiego przeprowadzona w ramach „Planu restruk-
turyzacji i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP 
latach 1998 – 2006”, spowodowała powstanie znacznej 
liczby nieczynnych obiektów i terenów powojskowych 
(lotniska, poligony, strzelnice, koszary, tereny szkół 
i ośrodków szkolenia). Tereny te jako niegdyś zamknięte, 
niedostępne dla mieszkańców miast i gmin, stały się dla 
lokalnych władz wyzwaniem do znalezienia im w pro-
cesach rewitalizacyjnych nowych funkcji społeczno-go-
spodarczych (Ćwiertniak R., 2010). 

Ponadto, do terenów i obiektów poprzemysłowych ze 
względu na zbliżonę problemy, zaliczone mogą zostać 
niektóre zdewastowane obiekty i tereny pozaprzemysłowe, 
takie jak np. dzikie składowiska odpadów przemysłowych 
o niewiadomym pochodzeniu. 

Dolny Śląsk, podobnie jak Górny Śląsk to obszary 
występowania licznych złóż surowców i bogactw natu-
ralnych, które przez lata były przedmiotem intensywnej 
eksploatacji przemysłowej. Pozostałością po tej działal-
ności jest zdewastowane środowisko i pozostawione tereny 
i obiekty poprzemysłowe, często porzucone m.in. hałdy, 
wyrobiska, osadniki, składowiska odpadów, grunty po-
zbawione wartości użytkowej, zdekapitalizowane i zdewa-
stowane budowle przemysłowe (budowle „widma”), itp. 
Obiekty te stanowią zagrożenie dla środowiska, dla 
zdrowia ludzi i zwierząt, a nawet dla ich życia. Stanowią 
też barierę uniemożliwiającą właściwe gospodarowanie 
terenem. Skala tych problemów mimo upływu ponad dwu-
dziestu kilku lat od transformacji ustrojowej w woje-
wództwie dolnośląskim jest bardzo duża, a dalsza degra-
dacja środowiska generuje określone straty gospodarcze 
i społeczne. 

Bezczynność w tym zakresie – choćby usprawie-
dliwiona – powoduje, że „reprodukcja zdewastowanego 
środowiska staje się w miarę upływu czasu tak kosztowna, 
że nie można jej już rozpatrywać w kategoriach opła-
calności i efektywności ekonomicznej i sozologicznej, ale 
jedynie w kategorii efektywności społecznej, której treścią 
jest właśnie skuteczność działania i która za wszelką cenę 
(bez względu na koszt) nakazuje ratować środowisko (po-
dobnie jak życie, zdrowie, wolność i kulturę materialną) 
przed ekologiczną katastrofą.” (Piontek F., 1994). 

Na Dolnym Śląsku klasycznym, książkowym przy-
kładem występowania terenów poprzemysłowych i zde-
gradowanych jest aglomeracja wałbrzyska. Istniejący tam 

przez wieki przemysł górniczy spowodował przekształ-
cenia i istotne zmiany w strukturze krajobrazu oraz kształ-
towaniu przestrzeni (Żarska B., 2005). Najbardziej zdegra-
dowanym terenem w mieście jest jego centralno-zachodnia 
część. Są to obszary w znacznej mierze silnie przekształ-
cone, głównie pokopalniane z zabudową przemysłową 
i infrastrukturą drogową. (Medwecka M. et al.,2010). Do 
terenów pokopalnianych, pozostałych po przemyśle gór-
niczym zalicza się tereny, które były częścią procesu 
produkcyjnego. Autorki publikacji (Gorgoń J., Staszew-
ska-Sikorska 2007) zaliczają do nich„ szyby kopalniane, 
odkrywki, zwałowiska, składowiska, zbiorniki wodne, jak 
również tereny zabudowane przez obiekty, urządzenia 
i konstrukcje inżynierskie oraz obszary zajmowane przez 
całą towarzyszącą infrastrukturę, m.in.: torowiska, drogi, 
place składowe i przeładunkowe”. 
 
2. Charakterystyka województwa dolnośląskiego 
Położenie 

Dolny Śląsk położony w południowo-zachodniej czę-
ści kraju, graniczy z Niemcami i Czechami. Przez jego 
terytorium przebiegają główne europejskie szlaki komu-
nikacyjne ze wschodu na zachód i z południa na północ. 
Powierzchnia województwa – 19 947,8 km2 (jest to 6,4% 
powierzchni całego kraju). Region liczy 2 970,1 tys. miesz-
kańców (7,1% ludności Polski), a gęstość zaludnienia – 
149 osób/km2 – jest wyższa od średniej krajowej – 124 
osoby/km2 (www.umwd.dolnyslask.pl). Dolny Śląsk to 
169 gmin, w tym 36 miejskich, 53 miejsko-wiejskich, 80 
wiejskich i 29 powiatów (26 ziemskich i 3 grodzkie). 
 
3. Charakterystyka Wałbrzycha 
Położenie 

Miasto Wałbrzych, jeden z ważniejszych ośrodków 
w województwie dolnośląskim, położone jest w centralnej 
części Sudetów Środkowych w Kotlinie Wałbrzyskiej, 
w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Ulokowany 
wśród lasów, wokół miasta rozciągają się Góry Wałbrzys-
kie. Wałbrzych jest jednym z najbardziej zielonych miast 
w Polsce, w obrębie miasta położone są cztery parki miej-
skie oraz liczne tereny leśne, które łącznie z użytkami 
rolnymi stanowią ok. 65% jego całkowitej powierzchni 
(Aktualizacja..., 2010). Powierzchnia miasta wynosi ok. 
85 km², a jego granice administracyjne przebiegają nie-
kiedy naturalnymi zboczami, oraz grzbietami gór. Wał-
brzych posiada korzystne położenie komunikacyjne w po-
bliżu skrzyżowania autostrad – A4 (40 km) i planowanej 
A3 (29 km), które połączą Polskę ze wschodu na zachód 
i z północy na południe. 
 
4. Cel i przedmiot pracy 

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji for-
malno-merytorycznych oraz technicznych podstaw stra-
tegii racjonalnego gospodarowania terenami i obiektami 
poprzemysłowymi w województwie dolnośląskim oraz 
opracowanie modelu procedur rewitalizacji zdegradowa-
nych terenów poprzemysłowych na przykładzie Wałbrzy-
cha i wykazanie, że zdegradowane tereny pokopalniane 
mają szansę na ponowne wykorzystanie. 

Drogą do tych celów powinno być podjęcie okre-
ślonego algorytmu postępowania według przedstawionych 
poniżej procedur: 
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1. sondaż świadomości i oczekiwań lokalnych społecz-
ności wobec istniejących terenów i obiektów po-
przemysłowych, przeprowadzenie właściwych szko-
leń uświadamiających wagę istniejących zagrożeń 
oraz korzyści wynikających z realizacji zadań zmie-
rzających finalnie do rewitalizacji , 

2. szeroko pojęta identyfikacja (inwentaryzacja) poprze-
mysłowych terenów i obiektów wraz ze wskaźniko-
wą oceną ich wpływu na środowisko, archiwizowanie 
danych, 

3. dobór narzędzi hierarchizacji priorytetów. Na tej pod-
stawie możliwe jest zidentyfikowanie skali występu-
jących problemów, pilność i możliwości wykonania 
prac rekultywacyjnych i rewaloryzacyjnych. Dla 
władz i organów decydenckich istotne są wykorzy-
stane narzędzia pozwalające, w sposób obiektywny 
na opracowanie listy rankingowej obiektów, ułożonej 
według znaczenia dla środowiska, potrzeby i pilności 
działań, włączających obiekt w gospodarczą strukturę 
regionu, 

4. synteza zebranych danych w celu opracowania stra-
tegii gospodarczej rewitalizacji terenów poprzemysło-
wych w objętym analizą rejonie, 

5. zabezpieczenie finansowania poszczególnych projek-
tów, 

6. realizacja poszczególnych projektów rewitalizacji – 
kolejność według przyjętej listy rankingowej, (wybór 
przedmiotu wdrożenia, projekt techniczny wdrożenia 
wraz z obmiarem robót i kosztorysem, uzgodnienia, 
wybór wykonawcy, rejestracja problemów i działania 
„mechanizmów” administracyjnych, prawnych, tech-
nicznych, 

7. ocena efektów poszczególnych projektów i korekta 
kolejnych realizacji. 

 
Zakres podejmowanych prac powinien obejmować 

działania polegające na wiarygodnej, udokumentowanej 
ocenie aktualnej sytuacji dotyczącej „porzuconych”, zde-
gradowanych lub zdewastowanych terenów i obiektów 
poprzemysłowych. Dane zasilające bazę powinny pocho-
dzić z urzędów publicznych oraz z realizowanych badań 
terenowych i laboratoryjnych specjalnie wykonywanych 
na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia. 

Beneficjentem działań strategii gospodarczej na rzecz 
rewitalizacji terenów poprzemysłowych w skali lokalnej 
jest miejscowa społeczność (gmina, władze miasta). 

Przedmiotem projektu są obiekty i tereny zdewasto-
wane i zdegradowane, występujące na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego, a które są „dziedzictwem” takich 
gałęzi przemysłu, jak: 

1. górnictwo i przetwórstwo surowców mineralnych, 
2. górnictwo i przetwórstwo surowców energetycznych, 

w tym rud uranu, 
3. produkcja energii elektrycznej i cieplnej, 
4. chemia i branże pokrewne, 
5. metalurgia, 
6. rolnictwo i przemysł spożywczy, 
7. przetwórstwo drewna i papiernictwo. 

 
W skali pilotażowej projekt może zostać zweryfiko-

wany przez wdrożenie go na obszarze Wałbrzycha, gdzie 
eksploatacja surowców (głównie węgla kamiennego, antra-

cytu) została przed laty zaniechana. Pozostało wiele obiek-
tów poprzemysłowych, a największe zmiany nastąpiły na 
skutek przekształcenia powierzchni terenu. W Wałbrzychu 
obok górnictwa podziemnego są również widoczne pozo-
stałości napowierzchniowe: nieczynny kamieniołom porfiru 
Wałbrzych Podgórze oraz hałdy, osadniki i zwałowiska 
pokopalniane Wałbrzyskich Kopalni Węgla Kamiennego, 
niecki z osiadania, zapadliska oraz wyrobiska o różnych 
rozmiarach (Aktualizacja..., 2010). Hałdy i osadniki poko-
palniane zajmują łącznie powierzchnię około 380 ha, a ich 
kubatura wynosi ponad 90 mln m3 (Wójcik J., 2008). Więk-
szość obszaru dzielnic Sobięcin i Gaj zajmują wyrobiska, 
zwałowiska, osadniki i zbiorniki poflotacyjne. Na tym tere-
nie znajdują się trzy osadniki (Program… 2004): 

∗ „Victoria” (powierzchnia całkowita 15 ha, po-
wierzchnia użytkowa to 2 kwatery - 6,5 ha i 6,2 ha), 

∗ „Centralny” (powierzchnia wraz z koroną to 31 ha, 
zbiornik odpadów węglowych po procesie wzbo-
gacania), 

∗ „1-go Maja” (powierzchnia 10 ha i pojemność 
8000 tys. m3). 

 
Lista rankingowa wiązać się powinna ze świadomym 

podejmowaniem działań i decyzji oraz wyselekcjonowa-
niem takich obiektów, które ze względu na swoje cechy 
kwalifikują się do natychmiastowej rewitalizacji, ale rów-
nież takich, dla których proces ten przyniesie największe 
korzyści tak z punktu widzenia ekologicznego jak i spo-
łeczno-gospodarczego. 
 
5. Oczekiwane efekty 

Naczelną zasadą przyjętą w aktualizacji programu 
ochrony środowiska dla Wałbrzycha spełniającą założenia 
przedkładanej propozycji jest zasada zrównoważonego 
rozwoju realizowana w celu umożliwienia lepszego zago-
spodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów 
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, ludzi oraz 
wiedzy) (Aktualizacja..., 2010). Zasada zrównoważonego 
rozwoju wymaga, aby gospodarowanie powierzchnią 
ziemi w różnych skalach przestrzennych począwszy od 
lokalnej, zapewniało osiąganie celów społecznych i go-
spodarczych oraz środowiskowych bez negatywnych 
oddziaływań z poszanowaniem potrzeb obecnych, jak 
i przyszłych użytkowników środowiska (Janikowski R., 
Korcz M., 2004). 

Wiedząc, że słabymi stronami powiatu wałbrzyskiego 
jest (Strategia rozwoju…,2005 ): 

∗ zdegradowane środowisko, 
∗ zbyt małe tempo rekultywacji i rewitalizacji zde-

gradowanych obszarów poprzemysłowych. 
 

Należy przeprowadzić prace wstępne w celu uzys-
kania obiektywnych argumentów niezbędnych do przygo-
towania docelowego projektu zmierzającego do: 

1. przywracania właściwego stanu środowiska lub jego 
poszczególnych elementów, 

2. racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody – 
elementami środowiska, 

3. przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom lub sta-
nom uciążliwym dla środowiska, lub powodującym 
jego dalsze niszczenie, zmiany cech fizycznych lub 
charakteru elementów przyrody. 
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Najważniejsze korzyści bezpośrednie z utworzenia 
bazy danych: 

∗ uporządkowanie zasobów mapowych, ewidencji 
terenów i obiektów poprzemysłowych z jednocze-
sną poprawą jakości danych, ich umiejscowieniem 
w przestrzeni oraz standaryzacją w skali całego 
województwa, 

∗ standaryzacja zapisu informacji do spójnego i je-
dnolitego formatu hurtowni danych DSIP, 

∗ zmniejszenie kosztów wynikających z szybkości 
dotarcia do aktualnej informacji o obiekcie, 

∗ optymalizację zarządzania, szczególnie w aspekcie 
remediacji terenów zdegradowanych działalnością 
przemysłową oraz terenów przywróconych (zre-
witalizowanych) do gospodarczego zagospoda-
rowania zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 

 
Korzyści pośrednie: 
∗ przechowywanie zintegrowanych standardów wia-

rygodnych danych pozyskanych z różnych źródeł 
oraz szybki dostęp do wielotematycznej informacji 
niezbędnej w pracy urzędu publicznego, 

∗ umożliwienie eksportu danych standardów repo-
zytorium(eksportowanie danych, 

∗ opisowych standardów graficznych), 
∗ poprawa standardów zarządzania środowiskiem, 

z możliwością oszacowania ryzyka i niepewności, 
co jest podstawą racjonalizacji gospodarowania 
w obszarze całego regionu, 

∗ przyspieszenie reakcji w sytuacjach nadzwyczaj-
nych, 

∗ poprawa w zakresie wymiany informacji, zwłasz-
cza między administracją państwową i samorzą-
dową wyższego i niższego szczebla, 

∗ poprawa jakości podejmowania decyzji, wiele spraw 
w regionie może być podejmowanych poprzez łącza 
teleinformatyczne, wzrasta szybkość reakcji urzędu. 

 
6. Przewidywane skutki społeczno-gospodarcze 

realizacji programu 
Efektami realizacji projektu będą: 

1. „katalog poprzemysłowych terenów i obiektów 
zdewastowanych i zdegradowanych” województwa 
dolnośląskiego, opracowany w jeden zintegrowany 
sposób (w formie bazy danych), charakteryzujący się 
łatwością dostępu do danych, możliwością wybie-
rania danych według określonych potrzeb, swobodą 
uzupełniania i aktualizacji danych, 

2. podstawy formalno-merytorycznych, umożliwiające 
podejmowanie racjonalnych decyzji administracyj-
nych i gospodarczych (przede wszystkim w dziedzi-
nie zagospodarowania przestrzennego i przywrócenia 
terenów do gospodarczego wykorzystania), 

3. dostarczenie argumentacji w opiniowaniu przedsię-
wzięć gospodarczych, 

4. podstawa waloryzacji obiektów pod względem przy-
rodniczym i gospodarczym, 

5. uzasadnienie potrzeb i kolejności interwencji admi-
nistracyjnych i technicznych dotyczących obiektów 
poprzemysłowych i wywoływanych przez nie nega-
tywnych skutków środowiskowych, 

6. możliwość przedstawienia wyjściowego stanu środo-
wiska (tzw. stan „zerowy”) w pertraktacjach z po-
tencjalnym inwestorem, 

7. zainteresowanie środowisk naukowych, badawczo-
technicznych i gospodarczych oraz decydenckich 
sprawami społecznymi i gospodarczymi regionu, 

8. dostarczenie rzetelnych informacji lokalnej społecz-
ności o zdegradowanych obiektach znajdujących się 
na ich terenie i o stwarzanym przez te obiekty 
zagrożeniu, jak również o możliwości eliminacji 
zagrożeń, 

9. istnienie dokumentacji inwentaryzacyjnej i procedur, 
stwarzających warunki do gospodarczego wykorzy-
stania obiektów i terenów zdegradowanych, wykre-
ślonych dotychczas z mapy gospodarczej regionu. 
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Streszczenie 
W czasach kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną gwałtownie rośnie, poszukiwanie coraz nowszych sposobów 
pozyskania paliwa do elektrowni zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza na terenach, gdzie wciąż dominują elektrownie 
węglowe – tu „czarne złoto” jest podstawowym, często jedynym źródłem energii. Jego wydobycie jest również źródłem 
wielu problemów ekologicznych, z którymi borykają się regiony górnicze. Okazuje się jednak, że możliwe jest 
rozwiązanie obydwu problemów na raz – czyli znalezienia rozsądnej alternatywy dla braku paliw i jednocześnie 
zagospodarowania uciążliwych odpadów pokopalnianych. Przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w tego rodzaju 
działalności jest wałbrzyska spółka EKO CARBO – JULIA. 

 
Narodziny pomysłu 

Jednym z problemów z jakimi od lat boryka się miasto 
Wałbrzych jest poważne zanieczyszczenie odpadami po-
węglowymi będącymi pozostałością po kopalni „Thorez”. 
Po likwidacji kopalni w 1996 r., właścicielem osadników 
została nowo sformowana spółka „Carbo-Julia”, która z 
powodów braku zbytu dla swoich produktów ogłosiła 
upadłość w 2002 r. Syndyk masy upadłościowej sprzedał 
jej majątek prywatnemu właścicielowi w 2003 r. Na bazie 
tego majątku powstała spółka „EKO CARBO – JULIA Sp. 
z o.o. Poprzedni właściciel do 2007 r. nie dokonywał 
żadnych strategicznych inwestycji ograniczając się wy-
łącznie do eksploatacji mułu z osadników. W tym okresie 
spółka zwlekała z płaceniem należnych podatków, nie 
miała płynności finansowej, co spowodowało nagroma-
dzenie się znacznych zaległości i zadłużeń. W połowie 
2007 roku spółkę zakupili obecni właściciele, rozpoczy-
nając zupełnie nowy etap jej działalności. Uregulowane 
zostały wszystkie zobowiązania firmy. Kolejnym krokiem 
było, na podstawie wyników przeprowadzonych badań, 
zainwestowanie w nowoczesną instalację, która umożliwi 
zagospodarowanie posiadanych odpadów poflotacyjnych 

i produkcję innowacyjnego paliwa energetycznego. Tak 
narodził się projekt nazwany „Innowacyjne paliwo ener-
getyczne z odpadów poflotacyjnych”. 

Spółka posiada trzy osadniki nadpoziomowe, o po-
wierzchni 44,3 ha, położone w centrum Wałbrzycha, 
w których składowane jest około 4,1 mln ton odpadów 
poflotacyjnych węgla kamiennego. Obwałowania osadni-
ków o masie około 11,6 mln ton są zbudowane ze skał 
przywęglowych, które towarzyszyły pokładom eksploato-
wanego węgla i również nadają się do gospodarczego 
wykorzystania. Obecnie spółka prowadzi sprzedaż wydo-
bywanego mułu poflotacyjnego, pokrywając w ten sposób 
część kosztów swojej działalności. Jednak wszystkie 
działania skupione są na przygotowaniu do realizacji pla-
nowanej inwestycji. Sprzedaż surowego mułu zostanie 
wygaszona natychmiast po uruchomieniu nowej produkcji 
zapewniającej rentowność działalności. 
 
Rola węgla we współczesnej energetyce 

Węgiel w skali światowej jest wciąż najczęściej uży-
wanym paliwem energetycznym – i wszystko wskazuje na 
to, że jego zużycie będzie rosło. Około 70 procent obecnie 
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budowanych nowych elektrowni to elektrownie węglowe. 
Według aktualnych danych Europa Środkowa posiada de-
ficyt 11 milionów ton paliw, co stanowi 14% zapotrze-
bowania regionu rocznie. Tylko w 2011 roku do Polski 
sprowadzono około 15 mln ton węgla (głównie z Rosji), 
podczas gdy polski eksport – jak się szacuje – zamknął się 
wielkością ponad 9 mln ton. Polska jest importerem węgla 
netto – więcej tego surowca do Polski napływa, niż polskie 
kopalnie wysyłają za granicę. To zresztą trend ogólnoeu-
ropejski Popyt przewyższa podaż, która jest uzupełniana 
poprzez import paliw stałych z krajów trzecich np. RPA, 
Kolumbii, Australii, USA, Indonezji, Rosji. 

To wszystko powoduje, że rośnie zainteresowanie 
alternatywnymi paliwami, które mogłyby zostać wyko-
rzystane w elektrowniach węglowych i być jednocześnie 
wobec węgla konkurencyjne cenowo – choćby ze względu 
na niższe koszty transportu. Projekt spółki EKO CARBO – 
JULIA Sp. z o.o. zakłada produkcję około 220 tys. ton 
paliwa rocznie, co zostanie w bardzo łatwy sposób za-
absorbowane przez rynek. Jednym z potencjalnych od-
biorców, którzy wyrazili zainteresowanie paliwem jest 
elektrociepłownia ČEZ – Poříčí w Republice Czeskiej 
zlokalizowana w odległości 53 km od Wałbrzycha. 
Warunkiem podjęcia współpracy jest spełnienie wymagań 
jakościowych produkowanego paliwa, czego dotyczyły 
prace badawcze niniejszego projektu. 
 
Współpraca ze światem nauki 

Realizacja projektu „Innowacyjne paliwo energetycz-
ne z odpadów poflotacyjnych” odbywa się w ścisłej 
współpracy z naukowcami Politechniki Śląskiej oraz Po-
litechniki Ostrawskiej. W projekt zaangażowali się m.in.: 
prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke, prof. dr hab. inż. 
Aleksander Lutyński oraz doc. dr inż. Stanisław Bła-
szczyński z Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Od-
padów Wydziału Górnictwa i Geologii na Politechnice 
Gliwickiej. 

Ze strony czeskiej w badaniach uczestniczy dr inż. 
Bohumir Čech – zastępca dyrektora Departamentu Inżynierii 
Energetycznej na Politechnice w Ostrawie (VŠB Technical 

University of Ostrava). Jest on uznanym autorytetem na polu 
diagnostyki urządzeń energetycznych, szczególnie w odnie-
sieniu do metod optymalizacji procesów spalania i diagno-
styki tychże procesów. 

Część badawcza była niezbędna do uruchomienia, 
w części wdrożeniowej nowej instalacji do produkcji 
paliwa. Głównym celem badań była i jest poprawa 
właściwości mechanicznych i fizycznych mułu węglo-
wego, co pozwoli na zapewnienie lepszej możliwości 
transportowania, przechowywania i zwiększyłoby efek-
tywność spalania produkowanego paliwa w kotłach 
fluidalnych. Rezultatem pomyślnej realizacji części wdro-
żeniowej będzie nowa instalacja o planowanej wydajności 
powyżej 220 tys. ton paliwa rocznie, której budowa 
rozpocznie się już 1 września tego roku i ma szansę 
zakończyć się z końcem roku 2012. 

W dalszej perspektywie planowane jest utworzenie 
komórki trwałej komórki badawczo-rozwojowej w przed-
siębiorstwie, która będzie kontynuować prace rozwojowe 
a w szczególności zgłoszenie patentowe wynalazku oraz 
nowego wzoru przemysłowego. Projekt dotyczy inwestycji 
początkowej, należy do priorytetowej grupy tematycznej 
TECHNO i ma pozytywny wpływ na polityki horyzontal-
ne (art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006). 
 
Prace badawczo – rozwojowe 

Badania prowadzone przez spółkę ECO CARBO – 
JULIA Sp. z o.o., polegały na przetestowaniu zastosowania 
różnych sorbentów (substancji absorbujących wodę, takich 
jak wapno palone-mielone (CaO) i jego pochodne lub 
szkło wodne, krzemiany), o różnych właściwościach, które 
będą mieszane z mułem węglowym tworząc finalny 
produkt – certyfikowane paliwo. Sam muł węglowy, po 
eksploatacji z osadnika jest w stanie roboczym bardzo 
wilgotny (H2O > 23%). Jest to spowodowane częściowo 
dzięki udziałowi wody kapilarnej. Surowiec jest z tego 
powodu lepki i trudny dla transportu drogą kołową lub 
kolejową. Lepkość powoduje klejenie się surowca w kon-
takcie z elementami stalowymi i praktycznie uniemożliwia 
korzystanie z takiego surowca w elektrowniach, które nie 
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mają przystosowanych dróg transportu i nawęglania. 
W praktyce mechaniczno-fizyczne parametry mułu węglo-
wego są w końcowym rozrachunku barierą stojącą na 
drodze ich utylizacji w przemyśle energetycznym, powo-
dując nieekonomiczność spalania ich w stanie roboczym. 

W ramach prac badawczych konieczne było przepro-
wadzenie testów urządzeń mieszających różnych typów, 
ich konfiguracji wraz z testami procesów dawkowania 
sorbentów i optymalizacji ich zużycia. Uzyskany efekt 
mieszania zależny był od reakcji z wodą każdego bada-
nego sorbentu, ważnym parametrem był poziom homoge-
nizacji części sorbentów z drobnoziarnistymi frakcjami 
mułów węglowych. 

Badania rozpoczęły się od weryfikacji wyników za-
kończonych badań geologicznych, które wskazały parame-
try i cechy charakterystyczne mułu węglowego w każdym 
z trzech należących do firmy osadników. W celu przepro-
wadzenia badań konieczne było wykonanie kilku odwier-
tów i pobranie kilku tysięcy ton mułu węglowego. Pobrane 
próbki zostały przeanalizowane pod kątem zawartości 
wody, zawartości popiołu, zawartości siarki oraz innych 
pierwiastków (związków) chemicznych. Następnie z prób-
kami mieszane były różne rodzaje sorbentów. Podczas 
mieszania dokonywana była ocena stopnia zużycia energii 
i czas procesu domieszania, ilość używanego sorbentu, 
jego cena i właściwości oraz stabilność i trwałość utrzy-
mywania parametrów charakterystycznych uzyskanego 
produktu finalnego. Badane były również właściwości 
uzyskanego paliwa stałego – jego właściwości energe-
tyczne i zdolność transportowa, czyli odporność na różne 
czynniki i warunki atmosferyczne. 

Ostatecznie wybrana metoda domieszania wraz z pro-
jektem najbardziej opłacalnej i wydajnej linii produkcyjnej 
oraz wybrana substancja absorbująca musiała zostać 
sprawdzona i przebadana w dużej skali (próbka ponad 
5.000 ton). Tą część badań wykonano na instalacji wy-
najętej od innego podmiotu. 
 
Badanie palności 

Najważniejszym elementem badań było sprawdzanie 
palności finalnego produktu w kotłach fluidalnych. Ba-
danie odbywało się w elektrociepłowni ČEZ, a.s. v Poříčí 
w Republice Czeskiej. W tym celu wyprodukowano i prze-
transportowano do elektrowni około 5.500 ton produktu 
końcowego. Badanie palności odbywało się w dwóch 
etapach. 

W pierwszym 500 ton paliwa zostało przygotowane, 
przetransportowane i przetestowane, ze szczególnym 
uwzględnieniem właściwości transportowych produktu. 

W drugim etapie 5 tys. ton zostało przygotowane, prze-
transportowane i przetestowane w elektrowni, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na charakterystykę spalania 
i możliwość wykorzystywania paliwa w połączeniu z pro-
duktami paliwowymi z biomasy. 

W celu umożliwienia testów palności firma musiała 
uzyskać certyfikat wydawany przez VVUU (Czechy – 
Naukowo-Badawczy Instytut Węglowy), dopuszczający 
produkt do użycia w elektrowni. Uzyskanie tego certyfi-
katu zapewni również zbyt na rynku paliw energetycznych. 
Spółka zleciła przeprowadzenie badań palności Politech-
nice w Ostrawie. Pracami kierował dr. inż. Bohumír Čech. 
Pod jego kierownictwem Politechnika opracowała i opu-
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blikowała pełne wyniki badań jako naukowy materiał na 
temat spalania paliw alternatywnych przygotowywanych 
w oparciu o domieszanie mułu węglowego z substancjami 
absorbującymi. 

Przeprowadzenie badań z należącym do firmy mułem 
było absolutnie konieczne. Nawet jeśli badania o podobnym 
zakresie były wykonywane już wcześniej przez inne pod-
mioty, nie było możliwe bezpośrednie wykorzystanie ich 
efektów. Każdy projekt zmierzający do wykorzystania mułu 
węglowego jest unikatowy i niepowtarzalny, ze względu na 
bardzo różne charakterystyczne cechy mułu węglowego 
pochodzącego z różnych źródeł. Warto zauważyć, że nawet 
w przypadku należących do firmy osadników, umiejsco-
wionych w bardzo bliskiej odległości, parametry charakte-
rystyczne mułu z każdego osadnika są różne. 

 
Paliwo przyszłości 

Rezultatem realizacji projektu „Innowacyjne paliwo 
energetyczne z odpadów poflotacyjnych” jest paliwo stałe 
otrzymywane z mułu węglowego zmieszanego z sub-
stancją absorbującą (CaO lub inną). Produkt jest łatwy 
w transporcie, a jego parametry pozwalają na wykorzysty-
wanie go do spalania w kotłach fluidalnych pracujących 
w elektrowniach. Paliwo zapewnia niski poziom emisji 
tlenków siarki podczas procesu spalania. Ważną zaletą jest 
wysoka zawartość popiołu w porównaniu do węgla bru-
natnego lub lignitu. Parametry te predysponują produkt 
jako paliwo spalane wspólnie z paliwem pochodzącym 
z biomasy. Wartość opałowa w stanie roboczym (Qr

i) bę-
dzie osiągała ok. 10 – 12 GJ na tonę, co jest wartością 
lepszą niż w przypadku lignitu i jest porównywalna dla 
przemysłowych mieszanek węgla brunatnego, z którego 
obecnie korzysta przemysł energetyczny. Dodatkowo pro-
dukt jest bardzo konkurencyjny ze względu na atrakcyjną 
cenę i niską zawartość siarki. Jej emisja będzie dodatkowo 
ograniczona w procesie spalania ze względu na reakcję 
z zawartym w paliwie wapnem. Korzystnym elementem, 
który może spowodować wzrost zainteresowania po stro-
nie elektrociepłowni może być bardzo drobna frakcja pro-
dukowanego paliwa. 
 
Ekonomia przedsięwzięcia – popyt i podaż 

Przewagą spółki EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. 
jest fakt, że posiada własne złoża mułu węglowego, z tego 
powodu jest niezależna od dostawców surowca produk-
cyjnego Ponadto w chwili obecnej na rynku nie prosperuje 

żadna inna spółka o podobnym charakterze działalności 
gospodarczej. Za wyjątkiem spółek przetwarzających inne 
odpady przemysłowe na terenie Górnego Śląska. 

Nowe paliwo może byś skierowane do elektrowni 
i elektrociepłowni lub cementowni z regionu Wałbrzycha, 
Wrocławia, Hradec Králové i na terenie Niemiec. Sprzedaż 
będzie miała charakter tradycyjny i będzie odbywała się na 
podstawie podpisanych długoterminowych umów na 
dostawy paliwa. Badania prowadzone na Politechnice 
w Ostrawie, pod kierownictwem dr inż. Bohumíra Čecha 
wykazały, że niewielka elektrownia taka jak ČEZ, a.s. – 
Poříčí może spalać 1000 ton paliwa dziennie, co odpo-
wiada 150.000 – 250.000 ton rocznie. Oznacza to, że tylko 
jeden klient – odbiorca wyczerpie całkowicie zdolność 
produkcyjną projektowanego zakładu. Oczywiście będzie 
to zależało od planowanego, przez właściciela elektro-
ciepłowni, procentowego zużycia paliwa w stosunku do 
całkowitego wsadu do kotła fluidalnego przy produkcji 
energii i ciepła.. W promieniu 150 km (granica opłacal-
ności ekonomicznej transportu) od siedziby zakładu spółki 
ECO CARBO – JULIA Sp. z o.o. funkcjonują elektrownie 
lub elektrociepłownie o łącznej wydajności ponad 1 000 
MWe, zdolne do spalenia około 9 mln ton węgla rocznie. 
 
Ekologia i rekultywacja 

W całym przedsięwzięciu niezwykle istotny jest as-
pekt ekologiczny. Opracowywana przez spółkę technolo-
gia produkcji stałego paliwa z mułu węglowego jest 
jednym, z niewielkiej liczby, sposobów na ekonomiczne 
i ekologiczne eksploatowanie odpadów w postaci takich 
złóż antropogenicznych. 

Realizacja projektu umożliwi również przywrócenie te-
renów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy do ich 
naturalnej funkcji użytkowej i społecznej. Osadniki z odpa-
dami poflotacyjnymi węgla znajdują się w centrum Wał-
brzycha. Po pomyślnej realizacji inwestycji firma planuje 
kontynuować badania, których celem będzie pełna rekulty-
wacja terenów po osadnikach i przeznaczenie ich na inne 
cele np. urbanistyczne. Badania te dotyczyć będą określenia 
przydatności i wyznaczenia kierunku gospodarczego wyko-
rzystania surowców skalnych pozyskanych z obwałowań 
osadników oraz kompleksowej oceny możliwości składowa-
nia popiołów z elektrowni (z kotłów fluidalnych) w wy-
robiskach osadników po wybraniu z nich mułów oraz 
doboru preparatów do konsolidacji gruntów. W tym celu 
powstanie w ramach spółki komórka badawczo-rozwojowa. 
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Innowacyjność 
Warto podkreślić innowacyjny charakter projektu fir-

my EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. Przedsięwzięcie 
spełnia wymogi innowacji procesowej i produktowej. 
Efektem jego realizacji będzie nowy produkt – paliwo 
stałe, spełniające wszystkie normy i wymogi pełnowar-
tościowego paliwa przeznaczonego do spalania w kotłach 

fluidalnych. Innowacja procesowa dotyczy wdrożenia 
zupełnie nowych w przedsiębiorstwie metod produkcji. 
Rozwiązanie spełnia wymogi innowacji w skali regionu 
ponieważ na Dolnym Śląsku nie ma takich rozwiązań – 
podobne stosowane są na Śląsku oraz poza granicami 
naszego kraju. 
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prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke1), dr inż. Ireneusz Baic1) 

Stawy osadowe wtórnymi złożami węgla energetycznego 
 
1) Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Srodowiskowego IMBiGS Katowice 
 
Słowa kluczowe: węgiel kamienny, muły węglowe, depozyty paliwowe 
 

Streszczenie: 
W Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Oddziału Zamiejscowego Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Katedrą Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej 
realizowany jest projekt badawczo-rozwojowy pt. „Identyfikacja depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym 
kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania”. W niniejszym artykule przedstawiono 
problemy związane ze zdeponowanymi w stawach osadowych mułami węglowymi. Przedstawiono też założenia 
realizowanego projektu badawczo-rozwojowego. 

 
 
1. Wprowadzenie 

Na przestrzeni ponad 100-letniej działalności gór-
nictwa węgla kamiennego na terenie Polski zmieniały się 
kryteria wartości użytkowej węgli energetycznych i kok-
sowych. Do czasu przemysłowego opanowania flotacji 
węgla koksowego (późne lata trzydzieste) drobne ziarna 
urobku, najczęściej poniżej 1,0 mm, traktowane były jako 
odpady, gdyż nie można było usunąć ówczesnymi me-
todami przeróbczymi ziarn kamienia, które w procesie 
koksowania powodowały uzyskiwanie koksu o bardzo 
słabej wytrzymałości. Drobne ziarna węgli energetycznych 
także uważane były jako odpad, aż do czasu wprowadzenia 
w energetyce kotłów pyłowych. Spalanie ich w kotłach 
rusztowych było praktycznie niemożliwe. Z tego też 
względu drobne ziarna węgli kamiennych były wysiewane 
z urobku węglowego i składowane w osadnikach ziem-
nych jako produkt nie mający możliwości gospodarczego 
wykorzystania. Po II wojnie światowej część osadników 
została wyeksploatowana; nie mniej jednak pozostało dużo 
zmagazynowanego w ten sposób węgla. Stanowi on 
w praktyce złoże wtórne – antropogeniczne. Niestety wiele 
takich złóż, ze względu na upływ czasu jest obecnie 
niezidentyfikowanych. Zostały pokryte warstwą gleby 
i roślinnością. 

W latach powojennych, gdy obiegi wodno-mułowe 
zakładów przeróbczych nie były zamknięte, powstające 
w procesach wzbogacania muły były gromadzone w osad-
nikach ziemnych. Część z nich była przedmiotem póź-
niejszej wtórnej eksploatacji. Bardzo duża część jednak 
nadal jest zdeponowana. 

Według danych szacunkowych ilość zdeponowanych 
w środowisku drobnych ziarn węglowych (mułów i mia-
łów) może wynosić do kilkuset milionów ton. W związku 
z rozwojem techniki wzbogacania i użytkowania drobnych 
ziarn węglowych, osadniki węglowe (złoża wtórne) mogą 
być ekonomicznie wykorzystane. Złoża te powinny być 
przeklasyfikowane ze statusu odpadów do statusu paliwa 
energetycznego. Wymaga to jednak podjęcia szeregu dzia-
łań polegających z jednej strony na szczegółowej inwenta-
ryzacji ilościowej i jakościowej zdeponowanych drobnych 
ziarn węgla, a z drugiej strony na opracowaniu, gdy 
stwierdzona zostanie taka potrzeba, technologii ich wzbo-
gacania na pełnowartościowe paliwo. 

2. Wytwarzanie mułów węglowych 
Urobek węglowy wydobywany na powierzchnię 

kopalni składa się z ziarn różnych wymiarów – od brył 
o wielkości kilkudziesięciu centymetrów, do ziarn poniżej 
jednego milimetra (a nawet ziarn mikronowych). To zróż-
nicowanie wynika ze sposobu mechanicznego urabiania 
pokładów węglowych. W trakcie eksploatacji podziemnej 
do urobku trafiają też ziarna skały płonnej pochodzącej 
z występujących w caliźnie węglowej przerostów kamien-
nych, a najczęściej z przybierania stropu i spągu pokładu, 
gdy jego grubość (miąższość) jest mniejsza niż wysokość 
eksploatowanej, tzw. furty (wycinanej mechanicznie gru-
bości warstwy). 

Skała płonna trafiająca do urobku węglowego jest 
zanieczyszczeniem, które musi być usunięte dla poprawy 
własności użytkowych sprzedawanego odbiorcom produk-
tu handlowego. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się 
w zakładach przeróbczych w procesach, tzw. wzbogacania 
węgla. Procesy te (wzbogacanie grawitacyjne i flotacyjne) 
prowadzone są w ośrodku wodnym. Powoduje to, że do-
datkowo (oprócz drobnych ziarn w urobku) węgiel kruszy 
się w procesach transportu pomiędzy urządzeniami w za-
kładzie przeróbczym, a także cześć urobku ulega proceso-
wi rozmywania (z uwagi na zawartość frakcji ilastych). 
Najdrobniejsze ziarna trafiają do obiegu wodno-mułowego 
zakładu przeróbczego i najczęściej są usuwane z procesu 
wzbogacania trafiając na składowiska nazywane osadni-
kami (stawami osadowymi). 

W ubiegłych latach, jak już wspomniano we wpro-
wadzeniu, ziarna mułowe (o uziarnieniu nawet poniżej 
0,035 mm) stanowiące do 60% składu ziarnowego mułów 
były traktowane jako odpady procesów przeróbczych. 
Traktowano je jako odpady, gdyż przez wiele dziesiątków 
lat nie były przedmiotem zainteresowania odbiorców. 
Większość tych odpadów była w rzeczywistości paliwem 
energetycznym. 
 
3. Muły złożami antropogenicznymi węgla 

Deponowane w stawach osadowych muły węglowe 
charakteryzowały się różną jakością. W dawnych latach 
zdarzało się, że do stawów osadowych trafiały inne niż 
pochodzące z procesów przeróbki produkty. Były to często 
odpady po spalaniu węgla w lokalnych kotłowniach lub 
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inne usuwane, np. z robót budowlanych czy innych prac 
powierzchniowych nieużyteczne produkty. W takich przy-
padkach stawy osadowe stawały się zbiornikami różnych 
odpadów i najczęściej nie przedstawiały sobą wartości 
użytkowej. Były to jednak sporadyczne przypadki, ale 
warto zdawać sobie z tego sprawę gdy rozpatrywany jest 
problem analizy przydatności zdeponowanych mułów 
w konkretnych badanych osadnikach. 

Badania jakości i składu ziarnowego niektórych mu-
łów zalegających w osadnikach pokazały, że kilkanaście 
z przebadanych w ubiegłych latach obiektów zawiera inte-
resujące choć stosunkowo niskiej jakości paliwo węglowe. 
Z tego też względu w ostatnich latach wzrosło zaintereso-
wanie ich energetycznym wykorzystaniem. Wiele osadni-
ków ziemnych było eksploatowanych, pozyskany z nich 
muł dodawany był do miałów węglowych. Tworzono mie-
szanki energetyczne albo na kopalni albo u użytkowników. 

O przydatności zdeponowanych mułów węglowych 
decydują ich parametry jakościowe: zawartość popiołu 
i siarki, wartość opałowa, zawartość wilgoci, uziarnienie 
itp. Muły te, w przypadkach niskich wartości użytecznych 
można poddać procesowi wzbogacania, w trakcie których 
można usunąć część składników balastowych (siarka, za-
nieczyszczenie kamienne). Wybór procesów wzbogacania 
(fizyczne, fizykochemiczne) zależy od właściwości ana-
lizowanych mułów. Muły o parametrach jakościowych 
przydatnych potencjalnym użytkownikom, przygotowuje 
się do transportu i późniejszego gospodarczego wykorzy-
stania, stosując takie procesy przeróbcze jak: granulowa-
nie, paletyzację, brykietowanie itp. 

Obecny stan nauki i techniki, w zakresie inżynierii 
mineralnej, pozwala już efektywnie wykorzystywać muły 
w procesach energetycznego spalania. Zdeponowane muły 
węglowe, dawny odpad, mogą bezpośrednio lub po odpo-
wiednim przygotowaniu stać się pełnowartościowym su-
rowcem energetycznym. Zdeponowane w stawach osado-
wych muły stają się wtórnym złożem węgla, tzw. złożem 
antropogenicznym. 
 
4. Założenia projektu badawczo-rozwojowego 

wykorzystania mułów węglowych 
Głównym celem realizowanego projektu, wspom-

nianego w streszczeniu jest określenie możliwości włą-
czenia do krajowego bilansu paliwowego istniejących 
depozytów mułów węglowych. Równocześnie realizacja 
projektu przyczyni się do wypełnienia zapisów Dyrektywy 
2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o od-
padach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865) 
transponującej zapisy ww. dyrektywy do ustawodawstwa 
polskiego. 

Realizacja ww. celu wymagała w pierwszej kolejności 
dokonania inwentaryzacji obiektów wraz z przeprowa-
dzeniem identyfikacji ilościowej i jakościowej zinwenta-
ryzowanych depozytów mułów węglowych. Opracowano 
model matematyczny pozwalający na obliczenie poten-
cjału energetycznego każdego badanego obiektu, co umo-
żliwia wskazanie potencjalnych odbiorców wraz z okre-
śleniem ilości możliwych dostaw. W oparciu o dokonaną 
ocenę oddziaływania zinwentaryzowanych obiektów – de-
pozytów mułów węglowych na różne komponenty środo-

wiska oraz opracowany punktowy system oceny, ustalona 
zostanie lista rankingowa obiektów stanowiących poten-
cjalnie największe zagrożenie dla środowiska uwzględnia-
jąca: stan aktualny, fazę ewentualnej eksploatacji oraz stan 
po jej zakończeniu. Określone zostaną także kierunki, 
zakres oraz wytyczne projektowe przyszłej rewitalizacji 
terenów poeksploatacyjnych. Dla zinwentaryzowanych 
oraz zidentyfikowanych i ocenionych depozytów mułów 
węglowych opracowano technologie ich wzbogacania na 
pełnowartościowe paliwo dla energetyki zawodowej, 
uwzględniające zróżnicowaną strukturę fizyczną i che-
miczną. Przewidywane jest również opracowanie techno-
logii, spełniającej wymagania norm PN-EN, gospodarcze-
go wykorzystania w drogownictwie popiołów i żużli, które 
powstaną w procesie spalania paliw z dodatkiem wzbo-
gaconych depozytów mułów węglowych. Końcowy etap 
projektu stanowić będą propozycje rozwiązań technicz-
nych, organizacyjnych i prawnych – wraz ze strategią 
rozwoju technologicznego – zmierzających do wyko-
rzystania zinwentaryzowanych ilościowo i jakościowo 
depozytów mułów węglowych w krajowym bilansie 
paliwowym (w przemyśle energetycznym). 

Realizacje projektu podzielono na dziesięć zadań: 
1. Inwentaryzacja istniejących obiektów – depozytów 

mułów węglowych w kraju wraz z określeniem ich 
stanu formalno-prawnego. 

2. Identyfikacja ilościowo-jakościowa depozytów mu-
łów węglowych. 

3. Utworzenie bazy danych zawierających informacje 
o zidentyfikowanych obiektach – depozytach mułów 
węglowych. 

4. Ocena oddziaływania obiektów – depozytów mułów 
węglowych na środowisko. 

5. Opracowanie technologii wzbogacania nagromadzo-
nych depozytów mułów węglowych na pełnowar-
tościowe paliwo dla energetyki zawodowej. 

6. Oszacowanie potencjału energetycznego zidentyfi-
kowanych depozytów mułów węglowych dla potrzeb 
energetyki zawodowej. 

7. Opracowanie rozwiązań technicznych, organizacyj-
nych i prawnych wspierających wykorzystanie istnie-
jących depozytów mułów węglowych w przemyśle 
energetycznym. 

8. Opracowanie technologii gospodarczego wykorzy-
stania popiołów i żużli powstających w procesie 
spalania paliw z dodatkiem depozytów mułów 
węglowych. 

9. Opracowanie programu rewitalizacji terenów zdegra-
dowanych po zakończeniu eksploatacji obiektów – 
depozytów mułów węglowych. 

10. Opracowanie strategii rozwoju technologicznego 
w zakresie wykorzystania depozytów mułów węglo-
wych w bilansie paliwowym kraju. 

 
Projekt rozwojowy realizowany jest od sierpnia 2009 

roku. Uzyskane już rezultaty publikowane były w cza-
sopismach specjalistycznych. Cześć z nich opisana jest też 
w niniejszym zeszycie Czasopisma Technicznego. 
 
5. Efekty realizacji projektu 

Realizacja założeń projektu pozwoli na innowacyjne 
rozwiązanie problemu zdeponowanych w środowisku mu-
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łów węglowych dzięki wykonaniu prac badawczych z za-
kresu zaawansowanych technologii pozyskiwania z mułów 
substancji węglowej, jak i gospodarczego wykorzystania 
pozostałych po procesach wzbogacania odpadów. Te-
chnologia wzbogacania zdeponowanych materiałów od-
padowych wykorzystywała będzie najnowsze maszyny 
i urządzenia oraz najnowocześniejsze odczynniki dla głę-
bokiej flotacji mułów, które pozwolą na uzyskanie kon-
centratów flotacyjnych o wysokiej koncentracji substancji 
palnej. Tak otrzymany produkt cechował się będzie wy-
sokimi walorami i będzie mógł być stosowany w naj-
nowszych technologiach bezemisyjnego spalania. 

Zastosowanie zaawansowanych technologii wzboga-
cania stanowi przykład jednego z pierwotnych kierunków 
Programu Czystych Technologii Węglowych – „Precom-
busion” rozumianej jako oczyszczanie węgla przed spala-
niem wraz z przygotowaniem paliwa węglowego o jakości 
gwarantującej utrzymanie limitów polutantów w trakcie 
procesów jego spalania. 

Natomiast gospodarcze wykorzystanie pozostałych 
po procesach wzbogacania odpadów dokonywane będzie 
w oparciu o najnowsze technologie wykorzystujące 
w pierwszym rzędzie metody mechaniczne. Odpady nie 
klasyfikujące się do zastosowania metod mechanicznych 

poddawane będą natomiast specjalistycznym procesom 
stabilizacji, cementyzacji lub przeróbce termicznej (metoda 
zeszkliwiania). Otrzymane w ten sposób produkty będą 
mogły być wykorzystywane w budownictwie drogowym 
i robotach inżynieryjnych (ziemnych), do rekultywacji 
terenów, do produkcji ceramiki budowlanej, do produkcji 
wylewek kamiennych oraz do produkcji wypełniaczy 
porowych. 

Realizacja projektu dostarczając „know-how” przy-
czyni się do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 
innowacyjnych, szczególnie w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw zainteresowanych świadczeniem usług dla 
sektora wydobywczego i energetycznego. Będzie to wy-
nikiem przeznaczenia produktu uzyskiwanego w procesie 
wzbogacania, jak i pozostałości po procesie wzbogacania 
w postaci (pełnowartościowego kruszywa) dla szerokiego 
grona odbiorców. Umożliwi również powstanie firm typu 
„spin-off” działających na bazie opracowanych w ramach 
projektu innowacyjnych technologii wykorzystania depo-
zytów mułów węglowych oraz zagospodarowania pozosta-
łości po procesie wzbogacania. Firmy te będą mogły 
świadczyć usługi dla sektora wydobywczego i energe-
tycznego przyczyniając się do upowszechnienia nowych 
technologii w gospodarce. 
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Streszczenie 
W artykule przedstawiono technologie wzbogacania odpadów mułowych i poflotacyjnych w celu uzyskania jedno-
rodnego materiału podatnego do tworzenia mieszanek energetycznych. Dodatkowo zaprezentowano technologię 
granulacja mułów węglowych pochodzących z pras komorowych w systemie produkcji ciągłej. 

 
 
1. Wprowadzenie 

Wynikiem produkcji konwencjonalnego nośnika ener-
gii, jakim jest węgiel kamienny, są między innymi odpady 
wydobywcze. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpady 
górnictwa węgla kamiennego zostały zaklasyfikowane do 
grupy 01: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydo-
bywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych 
kopalin. 

Z danych statystycznych (GUS 2011 – stan na koniec 
2010 r.) wynika, że ilość odpadów wytwarzanych przez 
sektor gospodarczy w Polsce wynosi blisko 113,5 mln ton. 
W tej masie odpady pochodzące z górnictwa węgla ka-
miennego stanowią 29,2 mln ton, czyli 25,7%. Szacuje się 
również, że 538 mln Mg tego rodzaju odpadów jest już 
zdeponowane w środowisku. Gospodarczo wykorzysta-
nych jest 91,3% odpadów powstających podczas eksplo-
atacji i przeróbki kopalin. Z tej ilości zaledwie 30% jest 
wykorzystywane przemysłowo, a prawie 70% wykorzy-
stuje się do niwelacji terenów, robót inżynierskich, czy 
tzw. „budowli ziemnych”. 

Niedoskonałość procesów wzbogacania węgla suro-
wego, szczególnie w przypadku odpadów powstałych 
w okresach wcześniejszych powoduje, że w odpadach 
znajduje się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent 
substancji węglowej. Skłoniło to do poszukiwania techno-
logii powtórnego wzbogacania odpadów, które pozwalają 
na odzysk znajdującego się w nich węgla. Poszukuje się 
również technologii pozwalającej na wykorzystanie 
odpadów bez konieczności ich głębszego wzbogacania. 
Technologie takie nie wymagają bowiem, co w obecnej 
dobie jest niezwykle istotne, znacznych ilości wody, która 
jest niezbędna w technologiach odzysku węgla. 

W większości powszechnie stosowanych metod 
wzbogacania grawitacyjnego w zakresie najdrobniejszych 
frakcji skutecznie rozdziela się ziarna większe od 0,1 mm. 
Poniżej tej granicy, przy zachowaniu odpowiednich 
parametrów technologicznych oraz przede wszystkim przy 
zastosowaniu odpowiednich urządzeń (wprowadzenie do-
datkowo siły odśrodkowej), można prowadzić skuteczny 
rozdział grawitacyjny dla ziarn mniejszych, ale głównie 
ziarn różniących się znacznie gęstością. 

Jednak najkorzystniejsze wyniki, zarówno jakości 
koncentratu jak i sprawności procesu, uzyskuje się 
w procesie wzbogacania mułów metodą flotacji. Potwier-
dziły to badania wykonane w projekcie rozwojowym 
Nr N R09 0006 06/2009 pt: „Identyfikacja potencjału ener-
getycznego depozytów mułów węglowych w bilansie 
paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego 
w zakresie ich wykorzystania”, który realizowany jest 
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego we współpracy z Katedrą Przeróbki Kopalin 
i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej. 

Obecnie na terenie kraju działa kilka podmiotów, 
które wzbogacają odpady stosując różne technologie wy-
korzystywania węgla. Technologie te zostaną opisane 
w niniejszym rozdziale. Opisane zostaną również sposoby 
pozyskiwania paliw z odpadów górnictwa węgla kamien-
nego bez ich wzbogacania. 
 
2. Pozyskiwanie węgla z odpadów mułowych 

i flotacyjnych 
Opisywana technologia stosowana była w Polsce przez 

zakład prowadzący działalność na terenie jednej z kopalń 
węgla kamiennego. Eksploatowano osadnik mułów o po-
jemności ok. 2 mln m3. Opisywana technologia może być 
stosowana do wzbogacania odpadów mułowych i flota-
cyjnych. Nadawą wprowadzaną do układu technologicznego 
wzbogacania są muły lub odpady flotacyjne powstające 
w zakładach przeróbki węgla podczas bieżącej produkcji 
lub zdeponowane w osadnikach terenowych powstałych 
w okresach wcześniejszych. W przypadku tych ostatnich 
eksploatacja osadnika prowadzona jest koparkami. Urobek 
do zakładu wzbogacania transportowany jest samochodami 
i składowany na placu buforowym, a następnie ładowany do 
zbiornika wgłębnego. W zbiorniku tym znajdują się dwa 
ślimaki dozujące materiał na przenośnik taśmowy, który 
podaje go do technologicznego ciągu wzbogacania mułu. 
Zasadnicze operacje wzbogacające poprzedzone są zabie-
gami przygotowawczymi takimi jak: rozmywanie mułu, 
wydzielenie z nadawy ciał obcych i odpadów w klasie 
>20 mm, klasyfikacja w trzech klasach: 

– 3,0 mm – traktowana jako odpad z procesu, 
– 3,0 – 0,3 mm kierowana na sita łukowe i przesie-

wacze wibracyjne w celu wstępnego odwodnienia, 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 15

– 0,3 – 0 mm kierowana do procesu wzbogacania flo-
tacyjnego. 

 
Po tych zabiegach materiał klasy 0,3 – 0 mm pod-

dawany jest dwustopniowemu, dwuproduktowemu proce-
sowi flotacji. Koncentrat z flotacji pierwszego stopnia wraz 
z wydzielonymi w procesie klasyfikacji materiałem w kla-
sie 3,0 – 0,3 mm jest odwadniany na próżniowych filtrach 
taśmowych. Koncentrat z flotacji drugiego stopnia odwad-
niany jest na bębnowych filtrach próżniowych. Wody 
z drugiego stopnia flotacji klarowane są w zagęszczaczu 
promieniowym typu Dorra. Uzyskane po odwodnieniu 
dwa materiały poddawane są procesowi suszenia. Wylew 
z zagęszczacza typu Dorra kierowany jest do stacji me-
chanicznego odwadniania w komorowych prasach filtra-
cyjnych. Pozyskany koncentrat węgla jest przedmiotem 
sprzedaży, a pozostałości iłowe z procesu flotacji (powsta-
ły odpad) kierowane są do przestrzeni po wybranym do 
wzbogacenia mule i stanowią materiał przydatny do rekul-
tywacji terenu zgodnie z istniejącym projektem technicznej 
rekultywacji. 

W procesach przeróbczych stosowane są chemiczne 
środki wspomagające. Należą do nich: 

– odczynniki flotacyjne Montanol 505 i Flotmix w mie-
szance o różnych proporcjach (najczęściej 1:1) stoso-
wane w procesie flotacji, 

– flokulant Praesol stosowany w procesie odwadniania 
próżniowego koncentratów na filtrach taśmowych 
i bębnowych oraz w procesie całkowitego klarowa-
nia wód poflotacyjnych. 

Procesy przeróbcze są w pełni zautomatyzowane 
i kompleksowo sterowane z centralnej sterowni. System 
pomiarowo-regulacyjny umożliwia zdalną kontrolę i re-
gulację pracy urządzeń. Pozwala także na szybką loka-
lizację zaistniałej w układzie technologicznym awarii. 

Układ technologiczny wyposażony jest w stację przy-
gotowania i dozowania flokulanta, która sterowana jest mi-
kroprocesorem współpracującym z komputerem głównym. 

Wyposażenie techniczne układu technologicznego 
stanowią następujące maszyny i urządzenia: bęben rozmy-
wający, trzy przesiewacze, dwa flotowniki z ośmioma 
aeratorami powietrznymi, dwa próżniowe filtry taśmowe, 
dwa próżniowe filtry bębnowe, jeden zagęszczacz typu 
Dorra z wkładami lamelowymi, sześć pras filtracyjnych, 
jedna suszarka bębnowa i jeden elektrofiltr. 

Schemat układu technologicznego przedstawiony zo-
stał na rys. 1. 

W wyniku wzbogacania odpadów uzyskuje się nastę-
pujące produkty: 

– mieszankę węglową jako koncentrat z flotacji pierw-
szego stopnia wraz z wydzielonymi w procesie 
klasyfikacji materiałem w klasie 3,0 – 0,3 mm o za-
wartości popiołu 9,0 do 13,0%, zawartości wilgoci 
25 do 30%, zawartości siarki 1,0%, 

– mieszankę węglową jako produkt z flotacji drugiego 
stopnia o zawartości popiołu 14,0 do 20,0%, zawar-
tości wilgoci 25 do 30%, zawartości siarki 1,0%. 

 
Zawartość popiołu w pozostałościach iłowych waha 

się w granicach 67,0 do 76,0%. Paleniska suszarni opalane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat układu technologicznego pozyskiwanie węgla z odpadów mułowych i flotacyjnych 
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są gazem koksowniczym, a spaliny oczyszczane są w elek-
trofiltrze o wysokiej sprawności. Procesy przeróbcze pro-
wadzone w hali wzbogacania są w pełni zautomatyzowane 
i komputerowo sterowane z pomieszczeń dyspozytorni. 
 

W opisywanym zakładzie, w ramach prac dla prze-
mysłu prowadzonych w Katedrze Przeróbki Kopalin i Uty-
lizacji Odpadów Politechniki Śląskiej, przeprowadzone 
zostały badania materiału z innego osadnika, o nieco in-
nych właściwościach, niż materiał z osadnika eksploato-
wanego przez firmę. Materiał ten był też w przeszłości 
poddany procesowi flotacji. Badania wykonano na próbie 
o masie 1540 Mg, z którego otrzymano łączny koncentrat 
o masie 634 (41,2%) Mg i odpady w ilości 906 Mg 
(58,8%). Nadawa charakteryzowała się zawartością po-
piołu w granicach od 27,0 do 29,9% i wartością opałową 
od 11 587 do 12 946 kJ/kg. Uzyskany w wyniku badań 
koncentrat charakteryzował się zawartością popiołu 
(analizy wykonywano co 60 minut) od 7,1 do 11,1% 
i wartością opałową od 21 294 do 23 204 kJ/kg. 
 
3. Pozyskiwanie paliwa z odpadów mułowych 

i flotacyjnych 
Wzbogacanie odpadów mułowych i flotacyjnych po-

chodzących z górnictwa węgla kamiennego, mające na celu 
pozyskanie pełnowartościowego węgla, nie jest jedynym 
kierunkiem efektywnego wykorzystania tych odpadów do 
celów energetycznych. 

Należy zaznaczyć, że w wyniku wzbogacania odpadów 
mułowych i flotacyjnych powstają odpady o stosunkowo 
znacznej zawartości substancji węglowej. Prowadzone bada-
nia mułów i odpadów flotacyjnych wykazały, że zawartość 
substancji węglowej w ziarnach najdrobniejszych, poniżej 
0,1 mm, nie jest radykalnie niższa od zawartości w całym 
materiale mułowym. Dlatego też, potraktowanie tej klasy 
ziarnowej jako odpadu niesie za sobą utratę pewnego, 
a w niektórych przypadkach nawet znacznego, potencjału 
energetycznego materiału. Takie podejście do wykorzysta-
nia odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego 
leży u podstaw poszukiwania metod pełnego wykorzystania 
odpadów w procesach termicznego ich przetwarzania. 

Alternatywą dla wzbogacania materiałów o tak drob-
nych ziarnach jest ich kierowanie do spalania w piecach 
fluidalnych. Kotły te projektowane są i wykonywane dla 
indywidualnego paliwa charakteryzowanego uziarnieniem 
i parametrami jakościowymi. 

Jeszcze innym sposobem wykorzystania materiału 
odpadowego o najdrobniejszych ziarnach jest takie jago 
uzdatnienie, które pozwoli na obniżenie wilgotności 
i uczyni materiał jednorodny oraz podatny na tworzenie 
mieszanek energetycznych. Jedną z metod jest technologia 
wytwarzania granulatu chroniona patentem nr PL 207 431 
B1 2 z dnia 1 czerwca 2004 r. pt.: „Sposób wytwarzania 
jednorodnych granulatów z odpadowych szlamów w celu 
ich utylizacji termicznej lub recyklingu”. Sposób granulacji 
chroniony patentem umożliwia przekształcenie odpadów 
mułowych i flotacyjnych, a więc tych o najdrobniejszym 
ziarnie i na ogół wysokim poziomie wilgotności, w 
granulat łatwy do transportu i składowania. Granulat może 
być spalany w typowych urządzeniach przemysłowych. 
W technologii tej do odpadów mułowych lub flotacyjnych 
dodawane są suche odpady drobnoziarniste oraz substancje 

aktywne chemicznie, co eliminuje konieczność termicz-
nego suszenia. Technologia wymaga zastosowania mie-
szalnika intensywnego wyposażonego w obrotową misę 
i szybkoobrotowe narzędzie mieszające umieszczone mi-
mośrodowo względem osi obrotu misy. Taka konstrukcja 
mieszalnika i sposób napędu narzędzia mieszającego wy-
musza na przetwarzanym materiale ruch planetarny po 
ruchomej obudowie. W opisywanym mieszalniku materiał 
zostaje poddany ruchowi toczącemu po powierzchni obro-
towej misy oraz po powierzchni szybko przemieszcza-
jących się względem siebie warstw mieszanego materiału. 
W wyniku opisanego ruchu materiału tworzą się po-
czątkowo mikrogranulki (zarodki), a następnie granulki 
o średnicy do ok. 8 mm. W celu uzyskania granulek 
o wymiarze większym niż 8 mm proces granulacji może 
być prowadzony w granulatorach innych konstrukcji. 
Opisywana technologia, dzięki stosowaniu wysokiej 
energii mieszania (nie mniej jak 8 kW/100 kg materiału) 
i stosunkowo wysokiej prędkości, z jaką przemieszcza się 
materiał granulowany (nie mniej jak 5 m/s) umożliwia 
efektywne wprowadzenie różnych substancji modyfiku-
jących, takich jak substancje neutralizujące, dezynfekujące 
i podnoszące wytrzymałość granulek. 

Pierwsza instalacja przemysłowa wykorzystująca opi-
saną metodę uruchomiona została w 2003 r . Zdolność 
produkcyjna zakładu wyniosła 210 000 Mg/rok. Następnie 
uruchomione instalacje granulujące odpady w innych 
kopalniach miały zdolności produkcyjne 210 000 Mg/rok, 
130 000 Mg/rok, 210 000 Mg/rok oraz ostatnio uruchomio-
na 130 000 Mg/rok. 

Inną, pozwalającą na energetyczne wykorzystanie mu-
łów i odpadów flotacyjnych o zawartości popiołu nawet 
powyżej 50%, jest technologia znana z literatury przedmio-
towej (Karpow J.: Wodougolnoje topliwo – technołogia bu-
duszczewo. Energetikai Promyszlennost Rossii 5/2007). Jest 
to technologia pozyskiwania żeli mikro i nano węglowych 
jako paliwa wodno-węglowego, które może być wykorzy-
stywane w piecach opalanych gazem lub mazutem. Stosując 
specjalne młyny rozdrabniające i kawitatory rozdrabnia się 
odpady uzyskując odpady o ziarnach mikro – od 25 do 50 
mikrometrów i nano o ziarnach od 2 do 25 mikrometrów. 

Z tak rozdrobnionego odpadu tworzona jest mie-
szanka paliwa wodno-węglowego w postaci żelu. Postać ta 
pozwala na spalenie mieszanki w piecach opalanych 
gazem lub mazutem. Skład mieszanki to: rozdrobniony 
odpad w ilości 59 – 70%, woda w ilości 29 – 40% i pla-
styfikator – 1 – 2%. Temperatura zapłonu tej mieszanki 
wynosi 450 – 650°C, a temperatura spalania 950 – 1050°C. 
Temperatura spalania wpływa na niski poziom emisji tlen-
ków azotu i siarki. Literatura podaje, że w przypadku 
spalania mieszanki wodno-węglowej emisja ta obniżona 
jest od 1,5 do 3,5 razy. Z publikacji rezultatów badań 
wynika, że stopień „spalenia” chemicznego węgla w mie-
szankach mikro i nano węgli wynosił 99%. 

Uzyskany w wyniku głębokiego rozdrobnienia i po-
łączenia z wodą żel węglowy jest łatwy w składowaniu 
(zbiorniki i baseny) i transporcie (rurociągi, cysterny). Dzięki 
temu unika się strat, które dla tych procesów w odniesieniu 
do tradycyjnych mieszanek węglowych wynoszą 1,7% 
w transporcie i 3 – 8% podczas składowania, co jest wyni-
kiem przemian chemicznych, utraty części lotnych. W pu-
blikacjach ocenia się, że poprawa efektywności spalania 
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mikro i nano węgla wpływa wydatnie na obniżenie kosztów 
pozyskania energii. Obniżenie to ocenia się na: 

–  dla EC powyżej 100 MW od 26 do 33%, 
–  dla EC poniżej 100 MW od 23,7% do 34%. 

 
Z informacji zawartych w literaturze przedmiotowej 

wynika, że na pozyskanie 1 Mg żelu konieczny jest wy-
datek energetyczny na poziomie 30 kWh. 

Przemysłowe instalacje spalające mieszanki wodno-
węglowe pracują w Rosji i Chinach. 
 
4. Granulacja mułów węglowych pochodzących 

z pras komorowych w systemie produkcji ciągłej 
Celem procesu granulowania jest zagospodarowanie 

mułów węglowych, pochodzących bezpośrednio z pras 
filtracyjnych, w sposób pozwalający na przetworzenie ich 
na użyteczny produkt handlowy lub półprodukt do pro-
dukcji mieszanek energetycznych. 
 
4.1. Przygotowanie mułów węglowych 

Produkowane na prasach filtracyjnych muły węglowe 
posiadają konsystencję ciastowatą o wilgotności (Wtr) od 
30 do 35% i kaloryczności (Qir) od 7 do 10 MJ/kg. Głów-
nym założeniem procesu granulacji mułów jest uzyskanie 
granulatu o ziarnie nie większym niż 20 mm w produkcji 
ciągłej niegenerującej przestojów przy rozładunku pras 
filtracyjnych, co w przypadku zakładu przeróbki mecha-
nicznej węgla ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
ciągłości produkcji węgla. Uzyskany na prasach filtracyj-
nych tzw. „placek mułowy” o wymiarach 1 500 × 1 500 × 
50 mm podczas rozładunku grawitacyjnie opada na do-
zownik prasy i rozpada się na kawałki o wymiarach ok. 
400 × 400 × 50 mm (tzw. „rumosz mułowy”). Z dozowni-
ka prasy „rumosz mułowy” trafia na przenośnik taśmowy 
rewersyjny, gdzie w celu dodatkowego rozluźnienia struk-
tury zainstalowano pionowe płaskowniki. 

Po przejściu przez płaskowniki „rumosz mułowy” ma 
wymiary ok. 300 × 300 × 50 mm. Muł o takich wymiarach 
jest nadal zbyt słabo rozluźniony aby mógł trafić do 
granulatora. Z tego też względu na zsuwni z przenośnika 
taśmowego zainstalowano wstępny rozdrabniacz mułów. 
Rozdrabniacz ten składa się z płaskowników tnących, 
umiejscowionych na obracającym się wale. Muł po przej-
ściu przez wstępny rozdrabniacz ma strukturę rozluźnioną 
o wielkości bryłek ok. 80 × 80 × 50 mm. 

Tak przygotowany wstępnie muł węglowy trafia na 
przenośnik taśmowy, którym transportowany jest do gra-
nulatora. Zabudowana na przenośniku waga taśmowa 
pozwala na odmierzanie ilości (masy) mułu transportowa-
nego do granulatora oraz przekazanie sygnału do podajnika 
celkowego, w celu dozowania odpowiedniej ilości spoiwa, 
które ma znaczący wpływ na przygotowanie mieszaniny 
do procesu aglomeracji. Podajnik celkowy wyposażony 
jest w przemiennik częstotliwości (falownik), którego 
zadaniem jest dobór prędkości podawania spoiwa w za-
leżności od ilości mułów trafiających do granulatora. 
 
4.2. Dozowanie spoiwa 

Ilość dodawanego do mułów spoiwa jest dozowana 
poprzez automatyczny układ sterowania i uzależniona jest 
od wilgotności „placków mułowych”, trafiających do pro-
cesu aglomeracji. Stosunek spoiwa do mułu powinien się 

mieścić w przedziale 1 – 5% ilości mułu. Spoiwem do pro-
cesu aglomeracji jest wapno palone lub inne podobne 
aktywne materiały (popiół fluidalny lotny, żużle fluidalne, 
wapno hydratyzowane, inne spoiwa zawierające aktywne 
związki wapnia). 

 
Dodatek wapna palonego do mułu węglowego z pras 

filtracyjnych oddziaływuje wielorako: 
– w pierwszej kolejności dochodzi do reakcji tworze-

nia wodorotlenku wapnia, co praktycznie oznacza 
odwodnienie mułu i adhezyjne wiązanie ziarn: 

CaO + H2O→ Ca(OH)2 
– nastepnie zachodzi reakcja karbonizacji, prowadząca 

do utwardzenia struktury aglomeratu: 
Ca(OH)2 +CO2 →CaCO3 + H2O 

– natomiast w procesie spalania aglomeratu, zawar-
te związki wapnia reagują ze związkami siarki 
i zmniejszają emisję SO2 do atmosfery, wg poniż-
szych reakcji: 

CaCO3 +SO2 → CaSO3+CO2 

2CaSO3 +O2 → CaSO4 
Spoiwo do procesu granulacji przywożone jest w auto-

cysternach i rozładowywane do silosu o pojemności 30 m3. 
Napełnianie silosu odbywa się przy pomocy instalacji rurowej 
z autocysterny, metodą pneumatyczną. Z silosu spoiwo po-
dawane jest przez podajnik ślimakowy o średnicy Ø 133 mm, 
który transportuje spoiwo do zbiornika wyrównawczego o po-
jemności 0,5 m3 zainstalowanego nad przenośnikiem taśmo-
wym. Zbiornik wyrównawczy wyposażony jest w sondy 
poziomu maksymalnego i minimalnego, w celu przekazania 
sygnału o włączeniu podajnika ślimakowego w przypadku 
gdy zostanie osiągnięty minimalny poziom spoiwa w zbior-
niku lub wyłączeniu podajnika ślimakowego w przypadku 
zapełnienia zbiornika wyrównawczego spoiwem. Zbiornik 
wyrównawczy ma za zadanie zapewnić całkowite wypełnie-
nie spoiwem podajnika celkowego przez cały czas produkcji. 
Tylko wypełniony podajnik celkowy będzie dozował od-
powiednie ilości spoiwa na wstępnie przygotowany muł 
węglowy. Rozdrobniony „rumosz mułowy”, obsypany odpo-
wiednią ilością spoiwa trafia do granulatora. 
 
4.3. Aglomeracja mułów 

Granulator wyposażony jest w łopaty w kształcie pługa, 
umiejscowione na wale biegnącym w osi granulatora. Łopa-
ty mają za zadanie posunąć i wstępnie przemieszać obsypa-
ny spoiwem muł. Dodatkowo u dołu granulatora zainstalo-
wane się na niezależnych napędach miksery rozdrabniające 
strukturę mułu, powodujące powstawanie granulatu. 

Czas mieszania uzależniony jest od regulacji wyso-
kości wysypu gotowego produktu z granulatora. Im niżej 
dna granulatora ustawimy blachę wysypową tym czas gra-
nulowania jest krótszy. Ułożenie blachy w poziomie 
wyższym, zmniejszającym szczelinę wysypową, powoduje 
dłuższy czas pozostawienia aglomeratu w granulatorze, co 
wiąże się z dokładnością mieszania lecz również ze 
zmniejszeniem wydajności. 

Proces granulowania (aglomeracji) prowadzony jest 
w systemie produkcji ciągłej nie powodując przestojów 
przy rozładunku pras filtracyjnych. Wydajność granulatora 
wynosi do 80 Mg/h i może być regulowana wysypem. Po 
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przejściu przez granulator muł ma formę sypkiego aglo-
meratu o rozluźnionej półsuchej strukturze, o wielkości 
granul nie przekraczającej 20 mm. 
 
4.4. Transport granulatu 

Powstający w wyniku granulowania mułu aglomerat, 
z granulatora trafia – poprzez zsuwnie rozdzielczą ste-
rowaną napędem AUMA – na przenośniki taśmowe, 
w celu zmieszania go w odpowiednich proporcjach z pro-
dukowanym miałem płukanym. Proces wymieszania wy-
produkowanego granulatu z miałem płukanym odbywa się 
na przesypach przenośników taśmowych. Granulat na 
przenośnikach tych łączy się z miałem płukanym, stano-
wiąc jednorodną mieszaninę. Tak przygotowana mie-
szanina trafia do załadunku na wagony lub na plac 
magazynowy o pojemności 3000 Mg, skąd przy pomocą 
ładowarki ładowana jest na samochody. 
 
4.5. Parametry techniczne granulatu 

Wytworzony z mułów węglowych z pras filtracyjnych 
produkt handlowy w postaci aglomeratu cechuje się na-
stępującymi parametrami: 

– sypka, rozluźniona, półsucha struktura, 
– wilgotność Wtr = 17 – 25 [%], 
– wielkość granul max. do 20 [mm], 
– wartość opałowa produktu – Qir = 8 – 11 [MJ/kg], 
– zawartość siarki - Str = 0,7 – 1,0 [%], 
– zawartość popiołu – Ar = 35 – 40 [%], 
– odporność na działanie czynników atmosferycznych, 
– łatwość mieszania z miałami węglowymi w celu 

otrzymania mieszanki energetycznej, 
– łatwość transportu i magazynowania. 

 
Otrzymany według prezentowanej technologii aglo-

merat jest produktem w pełni ekologicznym i prezen-

towana technologia nie powoduje pogorszenia stanu śro-
dowiska w miejscu jej przyszłego wdrożenia. Dodatkowo 
należy podkreślić, że proces produkcji aglomeratu zgodnie 
z opracowaną technologią nie będzie źródłem wtórnych 
odpadów. 

 
5. Podsumowanie 

Problem energetycznego wykorzystania odpadów po-
chodzących z górnictwa węgla kamiennego wydaje się za-
gadnieniem istotnym i obecnie docenianym. Z tego względu 
poszukiwania efektywnych metod pozwalających na wyko-
rzystanie tych odpadów jako pełnowartościowego nośnika 
energii zasługują na szczególną uwagę. Ze względu bowiem 
na niedoskonałości technologii wzbogacania węgla surowe-
go, szczególnie w okresach wcześniejszych, w odpadach 
znajduje się znaczna ilość substancji węglowej. Zaznaczyć 
należy, że bardzo często znajdujący się w odpadach węgiel 
uniemożliwia wykorzystanie odpadów w innym celu niż 
energetyczny. Koniecznym więc staje się poszukiwanie me-
tod pozwalających na odzysk substancji węglowej przez 
wzbogacenie istniejących lub powstających odpadów. Ko-
rzyść z tego zabiegu jest dwojaka. Pozyskiwany jest uży-
teczny produkt energetyczny oraz odpad jako surowiec 
o właściwościach, korzystnych w określonych technologiach 
wykorzystania. W przypadku niektórych odpadów pocho-
dzących z produkcji węgla kamiennego, tych o ziarnach 
najdrobniejszych, w których znaleźć można znaczną jeszcze 
ilość substancji węglowej, możliwe jest ich pełne wyko-
rzystanie w procesach spalania. Opisane metody, stosowane 
już na szeroką są tego najlepszym dowodem. 

Należy podkreślić, że w przypadku odpadów z bieżącej 
produkcji opisywane technologie zmniejszają wolumen de-
pozytów, a w przypadku odpadów zdeponowanych w śro-
dowisku w okresach wcześniejszych, pozwalają na zmini-
malizowanie wpływu składowisk na środowisko naturalne. 
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Streszczenie 
Przy przeróbce węgla, zwłaszcza kierowanego do koksowania, powstaje duża ilość mułów. Większość operacji 
technologicznych odbywa się bowiem w środowisku wodnym. Nieprzetworzone muły z czasów, kiedy technologie nie 
były na tak wysokim poziomie jak obecnie, oraz zrzuty awaryjne były gromadzone w zbiornikach. Było to praktykowane 
w zagłębiach węglowych w Republice Czeskiej oraz w Polsce. W artykule przedstawiono badania mające na celu 
wykorzystanie mułów węglowych w energetyce. 

 
 
Wstęp 

Po prawie pięciuset latach w 1998 r. zostało zakończone 
wydobycie w jednym z najważniejszych zagłębi węglowych 
w Polsce w okolicach Wałbrzycha. Po kopalniach pozostały 
tu jedynie zabudowania, z których niektóre są częściowo 
wykorzystywane, a niektóre z nich zostały uznane za zabytki 
techniki. Oprócz tych pozostałości są tu jeszcze zbiorniki osa-
dowe zawierające znaczną ilość mułu węglowego. Zbiorniki 
znajdujące się w okolicy dawnej kopalni Julia (Thorez) należą 
obecnie do prywatnej spółki EKO CARBO – JULIA Sp. 
z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu, która prowadzi ich systema-
tyczne wydobycie oraz finansuje badania ukierunkowane na 
znalezienie sposobów przetwarzania i wykorzystania materia-
łów ze zbiorników mułów i ich obwałowań. Do spółki należą 
zbiorniki mułu nr 2 i 3 zlokalizowane bezpośrednio w okolicy 
dawnego ZG Julia przy ulicy Wysockiego w Wałbrzychu, 
które powstały w wyniku osadzania materiału odpadowego 
z przeróbki węgla w latach 1930 – 1970. Ponadto spółka jest 
właścicielem dwukomorowego zbiornika mułu przy ulicy 
Borysławskiej, przy którym prace zostały rozpoczęte przed 
rokiem 1945, kształtowanie komory nr I zostało zakończone 
w pierwszej połowie 1970 r., a kształtowanie komory nr II 
zostało dokończone we wrześniu 1979 roku. 

Zbiorczy wykaz ilości zdeponowanych mułów węgla 
kamiennego z flotacyjnego wzbogacania węgla koksowni-
czego oraz ilości skały płonnej w wałach zbiorników mu-
łów podano w poniższej tabeli. Tabela została sporządzona 
na podstawie danych ze studium geologicznego sfinanso-
wanego przez firmę EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. 
w latach 2008 i 2010. 

Część eksperymentalna 
Celem pracy było przeanalizowanie możliwości 

ponownej flotacji mułów węglowych zdeponowanych 
w zbiornikach spółki EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o., 
a następnie ocena możliwości wykorzystania tak pozyskane-
go węgla w energetyce, ewentualnie do produkcji koksu. 

Firma EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. przekazała 
do Wydziału Przeróbki VŠB – TU Ostrava (Wyższa Szkoła 
Górnicza – Uniwersytet Techniczny Ostrava) dwie próbki 
drobnych mułów węgla kamiennego. 

Próbka nr 1 (dalej „PRÓBKA_1”) została pobrana ze 
zbiornika mułu nr 3. Lokalizacja miejsca pobrania PRÓBKI 
1 została przeprowadzona na podstawie analizy geograficz-
nej konkretnej pozycji, gdzie istniała przesłanka umiejsco-
wienia mułu węglowego o zawartości popiołu w stanie 
surowym poniżej 50%. Muł węglowy tego typu stanowi 
większość całkowitej ilości zdeponowanych mułów wę-
glowych w zbiorniku nr 3.  

Próbka nr 2 (dalej „PRÓBKA_2”) została pobrana 
ze zbiornika mułu nr 3. Lokalizacja miejsca pobrania 
PRÓBKI 2 została przeprowadzona na podstawie analizy 
geograficznej konkretnej pozycji, gdzie istniała przesłanka 
umiejscowienia mułu węglowego o zawartości popiołu 
w stanie surowym powyżej 50%. Ilość mułu węglowego 
w PRÓBCE_2 jest w zbiorniku nr 3 mała; występuje on 
przede wszystkim na brzegach zbiornika w miejscu wpły-
wu rury hydraulicznego zatłaczania. Muły te stanowią 
mniejszość i są obecnie przez firmę sprzedawane do 
produkcji materiałów budowlanych. 

Obie dostarczone do analizy próbki zostały najpierw 

[ilość w tysiącach ton] 
zbiornik mułów nr 1 Rodzaj surowca 

komora nr I komora nr II 
zbiornik mułów nr 2 zbiornik mułów nr 3 

muł węgla kamiennego 1 008 621 1 007 1 510 
muł węglowy łącznie 4 146 
materiał skalny w obwałowaniach 5 300 6 300 
Materiał skalny łącznie 11 600 
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zważone, potem wysuszone do masy stałej w temp. 105°C 
i ponownie zważone. Na podstawie otrzymanych wartości 
została obliczona zawartość wody w próbkach. PRÓBKA_1 
zawierała 25,36% wody, a PRÓBKA_2 zawierała 19,93% 
wody. Muły te były poddane dalszym analizom i testom. 

Drobne próbki mułów po wysuszeniu i zważeniu 
zostały poddane homogenizacji i podzielone. Po podziale 
zostały przygotowane próbki do zbadania uziarnienia – 
tabele i wykresy 1 i 2, określono udział popiołu oraz 
przeprowadzono próby flotacyjne – tabele 3 i 4. 

Z wyników, które znajdują się w poniższych tabelach 
i na wykresach wynika, że muły z PRÓBKI_1 o średniej 
zawartości popiołu ok. 47% są odpowiednie do flotacji. 

W warunkach podstawowej flotacji laboratoryjnej na me-
chanicznym laboratoryjnym flotowniku VRF-2 po 4 minu-
tach otrzymano 54% koncentratu o zawartości popiołu 
16,86%. Odpowiada to stopniowi uzysku czystego węgla 
jako koncentratu 83,38 %, co widać w tabeli nr 3. 

Flotacja PRÓBKI_2 nie była już tak korzystna ze 
względu na o ok. 15% większą zawartość popiołu w na-
dawie oraz z powodu gorszej zdolności flotacyjnej próbki. 
Może to być spowodowane przez to, że muł był wystawiany 
na dłuższe utlenianie przez tlen atmosferyczny, co powoduje 
pogorszenie zdolności flotacyjnej. Tu w takich samych 
warunkach uzyskano koncentrat o wychodzie tylko 29,15% 
i o zawartości popiołu prawie 25% – patrz tabela nr 4. 

Tabela 1. Skład ziarnowy. PRÓBKA_1  Wykres 1. Skład ziarnowy. PRÓBKA_1 

Klasa ziarnowa 
[mm] Wychód [%] Zawartość 

popiołu [%] 

– 0,045 58,81 70,19 

0,045 – 0,063 5,05 45,19 

0,063 – 0,125 9,12 27,25 

0,125 – 0,250 10,58 9,50 

0,250 – 0,500 7,88 5,49 

+ 0,500 8,56 4,44 

Nadawa 100,00 47,86 

Średnia zawartość popiołu bez ziarn poniżej 0,045 mm – 
15,99% 
 
 

Tabela 2. Skład ziarnowy. PRÓBKA_2  Wykres 2. Skład ziarnowy. PRÓBKA_2 

Klasa ziarnowa 
[mm] Wychód [%] Zawartość 

popiołu [%] 

– 0,045 41,35 73,73 

0,045 – 0,063 4,61 65,30 

0,063 – 0,125 12,46 64,24 

0,125 – 0,250 19,01 62,19 

0,250 – 0,500 12,41 47,33 

+ 0,500 10,16 33,40 

Nadawa 100,00 62,59 

Średnia zawartość popiołu bez ziarn poniżej 0,045 mm – 
54,74% 
 
 

Tabela 3. Wyniki flotacji mułów. PRÓBKA_1 
(zagęszczenie 100 g/dm3 , aeracja maks., odczynnik F NX 0,844 kg/t, agitacja 2 min. czas flotacji 4 min) 

Produkt Ciężar [g] Wychód [%] Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość 
paliwa [%] 

Uzysk 
popiołu [%] 

Uzysk paliwa 
[%] 

Efektywność 
[%] 

Koncentrat 54,13 54,07 16,86 83,14  19,78  83,38  63,61  

Odpad 45,99 45,93 80,50 19,50  80,22  16,62  -63,61  

Nadawa 100,12 100,00 46,09 53,91  100,00  100,00  0,00  
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Można poprawić te wyniki przy wykorzystaniu róż-
nych procesów technicznych i technologicznych, ale wiąże 
się to z dodatkowymi kosztami tych procesów. 

Przy analizach składu ziarnowego, a następnie analizie 
zawartości popiołu w poszczególnych klasach ziarnowych 
stwierdzono, że w PRÓBCE_1 wysoka zawartość popiołu 
dotyczy jedynie klas o najniższym uziarnieniu. Jeśli po-
równamy badanie flotacyjne i analizę składu ziarnowego 
PRÓBKI_1, zobaczymy, że z flotacji uzyskaliśmy 54,07% 
koncentratu o zawartości popiołu 16,86%. Jeśli oddzielimy 
ziarna poniżej 0,045 mm, np. za pomocą hydrocyklonu lub 
łukowego sita wibracyjnego, uzyskamy z materiału nad 
sitem koncentrat 49,19% z zawartością popiołu 15,99%. 
Wyniki analizy składu ziarnowego są przedstawione w ta-
beli 1 i na wykresie 1. 

W przypadku PRÓBKI_2, jak widać z tabeli 2 i wy-
kresu 2, zawartość popiołu była niekorzystna w całym 
zakresie klas ziarnowych. Jeśli brane jest pod uwagę 
spalanie, to jedynie w kotle fluidalnym, za cenę wyższych 
kosztów transportu, większej ilości paliwa oraz wywozu 
żużla i popiołu po spaleniu minimalnej ilości paliwa. 
 
Analiza właściwości energetycznych próbki 

Na podstawie wcześniejszych analiz oraz aby spraw-
dzić możliwość wykorzystania tych mułów opadowych 
w energetyce, została przeprowadzona elementarna analiza 

oraz określono temp. spalania i wartość opałową tylko dla 
materiału nad sitem +0,045 mm i koncentratu flotacyjnego 
w PRÓBCE_1. Analizy te zostały przeprowadzone w la-
boratoriach Instytutu Inżynierii Środowiskowej oraz Insty-
tutu Geologii Inżynieryjnej HGF. Wyniki są przedstawione 
w tabelach 5 i 6. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, że muł węglowy o podobnych parametrach jak 
PRÓBKA_1 można wykorzystać do reflotacji i celów 
energetycznych. Po kolejnych badaniach właściwości kok-
sowniczych można wziąć pod uwagę wykorzystanie części 
o niższej zawartości popiołu do produkcji koksu, który był 
w tym regionie wcześniej produkowany. Obecnie działa tu 
tylko jedna koksownia Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 
„Victoria” SA, która produkuje ok. 5% łącznej produkcji 
koksu w Polsce. Produkowany jest tu głównie koks od-
lewniczy + 100 mm [4], 

Dla porównania w Republice Czeskiej w warunkach 
Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego został przeprowadzony 
odwiert próbny w zbiornikach mułów w celu stwierdzenia 
ilości materiału palnego w zdeponowanych mułach. Obec-
nie trwa tam wydobycie za pomocą koparek ssących do 
zbiornika Pilňok. Wydobyty muł jest przerabiany na stacji 
hydrocyklonów, a następnie reflotowany lub dodawany do 
wzbogaconej uprzednio mieszanki energetycznej w zakła-
dzie przeróbki węgla w kopalni Darkov [1, 2, 3]. 

Tabela 4. Wyniki flotacji mułu. PRÓBKA_2 
(zagęszczenie 100 g/dm3 , aeracja maks., odczynnik F NX 0,844 kg/t, agitacja 2 min. czas flotacji 4 min) 

Produkt Ciężar [g] Wychód [%] Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość 
paliwa [%] 

Uzysk 
popiołu [%] 

Uzysk paliwa 
[%] 

Efektywność 
[%] 

Koncentrat 28,98 29,15 24,95 75,05  11,83  56,80  44,97  

Odpad 70,42 70,85 76,51 23,49  88,17  43,20  -44,97  

Nadawa 99,40 100,00 61,48 38,52  100,00  100,00  0,00  

Tabela 5. Analiza elementarna i wartość opałowa 

Nazwa próbki PRÓBKA_1 +0,045 

  Próbka w dostarczonym 
stanie Próbka bez wody Mat. palny w próbce 

Woda łącznie % 1,02   

Popiół % 14,16 0,87  

Mat. palny % 84,82 99,13 100,00 

     

Ciepło spalania kJ/kg 28201 28 492 28742 

Wart. opałowa kJ/kg 27310 27 615 27857 

     

Wodór % 4,21 4,258 4,30 

Węgiel % 69,36 70,077 70,69 

Azot % 1,33 1,341 1,35 

Tlen % 23,12 23,35 23,56 

Siarka % 0,10 < 0,10 0,10 
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Tabela 6. Analiza elementarna i wartość opałowa 

Nazwa próbki: PRÓBKA_1 K4´ konc. flot. 

  Próbka w dostarczonym 
stanie Próbka bez wody Mat. palny w próbce 

Woda łącznie % 0,85   

Popiół % 17,03 0,87  

Mat. palny % 82,12 99,13 100,00 

     

Ciepło spalania kJ/kg 28498 28 742 28994 

Wart. opałowa kJ/kg 27577 27 833 28077 

     

Wodór % 4,38 4,414 4,45 

Węgiel % 71,13 71,737 72,37 

Azot % 1,28 1,291 1,30 

Tlen % 21,40 21,59 21,78 

Siarka % 0,10 < 0,10 0,10 

Prowadzimy działania w kierunku 
 
Odzysk odpadów z flotacji węgla kamiennego za pomocą 

nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku 
naturalnemu– naprawa szkód po działaniach górniczych 

Transport produktów z recyklingu przy użyciu własnej 
bocznicy kolejowej (trzy torowy obiekt) o długości 1390m, 
zlokalizowanej na terenach należących do spółki 

Usuwamy odpady po działalności KWK Julia (Fuchs/Biały 
Kamień/Thorez) poprzez recykling ich na 
pełnowartościowy surowiec - z włączeniem ich do bilansu 
paliwowego kraju 

Działalność w kierunku eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko depozytów mułów 
węglowych, w tym głownie na wody podziemne i powierzchniowe 

Działalność badawcza z zakresu zaawansowanych technologii do pozyskiwania z mułów węglowych 
substancji węglowej, jak i gospodarczego wykorzystania pozostałych po procesach wzbogacania 
odpadów 

Działalność zgodnie z Dyrektywa 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami z przemysłu 
wydobywczego jej celem jest ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie 
i zdrowie ludzi 

Działalność w idąca kierunku uzyskania wsparcia na rekultywacje terenów zdegradowanych ze środków 
NFOSiGW 
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PALIWO XXI WIEKU  
– rozmowa z Prezesem Zarządu EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. 

Rosnące ceny energii elektrycznej i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych 
problemów z jakimi zmaga się nasza cywilizacja. Maleją zasoby paliw kopalnych, a jednocześnie 
rośnie ilość odpadów przemysłowych, z utylizacją których wiele gmin sobie po prostu nie radzi. 
W tej sytuacji na znaczeniu zyskuje nowoczesny recykling. Ten trend dotarł również do Polski – 
o szczegółach opowiada Ondřej Král, prezes zarządu EKO CARBO – JULIA, wdrażającego w ży-
cie projekt produkcji ekopaliwa z odpadów górniczych. 
 

Panie prezesie, skąd pomysł na taki właśnie profil działalności kierowanej przez Pana firmy? 
Idea narodziła się w roku 2007, kiedy spółka EKO CARBO – JULIA została przejęta przez nowego, zagranicznego 

inwestora z członkami Zarządu będącymi obywatelami Republiki Czeskiej. Bezpośrednim impulsem była chęć 
zagospodarowania należących do spółki ponad 4 mln. ton odpadów poflotacyjnych węgla kamiennego – czyli mułu 
węglowego – zlokalizowanych blisko centrum Wałbrzycha. Okazało się, że współczesna technologia umożliwia nie tylko 
ich efektywne usunięcie ze środowiska naturalnego, ale również przerobienie na korzystne i ekologiczne paliwo. Nie 
mogliśmy przejść obojętnie wobec takiej szansy i wszystkie nasze wysiłki skierowaliśmy więc właśnie w tę stronę – między 
innymi nawiązując współpracę z placówkami naukowymi specjalizującymi się w tej dziedzinie. 

Jakie to placówki i na czym polega ta współpraca? 
To Politechnika Śląska i Politechnika Ostrawska, których oddziały naukowo-badawcze od dłuższego czasu zajmują się 

problematyką wykorzystania odpadów pogórniczych do produkcji pełnowartościowych surowców. Współpracują również z 
firmami specjalizującymi się w tej dziedzinie zarówno w kraju, jak i za granicą. Badania geologiczne i analizy laboratoryjne 
wykazały, że odpady poflotacyjne składowane w Wałbrzychu nadają się do produkcji paliwa alternatywnego. Współpraca 
pozwoliła wybrać kierunek oraz technologię bezodpadowego wytwarzania paliwa stałego na potrzeby energetyki i 
ciepłownictwa, która najlepiej sprawdzi się w naszym przypadku. 

Mógłby Pan w prostych słowach wyjaśnić na czym właściwie polega produkcja paliwa z – wydawać by się mogło – 
bezużytecznego szlamu? 

Ciężko o proste słowa w przypadku połączenia kilku zachodzących jednocześnie reakcji chemicznych. Najogólniej 
mówiąc chodzi o poprawę właściwości mechanicznych i fizycznych szlamu węglowego. To z kolei zapewnia lepsze 
możliwości jego transportowania, przechowywania, a także – co najważniejsze – zwiększa efektywność spalania 
produkowanego paliwa w nowoczesnych kotłach fluidalnych CFB. Nasz projekt zakłada budowę zespołu węzłów 
technologicznych i instalacji, które pozwolą na pełne zagospodarowanie odpadów poflotacyjnych węgla. Planowana 
wydajność produkcji to ponad 220.000 tys. ton paliwa rocznie. 

Nie mieli Państwo obaw przed wkroczeniem na tak nowatorski grunt? Dla większości społeczeństwa produkcja paliwa 
z odpadów to czysta abstrakcja. 

Oczywiście, obawy były, ale było tez głębokie przekonanie – poparte solidnymi naukowymi dowodami – że projekt ma 
szanse powodzenia. W tym przekonaniu utwierdziło nas dofinansowanie projektu ze środków budżetu centralnego (PARP) 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżniła nasz 
projekt i jako dobry przykład innowacyjnego rozwiązania na rzecz ochrony środowiska i umieściła go w swojej publikacji„ 
INNOWACYJNI Dobre przykłady” (PARP Warszawa 2010). Niestety, na dokończenie prac wciąż potrzebne są relatywnie 
duże środki – łączny planowany koszt inwestycji wynosi 9,23 mln. złotych. 

Warto podkreślić, że wdrożenie projektu będzie miało nie tylko pozytywne skutki ekonomiczne, ale i ekologiczne. 
Oczywiście – wdrożenie projektu ma ogromne znaczenie dla Wałbrzycha i okolic. Pozwoli pozbyć się z bezpo-

średniego sąsiedztwa centrum ponad 4 milionów ton odpadów zdeponowanych w trzech nadpoziomowych stawach 
osadowych. Rekultywacja uwolni 44 hektary gruntów, które będą mogły być przeznaczone na cele urbanistyczne – to 
ogromny plus dla miasta. Nie tylko utylizujemy uciążliwe odpady, produkując ekologiczne paliwo ale również zwracamy 
społeczeństwu przestrzeń zdegradowaną przez przemysł wydobywczy.  

Czy uważa Pan że produkcja paliw z odpadów to przyszłość energetyki? 
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Energia w dzisiejszych czasach to towar pierwszej potrzeby. Zapo-

trzebowanie na tego typu jest ogromne. Przeprowadzone przez nas badania potwierdziły popyt na tego typu paliwo nie tylko 
w kraju ale również w Czechach. Nie ma więc obaw o ewentualną opłacalność projektu. Jeszcze raz chciałbym również 
podkreślić wymiar ekologiczny. Ochrona środowiska coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Jeżeli pojawia się możliwość 
zwrócenia miastu terenów, które będzie można wykorzystać dla dobra społeczeństwa, należy z tej szansy skorzystać. 
Ciekawa i bardzo korzystna dla środowiska może być sytuacja włączenia użycia istotnych rodzajów odpadów 
(komunalnych i innych) do programów wsparcia finansowego ze środków unijnych lub z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, na podstawie innowacyjnych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Takie rozwiązania 
spowodowałyby ogromne korzyści dla środowiska naturalnego, w sposób znaczący ograniczyłyby składowanie odpadów na 
wysypiskach i składowiskach, ukierunkowując ich zużycie w procesie recyklingu lub produkcji energii, oczywiście przy 
respektowaniu technologii BAT. 

Trudno się z tym nie zgodzić. Życzymy zatem powodzenia w realizacji projektu – i dziękujemy za rozmowę. 
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Inwentaryzacja funkcjonujących i zamkniętych 
osadników mułów węglowych 
 

Streszczenie: 
W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji funkcjonujących lub wyłączonych z eksploatacji 
osadników mułów węglowych. Przedstawiono również formułę matematyczną pozwalająca na oszacowanie 
potencjalnych ilości znajdujących się w środowisku depozytów mułów węglowych. 

 
 

W ramach realizacji projektu rozwojowego pt. „Iden-
tyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów 
węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia 
rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania” 
przeprowadzono działania mające na celu inwentaryzację 
osadników depozytów mułów węglowych. W celu usyste-
matyzowania zbieranych informacji na wstępie opracowa-
no wzór „Karty charakterystyki osadnika mułów węglo-
wych” zawierający następujące bloki tematyczne: dane 
ogólne, charakterystyka techniczno-eksploatacyjna, cha-
rakterystyka hydrogeologiczna, oddziaływanie na otacza-
jące środowisko oraz sposób prowadzenia monitoringu. 

W celu identyfikacji istniejących osadników mułów 
węglowych w pierwszej kolejności analizie zostały pod-
dane informacje zawarte w funkcjonujących bazach da-
nych, takich jak: Rejestr Obszarów Górniczych (ROG), 
Baza danych – MIDAS, Regionalny System Informacji 
Przestrzennej dla województwa śląskiego (RSIP) oraz inne 
dokumenty planistyczne, tj. sprawozdania z realizacji 
planów gospodarki odpadami, programy ochrony środo-
wiska, przeglądy ekologiczne i in. Stwierdzono, że zakres 
zawartych w ww. bazach i dokumentach planistycznych 
informacji jest zbyt ogólnikowy i może stanowić jedynie 
wskazówkę, co do informacji nt. właściciela i lokalizacji 
danego osadnika depozytów mułów węglowych. Ponadto 
stwierdzono, że zawarte w bazach danych informacje 
odnośnie ilości zdeponowanych odpadów nie są na bieżąco 
aktualizowane, co w obecnej sytuacji rynkowej (zmiana 
właściciela, eksploatacja, działania rekultywacyjne) unie-
możliwia ich wykorzystanie. 

Z tego też względu przeprowadzono ankietyzację 
wśród wybranych podmiotów gospodarczych władających 
terenami, na których zlokalizowane są osadniki depozytów 
mułów węglowych oraz instytucji w gestii których mogą 
znajdować dokumenty archiwalne. 

 
W pierwszym rzędzie ankietyzacją objęto najwięk-

szych wytwórców odpadów wydobywczych, tj. Kompania 
Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Ja-
strzębska Spółka Węglowa S.A., Południowy Koncern 
Węglowy S.A. i Lubelski Węgiel S.A. Następnie zwró-
cono się do: Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gmin 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, 
Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rozwoju Lo-
kalnego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 
Cennym źródłem informacji okazały się również Archiwa 

Wyższego Urzędu Górniczego oraz Archiwa Państwowe, 
w których analizie poddano zgromadzone materiały po 
byłych funkcjonujących instytucjach zarządzających gór-
nictwem, mianowicie Zjednoczenia i Gwarectwa Węglo-
we. Ankiety skierowano również do firm działających 
w obrębie tematyki górniczej, takich jak: Haldex S.A, 
CTL - Maczki Bór, Barosz-Gwimet S.A, Haller S.A. i in. 

Efektem przeprowadzonej ankietyzacji i wielokrot-
nych wizyt w terenie było zlokalizowanie 62 osadników 
w których zdeponowanych zostało prawie 16,5 mln Mg 
mułów węglowych.  

 
W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie zinwentaryzo-

wanych depozytów mułów węglowych bez podania infor-
macji o ich lokalizacji oraz użytkowniku z uwagi na pod-
pisane z właścicielami obiektów klauzul poufności danych. 

 
Tabela 1. Zestawienie zinwentaryzowanych depozytów 

mułów węglowych 

Lp. Numer 
osadnika 

Ilość 
osadników 

[szt.] 

Ilość zdeponowanych 
mułów węglowych 

w [Mg] 
1 K18 1 200 000 
2 K4/1-19 19 1 102 000 
3 K11/1-3 3 1 521 000 
4 K12/1-5 5 65 000 
5 K1/1-2 2 228 000 
6 K17 1 130 000 
7 K2/1-2 2 460 000 
8 K3/1-2 2 1 293 000 
9 K6 1 163 000 
10 K7 1 644 000 
11 K5/1-4 4 620 000 
12 K9/1-2 2 560 000 
13 K10 1 100 000 
14 K8 1 150 000 
15 K13 1 670 000 
16 K14 1 221 000 
17 K15 1 42 250 
18 K16 1 25 000 
19 K19/1-3 3 580 000 
20 K20 1 800 000 
21 K21 1 40 000 
22 K22/1-2 2 1 261 600 
23 K23 1 1 365 000 
24 K24/1-2 2 100 000 
25 W1/1 1 1 629 000 
26 W2/2-3 2 2 498 000 

RAZEM 62 16 467 850 
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Z uwagi na fakt, że część terenów na których de-
ponowane były muły węglowe uległa przeobrażeniom 
antropogenicznym na tereny rekreacyjne, tereny przemy-
słowe, zbiorniki wodne itp., opracowano formułę matema-
tyczną umożliwiającą szacunkowe określenie ilości mułów 
węglowych wytwarzanych w latach 1945–1989. 

 
Treść formuły przedstawia się następująco: 

( ) ]Mg[MRWWWM 0MWKM −−−⋅=  
gdzie: 
 M – ilość mułu zdeponowanego [Mg], 
 W  – produkcja węgla kamiennego [ Mg ], 
 WM – ilość węgla, który został wzbogacony 

mechanicznie i jego udział w ogólnym 
wydobyciu [%], 

 WK – ilość węgla płukanego sprzedanego, uzyskanego 
po odwodnieniu i rozklasyfikowaniu na 
sortymenty handlowe i jego udział w ogólnym 
wydobyciu [% ], 

 RMW – rozchód mułów węglowych [Mg], 
 M0 – muły z konta „0” [Mg]. 
 

Dodatkowo wprowadzono dodatkowe wskaźniki umo-
żliwiające poprawną interpretację uzyskiwanej wielkości 
produkcji mułów węglowych wyliczonej w oparciu o opra-
cowaną formułę. Należą do nich: 

 
– udział mułu w ogólnym wydobyciu [UMW] 

[%]
W

100RUMW ⋅=  

gdzie:  
 R – rozchód mułu [Mg],  
 W – wydobycie [ Mg]. 
 

– roczna zdolność przeróbcza [RZP] 

[ ]Mg/rokDTZPRZP ⋅⋅=  
gdzie: 
 ZP – zdolność przeróbcza, tj. ilość urobku możliwa 

do skierowania do procesu wzbogacania na 
mokro [Mg/h], 

 T – czas pracy dobowej zakładów przeróbczych –
przyjęto 16 h/dobę, 

 D – liczba dni wydobywczych w górnictwie w danym 
roku [doba/rok] 

 
– wykorzystanie rocznej zdolności przeróbczej [WRZP] 

[ ]%
RZP
100WMWRZP ⋅=  

gdzie: 
 WM – ilość węgla wzbogacana mechanicznie [Mg/rok] 
 RZP – roczna zdolność przeróbcza [Mg/rok]. 
 

Wszystkie sformułowane w opracowanym modelu 
wskaźniki stanowią logiczną interpretację i wynikają z ana-
lizy procesów produkcyjnych, mających miejsce w zakła-
dach przeróbczych węgla kamiennego. Szczegółowe dane 
dotyczące wielkości wydobycia (produkcji) oraz udziału 
węgla wzbogaconego mechanicznie pochodzą z wydawa-
nego corocznie opracowania pn. „Statystyka Przemysłu 
Węglowego”. 

 
W tabeli 2 zaprezentowano zbiorcze wyniki obliczeń 

za okres od 1945 do 1989 roku. W oparciu o opracowaną 
formułę oszacowano, że w latach 1945–1989 ilość zde-
ponowanych w osadnikach mułów węglowych wyniosła 
ponad 120 mln Mg. 

 
Wnioski 

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że w śro-
dowisku znajduje się ponad 16 mln Mg depozytów mułów 
węglowych, które wprost lub poprzez zastosowanie odpo-

Tabela 2. Suma bilansowa zdeponowanych w latach 1945-1989 mułów węglowych 
Suma bilansowa zdeponowanych w latach 1945- 1989 mułów węglowych [tys. Mg] 

Lata 
Wyszczególnienie 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
Suma bilansowa + suma z lat poprzednich 392 1040 1 370 2 424 3 536 3 622 3 804 

Lata 
Wyszczególnienie 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Suma bilansowa + suma z lat poprzednich 2 983 2 810 2 378 1 968 2 002 2 696 3 848 

Lata 
Wyszczególnienie 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Suma bilansowa + suma z lat poprzednich 5 205 7 125 9 341 10 493 13 058 15 906 19 251 

Lata 
Wyszczególnienie 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Suma bilansowa + suma z lat poprzednich 23 096 26 589 29 530 33 002 36 425 40 058 43 897 

Lata 
Wyszczególnienie 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Suma bilansowa + suma z lat poprzednich 47 739 50 610 53 354 56 484 60 867 65 599 70 883 

Lata 
Wyszczególnienie 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suma bilansowa + suma z lat poprzednich 70 224 74 201 79 493 84 527 89 527 95 664 101 873 

Lata 
Wyszczególnienie 1987 1988 1989 
Suma bilansowa + suma z lat poprzednich 107 870 114 220 120 069 
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wiednich technologii wzbogacania mogą stanowić cenny 
surowiec dla energetyki.  

Z kolei analiza szacunkowa, przy wykorzystaniu 
zaprezentowanej formuły matematycznej wykazała, że 
w środowisku od 1945 r. zdeponowanych zostało blisko 
120 mln Mg tego surowca, czyli 8 krotnie więcej niż zostało 
zinwentaryzowane z natury i wykazywane jest obecnie 
w oficjalnych statystykach. Należy jednak podkreślić, że 

większość terenów na których deponowane były w ubie-
głym stuleciu muły węglowe uległa przeobrażeniom antro-
pogenicznym, co uniemożliwia eksploatację i gospodarcze 
wykorzystanie znajdujących się tam mułów węglowych. 
Zostały one w części lub w całości zrekultywowane stając 
się terenami rekreacyjnymi bądź terenami na których 
prowadzona jest obecnie działalność przemysłowa lub 
usługowa. 

 
 

 
 
 
prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński, dr inż. Ireneusz Baic, dr Beata Witkowska-Kita 

Analiza jakościowa zinwentaryzowanych osadników 
mułów węglowych 
 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy jakościowej zinwentaryzowanych osadników mułów 
węglowych w zakresie parametrów chemicznych i fizycznych. 

 
 

W celu opracowania najbardziej efektywnych eko-
nomicznie technologii wzbogacania zinwentaryzowanych 
depozytów mułów węglowych przeprowadzone zostały 
szczegółowe badania jakościowe. Do ustalenia wielkości 
powierzchni oraz głębokości zalegania depozytów mułów 
węglowych wykorzystano najnowocześniejsze metody 
geofizyczne umożliwiające określenie techniką profilowań 
poziomych rozkładów złoża na różnych głębokościach, 
natomiast techniką sondowań określenie rozkładów złoża 
w płaszczyznach pionowych. 

Na rys. 1–6 zaprezentowano przykłady uzyskanych 
wyników pomiarowych. 
 

Następnie przeprowadzono badania parametrów che-
micznych i fizycznych zinwentaryzowanych depozytów 
mułów węglowych. W tym celu opracowano specjalny 
algorytm badawczy oraz określono zakres niezbędnych do 
oznaczenia parametrów chemicznych i podstawowych 
parametrów fizycznych w poszczególnych próbkach mu-
łów węglowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schematyczna lokalizacja profili badawczych na osadniku mułowym – metoda elektromagnetyczna 
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Rys. 2. Przekrój geofizyczny osadnika na linii L1, L2 i L3 do głębokości 15 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Przekrój geofizyczny osadnika na linii L4, L5 i L6 do głębokości 15 m 
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Rys. 4. Przebieg linii profilowań elektrooporowych wykonanych na osadniku mułowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Przekrój geoelektryczny L1-L2 dla osadnika mułowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Przekrój geoelektryczny L3-L4 dla osadnika mułowego 
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Dokonując identyfikacji jakościowej zdeponowanych 
w środowisku mułów węglowych analizowano ich skład 
chemiczny oznaczając zawartość: SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, 
CaO, MgO, K2O, Na2O, Sc, C, P2O5 (tabela 1) oraz za-
wartość metali (w s.m.), takich jak: arsen, bar, chrom, cyna, 
cynk, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, mo-
libden, nikiel, ołów, rtęć, wanad, wapń. Analizie poddano 
również ekstrakt wodny sporządzony z próbek mułów 
oznaczając w nim następujące parametry podstawowe, tj.: 
odczyn, przewodność, TDS, zasolenie, temperaturę, ChZTCr, 
fenole, azot amonowy, azot azotanowy(V), azot azota-
nowy(III), cyjanki wolne, chlorki, siarczany(VI), siarczki, 

chrom(VI), WWA, OWO, niejonowe SPC, anionowe SPC 
(tabela 2) oraz metale (wymienione powyżej). 
 
Metodyka badań parametrów chemicznych  

Badania parametrów chemicznych próbek mułów po-
chodzących z osadników mułowych wykonano w Ka-
tedrze Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów oraz 
w Instytucie Geologii Wydziału Górnictwa i Geologii. 
Oznaczenia były wykonywane na podstawie Polskich 
Norm oraz wg procedur badawczych opracowanych 
w specjalistycznych laboratoriach. 

Tabela 1. Wykaz metod badawczych wg Polskich Norm stosowanych do określenia składu chemicznego próbek mułów 
Lp. Składnik Metoda wg Polskich Norm 

Przygotowanie próbki do badań zgodnie z: PN-G04528/00:1977 

1 SiO2 
PN-G-04528/03:1977 
Metoda wagowa - polega na wytrąceniu kwasem solnym kwasu krzemowego z roztworu do badań, odparowaniu 
i wyprażeniu – oraz zważeniu masy krzemionki w popiele 

2 Al2O3 
PN-G-04528/04:1977 
Metoda miareczkowania kompleksometrycznego 0,05 M octanem cynku  

3 TiO2 
PN-G-04528/08:1978 
Metoda kulometryczna - polega na wytworzeniu w obecności kwasu siarkowego(VI) barwnego kompleksu związków 
jonów tytanu(IV) z wodą utlenioną i fotometrycznym pomiarze intensywności zabarwienia  

4 Fe2O3 
PN-G-04528/04:1977 
Metoda wagowa - oznaczanie żelaza opiera się na strącaniu Fe3+ z kwaśnego roztworu amoniakiem w postaci trudno 
rozpuszczalnego wodorotlenku żelaza(III) i wyprażeniu osadu w temperaturze 1173 K do Fe2O3. 

5 CaO 
PN-G-04528/06:1977 
Metoda polega na kompleksometrycznym, odmiareczkowaniu (EDTA) sumy wapnia i magnezu oraz samego wapnia 
z roztworu po odsączeniu krzemionki z przygotowanego wg normy roztworu 

6 MgO PN-G-04528/07:1977 

7 K2O 
Na2O 

PN-G-04528/10:1998  
Metoda fotometrii płomieniowej - polega na wzbudzeniu w płomieniu atomów sodu i potasu oraz pomiarze 
fotometrem płomieniowym natężenia promieniowania 

8 Sc PN-90/G04514/16  
Zawartość siarki całkowitej analizatorem LECO 

9 C 
PN-B-04481:1988  
Metoda Tiurina - metoda polega na utlenieniu węgla do CO2 w środowisku kwaśnym z zastosowaniem jako utleniaczy 
dichromianu(VI) potasu. Nadmiar utleniacza miareczkuje się solą Mohra w obecności siarczanu(VI) ferroiny. 

10 P2O5 PN-G-04528/11:1979 
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Wykaz Polskich Norm stosowanych do określenia 
składu chemicznego próbek mułów podano w tabeli 1. 

Oznaczenia zawartości pierwiastków zostały wyko-
nane metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą 
wzbudzoną indukcyjnie (ICP- AES), przy użyciu spek-
trometru JY 2000. 

W metodzie atomowej spektrometrii emisyjnej próbka 
jest ogrzewana do wysokiej temperatury, tak aby za-
chodziła nie tylko dysocjacja cząsteczek na wolne atomy, 
ale również, aby dostateczna ilość atomów lub jonów 
znalazła się w stanie wzbudzonym. Atomy i jony wy-
stępujące w stanie wzbudzonym są nietrwałe i wracając do 
stanu podstawowego emitują charakterystyczne promie-

Tabela 2. Wykaz metod oznaczenia poszczególnych parametrów podstawowych wykonywanych w ekstrakcie wodnym 
Lp. Oznaczenie Jednostka Metoda oznaczenia 
1 TDS mg/l substancje rozpuszczone w wodzie 
2 ChZTCr mg O2/l PN-ISO 6060:2006 

Metoda oznaczenia: Metoda polega na określeniu liczby miligramów dichromianu(VI) potasu 
w przeliczeniu na O2 zużytego na utlenienie związków organicznych i niektórych związków 
nieorganicznych obecnych w analizowanej wodzie. Dokładność oznaczenia: <10 mg/l; Zakres 
stosowania: dla stężenia >10 mgO2/l do700 mgO2/l  

3 fenole  mg/l Metoda fotometryczna,  
Metoda oznaczenia: Metoda polega na sprzęganiu fenolu z dwuazowaną p-nitroaniliną 
w roztworze alkalicznym; Zakres stosowania: 0,5 – 50,0 mg/l 

4 azot amonowy mgNH4
–N/l Metoda fotometryczna firmy Merck 114752.0001; Spectroquant®  

Metoda oznaczenia: w roztworach silnie zasadowych azot amonowy występuje głównie 
w formie amoniaku, który wchodzi w reakcję z środkiem chlorującym tworząc monochloraminę. 
Monochloramina z kolei reaguje z tymolem tworząc zabarwioną na niebiesko pochodną 
indofenolu, który jest oznaczany fotometrycznie. 
Zakres stosowania: 0,010 – 3,00 mg/l NH4-N  
Metoda analogiczna z EPA 350,1, APHA 4500-NH3 D i ISO 7150/1. 

5 azot 
azotanowy(V) 

mgNO3
--N/l Metoda fotometryczna firmy Merck 109713.0001; Spectroquant®;  

Metoda oznaczenia: azotany(V), w roztworze zakwaszonym kwasem siarkowym(VI) 
i fosforowym(V), reagują z 2,6 – dimetylofenolem tworząc zabarwiony na pomarańczowo 
roztwór 4 – nitro- 2,6 dimetylofenol, który jest oznaczany fotometrycznie. 
Metoda analogiczna z DIN 38405 D9 i ISO 7890/1 
Zakres stosowania: 0,10 – 25,0 mg/l NO3-N    

6 azot 
azotanowy(III) 

mgNO2
–N/l Metoda fotometryczna test firmy Hach nr 8507 – Metoda dwuazowania 

Metoda oznaczenia: azotany(III) reagują z kwasem sulfanilowym tworząc pośrednią formę soli 
diazoniowej, która w połączeniu z kwasem chromotropowym tworzy na różowo zabarwiony 
produkt oznaczany fotometrycznie. 
Metoda zaakceptowana przez EPA 44(85), 25505 
Zakres stosowania: 0,002 – 0,300 mg/l NO2-N 

7 cyjanki mgCN/l Metoda fotometryczna test firmy Hach  nr 8027 – Metoda pirydynowo-pirazolonowa 
Metoda oznaczenia: stosowany w metodzie odczynnik daje z wolnymi cyjankami produkt reakcji 
intensywnie zabarwiony na niebiesko, który jest oznaczany fotometrycznie. 
Zakres stosowania: 0,002 – 0,240 mg/l CN- 

8 chlorki mgCl/l PN-ISO 9297:1994 – metoda miareczkowa (Metoda Mohra) 
Metoda oznaczenia: metoda polega na bezpośrednim miareczkowaniu obojętnego roztworu 
zawierającego chlorki mianowanym roztworem AgNO3 w obecności jonów dichromianowych(VI). 
Zakres stosowania: 5 – 400 mg/l 

9 siarczany(VI) mgSO4/l Metoda fotometryczna test firmy Hach nr 8051; metoda z zastosowaniem SulfaVer4 
Metoda oznaczenia: Jony siarczanowe(VI) reagują z barem z SulfaVer 4 i wytrąca się 
siarczan(VI) baru w postaci osadu, który jest oznaczany fotometrycznie. 
Metoda analogiczna z EPA 375.4  
Zakres stosowania: 2 – 70 mg/l  

10 siarczki  mgS2-/l Metoda fotometryczna test firmy Hach nr 8131; Metoda z zastosowaniem błękitu metylenowego 
Metoda oznaczenia: Siarczek wodoru oraz siarczki metali rozpuszczonych w kwasie wchodzą 
w reakcję z siarczanem(VI) N, N-dietylo-p-fenylenodiaminy tworząc błękit metylenowy, który 
jest oznaczany fotometrycznie. 
Metoda analogiczna z EPA 376.2 
Zakres stosowania: 5 – 800 mg/l 

11 chrom (VI) mgCr/l Metoda fotometryczna test firmy Hach nr 8023; Metoda z 1,5-dwufenylokarbazydem  
Metoda oznaczenia: stosowany w metodzie odczynnik zawiera kwaśny bufor połączony 
z 1,5-dwufenylokarbezydem, który reaguje z chromem sześciowartościowym dając purpurowe 
zabarwienie oznaczane fotometrycznie. 
Metoda zaaprobowana przez EPA; Metoda analogiczna z USGS 1-1230-85  
Zakres stosowania: 0,01 – 0,70 mg/l Cr6+ 

12 niejonowe SPC mg/l PN-ISO 7875-2:2002 - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria)  
13 anionowe SPC mg/l  PN-EN 903:2002 – spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria) 
14 OWO mgC/l Użyta aparatura: analizator firmy Shimadzu Analyser TOC-VCSH z samplerem ASI-V 
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niowanie. Oznaczanie zawartości pierwiastka w próbce 
oparte jest na pomiarze intensywności promieniowania 
emitowanego przy charakterystycznej dla danego pier-
wiastka długości fali. Wszystkie atomy i jony będące 
w stanie wzbudzonym mogą jednocześnie emitować cha-
rakterystyczne dla nich promieniowanie. Pozwala to za-
równo na wybranie odpowiedniej dla danego pierwiastka 
długości fal, jak i na możliwość jednoczesnego pomiaru 
wielopierwiastkowego. 

 
Badania ekstraktu wodnego przeprowadzono zgodnie 

PN – EN 12457-4:2006. 
Metoda polega na badaniu porcjowym odpadów przy 

stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku ma-
teriałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji 
lub z redukcją wielkości). Wykaz metod oznaczania 
poszczególnych parametrów podstawowych w ekstrakcie 
wodnym podano w tabeli 2, natomiast oznaczanie zawar-
tości metali w ekstrakcie dokonano metodą atomowej 
spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie 
(ICP- AES), przy użyciu spektrometru JY 2000. 

Przykładowe wyniki badań laboratoryjnych 
Poniżej przedstawiono wyniki badań składu chemicz-

nego oraz oznaczenia zawartości metali (analiza bezpo-
średnia) i wyniki analizy ekstraktu wodnego dwóch próbek 
mułów węglowych pochodzących z osadnika, oznaczone-
go na potrzeby projektu symbolem K11 (próbki o nr K11/5 
i K11/8). Wyniki badań składu chemicznego próbek przed-
stawiono w tabeli 3, wyniki oznaczeń metali (analiza bez-
pośrednia) w próbce mułów przedstawiono w tabeli 4, 
a wyniki badań ekstraktu wodnego próbek mułów przed-
stawiono w tabelach 5 i 6. 

 
Metodyka badań parametrów fizycznych  

Ze zidentyfikowanych osadników mułów węglowych, 
według przyjętej zasady próbobrania, pobierano kilkadzie-
siąt próbek i dla każdej dostarczonej próbki wykonywano 
badania w zakresie podstawowej analizy jakościowej, 
polegającej na oznaczeniu: 

– zawartości wilgoci przemijającej Wex i higrosko-
pijnej Wh, 

– zawartości popiołu w stanie analitycznym Aa, robo-

Tabela 3. Wyniki badań składu chemicznego próbek mułów pochodzących z osadnika K11 (próbki o nr K11/5 i K11/8) 
Próbka z osadnika K11/5 Próbka z osadnika K11/8 Lp. Składnik Zawartości graniczne 

[%] Zawartość średnia [%] 
1 SiO2 27,81-63,96 55,69 40,79 
2 Al2O3 4,83-10,26 9,28 7,22 
3 TiO2 0,01-0,30 0,02 0,07 
4 Fe2O3 0,46-1,78 0,84 0,81 
5 CaO 0,01-0,14 0,03 0,01 
6 MgO 0,35-1,20 0,77 0,88 
7 K2O 1,19-2,98 2,98 2,52 
8 Na2O 0,32-1,33 0,79 1,31 
9 Sc 0,57-2,98 0,57 0,64 
10 C 11,15-31,80 15,53 26,50 
11 P2O5 0,001-0,015 0,003 0,015 

 
 

Tabela 4. Wyniki oznaczeń metali w próbce mułów pochodzących z osadnika K18 (próbki o nr K11/5 i K11/8) 
Próbka z osadnika K11/5 Próbka z osadnika K11/8 Lp. oznaczenie 

Wynik oznaczenia [mg/kg s.m.] 
1 arsen 15,81 16,50 
2 bar 417,92 529,60 
3 chrom 2,84 1,23 
4 cyna 3,34 3,20 
5 cynk 499,69 583,21 
6 glin 50272,21 38486,11 
7 kadm 1,51 0,96 
8 kobalt 92,67 113,20 
9 magnez 4663,84 5323,63 
10 mangan 3906,72 4361,22 
11 miedź 43,31 85,65 
12 molibden 3,33 1,23 
13 nikiel 94,12 23,63 
14 ołów 178,98 69,36 
15 rtęć < 0,017 < 0,017 
16 wanad 302,84 100,23 
17 wapń 185,34 74,41 
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czym Ar i suchym Ad, 
– zawartości siarki w stanie analitycznym St

a, robo-
czym St

r i suchym St
d, 

– zawartości części lotnych w stanie analitycznym Va, 
roboczym Vr i suchym Vd, 

– wartości opałowej w stanie analitycznym Qa, robo-
czym Qr i suchym Qd. 

 
Po analizach jakościowych mułów węglowych, dla 

próbek uśrednionych wykonano analizy granulometryczne 
i densymetryczne. W analizach tych dla każdej klasy ziar-
nowej i frakcji gęstościowej oznaczano: 

– wychody, 
– wilgoć higroskopijną Wh, 
– zawartość popiołu w stanie analitycznym Aa i su-

chym Ad, 
– zawartość siarki w stanie analitycznym St

a i suchym 
St

d, 

– zawartość części lotnych w stanie analitycznym Va 
i suchym Vd, 

– wartość opałową w stanie analitycznym Qa i suchym 
Qd. 

Badania wybranych parametrów fizyko-chemicznych 
charakteryzujących właściwości mułów przeprowadzono 
zgodnie z Polskimi Normami przedstawionymi w tabeli 7. 

 
Przykładowe wyniki badań laboratoryjnych 

Wyniki badań parametrów fizycznych, które prze-
prowadzono na pozyskanych próbkach mułów węglowych 
przedstawiono w tabelach 8 do 22. 

W tabelach 8 i 9 zaprezentowano przykładowo wyniki 
badań poszczególnych szesnastu i dwudziestu dwóch 
próbek, które pobrano z dwóch osadników oznaczonych 
symbolami K11/1 i K11/2. Były to próbki z różnych 
miejsc przedmiotowych osadników i z różnych głębokości 
zalegania. 

Tabela 5. Wyniki badań ekstraktu wodnego próbek mułów pochodzących z osadnika K11 (nr próbki K11/5) 

Lp. Składnik 
Stężenie w odcieku – 

wyniki oznaczenia przy stosunku cieczy 
do fazy stałej (L/S) = 10 l/kg 

Uwalniana ilość składnika przy L/S=10 

Parametry podstawowe 
1 odczyn 8,05 pH – 
2 przewodność  0,739 mS/cm – 
3 TDS 370 mg/l 3700 mg/kg 
4 zasolenie 0,3 g/kg – 
5 temperatura  14,9 oC – 
6 ChZTCr 40,0 mg O2/l 400 mg/kg 
7 fenole  0,36 mg/l 3,6 mg/kg 
8 azot amonowy 0,481 mgNH4

--N/l 4,81 mg/kg 
9 azot azotanowy(V) <0,1 mgNO3

--N/l <1 mg/kg 
10 azot azotanowy(III) 0,013 mgNO2

--N/l 0,13 mg/kg 
11 cyjanki wolne  0,009 mgCN/l 0,09 mg/kg 
12 chlorki 39,05 mgCl/l 390,5 mg/kg 
13 siarczany(VI) 413 mgSO4/l 4130 mg/kg 
14 siarczki  8 µgS2-/l 0,080 mg/kg 
15 chrom (VI) 0,007 mgCr/l 0,07 mg/kg 

Metale 
16 arsen <0,006 mg/l <0,06 mg/kg 
17 bar 0,088 mg/l 0,88 mg/ kg 
18 chrom <0,003 mg/l <0,03 mg/ kg 
19 cyna <0,008 mg/l <0,08 mg/ kg 
20 cynk 0,055 mg/l 0,55 mg/ kg 
21 glin 0,223 mg/l 2,23 mg/ kg 
22 kadm <0,001 mg/l <0,01 mg/ kg 
23 kobalt 0,088 mg/l 0,88 mg/ kg 
24 wapń 35,50 mg/l 355,0 mg/ kg 
25 miedź 0,022 mg/l 0,22 mg/ kg 
26 molibden <0,005 mg/l <0,05 mg/ kg 
27 nikiel 0,440 mg/l 4,40 mg/ kg 
28 ołów 0,222 mg/l 2,22 mg/ kg 
29 rtęć <0,017 mg/l <0,17 mg/ kg 
30 wanad 0,050 mg/l 0,50 mg/ kg 
31 magnez 19,630 mg/l 196,30 mg/ kg 
32 mangan 0,102 mg/l 1,02 mg/ kg 
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W tabelach 10, 11 i 12 przedstawione zostały wyniki 
zbiorcze parametrów fizyko-chemicznych mułów jako 
średnie statystyczne i odchylenia standardowe tych śred-
nich dla poszczególnych osadników mułowych. W tabeli 
10 zaprezentowano wyniki zawartości wilgoci przemija-
jącej oraz higroskopijnej mułów, w tabeli 11 parametry 
jakościowe mułów w stanie analitycznym, a w tabeli 12 

parametry jakościowe mułów w stanie roboczym. 
W tabelach 13 i 14 przedstawiono wyniki analiz granu-

lometrycznych wraz z właściwościami fizyko-chemicznymi 
w poszczególnych klasach ziarnowych dla uśrednionych 
próbek mułów pochodzących z dwóch osadników K11/1 
i K11/2 przykładowo wybranych do prezentacji. 

 

Tabela 6. Wyniki badań ekstraktu wodnego próbek mułów pochodzących z osadnika K11 (nr próbki (K11/8) 

Lp. Składnik 
Stężenie w odcieku -  

wyniki oznaczenia przy stosunku cieczy 
do fazy stałej (L/S) = 10 l/kg 

Uwalniana ilość składnika przy L/S=10 

Parametry podstawowe 
1 odczyn 7,52 pH – 
2 przewodność  0,567 mS/cm – 
3 TDS 284 mg/l 2840 mg/kg 
4 zasolenie 0,2 g/kg – 
5 temperatura  14,2 oC – 
6 ChZTCr 42,5 mg O2/l 425 mg/kg 
7 fenole  0,37 mg/l 3,7 mg/kg 
8 azot amonowy 0,834 mgNH4

--N/l 8,34 mg/kg 
9 azot azotanowy(V) 0,4 mgNO3

--N/l 4 mg/kg 
10 azot azotanowy (III) 0,013 mgNO2

--N/l 0,13 mg/kg 
11 cyjanki wolne  0,005 mgCN/l 0,05 mg/kg 
12 chlorki 88,75 mgCl/l 887,5 mg/kg 
13 siarczany(VI) 109 mgSO4/l 1090 mg/kg 
14 siarczki  13 µgS2-/l 0,130 mg/kg 
15 chrom (VI) 0,034 mgCr/l 0,34 mg/kg 

Metale 
16 arsen <0,006 mg/l <0,06 mg/kg 
17 bar 0,592 mg/l 5,92 mg/ kg 
18 chrom <0,003 mg/l <0,03 mg/ kg 
19 cyna <0,008 mg/l <0,08 mg/ kg 
20 cynk 0,229 mg/l 2,29 mg/ kg 
21 glin 1,651 mg/l 16,51 mg/ kg 
22 kadm <0,001 mg/l <0,01 mg/ kg 
23 kobalt 0,165 mg/l 1,65 mg/ kg 
24 wapń 11,15 mg/l 111,5 mg/ kg 
25 miedź 0,011 mg/l 0,11 mg/ kg 
26 molibden <0,005 mg/l <0,05 mg/ kg 
27 nikiel 0,565 mg/l 5,65 mg/ kg 
28 ołów 0,055 mg/l 0,55 mg/ kg 
29 rtęć <0,017 mg/l <0,17 mg/ kg 
30 wanad 1,220 mg/l 12,20 mg/ kg 
31 magnez 22,230 mg/l 222,30 mg/ kg 
32 mangan 0,054 mg/l 0,54 mg/ kg 

 
Tabela 7. Metody oznaczeń wg Polskich Norm dla parametrów fizycznych 

Lp. Rodzaj oznaczenia Metoda wg Polskiej Normy 
1 Przygotowanie prób do analizy PN-90/G-04502 
2 Zawartość wilgoci przemijającej PN-80/G-04511 
3 Zawartość wilgoci całkowitej PN-80/G-04511 

4 Zawartość wilgoci analitycznej PN-G-04560:1998 
PN-80/G-04511 

5 Oznaczenie zawartości popiołu PN-G-04560:1998 
PN-80/G-04512 

6 Ciepło spalania (wartość opałowa) PN-81/G-04513 

7 Zawartość części lotnych  
PN-G-04516:1998 
PN-G-04560:1998 
PN-ISO 562:2000 

8 Zawartość siarki całkowitej analizatorem LECO PN-90/G-04514/16 
9 Skład ziarnowy PN-G-04532:1958 
10 Analizy densymetryczne metoda własna 
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Tabela 8. Wyniki oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych próbek pochodzących z osadnika K11/1 
Wilgoć 

przem.[%] 
Wilgoć 

higr. [%] Zawartość popiołu [%] Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Nr 

próbki 
Wex Wh Aa Ar Ad St

a St
r St

d Va Vr Vd Qa Qr Qd 
1 24,77 1,31 37,75 28,89 38,25 0,89 0,68 0,90 19,85 15,19 20,11 19062 14590 19315
2 25,35 1,25 37,19 28,23 37,66 0,87 0,66 0,88 20,36 15,45 20,62 19414 14735 19660
3 23,83 1,40 37,87 29,37 38,41 0,85 0,66 0,86 20,43 15,85 20,72 18677 14487 18942
4 23,41 1,44 39,47 30,80 40,05 0,84 0,66 0,85 19,92 15,54 20,21 17223 13440 17475
5 25,81 1,23 35,38 26,68 35,82 1,07 0,81 1,08 21,09 15,91 21,35 20396 15383 20650
6 23,09 1,46 35,59 27,89 36,12 1,01 0,79 1,02 20,97 16,43 21,28 19800 15517 20093
7 24,63 1,33 35,46 27,20 35,94 0,86 0,66 0,87 20,27 15,55 20,54 19761 15157 20027
8 22,16 1,35 43,25 34,25 43,84 0,76 0,60 0,77 19,73 15,62 20,00 17250 13661 17486
9 21,46 1,31 37,90 30,26 38,40 0,76 0,61 0,77 20,87 16,67 21,15 19234 15359 19489
10 24,26 1,28 37,76 29,08 38,25 0,87 0,67 0,88 21,15 16,29 21,42 19546 15055 19799
11 23,20 1,26 36,03 28,13 36,49 0,93 0,73 0,94 21,17 16,53 21,44 19858 15502 20111
12 23,34 1,21 37,44 29,15 37,90 0,89 0,69 0,90 21,19 16,50 21,45 19045 14830 19278
13 20,15 0,74 59,52 47,97 59,96 1,35 1,09 1,36 12,46 10,04 12,55 13099 10556 13197
14 26,18 1,10 34,54 25,88 34,92 0,97 0,73 0,98 21,05 15,77 21,28 21209 15890 21445
15 22,56 1,24 37,79 29,73 38,26 0,91 0,72 0,92 21,14 16,63 21,41 19418 15279 19662
16 24,56 1,11 38,40 29,40 38,83 1,15 0,88 1,16 20,88 15,98 21,11 19207 14703 19423

 
 

Tabela 9. Wyniki oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych próbek pochodzących z osadnika K11/2 
Wilgoć 

przem. [%] 
Wilgoć 

higr. [%] Zawartość popiołu [%] Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Nr 

próbki 
Wex Wh Aa Ar Ad St

a St
r St

d Va Vr Vd Qa Qr Qd 
1 22,77 5,80 55,53 46,11 58,95 0,73 0,61 0,77 16,85 13,99 17,89 9842 8172 10448
2 25,86 4,74 53,60 42,28 56,27 0,63 0,50 0,66 18,05 14,24 18,95 10780 8504 11316
3 17,83 7,11 46,74 41,73 50,32 0,90 0,80 0,97 19,11 17,06 20,57 12132 10831 13061
4 22,40 7,42 40,98 34,84 44,26 1,01 0,86 1,09 21,41 18,20 23,13 14112 11999 15243
5 16,45 6,04 48,90 43,81 52,04 0,99 0,89 1,05 18,69 16,75 19,89 13208 11834 14057
6 17,55 6,19 50,12 44,43 53,43 1,04 0,92 1,11 18,24 16,17 19,44 13019 11540 13878
7 27,87 6,09 47,77 37,36 50,87 0,83 0,65 0,88 19,26 15,06 20,51 13331 10427 14196
8 28,05 5,49 52,87 40,94 55,94 0,84 0,65 0,89 17,66 13,68 18,69 12250 9486 12962
9 25,95 6,69 42,73 34,50 45,79 0,72 0,58 0,77 20,93 16,90 22,43 14650 11829 15700
10 15,70 6,09 48,29 43,65 51,42 1,17 1,06 1,25 18,76 16,96 19,98 11993 10841 12771
11 19,92 5,91 50,23 43,19 53,39 0,95 0,82 1,01 18,44 15,86 19,60 12857 11056 13665
12 27,54 6,46 44,59 35,19 47,67 0,73 0,58 0,78 20,49 16,17 21,91 15084 11904 16126
13 27,53 4,82 56,46 43,64 59,32 0,56 0,43 0,59 16,69 12,90 17,54 10702 8272 11244
14 28,47 4,96 56,59 43,28 59,54 0,76 0,58 0,80 16,12 12,33 16,96 11782 9012 12397
15 18,94 5,95 51,05 44,42 54,28 0,76 0,66 0,81 18,40 16,01 19,56 12875 11203 13690
16 25,20 5,29 55,24 44,24 58,33 0,65 0,52 0,69 17,51 14,02 18,49 11326 9071 11959
17 14,29 7,11 40,97 38,03 44,11 1,13 1,05 1,22 21,00 19,49 22,61 16735 15534 18016
18 22,51 5,69 51,08 42,49 54,16 0,91 0,76 0,96 17,99 14,96 19,08 15620 12993 16562
19 15,26 1,39 41,07 35,37 41,65 2,14 1,84 2,17 15,55 13,39 15,77 19715 16980 19993
20 26,26 5,46 58,76 46,54 62,15 0,39 0,31 0,41 15,85 12,55 16,77 10306 8163 10901
21 22,46 5,11 44,64 36,90 47,04 0,90 0,74 0,95 21,61 17,86 22,77 16961 14019 17874
22 28,58 5,93 50,36 38,95 53,53 0,63 0,49 0,67 18,44 14,26 19,60 13250 10249 14085
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Tabela 10. Zawartość wilgoci przemijającej i higroskopijnej w badanych mułach węglowych 
Nr 

osadnika Wilgoć przemijająca [%] Odchylenie standardowe 
wilgoć przem. [%] Wilgoć higroskopijna [%] Odchylenie standardowe 

wilgoć higr. [%] 
1 24,75 3,94 7,00 0,29 
2 27,69 1,32 7,92 0,40 
3 23.05 1,79 5,25 0,73 
4 20,69 1,99 3,73 0,97 
5 19,47 2,42 4,66 2,40 
6 22,61 4,86 5,71 1,21 
7 27,25 4,19 2,15 0,40 
8 11,69 6,79 1,77 1,60 
9 17,66 3,58 1,27 0,19 
10 18,57 3,66 1,69 0,22 
11 18,77 2,46 1,58 0,11 
12 17,28 4,72 1,66 0,11 
13 25,01 0,92 1,14 0,12 
14 24,53 2,57 2,23 0,22 
15 34,48 3,85 3,17 0,77 
16 22,45 3,98 1,23 0,31 
17 24,67 1,58 1,29 0,07 
18 25,45 1,36 1,04 0,08 
19 24,63 1,07 1,20 0,12 
20 23,67 1,60 1,25 0,17 

średnio 22,70 - 2,85 - 
od. stand. 4,92 - 2,13 - 

 
 

Tabela 11. Wyniki zbiorcze analizy parametrów fizyko-chemicznych odpadów w stanie analitycznym  

Nr 
osadnika 

Zawartość 
popiołu 

[%] 

Odchylenie 
standardowe 
zawartości 

popiołu [%] 

Zawartość 
siarki 

całkowitej 
[%] 

Odchylenie 
standardowe 

zawartości siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość 
części 

lotnych [%]

Odchylenie 
standardowe 

zawartości części 
lotnych  [%] 

Wartość 
opałowa 
[kJ/kg] 

Odchylenie 
standardowe 

wartości 
opałowej 
[kJ/kg] 

1 27,47 2,99 1,90 0,84 28,50 4,32 15096 1509 
2 32,98 2,58 0,72 0,03 23,85 0,41 15646 829 
3 41,36 1,41 0,86 0,10 21,31 1,25 14813 581 
4 63,96 9,06 0,57 0,16 14,38 2,55 9325 2052 
5 63,04 17,76 0,64 0,25 14,39 5,47 10073 2746 
6 49,48 5,39 0,88 0,34 18,50 1,76 13297 2413 
7 60,43 10,56 0,70 0,20 16,41 3,13 9265 3498 
8 45,90 12,59 2,98 1,27 18,01 2,23 14877 5976 
9 58,34 8,24 2,26 0,67 14,29 1,17 12304 2803 
10 28,41 4,23 0,95 0,11 23,47 1,33 22807 1538 
11 26,98 3,46 0,95 0,15 23,77 0,75 23293 1444 
12 27,89 0,32 0,97 0,13 23,79 0,71 22941 590 
13 47,22 2,55 0,59 0,11 18,89 0,29 15813 937 
14 31,84 4,51 0,79 0,13 23,85 1,25 20828 2065 
15 53,79 5,17 1,21 0,19 16,99 1,52 12051 1504 
16 42,86 13,10 1,09 0,38 16,89 2,30 17802 5351 
17 37,59 1,44 0,94 0,08 20,64 0,87 19402 646 
18 35,22 1,28 0,97 0,02 21,54 0,40 20351 844 
19 37,33 1,29 0,92 0,06 20,72 0,54 19672 767 
20 38,83 5,88 0,94 0,15 20,16 2,12 18887 1834 

średnio 42,55 – 1,09 – 20,02 – 16427 – 
od. st. 12,28 – 0,60 – 3,85 – 4520 – 
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Tabela 12. Wyniki zbiorcze analizy parametrów fizyko-chemicznych odpadów w stanie roboczym  

Nr 
osadnika 

Zawartość 
popiołu [%] 

Odchylenie 
standardowe 
zawartości 

popiołu [%] 

Zawartość 
siarki 

całkowitej 
[%]  

Odchylenie 
standardowe 

zawartości siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość 
części 

lotnych [%]

Odchylenie 
standardowe 

zawartości części 
lotnych [%] 

Wartość 
opałowa 
[kJ/kg] 

Odchylenie 
standardowe 

wartości opałowej
[kJ/kg] 

1 24,31 3,37 1,58 0,73 23,49 4,25 12380 674 
2 26,46 1,94 0,58 0,01 19,14 0,61 12552 607 
3 34,01 1,69 0,70 0,07 17,53 1,33 12179 568 
4 53,11 7,60 0,48 0,14 11,95 2,14 7737 1673 
5 53,68 15,08 0,55 0,22 12,26 4,70 8587 2369 
6 40,99 3,88 0,74 0,31 15,40 1,94 11087 2324 
7 45,46 10,20 0,52 0,13 12,24 1,73 6873 2270 
8 41,91 13,53 2,71 1,26 16,22 2,59 13115 4656 
9 49,00 8,53 1,91 0,62 11,92 0,71 10213 1975 
10 23,55 3,20 0,79 0,10 22,47 1,33 18979 1733 
11 22,36 3,05 0,79 0,13 19,69 0,87 19285 1290 
12 23,55 1,62 0,81 0,06 20,05 0,70 19353 1062 
13 35,95 1,95 0,45 0,09 14,38 0,30 12038 725 
14 24,81 4,26 0,61 0,12 18,51 0,78 16155 1394 
15 37,00 4,78 0,83 0,16 11,65 1,04 8256 967 
16 33,62 11,40 0,86 0,35 13,05 1,58 13649 3628 
17 28,79 1,08 0,72 0,06 15,82 0,89 14869 681 
18 26,62 0,89 0,73 0,02 16,28 0,57 15385 764 
19 28,59 1,25 0,70 0,04 15,87 0,47 15057 464 
20 30,18 5,11 0,73 0,12 15,62 1,56 14634 1269 

średnio 34,19 - 0,88 - 16,18 - 13119 - 
od. st. 10,12 - 0,55 - 3,54 - 3718 - 

 
 

Tabela 13. Wyniki analiz granulometrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych klasach 
ziarnowych dla próbek mułów pochodzących z osadnika K11/1 

Wychód 
klasy [%] 

Wilgoć   
higr. [%] 

Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Klasa ziarnowa 

[mm] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

> 2,0 0,80 6,55 29,24 31,28 0,61 0,65 20,40 21,83 19688 21068 
2,0 - 1,0 0,96 6,88 45,32 48,67 0,77 0,83 15,55 16,70 15867 17039 
1,0 - 0,5 14,64 5,96 65,60 69,76 0,68 0,72 11,70 12,44 10463 11126 
0,5 - 0,3 14,94 5,39 66,30 70,07 0,73 0,77 11,53 12,19 9318 9849 
0,3 - 0,2 3,80 5,04 67,43 71,00 0,86 0,91 11,26 11,86 8950 9425 
0,2 - 0,1 10,10 4,97 74,86 78,78 0,80 0,84 9,48 9,98 6859 7218 

< 0,1 54,75 2,13 77,23 78,91 0,47 0,48 7,92 8,09 6195 6330 
suma/średnia 100,00 3,66 72,59 75,26 0,59 0,62 9,47 9,87 7660 7987 

 
 

Tabela 14. Wyniki analiz granulometrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych klasach 
ziarnowych dla próbek mułów pochodzących z osadnika K11/2 

Wychód 
klasy [%] 

Wilgoć higr. 
[%] 

Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Klasa ziarnowa 

[mm] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

> 2,0 3,00 1,59 73,52 74,71 0,44 0,45 15,10 15,34 5863 5958 
2,0 - 1,0 0,60 1,86 39,48 40,23 0,69 0,70 19,99 20,37 18171 18515 
1,0 - 0,5 3,19 2,24 8,52 8,72 0,71 0,73 29,07 29,74 28365 29014 
0,5 - 0,3 4,01 2,28 6,00 6,14 0,67 0,69 30,01 30,71 30276 30982 
0,3 - 0,2 6,14 3,19 7,79 8,05 0,75 0,77 29,34 30,31 29628 30605 
0,2 - 0,1 10,18 2,22 9,95 10,18 0,80 0,82 28,56 29,21 27847 28480 

< 0,1 72,87 2,03 44,20 45,12 1,00 1,02 18,00 18,37 15464 15784 
suma/średnia 100,00 2,12 36,66 37,42 0,92 0,94 20,53 20,98 18328 18740 

 
 

W tabelach 15 do 20 zaprezentowano wyniki analiz 
densymetrycznych wraz z parametrami fizyko-che-
micznymi w poszczególnych frakcjach klas ziarnowych 

0,5–0,1 mm, +0,5 mm i +0,1 mm dla uśrednionych pró-
bek mułów węglowych pochodzących z osadnika K11/1 
i osadnika K11/2. 
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W tabeli 21 zaprezentowano wyniki analizy właści-
wości fizyko-chemicznych odpadów w klasie ziarnowej 
< 0,1 mm w stanie analitycznym i suchym. Klasa ta ma 
największy udział w analizowanych mułach węglowych. 

W tabeli 22 przedstawione zostały wyniki analizy 
właściwości fizyko-chemicznych odpadów w klasie ziar-
nowej +0,1 mm i frakcji gęstościowej > 1,8 g/cm3 w stanie 
analitycznym i suchym. 

 
 

Tabela 15. Wyniki analiz densymetrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych frakcjach 
klasy ziarnowej 0,5-0,1 mm uśrednionych próbek mułów węglowych pochodzących z osadnika K11/1 

Wychód 
frakcji [%] 

Wilgoć 
higr. [%] 

Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Gęstość frakcji 

[g/cm3] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

< 1,3 5,08 6,00 2,98 3,17 0,53 0,56 36,00 38,30 26711 28416 
1,3 – 1,6 72,30 6,18 11,90 12,68 0,47 0,50 32,63 34,78 24560 26178 
1,6 – 1,8 3,79 4,69 37,87 39,73 0,84 0,88 24,59 25,80 16342 17146 

> 1,8 18,83 0,83 84,15 84,85 4,42 4,46 8,45 8,52 2618 2640 
suma/średnia 100,00 5,11 26,04 26,82 1,23 1,26 27,94 29,67 20226 21517 

 
 

Tabela 16. Wyniki analiz densymetrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych frakcjach 
klasy ziarnowej + 0,5 mm uśrednionych próbek mułów węglowych pochodzących z osadnika K11/1 

Wychód 
frakcji [%] 

Wilgoć 
higr. [%] 

Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Gęstość frakcji 

[g/cm3] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

< 1,3 17,24 4,76 3,06 3,21 0,50 0,52 33,98 35,68 26088 27391 
1,3 – 1,6 47,66 5,07 10,07 10,61 0,54 0,57 29,69 31,27 24604 25918 
1,6 – 1,8 2,85 3,05 28,29 29,18 1,16 1,20 27,72 28,60 18489 19071 

> 1,8 32,24 0,94 81,07 81,84 1,34 1,35 10,45 10,55 3503 3536 
suma/średnia 100,00 3,63 32,27 32,83 0,81 0,83 24,17 25,27 17882 18760 

 
 

Tabela 17. Wyniki analiz densymetrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych frakcjach 
klasy ziarnowej + 0,1 mm uśrednionych próbek mułów węglowych pochodzących z osadnika K11/1 

Wychód 
frakcji [%] 

Wilgoć higr. 
[%] 

Zawartość popiołu 
[%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Gęstość frakcji 

[g/cm3] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

< 1,3 9,22 5,21 3,03 3,20 0,51 0,54 34,72 36,62 26314 27761 
1,3 – 1,6 63,92 5,90 11,44 12,15 0,49 0,52 31,88 33,88 24571 26112 
1,6 – 1,8 3,47 4,23 35,19 36,75 0,93 0,97 25,46 26,59 16942 17691 

> 1,8 23,39 0,88 82,71 83,44 2,98 3,00 9,39 9,47 3033 3060 
suma/średnia 100,00 4,60 28,16 28,86 1,09 1,12 26,66 28,17 19429 20579 

 
 

Tabela 18. Wyniki analiz densymetrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych frakcjach 
klasy ziarnowej 0,5-0,1 mm uśrednionych próbek mułów pochodzących z osadnika K11/2  

Wychód 
frakcji [%] 

Wilgoć higr. 
[%] 

Zawartość popiołu 
[%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Gęstość frakcji 

[g/cm3] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

< 1,3 69,18 2,28 1,92 1,96 0,52 0,53 31,58 32,32 31751 32492 
1,3 – 1,6 21,90 2,30 9,74 9,97 1,41 1,44 27,63 28,28 27923 28581 
1,6 – 1,8 2,25 1,80 32,66 33,26 1,22 1,24 21,61 22,01 19636 19996 

> 1,8 6,67 1,50 72,67 73,78 0,54 0,55 15,16 15,39 6170 6264 
suma/średnia 100,00 2,22 9,04 9,21 0,73 0,75 29,39 30,07 28933 29604 
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Tabela 19. Wyniki analiz densymetrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych frakcjach 
klasy ziarnowej + 0,5 mm uśrednionych próbek mułów pochodzących z osadnika K11/2 

Wychód 
frakcji [%] 

Wilgoć 
higr. [%] 

Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Gęstość frakcji 

[g/cm3] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

< 1,3 40,65 2,05 2,28 2,33 0,62 0,63 31,44 32,10 30621 31262 
1,3 – 1,6 15,34 1,96 9,16 9,34 0,84 0,86 28,84 29,42 28133 28696 
1,6 – 1,8 2,99 1,86 40,83 41,60 1,37 1,40 19,70 20,07 16683 16999 

> 1,8 41,02 1,44 82,22 83,42 0,59 0,60 10,70 10,86 3718 3772 
suma/średnia 100,00 1,78 37,28 37,85 0,66 0,68 22,18 22,61 18786 19164 

 
 

Tabela 20. Wyniki analiz densymetrycznych wraz z parametrami fizyko-chemicznymi w poszczególnych frakcjach 
klasy ziarnowej  + 0,1 mm uśrednionych próbek mułów pochodzących z osadnika K11/2 

Wychód 
frakcji [%] 

Wilgoć 
higr. [%] 

Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Gęstość frakcji 

[g/cm3] 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

< 1,3 61,28 2,24 1,99 2,03 0,54 0,55 31,55 32,28 31543 32265 
1,3 – 1,6 20,09 2,23 9,62 9,84 1,29 1,32 27,89 28,52 27968 28605 
1,6 – 1,8 2,46 1,82 35,41 36,07 1,27 1,29 20,97 21,36 18641 18987 

> 1,8 16,17 1,46 79,37 80,55 0,58 0,58 12,03 12,21 4449 4515 
suma/średnia 100,00 2,10 16,86 17,14 0,71 0,73 27,40 28,01 26126 26715 

 
 

Tabela 21. Wyniki analizy parametrów fizyko-chemicznych odpadów we wszystkich osadnikach  
w klasie ziarnowej <0,1 mm w stanie analitycznym i suchym 

Wychód klasy 
<0,1 mm [%] 

Wilgoć higr. 
[%] 

Zawartość popiołu 
[%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Nr 

osadnika 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

1 27,90 4,30 53,00 55,38 1,21 1,26 17,21 17,98 12753 13326 
2 60,79 3,97 55,64 57,94 0,66 0,69 12,66 13,19 10185 10606 
3 70,16 4,61 53,02 55,58 0,86 0,90 15,20 15,94 11224 11766 
4 69,33 2,99 73,49 75,75 0,44 0,45 10,60 10,93 1684 1736 
5 54,75 2,13 77,23 78,91 0,47 0,48 7,92 8,09 6195 6330 
6 67,87 4,07 58,94 61,44 0,74 0,77 16,25 16,94 10680 11133 
7 28,43 1,51 57,73 58,62 4,15 4,21 15,62 15,86 8914 9051 
8 48,36 1,38 67,20 68,14 2,49 2,52 13,56 13,75 6791 6886 
9 57,23 2,56 52,49 53,87 0,67 0,69 16,21 16,63 12386 12712 
10 77,58 2,87 64,43 66,33 1,29 1,33 14,37 14,80 8540 8792 
11 65,75 1,57 49,91 50,71 1,36 1,38 16,15 16,40 15272 15515 
12 67,76 2,07 37,03 37,81 0,21 0,21 22,27 22,74 18704 19099 
13 54,80 1,92 41,19 42,00 0,38 0,39 20,02 20,41 16406 16727 
14 57,57 1,83 39,75 40,49 1,36 1,39 19,91 20,29 17271 17593 
15 75,76 1,64 45,53 46,29 0,96 0,98 17,83 18,13 15682 15943 
16 72,87 2,03 44,20 45,12 1,00 1,02 18,00 18,37 15464 15784 
17 68,53 1,24 42,58 43,11 1,05 1,06 17,98 18,21 16055 16257 
18 68,12 2,08 43,01 43,92 1,04 1,06 18,42 18,81 18118 18503 
19 78,93 2,57 63,13 64,80 0,69 0,71 14,30 14,68 7388 7583 
20 72,97 1,33 57,24 58,01 0,61 0,62 16,36 16,58 11855 12015 

średnio 62,27 2,43 53,84 55,21 1.09 1,11 16,04 16,44 12078 12368 
od. stand. 14,26 1,05 11,31 11,71 0,88 0,89 3,30 3,34 4580 4658 
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Tabela 22. Wyniki analizy parametrów fizyko-chemicznych odpadów we wszystkich osadnikach  
w klasie ziarnowej +0,1 mm frakcji >1,8 g/cm3  stanie analitycznym i suchym 

Wychód frakcji >1,8 
g/cm3 [%] 

Wilgoć higr. 
[%] 

Zawartość 
popiołu [%] 

Zawartość siarki 
całkowitej [%] 

Zawartość części 
lotnych [%] 

Wartość opałowa 
[kJ/kg] Nr 

osadnika 
γ Wh Aa Ad St

a St
d Va Vd Qa Qd 

1 22,88 0,26 85,08 85,30 1,39 1,40 1,85 1,85 5137 5150 
2 1,27 1,55 72,60 73,74 2,48 2,52 12,25 12,44 5788 5879 
3 20,47 1,18 69,46 70,29 1,46 1,48 10,53 10,66 5771 5840 
4 44,16 1,11 78,62 79,50 0,86 0,87 9,19 9,29 1019 1030 
5 75,91 1,10 84,63 85,57 0,79 0,80 7,15 7,23 4492 4542 
6 23,39 0,88 82,71 83,44 2,98 3,00 9,39 9,47 3033 3060 
7 54,79 1,29 69,89 70,80 4,81 4,88 14,28 14,47 4913 4977 
8 65,23 1,80 71,19 72,49 2,12 2,15 14,76 15,03 5216 5312 
9 3,25 2,06 69,43 70,89 0,54 0,55 10,44 10,66 5604 5722 
10 - – – – – – – – – – 
11 45,11 1,85 73,05 74,42 1,09 1,11 10,46 10,66 7549 7691 
12 6,58 1,48 72,73 73,82 0,52 0,53 13,81 14,01 7940 8059 
13 10,90 1,75 77,27 78,65 1,69 1,72 12,65 12,87 3697 3763 
14 8,13 1,40 70,85 71,85 0,52 0,53 13,72 13,91 4579 4645 
15 10,26 1,43 74,51 75,59 2,02 2,04 13,15 13,34 6043 6131 
16 16,17 1,46 79,37 80,55 0,58 0,58 12,03 12,21 4449 4515 
17 15,52 1,59 87,66 89,08 1,96 1,99 9,81 9,96 2515 2556 
18 19,20 1,81 81,67 83,18 2,02 2,05 11,45 11,66 3461 3524 
19 31,83 0,49 84,14 84,55 1,41 1,42 9,70 9,74 5965 5994 
20 22,04 2,10 75,89 77,51 1,26 1,28 11,45 11,70 6820 6966 

średnio 26,16 1,40 76,88 77,96 1,60 1,63 10,95 11,11 4947 5019 
od. stand. 21,35 0,49 6,00 5,90 1,05 1,07 2,97 3,03 1712 1742 

 
Wnioski 

Analizując wyniki uzyskane w przeprowadzonych ba-
daniach jakościowych stwierdzić można, że: 

– średnia wartość opałowa w stanie analitycznym 
w mułach zdeponowanych w poszczególnych osad-
nikach waha się w granicach od 9265 do 23293 
kJ/kg, a odchylenia standardowe tego parametru za-
wierają się w granicach od 581 do 5976 kJ/kg, 

– średnia zawartość popiołu w stanie analitycznym 
w mułach zdeponowanych w poszczególnych osad-
nikach waha się w granicach od 26,98 do 63,96%, 
a odchylenia standardowe tego parametru zawierają 
się w granicach od 1,28 do 17,76%, 

– średnia zawartość siarki całkowitej w stanie anali-
tycznym w odpadach zdeponowanych w poszcze-
gólnych osadnikach waha się w granicach od 0,57 do 
2,98%, a odchylenia standardowe tego parametru 
zawierają się w granicach od 0,03 do 1,27%, 

– średnia zawartość wilgoci przemijającej w odpadach 
zdeponowanych w poszczególnych osadnikach waha 
się w granicach od 11,69 do 34,48%, a odchylenia 
standardowe tego parametru zawierają się w grani-
cach od 1,07 do 4,89%, 

– średnia zawartość wilgoci higroskopijnej w odpa-
dach zdeponowanych w poszczególnych osadnikach 
waha się w granicach od 1,04 do 7,92%, a odchy-
lenia standardowe tego parametru zawierają się 
w granicach od 0,07 do 2,40%, 

– średnia zawartość części lotnych w stanie anali-
tycznym w odpadach zdeponowanych w poszcze-
gólnych osadnikach waha się w granicach od 14,29 
do 28,50%, a odchylenia standardowe tego para-

metru zawierają się w granicach od 0,40 do 5,47%, 
– analiza granulometryczna mułów węglowych wy-

kazała, że najwięcej ziarn znajduje się w klasie 
ziarnowej poniżej 0,1 mm. Średnio udział w klasie 
ziarnowej poniżej 0,1 mm wynosi dla wszystkich 
osadników 62,27% i waha się dla poszczególnych 
osadników w granicach od 27,90 do 78,93%, przy 
odchyleniu standardowym 14,26%, a tylko w trzech 
osadnikach zanotowano udział w tej klasie ziarnowej 
poniżej 50%, 

– średnia wartość opałowa w stanie analitycznym 
w mułach zdeponowanych w poszczególnych osad-
nikach w klasie ziarnowej poniżej 0,1 mm waha się 
w granicach od 1684 do 18704 kJ/kg z odchyleniem 
standardowym 4580 kJ/kg, 

– klasa ziarnowa poniżej 0,1 mm, charakteryzuje się 
wyższą zawartością popiołu i siarki. 

 
Zaprezentowane wyniki wskazują na znaczne zróżni-

cowanie jakości mułów zdeponowanych w poszczegól-
nych osadnikach, co jest oczywiste z uwagi na zróż-
nicowane warunki górniczo-geologiczne poszczególnych 
kopalń, które wykorzystywały te osadniki. W samych 
osadnikach wykazane różnice jakości mułów są na ogół 
mniejsze, na co wskazują odchylenia standardowe po-
szczególnych parametrów. 

Uzyskane wyniki umożliwiły opracowanie komplek-
sowej charakterystyki ilościowo-jakościowa zinwentaryzo-
wanych depozytów mułów węglowych pod kątem ich 
wykorzystania jako rezerwy surowcowej dla sektora 
energetycznego. 
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dr inż. Ireneusz Baic, mgr inż. Wojciech Sobko 

Rejestr depozytów mułów węglowych 
 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano informacje o stworzonej na potrzeby projektu pt. „Identyfikacja potencjału energetycznego 
depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich 
wykorzystania” komputerowej bazie danych zawierającej kompleksowe informacje o zinwentaryzowanych osadnikach 
mułów weglowych wraz z ich wizualizacją na podkładach mapowych. 

 
 
W celu optymalizacji systemu zbierania i prezentacji 

danych o zidentyfikowanych depozytach mułów węglo-
wych opracowano komputerową bazę danych wraz wi-
zualizacją na podkładach mapowych. 

Baza ta zwiera dane dotyczące:  
– lokalizacji - nazwa, dane teleadresowe, właściciel 

obiektu, opis lokalizacji, współrzędne geograficzne, 
– rodzaju i ilości (objętości) zdeponowanych odpa-

dów, 
– rodzaju i ilości pobranych prób z danego osadnika 

wraz metryką i szkicem otworu z naniesieniem głę-
bokości, 

– wyników analiz jakościowych pobranych prób z ozna-
czeniem takich parametrów jak: 
∗ zawartości wilgoci przemijającej Wex i higrosko-

pijnej Wh, 
∗ zawartości popiołu w stanie analitycznym Aa, ro-

boczym Ar i suchym Ad, 
∗ zawartości siarki w stanie analitycznym St

a, robo-
czym St

r i suchym St
d, 

∗ zawartości części lotnych w stanie analitycznym 
Va, roboczym Vr i suchym Vd, 

∗ wartości opałowej w stanie analitycznym Qa, ro-
boczym Qr i suchym Qd, 

– wyników analiz granulometrycznych i densyme-
trycznych dla prób uśrednionych z wybranych 
osadników. W analizach tych dla każdej klasy 
ziarnowej i frakcji gęstościowej oznaczono: 
∗ wychody, 
∗ wilgoć higroskopijną Wh, 
∗ zawartość popiołu w stanie analitycznym Aa i su-

chym Ad, 
∗ zawartość siarki w stanie analitycznym St

a i su-
chym St

d, 
∗ zawartość części lotnych w stanie analitycznym Va 

i suchym Vd, 
∗ wartość opałową w stanie analitycznym Qa i su-

chym Qd, 
– oszacowanej przybliżonej wartości potencjału ener-

getycznego osadnika. 
 

Wykonana baza po zalogowaniu się jako tzw. „użyt-
kownik” umożliwia pozyskanie wymienionych na wstępie 

informacji dotyczących jednego wybranego osadnika lub 
grupy osadników. 

 
Dodatkowo w bazie znajdują się informacje o: 

– ilościach pobranych z danego osadnika prób z okre-
śleniem, m.in.: daty poboru, miejsca poboru (współ-
rzędne geograficzne), sposobie poboru, głębokości 
poboru, masie oraz o osobie odpowiedzialnej za 
pobór, 

– metryce każdej pobranej próby, 
– strukturze wykonanych otworów badawczych (profil 

i opis litologiczny). 
 

Baza umożliwia także: 
– agregowanie (łączenie) danych w celu prezentacji 

danych z wielu osadników, 
– sortowanie danych (rosnąco lub malejąco) według 

wybranego parametru fizycznego, 
– filtrowanie danych, 
– eksport danych na dysk w formacie .xls – do 

późniejszej obróbki lub wglądu w trybie offline (bez 
sieci). 

W celu agregowania (łączenia) informacji o próbach 
z większej ilości osadników wystarczy z górnej listy roz-
wijanej wybrać opcję „wszystkie” w celu pokazania prób 
z wielu osadników. 

 
Na rys. 1–5 zaprezentowano tzn. „view-screeny” in-

formacji zawartych w bazie danych. 
Opracowano również wizualizację komputerową pre-

zentującą lokalizacje zinwentaryzowanych osadników mu-
łów węglowych na podkładach topograficznych, hydrogra-
ficznych i sozologicznych, co przedstawiono na rys. 6–9. 
 
Wnioski 

Opracowana komputerowa baza danych o depozytach 
mułów węglowych wraz z wizualizacją ich położenia na 
podkładach mapowych, prezentując kompleksową charak-
terystykę ilościowo-jakościową danego obiektu, stanowi 
pomocnicze narzędzie dla właścicieli osadników. Umożli-
wia ona i sprawne zarządzanie, optymalny dobór techno-
logii eksploatacji i odzysku oraz monitoring oddziaływania 
na środowisko. 
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Rys. 1. Lista osadników w bazie danych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Mapy satelitarne określonego osadnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Wykaz prób pobranych z określonego osadnika 
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Rys. 4. Szczegółowa karta próby z określonego osadnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Wynik badań jakościowych próby z określonego osadnika 
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Rys. 6. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów 
mułów węglowych  

Rys. 7. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów 
mułów węglowych – mapa topograficzna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów 
mułów węglowych – mapa sozologiczna  

Rys. 9. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów 
mułów węglowych – mapa hydrograficzna 

 
 

 
 
 
dr inż. Ireneusz Baic, mgr inż. Wojciech Sobko 

System oceny oddziaływania na środowisko depozytów 
mułów węglowych 
 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano punktowy system oceny rzeczywistego lub potencjalnego oddziaływania depozytów mułów 
węglowych na poszczególne komponenty środowiska z uwzględnieniem kryteriów zawartych w obwiązujących ustawach 
i rozporządzeniach wykonawczych. 

 
W ramach realizacji projektu rozwojowego dla każdego 

ze zinwentaryzowanych obiektów – osadników mułów wę-
glowych przeprowadzono ocenę z punktu widzenia spełnie-
nia warunków formalno-prawnych oraz oddziaływania na 

różne komponenty środowiska. W celu określenia rzeczy-
wistego lub potencjalnego wpływu osadnika mułów węglo-
wych na środowisko opracowany został punktowy system 
oceny ryzyka obiektów uwzględniający kryteria zawarte w: 
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– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 mar-
ca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań do-
tyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zam-
knięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 
typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, 
poz. 549 z późn. zm.), 

– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz wa-
runków prowadzenia monitoringu składowisk odpa-
dów. (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858 z późn. zm.), 

– dyrektywie 2006/21/WE w sprawie gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z przemysłu węglowego – 
załącznik III, 

– ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydo-
bywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865 z późn. 
zm.), art. 27, 

– rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 535). 

 
W opracowanym systemie punktowym przyjęto rów-

noważność wpływu obiektu na poszczególne elementy 
środowiska, takie jak: wody podziemne, wody powierzch-
niowe, glebę lub ziemię, powietrze oraz obiekty i obszary 
chronione. Określono również cztery stopnie ryzyka, wpły-
wu obiektu na elementy środowiska z przyporządko-
waniem umownych wag punktowych (tabela 1). 

Dla określania wielkości ryzyka osadników mułów 
węglowych pod kątem potencjalnego wpływu na wody 

podziemne i powierzchniowe zaproponowano następujące 
wartości parametrów punktowych (tabela 2). 

Dla celów praktycznych wartości poszczególnych 
parametrów punktowych przedstawiono również w formie 
graficznej (patrz rys. 1–6). 

W oparciu o przedstawione w tabeli 2 wartości pa-
rametrów punktowych opracowano wzory na obliczanie 
współczynników potencjalnego zagrożenia wód podziem-
nych i powierzchniowych. 
 

Współczynnik potencjalnego zagrożenia wód 
podziemnych Z podz  [pkt]: 

 
Z podz  = {stężenie zanieczyszczeń w odciekach × ilość 
opadów × powierzchnia obiektu lub składowania} + 

{odległość od wód podziemnych × współczynnik filtracji} 

Z podz  = {r6 × r3 × r1} + {r4 × r2} 

Współczynnik potencjalnego zagrożenia wód 
powierzchniowych, Z pow  [pkt] : 

 
Z pow  = {stężenie zanieczyszczeń w odciekach × ilość 
opadów × powierzchnia obiektu lub składowania} + 
{odległość od wód powierzchniowych × odwrotność 

współczynnika filtracji} 

Z pow = {r6 × r3 × r1} + {r5 × 1/r2} 

Kryteria oceny łącznej ryzyka zidentyfikowanych 
osadników z punktu widzenia potencjalnego oddziały-
wania na środowisko przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 1. Punktacja stopni ryzyka osadników mułów węglowych pod kątem rzeczywistego lub potencjalnego  
wpływu na elementy środowiska 

Stopień ryzyka [pkt.] Elementy środowiska  
brak niski znaczny wysoki 

wody podziemne 0 10 20 30 
wody powierzchniowe 0 10 20 30 
glebę, ziemię 0 10 20 30 
powietrze 0 10 20 30 
obiekty i obszary chronione 0 10 20 30 

 
 
Tabela 2. Zestawienie proponowanych wartości parametrów punktowych dla określania wielkości ryzyka osadników mułów 

węglowych pod kątem potencjalnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe 
Parametry Wartości umowne 

Powierzchnia obiektu (składowania) [ha] <  0,5 0,5  ≤  1,0 1,0  ≤  5,0 5,0  < 
Punktacja (r1) 0,10 0,11 ÷ 0,20 0,21 ÷ 1,0 1,0 ÷ 2,0 
Współczynnik filtracji gruntu [m/s] > 10-2 10-2 > 10-4 10-4 >10-7 10-7 > 10-9 ≤ 10-9 

Punktacja (r2) 10,0 9,0 ÷ 7,0 6,0 ÷ 4,0 3,0 ÷ 0,2 0,1 
Ilość opadów + wody obce [m] 0,5  <  0,8 0,8  ≤  1,1 1,1  < 
Punktacja (r3) 1,0 ÷ 1,5 1,6 ÷ 2,0 2,1 ÷ 3,0 
Odległość dna obiektu od wód 
podziemnych [m] < 0,5 0,5 < 1,0 1,0 < 2,0 2,0 < 5,0 5,0 < 

Punktacja (r4) 5,0 4,5 ÷ 2,0 1,5 ÷ 1,0 0,8 ÷ 0,5 0,1 
Odległość obiektu od wód 
powierzchniowych [m] < 5 5 < 10 10 < 50 50 < 100 100 < 500 500 < 

Punktacja (r5) 5,0 4,9 ÷ 4,0 3,9 ÷ 2,0 1,9 ÷ 1,0 0,9 ÷ 0,2 0,1 
klasy jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych 
ścieki wprowadzane do wód 

i do ziemi Stężenie zanieczyszczeń w odciekach 
z obiektu I - II III IV - V dopuszcz. ≤ 
Punktacja (r6) 0,5 ÷ 1,0 1,1 ÷ 2,0 2,1 ÷ 4,0 4,1÷ 10,0 
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W tabelach 4–8 przedstawiono przykładowe oceny 
wybranych osadników mułów węglowych z punktu widze-
nia spełnienia warunków formalno-prawnych. Natomiast 
w tabeli 9 zaprezentowano ocenę łączną zidentyfikowanych 
osadników z punktu widzenia potencjalnego oddziaływania 
na środowisko. 

W oparciu o przeprowadzoną ocenę oddziaływania na 
środowisko zidentyfikowanych osadników mułów węglo-
wych stwierdzono, że: 

– wszystkie osadniki w niskim stopniu oddziaływują 
na poszczególne komponenty środowiskowe, tzn. 
wody podziemne, wody powierzchniowe, glebę, po-
wietrze oraz obiekty i obszary chronione, 

– część z osadników nie spełnia wymogów formalno – 
prawnych szczególnie w zakresie posiadania decyzji 
lokalizacyjnej, 

– większość z osadników spełnia określone w stosow-
nych rozporządzeniach kryteria lokalizacyjne, 

– tylko cześć osadników spełnia określone w stosow-
nych rozporządzenia kryteria związane z budową 
osadnika, tzn. posiadanie naturalnej bądź sztucznej 
bariery, zastosowanie izolacji syntetycznej i systemu 
drenażowego, 

– większość z osadników spełnia określone w stosow-
nych rozporządzeniach kryteria związane z eksplo-
atacją i wyposażeniem obiektu z wyjątkiem zabez-
pieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich, 

– tylko cześć osadników spełnia określone w stosow-
nych rozporządzeniach kryteria związane z monito-
ringiem obiektu; generalnie stwierdzono brak badań 
dotyczących wielkości opadów atmosferycznych 
oraz stanu zanieczyszczenia wód podziemnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Parametr punktowy – powierzchnia osadnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Parametr punktowy – współczynnik filtracji gruntu 
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Rys. 3. Parametr punktowy – ilość opadów atmosferycznych i wód obcych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Parametr punktowy – odległość dna obiektu od wód podziemnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Parametr punktowy – odległość obiektu od wód powierzchniowych 
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Rys. 6. Parametr punktowy – stężenie zanieczyszczeń w odciekach 
 
 

Tabela 3. Kryteria oceny łącznej ryzyka 
Grupa ryzyka Ocena łączna – Σ punktów Nazwa grupy ryzyka 

I 0 o braku wpływu na środowisko 
II ≤ 50 o niskim wpływie na środowisko 
III > 50 ≤ 100 o znacznym wpływie na środowisko 
IV > 100 ≤ 150 o wysokim wpływie na środowisko 

 
 

Tabela 4. Kryterium dotyczące oceny stanu formalnoprawnego  
Kryterium: formalnoprawne 

Lp. Obiekt- osadnik 
mułów węglowych Decyzja 

lokalizacyjna 
Pozwolenie na 

budowę 

Decyzja 
zatwierdzając
a instrukcję 
eksploatacji 

Pozwolenie na 
użytkowanie 

Przegląd 
ekologiczny 
(wykonany) 

OCENA 
SPEŁNIENIA 
KRYTERIUM 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 K5/1-4 brak brak tak brak nie dotyczy SP 
2 K6 brak tak tak tak nie dotyczy S 
3 K17 brak tak tak brak nie dotyczy S 

 
 

Tabela 5. Kryterium dotyczące oceny spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniach – lokalizacja osadnika 
Kryterium: lokalizacja obiektu 

Obiekt nie występuje w żadnym z wymienionych miejsc 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 K5/1-4 nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak S 
2 K6 nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak S 
3 K17 nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie tak SP 
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Tabela 6. Kryterium dotyczące oceny spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniach – budowa obiektu 
Kryterium: budowa obiektu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 K5/1-4 tak nie tak nie tak nie nie nie dotyczy SP 
2 K6 tak nie tak nie tak nie nie nie dotyczy SP 
3 K17 tak tak tak tak tak tak tak nie dotyczy S 

 
 

Tabela 7. Kryterium dotyczące oceny spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniach  
– eksploatacja i wyposażenie obiektu 
Kryterium: eksploatacja i wyposażenie obiektu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 K5/1-4 nie tak tak tak nie nie nie dotyczy tak S 
2 K6 nie nie nie tak nie tak nie dotyczy nie SP 
3 K17 nie tak nie tak tak tak nie dotyczy tak S 

 
 

Tabela 8. Kryterium dotyczące oceny spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniach – monitoring obiektu 
Kryterium: monitoring obiektu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 K5/1-4 nie nie tak nie nie tak nie SP 
2 K6 nie nie tak tak nie nie nie SP 
3 K17 tak tak tak tak tak tak nie S 

 
Legenda: 
 S – spełnia warunki formalno-prawne 
 SP – spełnia warunki formalno-prawne w sposób niewystarczający 
 N – nie spełnia warunków formalno prawnych 
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prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński, dr inż. Jan Szpyrka 

Badania podatności na wzbogacanie mułów węglowych 
zdeponowanych w osadnikach ziemnych 
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością wzbogacania mułów węglowych zdeponowanych w osad-
nikach ziemnych. Badania wykonano w ramach projektu rozwojowego Nr N R09 0006 06/2009 pt: „Identyfikacja 
potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia 
rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania”. 

 
 
1. Wprowadzenie 

W większości powszechnie stosowanych metod wzbo-
gacania grawitacyjnego w zakresie najdrobniejszych frakcji 
skutecznie rozdziela się ziarna większe od 0,1mm. Poniżej 
tej granicy, przy zachowaniu odpowiednich parametrów 
technologicznych oraz przede wszystkim przy zastosowaniu 
odpowiednich urządzeń (wprowadzenie dodatkowo siły od-
środkowej) można prowadzić skuteczny rozdział grawita-
cyjny dla ziarn mniejszych ale głównie ziarn różniących się 
znacznie gęstością. Potwierdzeniem tego jest zestawienie 
metod wzbogacania grawitacyjnego uwzględniające zakresy 
wielkości wzbogacanych ziarn przedstawione w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Parametry jakościowe produktów klasyfikacji 
mułów w hydrocyklonie klasyfikująco-zagęszczającym 

o średnicy 150mm. Zagęszczenie nadawy 150g/l 
Wylew Przelew Nadawa 

Wychód Zaw. 
popiołu Wychód Zaw. 

popiołu 
Zaw. 

popiołu 
Nr 

osadnika 
 γk [%] Aa [%]  γo [%] Aa [%] Aa [%] 

K13 47,5 31,64 52,50 35,93 33,89 
K14 55,58 26,12 44,42 47,53 35,63 
K12 49,52 39,64 50,48 45,94 42,82 

K18/1 50,03 57,45 49,97 68,84 63,14 
K18/2 59,66 71,63 40,34 74,01 72,59 
K11/1 51,05 42,51 48,95 55,30 48,77 
K3/1 77,35 43,87 22,65 53,63 46,08 
K3/2 63,4 56,87 36,6 62,17 58,81 
K2 57,89 25,13 42,11 44,34 33,22 
K17 44,23 46,22 55,77 61,82 54,92 
K1 52,08 43,91 47,92 47,96 45,85 

K4/1 50,58 32,2 49,42 24,00 28,15 
K4/2 59,24 24,21 40,76 34,78 28,52 
K4/3 57,43 22,36 42,57 34,88 27,69 
K5/1 45,61 30,96 54,39 42,80 37,4 
K5/2 47,57 34,88 52,43 38,28 36,66 
K5/3 50,5 34,21 49,5 38,07 36,12 
K5/4 50,74 35,67 49,26 37,29 36,47 
K11/2 43,79 48,63 56,21 62,90 56,65 

K6 47,50 44,06 52,5 51,77 48,11 
średnio 53,10 39,60 46,94 48,11 43,57 

 
Najnowsze technologie wzbogacania grawitacyjnego, 

z zastosowaniem urządzeń umożliwiających uzyskanie du-
żych sił odśrodkowych znacznie obniżają dolną granicę 
wielkości skutecznie wzbogacanych ziarn. Są to technologie 

z zastosowaniem urządzeń firm: Mozley, Falcon, Knelson 
i Kelsey. Technologie te nie są stosowane w Polsce. 

Poniżej przedstawione zostaną wyniki badań wzbo-
gacania mułów węglowych pozyskanych z dwudziestu 
osadników ziemnych. Opisane badania wykonano w Hali 
Technologicznej Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji 
Odpadów w ramach projektu rozwojowego Nr N R09 
0006 06/2009 pt: „Identyfikacja potencjału energe-
tycznego depozytów mułów węglowych w bilansie 
paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technolo-
gicznego w zakresie ich wykorzystania”. 
 
2. Opis przeprowadzonych badań 

Badania wzbogacania mułów węglowych przeprowa-
dzono w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej. W ana-
lizie możliwości wzbogacania mułów wykorzystano sześć 
różnych metod, ale poniżej opisano tylko trzy najefektyw-
niejsze metody: 

– metodę wzbogacania z wykorzystaniem siły odśrod-
kowej, w której użyty został hydrocyklon klasyfi-
kująco-zagęszczajacy i klasyfikator odśrodkowy, 

– metodę wzbogacania strumieniowego (jeden z pro-
cesów wzbogacania grawitacyjnego), w której użyty 
został wzbogacalnik strumieniowy zwojowy typu 
Reichert LD4, 

– metodę fizykochemiczną – flotację. 
 

Badania możliwości wzbogacania mułów w hydrocy-
klonie klasyfikująco-zagęszczajacym o średnicy ∅150 mm 
przeprowadzono w instalacji tworzącej stanowisko labo-
ratoryjne w hali technologicznej Katedry. Nadawa o dobra-
nym zagęszczeniu podawana była pompą do hydrocyklonu 
z przelewem zapewniającym utrzymanie stałego ciśnienia 
hydrostatycznego. 

Przed przystąpieniem do badań nad właściwymi 
materiałami wykonano kilkanaście prób na materiałach 
odpadowych o podobnych parametrach i właściwościach. 
Celem prób wstępnych było określenie przedziału naj-
korzystniejszych zagęszczeń nadawy oraz wyregulowanie 
intensywności podawania nadawy o określonym zagę-
szczeniu (ciśnienia zasilania). Ustalono, że najkorzy-
stniejszym zagęszczeniem dla wzbogacanego materiału 
jest 150 g/l. Na stanowisku badawczym wykorzystany był 
przepływomierz elektromagnetyczny FM 300 DN25 SPT. 
Stanowisko przeznaczone było do rozdziału mułów o gór-
nej granicy uziarnienia 1(2) mm. 
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Wyniki badań wzbogacania mułów w hydrocyklonie 
zamieszczone zostały w tabeli 1 i tabeli 2. 
 

Tabela 2. Parametry jakościowe koncentratu (wylewu 
z hydrocyklonu klasyfikująco-zagęszczającego) 

uzyskanego w wyniku klasyfikacji z ziarnem  
podziałowym ok. 0,1mm 

KONCENTRAT (wylew z hydrocyklonu) 

Wychód Zaw. 
popiołu 

Wilgoć 
higrosk. 

Zaw. 
siarki 

Wartość 
opałowa

Nr 
osadnika 

γk [%] Aa [%] Wex [%] Sc
a [%] Qa [%] 

K13 47,50 31,64 6,65 1,34 18121 
K14 55,58 26,12 6,43 0,76 20362 
K12 49,52 39,64 5,30 1,02 17281 

K18/1 50,03 57,45 4,41 0,58 9295 
K18/2 59,66 71,63 4,59 0,66 8576 
K11/1 51,05 42,51 5,32 0,96 15990 
K3/1 77,35 43,87 1,33 3,42 16277 
K3/2 63,40 56,87 1,22 2,04 12027 
K2 57,89 25,13 2,89 0,70 24234 
K17 44,23 46,22 4,09 1,09 13444 
K1 52,08 43,91 1,50 1,05 17972 

K4/1 50,58 32,2 2,19 0,35 24363 
K4/2 59,24 24,21 1,99 0,61 24,557 
K4/3 57,43 22,36 2,02 0,83 25501 
K5/1 45,61 30,96 1,88 0,86 21415 
K5/2 47,57 34,88 2,21 0,85 21085 
K5/3 50,50 34,21 1,69 1,12 21161 
K5/4 50,74 35,67 2,22 1,06 21844 
K11/2 43,79 48,63 3,30 0,82 12008 

K6 47,50 44,06 2,12 0,74 18022 
średnio 53,10 39,60 3,16 1,04 16950 

 
W metodach wzbogacania grawitacyjnego jakość kon-

centratów jest pogorszana znaczną zawartością niewzbo-
gaconych ziarn najdrobniejszych <0,1mm, które w więk-
szości trafiają razem z większymi lekkimi ziarnami wę-
glowymi do koncentratów. Poprawę jakości koncentratów 
można uzyskać odmulając nadawę kierowaną do wzbo-
gacania lub odmulając uzyskane koncentraty. Odmulenia 
materiału można dokonać w hydrocyklonie. 

Materiał uzyskany jako koncentrat w badaniach na 
stanowisku z hydrocyklonem wykorzystano w badaniu 
możliwości wzbogacania mułów w klasyfikatorze odśrod-
kowym i wzbogacalniku strumieniowym. 

Klasyfikator odśrodkowy jest urządzeniem do wzbo-
gacania z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Jest on 
przeznaczony do rozdziału mułów o górnej granicy uziar-
nienia 1(2)mm. Klasyfikator odśrodkowy działa na za-
sadzie wytworzenia wiru układem odpowiednio wypro-
filowanych łopatek osadzonych na pionowym wale. Wał 
ten wprawiany jest w ruch obrotowy przy pomocy silnika 
elektrycznego z przekładnią pasową, która umożliwia 
zmianę ilości obrotów wirnika. Układ łopatek pracuje 
w stożkowej komorze, do której doprowadzana jest na-
dawa pod ciśnieniem hydrostatycznym. Komora ta jest 
usytuowana w zbiorniku cylindryczno-stożkowym z prze-
lewem na obwodzie odprowadzającym produkt lekki 
w postaci wodnej zawiesiny najdrobniejszych ziaren lub 
najlżejszych i najdrobniejszych w zależności od ustawio-
nego reżimu pracy tego urządzenia. Wewnętrzny stożek 
zakończony jest dyszą wylewową odprowadzającą ziarna 
ciężkie do stożka zewnętrznej komory roboczej, która ma 

regulowany odbiór nagromadzonego produktu. Przez 
górną krawędź tego stożka wydostają się ziarna lekkie 
(najdrobniejsze), które unoszone są powolnym ruchem 
wirowym w kierunku krawędzi przelewowej głównej 
(zewnętrznej) komory roboczej. Nadawa o dobranym za-
gęszczeniu (100–150 g/l) podawana jest pompą do stożka 
naporowego z przelewem zapewniającym utrzymanie 
stałego ciśnienia hydrostatycznego. Produkty odbierane są 
grawitacyjnie do dwóch zbiorników. Stanowisko badaw-
cze pokazano na rys. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Stanowisko badawcze klasyfikatora odśrodkowego 
 

Badania wzbogacania mułów wykonano dla zagę-
szczenia nadawy 100 i 150 g/l. W opracowaniu za-
prezentowano wyniki dla zagęszczenia nadawy 150 g/l, 
które uznano za korzystniejsze. Wyniki te zamieszczono 
w tabeli 3. 

W metodzie wzbogacania strumieniowego użyty zo-
stał wzbogacalnik Reichert typu LD4. Stanowisko badaw-
cze składało się ze zbiornika nadawy, wzbogacalnika 
strumieniowego LD4 o układzie 2 koryt po sześć zwojów 
i przesiewacza odwadniającego. Stanowisko badawcze 
wzbogacalnika strumieniowego pokazano na rys. 2. 

Nadawa była podawana grawitacyjnie ze zbiornika 
z mieszadłem szybkoobrotowym i dodatkowo mieszana 
powietrzem ze sprężarki. Ruch mieszadła i strumień po-
wietrza powodowały, że nadawa nie osiadała w zbiorniku 
i miała stałe zagęszczenie. 

Przed przystąpieniem do badań wykonano kilkanaście 
prób celem określenia przedziału najkorzystniejszych 
zagęszczeń nadawy, wyregulowania intensywności poda-
wania nadawy o określonym zagęszczeniu na rynnę 
roboczą oraz właściwych ustawień noży kierujących i od-
bieralników produktów rozdziału. 
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Rys. 2. Stanowisko badawcze wzbogacalnika 
strumieniowego 

 
Badania przeprowadzono na materiałach z siedem-

nastu i dziewiętnastu osadników dla dwóch zagęszczeń 
nadawy kierowanej na spiralę – 300 g/l i 400 g/l. Wyniki 
badań dla zagęszczenia nadawy 400 g/l, uznano za ko-
rzystniejsze. Wyniki te zamieszczono w tabeli 4. 

Badania laboratoryjne mułów węglowych metodą 
flotacji przeprowadzone zostały na flotownikach labora-
toryjnych o pojemności komory flotacyjnej wynoszącej 
1 dm3. Zagęszczenie mieszaniny wodno węglowej wyno-
siło 100 g/l. 

Doświadczenie pracowników Katedry, którzy prowa-
dzą od lat badania tego typu wskazują na bardzo wysoką 
zbieżność wyników uzyskiwanych w badaniach labora-

toryjnych z wynikami procesu flotacji uzyskiwanymi 
w warunkach przemysłowych. 

W badaniach użyte zostały dwa odczynniki flotacyjne, 
najczęściej stosowane w procesach flotacji w zakładach 
przeróbczych kopalń węgla kamiennego. W pierwszej ko-
lejności wykonano serię badań wstępnych w celu ustalenia 
optymalnej dawki odczynnika flotacyjnego. Badania prze-
prowadzono dla dawki flokulanta: 0,4; 0,5 i 0,6 kg/Mg 
materiału suchego. Badania wykazały, że dla dawki flo-
kulanta 0,6 kg/Mg materiału suchego uzyskano najlepszy 
efekt flotacji mułów węglowych. 

Badania przeprowadzono dla wszystkich zidentyfiko-
wanych osadników. Za pozytywny wynik badań floto-
walności mułów uznano taki, dla którego 80% badanych 
próbek danego osadnika wykazywało pozytywny efekt 
flotacji. Za pozytywny wynik flotacji mułów z jednego 
badanego osadnika uznawano taki, dla którego w 66% 
badanych prób uzyskano wychód na poziomie większym 
niż 30%, a zawartość popiołu w koncentracie z tych prób 
była mniejsza od 25%. Te warunki spełniały próbki z 12 
osadników. Wyniki badań dla odczynnika 2, które uznano 
za korzystniejsze, zamieszczono w tabeli 5. 
 
3. Wyniki przeprowadzonych badań 

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawione 
zostały w tabelach od 1 do 5. W tabeli 6 i 7 dokonano 
porównania wybranych wyników wzbogacania mułów 
węglowych różnymi metodami. Przedstawione wyniki 
dotyczą zarówno uzyskanego koncentratu, jak i odpadów. 
Wydaje się, że dają one podstawy do wnioskowaniu o sku-
teczności przyjętej metody wzbogacania. 
 

Tabela 3. Parametry produktów wzbogacania materiału odmulonego w klasyfikatorze odśrodkowym  
dla zagęszczenia nadawy 150 g/l 

Koncentrat Odpady 

Wychód Zawartość 
popiołu 

Wartość 
opałowa 

Wilgoć 
higrosk.  Wychód Zawartość 

popiołu 
Wartość 
opałowa 

Wilgoć 
higrosk.  

Wychód 
koncentratu 

w odniesieniu 
do całości 

Nr 
osadnika 

 γo [%] Aa [%] Qa [kJ/kg] Wex [%]  γo [%] Aa [%] Qa [kJ/kg] Wex [%]  γkc [%] 
K13 48,88 21,14 18916 5,32 51,12 41,68 14199 4,09 23,22 
K14 65,08 20,68 20654 5,46 34,92 36,26 16158 6,12 36,17 
K12 19,54 20,31 22042 4,11 80,46 44,33 14065 3,99 9,68 

K18/1 – – – – – – – – – 
K18/2 – – – – – – – – – 
K11/1 7,84 22,06 21043 5,71 92,16 44,25 14409 4,51 4,00 
K3/1 18,20 21,59 25840 1,26 81,8 48,83 14015 1,19 14,08 
K3/2 – – – – – – – – – 
K2 83,67 20,47 24104 2,51 16,33 49,01 13403 1,84 48,44 
K17 6,59 21,68 18965 4,72 93,41 47,95 12260 4,25 2,91 
K1 15,84 19,93 25046 1,73 84,16 48,42 14723 1,78 8,25 

K4/1 55,41 20,47 24095 1,93 44,59 46,78 15914 2,51 28,03 
K4/2 78,61 21,14 24164 2,06 21,39 35,49 19068 2,25 46,57 
K4/3 89,92 21,56 24315 2,31 10,08 29,50 20484 1,12 51,64 
K5/1 54,23 20,46 24430 2,23 45,77 43,40 16531 2,60 24,73 
K5/2 45,68 21,51 24043 1,96 54,32 46,12 15398 2,22 21,73 
K5/3 51,41 21,86 23802 2,39 48,59 47,28 15173 2,49 25,96 
K5/4 43,33 21,15 24281 2,06 56,67 46,77 15604 2,38 21,99 
K11/2 6,12 22,35 18519 6,13 93,88 50,34 12165 4,38 2,68 

K6 17,62 21,82 24124 2,83 82,38 48,82 15294 2,64 8,37 
średnio 41,64 21,19 22846 3,22 58,35 44,42 15227 2,96 22,26 
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Tabela 4. Parametry produktów wzbogacania materiału odmulonego, na pięciozwojowej spirali Reicherta typu LD4 dla 
zagęszczenia nadawy 400 g/l 

Koncentrat Odpady Nadawa 

Wychód Zawartość
popiołu 

Wartość 
opałowa 

Wilgoć 
higrosk. Wychód Zawartość

popiołu 
Wartość 
opałowa 

Wilgoć 
higrosk. 

Zawartość 
popiołu 

Wychód 
koncentratu

w odniesieniu 
do całości 

Nr 
osadnika 

 γo [%] Aa [%] Qa [kJ/kg] Wex [%]  γo [%] Aa [%] Qa [kJ/kg] Wex [%] Aa [%]  γkc [%] 
K13 61,15 21,10 18825 5,64 38,85 48,23 12680 3,19 31,64 29,05 
K14 73,12 22,14 20271 5,51 26,88 36,95 15950 6,18 26,12 40,64 
K12 35,62 21,86 21523 4,40 64,38 49,48 12480 3,79 39,64 17,64 

K18/1 8,69 22,07 21042 4,83 91,31 60,82 7114 3,10 57,45 4,35 
K18/2 28,43 22,81 20760 5,72 71,57 50,34 12581 4,16 42,51 14,51 
K11/1 29,14 21,20 25843 1,22 70,86 53,19 12113 1,19 43,87 22,54 
K3/1 9,21 23,81 24258 1,13 90,79 60,22 9479 1,59 62,17 5,84 
K3/2 86,12 20,47 24335 2,36 13,88 54,04 11518 2,65 25,13 49,85 
K2 19,63 21,45 19136 4,71 80,37 52,27 11272 4,17 46,22 8,68 
K17 27,47 22,31 24241 1,70 72,53 52,09 13545 1,80 43,91 14,31 
K1 60,25 20,33 24459 1,90 39,75 50,19 14831 2,63 32,20 30,47 

K4/1 84,38 22,52 23763 2,08 15,62 33,34 19879 2,21 24,21 49,99 
K4/2 91,33 21,84 24333 2,19 8,67 27,84 21879 2,19 22,36 52,45 
K4/3 65,61 23,26 23352 2,10 34,39 45,65 15528 2,97 30,96 29,92 
K5/1 57,63 22,27 23666 2,15 42,37 52,03 13192 2,03 34,88 27,41 
K5/2 58,73 21,46 24035 2,31 41,27 52,35 13581 2,62 34,21 29,66 
K5/3 52,35 21,39 24195 2,25 47,65 51,36 14012 2,23 35,67 26,56 
K5/4 16,11 20,82 18756 5,83 83,89 53,97 11486 4,23 48,63 7,05 
K11/2 29,42 21,35 24256 2,67 70,58 53,53 14008 2,67 44,06 13,97 
średnio 47,07 21,81 22687 3,19 52,93 49,36 13533 2,93 35,66 24,99 

 
 

Tabela 5. Wyniki wzbogacania mułów metodą flotacji przy użyciu odczynnika 2 

Nr osadnika 
Zawartość popiołu 

w nadawie 
Aa, [%] 

Produkt Wychód 
[%] 

Zawartość popiołu 
w produktach 

Aa, [%] 

Wartość opałowa 
koncentratu, 

Qa, [kJ/kg] 

K3/2 50,8 K 
O 

44,8 
55,1 

22,7 
73,3 24 687 

K2 60,9 K 
O 

41,5 
58,5 

31,2 
82,9 20 670 

K17 27,2 K 
O 

73,7 
26,3 

14,5 
65,8 27 620 

K1 28,6 K 
O 

79,6 
20,4 

15,9 
80,3 27 120 

K4/1 28,6 K 
O 

81,1 
18,9 

16,4 
81,1 26 880 

K4/2 48,0 K 
O 

65,3 
34,7 

29,4 
82,9 21 525 

K4/3 60,9 K 
O 

41,5 
58,5 

31,2 
82,9 24 520 

K5/2 44,3 K 
O 

58,4 
41,6 

23,6 
76,8 24 670 

K5/3 36,7 K 
O 

71,7 
28,3 

19,2 
79,8 25 875 

K5/4 36,2 K 
O 

71,1 
28,9 

19,5 
76,7 25 810 

K11/2 37,3 K 
O 

70,0 
30,0 

19,3 
77,4 25 845 

K6 36,5 K 
O 

71,7 
28,3 

21,3 
76,3 25 465 

K – koncentrat, O – odpad 
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Tabela 6. Porównanie wybranych parametrów koncentratu mułów węglowych wzbogacanych różnymi metodami 

Hydrocyklon 
Klasyfikator odśrodkowy, 

150 g/l Spirala Reicherta, 400 g/l Flotacja, odczynnik 2 

Wychód Zaw. 
popiołu 

Wartość 
opałowa Wychód Zaw. 

popiołu
Wartość 
opałowa Wychód Zaw. 

popiołu
Wartość 
opałowa Wychód Zaw. 

popiołu 
Wartość 
opałowa

Nr 
osadnika  

γk [%] Aa [%] Qa [kJ/kg] γk [%] Aa [%] Qa [kJ/kg] γk [%] Aa [%] Qa [kJ/kg] γk [%] Aa [%] Qa [kJ/kg]
K13 47,50 31,64 18121 23,22 21,14 18916 29,05 21,10 18825 – – – 
K14 55,58 26,12 20362 36,17 20,68 20654 40,64 22,14 20271 – – – 
K12 49,52 39,64 17281 9,68 20,31 22042 17,64 21,86 21523 – – – 

K18/1 50,03 57,45 9295 – – – 4,35 22,07 21042 – – – 
K18/2 59,66 71,63 8576 – – – – – – – – – 
K11/1 51,05 42,51 15990 4,00 22,06 21043 14,51 22,81 20760 – – – 
K3/1 77,35 43,87 16277 14,08 21,59 25840 22,54 21,20 25843 – - – 
K3/2 63,40 56,87 12027 – – – 5,84 23,81 24258 44,8 22,7 24 687 
K2 57,89 25,13 24234 48,44 20,47 24104 49,85 20,47 24335 41,5 31,2 20 670 
K17 44,23 46,22 13444 2,91 21,68 18965 8,68 21,45 19136 73,7 14,5 27 620 
K1 52,08 43,91 17972 8,25 19,93 25046 14,31 22,31 24241 79,6 15,9 27 120 

K4/1 50,58 32,2 24363 28,03 20,47 24095 30,47 20,33 24459 81,1 16,4 26 880 
K4/2 59,24 24,21 24,557 46,57 21,14 24164 49,99 22,52 23763 65,3 29,4 21 525 
K4/3 57,43 22,36 25501 51,64 21,56 24315 52,45 21,84 24333 41,5 31,2 24 520 
K5/1 45,61 30,96 21415 24,73 20,46 24430 29,92 23,26 23352 – – – 
K5/2 47,57 34,88 21085 21,73 21,51 24043 27,41 22,27 23666 58,4 23,6 24 670 
K5/3 50,50 34,21 21161 25,96 21,86 23802 29,66 21,46 24035 71,7 19,2 25 875 
K5/4 50,74 35,67 21844 21,99 21,15 24281 26,56 21,39 24195 71,1 19,5 25 810 
K11/2 43,79 48,63 12008 2,68 22,35 18519 7,05 20,82 18756 70,0 19,3 25 845 
K13 47,50 44,06 18022 8,37 21,82 24124 13,97 21,35 24256 71,7 21,3 25 465 
średnio 53,10 39,61 16950 22,26 21,19 22846 24,99 21,81 22687 64,2 22,02 25057 

 
 

Tabela 7. Porównanie wybranych parametrów odpadów mułów węglowych wzbogacanych różnymi metodami 

Hydrocyklon Klasyfikator odśrodkowy, 
150 g/l Spirala Reicherta, 400 g/l Flotacja, odczynnik 2 

Wychód Zaw. popiołu Wychód Zaw. popiołu Wychód Zaw. popiołu Wychód Zaw. popiołu
Nr 

osadnika 
γk [%] Aa [%] γk [%] Aa [%] γk [%] Aa [%] γk [%] Aa [%] 

K13 52,50 35,93 51,12 41,68 70,95 48,23 – – 
K14 44,42 47,53 34,92 36,26 59,36 36,95 – – 
K12 50,48 45,94 80,46 44,33 82,36 49,48 – – 

K18/1 49,97 68,84 – – 95,65 60,82 – – 
K18/2 74,01 74,01 – – 85,49 50,34 – – 
K11/1 55,30 55,30 92,16 44,25 77,46 53,19 – – 
K3/1 53,63 53,63 81,8 48,83 94,16 60,22 – – 
K3/2 62,17 62,17 – – 50,15 54,04 55,1 73,3 
K2 44,34 44,34 16,33 49,01 91,32 52,27 58,5 82,9 
K17 61,82 61,82 93,41 47,95 85,69 52,09 26,3 65,8 
K1 47,96 47,96 84,16 48,42 69,53 50,19 20,4 80,3 

K4/1 24,00 24,00 44,59 46,78 50,01 33,34 18,9 81,1 
K4/2 34,78 34,78 21,39 35,49 47,55 27,84 34,7 82,9 
K4/3 34,88 34,88 10,08 29,50 70,08 45,65 58,5 82,9 
K5/1 42,80 42,80 45,77 43,40 72,59 52,03 – – 
K5/2 38,28 38,28 54,32 46,12 70,31 52,35 41,6 76,8 
K5/3 38,07 38,07 48,59 47,28 73,44 51,36 28,3 79,8 
K5/4 37,29 37,29 56,67 46,77 92,95 53,97 28,9 76,7 
K11/2 62,90 62,90 93,88 50,34 86,03 53,53 30,0 77,4 

K6 51,77 51,77 82,38 48,82 75,01 49,36 28,3 76,3 
średnio 46,90 48,11 58,35 41,68 75,01 48,23 35,8 78,02 

 
 
4. Podsumowanie 

Zaprezentowane cztery metody wzbogacania wykazują 
istotne różnice w uzyskiwanych efektach. Najlepsze wyniki 
wzbogacania materiału uzyskano stosując metodę flotacji. 
Zanotowane wychody koncentratu wyniosły średnio 64%, 
a wartość opałową tego koncentratu oszacowano średnio na 

poziomie 25 000 kJ/kg, a zawartość popiołu na poziomie 
22%. W badaniach tą metodą notowano stosunkowo wysoki 
poziom zawartości popiołu w odpadach. Badania metodą 
flotacji wykazały także, że w przypadku użytych w próbach 
odczynników nie można jej zastosować do wszystkich 
badanych materiałów. Wynika z tego, że w przypadku 
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zainteresowania wykorzystaniem tej metody w odniesieniu 
do innych drobnoziarnistych materiałów odpadowych ze 
wzbogacania węgla kamiennego należy poszukiwać no-
wych, skuteczniej działających odczynników. 

Zdecydowanie mniej korzystne i bardzo podobne 
wyniki uzyskano wzbogacając muły w klasyfikatorze od-
środkowym i wzbogacalniku strumieniowym zwojowym 
typu Reichert LD4. 

Z materiału podawanego na te urządzenia wzboga-
cające wydzielono wcześniej w hydrocyklonie ziarna po-
niżej 0,1 mm. Średni wychód koncentratu w procesie 
wzbogacania wyniósł dla spirali Reicherta ok. 25%, a dla 
klasyfikatora odśrodkowego – ok. 22%. Uzyskane war-
tości opałowe tego koncentratu wyniosły odpowiednio 
22 687 i 22 846 kJ/kg. Zawartość popiołu w koncentracie 
wyniosła odpowiednio ok. 25 i 22%. W badaniach tymi 
metodami notowano też stosunkowo niska zawartość po-
piołu w odpadach. Wyniosła ona średnio 48 i 58%. 

W procesie wzbogacania w hydrocyklonie, w wyniku 
wydzielenia ziarna poniżej 0,1 mm, uzyskano wprawdzie 

znaczący wychód 53%, lecz kosztem jakości wzboga-
conego materiału. Koncentrat charakteryzował się bowiem 
znaczną zawartością popiołu (39,6%) i niską wartością 
opałową (16 950 kJ/kg). Natomiast odpad uzyskany w tym 
procesie posiadał stosunkowo niską zawartość popiołu 
(48,11%). Proces rozdziału ziarn drobnych był w tym 
procesie niestety mało skuteczny. W koncentracie bowiem 
pozostało 38% ziarn poniżej 0,1 mm, a ziarna te posiadają 
wysoką zawartość popiołu. 

Podsumowując stwierdzić należy, że istnieje możli-
wość wzbogacania ziarn drobnych. Jest to zabieg istotny 
z uwagi na znaczne ilości materiału, który zdeponowany 
został w osadnikach ziemnych w minionym okresie. 

Alternatywą dla wzbogacania materiałów o tak drob-
nych ziarnach jest ich kierowanie do spalania w piecach 
fluidalnych. Kotły te projektowane są i wykonywane dla 
indywidualnego paliwa charakteryzowanego uziarnieniem 
i parametrami jakościowymi. Niektóre z materiałów, które 
poddane były badaniom spełniają te kryteria. 
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Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów 
węglowych 
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki analizy potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych dla stanu surowego 
tych mułów oraz dla produktów uzyskanych w wyniku wzbogacania. Muły węglowe wzbogacano w hydrocyklonie 
zagęszczająco-klasyfikującym, klasyfikatorze odśrodkowym, wzbogacalniku zwojowym Reicherta i metodą flotacji. 
Oceniono zarówno potencjał energetyczny mułów po ich wzbogaceniu jak i straty potencjału energetycznego, które 
ponoszone są w wyniku wzbogacania. 

 
 
1. Wprowadzenie 

Odpady o najdrobniejszym uziarnieniu, a więc muły 
węglowe i odpady flotacyjne posiadają najwyższy poziom 
substancji węglowej spośród wszystkich odpadów powsta-
łych w wyniku wydobywania i wzbogacania węgla. Wska-
zują na to badania jakości wykonywane w różnych jednost-
kach naukowo-badawczych. Z tego względu poszukuje się 
skutecznych metod pozwalających na efektywne wykorzy-
stanie potencjału energetycznego, który zawierają te odpady. 
Metodami tymi mogą być metody wzbogacania tych 
najdrobniejszych odpadów lub metody bezpośredniego wy-
korzystania podczas spalania np. w kotłach z łożem flu-
idalny. Metody wzbogacania pozwalają na pozyskanie 
pełnowartościowego paliwa w postaci drobno uziarnionych 
mieszanek węglowych o wysokich parametrach energe-
tycznych. Poprawa jakości koncentratów pozyskiwanych 
w wyniku wzbogacania pociąga za sobą powstawanie od-
padów o pewnej zawartości substancji węglowej. Jest to 
nieuniknione, mimo istniejących dzisiaj skutecznych metod 
wzbogacania. 

W przeprowadzonych badaniach nad możliwością 
wzbogacania mułów wykonanych w Katedrze Przeróbki 
Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej wy-
korzystano sześć różnych metod. W prezentowanym ma-
teriale wykorzystano tylko wyniki czterech metod, które 
uznano za metody najefektywniejsze. 

Metodami tymi są: 
– metoda wzbogacania z wykorzystaniem siły odśrod-

kowej, w której użyty został hydrocyklon klasyfi-
kująco-zagęszczajacy i klasyfikator odśrodkowy, 

– metoda wzbogacania strumieniowego (jeden z pro-
cesów wzbogacania grawitacyjnego), w której użyty 
został wzbogacalnik strumieniowy zwojowy typu 
Reichert LD4, 

– metoda fizykochemiczna – flotacji. 
 

Każda z tych metod pozwalała na uzyskanie kon-
centratu o cieple spalania wyższym niż ciepło spalania 
mułu surowego, który pozyskano z osadników. Jednak 
każda z analizowanych metod powodowała stratę po-
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tencjału energetycznego zawartego w odpadach. Wielkości 
tych strat były różne, co pokazano w niniejszym artykule. 

Badania wzbogacania mułów przeprowadzono w hy-
drocyklonie klasyfikująco-zagęszczajacym o średnicy 
∅150 mm. Nadawa o dobranym zagęszczeniu podawana 
była pompą do hydrocyklonu z przelewem zapewniającym 
utrzymanie stałego ciśnienia hydrostatycznego. W bada-
niach wstępnych ustalono, że najkorzystniejszym zagę-
szczeniem dla wzbogacanego materiału jest 150 g/l. 
W metodach wzbogacania grawitacyjnego jakość kon-
centratów jest pogarszana znaczną zawartością nie-
wzbogaconych ziarn najdrobniejszych <0,1 mm, które 
w większości trafiają razem z większymi, lekkimi ziarnami 
węglowymi do koncentratów. Poprawę jakości koncen-
tratów uzyskuje się odmulając nadawę kierowaną do 
wzbogacania lub odmulając uzyskane koncentraty. 
W wykonywanych badaniach odmulono materiał w hydro-
cyklonie klasyfikująco-zagęszczajacym i materiał uzyska-
ny jako koncentrat wykorzystano w badaniu możliwości 
wzbogacania mułów w klasyfikatorze odśrodkowym 
i wzbogacalniku strumieniowym. Badania wzbogacania 
mułów w klasyfikatorze odśrodkowym wykonano dla 
zagęszczenia nadawy 100 i 150 g/l. W artykule zapre-
zentowano wyniki dla zagęszczenia nadawy 150 g/l, które 
uznano za korzystniejsze. 

W metodzie wzbogacania strumieniowego użyty zo-
stał wzbogacalnik Reichert typu LD4. Stanowisko badaw-
cze składało się ze zbiornika nadawy, wzbogacalnika 
strumieniowego LD4 o układzie 2 koryt po sześć zwojów 
i przesiewacza odwadniającego. Nadawa była podawana 
grawitacyjnie ze zbiornika z mieszadłem szybkoobro-
towym i dodatkowo mieszana powietrzem ze sprężarki. 
Ruch mieszadła i strumień powietrza powodowały, że 
nadawa nie osiadała w zbiorniku i miała stałe zagęszcze-
nie. Badania przeprowadzono na materiałach z siedem-
nastu i dziewiętnastu osadników dla dwóch zagęszczeń 
nadawy kierowanej na spiralę – 300 g/l i 400 g/l. Wyniki 
badań dla zagęszczenia nadawy 400 g/l, uznano za ko-
rzystniejsze. 

Badania laboratoryjne mułów węglowych metodą flo-
tacji przeprowadzone zostały na flotownikach laborato-
ryjnych o pojemności komory flotacyjnej wynoszącej 
1 dm3. Zagęszczenie mieszaniny wodno-węglowej wyno-
siło 100 g/l. W badaniach użyte zostały dwa odczynniki 
flotacyjne, najczęściej stosowane w procesach flotacji 
w zakładach przeróbczych kopalń węgla kamiennego. 
W pierwszej kolejności wykonano serię badań wstępnych 
w celu ustalenia optymalnej dawki odczynnika flotacyj-
nego. Badania przeprowadzono dla dawki flokulanta: 0,4; 
0,5 i 0,6 kg/Mg materiału suchego. Badania wykazały, że 
dla dawki flokulanta 0,6 kg/Mg materiału suchego uzy-
skano najlepszy efekt flotacji mułów węglowych. 

Badania przeprowadzono dla wszystkich zidentyfi-
kowanych osadników. Za pozytywny wynik badań floto-
walności mułów uznano taki, dla którego 80% badanych 
próbek danego osadnika wykazywało pozytywny efekt 
flotacji. Za pozytywny wynik flotacji mułów z jednego 
badanego osadnika uznawano taki, dla którego w 66% 
badanych prób uzyskano wychód na poziomie większym 
niż 30%, a zawartość popiołu w koncentracie z tych prób 
była mniejsza od 25%. Te warunki spełniały próbki z 12 
osadników. 

2. Sposób szacowania potencjału energetycznego 
depozytów 

Podstawowa analiza jakościowa mułów węglowych 
i dokonane oszacowania ich ilości wykonane w ramach 
projektu rozwojowego Nr N R09 0006 06/2009 pt: „Iden-
tyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów 
węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia 
rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania” 
pozwoliły na oszacowanie potencjału energetycznego tych 
mułów. W tym celu opracowany został algorytm sza-
cowania potencjału energetycznego zinwentaryzowanych 
osadników. Zaproponowano szacowanie potencjału ener-
getycznego w dwóch wariantach. 

Pierwszy z tych wariantów stanowi przybliżone 
oszacowane potencjału energetycznego osadnika, którego 
podstawą są:  

– oszacowana masa mułów znajdujących się w osad-
niku, 

– średnia wartość opałowa wyznaczona w badaniach 
jakościowych poszczególnych próbek pobranych do 
badań z osadnika. 

 
W powyżej podany sposób szacowana jest średnia 

przybliżona wartość potencjału energetycznego osadnika, 
która jest wykorzystywana i podawana najczęściej w róż-
nych opracowaniach przedmiotowych. Jest to niewątpliwie 
informacja ważna, lecz dla pełniejszej wiedzy wstępnej 
o depozycie istotnym też jest podanie granic w jakich 
może oscylować szacowana wartość potencjału energe-
tycznego mułów. W tym celu oprócz wartości średniej 
potencjału energetycznego podaje się jej wartości granicz-
ne: górną i dolną na podstawie oszacowanego odchylenia 
standardowego z oznaczeń wartości opałowej dla po-
szczególnych prób. Z teorii rachunku prawdopodobieństwa 
wiadomo, że w zakresie tych wartości granicznych leży 
68% wartości oszacowań indywidualnych z poszczegól-
nych prób uzyskanych w badaniach. 

Tak więc średnią przybliżoną wartość potencjału ener-
getycznego osadnika w stanie roboczym lub laboratoryj-
nym szacowana jest z zależności: 

]GJ[10QME 3rva
śrśr

−⋅⋅=  
gdzie: 
 Eśr – średnia wartość potencjału energetycznego 

osadnika, [GJ] 
 M – oszacowana masa mułów znajdujących się 

w osadniku, [Mg] 
 Qrva

śr – średnia wartość opałowa w stanie roboczym lub 
analitycznym wyznaczona w badaniach 
jakościowych poszczególnych próbek 
pobranych do badań z osadnika, która 
szacowana jest z zależności: 
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Wartości graniczne potencjału energetycznego osad-
nika szacowane są z zależności: 
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gdzie: 
 SQ – odchylenie standardowe wartości opałowej 

szacowane z wykorzystaniem zależności: 

( )∑
=

−
−
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n
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iQ ]GJ[QQ

1n
1S  

Wyniki przeprowadzonych oszacowań przedstawiono 
w tabeli 1 i 2. 

Drugi z wariantów szacowania potencjału energetycz-
nego osadników wykonywany jest na podstawie głębszej 
wiedzy o materiale zgromadzonym w osadniku, łącznie 
z wiedzą o kierunku wykorzystania mułów i sposobie jego 
wzbogacenia. Oszacowanie potencjału energetycznego 
wykonywane jest w oparciu o: 

– zdefiniowaną masę mułów znajdujących się w osad-
niku, 

Tabela 1. Potencjał energetyczny mułów w stanie roboczym zdeponowanych w osadnikach  
Potencjał energetyczny w stanie roboczym Orientacyjna 

pojemność 
osadnika 

Średnia wartość  
opałowa 

Odchylenie 
standardowe wartości 

opałowej średni maksymalny minimalny Osadnik 

[Mg] [kJ/kg] [kJ/kg] [GJ] [GJ] [GJ] 
K13 1 000 000 12 380 674 12380000 13053891 11706109 
K14 300 000 12 552 607 3765600 3947736 3583463 
K12 1 000  000 12 179 568 12178667 12748949 11610385 

K18/1 100 000 7 737 1673 773747 941065 606428 
K18/2 100 000 8 587 2369 858675 1095554 621796 
K11/1 640 000 11 087 2324 7095825 8583052 5608598 
K3/1 1 521 000 6 874 2270 10455354 13907739 7002969 
K3/2 176 000 13 115 4655 2308240 3127660 1488819 
K2 1 117 000 10 213 1975 11408107 13614438 9201776 
K17 155 000 18 979 1732 2941794 3210402 2673187 
K1 153 000 19 352 1062 2284311 2409719 2158902 

K4/1 345 600 19 285 1290 6664939 7110828 6219049 
K4/2 163 000 12 038 724 1962221 2080363 1844078 
K4/3 460 000 16 155 1394 7431258 8072425 6790091 
K5/1 130 000 8 256 967 1073316 1199042 947589 
K5/2 228 000 13 648 3628 3111873 3938967 2284779 
K5/3 106 000 14 869 680 1576075 1648248 1503903 
K5/4 102 000 15 385 763 1569270 1647164 1491375 
K11/2 176 000 15 057 464 2650090 2731792 2568388 

K6 236 000 14 636 1268 3453624 3753031 3154214 
 
 

Tabela 2. Potencjał energetyczny mułów w stanie analitycznym zdeponowanych w osadnikach 
Potencjał energetyczny w stanie analitycznym Orientacyjna 

pojemność 
osadnika 

Średnia wartość 
opałowa 

Odchylenie 
standardowe wartości 

opałowej średni maksymalny minimalny Osadnik 

[Mg] [kJ/kg] [kJ/kg] [GJ] [GJ] [GJ] 
K13 1 000 000 15 096 1509 15095667 16604265 13587068 
K14 300 000 15 646 830 4693800 4942657 4444943 
K12 1 000  000 14 813 581 14812667 15393327 14232006 

K18/1 100 000 9 325 2052 932547 1137768 727326 
K18/2 100 000 10 073 2747 1007325 1281976 732674 
K11/1 640 000 13297 2413 8509964 10054237 6965690 
K3/1 1 521 000 9265 3498 14092825 19413371 8772280 
K3/2 176 000 14877 5976 2618308 3670019 1566597 
K2 1 117 000 12304 2803 13743987 16874910 10613064 
K17 155 000 22807 1538 3535074 3773403 3296745 
K1 153 000 23293 1444 3563810 3784749 3342871 

K4/1 345 600 22941 590 7928525 8132297 7224753 
K4/2 163 000 15813 937 2577600 2730378 2424822 
K4/3 460 000 20829 2065 9581173 10530941 8631404 
K5/1 130 000 12051 1504 1566590 1762060 1371119 
K5/2 228 000 17802 5351 4058928 5279050 2838807 
K5/3 106 000 19402 646 2056612 2125131 1988132 
K5/4 102 000 20351 844 2075761 2161898 1989625 
K11/2 176 000 19672 767 3462345 3597362 3327329 

K6 236 000 18887 1834 4457435 4890353 4024518 
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– uzysk koncentratu pozyskanego w wyniku zastoso-
wania wybranej technologii wzbogacania, 

– średnią wartość opałową wyznaczoną dla koncen-
tratów pozyskanych z poszczególnych prób techno-
logicznych. 

 
Ze względu na konieczność porównywania potencjału 

energetycznego mułów wzbogacanych z wykorzystaniem 
różnych technologii do wykonywanych oszacowań przyj-
mowana była wartość opałowa w stanie analitycznym. 

Średnią wartość potencjału energetycznego osadnika 
oszacowano z zależności: 

]GJ[10QUME 3a
śrśr ⋅⋅=  

gdzie: 
 Eśr  – średnia przybliżona wartość potencjału energe-

tycznego osadnika, [GJ] 
 M – oszacowana masa mułów znajdujących się 

w osadniku, [Mg] 
 Qa

śr – średnia wartość opałowa koncentratu w stanie 
analitycznym wyznaczona w badaniach jako-
ściowych poszczególnych prób technologicz-
nych procesu wzbogacenia wybraną 
technologią, [kJ/kg] 

 U – uzysk koncentratu pozyskanego z poszcze-
gólnych prób technologicznych procesu 
wzbogacenia wybraną technologią  
– oszacowany z zależności: 

][U
n
1U

n
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iśr −= ∑

=

 

Wyniki oszacowań potencjału energetycznego mułów 
w stanie analitycznym dla czterech metod ich wzbogacania 
przedstawiono w tabelach 3 i 4. 

3. Omówienie wyników uzyskanych w badaniach 
i analizie 

Zaprezentowane wyniki badań ze wzbogacania mu-
łów węglowych i analiza ich potencjału energetycznego 
wykazały, że w wyniku wzbogacania znaczna ilość tego 
potencjału jest stracona. Jest to wynik przechodzenia 
najdrobniejszych ziarn węglowych do odpadów. Najko-
rzystniejsze rezultaty, co wydaje się zrozumiałe ze względu 
na istotę procesu wzbogacania uzyskano w przypadku 
metody flotacji. Średnio strata potencjału energetycznego 
wyniosła w tym przypadku 15%. Strata ta wahała w gra-
nicach od 3 do 31% dla poszczególnych osadników. Śred-
nio wartość opałowa uzyskanego produktu wyniosła 
25 057 kJ/kg i była najwyższa spośród uzyskanych we 
wszystkich analizowanych metodach. Niestety, nie wszyst-
kie muły węglowe, według przyjętego kryterium, były 
podatne na tą metodę wzbogacania przy zastosowanych 
w badaniach flokulantach. 

Najwyższe straty potencjału energetycznego mułów 
węglowych zanotowano w przypadku wzbogacania w kla-
syfikatorze odśrodkowym z wstępnym odmuleniem wzbo-
gacanego materiału. Strata potencjału energetycznego wy-
niosła w tym przypadku średnio 68% i wahała się dla 
poszczególnych osadników od 13 do nawet 98%. Jak wi-
dać są to bardzo szerokie granice, co świadczy również 
o niedoskonałości metody. Średnio wartość opałowa uzy-
skanego produktu wyniosła 22864 kJ/kg, co jest bardzo 
dobrym rezultatem. Wyniki te są podobne do osiąganych 
przy wzbogacaniu mułów w spiralach Reicherta z wstęp-
nym odmulaniem materiału. Średnia strata wyniosła 64%, 
a ciepło spalania produktu 22678 kJ/kg. 

Najniższe wartości opałowe produktów wzbogacania 
uzyskiwano w przypadku wzbogacania w hydrocyklonie. 
Mimo istotnych strat potencjału energetycznego mułów, 

Tabela 3. Zmiany potencjału energetycznego mułów węglowych w poszczególnych osadnikach jako wynik wzbogacania 
w hydrocyklonie klasyfikującym klasyfikatorze odśrodkowym 

Stan surowy osadnika Hydrocyklon Klasyfikator odśrodkowy, 150 g/l 

pojemność wart. 
opałowa

potencjał 
Eśr 

uzysk wart. 
opałowa

potencjał 
Eśr 

strata 
pot. uzysk wart. 

opałowa 
potencjał 

Eśr 
strata 
pot. Osadnik 

[Mg] [kJ/kg] [GJ] [–] [kJ/kg] [GJ] [%] [–] [kJ/kg] [GJ] [%] 
K13 1 000 000 15096 15095667 0,47 18121 8516870 44 0,23 18916 4350680 71 
K14 300 000 15646 4693800 0,56 20362 3420816 27 0,36 20654 2230632 52 
K12 1 000 000 14813 14812667 0,50 17281 8640500 42 0,10 22042 2204200 85 

K18/1 100 000 9325 932547 0,50 9295 464750 50 – – – – 
K18/2 100 000 10073 1007325 0,60 8576 514560 49 – – – – 
K11/1 640 000 13297 8509964 0,51 15990 5219136 39 0,04 21043 538700 94 
K3/1 1 521 000 9265 14092825 0,57 16277 12377730 12 0,14 25840 5502369 61 
K3/2 176 000 14877 2618308 0,63 12027 1333553 49 – – – – 
K2 1 117 000 12304 13743987 0,58 14234 9221639 33 0,48 24104 11923600 13 
K17 155 000 22807 3535074 0,44 13444 916880 74 0,03 18965 88187 97 
K1 153 000 23293 3563810 0,52 17972 1429852 60 0,08 25046 306000 91 

K4/1 345 600 22941 7928525 0,51 24363 4294124 49 0,28 24095 2331625 71 
K4/2 163 000 15813 2577600 0,59 24557 2073136 20 0,47 24164 1851204 28 
K4/3 460 000 20828 9581173 0,57 25501 6686362 30 0,52 24315 5816148 39 
K5/1 130 000 12051 1566590 0,46 21415 1180617 25 0,25 24430 793975 49 
K5/2 228 000 17802 4058928 0,48 21085 2307542 43 0,22 24043 1205997 70 
K5/3 106 000 19402 20566631 0,50 21161 1121533 45 0,26 23802 655983 68 
K5/4 102 000 20351 2075761 0,51 21844 1136324 45 0,22 24281 544865 74 
K11/2 176 000 19672 3462345 0,44 12008 92999 97 0,02 18519 65187 98 

K6 236 000 18887 4457435 0,47 18022 1999000 55 0,08 24124 455461 90 
średnia – 16427 – 0,53 16950 – 44 0,22 22846 – 68 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 63

który wyniósł średnio 53% wartość opałowa produktu 
wyniosła średnio 16950 kJ/kg i niewiele wzrosła w sto-
sunku do ciepła spalania mułów surowych wynoszącego 
16427 kJ/kg. 

Przeprowadzone badania upoważniają do stwierdze-
nia, że istnieje możliwość wzbogacania mułów zdepono-
wanych w osadnikach. Należy liczyć się jednak ze znacz-
nymi stratami potencjału energetycznego tych materiałów. 

Pamiętać również należy, że każda z metod wzbogacania 
wymaga rozmycia mułów, a więc dostarczenia znacznych 
ilości wody, na co wskazują zagęszczenia mieszaniny 
wodno-węglowej, niezbędne dla efektywności procesu. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że przemysłowe wy-
korzystanie mułów będzie w pełni efektywne w przypadku 
zastosowania metody pozbawionej konieczności dodatko-
wych zabiegów wzbogacających materiał. 

 
 

 
 
 
mgr inż. Jarosław Stankiewicz, dr Stefan Góralczyk 

Kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów po 
procesach wzbogacania depozytów mułów węglowych 
 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano jeden z potencjalnych kierunków gospodarczego wykorzystania odpadów powstających 
w trakcie procesów wzbogacania depozytów mułów węglowych wraz z wytycznymi technologicznymi. 

 
 

Opracowane w ramach projektu pt. „Identyfikacja po-
tencjału energetycznego depozytów mułów węglowych 
w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju te-
chnologicznego w zakresie ich wykorzystania” technologie 
wzbogacania nagromadzonych depozytów mułów wę-
glowych na paliwo dla energetyki zawodowej będą ge-
nerowały pewne ilości substancji odpadowych w postaci 

bardzo drobnych frakcji. Z tego też względu w ramach 
realizacji projektu określone zostały potencjalne kierunki 
ich gospodarczego wykorzystania wraz z wytycznymi 
technologicznymi. 

Ocena makroskopowa wybranych próbek odpadów 
wykazała, że jest to materiał bardzo drobny, ilasty barwy 
od ciemnoszarej do czarnej. Czasami występuje w formie 

Tabela 4. Zmiany potencjału energetycznego mułów węglowych w poszczególnych osadnikach jako wynik wzbogacania 
w spirali Reicherta i metodą flotacji  

Stan surowy osadnika Spirala Reicherta, 400g/l Flotacja, odczynnik 2 

pojemność wart. 
opałowa

potencjał 
Eśr 

uzysk wart. 
opałowa

potencjał  
Eśr 

strata 
pot. uzysk wart. 

opałowa 
potencjał  

Eśr 
strata 
pot. Osadnik 

[Mg] [kJ/kg] [GJ] [–] [kJ/kg] [GJ] [%] [–] [kJ/kg] [GJ] [%] 
K13 1 000 000 15096 15095667 0,29 18825 5459250 64 – – – – 
K14 300 000 15646 4693800 0,41 20271 2493333 47 – – – – 
K12 1 000 000 14813 14812667 0,18 21523 3874140 74 – – – – 

K18/1 100 000 9325 932547 0,04 21042 92585 90 – – – – 
K18/2 100 000 10073 1007325 – –   – – – – 
K11/1 640 000 13297 8509964 0,15 20760 1992960 77 – – – – 
K3/1 1 521 000 9265 14092825 0,23 25843 9040657 36 – – – – 
K3/2 176 000 14877 2618308 0,06 24258 150564 94 0,45 24 687 1955210 25 
K2 1 117 000 12304 13743987 0,50 24335 12602267 9 0,41 20 670 9466240 31 
K17 155 000 22807 3535074 0,09 19136 266947 92 0,74 27 620 3168014 10 
K1 153 000 23293 3563810 0,14 24241 519000 85 0,80 27 120 3319488 7 

K4/1 345 600 22941 7928525 0,30 24459 2535909 68 0,81 26 880 7524680 5 
K4/2 163 000 15813 2577600 0,50 23763 1936684 25 0,65 21 525 2280574 11 
K4/3 460 000 20828 9581173 0,52 24333 5820454 39 0,41 24 520 4624472 51 
K5/1 130 000 12051 1566590 0,30 23352 910728 42 – -   
K5/2 228 000 17802 4058928 0,27 23666 1456879 64 0,58 24 670 3262361 20 
K5/3 106 000 19402 20566631 0,30 24035 764313 63 0,72 25 875 1974780 4 
K5/4 102 000 20351 2075761 0,27 24195 666330 68 0,71 25 810 1869160 10 
K11/2 176 000 19672 3462345 0,07 18756 231074 93 0,70 25 845 3184104 8 

K6 236 000 18887 4457435 0,14 24256 801000 82 0,72 25 465 4327013 3 
śr. – 16427 – 0,25 22687 – 64 0,64 25057 – 15 
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agregatów o średnicy do 4 mm, łatwych do rozkruszenia 
pod wpływem niewielkiej siły lub wody. Widok przykła-
dowej próbki odpadów przedstawiono na rys.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Odpad po wzbogacaniu mułów z widocznymi 
zlepionymi agregatami 

 
 

Przeprowadzone w ramach projektu rozeznanie litera-
turowe oraz badania wykazały możliwość wykorzystania 
generowanych substancji odpadowych jako: 

– materiału mineralnego przy produkcji kruszyw 
sztucznych z osadów ściekowych i szkła odpa-
dowego, 

– wypełniacza przy produkcji mieszanek związanych 
hydraulicznie, 

– dodatku lub składnika wyrobów ceramicznych. 
 

Przedmiotowy artykuł prezentuje wyniki prac związa-
nych z wykorzystaniem generowanych substancji odpado-
wych jako materiału mineralnego przy produkcji kruszyw 
sztucznych. 

W ramach prac doświadczalnych prowadzonych 
w IMBiGS w ubiegłych latach opracowano sposób ter-
micznej przeróbki osadów ściekowych, polegający na 
obróbce termicznej mieszaniny wykonanej z ww. odpa-
dów, pyłów mineralnych z zawartością krzemionki i odpa-
dowego szkła. Z uwagi na fakt, że w odpadach po procesie 
wzbogacania występuje krzemionka w ilościach ok. 75%, 
mogą stanowić one dodatek lub substytut pyłów mine-
ralnych szczególnie, że skład ziarnowy odpadów sprzyja 
efektywnemu przebiegowi reakcji w fazie stałej, która 
prowadzi do utworzenia w procesie syntezy termicznej 
kruszywa sztucznego, o właściwościach kruszywa lekkie-
go. Kruszywo lekkie uzyskane w procesie syntezy ter-
micznej jest bezpieczne dla środowiska i charakteryzuje się 
właściwościami zbliżonymi do keramzytu. 

W ramach przeprowadzonych prac badawczych 
określono w pierwszym rzędzie parametry technologiczne 
procesu przemiany termicznej dla zastosowanych dotych-
czas składników gwarantujące uzyskanie produktu o wła-
ściwościach umożliwiających zastosowanie jako kruszywo 
budowlane. Należą do nich: rodzaj topnika, stosunek wa-

gowy: odpad mineralny/szkło/odpad organiczny, uziarnie-
nie surowców sypkich (zwykle poniżej 0,250 mm) oraz 
temperatura i czas spiekania. Powyższe parametry nie są 
uniwersalne, gdyż dla każdego rodzaju odpadów należy 
dobrać indywidualne parametry procesu. 

Metoda otrzymywania sztucznych kruszyw polegała na: 
– wstępnym ustaleniu proporcji mieszaniny surowców 

(odpad mineralny, szkło, osad ściekowy i odpad po 
wzbogacaniu mułów węglowych). Założono 3 ro-
dzaje składu mieszaniny, pierwsza – w której skład-
nikiem mineralnym jest wyłącznie odpad po wzbo-
gacaniu, drugi – w którym zastosowano mieszaninę 
odpadu po wzbogacaniu i odpadu mineralnego 
w proporcji 1:1 i trzecia – w którym zastosowano 
mieszaninę odpadu po wzbogacaniu i odpadu mi-
neralnego w proporcji 1:2, 

– ujednorodnieniu mieszanin składników w mieszarce,  
– granulowaniu mieszaniny celem uzyskania granul, 
– spiekaniu granulatu w piecu komorowym. Zgodnie 

z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie pro-
cesu spiekania przewidziano badanie procesu w trzech 
temperaturach spiekania: 1000, 1100 i 1200°C oraz 
przy czasie rozgrzewu pieca 2,5 godziny i czasie 
spiekania 1 godziny. 

 
W procesie wypalania przewidziano jednakowe czasy 

nagrzewania i czasy wypalania. Zmiennym czynnikiem 
była temperatura wypalania. Surowcami użytymi w ba-
danych były: 

– odpad mineralny o zawartości krzemionki – 98,7%, 
– osad ściekowy uwodniony o zawartości suchej masy 

– 20%, 
– odpad szklany, 
– odpad po wzbogacaniu mułów węglowych. 

 
W ramach prac badawczych przygotowano trzy mie-

szaniny zawierające: 
Mieszanina I 

– odpad po wzbogacaniu mułów węglowych – 50% 
– osady ściekowe – 45% 
– topnik, pył szklany –   5% 

 
Mieszanina II 

– odpad po wzbogacaniu mułów węglowych – 25% 
– osady ściekowe – 45% 
– odpad mineralny – 25% 
– topnik, pył szklany –   5% 

 
Mieszanina III 

– odpad po wzbogacaniu mułów węglowych – 17% 
– osady ściekowe  – 45% 
– odpad mineralny   – 33% 
– topnik, pył szklany –   5% 

 
Założono, że rezultatem procesu syntezy termicznej 

powinny być stabilne, jednorodne spieki, o cechach kru-
szywa lekkiego. Zakres badań ograniczono do jedynie 
kilku wyznaczników, a mianowicie tych, które pozwoliły 
na sprawdzenie, w jakim zakresie temperatur możliwe 
będzie otrzymanie z mieszaniny odpadów wydobywczych 
jakościowo nowego produktu – jednorodnych spieków 
o strukturze kruszyw lekkich. 
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Wyznacznikami prawidłowości i kompletności reakcji 
syntezy termicznej otrzymywania sztucznych kruszyw 
lekkich są właściwości chemiczne i fizyczne uzyskanych 
spieków, m. in.: 

– zawartość podstawowych metali ciężkich w wycią-
gach wodnych z otrzymanego kruszywa. Badanie to 
jest wskaźnikiem, czy tlenki metali, które powstają 
w przemianach termicznych z węglanów, obecnych 
w odpadach po wzbogacaniu mułów węglowych, 
w pełni wbudowały się w strukturę krystaliczną kru-
szywa. 

– badanie nasiąkliwości spieków jest wskaźnikiem ich 
porowatości, będącej skutkiem wypalenia się skład-
ników organicznych 

 
Oceny procesu syntezy termicznej mieszanin zawie-

rających odpady po wzbogacaniu mułów węglowych do-
konano według następujących wyznaczników: 

– ocena organoleptyczna twardości i barwy, 
– ocena wymywalności substancji niebezpiecznych, 
– badanie gęstości nasypowej, 
– badanie nasiąkliwości,  
– badanie właściwości mechanicznych. 

 
Wyniki badania organoleptycznego poszczególnych 

mieszanin przedstawiono w tablicach 1, 2 i 3. 
 

Jak wynika z przedstawionych rezultatów dla założo-
nego składu mieszaniny I w temperaturach 1000 – 1100°C 
proces reakcji nie był wystarczająco kompletny, aby uzys-
kać produkt o właściwościach kruszywa. W temperaturze 
1200°C reakcja była kompletna natomiast produkt charak-
teryzuje się bardzo niskimi właściwości wytrzymało-
ściowymi i dalsze badania nad poprawą jakości przy 
całkowitym zastosowaniu odpadu po wzbogacaniu jako 
zamiennika odpadu mineralnego są niecelowe. 

Tablica 1. Rezultaty reakcji termicznej mieszaniny I 

Lp. 
Temp. syntezy 

termicznej 
[oC] 

Czas rozgrzewania 
pieca 
[h] 

Czas syntezy 
termicznej 

[h] 
Ocena spieku Wnioski 

1 1000 2,5 1 
Spiek miękki , niespójny rozsypujący się 
przy lekkim nacisku, zabarwienie ciemne, 
niejednolite. 

Reakcja syntezy niekompletna. 
Pozostałości nie wypalonego 
węgla wewnątrz spieku. 

2 1100 2,5 1 
Spiek miękki, porowaty, niespójny 
rozsypujący się przy lekkim nacisku, 
zabarwienie jasne. 

Reakcja syntezy kompletna, 
warstwa zewnętrzna wypalona, 
wewnątrz ślady węgla 

3 1200 2,5 1 

Spiek średnio twardy, porowaty ale 
niespójny przy mocnym nacisku rozsypujący 
się, zabarwienie najjaśniejsze w tej serii 
pomiarowej, barwa zewnętrzna jednolita, 
wewnętrzna ciemna.  

Reakcja syntezy kompletna, 
warstwa zewnętrzna wypalona, 
wewnątrz ślady węgla 

 
Tablica 2. Rezultaty reakcji termicznej mieszaniny II 

Lp. 
Temp. syntezy 

termicznej 
[oC] 

Czas rozgrzewania 
pieca 
[h] 

Czas syntezy 
termicznej 

[h] 
Ocena spieku Wnioski 

1 1000 2,5 1 
Spiek twardy niespójny, ale rozsypujący się, 
zabarwienie jasne. 

Reakcja syntezy niekompletna. 
Pozostałości nie wypalonego 
węgla wewnątrz spieku. 

2 1100 2,5 1 
Spiek twardy, porowaty, po rozkruszeniu 
barwa wewnątrz ciemniejsza 

Reakcja syntezy kompletna, 
warstwa zewnętrzna wypalona, 
wewnątrz ślady węgla 

3 1200 2,5 1 
Spiek bardzo twardy, porowaty, zabarwienie 
najjaśniejsze w tej serii pomiarowej, barwa 
zewnętrzna jednolita, wewnętrzna ciemna. 

Reakcja syntezy kompletna, 
warstwa zewnętrzna wypalona, 
wewnątrz ślady węgla 

 
Tablica 3. Rezultaty reakcji termicznej mieszaniny III 

Lp. 
Temp. syntezy 

termicznej 
[oC] 

Czas rozgrzewania 
pieca 
[h] 

Czas syntezy 
termicznej 

[h] 
Ocena spieku Wnioski 

1 1000 2,5 1 Spiek twardy, ale rozsypujący się, 
zabarwienie nieco jaśniejsze. 

Reakcja syntezy niekompletna. 
Pozostałości nie wypalonego 
węgla wewnątrz spieku. 

2 1100 2,5 1 
Spiek twardy, porowaty, po rozkruszeniu 
barwa wewnątrz ciemniejsza, wytrzymałość 
zadawalająca, 

Reakcja syntezy kompletna, 
warstwa zewnętrzna wypalona, 
wewnątrz ślady węgla 

3 1200 2,5 1 
Spiek bardzo twardy, porowaty, zabarwienie 
najjaśniejsze w tej serii pomiarowej, barwa 
zewnętrzna jednolita, wewnętrzna  ciemna. 

Reakcja syntezy kompletna, 
warstwa zewnętrzna wypalona, 
wewnątrz ślady węgla 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 66

Badania dla mieszaniny II wskazują na właściwy 
kierunek zmian. Otrzymane kruszywo ma zdecydowanie 
lepszą strukturę. Organoleptycznie stwierdzono poprawę 
właściwości wytrzymałościowych. Podobnie jak w po-
przednim przypadku poprawę barwy spieków i istotną 
poprawę ich twardości zaobserwowano dla temperatury 
1100°C. Założone warunki procesu termicznego można 
więc przyjąć za optymalne, natomiast dla wdrożenia te-
chnologii wytwarzania kruszywa lekkiego na bazie m.in. 
odpadów po wzbogacaniu mułów węglowych, konieczna 
jest weryfikacja w skali technicznej. Parametry wyjściowe: 
temperatura 1100°C i czas rozgrzania pieca 2,5 godz. 

W przypadku mieszaniny III nie stwierdzono więk-
szych różnic w produkcie, jak i przebiegu całego procesu. 
Spieki wykonane w temperaturze 1100°C miały odpo-
wiednią twardość, ale w dalszym ciągu zawierały nie-
wypalony węgiel, co może niekorzystnie wpłynąć na 
wytrzymałość mechaniczną takiego kruszywa. Natomiast 
spieki uzyskane w 1200°C były bardzo twarde, zewnętrz-
nie jednolicie zabarwione. Można więc przyjąć, że opty-
malna temperatura dla technologii otrzymywania kruszyw 
lekkich z odpadów po wzbogacaniu mułów węglowych 
i osadów ściekowych powinna się mieścić w zakresie 
1100 – 1200°C a czas rozgrzania pieca wynosi 2,5 h. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że do-
datek w ilości 30 – 50% odpadów po wzbogacaniu mułów 
węglowych jest optymalny dla produkcji kruszyw sztucz-
nych. Na rys. 2 przedstawiono widok przykładowej próbki 
otrzymanego kruszywa lekkiego. 

 
Odpady po wzbogacaniu mułów węglowych w stanie 

nieprzetworzonym nie są odpadem niebezpiecznym, nato-
miast ich obróbka termiczna może spowodować prze-
kształcenie się obecnych w nich skał wapiennych w postać 
tlenkową. Tlenki te są silnie alkaliczne i jeśli nie zostaną 
wbudowane w strukturę krystaliczną krzemianu, mogą 
spowodować pojawienie się substancji szkodliwych i nie-
bezpiecznych w wyciągach wodnych z kruszywa. Badanie 
wyciągów wodnych umożliwia więc, ocenę czy wszystkie 
tlenki metali zostały wbudowane w strukturę krystaliczną 
kruszywa krzemianowego. Ocenę wymywalności substan-

cji niebezpiecznych wykonano dla próbek kruszywa spie-
czonych w 1110°C dla mieszaniny II i III. Ilość próbek 
i ich wielkość wynikała z warunków określonych w od-
powiednich normach PN-EN. Otrzymane rezultaty przed-
stawiono w tablicy 4. 
Analizując wyniki badań wymywalności substancji 
niebezpiecznych z otrzymanego sztucznego kruszywa 
stwierdzono brak wymywania metali ciężkich powyżej 
dopuszczeń normatywnych. Oznacza to, że poprzez re-
alizację operacji syntezy termicznej kruszywa lekkiego 
z mieszanin zawierających odpady po wzbogacaniu mu-
łów węglowych otrzymuje się produkt w pełni bezpieczny 
dla środowiska naturalnego. 

Zbadano także nasiąkliwość otrzymywanych spieków 
wg metody określonej w PN-EN 1097-6:2002 

Otrzymane rezultaty przedstawiono w tablicy 5. 
Przeprowadzenie badań własności mechanicznych 

próbek zawężono do wykonania badania wytrzymałości na 
miażdżenie. Otrzymane rezultaty badań kruszyw, przedsta-
wia tablica 6. 

Tablica 4. Wyniki badanie wymywalności Cr, Cd, Cu, Ni, Pb i Zn ze spieków uzyskanych po syntezie termicznej 
odpadów po wzbogacaniu mułów węglowych, chalcedonitu, osadów ściekowych i szkła 

L.p. Rodzaj mieszaniny 
odpadów Rodzaj badania Metoda badania Wyniki badań 

[mg/l] 

Dopuszczalna 
zawartość substancji 

[mg/l] 
PN-EN 1233: 2000 Cr < 0,05 0,5 

PN-EN ISO 8288:2002 

Cd < 0,02 
Cu <0,05 
Ni <0,1 
Pb <0,2 

Zn <0,09 

0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
2 

1. Mieszanina II 

PN 82/C 04570.05 Ba  = 0,666 2,0 
PN-EN 1233: 2000 Cr <0,05 0,5 

PN-EN ISO 8288:2002 

Cd <0,02 
Cu <0,05 
Ni <0,1 
Pb <0,2 

Zn <0,09 

0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
2 

2. Mieszanina III 

Oznaczanie zawartości 
substancji niebezpiecznych 
w wyciągach wodnych  
wg PN-EN 1744-3 

PN 82/C 04570.05 Ba = 0,563 2,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Kruszywa sztuczne lekkie otrzymane 
z zastosowaniem odpadów po wzbogacaniu mułów 

węglowych, spiekane w temperaturze 1100°C 
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Na podstawie przeprowadzonych badań należy 
stwierdzić, że wynik osiągnięty przy wstępnych próbach 
laboratoryjnych jest zgodny z założeniami. Kruszywo 
wyprodukowane z udziałem 25% odpadów po wzboga-
caniu mułów węglowych i 25% odpadów mineralnych 
oraz osadów ściekowych i odpadów szkła nieprzydatnego 
dla hutnictwa szkła, posiada parametry zbliżone do 
„normowych” keramzytów, natomiast jego wytrzymałość 
(~3,5 MPa), jest 3-krotnie wyższa od wytrzymałości ak-
tualnie produkowanych krajowych kruszyw lekkich (ke-
ramzyt z Mszczonowa lub Gniewu) natomiast mrozo-
odporność analogiczna jak dla ww. kruszyw lekkich. 
Dodatek odpadów po wzbogacaniu mułów węglowych 
poprawia wytrzymałość mechaniczną wytwarzanego kru-
szywa lekkiego. Właściwego zoptymalizowania wymaga 
jednak sposób przemysłowej produkcji granulatu i jego 
wypalania. Stosowany obecnie czas rozgrzewu może po-
wodować nadmierne koszty, dlatego celem optymalizacji 

technologii konieczne jest prowadzenie dalszych prób 
w skali ćwierćtechnicznej z wykorzystaniem urządzeń po-
zwalających na prowadzenie ciągłej produkcji kruszywa 
sztucznego (np. w piecach obrotowych). 

Instalacja przemysłowa umożliwi także ocenę wstęp-
nego bilansu energetycznego dla procesu syntezy termicz-
nej kruszyw krzemianowych z zastosowaniem odpadów 
po wzbogacaniu mułów węglowych. Pomimo zawartości 
związków metali ciężkich w osadach ściekowych użytych 
do termicznej syntezy z odpadami po wzbogacaniu mułów 
węglowych, nowy produkt – kruszywo lekkie jest bez-
pieczny dla środowiska, co jest warunkiem koniecznym 
dla uzyskania znaku CE, niezależnie od tego, jaki będzie 
zakres stosowania tego kruszywa. 

Na rys. 3 przedstawiono schemat technologiczny 
produkcji sztucznych kruszyw lekkich z osadów ścieko-
wych i odpadów mineralnych 

 

Tablica 5. Wyniki badanie nasiąkliwości spieków uzyskiwanych z mieszanin II i III 

Skład mieszaniny odpadów Czas rozgrzewania pieca 
[h] 

Temperatura wytwarzania 
kruszywa 

[ oC] 

Nasiąkliwość 
[%] 

Mieszanina II 2,5 1100 11,51 
Mieszanina III 2,5 1200 16,48 

 
Tablica 6. Wyniki badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

L.p. Skład mieszaniny 
odpadów 

Temperatura wytwarzania 
kruszywa [oC] Rodzaj badania Metoda Wynik pomiaru 

1. Mieszanina II 1100 3 N/mm2 
2. Mieszanina III 1200 

Oznaczanie wytrzymałości 
na miażdżenie 

PN-EN 13055-1:2003 
załącznik A 3,5 N/mm2 

3. Mieszanina II 1100 0,5% 
4. Mieszanina III 1200 Mrozoodporność PN-EN 13055-1:2003 

załącznik C 0,6% 
5. Mieszanina II 1100 1.89 Mg/m3 
6. Mieszanina III 1200 Gęstość PN-EN 13055-1:2003 

załącznik C 1.88 Mg/m3 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenia: 
 Oś – zbiornik osadów ściekowych; 
 Msz – zbiornik mączki szklanej; 
 Mk – zbiornik mączki krzemionkowej lub 

odpadu po wzbogacaniu mułów węglowych; 
 DM 1, DM 2 – mieszalniki; 
 GB – granulator bębnowy; 
 SO – suszarnia obrotowa; 
 GG – generator gazów suszących; 
 PR – piec rurowy; 
 CHR – chłodnik rurowy; 
 PW – przesiewacz wibracyjny; 
 KR – kruszarka; 
 F1 – filtr mechaniczny tkaninowy; 
 F2 – filtr chemiczny. 

 
Rys. 3. Schemat technologiczny produkcji sztucznych kruszyw lekkich z osadów ściekowych i odpadów mineralnych 

 

 

 

Zawrót do procesu 
mieszania i 

granulowania 

Skład kruszywa 

DM 2 

PR 

PW 

KR 

F1

F2

Msz Mk Mk Mk 

DM 1 

Oś 

GB SO 

GG 

CHR



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 68

dr inż. Ireneusz Baic, mgr inż. Wojciech Sobko 

Rewitalizacja terenów zdegradowanych po zakończeniu 
eksploatacji depozytów mułów węglowych 
 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano założenia programu rewitalizacji terenów zdegradowanych po zakończeniu eksploatacji 
depozytów mułów węglowych, które umożliwią ich gospodarcze wykorzystanie zgodnie z zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

Zakładana eksploatacja zinwentaryzowanych depozy-
tów mułów węglowych wymusza konieczność podjęcia 
stosownych działań naprawczych w celu przywrócenia 
uzyskanych terenów poeksploatacyjnych do stanu umożli-
wiającego ich gospodarcze wykorzystanie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. nr 138, poz. 865 z późn. 
zm.), rekultywacja terenu to „zagospodarowanie terenu, na 
który miał wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych, zgodnie z funkcją wynikającą z planu zago-
spodarowania przestrzennego lub w przypadku braku tego 
planu zgodnie z zamierzonym sposobem użytkowania tere-
nów przyległych, w tym przywrócenie stanu jakościowego 
gleby i ziemi do poziomu wymaganego standardami ja-
kości gleby i ziemi”. 

Celem prowadzonej rekultywacji powinno być przy-
stosowanie terenu do: 

– użytkowania gospodarczego, w tym zalesienia lub 
uprawy rolniczej, 

– utworzenia miejskiego terenu zielonego, 
– utworzenia terenów sportowo-rekreacyjnych, 
– uformowania zbiornika wodnego, 
– przeprowadzenia szlaków komunikacyjnych, 
– lokalizacji budynków mieszkaniowych i użyteczno-

ści publicznej, 
– lokalizacji budowli technicznych, 
– przeprowadzenia elementów sieci przesyłowych. 

 
Podstawowe zasady rządzące doborem metod rekul-

tywacyjnych to: skuteczność, możliwie niski koszt, szyb-
kość przystosowania terenu do pełnienia nowych funkcji, 
dopasowanie do określonych warunków przyrodniczych, 
dobór gatunków roślin do nasadzeń i siewu, dopasowanie 
do skali przedsięwzięcia oraz techniczne i technologiczne 
przygotowanie realizatora. 

Decyzja o kierunku rekultywacji należy do właściciela 
terenu. Powinna ona jednak uwzględniać założenia planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości, potrzeby 
lokalne oraz zasady ochrony środowiska. Istotny jest też 
koszt działań podejmowanych w ramach danego kierunku 
rekultywacji. W rekultywacji wyszczególniane są cztery 
zasadnicze kierunki: rolniczy, leśny, wodny i specjalny. 
Czasem wyznaczane są też inne niż cytowane kierunki 
rekultywacji, np. infrastrukturalny. 

Wybór kierunku rekultywacji, a co za tym idzie zago-
spodarowania danego terenu nie może być zrealizowany 
bez rozpoznania praw rządzących równowagą środowiska 
przyrodniczego oraz uchwycenia zmian w nim zachodzą-

cych pod wpływem konkretnych działań człowieka. Pa-
miętać należy, że wybór danego kierunku rekultywacji 
ogranicza w dużej mierze zakres adaptacji terenu, po 
ewentualnej zmianie decyzji o użytkowaniu terenu w przy-
szłości. Szczególnie wykonanie nasadzenia leśnego, czy 
konstrukcja zbiornika wodnego wymagają założenia dłu-
gotrwałości użytkowania. W przeciwnym razie poniesione 
nakłady zostaną bezpowrotnie utracone, a ponowne do-
stosowanie terenu do nowych potrzeb będzie bardzo 
utrudnione. 

Dla praktycznego wykonania prac rekultywacyjnych, 
konieczne jest zaplanowanie czynności, harmonogramu 
prac oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych do użycia w ich 
trakcie. Ich dobór zależny jest od szeregu czynników, 
z których najistotniejszymi są: lokalizacja terenu rekulty-
wowanego, powierzchnia terenu rekultywowanego, układ 
terenu (struktura, kształt), rzeźba terenu oraz zamierzony 
kierunek zagospodarowania, dostępność urządzeń i narzę-
dzi, dostępność siły roboczej i jej koszt, koszt jednostkowy 
różnych technik i prac, a także planowany czas wykonania 
zadania. 

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o wytyczne 
zawarte w niżej wymienionych aktach prawnych: 

– ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydo-
bywczych (Dz. U. z 2008 r. nr 138, poz. 865 z późn. 
zm.), 

– ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. nr 16, poz. 78, 
z późn. zm.), 

– ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981), 

– ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. 
zm.), 

– ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. 
nr 75, poz. 493 z późn. zm.), 

– ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 
(Dz. U. z 2007 r. nr 192, poz. 1379). 

określony został ramowy plan działań rekultywacyjnych 
składający się z trzech faz: planowania, projektowania 
i realizacji. 
 

Na fazę planowania składają się: 
– studia kameralne – obejmujące ogólne prace biblio-

graficzne, kartograficzne, wypisy, analizę przekształ-
ceń architektury krajobrazu, wytyczne do prac 
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terenowych oraz określenie koniecznych dalszych 
studiów, 

– studia kartograficzne – przeprowadzane w oparciu 
o mapy i podkłady geologiczne, hydrologiczne, do-
kumentację planistyczną (studia i miejscowe plany) 
i inne. W każdym przypadku przyjmuje się zasadę, 
że roboczo należy pracować na mapach w skalach 
większych, w ostatecznej wersji pomniejszając opra-
cowanie do skali zasadniczej (np. opracowując ob-
szar w skali 1:2000). 

– studia terenowe - mające za zadanie wyjaśnić z ja-
kim krajobrazem, o jakich cechach szczegółowych 
i rozkładzie przestrzennym tych cech mamy do czy-
nienia, a także dające możliwość weryfikacji tez 
ustalonych w trakcie prac kameralnych. 

 
Faza planowania pozwala określić: 

– stan środowiska przyrodniczego i jego elementów, 
– lokalne i napływowe zagrożenia dla czystości śro-

dowiska, 
– przekształcenia mechaniczne gruntów w obszarze 

przeznaczonym do rekultywacji, 
– rodzaj występujących zanieczyszczeń i ich koncen-

tracji, 
– fizyczny stan zanieczyszczeń w glebie, 
– właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne sub-

stancji skażających, 
– skład granulometryczny gleb i zawartość w nich 

substancji organicznej, 
– wielkość i struktura wewnętrzna obszaru zanieczysz-

czonego oraz jego historia. 
 

W ramach fazy projektowania opracowuje się tzw. 
dokumentację projektowo - kosztorysową zamknięcia i za-
gospodarowania terenu osadnika mułów węglowych. 

Dokumentacja ta powinna zawierać w szczególności: 
– projekt technicznego zamknięcia osadnika obejmu-

jący:  
∗ zakres prac związanych z wyłączeniem osadnika 

z eksploatacji, 
∗ stan ukształtowania osadnika, 
∗ ogólny opis projektowanego technicznego zam-

knięcia osadnika: 
- projekt ukształtowania bryły i elementów kon-

strukcyjnych osadnika, 
- projekt ukształtowania warstwy wierzchniej 

z gruntów glebotwórczych, 

- bilans mas ziemnych wymaganych do nawie-
zienia, 

∗ odtworzenie gleb metodami technicznymi lub 
utworzenie warstwy glebotwórczej, 

∗ ukształtowanie terenu umożliwiające odwodnienie 
i należytą gospodarkę wodami opadowymi, 

∗ określenie koniecznego zakresu naprawy lub 
przebudowy dróg dojazdowych. 

– projekt biologicznego zamknięcia osadnika obejmu-
jący: 
∗ stan zadrzewienia terenu objętego rekultywacją, 
∗ ogólny opis projektowanego biologicznego zam-

knięcia osadnika: 
- roboty porządkowe i przygotowawcze, 
- roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 
- sposób prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów, 
- sposób prowadzenia wysiewu traw i roślin mo-

tylkowych, 
- nawożenie mineralne sadzonek drzew i krze-

wów oraz roślinności trawiastej, 
- Zabiegi pielęgnacyjne, uzupełniające i ochronne, 

∗ harmonogram prac w zakresie zabiegów pielę-
gnacyjnych w pierwszym roku wegetacji, 

∗ wytyczne zagospodarowanie terenu po rekulty-
wacji. 

– przedmiar robót. 
– kosztorys inwestorski. 
– część graficzną (rysunki i zdjęcia) obejmującą: 

∗ lokalizację. Obszar wymagający zamknięcia i za-
gospodarowania terenu, 

∗ stan wyjściowy ukształtowania terenu osadnika. 
Obszar aktualizacji mapy, 

∗ projekt technicznego zamknięcia osadnika. Rzut 
ukształtowania terenu. 

∗ projekt technicznego zamknięcia osadnika. Prze-
kroje ukształtowania terenu. 

∗ projekt technicznego zamknięcia osadnika. Prze-
kroje konstrukcyjne. 

∗ projekt biologicznego zamknięcia osadnika. Roz-
mieszczenie drzew i krzewów oraz roślinności 
trawiastej. 

 
Natomiast faza realizacji obejmuje prace terenowe 

w oparciu o opracowany projekt rekultywacji technicznej 
i biologicznej. 
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Tak obecnie wygląda muł węglowy, zdeponowany w stawach osadowych EKO CARBO – JULIA 
Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Jest to substancja wysoce kleista, wilgotna (wilgotność w granicach 
20-30%), niesypka i tym samym nienadająca sie do transportu koleją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak będzie wyglądał muł węglowy po przetworzeniu go w ekologiczne paliwo. Dzięki wymieszaniu 
mułu z wapnem palonym CaO, zachodzi reakcja egzotermiczna CaO + H2O = Ca(OH)2. W jej czasie 
dochodzi do wydzielenia ciepła w ilości 63,5 kJ/mol, ale ponadto nie są wydzielane żadne 
substancje. Jest to zatem proces całkowicie bezodpadowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat technologiczny projektu 
zakładu przeróbki odpadów 

EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. 

Depozyty mułowe 
EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. 

w Wałbrzychu 


