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STRESZCZENIE. Przemys³ wydobywczy i przetwórczy wêgla kamiennego jest w Polsce jedn¹ z ga³êzi
przemys³u wytwarzaj¹c¹ najwiêksze iloœci odpadów. Rocznie wytwarzanych jest oko³o
34,4 mln Mg odpadów wydobywczych, które g³ównie wykorzystuje siê do niwelacji terenu
i robót in¿ynieryjnych. Sytuacja ta powinna ulec zmianie z uwagi na obowi¹zuj¹ce od 2008 r.
nowe uregulowania prawne dotycz¹ce tej ga³êzi gospodarki. Celem tych uregulowañ prawnych
jest zapobieganie powstawaniu odpadów w przemyœle wydobywczym, racjonalne wykorzystanie powstaj¹cych odpadów oraz ograniczanie ich niekorzystnego wp³ywu na œrodowisko
oraz ¿ycie i zdrowie ludzi. Efektem tych uregulowañ jest rosn¹ce zainteresowanie wytwórców
i posiadaczy odpadów wydobywczych technologiami, umo¿liwiaj¹cymi odzysk lub ich bezpieczne unieszkodliwienie. W niniejszym artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami
wêglowymi oraz propozycje alternatywnych metod i technologii zagospodarowania odpadów
wydobywczych w tym do produkcji kruszyw, materia³ów budowlanych oraz paliw przemys³owych. Technologie te, zdaniem autorów, powinny staæ siê przedmiotem zainteresowania ze
strony bran¿y górniczej, drogowej, jak i sektora energetycznego.
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Wprowadzenie
Dzia³ania naukowe w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi wskazuj¹ wyraŸnie,
¿e coraz wiêcej substancji, uznawanych jeszcze niedawno za odpady, zyskuje w nowych
technologiach wartoœæ surowca mineralnego. Funkcjonuj¹ce powszechnie jeszcze do niedawna okreœlenie „odpad” zastêpuje siê okreœleniem „potencjalny surowiec mineralny”,
a ostatnio coraz czêœciej jako „surowiec wtórny”. Odzwierciedla to zarówno wartoœci
u¿ytkowe, jak i ewentualne korzyœci wynikaj¹ce z mo¿liwoœci jego wykorzystania. W dniu
31 lipca 2007 r. Rada Ministrów przyjê³a dokument „Strategia dzia³alnoœci górnictwa wêgla
kamiennego w Polsce w latach 2007–2015” [1]. W strategii okreœlono, ¿e: „Celem polityki
Pañstwa w stosunku do sektora górnictwa wêgla kamiennego jest racjonalne i efektywne
gospodarowanie z³o¿ami wêgla znajduj¹cymi siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
tak, aby zasoby te s³u¿y³y kolejnym pokoleniom Polaków”. Do osi¹gniêcia tego celu konieczna jest realizacja szeregu zadañ, w tym m.in.: „Podjêcie przez spó³ki wêglowe dzia³añ
zwi¹zanych ze zwiêkszeniem przychodów poprzez racjonalne gospodarowanie produktami
ubocznymi i odpadami”.
Potrzeb¹ chwili staje siê wiêc podjêcie dzia³añ (wdro¿enie innowacyjnych technologii)
w celu wykorzystania kopalin towarzysz¹cych, a tak¿e pozosta³ych odpadów powstaj¹cych
w trakcie udostêpniania z³ó¿, wydobycia i uszlachetniania.

1. Inwentaryzacja iloœciowo-jakoœciowa
W 2008 r. w Polsce funkcjonowa³o 5 444 zak³adów górniczych, w tym 42 podziemne
zak³ady górnicze. W oparciu o dane statystyczne (stan na koniec 2007 r.) iloœæ odpadów
wytwarzanych przez sektor gospodarczy w Polsce wynosi blisko 124,4 mln Mg. W tej masie
odpady pochodz¹ce z górnictwa wêgla kamiennego stanowi¹ oko³o 34,4 mln Mg, czyli
ponad 26 %. Dodatkowo szacuje siê, ¿e blisko 550 mln Mg tego rodzaju odpadów jest ju¿
zdeponowana w œrodowisku. Na rysunku 1 przedstawiono odpady przemys³owe wytworzone w 2007 r. w Polsce wed³ug rodzajów [2].
Natomiast na rysunku 2 zaprezentowano strukturê rodzajow¹ wytwarzanych w 2007 r.
odpadów w kopalniach wêgla kamiennego Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego.
Z analizy dostêpnych danych wynika, ¿e oko³o 92% odpadów powstaj¹cych podczas
eksploatacji i przeróbki kopalin jest – dla unikniêcia koniecznoœci uiszczania op³at za ich
sk³adowanie – wykorzystywana gospodarczo. Z tej iloœci zaledwie 30% jest wykorzystywane przemys³owo, a prawie 70% wykorzystuje siê do niwelacji terenów, robót in¿ynierskich czy tzw. „budowli ziemnych”. W ten sposób znaczna iloœæ potencjalnego surowca
mineralnego jest bezpowrotnie tracona.
Na rysunku 3 zaprezentowano gospodarkê odpadami wydobywczymi w kopalniach
wêgla kamiennego w latach 2003–2007.
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Rys. 1. Odpady przemys³owe wytworzone w Polsce wed³ug rodzajów w 2007 r. [2]
Fig. 1. Waste generated by kinds in 2007

Rys. 2. Struktura rodzajowa wytwarzanych w 2007 r odpadów w kopalniach wêgla kamiennego Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego [2]
Fig. 2. Waste generated by kinds in 2007 in hard coal mines of Górnoœl¹skie coalfield

Rys. 3. Gospodarka odpadami wydobywczymi w kopalniach wêgla kamiennego w latach 2003–2007 [3]
Fig. 3. Extractive waste economy in hard coal mines in 2003–2007
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Pomimo wysokiego poziomu odzysku i unieszkodliwiania (poza sk³adowaniem) odpadów z wydobycia i przetwarzania wêgla kamiennego na aktualny stan gospodarki odpadami
wydobywczymi wp³ywa kilka czynników. Nale¿¹ do nich:
G wadliwa struktura gospodarki (priorytet wykonania planu wydobycia i przeróbki),
G dominacja przemys³u paliwowo-energetycznego,
G nadmierna koncentracja górnictwa na wybranych obszarach i zajmowanie coraz to
nowych terenów pod sk³adowiska.

2. Obecny stan prawny
Podstawowym aktem prawnym dotycz¹cym gospodarki opadami wydobywczymi jest
ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. Nr 138 poz. 865)
transponuj¹ca do prawodawstwa krajowego zapisy dyrektywy 2006/21/WE. Celem tej
ustawy jest zapobieganie powstawaniu odpadów w przemyœle wydobywczym, ograniczanie
ich niekorzystnego wp³ywu na œrodowisko oraz ¿ycie i zdrowie ludzi, przez wprowadzenie:
G zasad gospodarowania odpadami wydobywczymi,
G zasad prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
G procedur zwi¹zanych z uzyskiwaniem zezwoleñ i pozwoleñ zwi¹zanych z gospodark¹
odpadami wydobywczymi,
G procedur zwi¹zanych z zapobieganiem powa¿nym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.
W ustawie okreœlona zosta³a hierarchia postêpowania z odpadami wydobywczymi zobowi¹zuj¹ca wytwórców do:
G stosowania takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki
i magazynowania, które zapobiegaj¹ powstawaniu odpadów wydobywczych lub pozwalaj¹ utrzymaæ na mo¿liwym najni¿szym poziomie ich iloœæ, jak równie¿ ograniczaj¹
negatywne oddzia³ywanie na œrodowisko lub zagro¿enie ¿ycia i zdrowia ludzi, przy
uwzglêdnieniu najlepszych dostêpnych technik,
G poddania odpadów wydobywczych odzyskowi, a je¿eli z przyczyn technologicznych jest
on niemo¿liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, poddania procesom
unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami ochrony œrodowiska lub programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, przy uwzglêdnieniu najlepszych dostêpnych technik,
G przekazania odpadów wydobywczych, które z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych nie mog¹ byæ poddane odzyskowi, do najbli¿ej po³o¿onych miejsc, w których
mog¹ byæ poddane unieszkodliwieniu, przy uwzglêdnieniu najlepszych dostêpnych
technik, w szczególnoœci do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Jednym z najwa¿niejszych instrumentów prawnych, jaki wprowadzi³a ustawa o odpadach wydobywczych jest program gospodarowania odpadami wydobywczymi, który
stanowi podstawowy dokument zawieraj¹cy najistotniejsze informacje o wytwarzanych
odpadach [4].
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Program zawiera m.in. charakterystykê odpadów, informacje o procesach ich wytwarzania, przeróbki, a tak¿e zagospodarowania polegaj¹cego na ich odzysku lub unieszkodliwianiu w obiekcie do tego przeznaczonym. Program powinien równie¿ opisywaæ skutki,
jakie dla œrodowiska i zdrowia ludzi bêdzie powodowa³o unieszkodliwianie odpadów,
a tak¿e instrumenty prewencyjne z tym zwi¹zane. Skuteczne funkcjonowanie ustawy wymaga wydania szeregu rozporz¹dzeñ wykonawczych. Do chwili obecnej pomimo przyjêcia
przez Komisjê Europejsk¹ w kwietniu 2009 r. piêciu decyzji do dyrektywy 2006/21/WE,
rozporz¹dzeñ krajowych nie wydano.

3. Kierunki gospodarczego wykorzystania
Do podstawowych kierunków gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa wêgla
kamiennego zaliczyæ nale¿y (rys. 4):
G redukcjê u „Ÿród³a” – na etapie projektowania oraz poprzez optymalizacjê zastosowanych technologii dr¹¿enia z³o¿a,
G odzysk – w kopalni pod ziemi¹ i na powierzchni,
G unieszkodliwianie poprzez sk³adowanie.
Obecnie do g³ównych metod odzysku odpadów z górnictwa wêgla kamiennego zaliczyæ
nale¿y:
G niwelacjê i rekultywacje terenów zdegradowanych dzia³alnoœci¹ wydobywcz¹,
G wykorzystanie jako podsadzki lub jako materia³u uszczelniaj¹cego,
G wykorzystanie w budownictwie in¿ynieryjnym.
W³asne, kilkudziesiêcioletnie doœwiadczenia Instytutu w zakresie badañ nowych technologii przeróbki odpadów z górnictwa skalnego oraz wzbogacania wêgla kamiennego na
materia³y budowlane, sk³adniki paliw alternatywnych oraz inne kompozyty energonoœne
pozwoli³y na ustalenie kierunków mo¿liwego wykorzystania odpadowych surowców powêglowych w wymienionych ga³êziach gospodarki [6].

Rys. 4. Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych [5]
Fig. 4. Extractive waste management tendency
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Produkcja kruszyw
Charakterystyczn¹ cech¹ mineralnego odpadu z górnictwa wêgla kamiennego jest du¿e
zró¿nicowanie mineralno-petrograficzne. Poszczególne ska³y charakteryzuj¹ siê odmiennymi w³aœciwoœciami fizykomechanicznymi, co decyduje g³ównie o w³aœciwoœciach u¿ytkowych. W³aœciwoœci surowca s¹ determinowane wykszta³ceniem litologicznym, miejscem
pozyskania (roboty udostêpniaj¹ce, eksploatacja, przeróbka) oraz zawartoœci¹ wêgla. Do
poprawy parametrów jakoœciowych ska³ p³onnych dla ich gospodarczego wykorzystania,
konieczne jest stosowanie mechanicznych procesów przeróbczych, których celem jest eliminacja przerostów wêgla, ska³ litologicznie s³abych oraz innych zanieczyszczeñ i wtr¹ceñ,
a tak¿e poprawa tekstury ska³. W tabeli 1 zaprezentowano wyniki przeprowadzonych przez
Instytut badañ laboratoryjnych.
Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e po zastosowaniu przeróbki mechanicznej i uszlachetnianiu wiêkszoœæ materia³ów przywêg³owych mo¿na stosowaæ do podbudowy z betonu
asfaltowego przy zastosowaniu domieszki kruszyw o wysokiej mrozoodpornoœci lub
jako kruszywo do betonu przy zastosowaniu dodatków poprawiaj¹cych jakoœæ gotowego
wyrobu.
Innym innowacyjnym kierunkiem zagospodarowania odpadów wydobywczych z górnictwa wêgla kamiennego (mu³ów powêglowych) jest zastosowanie ich do produkcji kruszyw sztucznych z jednoczesnym zagospodarowaniem, aktualnie trudnych do unieszkodliwienia komunalnych osadów œciekowych i innych mineralnych surowców odpadowych
(rys. 5).
TABELA 1. Wyniki badañ laboratoryjnych dla ró¿nych rodzajów ska³ przywêg³owych
TABLE 1. Lab test results for different coal rocks
Rodzaj badania
Rodzaj
dominuj¹cego
materia³u skalnego

Uszlachetnienie

LA

MDE

gêstoœæ

nasi¹kliwoœæ
WA24 [%]

mrozoodpornoœæ
F [%]

ra [g/cm3]

Kategoria**

Piaskowiec
przywêglowy

nie

17–19

32–38

1,4–1,6

4–12

2,6–2,7

–

I³owiec i mu³owiec
przywêglowy

nie

18–20

66–72

1,7–2,0

12–18

2,4–2,6

–

£upek przywêglowy

nie

31–45

76–80

2,7–5,0

47–75

2,2–2,3

–

Mieszanina

tak

2,0(1,36)*

14(7,4)*

2,56(2,66)*

KR3–KR6

25(23)* 68(60)*

** Przetwarzanie w dwóch wêz³ach przeróbczych
** Dla kruszywa grubego dla podbudowy z betonu asfaltowego wed³ug WT-1
LA – odpornoœæ na rozdrabnianie
MDE – odpornoœæ na œcieranie
ród³o: prace IMBiGS
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Rys. 5. Sztuczne kruszywa lekkie (wg technologii IMBiGS) wyprodukowane z mieszaniny z udzia³em mu³ów
poflotacyjnych
Fig. 5. Artificial light-weight aggregate (according to IMBiGS’s technology) produced from a mixture with
post-flotation slime

Technologia otrzymywania sztucznych kruszyw z udzia³em mu³ów powêglowych
polega na:
G ustaleniu proporcji mieszaniny surowców,
G ujednorodnieniu mieszanin sk³adników w mieszarce,
G granulowaniu mieszaniny celem uzyskania granul o wymiarach 15±5 mm,
G spiekaniu granulatu w piecu komorowym w zakresie temperatur od 900°C do 1150°C,
w celu uzyskania spieku kruszywa lekkiego, frakcja 8–22 mm.
Technologia ta zosta³a zg³oszona przez IMBiGS do ochrony patentowej w Urzêdzie
Patentowym RP (P384611) oraz w Europejskim Urzêdzie Patentowym (09460001.2-2307/
2087980).
Nowa technologia pozwala na otrzymywanie kruszyw lekkich, których w³aœciwoœci
mog¹ byæ regulowane sk³adem mieszaniny, zmieniaj¹c np. udzia³ mu³ów wêglowych uzyskuje siê po¿¹dan¹ gêstoœæ ziarn kruszywa. W tabeli 2 przedstawiono wyniki badañ kruszywa
przeznaczonego do zastosowañ geotechnicznych, dla którego istotn¹ cech¹ jest wytrzyma³oœæ mechaniczna.
Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e mu³y po flotacji wêgla mog¹ byæ stosowane jako
jeden z surowców do wytwarzania nowego rodzaju kruszyw lekkich dla potrzeb budownictwa [7].
Produkcja paliw przemys³owych
Drugim priorytetowym kierunkiem zagospodarowania odpadów powêglowych (g³ównie
mu³ów i mia³ów niskoenergetycznych nagromadzonych w odsadnikach) jest wykorzystanie
ich jako paliwa energetycznego [8]. Na przestrzeni ponad 100-letniej dzia³alnoœci górnictwa
wêgla kamiennego na terenie Polski zmienia³y siê kryteria wartoœci u¿ytkowej wêgli energetycznych i koksowych. Do czasu przemys³owego opanowania flotacji wêgla koksowego
(póŸne lata trzydzieste) drobne ziarna urobku, najczêœciej poni¿ej 1 mm, traktowane by³y
jako odpady, gdy¿ nie mo¿na by³o usun¹æ ówczesnymi metodami przeróbczymi ziarn
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TABELA 2. Wyniki laboratoryjnych badañ sztucznych kruszyw lekkich (wg technologii IMBiGS),
wyprodukowanych z mieszaniny odpadów z udzia³em mu³ów poflotacyjnych
TABLE 2. Lab test results of artificial light-weight aggregate (according to IMBiGS’s technology) produced
from a mixture with post-flotation slime

Badana cecha

Wymiar ziarn, d/D

Jednostka

[–]

Sposób badania
PN-EN 13055-2:2006
PN-EN 933-1:2000

Wyniki
badañ
12/20

Wymagane wartoœci:

Uziarnienie masy przechodz¹cej przez:
D – sito górne

Ocena – kategorie wed³ug
PN-EN 13055-2:2006

[%]

100

> 85

0

< 10

PN-EN 13055-1:2003

1,93

PN-EN 1097-6:2002

1,16

± 15 % wartoœci
deklarowanej

PN-EN 933-1:2000

d – sito dolne
Gêstoœæ ziarn:
ra – gêstoœæ objêtoœciowa ziarn
rrd – gêstoœæ ziarn wysuszonych

[Mg/m3]

rssd – gêstoœæ ziarn nasyconych
Gêstoœæ nasypowa rn

1,56
[kg/m3]

PN-EN 13055-1:2003
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 13055-1:2003

640

± 15 % wartoœci
deklarowanej

34,69

brak

Nasi¹kliwoœæ WA24

[%]

Zawartoœæ py³ów f

[%]

PN-EN 933-1:2000

0,2

brak

[N/mm2]

PN-EN 13055-1:2003

3,6

brak

Odpornoœæ na mia¿d¿enie, Ca

PN-EN 1097-6:2002

Zawartoœæ ziarn kruszonych:
Mci – zaw.ziarn kruszonych
Mri – zaw. ziarn zaokr¹glonych
Mtci – zaw. ziarn ca³kowicie kruszonych
Mtri – zaw. ziarn ca³kowicie zaokr¹glonych

0
[%]

PN-EN 933-5:2000

100

brak

0
100

kamienia, które w procesie koksowania powodowa³y uzyskiwanie koksu o bardzo s³abej
wytrzyma³oœci. Drobne ziarna wêgli energetycznych tak¿e uwa¿ane by³y jako odpad a¿ do
czasu wprowadzenia w energetyce kot³ów py³owych. Spalanie ich w kot³ach rusztowych
by³o praktycznie niemo¿liwe. Z tego te¿ wzglêdu drobne ziarna wêgli kamiennych by³y
wysiewane z urobku wêglowego i sk³adowane w osadnikach ziemnych jako produkt nie
maj¹cy mo¿liwoœci gospodarczego wykorzystania. W latach po II wojnie œwiatowej czêœæ
osadników zosta³a wyeksploatowana; nie mniej jednak pozosta³o du¿o zmagazynowanego
w ten sposób wêgla. Stanowi on w praktyce z³o¿e wtórne – antropogeniczne. Niestety wiele
takich z³ó¿, ¿e wzglêdu na up³yw czasu jest obecnie niezidentyfikowanych. Zosta³y one
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pokryte warstw¹ gleby i roœlinnoœci¹. W latach powojennych, gdy obiegi wodno-mu³owe
zak³adów przeróbczych nie by³y zamkniête, powstaj¹ce w procesach wzbogacania mu³y
by³y gromadzone w osadnikach ziemnych. Czêœæ z nich by³a przedmiotem póŸniejszej
wtórnej eksploatacji. Bardzo du¿a czêœæ nadal jest zdeponowana.
Wed³ug danych szacunkowych iloœæ zdeponowanych przez sektor wydobywczy mu³ów
wêglowych wynosi od kilkunastu do kilkudziesiêciu milionów ton. Mu³y te – z uwagi na
swoje w³aœciwoœci – powinny zostaæ zaliczone do z³ó¿ wtórnych (antropogenicznych) wêgla
kamiennego oraz przeklasyfikowane ze statusu odpadów do statusu paliwa energetycznego.
Po takim zaklasyfikowaniu zaistnieje mo¿liwoœæ w³¹czenia ich do bilansu zasobów energetycznych. Wymaga to jednak podjêcia szeregu dzia³añ, polegaj¹cych z jednej strony na
szczegó³owej inwentaryzacji iloœciowo-jakoœciowej zdeponowanych depozytów mu³ów
wêglowych, z drugiej na opracowaniu technologii ich wzbogacania na pe³nowartoœciowe
paliwo [9, 10].
Instytut rozpocz¹³ prace badawcze w tym zakresie. Dzia³ania pierwszego etapu s¹
skoncentrowane na wykonaniu inwentaryzacji iloœciowej zasobów. Do badañ wielkoœci
powierzchni oraz g³êbokoœci zalegania depozytów mu³ów wêglowych wykorzystane zostan¹ najnowoczeœniejsze metody geofizyczne, umo¿liwiaj¹ce okreœlenie poziomych i pionowych rozk³adów badanego z³o¿a na ró¿nych g³êbokoœciach.
W tabeli 3 przedstawiono wstêpne badania w³aœciwoœci mu³ów wêglowych zdeponowanych w osadnikach
TABELA 3. W³aœciwoœci mu³ów wêglowych zdeponowanych w osadnikach [11, 12]
TABLE 3. Coal slime properties deposed in decanter
Zawartoœæ

Mu³y wêglowe

Wartoœæ œrednia

Wody [%]

25,6–34,9

34,9

Wartoœæ opa³owa [kJ/kg]

7 621–15 610

11 935

Popio³u (w stanie roboczym) [%]

22,88–43,49

30,25

Siarki

0,45–0,99

0,71

Sk³ad ziarnowy
>2 mm

1,0

2,0–0,71 mm

24,5

0,71–0,50 mm

43,5

0,5–0,315 mm
0,315–0,125 mm

10,0

0,125–0,071 mm
0,071–0,045 mm

11,0

<0,0045 mm
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W dalszych etapach zak³ada siê:
G przeprowadzenie szczegó³owych badañ w³aœciwoœci chemicznych, fizycznych i energetycznych zinwentaryzowanych depozytów. Zak³ada siê wykonanie oznaczeñ nastêpuj¹cych parametrów jakoœciowych: ciep³o spalania, sk³ad ziarnowy oraz zawartoœæ popio³u,
czêœci lotnych, wody, siarki, chloru i metali ciê¿kich,
G zaproponowanie modelu matematycznego, pozwalaj¹cego na obliczenie potencja³u
energetycznego w ka¿dym z badanych obiektów. Umo¿liwi to docelowo stworzenie charakterystyki iloœciowo-jakoœciowej zinwentaryzowanych depozytów mu³ów wêglowych
pod k¹tem wykorzystania ich jako rezerwy surowcowej dla sektora energetycznego,
G opracowanie technologii wzbogacania nagromadzonych depozytów mu³ów wêglowych
na pe³nowartoœciowe paliwo dla energetyki zawodowej,
G opracowanie rozwi¹zañ technicznych, organizacyjnych i prawnych wspieraj¹cych wykorzystanie istniej¹cych depozytów mu³ów wêglowych w przemyœle energetycznym
[13].
Opracowana technologia wzbogacania zdeponowanych materia³ów odpadowych wykorzysta najnowsze maszyny i urz¹dzenia oraz najnowoczeœniejsze odczynniki dla g³êbokiej
flotacji mu³ów, które pozwol¹ na uzyskanie koncentratów flotacyjnych o wysokiej koncentracji substancji palnej. Tak otrzymany produkt cechowa³ siê bêdzie wysokimi walorami i bêdzie móg³ byæ stosowany w najnowszych technologiach bezemisyjnego spalania.
Opracowanie i wdro¿enie powy¿szej technologii wzbogacania stanowi odzwierciedlenie
pierwotnego kierunku Programu Czystych Technologii Wêglowych – „Precombusion”
rozumianego jako oczyszczanie wêgla przed spalaniem wraz z przygotowaniem paliwa
wêglowego o jakoœci gwarantuj¹cej utrzymanie limitów polutantów w trakcie procesów jego
spalania [14].

Podsumowanie
Pomimo wysokiego poziomu odzysku i unieszkodliwiania (poza sk³adowaniem) odpadów z wydobycia i przetwarzania wêgla kamiennego, aktualnego stanu gospodarki odpadami wydobywczymi nie mo¿na uznaæ za zadowalaj¹cy. Jest to spowodowane wieloma
czynnikami, do których zaliczyæ nale¿y:
G niedostatek technicznie, ekologicznie i ekonomicznie sprawdzonych technologii przeróbki kopalin i odzysku surowców odpadowych,
G brak wystarczaj¹cych mechanizmów ekonomicznych sprzyjaj¹cych odzyskowi surowców odpadowych,
G bariera kapita³owa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych
w eksploatacji i przeróbce kopalin,
G brak pe³nego zbilansowania odpadów sk³adowanych i nagromadzonych na nieewidencjonowanych sk³adowiskach,
G brak jednolitego systemu informacji o odpadach.
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Ten stan rzeczy ma z kolei znacz¹cy wp³yw na:
G sta³y wzrost jednostkowy kosztów produkcji wêgla kamiennego, co bezpoœrednio kszta³tuje sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ spó³ek górniczych – w 2006 r. koszt ten wyniós³
174,71 z³/tonê, a w styczniu 2009 r. 235,91 z³/tonê (wzrost o 35% ),
G degradacjê œrodowiska przez zajmowanie nowych terenów, przekszta³caniem powierzchni terenu i krajobrazu, zanieczyszczaniem atmosfery (pylenie),
G powstawanie konfliktów formalno-prawnych na linii spó³ki górnicze – samorz¹d zwi¹zanych z przestrzeganiem obowi¹zuj¹cego prawa w zakresie odpadów,
G wzrost kosztów transportu i sk³adowania odpadów i ponoszonych z tego tytu³u op³at
œrodowiskowych.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e wystêpuje pilna koniecznoœæ opracowania kompleksowego programu zagospodarowania odpadów pochodz¹cych z górnictwa wêgla kamiennego
oraz umieszczenia w rz¹dowych programach restrukturyzacji górnictwa wêglowego oraz
energetyki odpowiednich zapisów dotycz¹cych odpadów i ich wykorzystania.
Konieczna jest równie¿ realizacja przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki projektów
badawczych dotycz¹cych opracowania alternatywnych technologii gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa wêgla kamiennego, okreœlenia mo¿liwoœci w³¹czenia do krajowego bilansu paliw istniej¹cych odpadowych depozytów mu³ów wêglowych oraz okreœlenia
modelu wspó³pracy miêdzysektorowej pomiêdzy wszystkimi uczestnikami zaanga¿owanymi
w proces wytwarzania i zagospodarowania odpadów z górnictwa wêgla kamiennego. W realizacjê powy¿szych dzia³añ wpisuje siê realizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Politechnikê Œl¹sk¹ oraz Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
projekt pn.: „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii w zakresie
zagospodarowywania odpadów pochodz¹cych z górnictwa wêgla kamiennego”.
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Hard coal extractive waste and possibilities of their usage
Abstract
Hard coal extractive and processing industry is in Poland one of the industrial branch producing
the largest amount of waste. Each year about 34,4 mln Mg of extractive waste is produced , which are
used in terrain leveling and engineering works. This situation has to be changed due to the new
regulations biding since 2008 devoted to this branch of economy. The aim of these legal regulations is
preventing the formation of waste in extractive industry, rational waste utilization and reducing their
negative influence on the environment, people’s life and health. The effect of these regulations is
a growing interest of manufacturers extractive waste owners in technologies allowing the utilization or
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treatment of waste. The article presents current state of coal waste management as well as alternative
methods and technologies of extractive waste management in aggregates, building materials and
industrial fuel production. According to the authors these technologies should become a subject of
interest for mining and road industry, as well as for power industry.

KEY WORDS: extractive industry waste, coal deposits, natural aggregates, artificial aggregates,
building materials, waste fuel

