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Demonstra�e van een geavanceerde 
techniek voor het elimineren van 
afvalwater uit kolenmijnen (brijn) 
in combina�e met het terugwinnen 
van grondstoffen
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 Implementa�e van een innova�ef systeem 

voor de elimina�e van brijn uit kolenmijnen 

en volledige terugwinning van grondstoffen 

uit deze brijn, volledig aan de bron.

 Betrokkenheid van eindgebruikers van de 

teruggewonnen mineralen en zouten om 

zeker te zijn dat eindproducten voldoen 

aan marktspecifica�es en zullen worden 

geëxploiteerd.

 

Het bereiken van 90% water terugwinning 

uit brijn a�oms�g van kolenmijnen. 

 Het promoten van een circulair economisch 

concept voor brijn behandeling door het 

terugwinnen van waardevolle, marktklare 

eindproducten.
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 Is een waterstroom met een hoog zoutgehalte dat wordt geproduceerd in ontzil�ngsinstalla�es 
en industriële sectoren zoals de chemische, voedsel-, tex�el en delfstoffenindustrie. 

Wordt gekenmerkt door een hoge concentra�e aan chloriden en sulfaten.

 Elke dag worden er tonnen aan brijn geloosd in zee-, oppervlaktewater en 
afvalwaterzuiveringsinstalla�es, met grote ecologische en economische problemen tot gevolg.

Verontreiniging van oppervlaktewater door toename van het zoutgehalte.

Veranderingen in aqua�sche ecosystemen (aantas�ng van flora en fauna).

Vervuiling beperkt het gebruik van waterlichamen voor stedelijke, agrarische of industriële doeleinden.

Ophoping van zouten in de bodem.

Polen is de meest dominante Europese steenkoolproducent, goed voor ca. 83,4% 
van de totale produc�e in de EU.

Intensieve exploita�e van steenkool resulteert in een uitgebreide afwatering van brijn uit kolenmijnen.

Lozing van 3,5 miljoen m³ brijn/dag waarvan 1,4 miljoen m³/dag rechtstreeks afgevoerd 
wordt naar rivieren.

Afgi�e van meer dan 4 miljoen ton zout naar de Wisła rivier, die 55% van de totale 
zoetwatervoorraad van het land bevat. 

94% van de chloriden die in de Wisła worden aangetroffen, zijn a�oms�g van de steenkoolwinning.

 Economische verliezen van €100-250 miljoen per jaar als gevolg van de verzil�ng van de Wisła.

Brijn in het algemeen

Problemen door brijn lozing

Het Poolse probleem         Een Europees probleem 

The project is expected to contribute to European 
environmental policy and objectives such as:

 Kaderrichtlijn Water

 De Routekaart naar een Grondstoffen Efficiënt Europa

 Pakket Circulaire Economie

 Richtlijn Industriële Emissies 
(BREF voor delfstoffen industrieën)

 REACH en End-of-Waste-Criteria

Europese en Poolse wetgeving 
voor teruggewonnen water 
en zouten/metalen wordt 
b e o o r d e e l d .  S u g g e s � e s 
betreffende beleid, worden 
door gecommuniceerd aan 
d e  b e l e i d s m a k e r s  e n 
belanghebbenden om mogelijke 
barrières voor exploita�e van 
producten te overkomen.
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Omzet

Filtratie Neerslag Elektrodialyse Verdamping

Schoon waterZouten

Industrie Stedelijke Doeleinden Agricultuur

Kolenmijn

Prototype Innovatief ontziltingssystem

Brijn

LIFE BRINE MINING prototype systeem

 Het prototype systeem, ontworpen en gebouwd in samenwerking met de projectpartners, zal water 

en zouten van hoge zuiverheid en kwaliteit terugwinnen uit brijn van de kolenmijn met behulp van 

een combina�e van filtra�e-, neerslag-, elektrodialyse- en verdampingstechnologieën. 

Pilot installatie

 Het prototype systeem zal worden geïnstalleerd in de PGG Ziemowit kolenmijn, gelegen in Lędziny 

in het woiwodschap Silezië, 310 km ten zuidwesten van de Poolse hoofdstad Warschau. Ziemowit is 

een van de grootste kolenmijnen in Polen, met een gescha�e reserve van 133 miljoen ton steenkool. 

De jaarlijkse kolenproduc�e van de mijn bedraagt ongeveer 4,5 miljoen ton. 

 De systeemonderdelen van het prototype zijn gefabriceerd door de BRINE MINING technologie 
leverancier partners. Het systeem zal tegen eind juli 2021 klaar zijn en verzonden worden om te 
worden geassembleerd in Polen. 
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Verwachte resultaten

Minimaliseren van milieu impact als gevolg van 

ongecontroleerde lozing van brijn uit de kolenmijnen.

Het vermijden van stortplaatsen, gezien hoogwaardige 
eindproducten direct teruggewonnen kunnen worden 
uit het afvalwater voor recycling en hergebruik.

 Overdraagbaarheid van de projectresultaten 

naar andere industriële sectoren/markten.

 Communica�e en promo�e van publieke bewustwording 

op lokaal en regionaal niveau, autoriteiten, universiteiten 

en zoutwater afvalwaterzuiveringsbedrijven.

 Beleidsaanbevelingen in de EU op basis van relevante resultaten 

uit het project voor de industriële winning van steenkool. 

 Socio-economische impact van de voorgestelde maatregelen 

om een effec�eve waardeketen te creëren. 
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Vind ons op social media

Evenementen

Voorbereidend locatiebezoek

 11 oktober 2019: De kick-off mee�ng vond plaats op de NTUA 
met deelname van alle betrokken par�jen voor de projectuitvoering.

Lanceringsevenement
 Een bezoek is gepland door de vertegenwoordigers van de 
projectpartners in het gebied van de Debiensko mijn, gelegen 
in het Boven-Silezische kolenbekken, zuidwest Polen, waar de 
eerste ontzil�ngsinstalla�e voor het terugwinnen van bruikbare 
zouten uit afvalwaterlozingen van kolenmijnen werd geïnstalleerd 
in 1974. Het project bouwt voort op de ervaring verkregen uit dit 
consor�um, omdat dit het enige Circulaire Economische schema 
is dat toegepast is in de steenkoolmijnsector op wereldschaal. Het 
wordt beschouwd als de 1e Zero Liquid Discharge-Technologie die 
wordt gebruikt in de steenkoolmijnsector en wordt beschouwd als 
model voor behandeling van zoute afwateringsstromen. 

 9 oktober 2020:  Bezoek aan de Ziemowit kolenmijn door NTUA, 
PGG en GIG-vertegenwoordigers om de loca�e van de prototype 
installa�e te bepalen. De loca�ekeuze was gebaseerd op de 
kenmerken van het gebied (bodemstabiliteit) en de geringe afstand 
van het installa�epunt tot de elektriciteitsbron, de zoetwaterbron 
en de plek voor afvalwaterlozing.

Kick-off meeting

Blijf op de hoogte van BRINE MINING 
nieuws en evenementen
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