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 Wdrożenie innowacyjnego systemu 

eliminacji zasolonych wód kopalnianych 

oraz pełen odzysk u źródła surowców 

w nich zawartych.

 Zaangażowanie odbiorców produktów

końcowych dla zapewnienia, że produkty 

końcowe spełniają wymogi rynku i mogą 

być wykorzystywane.

 

Osiągnięcie do 90% odzysku wody z 

zasolonych wód kopalnianych.

 Promocja koncepcji gospodarki o obiegu 

zamkniętym w wyniku uzdatniania solanki 

poprzez odzyskiwanie wartościowych 

dla rynku produktów końcowych.
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 Wody o wysokim stopniu zasolenia, powstające w zakładach przemysłu chemicznego, 
spożywczego, tekstylnego oraz wydobywczego.

Charakteryzują się wysoką zawartością chlorków i siarczanów.

 Tony soli codziennie uwalniane są do morza, zbiorników wód powierzchniowych oraz 
oczyszczalni ścieków, powodując poważne problemy ekologiczne i ekonomiczne.

Zanieczyszczenie zbiorników wód powierzchniowych w wyniku wzrostu ich zasolenia.

Zmiany w ekosystemach wodnych (degradacja flory i fauny).

 Ograniczenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do celów komunalnych, 
rolniczych, czy przemysłowych.

Akumulacja soli w glebie.

Polska jest dominującym producentem węgla kamiennego w Europie, wytwarzając 
ok. 83,4% całkowitej produkcji w UE.

 Intensywna eksploatacja węgla powoduje konieczność odprowadzania znacznych ilości 
zasolonych wód kopalnianych. 

Uwalniane jest ponad 4 mln ton soli do rzeki Wisły, która zawiera 55% całkowitych zasobów 
słodkiej wody w kraju.

 94% chlorków występujących w Wiśle pochodzi z działalności górnictwa węgla kamiennego.

 Zasolenie Wisły rocznie generuje straty finansowe w wysokości 100-250 mln euro.

Ogólnie o solankach

Problemy z odprowadzeniem solanek

Polski problem         Europejski problem

Oczekuje się, że projekt przyczyni się do 
realizacji europejskiej polityki ochrony 
środowiska w zakresie takich dokumentów jak:

 Ramowa Dyrektywa Wodna.

 Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy.

 Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

 Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 
(BREF dla przemysłu wydobywczego).

 REACH oraz ustawa o odpadach.

Polskie,  a także europejskie 
prawo z zakresu odzysku wody 
o r a z  s o l i / m e t a l i  p o d d a n e 
z o s t a n i e  a n a l i z i e .  S u g e s � e 
d o t y c z ą c e  z a p i s ó w  p r a w a 
zostaną przekazane politykom 
oraz zainteresowanym stronom 
w celu usunięcia ewentualnych 
barier w wykorzystaniu produktów 
odzyskanych z solanek.
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Odprowadzane jest 3,5 mln m³/dobę zasolonych wód kopalnianych, z czego 1,4 mln m³/dobę 
trafia bezpośrednio do rzek.
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Prototypowy system LIFE BRINE MINING 

 System prototypowy, zaprojektowany i zbudowany we współpracy z partnerami projektu, pozwoli 

na odzysk wody o wysokiej czystości i jakości oraz soli zawartych w zasolonej wodzie kopalnianej 

za pomocą technologii wykorzystującej filtrację, wytrącanie, elektrodializę i odparowywanie. 

Instalacja pilotażowa 

 Prototypowy system zostanie zainstalowany w kopalni węgla kamiennego PGG S.A. KWK Piast–Ziemowit, 

Ruch Ziemowit, zlokalizowanej w Lędzinach, w województwie śląskim, 310 km na południowy zachód od 

stolicy Polski. Ziemowit to jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce, posiadająca 

szacowane zasoby 133 mln ton węgla. Roczna produkcja węgla w kopalni wynosi około 4,5 mln ton.

 Prototypowe części systemu, wyprodukowane przez partnerów-dostawców technologii 
BRINE MINING, będą zamontowane w Polsce w terminie do końca lipca 2021 roku. 
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Oczekiwane rezultaty 

Minimalizacja wpływu na środowisko spowodowanego 
niekontrolowanym zrzutem zasolonych wód kopalnianych.

 Zmniejszenie konieczności składowania wysokiej jakości produktów 
końcowych, odzyskiwanych z zasolonych wód kopalnianych, dzięki 
poddaniu ich recyklingowi a następnie ponownemu wykorzystaniu. 

 Możliwość replikacji wyników projektu w innym sektorze / rynku. 

 Zwiększenie świadomości społecznej na poziomie lokalnym 
i regionalnym, zarówno wśród władz lokalnych, regionalnych, 
ośrodków naukowych jak i przedstawicieli sektora 
wydobywczego węgla kamiennego. 

 Rekomendacje polityczne dla UE uwzględniające wyniki projektu 
dotyczące sektora wydobywczego węgla kamiennego. 

 Społeczno-ekonomiczne skutki proponowanych działań 
pozwolą na stworzenie efektywnego łańcucha wartości.
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Odwiedź naszą stronę internetową h�ps://brinemining.eu/
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Połącz się z nami w mediach społecznościowych

Wydarzenia

Wizja terenowa

 11 październik 2019:  spotkanie inauguracyjne odbyło się w 
siedzibie NTUA w Grecji z udziałem współbeneficjentów projektu.

Wizyta studyjna w Czerwionce-Leszczyny 
 Przedstawiciele partnerów projektu planują wizytę na terenie instalacji 
odsalania Dębieńsko zlokalizowanej w Czerwionce – Leszczyny, 
położonej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w południowo-
zachodniej Polsce, gdzie znajduje się pierwsza instalacja odzysku soli 
pochodzącej z zasolonych wód kopalnianych, działająca od 1974 roku. 
Instalacja realizuje koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zastosowaną w sektorze górnictwa węgla kamiennego na skalę 
światową i jest uważana za pierwszą technologię Zero Liquid 
Discharge stosowaną w sektorze wydobycia węgla kamiennego. 
Doświadczenia oparte o model oczyszczania zasolonych wód 
kopalnianych zastosowane w Czerwionce-Leszczynach zostaną 
wykorzystane na kolejnych etapach Projektu.

 9 październik 2020: w tym dniu odbyła się wizyta studyjna 
przedstawicieli NTUA, PGG S.A., GIG oraz Politechniki Śląskiej w KWK 
Piast – Ziemowit, Ruch Ziemowit w Lędzinach. Celem wizyty studyjnej 
był wybór miejsca lokalizacji prototypowego systemu. Wybór został 
dokonany przy uwzględnieniu parametrów, takich jak: stabilność gleby, 
odległość od źródła energii elektrycznej, wody słonej, słodkiej 
oraz punktu zrzutu zasolonych wód kopalnianych.

Spotkanie inauguracyjne
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Bądź na bieżąco z nowościami i wydarzeniami BRINE MINING!
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