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mgr inż. Barbara Ropa* 

Chłodnie kominowe – celowość nadzoru 

geodezyjnego 

* Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków 

Słowa kluczowe: chłodnie hiperboloidalne, pomiary geodezyjne 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano charakterystykę techniczną chłodni kominowych. Przeanalizowano przyczyny 

katastrof budowlanych związanych z obiektami inżynierskimi o konstrukcjach cienkościennych. Przedstawiono 

celowość oraz konieczność prowadzenia okresowych pomiarów geodezyjnych w celu zapewnienia ciągłego 

nadzoru budowlanego pod kątem oceny stanu bezpieczeństwa. 

 

 

1. Wprowadzenie 

Bardzo ważnym zagadnieniem podczas eksploa-

tacji obiektów budowlanych o konstrukcjach cienko-

ściennych jest ocena ich stanu technicznego. Cha-

rakterystyczną cechą tych budowli są bardzo cienkie 

ścianki w stosunku do ich rozmiarów. Budowle po-

włokowe stanowią szczególną grupę obiektów, wyróż-

niających się nie tylko geometryczną odmiennością 

kształtu i znacznymi rozmiarami, ale również lekkoś-

cią zastosowanych konstrukcji powłok stalowych lub 

żelbetowych. Do obiektów powłokowych można mię-

dzy innymi zaliczyć takie budowle jak: chłodnie ko-

minowe, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki gazów, 

materiałów sypkich, anteny radioteleskopów itp. Przed-

miotem prowadzonych w dalszej części rozważań bę-

dą chłodnie hiperboloidalne, stanowiące przykład bu-

dowli, w której modelem geometrycznym powłoki jest 

powierzchnia obrotowa drugiego stopnia w kształcie 

hiperboloidy. 

Pierwsza dekada XX wieku to rozwój technologii 

związanej z budowaniem nowych typów chłodni. Wie-

le procesów produkcyjnych wymaga usuwania nad-

miaru ciepła, najczęściej zadanie to jest realizowane 

z wykorzystaniem wody. W związku z powyższym 

większość zakładów przemysłowych stosuje układ 

zamknięty lub częściowo zamknięty z zastosowaniem 

różnego rodzaju chłodni, dających możliwość obniże-

nia temperatury wody o około 10°C. Z tego względu 

w latach 1960–1980 powstało na terenie Polski około 

60 hiperboloidalnych chłodni kominowych. Większość 

z nich jest usytuowana w elektrowniach. 

2. Konstrukcja żelbetowej chłodni 

hiperboloidalnej 

Aktualnie najczęściej spotykanymi typami chłod-

ni są konstrukcje żelbetowe o płaszczu w kształcie 

hiperboloidy obrotowej. Takie rozwiązania technolo-

giczne są podyktowane względami wytrzymałościo-

wymi. Jeżeli powłoka hiperboloidalna zostanie wyko-

nana zgodnie z projektem budowlanym, charakteryzu-

je się tym, że nie występują w niej momenty zginające. 

Płaszcz większości chłodni kominowych ma kształt 

jednopowłokowej hiperboloidy obrotowej. Powierzch-

nia ta, choć trudno sobie wyobrazić jest zaliczana do 

powierzchni prostokreślnych, co oznacza, że jej two-

rzącą jest prosta. Jednakże obrót tworzącej następu-

je wokół osi linii prostej, nieleżącej w płaszczyźnie 

osi obrotu hiperboloidy. Dzięki czemu wszystkie siły 

z płaszcza powinny być przenoszone po liniach pros-

tych biegnących ukośnie, wprost do słupów nośnych, 

a dalej do fundamentu. Chłodnie średnich rozmiarów 

mają na ogół wysokość rzędu 60 m, natomiast gru-

bości ścian wynoszą po kilkanaście centymetrów. 

Grubość płaszcza nie jest stała, w dolnej część wynosi 

około 40 cm, zaś w górnej zmniejsza się, aż do 14 cm. 

Z tego względu, ważne jest by kształt wybudowanych, 
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a następnie eksploatowanych chłodni był zgodny z da-

nymi określonymi w projekcie budowlanym. 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi chłod-

ni hiperboloidalnych są: 

• masywny fundament (1) – z założenia traktowany 

jako bryła sztywna, 

• zbiornik (2) – w którym gromadzona jest ochło-

dzona woda, 

• słupy nośne (3) – przejmujące obciążenia przeno-

szone z płaszcza do fundamentu, 

• płaszcz chłodni (4) – w kształcie hiperboloidy ob-

rotowej, 

• system wodo–rozdzielczy (5) – którego zadaniem 

jest równomierne rozprowadzanie wody pompo-

wanej z wymiennika ciepła po całej powierzchni 

przekroju poziomego chłodni, zamontowanego 

w około 1/3 jej wysokości, 

• eliminator wzniosu (6) – ma na celu zapobieganie 

porywaniu w górę kropelek chłodzonej wody 

przez ciąg powietrza, przez co są zmniejszane 

ubytki wody w obiegu, 

• urządzenie zraszające (ociekowe lub rozpryskowe) 

(7) – zapewnia optymalnie sprzyjające warunki do 

efektywnej wymiany temperatury pomiędzy chło-

dzoną wodą, a chłodzącym ją powietrzem. 

3. Przyczyny środowiskowe korozji 

i deformacji 

Wiele polskich chłodni jest intensywnie eksplo-

atowana przez okres ponad 30 lat. W wielu przy-

padkach jest to okres przekraczający zakładany czas 

amortyzacji chłodni. Niekiedy dopiero przykre doś-

wiadczenia jakim była katastrofa budowlana w 1987 

roku hiperboloidalnej chłodni kominowej w Elektrow-

ni Turów, spowodowała zwrócenie uwagi na koniecz-

ność przeprowadzanie ekspertyz stanu bezpieczeństwa 

użytkowanych chłodni. Eksploatacja chłodni komino-

wych odbywa się często w bardzo trudnych warunkach 

technologicznych oraz niekorzystnym środowisku zew-

nętrznym. Przyczyny powstawania wszelkich korozji 

 

 
Rys.1. Budowa chłodni hiperboloidalnej 
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oraz deformacji są złożone i zależą od wielu czyn-

ników. Czynniki powodujące uszkodzenia możemy po-

dzielić na procesy związane z środowiskiem zewnętrz-

nym oraz wewnętrznym chłodni. Odmienne warunki 

fizyczne i chemiczne panujące po obu stronach płasz-

cza, powodują niekorzystny wpływ na powłokę chłod-

ni. Wszelkie deformacje powodujące zmianę grubości 

powłoki mają decydujący wpływ na nośność i statecz-

ność chłodni. 

Do głównych czynników środowiska zewnętrzne-

go wpływającego na powstawanie uszkodzeń możemy 

zaliczyć, m.in.: 

• skażenia chemiczne – ponieważ chłodnie stanowią 

nieodzowny atrybut wielu zakładów przemysło-

wych, budowane są na terenach uprzemysłowio-

nych. Ze względu na przewagę wiatrów zachod-

nich na terenie Polski, zaobserwowano znacznie 

większą skale korozji w stosunku do chłodni usy-

tuowanych po stronie wschodniej w stosunku do 

źródła emitowania zanieczyszczeń. 

• Wpływ zjawisk atmosferycznych m.in. takich jak: 

wiatr, opady, temperatura może sprzyjać stopnio-

wemu zmęczeniu konstrukcji płaszcza chłodni. 

Zmienna temperatura może powodować od-

kształcenia termiczne, a także zmiany wiel-

kości porów w betonie, sprzyjając tym samym 

penetracji płaszcza przez wodę. Ponadto dzia-

łanie wody ma niekorzystny wpływ na zbro-

jenie, wywołując jego korozje, będącą w skraj-

nych przypadkach przyczyną odłupywania się 

fragmentów betonu. Jeżeli na płaszczu zostaną 

zaobserwowane jasne nacieki, to mogą one 

świadczyć o wypłukiwaniu wapna z żelbetu na 

skutek ługujących własności miękkiej wody 

opadowej. Również wpływ wiatru sprzyja 

zimą przemarzaniu nawietrznej strony chłodni, 

co ułatwia penetracji płaszcza przez wodę. 

Obok zewnętrznych czynników środowiska, 

na stan techniczny obiektu mają także wpływ 

procesy zachodzące wewnątrz chłodni. Procesy te 

związane są z: 

• wilgotnością – względna wilgotność powietrza 

wynosi około 100%, sprzyjając tym samym 

wzmożonemu oddziaływaniu wody, 

• temperaturą – która przyspiesza przenikanie 

panującej wewnątrz wilgoci na zewnątrz, 

będącego jedną z przyczyn powstania procesu 

ługowania. 

4. Zasadność prowadzenia nadzoru 

geodezyjnego 

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych wśród 

eksploatowanych chłodni hiperboloidalnych odnoto-

wano występowanie dwóch stref podatnych na usz-

kodzenia. 

Jedna z tych stref mieści się w górnej części 

płaszcza. Miejsce to jest podatne na ciągłe przemar-

zanie, ponieważ ciepłe powietrze wypływające z wnę-

trza chłodni miesza się z zimnym panującym na 

zewnątrz. Warunki panujące w tym obszarze sprzyjają 

rozwojowi mchów i wodorostów. 

Druga strefa zlokalizowana jest w przybliżeniu 

1/3 wysokości chłodni. W pasie tym panuje bardzo 

niekorzystny rozkład sił wewnętrznych, a ponadto 

znacznie częściej niż w innych obszarach powłoki 

dochodzi w nim do przemarzania. 

Przypuszczalnie brak zainteresowania stanem tech-

nicznym chłodni w Turowie, był jedną z pośrednich 

przyczyn katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce 

w 1985 roku. W wyniku błędów wykonawczych zwią-

zanych prawdopodobnie z chwilowym przerwaniem 

Zdj. 1  – Chłodnia w Elektrowni Turów przed katastrofą 

Fot. dr inż. Rajmund Oruba (prac. n. AGH), zbiór własny 
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deskowania na styku dwóch stref zmiany grubości 

płaszcza chłodni w około 1/3 jego wysokości, dopro-

wadziło do słabszego powiązania obu części płaszcza, 

a ponadto przyspieszyło działanie korozji. Poza tym 

podczas eksploatacji chłodni odnotowano jej nierów-

nomierne osiadanie dochodzące nawet do 69[mm]. 

Zaistniała katastrofa dowodzi konieczność prowa-

dzenia ciągłego nadzoru geodezyjnego pozwalającego 

określić stan techniczny omawianych obiektów. Za-

gadnienie to jest szczególnie ważne, gdyż chłodnie 

należą do specyficznych obiektów powłokowych o du-

żych rozmiarach płaszcza w stosunku do jego gru-

bości. Na podstawie analiz przyczyn wielu katastrof 

budowlanych na świecie, stwierdzono występowanie 

zbyt małej grubości powłoki chłodni w stosunku do 

wielkości przenoszonych przez nią obciążeń. Przepro-

wadzanie powyższych pomiarów geodezyjnych jest 

tym bardziej istotne i godne uwagi, ponieważ więk-

szość chłodni usytuowanych na terenie Polski eks-

ploatowana jest już ponad 30 lat. 
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COOLING TOWER (COOLING STACK)-PURPOSEFULNESS 

OF GEODESIC SUPERVISION 

Key words: cooling tower, survey 

Abstract 

This paper concentrates on technical characteristic of cooling towers. I will analyse couses of building 

disasters of engeneering objects possesing thin-walled construction. I shall also present purposefulness and 

necessity of conducting periodical geodesic survey to ensure continouos building supervision which helps 

assess security state of a particular building. 

RECENZENT: prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI 

Zdj. 2  – Chłodnia w Elektrowni Turów po katastrofie 

Fot. dr inż. Rajmund Oruba (prac. n. AGH), zbiór własny 

Zdj. 3  – Chłodnia w Elektrowni Turów po katastrofie 

Fot. dr inż. Rajmund Oruba (prac. n. AGH), zbiór własny 
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dr  inż. Urszula Lorenz* 

dr  inż. Urszula Ozga-Blaschke* 

dr  inż. Zbigniew Grudziński* 

Możliwości i ograniczenia wykorzystania mułów 

węgla kamiennego w energetyce 

* Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, 

ul. Wybickiego 7, 30 – 950 Kraków 65, skr. poczt. 49 

Słowa kluczowe: węgiel kamienny energetyczny, muły, odpady, jakość mułów, spalanie 

Streszczenie 

Muły węglowe są to sortymenty węgla o najdrobniejszym uziarnieniu. Powstają w wyniku różnych procesów 

wzbogacania węgla. Decyzje o sposobie gospodarowania mułami zapadają w procesie zarządzania produkcją 

kopalni i wynikają z różnych przesłanek (możliwości zbytu, ceny poszczególnych produktów handlowych itp.). 

W przeszłości często były to decyzje o deponowaniu mułów w osadnikach, obecnie zaś muły z bieżącej 

produkcji są w różny sposób zbywane. 

Krajowa elektroenergetyka spala obecnie oraz przewiduje w przyszłości spalanie pewnych ilości mułów 

węglowych. Projektowane są również nowe kotły energetyczne dostosowane do spalania mułów. Muły te mogą 

pochodzić zarówno z bieżącej produkcji, jak i mogą być pozyskiwane ze stawów osadowych. Z prawnego 

punktu widzenia muły węglowe znajdujące się w osadnikach ziemnych są odpadami, natomiast muły 

pochodzące z bieżącej produkcji są paliwem energetycznym, przy czym nie zależy to od ich parametrów 

jakościowych. W artykule przedstawiono analizę porównawczą jakości mułów zdeponowanych w osadnikach 

oraz mułów z bieżącej produkcji. Podano również informacje o możliwej podaży mułów w świetle obecnej 

polityki spółek węglowych. 

 

1. Wprowadzenie 

Układy technologiczne, w jakie wyposażone są 

zakłady wzbogacania (przeróbki) węgla kamiennego, 

umożliwiają pracę w tak zwanej technologii bezod-

padowej. Oznacza to, że wszystkie wytwarzane w nich 

produkty znajdują swe zastosowanie w różnych ga-

łęziach gospodarki. Zastosowania te zależą oczywiście 

od składu mineralogicznego otrzymywanych (wytwa-

rzanych) produktów. W zakładzie przeróbczym wy-

twarzane są produkty, które są (lub mogą być) przed-

miotem obrotu handlowego. 

W pewnym uproszczeniu można wydzielić trzy 

rodzaje produktów końcowych, wytwarzanych w za-

kładach przeróbczych: 

– koncentraty charakteryzujące się dużą zawartością 

pierwiastka C i stosunkowo małą zawartością skład-

ników płonnych; sprzedawane są do elektrowni, 

elektrociepłowni, przemysłu cementowego i wielu 

innych, wykorzystujących zawarte w nich substan-

cje organiczne w procesach pozyskiwania energii 

(spalanie), 

– produkty pośrednie zawierające mniejsze ilości 

pierwiastka C i pewne ilości składników płonnych; 

są one sprzedawane do cementowni, do elektrowni 

posiadających stosowne instalacje lub też mogą być 

(co jest powszechne) kierowane do produkcji mie-

szanek energetycznych, 

– produkty zawierające w zasadzie składniki płonne 

o bardzo małej zawartości pierwiastka C; wykorzy-

stywane w budownictwie, ceramice, robotach inży-

nieryjnych i drogowych, pracach rekultywacyjnych; 

przy braku bieżących możliwości zbytu są składo-

wane; mogą być traktowane jako odpady (gdy nie 

zakłada się ich późniejszego wykorzystania) lub też 
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jako tzw. złoża wtórne — antropogeniczne (gdy 

składowanie to jest celowe, a nagromadzony suro-

wiec będzie w przyszłości wykorzystany). 

Sortymenty węglowe, które w klasyfikacji węgli 

ze względu na wielkości ziarn nazywane są mułami, 

występują w praktyce w każdej z trzech powyżej wy-

mienionych grup. I tak: 

– w pierwszej grupie znajdują się koncentraty flota-

cyjne węgli koksowych i energetycznych; w grupie 

tej znajdują się też muły kierowane bezpośrednio do 

spalania (noszą one nazwę mułów z bieżącej pro-

dukcji) lub też — co spotykane jest najczęściej — 

wydzielane z obiegów wodno – mułowych produk-

ty mułowe dodawane są do miałów energetycznych 

(ponieważ miały to klasa ziarnowa od zera do 

10(20) mm, a więc dodatek nawet dużej ilości mu-

łów nie zmienia faktu, że nadal ta klasa ziarnowa 

nazywana jest miałami); 

– w drugiej grupie — tak zwanych produktów po-

średnich — znajdują się frakcje, których zawartość 

popiołu (główne kryterium oceny tych produktów) 

jest wyższa, niż w produktach handlowych, nazy-

wanych koncentratami; produkty te, zwłaszcza przy 

wzbogacaniu węgli koksowych posiadają czasami 

bardzo wysoką wartość opałową i są pełnowar-

tościowym węglem energetycznym; w tej grupie 

produktów znajdują się także frakcje mułowe wy-

dzielane w trakcie wzbogacania flotacyjnego albo 

otrzymywane w wyniku zagęszczania lub filtracji 

najdrobniejszych ziarn znajdujących się w obiegu 

wodno – mułowym a trafiających tam np. jako tzw. 

produkt podsitowy przesiewaczy obciekowych i prze-

mywających wydzielone produkty przejściowe ze 

wzbogacania w cieczach ciężkich lub w osadzar-

kach, rzadziej we wzbogacalnikach zwojowych; 

– do trzeciej grupy zalicza się muły otrzymywane 

w wyniku odwadniania produktów tonących lub 

nieflotujących operacji wzbogacających. 

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje mułów 

są (lub mogą być) produktami handlowymi. Oczy-

wiście dotyczy to różnych działów gospodarki. Proble-

mem może być jedynie popyt na takie produkty albo 

też nadmierna ich podaż. 

2.  Gospodarka surowcami mineralnymi 

a problem odpadów 

Z punktu widzenia zasad racjonalnego wykorzys-

tania surowców mineralnych w zakładach przerób-

czych węgla kamiennego nie wytwarza się odpadów. 

Pogląd ten powszechnie głoszą specjaliści zajmujący 

się gospodarką surowcami mineralnymi (np. profeso-

rowie: A. Bolewski, R. Ney, K. Sztaba i inni). 

Przykładowo: K. Sztaba (np. w pracy [6]) zwraca 

uwagę na często występujące w okresie wczesnego 

rozwoju przemysłu zjawisko rabunkowej eksploatacji 

bogatszych złóż oraz „odrzucania do odpadów surow-

ca zawierającego jeszcze znaczne ilości składników 

użytecznych”, przez co stajemy obecnie przed koniecz-

nością przerabiania złóż „wtórnych”. „Cały szereg 

produktów uboższych pod względem zawartości mine-

rałów i nie branych dotychczas w ogóle pod uwagę 

jako obiekty praktycznego wykorzystania, uzyskało 

rangę pełnowartościowych składników użytecznych”. 

Encyklopedia Surowców Mineralnych [3] podaje 

następującą definicję odpadów: 

Odpady — produkty nieużyteczne przy aktualnym 

stanie techniki i technologii. 1. górn. Urobek gór-

niczy skał płonnych obecnych w złożu (przerosty), 

jego spągu lub stropie, uzyskany w toku wyko-

nywanych robót udostępniających itp. poza zło-

żem, także urobek zbyt drobny dla określonych 

technologii; 2. przer. mech. Produkty oddzielone 

w toku procesów przeróbki mechanicznej o nie-

znanej technologii wykorzystywania; 3. techn. 

Produkty powstające w toku przetwarzania surow-

ców lub półproduktów o nieznanej przydatności 

technologicznej. Odpady są gromadzone na skła-

dowiskach (zwałach) i w stawach odpadowych na-

turalnych lub sztucznych, np. muły węglowe, od-

pady poflotacyjne. 

Cytując dalej komentarz do powyższej definicji: 

„Postęp technologii powoduje, że coraz więcej daw-

nych odpadów zyskuje wartość surowców mineral-

nych, a ich składowiska są uważane za złoża antro-

pogeniczne. Odpady zyskujące wartość są traktowane 

jako wtórne surowce mineralne. Z tego powodu od-

chodzi się od deprecjonującego określenia odpad na 

rzecz terminu potencjalny surowiec mineralny. (...) 

Ich wykorzystywanie przynosi korzyść gospodarczą, 

także ekologiczną, gdyż zmniejsza wydobycie kopalin 

ze złóż, a niekiedy jest także korzystne z punktu wi-

dzenia gospodarki energią i paliwami. Jakiekolwiek 

deprecjonowanie odpadów użytecznych jest nieuza-

sadnione i niewłaściwe.” 

W słowniku sozologicznym [4] znajdujemy na-

stępujące definicje terminu „odpad”: 
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Odpad — 1 (def. wg ustawy o ochronie i kształto-

waniu środowiska — w brzmieniu ust. Dz.U.Nr 

94, poz. 49,1994) — zużyte przedmioty lub sub-

stancje stałe, a także nie będące ściekami sub-

stancje ciekłe, powstające w związku z bytowa-

niem człowieka lub działalnością gospodarczą, 

nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym pow-

stały, i uciążliwe dla środowiska); 2 — ta część 

materii i/lub energii, która nie osiągnęła zamie-

rzonych wartości (parametrów) i/lub nie stała się 

produktem głównym ani ubocznym, względnie to-

warzyszącym, dla którego nie opracowano jeszcze 

technologii utylizacji. 

W świetle powyższych definicji encyklopedycz-

nych z dziedziny surowców mineralnych i sozologiii 

(sozologia to nauka o kompleksowych zmianach za-

chodzących w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza 

pod wpływem czynników postępu technicznego, oraz 

o sposobach zapobiegania lub łagodzenia skutków ich 

działania) należy stwierdzić, że nasz system prawny 

nie rozwiązał — jak dotychczas — tego problemu 

terminologicznego w zadawalającym stopniu. Użyta 

w poprzedniej (z 1994 r.) ustawie o ochronie środo-

wiska definicja zawierała ważne sformułowanie, że 

zakwalifikowanie przedmiotu lub substancji do odpa-

dów odnosi się do określonego miejsca i czasu: taka 

sama substancja — w związku z rozwojem nauki i po-

stępem technologicznym — może stać się poszukiwa-

nym surowcem. Natomiast w nowej polskiej ustawie 

o odpadach [9] zastosowano definicję unijną wprost 

przeniesioną z Dyrektywy Rady nr 91/156/EWG. 

Analizując problem traktowania składowanych 

mułów jako „odpadów” trzeba wrócić do przyczyn te-

go nazewnictwa. Warto przypomnieć, że w początkach 

wprowadzenia procesów przeróbczych węgla kamien-

nego pojęcie odpadu miało dość specyficzny charak-

ter. Węgiel energetyczny był spalany w kotłach rusz-

towych i dlatego w zakładach przeróbczych, nazywa-

nych wówczas sortowniami, odsiewano klasy ziarno-

we poniżej dziesięciu a nawet dwudziestu milimetrów. 

Produkt ten nazywano odpadami aż do czasu, gdy do 

użytku wprowadzono kotły pyłowe. W przypadku wę-

gli koksowych odsiewano ziarna poniżej kilku milime-

trów, gdyż nie znano wówczas procesu wzbogacania 

flotacyjnego. Odsiewane klasy ziarnowe nazywano od-

padami. Oba te produkty stały się pełnowartościowymi 

dopiero po wdrożeniu w/w technologii (w okresie mię-

dzywojennym zużyto prawie wszystkie te „odpady”). 

W procesach wzbogacania surowców mineral-

nych (nie tylko węgla kamiennego) stosuje się dla pro-

cesów rozdzielczych następujące nazwy produktów: 

dla tzw. procesów dwuproduktowych — koncentrat 

i odpady, a dla trójproduktowych — koncentrat, pro-

dukt pośredni (przejściowy) i odpady. Te nazwy przy-

pisuje się produktom w zależności od rodzaju surowca 

mineralnego, dla którego prowadzi się proces wzbo-

gacania. Produkt określony terminem „odpady” w wie-

lu przypadkach nie ma nic wspólnego z odpadami 

(rozumianymi potocznie jako produkt nieużyteczny). 

W procesach wzbogacania węgla poszczególne 

produkty krążące w układzie technologicznym rów-

nież noszą na zmianę nazwy: „koncentrat” i „odpady” 

(w poszczególnych węzłach technologicznych). 

Zgromadzony w osadnikach materiał (muł) sta-

nowi mieszaninę węgla i skały płonnej, w skład której 

wchodzą głównie minerały ilaste, piaskowce i łupki. 

W zależności od proporcji udziału węgla do skały 

płonnej mieszanina ta może być wykorzystywana 

przez różnych użytkowników. W przypadku dużej 

zawartości węgla (ocenia się to poprzez wartość opa-

łową mułu) produkt taki może znaleźć zastosowanie 

bezpośrednio w procesach spalania, może też przy 

większej ilości skały płonnej być poddany procesom 

wzbogacania. Gdy przeważa skała płonna muły mogą 

być przedmiotem obrotu w handlu surowcami skal-

nymi (mineralnymi). Muły te mogą też pozostać 

w osadnikach, czekając na możliwość ich wykorzy-

stania w odpowiednich technologiach użytkowania. 

Z technologicznego punktu widzenia oraz zasad racjo-

nalnej gospodarki surowcami mineralnymi nie są to 

odpady — ich jakość oraz użyteczność (możliwość 

wykorzystania w zgodzie z zasadami współczesnej 

technologii, ekonomii i ekologii) jest taka sama, jak 

mułów z bieżącej produkcji. 

3. Muły węglowe — odpady czy produkt 

energetyczny 

Muły węglowe, podobnie jak inne gatunki i sor-

tymenty węgla, zostały opisane w polskich normach. 

I tak: norma PN–82/G–97001 [7] wyróżnia grupę sor-

tymentów mułowych, do których zalicza się muły i py-

ły. Według tej normy jest to klasa ziarnowa 1–0 mm, 

przy czym dla celów energetycznych nie normalizuje 

się największego wymiaru ziarna tego sortymentu. 

Z kolei norma PN–82/G–97003 [8] rozróżnia pięć ga-

tunków węgla w obrocie handlowym, z których gatun-
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ki III i IV odnoszą się do sortymentów drobnych mia-

łowych, mułowych i przerostów. 

Najniższa wartość opałowa — dla tzw. gatunku 

IV — może osiągać 10 MJ/kg, natomiast najwyższa 

zawartość popiołu może sięgać do 45%. Zapisy te 

pochodzą z początku lat 80–tych (XX w.) i odzwie-

rciedlają warunki handlu węglem z tamtego okresu, 

kiedy to zapotrzebowanie na muły było ograniczone 

ze względów zarówno technologicznych (technologie 

spalania fluidalnego dopiero się rozwijały w świecie), 

jak i ekonomicznych (dostateczna podaż węgla wyż-

szych sortymentów). 

Obecny stan nauki i techniki pozwala już na 

efektywne wykorzystywanie w energetyce mułów jako 

pełnowartościowego surowca energetycznego, a więc 

wystąpiła sytuacja opisana powyżej (def. prof. Bolew-

skiego [3]), kiedy to dawny „odpad” zyskał wartość 

surowca. 

Jeżeli parametry jakościowe mułów, czy to po-

chodzących z bieżącej produkcji, czy też zdepono-

wanych w osadnikach ziemnych, odpowiadają wyma-

ganiom jakościowym, jakie stawia producent kotłów, 

a także przyjmowany reżim technologiczny ich spa-

lania, to jest oczywistym, że produkty te posiadają 

wartość użytkową. O wartości użytkowej nie decydują 

zapisy normy, ale potencjalny odbiorca produktów. 

Zaklasyfikowanie mułu do określonego gatunku czy 

klasy podaje pewien zestaw informacji o jakości 

(uziarnienie, wartość opałowa, zawartość popiołu i wil-

goci), co pomaga w zawieraniu umów na dostawy 

takiego produktu, egzekwowaniu wymagań jakościo-

wych oraz w ustaleniu ceny. 

4. Analiza porównawcza jakości mułów węgla 

kamiennego pochodzących z bieżącej 

produkcji i zdeponowanych w osadnikach 

ziemnych 

Krajowa elektroenergetyka spala obecnie oraz 

przewiduje w przyszłości spalanie pewnych ilości mu-

łów węglowych. Muły te mogą pochodzić zarówno 

z bieżącej produkcji, jak i mogą być pozyskiwane ze 

stawów osadowych, w których były deponowane 

wówczas, gdy nie było ekonomicznych przesłanek ani 

technicznych możliwości ich bieżącego wykorzystania. 

Muły węglowe znajdujące się w osadnikach 

ziemnych z prawnego punktu widzenia są odpadami, 

natomiast muły pochodzące z bieżącej produkcji są 

paliwem energetycznym. Nie zależy to od ich 

parametrów jakościowych [2]. 

Obecnie projektowane są nowe kotły energetycz-

ne dostosowane do spalania mułów pochodzących 

z bieżącej produkcji lub ze stawów osadowych. Z tego 

też względu ważna jest znajomość ilości i jakości 

mułów energetycznych. 

Średnie parametry sortymentów mułowych pro-

dukowanych w ostatnich latach przedstawia tabela 1. 

Jak widać uśrednione parametry mułów produkowa-

nych w kraju w ostatnich latach są dosyć stabilne 

i kształtują się na poziomie: wartość opałowa (Qi
r) 

19,3 MJ/kg, zawartość popiołu (Ar) 16,3%, zawartość 

siarki całkowitej (St
r) 0,7%, zawartość wilgoci całko-

witej (Wt
r) 23%. Dane te nie uwzględniają tych ilości 

mułów, które są składnikiem mieszanek energetycz-

nych produkowanych przez kopalnie. 

Tabela 1 

Ilości i jakość mułów energetycznych produkowanych 

w latach 1999 – 2003 

Rok 
Ilość 

[tys. Mg] 

Parametry jakościowe 

Qi
r [kJ/kg} Ar[%] St

r [%] Wt
r [%] 

1999 1 213 18 980 17,2 0,69 22,7 

2000 1 264 19 020 16,8 0,67 22,5 

2001 1 701 19 760 15,7 0,69 22,0 

2002 2 045 19 710 14,9 0,73 23,1 

2003 1 746 19 010 17,5 0,74 23,8 

 

Dane o jakości mułów z osadników pochodziły 

z roku 2002, natomiast dane o jakości mułów z bieżą-

cej produkcji kopalń, a spalanych w energetyce za-

wodowej, zostały przedstawione na przykładzie do-

staw mułów węglowych do trzech dużych elektrowni 

w 2004 roku. 

Analizy porównawcze mułów zostały przeprowa-

dzono na tle zakresów parametrów jakościowych mu-

łów zawartych w PN–82/G–97003 (węgiel kamienny 

dla celów energetycznych) oraz jakości paliwa prze-

widzianego do spalania w nowo projektowanym kotle 

fluidalnym. Zakres projektowej zawartości popiołu 

dla tego kotła jest bardzo szeroki i wynosi: 28–65%, 

a przedział wartości opałowej projektowany jest od 7 

do 17 MJ/kg. 

4.1. Muły z bieżącej produkcji 

Dane o jakości mułów z bieżącej produkcji obej-

mowały kilka tysięcy rekordów, dla których wyspecy-

fikowano cztery parametry (wartość opałową, zawar-

tość popiołu i siarki w stanie roboczym oraz zawartość 

wilgoci całkowitej) wraz z podaniem ilości [1]. 
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Dane te, dla potrzeb niniejszej analizy, zagregowano 

do wąskich klas: co 1 MJ/kg wartości opałowej, co 1% 

zawartości popiołu i wilgoci oraz co 0,1% zawartości 

siarki. Rozkłady tych parametrów przedstawiono na 

wykresach (rys. 1 i 2). Największe ilości dostaw 

posiadały wartość opałową w zakresie 8–11 MJ/kg 

(78% dostaw), a zawartość popiołu w zakresie 24–

35% (78% dostaw). 

Z całkowitej ilości 335 tys. mułów dostarczonych 

do elektrowni 34,5% mieści się w obszarze wartości 

opałowych i zawartości popiołu wyznaczonym normą 

PN–82/G–97003, a 48,7% w obszarze parametrów 

przewidzianych dla projektowanego kotła fluidalnego. 

W przeprowadzonej analizie dostaw mułów z bieżącej 

produkcji kopalń do trzech elektrowni okazało się, że 

znaczne ilości mułów wykraczają zarówno poza zakres 

normy, jak i parametrów projektowych kotła fluidal-

nego. Tym niemniej należy tutaj nadmienić, że co 

prawda niektóre wyodrębnione w wyniku agregacji 

klasy jakościowe nie mieszczą się w wyznaczonych 

zakresach, natomiast uśrednione wartości parametrów 

wszystkich mułów odpowiadają klasie o parametrach 

10 MJ/kg oraz 30% Ar. Muły te w większości zuży-

wane są w mieszankach (tworzonych w elektrowniach) 

z miałami i średnie parametry takich paliw odpowia-

dają zakresom produktów opisanych normą. Użytkow-

nik, przygotowując paliwo do spalania w kotle, kieruje 

się wymaganiami technologicznymi eksploatowanych 

urządzeń, co leży w jego żywotnym interesie (koszty 

remontów, minimalizowanie ryzyka awarii itp.). 

Na rys. 2 przedstawiono rozkład zawartości siarki 

i wilgoci w sumarycznych dostawach mułów z bie-

żącej produkcji. W większości dostaw zawartość wil-

goci zawierała się w granicach 31–38% (70% dostaw), 

natomiast zawartość siarki w prawie 90% dostaw 

mieściła się w przedziale 0,6–0,8%.  

Zawartość siarki w węglu nie jest normalizowana. 

Przytaczana powyżej norma (PN–82/G–97003) dla 

węgla kamiennego do celów energetycznych podaje, 

że zawartość wilgoci całkowitej nie powinna przekra-

czać 27%. Zastrzeżenie to wynika przede wszystkim 

z problemów techniczno-ekonomiczych w transporcie 

(przylepianie do ścian wagonów, zamarzanie, itp. 

i związane z tym koszty przeładunków, a także w tran-

sporcie wewnątrz elektrowni; dla określenia uciążli-

wości oznacza się tzw. wskaźnik podatności transpor-

towej). W przypadku mułów parametr ten (maksymal-

na zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 27%) jest 

często bardzo trudny do dotrzymania. 

Przy analizach jakości węgla należałoby w tym 

miejscu zwrócić uwagę na liniową zależność wartości 

opałowej od zawartości popiołu. Dla węgli pochodzą-

cych z jednego pokładu — i to niezależnie od sorty-

mentu — występuje niemal idealna liniowa zależność 
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Rys. 1. Rozkład wartości opałowej i zawartości popiołu w dostawach mułów z bieżącej produkcji 

Rys. 2. Rozkład zawartości siarki i wilgoci w dostawach mułów z bieżącej produkcji  
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tych parametrów w stanie suchym (współczynnik ko-

relacji bliski jeden). Oczywiście poziom parametrów 

w stanie roboczym przy zróżnicowanych zawartoś-

ciach wilgoci znacznie zaburza obserwacje. Chcąc 

przeanalizować tę zależność wykonano uproszczone 

przeliczenie parametrów na graniczną (podaną w nor-

mie) zawartość wilgoci równą 27%. Wyniki przepro-

wadzonych obliczeń zilustrowano na rys. 3 i 4. 

Rys. 3 przedstawia rozrzut parametrów Ar(Qi
r) 

dla wszystkich klas jakościowych w dostawach przy 

rzeczywistych zawartościach wilgoci całkowitej. Jak 

widać współczynnik korelacji (R2) jest tu dosyć niski 

(rzędu 0,37). Natomiast przy przeliczeniu tych para-

metrów na stałą zawartość wilgoci Wt
r = 27% kore-

lacja jest bardzo wysoka (ponad 0,9) — co pokazano 

na rys. 4. Ilość przypadków zdecydowanie odstających 

od wyznaczonej zależności jest bardzo mała, co może 

świadczyć o pochodzeniu analizowanych węgli (mu-

łów) z podobnych jakościowo pokładów. Po uwzględ-

nieniu przeliczenia parametrów Ar i Qi
r (na stałą dla 

wszystkich przypadków zawartość wilgoci wynoszącą 

27%) otrzymujemy zupełnie inny rozkład dostaw 

w obrębie klas jakościowych (rys. 4). W wyniku prze-

liczenia przy stałej wilgotności w zakresie normy 

znajdowałoby się w takim teoretycznym przypadku 

40,7% dostaw mułów, a w obszarze parametrów pro-

jektowanego kotła fluidalnego — prawie 80%. 

Wnioskując z wyników przeprowadzonej analizy 
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Rys. 3. Zależności pomiędzy wartością opałową a zawartością popiołu dla mułów 

z bieżącej produkcji badane metodą regresji liniowej (dane rzeczywiste) 
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Rys. 4. Zależności pomiędzy wartością opałową a zawartością popiołu dla mułów 

z bieżącej produkcji badane metodą regresji liniowej (parametry 

przeliczone na stałą zawartość wilgoci Wt
r = 27%) 
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statystycznej wzajemnych zależności parametrów Q 

i A należy się spodziewać, że przy utrzymaniu w przy-

szłości dostaw z tych samych źródeł rozkład paramet-

rów jakościowych mułów będzie przebiegać w sposób 

określony funkcją przedstawioną na rys. 4 (dla zadanej 

zawartości wilgoci). 

4.2. Muły zdeponowane w osadnikach ziemnych 

Podstawą analiz omówionych poniżej jest jakość 

mułów zdeponowanych w osadnikach ziemnych zin-

wentaryzowanych w 2002 roku (udostępnionych dla 

realizacji pracy [1]). Sumaryczna ilość mułów zale-

gających w osadnikach jest znacząca i wynosi prawie 

11 mln ton. 

Wyniki analiz parametrów jakościowych mułów 

w osadnikach podawane są niekiedy jako szerokie 

przedziały, a czasami jako jedna wartość średnia. 

Przedziały tych parametrów zaznaczono w tabeli 2 — 

pola wypełnione kolorem szarym — tak aby móc 

przedstawić na ich tle jakość mułów z bieżącej pro-

dukcji. Kratki pokazują zakres parametrów objęty nor-

mą, Na tabelę tę naniesiono także w postaci prostokąta 

zakres parametrów przewidziany w projekcie nowego 

kotła fluidalnego. Jak łatwo stwierdzić, większość mu-

łów z osadników (prawie 80%) jakością odpowiada wy-

maganiom projektowym dla kotła fluidalnego, a pra-

wie 56% tej potencjalnej podaży (ponad 6 mln ton) 

mieści się w zakresie parametrów wyznaczonych 

przedziały wartości opałowej Qir [MJ/kg]

Ar [%] 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

18

19 835

20 297

21 205 948 1 529

22 3 473 652

23 137 252 3 453 4 278

24 8 837 12 192 1 676

25 318 4 827 15 491 3 964

26 316 3 926 23 980 3 869 1 216

27 1 809 42 2 083 15 353 2 175 707 100

28 2 205 14 133 3 626 220 490

29 1 898 4 364 9 697 8 592 283 1 415

30 54 1 282 4 243 6 637 11 015 519 85 1 457 1 591 436

31 1 219 2 865 3 680 7 026 856 1 596 1 110 593

32 449 237 4 768 4 149 8 641 1 590 964 714 1 156 322

33 2 143 1 691 4 147 11 196 615 1 813 1 936 356

34 837 681 6 012 3 670 250 432 1 383 1 096 302 257

35 730 1 068 8 403 6 452 2 013 2 804 402

36 390 326 1 071 1 187 1 819 954 2 605 2 216 252

37 67 383 1 764 856 379 1 171 1 608 424

38 393 641 221 1 208 1 236

39 445 867 946 2 580 1 608

40 78 307 1 467

41 218 710 2 564 274

42 639

43 618 379 893 29

44 409 351 450

45 472

46 345

47 28

48

49 531

50

51 338

kocioł fluidalny  Ar - 28-65%, Qir - 7-17 MJ/kg

 obszar parametrów  jakościow ych mułów  zdeponow anych w  osadnikach ziemnych

Tabela 2 

Dostawy ilościowe mułów z bieżącej produkcji do elektrowni na tle obszaru (kolor szary)  parametrów jakościowych mułów 

z osadników i zakresu (prostokąt) dopuszczalnych parametrów mułów dla projektowanego kotła fluidalnego.  

Wielkości dostaw w poszczególnych klasach jakościowych Q/A 
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w normie dla węgla do celów energetycznych. 

Interesujące jest to, iż do elektrowni dostarczane 

były w dużej ilości muły, których jakość nie mieściła 

się w przedziale określonym normą i nie mieściła się 

w przedziale projektowanej jakości mułów możliwych 

do spalania w kotle fluidalnym. Ilości te podają cyfry 

znajdujące się poza obszarem klas jakościowych wg 

normy i poza obszarem prostokąta odpowiadającego 

warunkom spalania w kotle fluidalnym. Muły te uty-

lizowane były w mieszankach z miałami węglowymi. 

Oznacza to, że posiadały dla użytkowników wystar-

czającą wartość użytkową. 

5. Dostępność mułów węglowych na rynku 

w świetle polityki sprzedaży spółek 

węglowych 

Decyzje o sposobie gospodarowania mułami za-

padają w procesie zarządzania produkcją kopalni i wy-

nikają z różnych przesłanek (możliwości zbytu, ceny 

poszczególnych produktów handlowych itp.). W prze-

szłości często były to decyzje o deponowaniu mułów 

w osadnikach, obecnie zaś muły z bieżącej produkcji 

są w różny sposób zbywane. Zawsze jednak w kon-

sekwencji tej decyzji kopalnia musi ponieść jedną 

z dwóch opłat: opłatę eksploatacyjną — jeśli sprzedaje 

muły lub opłatę za korzystanie ze środowiska — jeśli 

muły są składowane (obie te opłaty mają charakter 

tzw. opłat sankcyjnych – Rozp. Min. Finansów z dnia 

7.07.2004, Dz.U. 161, poz. 1682). 

W sprawozdawczości statystycznej górnictwa wę-

gla kamiennego dane o produkcji i sprzedaży węgla 

podaje się według wzorów, określonych w formula-

rzach G–09.1 i G–09.2. Tę działalność statystyki pu-

blicznej wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

dla potrzeb Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Formularz G–09.1 zawiera roczne sprawozdanie 

o obrocie węglem kamiennym, natomiast formularz 

G–09.2 — jest sprawozdaniem o mechanicznej prze-

róbce węgla, gdzie w Dziale 5 podaje się produkcję 

według typów i sortymentów węgla (z uwzględnie-

niem parametrów jakościowych). 

W zależności od właściwości energetycznych 

muły węglowe z bieżącej produkcji kopalń są za-

gospodarowywane jako paliwo samodzielne lub jako 

składnik mieszanek energetycznych — w tym drugim 

przypadku nie jest znana ilość mułu, gdyż w dostęp-

nych danych statystycznych jest on uwzględniony 

w puli sprzedaży miałów. Jak już wspomniano — ilość 

mułów domieszanych do miałów może być niekiedy 

znaczna. 

Ilość mułów, sprzedawanych jako paliwo samo-

dzielne, wykazywana jest w pozycji „sortymenty po-

zostałe”. Oprócz mułów w tej grupie statystycznej uw-

zględnia się również pyły, przerosty i niesort — muły 

stanowią około 50% tej pozycji. 

Produkcja (netto) węgla w obrębie każdego sor-

tymentu (dla węgla energetycznego, a dla węgla kok-

sowego — według typów), wykazywana jest w sta-

tystyce z uwzględnieniem stanu tzw. zwałów, strat 

nadzwyczajnych i przeksięgowań, zużycia własnego, 

deputatów pracowniczych oraz sprzedaży. Sprzedaż 

podaje się w podziale na rynki (kraj i eksport) oraz 

odbiorców (np. energetyka zawodowa, przemysłowa, 

ciepłownie przemysłowe i komunalne, (...), pozostali 

odbiorcy). 

Wielkość sprzedaży mułów węglowych w latach 

1999–2003 zestawiono w tabeli 1. Jak widać z tego 

zestawienia, produkcja mułów w 2003 roku była o ok. 

300 tys. ton niższa niż w roku poprzednim. Według 

nieoficjalnych informacji za 10 miesięcy 2004 roku, 

produkcja sprzedana mułów wyniosła ok. 880 tys. ton, 

co w skali całego roku (przy utrzymaniu takiego 

samego tempa produkcji) dawałoby wielkość rzędu 

1 050 tys. ton, a więc aż o ok. 700 tys. ton mniej niż 

w roku 2003 i prawie 2–krotnie mniej niż w 2002. 

Ilość produkowanych mułów (a także pyłów, 

przerostów i niesortu) jest związana z procesem pro-

dukcyjnym węgla. Produkcja węgla w 2003 r. (100,4 

mln ton) była zbliżona do wydobycia w roku 2002 

(99,9 mln ton). W tym czasie nie miały miejsca jakieś 

znaczniejsze zmiany technologii w kopalniach i za-

kładach przeróbczych, które mogłyby rzutować na tak 

duże zmiany w produkcji najdrobniejszych sortymen-

tów. Różnice w statystycznie wykazywanych ilościach 

„sortymentów pozostałych” mogłyby wskazywać, iż 

część tych sortymentów została wykorzystana w ko-

palniach do produkcji mieszanek energetycznych 

i w związku z tym znalazła się w sprawozdawczości 

statystycznej w pozycji „miały”. 

W Tab. 3 przedstawiono — na przykładzie da-

nych za rok 2003 — strukturę sprzedaży „pozostałych 

sortymentów” (w tym mułów) w podziale na grupy 

odbiorców krajowych. Sprzedaż tę pokazano na tle 

wielkości sprzedaży węgla energetycznego ogółem oraz 

miałów węgla energetycznego na rynku krajowym. 
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Tzw. „sortymenty pozostałe” (kol. 4) — o naj-

mniejszym uziarnieniu — stanowią niewielki udział 

w produkcji sprzedanego węgla — w stosunku do wę-

gla razem jest to zaledwie 2,5%. Udział tych sor-

tymentów w sprzedaży do energetyki zawodowej 

stanowi tylko 0,4%. 

Strukturę sprzedaży „sortymentów pozostałych” 

(a ściślej — mułów, pyłów, przerostu i niesortu) ilus-

truje rys. 5. Głównymi użytkownikami tego produktu 

są tzw. „pozostali odbiorcy krajowi” — 87,7%; do 

energetyki zawodowej w 2003 r. sprzedano 9,4% pro-

dukcji, a do energetyki przemysłowej oraz ciepłowni 

przemysłowych i komunalnych — 1,4%. Eksport wę-

gla tego najdrobniejszego sortymentu wyniósł również 

ok. 1,4% (nieco ponad 23 tys. ton — były to głównie 

muły i przerosty z przeróbki węgla koksowego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Kierunki sprzedaży „sortymentów pozostałych” 

w 2003 r. 

Bazując na bardzo ogólnych statystykach (dla 

sektora górnictwa ogółem) można stwierdzić, że muły 

(z tzw. bieżącej produkcji) do energetyki zawodowej 

sprzedawano w 2003 roku po cenie średnio o 25–30% 

niższej niż średnia cena miałów. 

Począwszy od końca III kwartału 2003 r. obser-

wuje się zjawisko niespotykanego wzrostu cen węgla 

kamiennego na rynkach międzynarodowych — wzrost 

cen rozpoczął się co prawda znacznie wcześniej (ten-

dencja wzrostowa trwa już od ponad dwóch lat), lecz 

tak spektakularnie wysokie ceny (na rynku spot) nie 

występowały jeszcze nigdy. 

Ta sytuacja znalazła również swoje odbicie w wa-

runkach handlu węglem na rynku krajowym: po latach 

bessy eksport węgla stał się wreszcie opłacalny, a i ce-

ny krajowe znacznie wzrosły. Według informacji Mi-

nisterstwa Gospodarki i Pracy [5], średnia cena zbytu 

węgla w kraju w okresie styczeń – wrzesień 2004 r. 

była o ok. 30 zł (ok. 20%) wyższa niż w takim samym 

okresie roku poprzedniego. Są to co prawda uśrednio-

ne ceny węgla energetycznego i koksowego, tym nie-

mniej pokazują skalę zjawiska wzrostu cen. 

W tym świetle jest oczywistym, że w interesie 

producentów węgla nie leży wprowadzanie na rynek 

większych ilości tanich sortymentów mułowych. Ich 

ilość wciąż jest znaczna — jak podano wyżej, w 2004 

roku może to być około 1 mln ton (tzw. sortymentów 

pozostałych, w tym mułów) — lecz jest to znacznie 

mniej niż w ubiegłych latach. 

W 2004 r. spółki węglowe w zdecydowanym 

stopniu ograniczyły (a niektóre wręcz wyeliminowa-

ły) sprzedaż węgla (w tym sortymentów mułowych) 

przez pośredników: pośrednicy często wykorzystywali 

muły do produkcji mieszanek energetycznych, czer-

piąc z tego tytułu znaczne zyski, gdyż nabywali muły 

— w ramach rozliczeń za dostarczane do kopalń 

różnego rodzaju urządzenia i materiały — po bardzo 

Tabela 3 

Sprzedaż węgla energetycznego na rynku krajowym w 2003 r. 

Wyszczególnienie 
Węgiel energetyczny 

Razem Miały Sortymenty pozostałe 

1 2 3 4 

Sprzedaż krajowa razem  65 130 55 264 1 626 

z tego:  

Energetyka zawodowa 36 215 35 809 155 

Energetyka przemysłowa 832 800 8 

Ciepłownie przem. i komunalne 2 045 1 984 16 

Inni odbiorcy przemysłowi 2 056 1 829 — 

Pozostali odbiorcy krajowi 23 981 14 863 1 446 

 

(9.4%)

(1.4%)

(87.7%)

(1.4%)

energetyka zawodowa en. przem.+ciepł. kom.

pozostali odbiorcy krajowi eksport razem
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niskich cenach. 

Producenci węgla (spółki, kopalnie) w pierwszym 

rzędzie muszą wywiązywać się z umów na dostawy 

węgla (w tym również sortymentów mułowych) do 

tych odbiorców, którzy mają zawarte wcześniej odpo-

wiednie umowy (np. kilkuletnie). W działalności każ-

dego przedsiębiorstwa zawsze jednak pozostaje pe-

wien margines potrzeb, zaspokojenie których realizuje 

się przez zakupy na rynku spot. Okresowo (a tak jest 

właśnie obecnie na rynkach węglowych) takie zakupy 

są znacznie kosztowniejsze niż zakupy na podstawie 

umów terminowych. 

Jak pokazano na rys. 5, energetyka zawodowa nie 

była do tej pory dużym (bezpośrednim) odbiorcą 

mułów. Prawdopodobnie potrzebne ilości tego sorty-

mentu (np. do zasilania kotłów fluidalnych, zwłaszcza 

w rejonach kraju odległych od Śląska) były nabywane 

przez pośredników. W świetle polityki sprzedaży, pro-

wadzonej przez spółki węglowe, taka metoda zakupu 

mułów (przez pośredników) wydaje się obecnie mało 

prawdopodobna. Należy również liczyć się z faktem, 

iż mniejsza podaż mułów na rynku będzie zapewne 

miała wpływ na ich ceny. 

6. Podsumowanie 

We współczesnej nauce (jak np. sozologia czy 

gospodarka surowcami mineralnymi) wyraźnie zwraca 

się uwagę na fakt, iż rozwój technologiczny sprawia, 

że coraz więcej substancji uznawanych jeszcze nie-

dawno za „odpady” zyskuje w nowych technologiach 

wartość surowca mineralnego; odchodzi się zatem od 

deprecjonującego określenia „odpad” na rzecz terminu 

„potencjalny surowiec mineralny”. Potoczne rozumie-

nie słowa „odpad” ma wydźwięk pejoratywny, nie 

odzwierciedlający wartości użytkowej oraz korzyści 

wynikających ze stosowania takich produktów. Co 

więcej — może prowadzić do błędniej interpretacji 

przepisów prawnych i wszelkich wynikających z tego 

konsekwencji. 

Wykorzystywanie w energetyce węgli o niskiej 

jakości ma dwa zasadnicze aspekty: ekonomiczny 

i ekologiczny. Relatywnie wysoki udział kosztów wę-

gla w kosztach wytwarzania energii elektrycznej 

w elektrowniach węglowych spowodował poszukiwa-

nie możliwości obniżki kosztów paliwowych. Jedną 

z dróg jest spalanie paliw o niskiej jakości i związanej 

z tym odpowiednio niskiej cenie. Aspekt ekologiczny 

to racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi 

(w tym — węglem i produktami jego przeróbki) oraz 

oszczędzanie zasobów, a także utylizacja takich pro-

duktów (półproduktów), które zdeponowano w prze-

szłości, gdy brak było przesłanek ekonomicznych i/lub 

technologicznych do ich właściwego wykorzystania. 

Oba te aspekty spowodowały w świecie rozwój no-

wych technologii, umożliwiających efektywne (pod 

względem energetycznym i ekonomicznym) spalanie 

takich paliw, z dochowaniem wszelkich, nawet bardzo 

wysokich wymagań ochrony środowiska. Dostępne 

obecnie i odpowiednio już rozpowszechnione roz-

wiązania technologiczne, zarówno dla kotłów pyło-

wych, jak i fluidalnych, traktowane są jako techno-

logie czystego węgla. 

Analiza jakości mułów węglowych przeprowa-

dzona w niniejszym referacie miała na celu porów-

nanie parametrów jakościowych mułów z bieżącej 

produkcji oraz mułów zdeponowanych w osadnikach 

ziemnych. Porównanie przeprowadzono w odniesieniu 

do zakresów parametrów jakościowych węgla do ce-

lów energetycznych określonych w normie PN-82/G–

97003 oraz do projektowych wymagań jakościowych 

mułów spełniających warunki spalania w nowym kotle 

fluidalnym. 

Przeprowadzone analizy pozwalają na następu-

jące stwierdzenia: 

– większość mułów, zalegających w osadnikach 

ziemnych, ma jakość odpowiednią do spalania 

w kotle fluidalnym, 

– połowa mułów z bieżącej produkcji również spełnia 

wprost wymagania dla tego kotła, a po odpowied-

nim uśrednieniu z całej puli tych mułów można 

stworzyć paliwo o wymaganej jakości, 

– należy pamiętać, że zakresy parametrów (Q/A) po-

danych w normie nie przesądzają o przydatności 

(lub jej braku) mułów do procesu spalania w okre-

ślonej instalacji; normy są stosowane dobrowolnie, 

spełniają rolę informacyjną o jakości produktu, są 

pomocne w zawieraniu umów na dostawy i nego-

cjowaniu ceny dostaw, a także w egzekwowaniu 

deklarowanej przez dostawcę jakości (np. w przy-

padku rozliczeń wtórnych), 

– przedstawiona analiza pokazała, że większość mu-

łów, niezależnie czy pochodzą z bieżącej produkcji, 

czy z eksploatacji stawów osadowych może być 

wykorzystane jako paliwo energetyczne. 

W związku z aktualną polityką sprzedaży prowa-

dzoną przez spółki węglowe, możliwe jest zmniej-
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szenie na rynku podaży mułów węglowych z bieżącej 

produkcji. Ten fakt będzie czynić pozyskanie mułów 

z osadników atrakcyjnym procesem, zwłaszcza że 

ilość tych mułów jest znaczna (rzędu 10 mln ton). 
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OPPORTUNITIES AND CONSTRAINS IN COAL SLURRIES 

UTILISATION IN POWER GENERATION 

Key words: hard steam coal, slurries, wastes, slurries quality, combustion 

Abstract 

Coal slurries are the finest size grades of coal. They are produced during coal beneficiation processes. 

Decisions on the way of slurries management results from different circumstances (like: selling possibility, 

prices of saleable products etc.). In the past, the decisions on depositing of the slurries in settling ponds were 

taken very often, however now these products coming from current production are sold in many ways. 

Domestic power sector burns today and foresees to combust some amounts of slurries in the future. There are 

also some new projects of coal slurries burning boilers. These slurries can become from current production as 

well as from settling ponds. From the legal point of view, the slurries deposited in settling ponds are treated as 

wastes, but the currently produced slurries are treated as a fuel for energy generation, and this classification 

are not resulted from the quality of these slurries. Paper presents a comparative quality analysis of the coal 

slurries coming from settling ponds and from current production. Information on possible supply of the slurries 

in the light of current policy of coal mines is also given. 
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Streszczenie 

W osadnikach ziemnych wielu kopalń węgla kamiennego zdeponowano w ubiegłych latach produkty mułowe 

pochodzące ze wzbogacania węgli w zakładach przeróbczych. Większość tych mułów może być wykorzystywana 

jako paliwo energetyczne, stanowiąc składniki mieszanek energetycznych lub mieszanek przeznaczonych do 

spalania w kotłach fluidalnych. Niektóre muły mogą być wzbogacane w specjalnie do tego celu przystoso-

wanych zakładach przeróbczych. W ostatnim okresie problemem stało się określenie ceny zdeponowanego 

mułu. Cenniki węglowe są do tego celu nieprzydatne, gdyż parametry jakościowe mułów znajdują się poza 

przedziałami ich stosowalności. W artykule zaproponowano metodę określenia wartości użytkowej mułu 

w oparciu o rachunek kosztów ciągnionych jego pozyskania i wzbogacania skonfrontowany z ceną produktu 

finalnego (koncentratu mułowego). Na przykładzie mułu pochodzącego z jednego z osadników podano sza-

cunkowe koszty pozyskania mułu i określono jego szacunkową cenę. 

 

 

1. Wstęp 

W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakła-

dach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamien-

nego powstają muły węglowe. Są to najdrobniejsze 

klasy o uziarnieniu poniżej 1 mm, w których ziarna 

poniżej 0,035 mm stanowią nawet do 60% składu 

ziarnowego mułów. W zależności od parametrów ja-

kościowych (zawartość popiołu i siarki, wartość opa-

łowa) muły te mogą być kierowane bezpośrednio do 

mieszanek energetycznych lub są deponowane w osad-

nikach ziemnych poszczególnych kopalń. W ubiegłych 

latach większość mułów gromadzona była w osadni-

kach, gdyż nie było wówczas zainteresowania nimi 

odbiorców. Zdeponowane muły traktowane były jako 

odpady procesów przeróbczych. Większość tych od-

padów była w rzeczywistości paliwem energetycznym. 

Z tego też względu, w ostatnich latach, wzrosło zain-

teresowanie ich spalaniem [1, 3, 4]. Wiele osadników 

ziemnych było eksploatowanych a pozyskany z nich 

muł dodawany był do miałów węglowych albo na 

kopalni albo u użytkowników. Ze względu na swój 

charakter (bardzo drobne uziarnienie, parametry ja-

kościowe poza normą węgli energetycznych, duża 

wilgotność) muły te były bardzo tanie. Cena ich sprze-

daży była ceną umowną. Okazało się, że wielu użyt-

kowników węgla zaczęło ograniczać zakupy miałów 

a pozyskane muły węglowe wykorzystywać w mie-

szankach energetycznych. Mimo złej jakości mułów 

proces ten był, ze względu na ich niską cenę, opła-

calny. Zwiększony popyt na muły spowodował wzrost 

ich ceny przy czym poziom cen mułów był arbitralnie 

ustalany przez producentów. Doszło nawet do sytuacji, 

że ustalano ceny zaporowe mające na celu zwiększenie 

zainteresowania odbiorców miałami węglowymi a nie 

mułami. Niemniej jednak utylizacja mułów, poza ich 

energetycznym wykorzystaniem, ma także aspekty 



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 17 

ekologiczne (likwidacja ziemnych osadników). Mimo 

różnego podejścia co do celowości zagospodarowy-

wania mułów faktem jest, że stały się one produktem 

handlowym. Powstał też problem określenia wartości 

mułów węglowych a co za tym idzie ustalenie satysfa-

kcjonującej obie strony (producentów, użytkowników) 

ich ceny. 

W niniejszym artykule podjęto próbę wyceny 

mułów zdeponowanych w przykładowym osadniku 

ziemnym jednej z kopalń [2]. 

2. Charakterystyka mułu węglowego 

Badania jakości i składu ziarnowego mułów ana-

lizowanego osadnika wykonane były w Głównym In-

stytucie Górnictwa [5] oraz w Centralnym Laborato-

rium Pomiarowo – Badawczym JSW S.A. [6]. Badania 

przeprowadzono w związku z koncepcją opróżnienia 

osadnika i przeznaczenia go jako zbiornika retencyj-

nego wód słonych. 

Wyeksploatowany muł może być albo złożony 

w innym miejscu albo przekazany (sprzedany) ewen-

tualnym dalszym użytkownikom. W pierwszym przy-

padku muł jest bezwartościowy, nie ma mowy o jego 

sprzedaniu i trzeba by rozważyć jedynie uzasadnione 

koszty eksploatacji , transportu i składowania mułu 

w innym miejscu. Koszty te musiałby ponieść zleca-

jący opróżnienie osadnika. Drugim przypadkiem jest 

wyeksploatowanie mułu, przygotowanie go do dalszej 

utylizacji i transport do potencjalnego odbiorcy. Ana-

liza taka uwzględnić musi wartość mułu na bramie 

użytkownika. Tu nie jest istotna wartość użytkowa 

mułu w osadniku z punktu widzenia właściciela. Moż-

na oczywiście określać ceny mułu, ale tylko w przy-

padku zbudowania odpowiedniej dla nich formuły 

sprzedażnej. Tu można dodać, że tego rodzaju formuł 

sprzedażnych dotychczas nie opracowano. Nie podjęto 

nawet próby stworzenia dla mułów węglowych sys-

temu cen, gdyż nie było zapotrzebowania na tego 

rodzaju opracowania. 

Ocena wartości użytkowej oparta powinna być 

o dane jakościowe mułów węglowych. Poniżej, z opra-

cowań wymienionych w spisie literatury, przytoczono 

charakterystyki mułu zdeponowanego w analizowa-

nym osadniku. 

Zawartość popiołu 

Zawartość popiołu w mułach analizowanego osad-

nika była wielokrotnie badana. W zależności od miej-

sca i ilości pobranych prób zawartości popiołu wahały 

się w dość dużych przedziałach. Poniżej zestawiono 

przykładowe wyniki: 

• 44,58% – 59,21% (w stanie suchym), 31,19% – 

43,49% (w stanie roboczym), 

• 22,88% – 43,49% (w stanie roboczym), średnia 

arytmetyczna 30,25%, 

• 23,4% – 53,65% (w stanie roboczym), średnia 

38,48%, 

• 35,1% – 80,3% (w stanie suchym), średnia 53,1%. 

Zawartości popiołu zmieniały się też w zależności 

od głębokości pobrania próby, przy czym nie stwier-

dzono zależności pomiędzy głębokością a zawartością 

popiołu. 

Jak z powyższego wynika badany muł charakte-

ryzuje się wysokimi i zmiennymi zawartościami po-

piołu. Z tego też względu jego przydatność do bezpo-

średniego użytkowania energetycznego jest niewielka 

lub żadna. 

Wartość opałowa 

Wartość opałowa osadów zalegających w zbiorni-

ku była badana przez różne ośrodki. Wartości opałowe 

w protokołach podane są w stanie roboczym. Były one 

określane równolegle do innych analiz jakościowych. 

W poszczególnych badaniach otrzymano następu-

jące wartości opałowe: 

• 5 753 kJ/kg – 14 981 kJ/kg, średnia 11 617 kJ/kg, 

• 8 480 kJ/kg – 12 862 kJ/kg, średnia 10 255 kJ/kg, 

• 7 621 kJ/kg – 15 610 kJ/kg, średnia 11 935 kJ/kg. 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że 

w osadniku znajdują się partie mułów nadające się do 

ewentualnego wykorzystania w procesach energetycz-

nych. 

Zawartość wilgoci 

Zawartość wilgoci całkowitej była badana we 

wszystkich pobranych z osadnika próbach. 

Wahała się ona w przedziałach: 

• 14,1% – 28,6%, średnia 21,8%, 

• 26,1% – 30,0% 

• 13,7% – 30,8%, średnia 21,26%, 

• 25,6% – 34,9%, średnia 34,9%. 

W badaniach obejmujących pobieranie prób na 

różnych głębokościach zawartość wilgoci waha się od 

19,67% do 34,36%. Stwierdzono, co wydaje się oczy-

wistym, że najniższa wilgotność cechuje warstwy przy-

powierzchniowe, a największa na głębokości 4 – 5 me-
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tra. Poniżej dwóch metrów zawartość wilgoci jest 

w zasadzie na poziomie powyżej 30%. 

Duża zawartość wilgoci czyni materiał mało przy-

datny do bezpośredniej utylizacji energetycznej. Po-

garsza także podatność transportową.  

Zawartość siarki 

Zawartość siarki badana była w wielu próbkach. 

W pobranych pięciu próbkach zawartość siarki w sta-

nie suchym wynosiła kolejno: 1,24; 1,25; 1,35; 0,95; 

1,20%; w stanie roboczym była odpowiednio niższa 

(wpływ wilgoci) i wahała się w granicach 0,66 – 

0,99%. W kolejnych badaniach siedmiu próbek za-

wartość siarki w stanie roboczym wynosiła 0,84% 

(wahania od 0,53 – 1,11%), a w dwunastu próbkach 

zawartość siarki, też w stanie roboczym, wahała się od 

0,45% do 0,99%, średnio 0,71%. 

Zawartość siarki podawana w stanie roboczym 

jest stosunkowo niska. Może to być jednak myląca 

informacja biorąc pod uwagę znaczne zawartości wil-

goci obniżające wielkość wszystkich zresztą parame-

trów jakościowych. 

Skład ziarnowy 

W celu wykonania analiz składu ziarnowego po-

brano próby z pięciu otworów. Analizowano składy 

ziarnowe na głębokościach do 6 m co jeden metr. Tyl-

ko w jednym przypadku osiągnięto dno osadnika na 

głębokości do 5 m. Pozostałe otwory nie sięgnęły dna. 

Wydzielono następujące klasy ziarnowe: +0,50; 

0,50 – 0,315; 0,315 – 0,10; 0,10 – 0,071; 0,071 – 0,056; 

0,056 – 0,035; -0,035 mm. Aby nie przytaczać tablic 

zawierających szczegółowe dane skrótowo można skład 

ziarnowy przedstawić jak poniżej. 

• Otwór I: klasa +0,5 mm udział od 1,82 do 11,1%; 

klasa –0,035 udział od 52,63 do 62,15%, 

• Otwór II: klasa +0,5 mm udział od 3,34 do 7,15%; 

klasa –0,035 udział od 40,75 do 54,78%, 

• Otwór III: klasa +0,5 mm udział od 2,34 do 11,62%; 

klasa –0,035 udział od 39,75 do 62,24%, 

• Otwór IV: klasa +0,5 mm udział od 3,52 do 9,86%; 

klasa –0,035 udział od 42,15 do 55,59%, 

• Otwór V: klasa +0,5 mm udział od 10,11 do 27,37%; 

klasa –0,035 udział od 9,34 do 27,60%. 

Uśrednione próby innej serii badań pokazały, że 

ziaren powyżej 0,5 mm było 5,6%, a ziaren poniżej 

0,045 było 53,0%. 

Na podstawie wyników należy jednoznacznie 

stwierdzić, że osady składają się głównie z ziaren 

najdrobniejszych – ponad 50% ziaren to klasa poniżej 

0,035 (0,045) mm. 

3. Cenniki węglowe a wartość zdeponowanego 

mułu 

Cenniki węgla kamiennego tworzone są dla kon-

kretnych węgli na podstawie znajomości ich przydat-

ności w trakcie dalszego użytkowania. Opracowany 

cennik dla węgla energetycznego obejmuje zakres pa-

rametrów jakościowych określony normą „węgiel dla 

celów energetycznych”. Stosowanie cennika poza ob-

szarem obowiązujących w nim parametrów jakościo-

wych jest bardzo dyskusyjne, gdyż dla takiego obszaru 

przy budowie systemu cen nie była badana wartość 

użytkowa węgla. Jeżeli strony kupna/sprzedaży zgodzą 

się na stosowanie cennika poza obszarem przyjętych 

dla niego parametrów jakościowych to takie transakcje 

są oczywiście dopuszczalne. 

Praktyka dotycząca tworzenia systemów cen oraz 

wnioski z ich stosowania pozwala na stwierdzenie, że 

do określenia ceny zdeponowanych mułów nie wolno 

stosować istniejących formuł sprzedażnych. Należa-

łoby w tym celu opracować formułę sprzedażną do-

stosowaną do parametrów jakościowych mułów i ich 

wartości użytkowej dla potencjalnego użytkownika. 

Wszystkie wyliczenia ceny mułów zgromadzo-

nych w osadnikach, dokonane w dostępnych autorom 

materiałach, należy uznać za niedoskonałe. Brak też 

jest podstaw teoretycznych do przyjęcia ich jako wią-

żące a nawet jako tylko podstawy do negocjacji. Uwa-

gi powyższe autorzy opierają na swoich wieloletnich 

doświadczeniach w budowie systemów cenowych wę-

gli kamiennych i brunatnych. 

Dowodem na powyższe stwierdzenie jest także 

zapis w protokole z analiz jakości mułów z innego 

osadnika (protokół z 13.07.2004 r.), gdzie stwier-

dzono, że „według cennika ... sztucznie rozszerzonego 

dla uśrednionych parametrów ... cena osadu wyniesie 

13,04 zł”. A muł ten wg badań Instytutu Chemicznej 

Przeróbki Węgla „nie posiada żadnej wartości han-

dlowej z punktu widzenia użytkowej klasyfikacji 

paliwowej”. W protokole z dnia 20.07.2004 stosując tą 

samą metodologię określono, że cena mułu z tego 

samego osadnika ale o średnich arytmetycznych pa-

rametrach jakościowych wynosi 1,17 zł/tonę. Roz-

bieżności powyższe pokazują zmienność parametrów 

jakościowych mułu. Ich wartość zależy od miejsca 
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pobrania próby. 

Cena mułu zgromadzonego w badanym osadniku 

wyliczona wg podobnych zasad (sztucznie rozszerzo-

ny zakres stosowania cennika) jak dla danych przyto-

czonego powyżej osadnika daje wynik 22,24 zł/Mg. 

Nie ma żadnych, jak to już powyżej przedstawiono, 

podstaw do przyjęcia opinii, że cena ta może być 

przyjęta nawet jako punkt wyjścia w negocjacjach do-

tyczących sprzedaży tego osadu. Stwierdzenie powyż-

sze oparte jest także na fakcie, że zdeponowane muły 

znajdują się w zbiornikach ziemnych a nie, jak zało-

żono w oficjalnych cennikach, w wagonie na bramie 

kopalni. Muł ten należy najpierw wyeksploatować, 

odwodnić i załadować na środki transportu. Wcześniej 

należy przygotować odpowiedni front eksploatacyjny. 

To wymaga poniesienia określonych nakładów tak 

inwestycyjnych jak i ruchowych. Z drugiej strony 

”sztucznie rozszerzony cennik” milcząco zakłada, że 

wartość użytkowa mułów zmienia się zawsze propor-

cjonalnie do zmian wartości opałowej i parametrów 

balastowych. W przypadku mułów takie założenie nie 

jest w rzeczywistości uprawnione. Wartość użytkowa 

mułów węglowych jest znacznie niższa niż wartość 

użytkowa miałów węglowych, a cenniki tworzone by-

ły właśnie dla miałów przeznaczonych do spalania 

w energetyce. 

Dla użytkowników węgla energetycznego, gdzie 

wymagana jest sypkość materiału, muł powinien być 

suszony, a następnie zbrylone partie powinny być roz-

drobnione do ziarnistości, odpowiadającej stosowanej 

technologii spalania. Energetyczne bezpośrednie wy-

korzystanie mułów może być przedsięwzięciem dość 

kosztownym. Należy tu dodać, że zazwyczaj zawar-

tość wilgoci w węglu kierowanym do spalania wynosi 

około 8–10%. Zawartość wilgoci powyżej 12% może 

powodować poważne trudności w pracy systemu na-

węglania w elektrowniach i ciepłowniach. W bada-

nych mułach wilgotność wielokrotnie przewyższa te 

wielkości. 

Dodawanie mułów do miałów węgla energetycz-

nego jest dyskusyjne tak technologicznie jak i ekono-

micznie. Strona ekonomiczna zależeć jednak będzie od 

wartości użytkowej jaką muł przedstawiać będzie dla 

użytkownika. Tylko użytkownik może określić jaką 

muł przedstawiać będzie dla niego wartość. Być może 

stosowne próby przemysłowe spalania różnych jakoś-

ciowo mieszanek miałów i mułów dałyby jednoznacz-

ną odpowiedź na to pytanie. 

Interesujące natomiast jest wykorzystywanie mu-

łów w procesach spalania fluidalnego. Kotły fluidalne 

posiadają specjalne instalacje podające muł do kotła. 

Muły te stanowią dodatek do paliwa podstawowego. 

Instalacje takie posiadają elektrownie Siersza, Jaworz-

no i EC Katowice. Są to duże jednostki fluidalne. Małe 

instalacje nie mają najczęściej takich możliwości, 

i ziarna najdrobniejsze nie spalają się unosząc się do 

odpadów. 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla [4] dokonał 

uproszczonej wyceny wartości analizowanego mułu 

w przypadku jego spalania w kotłach fluidalnych. Sza-

cunek ceny mułu został oparty o średnie parametry ja-

kościowe, relacje cenowe stosowanego obecnie cenni-

ka węglowego oraz o termodynamiczny bilans energii 

użytecznej mułu odniesionej do energii zawartej w pa-

liwie normatywnym. Szacunki te pokazują, że wartość 

użytkowa znajduje się w przedziale 34–44 zł/t paliwa 

gotowego do odbioru z placu składowego (bez uw-

zględnienia kosztów wydobycia mułu z osadników 

i innych związanych z tym kosztów). Autorzy opinii 

dodają także, że ze względu na niestabilność para-

metrów jakościowych cena powinna oscylować raczej 

wokół niższej wartości, czyli 34 zł/t. Otrzymane ceny 

są zdaniem autorów niniejszego artykułu zbyt wyso-

kie. Wydaje się, że powodem tego jest zastosowany do 

obliczeń cennik miałów węglowych sztucznie rozsze-

rzony poza granice jego stosowalności. 

Gdyby muły zgromadzone w osadnikach miałyby 

być przedmiotem obrotu to należałoby albo zbudować 

odpowiedni system cen (formułę sprzedażną uwzględ-

niającą istotne parametry jakościowe) albo oprzeć się 

na szacunkach jaką wartość użytkową przedstawia muł 

dla firmy podejmującej się jego wyeksploatowania 

z osadnika. 

4. Próba określenia ceny mułu zdeponowanego 

w osadniku 

Zdaniem autorów jedynym uzasadnionym spo-

sobem określenia ceny mułu (bez budowy formuły 

sprzedażnej) jest przyjęcie stanowiska potencjalnych 

użytkowników mułu. Konkretnie chodzi tu o okreś-

lenie ceny, jaką użytkownik byłby w stanie zapłacić za 

dostarczony mu (na bramie) produkt. Cena ta okre-

ślałaby wartość użytkową, jaką przedstawia dla niego 

muł. Można tu stwierdzić, że użytkownik będzie zaw-

sze dążył do uzyskania ceny jak najniższej (prawa 

rynku), ale zbyt niska cena może być nieopłacalna dla 
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dostawcy (jest to truizm, o którym się często zapo-

mina). Uzgodniona cena musi uwzględniać interesy 

obu stron. 

Z rozważanych powyżej potencjalnych użyt-

kowników mułu najbardziej racjonalnym technicznie 

i technologicznie rozwiązaniem jest sprzedaż mułów 

do Zakładu Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych 

POLHO [8, 9, 10]. Tylko w tym Zakładzie istnieje 

możliwość odzyskania z mułu wartościowych skład-

ników palnych. Koncentraty te sprzedać będzie można 

po cenach cennikowych (lub uzgodnionych negocja-

cyjnie) do potencjalnych finalnych użytkowników. 

Wychodząc z ceny koncentratu jaką może uzys-

kać POLHO należy obliczyć, jaką cenę opłaca się za-

płacić dostawcy nadawy (mułu). Uwzględnić tu trzeba 

będzie uzysk substancji palnej (koncentratu), koszt 

przygotowania nadawy do wzbogacania, koszty po-

szczególnych operacji technologicznych, wszystkie 

pozostałe koszty, podatki, itp. Uwzględniona też musi 

być jakość dostarczonego mułu oraz muszą być wzięte 

pod uwagę zmienne parametry jakościowe produktu 

(tzw. niejednorodność mająca wpływ na przebieg pro-

cesów technologicznych). 

W Zakładzie POLHO przeprowadzono [7] prze-

mysłową próbę wzbogacenia mułu z analizowanego 

osadnika. Parametry jakościowe nadawy wahały się 

w granicach: wartość opałowa 11 587 – 12 946 kJ/kg, 

zawartość popiołu 27,0 – 29,9%. W wyniku wzbo-

gacania otrzymano koncentraty o średnich parame-

trach: wartość opałowa 22 160 – 22 585 kJ/kg, zawar-

tość popiołu 7.47 – 9.3%. Uzysk koncentratu wyniósł 

około 41%. 

Na podstawie przeprowadzonej próby przemy-

słowej, i biorąc pod uwagę jakość dostarczonego mułu 

(a zwłaszcza jego niejednorodność), POLHO (wiążąca 

opinia kierownictwa) może zaoferować za jedną tonę 

mułu surowego kwotę 14 zł. Kwota ta jest różnicą 

pomiędzy możliwą do uzyskania ceną za wyprodu-

kowany koncentrat oraz kosztem wszystkich operacji 

technologicznych przy uwzględnieniu 40% wychodu 

koncentratu. Taki rachunek pokazuje, że właśnie tyle 

wynosi dla Polho wartość użytkowa mułu na bramie 

Zakładu. Przyjmując tę kwotę, za punkt wyjścia do 

dalszych analiz należy od tej ceny odjąć koszt eks-

ploatacji i przygotowania mułu oraz jego przetran-

sportowanie do Zakładu POLHO. 

Szacunkowe koszty eksploatacji i dostawy mułu 

określiła wyspecjalizowana jednostka transportowa. 

Przyjęto, że wyeksploatowanych zostanie około 640 

tys. ton mułu. Przy takim założeniu oszacowano skła-

dowe kosztów jak poniżej: 

– przygotowanie osadnika do eksploatacji (udo-

stępnienie, zebranie i składowanie nadkładu, 

usunięcie części roślinnych itp.) – 0,53 zł/t 

– przygotowanie dróg dojazdowych i korony 

osadnika (utwardzenie), przygotowanie 

składowiska itp. – 2,00 zł/t 

– eksploatacja osadów i odwóz na miejsce 

składowania (w celu odwodnienia) – 0,45 zł/t 

– przemieszczanie osadów na składowisku 

(uśrednianie, usuwanie wilgoci) itp. – 0,52 zł/t 

– pozostałe koszty (administracja, podatki, opłaty, 

marża, itp.) – 1,85 zł/t 

– dostarczenie osadu do użytkownika (transport z 

załadunkiem i rozładunkiem pomiędzy 

składowiskiem a zakładem POLHO) – 6,00 zł/t 

 łączne, szacunkowe koszty wynoszą – 11,35 zł/t 

Przyjmując, że wartość użytkowa jaką przedsta-

wia muł dla użytkownika wynosi wg oświadczenia 

POLHO 14,00 zł/t (na składowisku Zakładu) oraz, że 

szacunkowe koszty pozyskania mułu (koszty ciągnio-

ne do składowiska POLHO) wynoszą 11,35 zł/t, war-

tość użytkowa mułu zdeponowanego w osadniku dla 

jednostki eksploatującej wynosić będzie 2,65 zł/t. Do-

kładne wyliczenie wartości użytkowej wymagałaby 

jednak opracowania biznesplanu takiego przedsię-

wzięcia. 

Przedstawiona poniżej cena mułu zdeponowane-

go w osadniku (ok. 2,65 zł/t) jest oczywiście wiel-

kością szacunkową. Celem artykułu jest przedsta-

wienie jednej z możliwych metod pozwalających na 

określenie wartości mułów znajdujących się w osad-

nikach ziemnych kopalń czynnych lub już zlikwido-

wanych. Przedstawiona powyżej procedura może być 

przedmiotem dyskusji — zarówno co do przyjętych 

kolejnych kroków prowadzonego rachunku jak i co do 

wyszacowanych kosztów. 

5. Podsumowanie 

1. Muł zgromadzony w analizowanym przykładowo 

osadniku przedstawiać będzie różną wartość użyt-

kową w zależności od rodzaju odbiorcy. Ze wzglę-

du na niejednorodność materiału i duże wahania 

jakościowe rzeczywistą wartość użytkowa mułu 

mogą określić jedynie półprzemysłowe lub prze-

mysłowe próby jego wykorzystania. Wszystkie 
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inne oceny mogą mieć tylko charakter orienta-

cyjny. 

2. Jedyną próbę przemysłową oceny wartości użyt-

kowej mułu przeprowadzono w POLHO. Na pod-

stawie prowadzenia całodobowego procesu wzbo-

gacania i uzyskanych wyników określono, że muł 

zawarty w osadniku (jeżeli będzie posiadał śred-

nie parametry dostarczonej 1540 tonowej próby) 

posiada dla POLHO wartość użytkową, wyrażoną 

pieniężnie, w wysokości 14 zł/t. Dotyczy to mułu 

dostarczonego już na teren Zakładu. 

3. Ocena wartości użytkowej mułu, jaką przedsta-

wiać on będzie dla innych użytkowników jest, 

przy dostępnych autorowi danych, niemożliwa. 

Aby ją uzyskać należałoby zlecić wykonanie sto-

sownych prób i analiz przemysłowych lub choćby 

półtechnicznych. 

4. Na podstawie przeglądu literatury, rozmów nieo-

ficjalnych i uzyskanych dokumentów można 

z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że muł 

z badanego osadnika będzie posiadał niewielką 

wartość użytkową przy założeniu jego wykorzys-

tania jako komponenta mieszanek energetycznych 

lub jako dodatku do paliwa podstawowego w kot-

łach fluidalnych. Tę tezę należałoby jednak zwe-

ryfikować w praktyce. 

5. Przyjmując (jako jedyną wiarygodną) opinię 

POLHO o wartości użytkowej mułu wyrażonej 

pieniężnie w wysokości na poziomie 14 zł/t na-

leży od tej wartości odliczyć wszystkie koszty 

pozyskania osadu i dostarczenia go do POLHO. 

W ten sposób można zdaniem autorów w wiary-

godny sposób określić cenę za jaką właściciel 

osadnika może sprzedać muł potencjalnemu od-

biorcy. 

6. Na podstawie otrzymanych szacunkowych obli-

czeń koszty przygotowania osadnika do eksplo-

atacji, eksploatacji, składowania w celu odwod-

nienia, suszenia i uśredniania oraz załadunek  

wraz z kosztami transportowymi na terenie osad-

nika będą wynosiły około 5,35 zł/t. Natomiast 

koszt transportu pomiędzy osadnikiem a zakła-

dem POLHO (odległość około 40 km) będzie wy-

nosił 6,00 zł/t. Łączny koszt pozyskania mułu 

wyniesie 11,35 zł/t. Dane te należy traktować 

jako szacunkowe. 

7. Wartość użytkowa mułu zdeponowanego w ana-

lizowanym osadniku, określona poprzez cenę, bę-

dzie wynosiła 2,65 zł/t. Cena ta może być pod-

stawą negocjacji pomiędzy właścicielem osadnika 

a bezpośrednim kupcem mułu. Cena ta wynika 

z konkretnego układu użytkowania mułu (eksplo-

atacja, transport, wzbogacanie, spalanie). Dla in-

nych układów wykorzystania mułu wartość użyt-

kowa może kształtować się na innym poziomie. 
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A METHOD OF PRICE ESTABLISHING OF SLURRIES ORIGINATED 

FROM SETTLEMENT PONDS OF HARD COAL MINES 

Key words: coal slurries, value, prices 

Abstract 

In ground settlement ponds located in many hard coal mines slurry products of coal preparation were dumped 

in previous years. Majority of those slurries may be used as a fuel in a form of mixtures burnt in fluidized bed 

boilers. Some of those slurries may be upgraded in especially adjusted to that reason coal preparation plants. 

A problem of prices of dumped slurries have recently been discussed. Price lists of coal are not suitable for that 

purpose , as quality parameters of slurries are out of the range of price lists validity. The paper presents 

a method of establishing the usefulness (value) of slurries basing on the cumulative cost of their exploitation 

and preparation confronted with a price of final product (concentrate of slurry). Estimation of costs of 

exploitation and assessment of prices is shown in the paper on the example of slurries from one of settling 

ponds. 

RECENZENT: prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII Konferencja Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej 

„POLITYKA PAŃSTWA W ZAKRESIE PALIW I ENERGII” 

Wnioski 

• W perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej konieczna jest rewizja dotychczasowych założeń polityki energetycznej. 

Zmiany w założeniach powinny obejmować horyzont czasowy do 2030 r. oraz wszechstronnie uwzględniać uwarunkowania eko-

nomiczne, ekologiczne i bezpieczeństwo energetyczne (niezawodność dostaw surowców energetycznych). 

• Dla zapewnienia opłacalności eksploatacji surowców energetycznych ze złóż krajowych wymagana jest także nowelizacja prawa 

geologicznego i górniczego oraz energetycznego. 

• W rewizji założeń polityki energetycznej Polski do 2030 roku należy zoptymalizować prognozę zużycia ilości i rodzaju nośników energii 

pierwotnej stosując kryteria ekonomiki, ekologii oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

• Niezawodne zaopatrzenie w energię elektryczną jest jednym z podstawowych warunków utrzymania poziomu życia obywateli UE. Po 

przystąpieniu do UE i wejściu Polski na ścieżkę szybkiego rozwoju należy oczekiwać stopniowego wzrostu zużycia energii elektrycznej 

w Polsce do poziomu 4,5 – 5,5 MW•h na mieszkańca. 

• Znaczna część elektrowni wymaga szybkiej modernizacji ze względu na ich wiek (ponad 30 lat użytkowania) i rosnące wymagania 

ochrony środowiska. Dostosowanie elektrowni w Polsce do wymagań Dyrektywy 2001/80/WE obciąży je kosztami modernizacji, co może 

spowodować, że energia elektryczna wytwarzana w Polsce będzie niekonkurencyjną. Nastąpi wtedy import energii elektrycznej do Polski 

na większą skalę. Aby temu zapobiec trzeba ponownie przeanalizować wzmocnienie finansowe przedsiębiorstw energetycznych przez ich 
konsolidację. 

• W Polsce w wyniku wycofywania z eksploatacji przestarzałych i ekonomicznie nieefektywnych bloków energetycznych oraz w wyniku 

zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną po 2010 roku niezbędne będzie wprowadzenie do eksploatacji znacznych ilości 

mocy w nowo budowanych blokach elektroenergetycznych. Przy wyborze technologii wytwarzania należy mieć świadomość, że skutki 

dokonanego wyboru będą odczuwalne przez następne kilkadziesiąt lat. 

• W Polsce nadal będą przeważać elektrownie na węgiel kamienny i brunatny i należy to uwzględniać przy restrukturyzacji górnictwa. 

Należy wprowadzać nowe technologie „czystego węgla” ze względów ekonomicznych. Starannie i wszechstronnie należy rozważyć 
celowość szerokiego stosowania gazu do produkcji energii elektrycznej. 

• Niezbędne jest bardziej efektywne wykorzystywanie energii (zwłaszcza w transporcie i budownictwie) oraz większe wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii, aby oszczędzać zasoby kopalnych surowców energetycznych i chronić środowisko. Założony przez UE cel 
to osiągnięcie 12% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej w roku 2010, podczas gdy strategia rozwoju 

energetyki odnawialnej w Polsce zakłada 7,5% udziału tych źródeł w bilansie paliwowo-energetycznym kraju w tym samym horyzoncie 
czasowym i jego wzrost do 14% w roku 2020. 

• Do możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii należy podchodzić rozważnie, biorąc pod uwagę potencjał surowców 

odnawialnych oraz czynniki ekonomiczne. Współspalanie biomasy z węglem należy zaliczyć do skutecznych rozwiązań technologicznych 
wdrażania odnawialnych źródeł energii w Polsce, które może przynieść wymierne efekty bez ponoszenia kosztów na budowę nowych 

instalacji. 

• Dla zapewnienia polskiemu sektorowi wytwarzania energii właściwej pozycji na rynku europejskim, konieczne jest uwzględnienie 

w procesie odtwarzania potencjału energetycznego UE — możliwości wykorzystania polskiego węgla energetycznego i zlokalizowania 

nowych, wysoko sprawnych jednostek wytwórczych na obszarze Polski. 

• W przypadku wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw górniczych obok ich majątku należy uwzględnić wartość posiadanych złóż 

surowców. 

• W procesach restrukturyzacji przemysłu wydobycia węgla należy uwzględnić fakt, że po wstąpieniu Polski do UE zasoby polskiego węgla 
staną się zasobami energetycznymi Unii, zapewniającymi jej bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszenie zależności od importu 

surowców energetycznych. 
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dr  inż. Lidia Gawlik* 

Klasyfikacja mułów węglowych – interpretacja 

prawna 

* Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, 

ul. Wybickiego 7, 30 – 950 Kraków 65, skr. poczt. 49 

Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, muły węglowe, kocioł fluidalny, odpady, paliwo energetyczne 

Streszczenie 

W wyniku procesów eksploatacji i przeróbki węgla kopalnie uzyskują produkty handlowe węgla oraz pewną 

ilość odpadów. Podział na produkty handlowe i odpady jest podziałem wynikającym z ich wartości użytkowej. 

Poza produktami, uważanymi powszechnie za handlowe (takie jak sortymenty grube, średnie, drobne i miały) 

kopalnie produkują pewne ilości mułów węglowych. Muły te to produkt o relatywnie niskiej wartości opałowej, 

wysokiej zawartości popiołu i wilgoci oraz bardzo niskiej granulacji (1–0 mm). Mogą one być albo sprzedane 

i wtedy są produktem handlowym, albo zdeponowane w osadniku, i wtedy są odpadem. 

Referat definiuje metodę klasyfikacji mułów podając jednocześnie skutki ich wykorzystania w podmiotach 

energetyki. Spalanie mułów węglowych w kotłach fluidalnych może — z prawnego punktu widzenia — być 

potraktowane jako termiczne przekształcenie odpadów lub jako spalanie paliwa energetycznego. Podano 

sposób uniknięcia zakwalifikowania spalania mułów pochodzących z osadników jako termicznego przekszta-

łcania odpadów. 

 

 

1. Wstęp 

Kopalnie węgla kamiennego, w wyniku procesów 

eksploatacji i przeróbki węgla, poza produktami, uzna-

wanymi powszechnie za produkty handlowe (takie jak 

sortymenty grube, średnie, drobne i miały węglowe) 

otrzymują muły węglowe. Muły te to produkt o re-

latywnie niskiej wartości opałowej, wysokiej zawar-

tości popiołu i wilgoci oraz bardzo niskiej granulacji 

(1–0 mm). Mogą one być albo sprzedane — i wtedy są 

produktem handlowym, albo zdeponowane w osad-

niku, — i wtedy są odpadem. 

Muły węglowe w przeszłości były wykorzysty-

wane w niewielkich ilościach. Przeważająca ich część 

była traktowana jako odpad i lokowana w osadnikach. 

Obecnie energetyka zawodowa jest zainteresowana 

użytkowaniem mułów węglowych. Mogą one stanowić 

paliwo w technologii spalania węgla w złożu flui-

dalnym. Zapotrzebowanie na muły węglowe prze-

wyższa ilości oferowane do sprzedaży przez spółki 

węglowe i kopalnie. Rodzi się więc zagadnienie ewen-

tualnego wykorzystania mułów węglowych zalegają-

cych w osadnikach. Spalanie mułów węglowych za-

kwalifikowanych uprzednio jako odpady to zagadnie-

nie prawne innego rodzaju niż spalanie (nawet iden-

tycznych jakościowo) mułów węglowych z bieżącej 

produkcji. 

Niniejszy artykuł, w oparciu o obowiązujące akty 

prawne definiuje prawne warunki wykorzystania 

mułów węglowych, w zależności od ich pochodzenia 

(z bieżącej produkcji lub z osadnika). 

2.  Muły węglowe pochodzące z bieżącej 

produkcji 

Muły powstające w trakcie bieżącej produkcji ko-

palni mogą być wykorzystane w różny sposób. W za-

leżności od podjętych decyzji co do kierunków wyko-

rzystania wydobytego mułu, można je podzielić na 

następujące grupy: 

• muły węglowe, które kopalnia wydobywa i sprze-

daje jako sortyment węglowy o nazwie muł. Takie 
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muły są produktem handlowym. O takiej kwa-

lifikacji decyduje między innymi fakt, że ilość 

sprzedanego mułu węglowego zaliczana jest do 

ilości sprzedanego węgla handlowego, który jest 

podstawą do naliczania wysokości opłaty eksplo-

atacyjnej,  

• muły węglowe, które kopalnia dodaje do miałów 

tworząc mieszanki energetyczne. W tym przy-

padku muły węglowe są półproduktem, a mieszan-

ki energetyczne produktem handlowym. Od ilości 

sprzedanego produktu handlowego, jaką są mie-

szanki energetyczne, naliczana i wnoszona jest 

opłata eksploatacyjna. Tak więc cała ilość mułu, 

która stanowi składnik mieszanki energetycznej 

jest produktem handlowym, 

• muły węglowe, które nie są sprzedawane, gdyż nie 

znajdują nabywcy, lub nie są kierowane do sprze-

daży decyzją zarządzających kopalnią. Jeśli nie są 

sprzedawane, to — ponieważ nie mają w tym 

miejscu i czasie wartości użytkowej — stają się 

pozostałością z wydobywania i przeróbki węgla 

i są przez kopalnie traktowane jak odpad. W kon-

sekwencji podlegają zasadom gospodarowania od-

padami. Są one przeważnie składowane na po-

wierzchni (w osadnikach). Czasem również są 

lokowane wraz z innymi odpadami górniczymi 

i elektrownianymi w wyrobiskach górniczych. Za 

ich składowanie uiszczana jest opłata. 

Kwalifikacja wyprodukowanego mułu do jednej 

z wyżej wymienionych grup odbywa się w procesie 

bieżącego zarządzania produkcją. Elementem decydu-

jącym są możliwości zbytu mułów węglowych i mie-

szanek energetycznych zawierających muły węglowe. 

Czasami zakwalifikowanie mułów węglowych do pro-

duktów lub odpadów może być decyzją z zakresu 

polityki gospodarczej — zarząd kopalni/spółki może 

zadecydować o zaliczeniu mułów węglowych do od-

padów, nawet gdyby na rynku byli chętni do jego 

zakupu, dla uzyskania na przykład wyższych średnich 

cen sprzedanego węgla (jeden ze wskaźników, na 

podstawie których ocenia się kondycję ekonomiczną 

zakładu przeróbczego). 

Rozliczenie ilości sprzedanych mułów węglo-

wych, to znaczy zaliczenie tych mułów do węgla 

handlowego (jako produktu lub jako półproduktu) na-

stępuje po fakcie i jest wielkością, od której zależą 

wysokości ponoszonych opłat eksploatacyjnych. Ilość 

węgla zaliczonego do pozostałości z wydobywania 

i przeróbki węgla stanowi podstawę naliczenia i wno-

szenia opłat za korzystanie ze środowiska. 

3. Muły z osadników 

Jak już napisano w poprzednim rozdziale, muły 

znalazły się w osadniku wtedy, gdy w chwili wytwo-

rzenia tych mułów nie znajdowały one odbiorców. 

Kopalnia — z różnych względów — często nie mogła 

tych mułów sprzedać, nie mogła również ograniczyć 

ich ilości — były nieuniknionym produktem pro-

wadzonego procesu technologicznego, traktowano je 

więc jako pozostałości procesu technologicznego i siłą 

rzeczy stawały się one odpadami.  

Potraktowanie mułu węglowego jako odpadu nie-

sie za sobą następujące konsekwencje dla kopalni: 

• od ilości deponowanego mułu kopalnia nie ponosi 

opłaty eksploatacyjnej, 

• od ilości deponowanego mułu kopalnia ponosi 

opłaty za korzystanie ze środowiska, a ich wy-

twarzanie i składowanie wymaga uzyskania odpo-

wiednich zezwoleń. 

4. Warunki rozróżnienia produktu od odpadu 

Zaliczenie mułu węglowego do odpadu lub pro-

duktu odbywa się na podstawie ustawy o odpadach 

[1]. Art. 3 ust. 1. tej ustawy definiuje odpady w na-

stępujący sposób: 

„Odpady oznaczają każdą substancję lub przed-

miot należący do jednej z kategorii, określonych w za-

łączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa 

się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest 

obowiązany”. 

W załączniku 1 do tej ustawy, wśród wymie-

nionych kategorii odpadów znajdujemy w pozycji 

Q11: „Pozostałości z wydobywania i przetwarzania 

surowców”. 

Jeśli o zaliczeniu danego produktu do odpadów 

ma zadecydować (zgodnie z ustawą o odpadach) chęć 

pozbycia się czy też fakt pozbywania się go, to należy 

stwierdzić, że muły węglowe można nazwać „pozo-

stałością” z wydobywania i przetwarzania węgla, jeśli 

nie są zaliczone do produktów lub półproduktów 

wytwarzanych w kopalni. 

Jeśli więc muły węglowe nie są produktem ani 

półproduktem procesu produkcyjnego kopalni, to zna-

czy nie mogą być towarem lub wsadem do produkcji 

towaru, a ponadto kopalnia (jako ich posiadacz) 

pozbyła się ich lub chce się ich pozbyć, to są one 

nazywane odpadem. 
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Na marginesie tego wywodu należy podkreślić, 

że definicja odpadów w aktualnie obowiązującej usta-

wie o odpadach [1], jest wyjątkowo nieszczęśliwie 

sformułowana Cóż bowiem oznacza fakt „pozbywania 

się” lub „chęć pozbycia się” przez posiadacza sub-

stancji lub przedmiotu? Posiłkowanie się słownikiem 

języka polskiego PWN, gdzie czytamy, że: pozbyć się, 

pozbywać się oznacza „uwolnić się od czegoś nie-

potrzebnego, uciążliwego”, w dalszym ciągu nie wy-

jaśnia metody pozbycia się, czy też uwolnienia się od 

substancji czy przedmiotu niepotrzebnego, uciążliwe-

go. Z kontekstu całej ustawy o odpadach należy do-

mniemywać, że chodzi tu o takie „pozbycie się” tej 

substancji lub przedmiotu, które nie jest sprzedażą, 

przetworzeniem czy też zagospodarowaniem, a ponad-

to w wyniku tego „pozbycia się” posiadacz owej sub-

stancji czy przedmiotu nie pozbywa się własności, lecz 

staje się posiadaczem odpadu. 

Podążając więc za ustawową definicją, należy 

stwierdzić, że muły węglowe, których kopalnia poz-

bywa się, ponieważ ich nie sprzedała ani nie znalazła 

sposobu ich zagospodarowania — deponując je na 

przykład w osadnikach — są, wg ustawy, odpadem. Są 

odpadem z prostego powodu, że kopalnia się ich „poz-

bywa”, że są jej niepotrzebne, nawet jeśli dla „kogoś” 

innego mogłyby mieć wartość użytkową. Przez ana-

logię, odpadem są również te muły węglowe, których 

kopalnia pozbyła się w przeszłości, nawet jeśli ich 

aktualna wartość użytkowa wskazuje na to, że po-

winny być paliwem energetycznym. 

Nie są natomiast odpadem te muły węglowe, 

powstające w procesie bieżącej produkcji, na które 

kopalnia znajduje nabywcę. Stają się one towarem, 

czyli (wg słownika PWN) — produktem przezna-

czonym na sprzedaż; występującym w gospodarce 

towarowo-pieniężnej; który ma wartość użytkową — 

zdolność do zaspokajania potrzeb, oraz wymienną — 

odzwierciedlaną przez cenę. 

Taki sam tok rozumowania prowadzi do stwier-

dzenia, że towarem jest również muł węglowy wyko-

rzystywany do produkcji mieszanek energetycznych. 

W tym przypadku jest to półprodukt, czyli (wg słow-

nika PWN) produkt przejściowy otrzymany w wyniku 

procesu produkcyjnego i przeznaczony do przerobu 

w innych procesach produkcyjnych. 

Mieszanki mogą być tworzone w kopalni, w któ-

rej produkuje się zarówno miały jak i muły. Mogą być 

również tworzone u innego producenta, który zakupi 

zarówno miały jak i muły (traktując je jako półpro-

dukty do produkcji mieszanek energetycznych). O za-

kwalifikowaniu takich mułów do produktów handlo-

wych decydują następujące przesłanki: 

 kopalnia się ich nie pozbywa, lecz sprzedaje; 

 są one komuś potrzebne, a więc zaspokajają je-

go potrzeby; 

 posiadają pewną wartość reprezentowaną przez 

cenę. 

W konsekwencji powyższego wywodu należy 

stwierdzić, że muł węglowy pochodzący z bieżącej 

produkcji kopalni, który znajduje nabywcę, jest pro-

duktem handlowym. Produktem handlowym jest rów-

nież muł węglowy będący półproduktem w procesie 

produkcji mieszanek energetycznych. 

5. Zasady gospodarowania mułami węglowymi 

deponowanymi w osadnikach 

Muły znalazły się w osadniku wtedy, gdy w chwili 

ich wytworzenia nie znajdowały one odbiorców. Zde-

ponowany w osadniku muł węglowy jest odpadem i ja-

ko taki podlega zasadom ustalonym w ustawie Prawo 

ochrony środowiska [2] oraz ustawie o odpadach [1]. 

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, 

każdy podmiot korzystający ze środowiska musi speł-

niać warunki wprowadzania substancji lub energii do 

środowiska oraz ponosić koszty korzystania ze śro-

dowiska. 

Art. 17 ustawy o odpadach stanowi, że wytwórca 

odpadów innych niż niebezpieczne w ilości przekra-

czającej 5 tysięcy Mg rocznie powinien posiadać poz-

wolenie na wytwarzanie odpadów, zaś art. 18 ust. 1 tej 

ustawy określa, jakie wymagania powinien spełniać 

wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpa-

dów. Pozwolenie powinno określać (art. 18 ust.2): 

 ilość odpadów poszczególnych rodzajów do-

puszczonych do wytworzenia w ciągu roku, 

 sposoby gospodarowania odpadami, 

 miejsce i sposób magazynowania odpadów. 

Za składowanie odpadów ponoszona jest opłata 

za korzystanie ze środowiska. Wysokość tej opłaty za-

leży od ilości i rodzaju składowanych odpadów, a tak-

że czasu ich składowania. W konkretnie określonych 

ustawą przypadkach, opłata za składowanie odpadów 

może być podwyższona. Za nieprzestrzeganie prze-

pisów w zakresie składowania odpadów wymierzane 

są kary. 

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospo-
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darowania nimi. Może również zlecić (art. 25 ustawy 

o odpadach) wykonanie obowiązku gospodarowanie 

nimi innemu posiadaczowi odpadów, który posiada 

odpowiednie pozwolenia. 

W wyniku gospodarowania mułem węglowym 

z osadnika, może dojść do eksploatacji tego mułu i w 

dalszej kolejności do jego wykorzystania w kotłach 

fluidalnych. Z punktu widzenia prawa wykorzystanie 

tego mułu może być potraktowane jako wykorzystanie 

odpadów lub jako wykorzystanie produktu – paliwa 

węglowego. 

Podstawowe definicje dotyczące gospodarowania 

odpadami zawarte są w art. 3 ust. 3 ustawy o odpa-

dach. Przez gospodarowanie odpadami rozumie się 

ich: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie. 

Pojęcie zbierania i transportu nie wymaga defi-

niowania — rozumiane jest zgodnie z potocznymi 

znaczeniami tych słów. W ich wyniku odpady po-

zostają odpadami (zebranymi lub przetransportowa-

nymi). 

Pod pojęciem unieszkodliwienia odpadów rozu-

mie się (art. 3. ust. 3. pkt 21) poddanie odpadów pro-

cesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub 

chemicznych, określonym w załączniku nr 6 do usta-

wy, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie 

stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 

środowiska. A więc w wyniku unieszkodliwiania od-

padów powstają odpady mniej szkodliwe. 

Pod pojęciem odzysku rozumie się (art. 3 ust. 3 

pkt 9) wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia 

dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegają-

ce na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, 

lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, 

materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone 

w załączniku nr 5 do ustawy. Załącznik 5 do ustawy 

wyszczególnia 14 procesów, które są procesami od-

zysku. Spośród nich do mułów węglowych można za-

stosować jeden z następujących procesów: 

R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wy-

twarzania energii, 

R3 Recykling lub regeneracja innych materiałów or-

ganicznych, które nie są stosowane jako rozpusz-

czalniki (włączając kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przekształcania). 

Prawna interpretacja tych procesów odzysku po-

dana została między innymi przez R. Michalaka [3]. 

Idąc za przedstawionym tam tokiem rozumowania na-

leży zauważyć, że w przypadku realizacji procesu R1 

— wykorzystanie (mułu węglowego) jako paliwa lub 

innego środka wytwarzania energii powoduje, że w pro-

cesie spalania wykorzystywane są odpady. Spalanie 

odpadów dające energię jest odzyskiem energetycz-

nym, ale spalane są odpady. Podmiot, który jest po-

siadaczem odpadów i prowadzi ich odzysk poprzez 

wykorzystanie jako paliwa, spala odpady. 

Jeśli natomiast realizowany jest proces R3 (re-

cykling), to sytuacja jest zupełnie inna. Pod pojęciem 

recyklingu — rozumie się (art. 3. ust. 3. pkt 14) taki 

odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu 

substancji lub materiałów zawartych w odpadach 

w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji 

lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o in-

nym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, 

z wyjątkiem odzysku energii. 

Według prof. M. Górskiego [4] ponieważ celem 

recyklingu ma być uzyskanie substancji lub materiału 

o przeznaczeniu pierwotnym lub innym, więc o tym, 

czy dany proces jest recyklingiem czy nie, decydują 

jego efekty, czyli uzyskany produkt. Ocena tego pro-

duktu powinna być przeprowadzona poprzez analizę 

możliwości wykorzystania go dla oznaczonego celu. 

Jeżeli w wyniku prowadzonego procesu powstaje pro-

dukt, który może być wykorzystany bez żadnych do-

datkowych procesów (polegających np. na ulepszeniu, 

oczyszczeniu, zastosowaniu dodatkowych urządzeń 

umożliwiających jego wykorzystanie) to jest to proces 

recyklingu. 

Jeśli paliwo uzyskane w procesie recyklingu bę-

dzie przeznaczone do urządzeń spalających posiada-

jących określone parametry, wówczas używanie go 

w takich właśnie urządzeniach pozwoli uznać to pa-

liwo za produkt nowy, o ustalonych cechach, proces 

jego uzyskania będzie więc procesem recyklingu. 

6. Wykorzystanie mułów węglowych 

z osadnika przez elektrownie 

Proces eksploatacji osadnika należy zdefiniować 

jako proces gospodarowania odpadami. W wyniku 

tego procesu powstaje produkt, który jest następnie 

użytkowany w kotłach fluidalnych elektrowni. 

W zależności od tego jak zostanie zakwalifiko-

wany proces odzysku odpadów, sytuacja elektrowni 

spalającej muł węglowy pochodzący z osadnika będzie 

zdecydowanie różna. 
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6.1. Zakup przez elektrownię mułów węglowych 

z osadnika jako odpadów 

Jeśli elektrownia zakupi odpad w postaci mułu 

węglowego i następnie wykorzysta go w piecach 

fluidalnych, to z prawnego punktu widzenia mamy do 

czynienia z procesem wykorzystania odpadu jako 

paliwa. 

Odpady w postaci mułu węglowego są odpadami 

innymi niż niebezpieczne, a proces ich spalania na-

zywany jest termicznym wykorzystaniem odpadów 

innych niż niebezpieczne.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

katalogu odpadów [5] dzieli odpady w zależności od 

źródła powstania i dla każdej z grup ustala listę od-

padów niebezpiecznych. 

Muły węglowe to odpady zaklasyfikowane do 

grupy 01: — odpady powstające przy poszukiwaniu, 

wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud 

oraz innych kopalin i podgrupy 01 04: — odpady 

z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż 

rudy metali. 

W podgrupie tej do niebezpiecznych zaliczono 

następujące rodzaje odpadów: 

 01 04 07* — Odpady zawierające niebezpiecz-

ne substancje z fizycznej i chemicznej przerób-

ki kopalin innych jak rudy metali, 

 01 04 80* — Odpady z flotacyjnego wzbo-

gacania węgla zawierające substancje niebez-

pieczne. 

Wg ustawy Prawo ochrony środowiska [2] w art. 

3 ust. 37 pod pojęciem substancji niebezpiecznej ro-

zumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny 

substancji, które ze względu na swoje właściwości 

chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, 

w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub 

środowiska; substancją niebezpieczną może być suro-

wiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja 

powstała w wyniku awarii. 

W mułach węglowych deponowanych w osad-

nikach nie stwierdzono substancji uznanych za nie-

bezpieczne. Substancji takich nie zawiera węgiel za-

legający w pokładach na Górnym Śląsku. Nie powstają 

one również ani w procesach fizycznej, ani chemicznej 

przeróbki węgla. Również w procesach flotacyjnego 

wzbogacania węgla nie są stosowane substancje uzna-

wane za niebezpieczne, a więc odpady z flotacyjnego 

wzbogacania węgla nie zawierają substancji niebez-

piecznych. Muły węglowe składowane w osadnikach 

nie zawierają więc niebezpiecznych substancji, nie 

mogą być zatem zaliczone do niebezpiecznych. 

W związku z tym (drogą eliminacji) należy je zaliczyć 

do odpadów innych niż niebezpieczne, a więc w za-

leżności od sposobu wzbogacania muły węglowe 

deponowane w osadnikach można zaliczyć do nastę-

pujących rodzajów: 

 01 04 12 — Odpady powstające przy płukaniu 

i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione 

w 01 04 07* i 01 04 11 (Uwaga: pozycja 01 04 11 

dotyczy odpadów powstających przy wzboga-

caniu soli kamiennej i potasowej — a więc nie 

dotyczy odpadów węglowych), lub 

 01 04 81 — Odpady z flotacyjnego wzbogaca-

nia węgla inne niż wymienione w 01 04 80*. 

Prawne aspekty termicznego wykorzystania ta-

kich odpadów regulują: Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów inne niż 

niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, 

w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie 

[6] oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w spra-

wie wymagań dotyczących prowadzenia procesu ter-

micznego przekształcania odpadów [7]. 

W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki [6] 

kotły fluidalne są instalacjami, w których dopuszcza 

się termiczne przekształcanie odpadów innych niż 

niebezpieczne. Wśród rodzajów odpadów innych niż 

niebezpieczne, które mogą być przekształcane termicz-

nie, wymieniono pozycję: 

 01 04 12 tj. Odpady powstające przy płukaniu 

i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione 

w 01 04 07* i 01 04 11. 

Rozporządzenie, wśród rodzajów odpadów in-

nych niż niebezpieczne dopuszczonych do termicz-

nego przekształcania, nie wymienia odpadów z flota-

cyjnego wzbogacania węgla, i tym samym, odpady te 

choć zaliczane do odpadów innych niż niebezpieczne, 

nie mogą być przekształcane termicznie. 

Gdyby więc elektrownia kupowała muły z osad-

ników, które mogą być zakwalifikowane do rodzaju 

określonego kodem 01 04 12, i nie miałyby one statusu 

produktu energetycznego, to proces ich spalania sta-

nowiłby termiczne przekształcenie odpadów innych 

niż niebezpieczne, ze wszystkimi konsekwencjami 

wynikającymi z norm emisji. 

Elektrowni nie wolno, przy takiej interpretacji za-
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pisów Rozporządzenia, spalać odpadów z flotacyjnego 

wzbogacania węgla, mimo iż mogą one posiadać para-

metry jakościowe kwalifikujące je z technologicznego 

punktu widzenia do kategorii paliwa energetycznego. 

6.2. Zakup przez elektrownię mułów węglowych z 

osadnika jako produktu energetycznego 

Proces eksploatacji osadnika, można potraktować 

jako proces recyklingu, w wyniku którego powstaje 

produkt energetyczny, posiadający parametry właści-

we do użytkowania (spalania) go w kotle fluidalnym. 

W związku z powyższym wydobyty z osadnika 

w procesie eksploatacji muł węglowy jest produktem 

a nie odpadem, a jego spalenie jest spalaniem paliwa, 

a nie odpadu. 

Podobną interpretację procesu recyklingu podaje 

R. Michalak [3]: W procesie (...) recyklingu mamy do 

czynienia z przekształceniem odpadów, bezpośrednio 

w tym procesie, w nowy pełnoużyteczny produkt, który 

dopiero później jest odpowiednio wykorzystywany. Ten 

produkt nie jest już odpadem, wobec czego podmiot go 

wykorzystujący nie podlega przepisom ustawy o od-

padach. 

Aby można było uznać, że proces wydobywania 

mułu z osadnika jest recyklingiem, należy udowodnić, 

że produkt tego procesu ma cechy produktu spełnia-

jącego wskazane funkcje użytkowe. 

Muł węglowy pochodzący z osadnika można 

nazwać produktem energetycznym (paliwem), jeżeli 

zachodzi jedna z 3 następujących okoliczności: 

8. Muł węglowy otrzymany w procesie eksploatacji 

osadnika spełnia polskie normy [8], [9]. W prak-

tyce tylko pewna ilość mułów węglowych, które 

można uzyskać w procesie eksploatacji osadnika 

ma parametry spełniające te normy. 

9. Muł węglowy otrzymany w procesie eksploatacji 

osadnika ma parametry takie same lub porówny-

walne z mułami węglowymi z bieżącej produkcji 

kopalni. Muły węglowe, pochodzące z bieżącej 

produkcji, które są produktem (bo są przedmio-

tem obrotu towarowego — są sprzedawane jako 

produkt energetyczny) lub półproduktem (bo słu-

żą do produkcji mieszanek węglowych) bardzo 

często nie spełniają norm jakościowych wyszcze-

gólnionych w polskich normach. Pomimo tego 

mają wartość użytkową i mogą służyć określo-

nym celom. Są traktowane przez kopalnie jak 

węgiel handlowy. Jeśli muł węglowy z osadnika 

odpowiada jakością produktom kopalni, to należy 

uznać, że jego walory użytkowe są takie jak tych 

produktów. 

10. Muł węglowy otrzymany w procesie eksploatacji 

osadnika ma parametry odpowiadające wymaga-

niom technologii spalania w konkretnym urządze-

niu (kotle). Poszukiwanie przez użytkowników 

kotła paliwa o parametrach, na jakie ten kocioł 

został zaprojektowany, z zamiarem jego zakupu 

w celu użytkowania jako paliwa stanowi prze-

słankę do zakwalifikowania tego mułu jako pro-

duktu energetycznego posiadającego specyficzne 

własności użytkowe. 

Jeżeli muł węglowy uzyskiwany w wyniku eks-

ploatacji osadnika spełnia jeden z podanych powyżej 

warunków, to występują przesłanki do zmiany jego 

kwalifikacji z odpadu na produkt energetyczny. Na-

leży w tym celu wystąpić z wnioskiem do właściwego 

organu (Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa) o prze-

klasyfikowanie go z grupy odpadów do grupy ener-

getycznych produktów handlowych poprzez uchylenie 

w stosunku do tego mułu obowiązku stosowania 

ustawy o odpadach. Pozytywna decyzja właściwego 

organu w tym zakresie spowoduje, że muły przestaną 

być traktowane jak odpady i w przypadku ich utyli-

zacji w kotłach fluidalnych proces spalania będzie 

spalaniem produktów energetycznych a nie spalaniem 

odpadów, a więc nie będą miały zastosowania przepisy 

dotyczące termicznego przekształcania odpadów in-

nych niż niebezpieczne. 

O przekwalifikowanie odpadów na produkt ener-

getyczny może wystąpić jedynie posiadacz odpadów, 

a więc kopalnia lub podmiot, któremu kopalnia — 

w myśl art. 25 ustawy o odpadach — zleciła (zleci) 

gospodarowanie odpadami. 

Przedstawienie badań jakości mułów wraz z od-

powiednią argumentacją może być podstawą dla właś-

ciwego organu (Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa) 

do wydania decyzji o przeklasyfikowania mułu z od-

padu na produkt energetyczny, tj. wydania atestu, że 

dany muł węglowy jest produktem energetycznym.  

Jeżeli elektrownia będzie kupować muły węglo-

we z „atestem” stwierdzającym, że jest to produkt 

energetyczny, w stosunku do którego nie ma obo-

wiązku stosowania ustawy o odpadach, to użytko-

wanie tych mułów w kotłach fluidalnych jest użyt-

kowaniem produktu energetycznego (paliwa), a nie 

termicznym przekształcaniem odpadów. 
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W przypadku, gdy elektrownia zakupi muł wę-

glowy jako odpad, to — z prawnego punktu widzenia 

— proces ich użytkowania (spalania) w kotłach flu-

idalnych może być zakwalifikowany jako termiczne 

przekształcanie odpadów. 

7. Podsumowanie 

Muł węglowy pochodzący z osadnika posiada 

częstokroć właściwości, które czynią go, dla elek-

trowni wyposażonych w kotły fluidalne, poszukiwa-

nym paliwem ze względu na spełnienie wymagań 

użytkowych, jakościowych oraz technologicznych. Po-

daż mułów węglowych z bieżącej produkcji staje się 

niewystarczająca, więc rośnie zainteresowanie mułami 

odzyskiwanymi z osadników. Użytkowanie takich mu-

łów może jednak napotykać przeszkody natury formal-

nej, wynikające z interpretacji zapisów zawartych 

w ustawie o odpadach. Analiza istniejących przepisów 

prawnych w tym zakresie prowadzi do sformułowania 

następujących stwierdzeń: 

 Muł węglowy, który został w przeszłości zde-

ponowany lub aktualnie jest przez kopalnię de-

ponowany w osadniku jest odpadem, nawet jeśli 

posiada właściwości paliwa energetycznego. 

 W procesie eksploatacji osadnika, stanowiącej 

recykling, czyli jedną z form odzysku odpadów, 

ze zdeponowanego mułu węglowego wytwarza-

ny jest produkt energetyczny, który nie jest 

odpadem. 

 Z formalnego punktu widzenia muł będący pro-

duktem eksploatacji osadnika uzyskuje status 

produktu energetycznego, jeśli właściwy organ 

(Wojewoda lub Starosta) przekwalifikuje go 

z grupy odpadów do grupy energetycznych pro-

duktów handlowych poprzez uchylenie w sto-

sunku do tego mułu obowiązku stosowania 

ustawy o odpadach. 

 O przekwalifikowanie takie (atest) może wy-

stąpić jedynie podmiot będący posiadaczem 

(tego rodzaju) odpadów, tj. wytwórca odpadów, 

który ulokował je w osadniku lub inny pod-

miot, któremu wytwórca odpadów zlecił wyko-

nanie obowiązku gospodarowania nimi. 

 Elektrownia, która kupuje muły węglowe po-

chodzące z osadnika dla użytkowania ich 

w kotłach fluidalnych, powinna się upewnić, że 

kupuje produkt, który z formalnego punktu 

widzenia nie jest już odpadem, bowiem uzyskał 

„atest” paliwa energetycznego, 

 Zakupy mułu węglowego pochodzącego z osad-

nika, bez „atestu” jest zakupem odpadów, co, 

w przypadku ich spalenia, może zostać sklasy-

fikowane jako termiczne przekształcenie odpa-

dów i będzie skutkować konsekwencjami w po-

staci innych wymagań emisyjnych, koniecz-

ności posiadania innych pozwoleń niż w przy-

padku spalania produktu energetycznego. 

8. Literatura: 

1. Ustawa o odpadach (DZ. U. 2001, Nr 62 poz. 628 

z późn. zm.). 

2. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, 

Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

3. Michalak R., 2003. Prawne i techniczne aspekty 

wytwarzania i stosowania paliw z odpadów prze-

mysłowych. Paliwa z odpadów, tom IV. Praca 

zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza 

i Krzysztofa Pikonia. Materiały IV Konferencji Pa-

liwa z odpadów 2003. Wydawnictwo HELION, 

str. 21 – 28. 

4. Górski M., 2003. Spalanie odpadów i paliwa z od-

padów w świetle obowiązujących przepisów pol-

skiego prawa wewnętrznego. Paliwa z odpadów, 

tom IV. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza 

W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia. Materiały IV 

Konferencji Paliwa z odpadów 2003. Wydaw-

nictwo HELION, str. 11 – 16. 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

katalogu odpadów (DZ. U. 2001, Nr 112, poz. 

1206). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 

rodzajów odpadów inne niż niebezpieczne oraz 

rodzajów instalacji i urządzeń w których dopuszcza 

się ich termiczne przekształcenie (Dz. U. 2002, Nr. 

18 poz. 176 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 

wymagań dotyczących prowadzenia procesu ter-

micznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2002, 

Nr 37, poz. 339 z późn. zm.). 

8. PN-82/G-97001 Węgiel kamienny. Sortymenty. 

9. PN-82/ G-97003 Węgiel kamienny do celów ener-

getycznych. 

 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 30 

COAL SLURRIES CLASSIFICATION – LEGAL APPROACH 

Key words: hard coal mining, coal slurries, fluidised bed boiler, waste material, fuel 

Abstract 

 As a result of the processes of coal exploitation and preparation coal mines produce saleable products and 

some amounts of waste material. Accounting achieved products to saleable product or waste material is based 

on possibilities to utilize them. In spite of products that are commonly acknowledge as saleable products (such 

as coarse coal, middle sizes and coal fines) coal mines produce coal slurries. Slurries are products of relatively 

low calorific value, high ash and moisture content and very low grain sizes (1–0 mm). Slurries might be sold 

and in such case they are saleable products of coal mine or they might be dumped in the settling pond and then 

they are waste materials. 

The paper defines the method of slurries classification and describes the consequences of their utilization in 

power plants. Burning coal slurries in fluidized bed boilers may, from the legal point of view, be treated as 

thermal conversion of waste material or as fuel combustion. The paper suggests the method of avoiding 

classification of combustion slurries originated from settling ponds to thermal conversion of waste material. 

RECENZENT: prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII Konferencja Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej 

„RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII” 

Wnioski 

• Prognozy zużycia węgla w świecie wskazują na sukcesywny wzrost zapotrzebowania na węgiel przy nieznacznym zmniejszeniu jego 

udziału w strukturze zużycia surowców energetycznych. W Polsce węgiel jest i powinien zostać surowcem gwarantującym w istotnej 

części bezpieczeństwo energetyczne. 

• Bezpieczeństwo energetyczne kraju wymaga dysponowania zróżnicowanymi źródłami energii, przy czym powinny być preferowane 

rodzime źródła. Z tych powodów w Polsce węgiel (kamienny i brunatny), którego zasoby są znaczne, powinien należeć do podstawowych 

źródeł energii pierwotnej. 

• Jednocześnie należy zwiększyć zakres prac badawczych i poszukiwawczych dla udokumentowania możliwych do pozyskania zasobów 

gazu ziemnego i ropy naftowej. 

• Dla utrzymania obecnej pozycji górnictwa konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków przede wszystkim od strony formalno-

prawnej, a także preferencji sprzyjających funkcjonowaniu obecnie czynnych kopalń, jak też inwestowaniu w zagospodarowanie nowych 

złóż (dotyczy to zwłaszcza węgla brunatnego). 

• Rentowność krajowych kopalń jest uzależniona od cen sprzedaży węgla. Obecnie poziom kosztów własnych sprzedanego węgla wynosi 

około 39–40 USD/t. Przy aktualnym (październik 2004 r.) poziomie cen węgla na rynkach międzynarodowych (ponad 70 USD/t CIF 

ARA), węgle z importu nie stanowią istotnej konkurencji dla węgli krajowych. Przy tak wysokim poziomie cen na rynkach między-
narodowych, stosowanie w kraju cen na poziomie parytetu importowego może znacznie zmniejszyć konkurencyjność węgla w stosunku 

do gazu ziemnego i niektórych technologii odnawialnych. W kontekście otwarcia rynku energii, wzrost kosztów wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła, wynikający ze zbyt dużego wzrostu cen węgla spowodowałby znaczące zmniejszenie konkurencyjności krajowych 
wytwórców energii elektrycznej. 

• W związku z tym, że Unia Europejska jest i będzie w znaczącym stopniu uzależniona od paliw kopalnych, szansą dla Polski — zwłaszcza 

w okresie dobrej koniunktury — jest wzrost wydobycia węgla w Polsce z przeznaczeniem na rynek UE. 

• Należy opracować i przedstawić Unii Europejskiej dokument nt.: Rola i możliwości polskiego sektora paliwowo-energetycznego we 

wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego UE. 

• Szansą konkurencyjności dla polskiego sektora elektroenergetycznego powinna stać się możliwość wykorzystania krajowego systemu 

przesyłowego dla kompensowania pojawiających się szczytów zapotrzebowania na energię w układzie północ-południe, wschód-zachód. 

• Regulacje ekologiczne, a zwłaszcza konieczność implementacji licznych rozporządzeń i dyrektyw UE, stanowi jedno z podstawowych 

uwarunkowań zewnętrznych dalszego funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w długim horyzoncie czasowym. 

• Należy dążyć do utworzenia na polskim rynku wytwórców energii — wykorzystując dotychczasowe doświadczenia PKE i BOT — 

silnych podmiotów multi-energetycznych, powiązanych kapitałowo, zdolnych do podejmowania inwestycji odtworzeniowych mocy 
wytwórczych, a jednocześnie zdolnych do konkurowania na europejskim rynku energetycznym. 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania energii winno stać się jednym z podstawowych zadań polskiej polityki energetycznej. 

• Państwo powinno kreować politykę paliwowo-energetyczną, która gwarantowałaby maksymalne wykorzystanie krajowych surowców 

energetycznych oraz pozwoliła na utrzymanie odpowiedniego poziomu technicznego w sferze produkcji surowców energetycznych 

I wytwarzania mediów energetycznych. 

• Jednym z istotnych problemów polityki energetycznej jest konieczność stałych działań na rzecz oszczędności energii we wszystkich 

dziedzinach jej użytkowania. 

• Polska jest praktycznie jedynym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. W najbliższym czasie należy się liczyć z wy-
stąpieniem znacznego niedoboru węgla koksowego typu 35. Konieczne staje się inwestowanie w rozwój nowych zdolności produkcyjnych 

w górnictwie węgla koksowego. 
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dr  inż. Jerzy Banaś * 

Technologia i strategia postępowania z osadami 

ściekowymi w Krakowie 

* Politechnika Krakowska, 

ul. Racławicka 54/66, 30-017 Kraków 

Słowa kluczowe: termiczna utylizacja osadów ściekowych 

Streszczenie 

Kraków buduje dużą biologiczną oczyszczalnię ścieków w Płaszowie. Po ukończeniu budowy liczba Miesz-

kańców Równoważnych odprowadzajacych ścieki do kanalizacji miejskiej, łacznie z dzielnicą Nowa Huta, 

mającą własną oczyszczalnię, przekroczy 1 milion. Ilość wytwarzanych osadów ściekowych, po stabilizacji 

i odwodnieniu wyniesie Q = 247 m3/d , w tym Sucha Masa 64 T/d. Dla końcowej przeróbki osadów planuje się 

budowę wspólnej suszarnio-spalarni, zakładając uzyskanie pełnej autotermiczności procesów w Płaszowie, 

w celu obniżenia kosztów eksploatacji ale przy utrzymaniu możliwości zbytu części osadu w formie peletów, dla 

ograniczania ilości popiołów pozostajacych po spaleniu. Potencjalne możliwości wykorzystania peletów ist-

nieją na przykład do rekultywacji hałd i powierzchni zniszczonych w mieście przez przemysł i do współspa-

lania, jako trzyprocentowy dodatek do węgla w miejscowej Elektrociepłowni. 

 

 

Kraków podobnie jak wiele miast w Polsce i na 

świecie, posiada niezbyt chlubne tradycje postępowa-

nia z osadami ściekowymi. Problem zaczął się w roku 

1975, gdy wybudowano w Płaszowie mechaniczną 

oczyszczalnię ścieków. Rozgłos europejski zyskał, po 

podpisaniu konwencji helsińskiej o ochronie Baltyku, 

gdy umieszczono Kraków na liście tak zwanych „go-

rących punktów”, na której tkwimy nadal, pomimo 

zbudowania nowoczesnej oczyszczalni w Nowej Hu-

cie ponieważ nie ma jeszcze oczyszczalni biologicznej 

w Płaszowie. Od roku 1975 w Płaszowie gromadzono 

osady w formie płynnej, w lagunie o powierzchnia 

18,5 ha, głębokości 3–4 m. Po 30-tu latach, masa zgro-

madzonej, powoli zagęszczającej się substancji, prze-

kroczyła 500 000 ton. Jest to już „czarne morze”, które 

jest mniej znane niż solwajowskie „białe morza”, 

ponieważ lokalizacja jest bardziej dyskretna a latem 

rozkrzewia się tam dzika, w dosłownym znaczeniu, 

zieleń. 

W roku 1993 Kraków otrzymał fundusze z pro-

gramu Fare–92 na przygotowanie dokumentacji, dla 

modernizacji gospodarki ściekowej. Na początek nale-

żało wybudować oczyszczalnię w Nowej Hucie, nazy-

waną od miejsca lokalizacji oczyszczalnią Kujawy. 

Przetarg na wykonanie projektu wygrała firma duńska, 

która przestudiowawszy tutejsze możliwości zagos-

podarowania osadów przefermentowanych, doszła do 

wniosku, że najbardziej właściwym rozwiązaniem bę-

dzie budowa ...spalarni osadu, lokalizowanej w Kuja-

wach. Był to rok 1994 i miasto nasze walczyło z prze-

mysłem o oczyszczenie nieba nad Krakowem. Urząd 

miasta jak i władze wojewódzkie, rozumiejąc brak 

społecznej akceptacji, odrzuciły koncepcję projektan-

tów, a Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zo-

stało nakłonione do wyrażenie zgody na przyjęcie 

osadów na wysypisko w Baryczy. 

Jednak budowa oczyszczalni Kujawy przeciągnę-

ła się o kilka lat, z powodu skomplikowanej komunali-

zacji i straciliśmy miejsce w programie Fare. Rozruch 

nowego obiektu nastąpił w roku 2000. Sytuacja w Ba-

ryczy zmieniła się, eksploatację przejęła samorządna 

spółka, która z łatwością wycofała się ze zobowiązania 

MPO, motywując stanowisko trudnościami i brakiem 

miejsca, nawet na zagospodarowanie miejskich odpa-
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dów stałych. Nie było argumentów, aby podważać to 

stanowisko i użytkownik oczyszczalni MPWiK SA 

rozpoczął wywożenie osadów; początkowo do laguny 

w Płaszowie, mając świadomość że jest to bardzo 

„krótka kołdra”. Rozwiązanie kryzysu przyniosła no-

wa sytuacja ekologiczna w Polsce, dzięki której kształ-

tuje się rynek odbiorców osadu. Zawarto umowę z fir-

mą śląską, która zagospodarowuje hałdy odpadów w tam-

tym regionie i rozpoczął się eksport osadów na Śląsk, 

najpierw z O. Kujawy a potem także z O. Płaszów I. 

Było to rozwiązanie rewolucyjne z punktu widze-

nia kosztów. Wylewanie osadów przez dziesiątki lat, 

nie kosztowało nic, ponieważ opłaty za składowanie 

osadu, do niedawna były w Polsce symboliczne. Obec-

nie ponoszenie kosztów transportu i odbioru osadu 

spaść musiało na użytkowników sieci kanalizacyjnej 

Krakowa, a praktycznie na konsumentów wody z miej-

skiej sieci. W kwocie jaką mieszkańcy płacą obecnie 

za odprowadzanie ścieków, udział opłat na rzecz firmy 

odbierającej osad szacuje się na około 15 groszy/m3 

zużywanej wody. Z tego połowa przypada na koszty 

transportu na odległość, liczoną w obydwie strony, 

270 km. Nie jest to opłata specjalnie wygórowana, 

ponieważ na przykład w Warszawie jest ona ponad 

dwa razy wyższa. Różnica wynika z tego, że firma 

śląska zagospodarowuje osady do rekultywacji hałd 

a pod Warszawą, osady są deponowane i opłaty śro-

dowiskowe są wyższe. Jednakże sytuacja obecnego 

odbiorcy krakowskich osadów może się zmienić i mo-

że on podwyższyć ceny za swoje usługi. Wysokie 

opłaty spowodowały, że w stolicy kończy się budowę 

suszarni osadów dla nowej oczyszczalni Warszawa-

Południe. Miejsce lokalizacji tego obiektu na Czernia-

kowie jest bardziej eksponowane, z punktu widzenia 

zabudowy mieszkaniowej, niż oczyszczalnia w Płaszo-

wie, lecz mamy tu już do czynienia z obiektem nowej 

generacji o zminimalizowanym, dostosowanym do os-

trych wymagań ekologicznych, oddziaływaniu na 

otoczenie. 

Obecnie Kraków jest ostatnim z wielkich pol-

skich miast, które jeszcze nie oczyszcza wszystkich 

ścieków biologicznie. Inwestor skorzystał z programu 

Sappart, który był kierowany na likwidację w Polsce 

zaniedbań ekologicznych takiego typu i wielka inwe-

stycja w Płaszowie ruszyła. Nastał czas ostatecznego 

sprecyzowania polityki postępowania z osadami, jaką 

będzie mogło uprawiać MPWiK w ciągu najbliższych 

kilkunastu lat. Zadecyduje o tym wybrana w czasie 

inwestycji technologia i przemyślana strategia dzia-

łania. W pierwszym etapie kształtowania koncepcji 

oczyszczalni Płaszów II występowały ograniczenia 

środków finansowych i podobnie jak w stolicy, wy-

brano do realizacji termiczną suszarnię osadu, z pers-

pektywą przekształcenia jej w suszarnio-spalarnię 

w dalszej przyszłości. Osad po termicznym suszeniu 

zmienia postać z plastycznej masy, podobnej do mo-

krej gleby (zdjęcia na okładce) na twarde granulki, 

mniej lub bardziej regularne, w których zawartość 

wody zmniejsza się z 70% do około 10% a masa 

maleje dwu i półkrotnie. 

Opracowana dokumentacja wykazała, że samo-

dzielny proces suszenia osadu spowoduje wysokie za-

potrzebowanie na energię cieplną i dla jej zbilan-

sowania konieczne jest kupowanie gazu ziemnego 

z sieci państwowej w ilości do 400 Nm3/h. Toteż, gdy 

możliwości finansowania inwestycji otworzyły się po-

nownie, rozszerzono studia projektowe o koncepcję 

budowy suszarnio-spalarni z założeniem, że możli-

wość zbytu osadu wysuszonego w postaci wysuszo-

nych granulek będzie utrzymana, i że spalarnia będzie 

mogła utylizować osad dowożony z oczyszczalni Ku-

jawy, a także osady dowożone z miejskich oczyszczali 

ścieków położonych w zlewniach rzek, z których Kra-

ków jest zaopatrywany w wodę. 

Ilość osadu po odwodnieniu wyniesie Q = 246 

m3/d, przy zawartości suchej masy SM = 64 t/d. 

Dalszym założeniem jest osiągnięcie dzięki spalaniu 

osadu, pełnej autotermiczności gospodarki cieplnej 

w oczyszczalni Płaszów II. Pod tym względem su-

szenie zintegrowane ze spalaniem jest rozwiązaniem, 

które ułatwia zbilansowanie zapotrzebowania i pro-

dukcji energii cieplnej i optymalizację kosztów eks-

ploatacji. Trzecie założenie, to pełne wykorzystanie 

nowoczesnych, wysoko efektywnych technologii ochro-

ny atmosfery i przeróbki odpadów ze spalania. Przy-

stąpiono do przygotowania dokumentacji dla posze-

rzonej inwestycji, co, jak wiadomo, wymaga spełnie-

nia warunków i uzyskania zgody organów ochrony 

środowiska. 

Do zasad strategii należy przygotowywanie wielu 

możliwych kierunków działań, aby w sytuacji bieżącej 

wybierać kierunek najkorzystniejszy i aby go ewentu-

alnie zmienić, gdy zmienią się okoliczności. Spalanie 

osadów, obok konieczności wysokoefektywnej ochro-

ny atmosfery, niesie problem zagospodarowania, co 

prawda zredukowanej, ale nadal znaczącej ilości od-
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padów, które przyjmują postać popiołów i szlamów 

z oczyszczania spalin a ich masa wyniesie 28,5 t/d. 

Trzeci, niekorzystny aspekt spalania, czyli zagospoda-

rowanie zanieczyszczonych odcieków, nie stanowi 

problemu dla spalarni zlokalizowanej na dużej oczy-

szczalni, gdyż wpływa jedynie na recyrkulację pewnej 

ilości niepożądanych substancji w strumieniu oczy-

szczanych ścieków, nie powodując obciążenia odbior-

nika. Aktualnie dyskutowanym problemem jest ocena 

jakości popiołów i pytanie czy będą to odpady nie-

bezpieczne, czy będą nimi tylko szlamy, stanowiące 

około 10% masy popiołu. Wybór technologii zestalania 

popiołu również powoduje dyskusję, ale najistotniejsze 

jest pytanie gdzie składować te odpady? 

Na bazie rysujących się możliwości, wytyczne do 

strategii postępowania z osadami byłyby następujące: 

1. Kraków jako wielka aglomeracja miejska, funk-

cjonująca w środowisku o dużej wrażliwości, 

zmuszona do zaopatrywania mieszkańców z za-

sobów wód powierzchniowych kilku rzek, musi 

porządkować gospodarkę osadową na dużym 

obszarze, większym niż granice miasta. 

2. W tej sytuacji nie można bazować na jednym 

sposobie unieszkodliwiania osadów, lecz zabez-

pieczać należy różne kierunki, nadając im jedynie 

rangę kierunku wiodącego, kierunku rezerwowe-

go — na wypadek załamania się koniunktury — 

i kierunków uzupełniających, korzystnych dla użyt-

kownika oczyszczalni, ale związanych z różnymi 

uwarunkowaniami, które należy pokonywać. 

3. Utrzymanie nadal możliwości wywozu osadu na 

Śląsk jest pożądane ale dla obniżenia kosztów 

transportu i poprawienia warunków ekologicz-

nych podczas przemieszczania masy tego odpadu, 

należy wynegocjować, aby dotychczasowy od-

biorca, zamiast osadu mokrego, przyjmował osad 

wysuszony, w formie granulek. Przy okazji kosz-

ty transportu mogą się znacząco obniżyć. 

4. Granulki należy poddać próbom współspalania 

z węglem w EC-Łęg i rozpocząć pertraktacje na 

temat pomocy miastu, przez tego partnera, w za-

gospodarowaniu odpadów, do czego istnieją za-

chęty w postaci odpowiednich dyrektyw UE. 

Oczywiście ilość osadu kierowanego do spalania 

musi być dostosowana do warunku, aby elektro-

ciepłownia spełniała normy emisyjne dla spalin 

a MPWIK mogło podtrzymać proces autotermicz-

ny w wytwarzaniu granulek, lub uzyskało ekwi-

walent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu 

gazu. Granulki zmielone mają ciepło spalania 

10 000 kJ/m3 a więc takie, jak węgiel brunatny 

i jako dodatek trzyprocentowy do miału węglo-

wego mogą obniżyć koszty w elektrociepłowni. 

Zresztą EC-Łęg nie jest jedynym z potencjalnych 

partnerów przemysłowych do wykorzystania gra-

nulek. Jest cementownia i będzie spalarnia odpa-

dów miejskich, która wcześniej czy później, musi 

w Krakowie powstać. 

5. Rozwiązanien, które pozwoli użytkownikowi 

oczyszczalni na dostosowanie się do każdego 

z wymienionych kierunków, będzie spalanie osa-

du na terenie oczyszczalni, obciążone jedynym 

mankamentem, jakim jest konieczność zagospo-

darowania popiołu i szlamu. W świetle obecnych 

przepisów spór o to, czy popiół z oczyszczania 

spalin, po spaleniu osadu ściekowego, będzie od-

padem nie bezpiecznym czy nie, zostanie defi-

nitywnie rozstrzygnięty dopiero po zbadaniu tego 

medium w warunkach rzeczywistych, co będzie 

rzutować na koszty jego zagospodarowania. Na 

wszelki przypadek MPWiK.SA dysponuje po-

wierzchnią wspomnianych 18-tu ha składowiska 

i może tam urządzić małe, całkowicie zabezpie-

czone, składowisko zestalonych odpadów pozo-

stałych po spaleniu osadu. 

6. Granulki to postać osadu, która nadaje się szcze-

gólnie do rolniczego lub ogrodniczego wykorzy-

stania jako nawóz zawierający 2% fosforu, 3% 

azotu i szkielet humusowy, umożliwiający odtwa-

rzanie lub pogrubianie warstwy gleby. Jeżeli 

MPWiK wykryje i zmusi do podczyszczania ście-

ków, zakłady przemysłowe, których ścieki po-

wodują okresowo nadmierną kumulację cynku 

w ściekach krakowskich, to osad w formie granu-

lek może posłużyć do rekultywacji hałd kra-

kowskich a nawet trafiać do doniczek hodowców 

kwiatów, ponieważ tak dzieje się np. w wielu 

miastach USA. Na razie są to prognozy, rodzące 

wiele opinii sceptycznych a więc poszukiwania 

chętnych do przyrodniczego zagospodarowania 

granulek trzeba, na razie zatrzymać w rezerwie. 

Korzyścią wynikającą z opóźnienia inwestycji 

celu publicznego, jaką jest budowa suszarnio-spalarni 

osadów ściekowych w Krakowie będzie możliwość 

wykorzystania najnowszej technologii, czyli takiej, 

która dobrze zabezpieczy środowisko przed zanieczy-
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szczaniem i będzie tania w eksploatacji. Kraków ma 

obecnie taką szansę, w odniesieniu do zagospoda-

rowania osadów ściekowych. Trzeba jednak zastrzec, 

że wybrane rozwiązanie, nie może być poligonem 

badań wdrożeniowych, czyli instalacją prototypową, 

opartą jedynie o badania w skali laboratoryjnej, lecz 

ma to być technologia kompletna, kupiona u jednego 

dostawcy, który przedstawi inwestorowi wyniki pracy 

suszarnio-spalarni działającej w innym mieście i weź-

mie odpowiedzialność za spełnienie każdego aspektu 

wymagań gwarancyjnych. Najbliższa przyszłość wy-

każe czy suszarnio-spalarnia osadu zostanie w Krako-

wie zrealizowana. Korzyści są widoczne, ryzyka eko-

logicznego już niema. Jeżeli jednak inwestycji nie 

podejmiemy, to ryzyko ponoszenia rosnących opłat za 

wodę i ścieki jest pewne, bo eksport odpadów będzie 

drożał. 

 

 

TECHNOLOGY AND STRATEGY OF SLUDGE UTILIZATION IN 

KRAKOW 

Key words: thermal sludge utilization 

Abstract 

The city of Kraków is currently constructing a wastewater treatment plant in Płaszów. The number of 

equivalent people, including Nowa Huta, will pass 1 million at the time the plant is finished. The amount of 

sludge Q = 247 m3/day, with Dry Matter 64 T/day. For the final solid waste thermal drying and incineration 

a common installation is planned. 

RECENZENT: prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL 

DO  KRAKOWSKICH  INŻYNIERÓW  I  TECHNIKÓW 

w szczególności do członków 

STOWARZYSZEŃ  NAUKOWO – TECHNICZNYCH 

Ruchowi społeczno-zawodowemu krakowskich inżynierów i techników zagraża utrata Domu Technika, w którym od stu 

lat skupia się nasza działalność. Zarząd Główny NOT w 1998 roku dokonał wpisu w księgach wieczystych, że jest 

właścicielem nieruchomości wykreślając, istniejący od 1993 roku zapis, że budynek jest w użytkowaniu Oddziału 

Wojewódzkiego NOT w Krakowie. Do września 1993 roku w Księgach Wieczystych istniał zapis, że właścicielem budynku 

jest Krakowskie Towarzystwo Techniczne. W czasie postępowania procesowego o zmianie wpisu w roku 1993 w Urzędzie 

Wojewódzkim „zaginęła” dawna Karta Księgi Wieczystej. ZG NOT uznał, że budynek Domu Technika ma przynosić zyski 

i ustalił, uchwałą Rady Krajowej, nowe wysokości opłat od terenowych jednostek organizacyjnych. Wysokie opłaty 

przekazywane do ZG NOT przeniosły się na wzrost opłat od dotychczasowych użytkowników. Podnosząc coraz wyżej 

opłaty za korzystanie z sal i pomieszczeń, ogranicza się stowarzyszeniom możliwość organizowania w Domu Technika 

spotkań i konferencji a nawet możliwość utrzymania siedzib Zarządów Oddziałów. Równocześnie ZG NOT dąży do 

przechwycenia praw własności poprzez wykup nieruchomości od Skarbu Państwa, co otworzy mu drogę do dalszej 

komercjalizacji. 

Jest to całkowicie niezgodne z wolą członków Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, którzy budując ten obiekt ze 

swoich składek przekazali go kolejnym pokoleniom krakowskiego świata technicznego, do wieczystego użytkowania. 

Przypomnijmy, że w roku 1906 większość branż reprezentowanych obecnie przez samodzielne stowarzyszenia i towa-

rzystwa, skupiała się w KTT, i moralnie wszyscy jesteśmy dziedzicami naszego Domu. 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne jako formalny spadkobierca Domu Technika broni interesów krakowskich, aby 

obiekt ten służył naszemu środowisku po wszystkie czasy, i nie był źródłem nieograniczonych dochodów na rzecz Centrali. 

Pamiętamy, że ZG NOT już wykorzystał nasze środowisko zawłaszczając kwoty uzyskane ze sprzedaży niedokończonego 

wieżowca budowanego jako siedziba Rady Krakowskiej NOT przy Rondzie Mogilskim. 

Członkowie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego zebrani na Walnym Zgromadzeniu apelują do krakowskich 

Stowarzyszeń: wstępujcie wzorem PZITB, SITKOM, PZITS w szeregi członków wspierających KTT, a wasi delegaci będą 

mieli wpływ na zarządzanie Domem, o ile nasze starania o jego odzyskanie znajdą pomyślne rozwiązanie. 

W imieniu Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 

      Wiceprezes              Prezes 

dr inż. Jerzy Banaś      prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke 
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