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 Rozpoczęcie budowy prototypowego systemu 

LIFE Brine-Mining. Innowacyjna instalacja odsalania, 

która będzie odzyskiwać czystą wodę i sole 

z zasolonych wód kopalnianych. 

 

 I seria poboru próbek została przeprowadzona 

na obszarze docelowym projektu. Badano jakość 

wody w potoku zanieczyszczonym zasolonymi 

wodami kopalnianymi oraz na Wiśle, do której 

uchodzi potok. 

LIFE BRINE-MINING przegląd 
naszych działań w I półroczu 2021

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE
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Kwiecień 2021 

 II seria poboru próbek na obszarze docelowym projektu. 

Oprócz parametrów fizykochemicznych, elementy 

biologiczne wód powierzchniowych były analizowane 

przez Uniwersytet Śląski, który współpracuje z NTUA, 

GIG i SUT na poziomie naukowym.

I spotkanie Komitetu Sterującego: spotkanie Komitetu 

Zarządzającego Projektem z przedstawicielami sektora 

naukowego (uniwersytety, instytuty), politycznego 

(decydenci polityczni, władze lokalne) i przemysłowego 

(właściciele/dyrektorowie generalni firm zajmujących 

się odsalaniem) odbyło się w formule on-line i miało na 

celu omówienie postępów realizacji projektu i dyskusję 

nad istotnymi kwes�ami.

Czerwiec 2021 

 

 Wykonanie tablicy informacyjnej projektu. Uwzględniono 

ważne informacje, takie jak projekt prototypowego systemu, 

wyzwania środowiskowe, których dotyczy projekt oraz 

cele projektu. W aktualnym newsle�erze można zobaczyć 

zdjęcia członków zespołów beneficjentów wraz z tablicami 

informacyjnymi  projektu. 

Marzec 2021 

 I newsletter i I broszura informacyjna dla sektora 

górniczego LIFE Brine-Mining została rozesłana 

do 62 odbiorców związanych z Programem 

LIFE i HORIZON.

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE

LIFE BRINE-MINING przegląd 
naszych działań w I półroczu 2021
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 Pobór próbek przeprowadził Główny 

Instytut Górnictwa, natomiast analiza 

próbek została przeprowadzona przez 

Politechnikę Śląską w Gliwicach. 

Zbadano zarówno stan ogólny wody, 

jak i występowanie określonych 

zanieczyszczeń. Oceniono jakość wody 

na docelowym obszarze projektu, 

co pozwoliło na pierwsze oszacowanie, 

w jaki sposób innowacyjna instalacja 

odsalania w ramach projektu LIFE 

Brine-Mining poprawi warunki 

środowiskowe na tym obszarze. 

W ramach projektu ocena jakości wody 

dla obszaru docelowego w różnych porach 

roku jest istotna, ponieważ warunki 

pogodowe mają silny wpływ na parametry 

fizykochemiczne wód powierzchniowych. 

Potok Goławiecki oraz odcinek Wisły, do której 

uchodzi potok. Na mapie przedstawiono pięć 

punktów monitoringowych: G1 znajduje się 

w pobliżu źródła potoku Goławieckiego, 

G2 znajduje się w środku potoku, G3 znajduje 

się w niewielkiej odległości przed ujściem potoku 

do rzeki, W1 jest powyżej ujścia potoku do rzeki, 

a W2 znajduje się poniżej ujścia potoku do rzeki. 

Obszar docelowy projektu: 

I seria poboru próbek na obszarze 
oddziaływania projektu  

Punkty pomiarowe na 
potoku Goławieckim 

(G1, G2, G3)

 Punkty pomiarowe 
na Wiśle  (W1, W2)

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE
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Tablica informacyjna projektu, zawierająca wszystkie informacje o projekcie, została zaprojektowana 

przez NEVIS w sposób pozwalający na przyciągnięcie uwagi odbiorców. Poniżej przedstawiono 

zdjęcia członków zespołów projektowych beneficjentów wraz z tablicami informacyjnymi projektu.

Wykonanie tablicy informacyjnej projektu LIFE Brine-Mining

NTUA: Prof. Maria Loizidou 
wraz z członkami zespołu 

projektowego.

SUT: Dr Krzysztof Mitko, 
Politechnika Śląska w Gliwicach.

PGG: 
Członkowie zespołu PGG S.A.

SEALEAU: Dyrektor generalny 
SEALEAU, Dr  Dimitris Xevgenos 

i członkowie zespołu projektowego. 

GIG:
 Członkowie zespołu projektowego.

NEVIS: Pani Georgia Dimou, 
członek zespołu projektowego.

LENNTECH: 
Członkowie zespołu projektowego.

TITANSALT: 
Członkowie zespołu projektowego.

THERMOSSOL: 
Członkowie zespołu projektowego.

Tablice informacyjne w siedzibach 
beneficjentów projektu

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE
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Od 1 lutego 2021 r. dostawcy technologii rozpoczęli 

produkcję swoich układów pilotażowych. Poniżej kilka 

zdjęć prezentujących układy pilotażowe.

Ultrafiltracja (UF): 
ma na celu usuwanie materiałów cząsteczkowych 
z roztworów. Na tym zdjęciu pokazano zanurzone 
ceramiczne membrany UF do usuwania całkowitej 
zawiesiny. 

Nanofiltracja (NF): 
ma na celu oddzielenie jonów wielowartościowych 
i jednowartościowych. Na zdjęciu przedstawiono 
polimerowe membrany NF do rozdziału NaCl i NaSO . 4

Elektrodializa (ED): 
służy do transportu jonów soli z jednego roztworu 
przez membrany jonowymienne do innego roztworu, 
pod wpływem przyłożonego prądu elektrycznego. 
Na zdjęciu przedstawiono membrany jonowymienne 
do pomiaru stężenia NaCl. 

Odwrócona Osmoza (RO): 
to proces oczyszczania wody, w którym częściowo 
przepuszczalna membrana służy do oddzielania jonów, 
niepożądanych cząsteczek i cząstek większych od wody. 
Na tym zdjęciu przedstawiono polimerowe membrany 
RO do pomiaru stężenia NaCl i produkcji czystej wody. 

Początek konstrukcyjnych prac 
dla układów pilotażowych

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE
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 II seria poboru próbek została 

przeprowadzona w miesiącach czerwiec 

i lipiec 2021 r. Poniższe zdjęcia 

przedstawiają punkty monitoringowe. 

Pięć z nich znajduje się na obszarze 

docelowym projektu, tj. potoku 

Goławieckiego oraz na Wiśle, do której 

uchodzi potok, natomiast szósty punkt 

monitoringowy znajduje się na potoku 

Korzeniec znajdującym się w sąsiedniej 

zlewni. Potok ten nie jest narażony 

na dopływ wód zasolonych, dlatego 

może stanowić punkt odniesienia dla 

oceny efektu zrzutu zasolonych wód 

kopalnianych w śródlądowych wodach 

powierzchniowych, takich jak potok 

lub rzeka. 

Rezultaty hydrobiologicznego i 

fizykochemicznego monitoringu jakości 

wody na obszarze docelowym projektu 

pozwolą na uzyskanie reprezentatywnego 

obrazu sytuacji ekologicznej potoku 

Goławieckiego i rzeki Wisły przed 

rozpoczęciem fazy demonstracyjnej 

projektu. 

Rezultaty zostaną również 

wykorzystane do oceny wpływu 

warunków pogodowych na obszarze 

docelowym projektu. 

Punkty pomiarowe na 
potoku Goławieckim  

(G1, G2, G3) 

 Punkty pomiarowe 
na Wiśle (W1, W2)

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE

II seria poboru próbek na 
obszarze oddziaływania projektu

 Punkt pomiarowy na 
potoku Korzeniec (K)
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I posiedzenie Komitetu 
Sterującego Projektu

I posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się 

18 czerwca z udziałem Komitetu Zarządzającego 

Projektem oraz członków Komitetu Sterującego - 

przedstawicieli ministerstw, władz regionalnych,

firm zajmujących się odsalaniem, instytutów 

i usługodawców związanych z projektem. 

Prof. Maria Loizidou przedstawiła cele projektu 

LIFE Brine-Mining, a dr Dimitris Xevgenos, dyrektor 

generalny Sealeau, przedstawił potencjał rynkowy 

technologii będącej przedmiotem projektu. 

W szczególności zwrócono uwagę na problem 

środowiskowy, którego dotyczy projekt oraz 

dyrektywy UE, a także oczekiwane rezultaty projektu 

i technologie, które zostaną zastosowane do 

oczyszczania zasolonych wód kopalnianych (solanki). 

„Innowacyjny projekt, 

który ma oddziaływać 

nie tylko na obszarze 

województwa śląskiego, 

ale ogólnie w całym 

sektorze  górn ictwa 

węgla  kamiennego”

Profesor Maria Loizidou, 
Koordynator projektu 

LIFE Brine-Mining (NTUA, Grecja) 

Rzeczowa dyskusja nad wyzwaniem, przed jakim stoi wiele krajów, UE, 

dotyczącym zrzucania zasolonych wód kopalnianych odbyła się pomiędzy 

dwoma Komitetami. Odniesiono się do Cypru, który kilka lat temu zmagał 

się z poważnym kryzysem niedoboru wody. Omówiono także inne kwes�e, 

takie jak transfer innowacyjnego systemu pilotażowego do innych sektorów, 

znaczenie niskiego zużycia energii, koncepcję zero liquid discharge, do 

której zmierzają projekty, wykorzystanie ciepła odpadowego na energię 

cieplną, znaczenia „zamykania obiegu” poprzez koncentrację na 

wykorzystaniu odzyskanej wody i soli, a wreszcie trudności w zwiększaniu 

skali uzdatniania solanki w dużych zakładach odsalania. 

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE
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Wizyta studyjna w Dębieńsku - wrzesień 2021 r.

I spotkanie konsultacyjne z interesariuszami - 
wrzesień 2021 r. 

„Zakład Odsalania Dębieńsko” PGWIR S.A.

Przedstawiciele partnerów projektu 
Life-Brine-Mining w siedzibie Głównego 

Instytutu Górnictwa (GIG) w Polsce 
z flagą Programu LIFE. 

 „Zakład Odsalania Dębieńsko” PGWIR S.A. stanowi 

ważne studium przypadku dla projektu, ponieważ 

Dębieńsko jest pierwszym zakładem na świecie stosującym 

system Zero Liquid Discharge do oczyszczania zasolonych 

wód kopalnianych, zdolnym również do odzyskiwania soli o 

jakości spożywczej. Wizyta członków zespołu projektowego 

w Dębieńsku odbyła się pod koniec września 2021 r. 

 Spotkanie odbyło się w Polsce, w siedzibie GIG, 

z udziałem przedstawicieli sektora politycznego, 

naukowego i przemysłowego. 

Celem spotkania było zidentyfikowanie możliwych 

katalizatorów i barier wdrożenia systemu na rynek. 

Omówiono również nowe możliwości wynikające 

z strategii UE w zakresie gospodarki wodnej i ochrony 

środowiska, a także możliwości finansowania rozwiązań 

minimalizujących problem zanieczyszczenia środowiska 

powodowanego przez wydobycie węgla kamiennego. 

Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE

Odwiedź naszą stronę internetową h�ps://brinemining.eu/

Połącz się z nami w mediach społecznościowych

Bądź na bieżąco z nowościami i wydarzeniami BRINE-MINING!

Wydarzenia
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