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 Κατασκευή και λειτουργία καινοτόμου 

συστήματος για την πλήρη επεξεργασία 

της άλμης από εξόρυξη άνθρακα και για 

την άμεση, πλήρη ανάκτηση των φυσικών 

πόρων που εμπεριέχονται σε αυτήν.

 Διασφάλιση της αξιοποίησης 

ανακτηθέντων μετάλλων και αλάτων 

με συμμετοχή των τελικών χρηστών 

στις Δράσεις του Έργου.

 
 Ανάκτηση νερού σε ποσοστό έως 

και 90% από άλμες ανθρακωρυχείων.

 Ανάκτηση εμπορικών προϊόντων 

υψηλής αξίας και προώθηση των αρχών 

της κυκλικής οικονομίας στον τομέα 

της επεξεργασίας άλμης.
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 Διάλυμα υψηλής αλατότητας  που παράγεται ως παραπροϊόν σε μονάδες αφαλάτωσης και σε 
βιομηχανίες, όπως η χημική, η εξορυκτική, η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία τροφίμων.

 Χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων και θειϊκών ιόντων.

 Τόνοι άλμης απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα, σε επιφανειακά συστήματα υδάτων και σε 
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, προκαλώντας σημαντικά οικολογικά και οικονομικά προβλήματα.

Ρύπανση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων-αύξηση αλατότητας.

 Μεταβολές στα υδάτινα οικοσυστήματα (υποβάθμιση χλωρίδας και πανίδας).

Περιορισμός της δυνατότητας παραγωγής πόσιμου νερού, νερού για άρδευση 
και για βιομηχανική χρήση από υδάτινα συστήματα, λόγω ρύπανσης.

 Συσσώρευση αλάτων στο έδαφος.

Στην Ευρώπη, η Πολωνία είναι ο κύριος παραγωγός λιθάνθρακα, με παραγωγή 
που φτάνει το 83,4% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ.

  Εντατική εξόρυξη λιθάνθρακα, με αποτέλεσμα την  εκτεταμένη παραγωγή άλμης.

 Απόρριψη 3,5 εκ. m³ άλμης την ημέρα, εκ των οποίων τα 1,4 εκ. m³ απορρίπτονται 
απευθείας σε ποτάμια.

 Περισσότερα από 4 εκ. τόνοι αλάτων απορρίπτονται στον ποταμό Βίστουλα, ο οποίος περιέχει 
το 55% των αποθεμάτων γλυκού νερού της χώρας.

 Το 94% των χλωριόντων που βρέθηκαν στον ποταμό Βίστουλα προέρχονται από την εξόρυξη λιθάνθρακα.

 Οικονομικές απώλειες 100 έως 250 εκ. ευρώ ετησίως, λόγω της μετατροπής των υδάτων 
του ποταμού Βίστουλα σε υφάλμυρα.

Η άλμη:

Προβλήματα από την απόρριψη άλμης:

Το πρόβλημα της Πολωνίας         Ένα Ευρωπαϊκό πρόβλημα

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή 
Περιβαλλοντική Πολιτική ακολουθώντας:

 Την Οδηγία Πλαίσιο για  τα Ύδατα.

 Τον Χάρτη Πορείας για μια Ευρώπη αποδοτική, από πλευράς φυσικών πόρων. 

 Το Πακέτο κυκλικής οικονομίας.

 Την Οδηγία περί Βιομηχανικών Εκπομπών (BREF για εξορυκτικές βιομηχανίες).

 Τον Κανονισμό REACH (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και 
περιορισμοί των χημικών προϊόντων) και τα Κριτήρια αποχαρακτηρισμού 
των λυμάτων (End-of-Waste Criteria). 

Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής και  
της Πολωνικής νομοθεσίας για 
το ανακτημένο νερό και τα ανα-
κτημένα άλατα / μέταλλα. Κοινο-
ποίηση προτάσεων που αφορούν 
τη νομοθεσία στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και στους 
ενδιαφερόμενους προκειμένου 
να αρθούν πιθανά εμπόδια για 
την αξιοποίηση των προϊόντων.
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Έσοδα

Διήθηση Καταβύθιση Ηλεκτροδιάλυση Εξάτµιση

Καθαρό νερόΆλατα

Βιοµηχανία Δηµοτικές Χρήσεις Γεωργία

Ανθρακωρυχείο

Καινοτόµο Πρωτότυπο Σύστηµα Αφαλάτωσης

Άλµη

Το πρωτότυπο σύστημα του LIFE BRINE MINING

 Το πρωτότυπο σύστημα το οποίο θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί από τους φορείς της 
σύμπραξης, θα ανακτήσει υψηλής καθαρότητας και ποιότητας νερό και άλατα από την άλμη 
ανθρακωρυχείου, μέσω της χρήσης  ενός συνδυασμού τεχνολογιών διήθησης, καταβύθισης, 
ηλεκτροδιάλυσης και εξάτμισης.

Πιλοτική εγκατάσταση

 Το πρωτότυπο σύστημα θα εγκατασταθεί στο ανθρακωρυχείο Ziemowit της εταιρείας PGG που 
βρίσκεται στο Lędziny της Σιλεσίας, 310 km νοτιοδυτικά από την πολωνική πρωτεύουσα, την Βαρσοβία.

 Τα μέρη του πρωτότυπου συστήματος, θα είναι έτοιμα και θα σταλούν 
έως τα τέλη Ιουλίου 2021 στην Πολωνία.
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 Το Ziemowit είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανθρακωρυχεία στην Πολωνία, με εκτιμώμενα αποθέματα 
133 εκ. τόνων άνθρακα. Η ετήσια παραγωγή άνθρακα του ορυχείου είναι περίπου 4,5 εκ. τόνοι.
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Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται 
στην ανεξέλεγκτη απόρριψη άλμης από τα ανθρακωρυχεία.

 Αποφυγή υγειονομικής ταφής, καθώς τα υψηλής ποιότητας τελικά 
προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν απευθείας από τα λύματα, 
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους 
βιομηχανικούς τομείς / αγορές.

 Διάχυση των αποτελεσμάτων και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε αρμόδιες αρχές, 
πανεπιστήμια και εταιρείες επεξεργασίας άλμεων.

 Προτάσεις βελτίωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη βιομηχανική 
εξόρυξη λιθάνθρακα, βάσει των αποτελεσμάτων του έργου.

 Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
από τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση



Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και τις εκδηλώσεις
του BRINE MINING

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου h�ps://brinemining.eu/
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Συνδεθείτε με την ομάδα μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Εκδηλώσεις

Επίσκεψη στον χώρο που θα εγκατασταθεί
το πρωτότυπο σύστημα 

 11 Οκτωβρίου 2019:  Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 
όλους τους φορείς της σύμπραξης.

Εκδήλωση-Επίσκεψη
 Προγραμματίζεται επίσκεψη από τους εκπροσώπους των φορέων στην 
περιοχή του ορυχείου Debiensko, που βρίσκεται στη λεκάνη άνθρακα της 
Άνω Σιλεσίας, στη νοτιοδυτική Πολωνία, όπου το 1974 κατασκευάστηκε  
η πρώτη μονάδα επεξεργασίας άλμης με άμεση ανάκτηση αξιοποιήσιμων 
αλάτων από απορροές υγρών αποβλήτων ανθρακωρυχείου. Το έργο Brine 
Mining βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την μονάδα του 
Debiensko, καθώς επρόκειτο για το μοναδικό, παγκοσμίως, σύστημα 
κυκλικής οικονομίας στον τομέα της εξόρυξης άνθρακα. Θεωρείται ως 
η πρώτη τεχνολογία  Μηδενικής Απόρριψης Υγρών (Zero Liquid 
Discharge)  στον τομέα της εξόρυξης λιθάνθρακα και αποτελεί πρότυπο  
για την επεξεργασία  άλμεων.

 9 Οκτωβρίου 2020:  Επίσκεψη  εκπροσώπων των ΕΜΠ, PGG και GIG 
στο ανθρακωρυχείο Ziemowit για την επιλογή του χώρου εγκατάστασης 
του πρωτότυπου συστήματος. Η επιλογή του σημείου βασίστηκε στα 
χαρακτηριστικά της περιοχής (σταθερότητα εδάφους) και στη μικρή 
απόσταση της εγκατάστασης από τον υποσταθμό ηλεκτροδότησης, 
την παροχή γλυκού νερού και το σημείο απόρριψης της άλμης.

Εναρκτήρια Συνάντηση Φορέων
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