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PLAN PREZENTACJI:

 Stan obecny zagospodarowania ups i kruszyw 
skalnych z odpadów powęglowych w górnictwie

 Najnowsze badania nad zastosowaniem odpadów
 Wnioski płynące z analizy stanu obecnego

 Propozycja strategii rozwoju rynku 
zagospodarowania ups i odpadów powęglowych

 Rekomendacje działań przyszłościowych 



WYJĄTEK Z PODSTAW PRAWNYCH
STOSOWANIA ODPADÓW W PODZIEMNYCH
TECHNIKACH GÓRNICZYCH

 Zakaz odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami … 
ale …

 dopuszczono  określone rodzaje odpadów i warunki 
stosowania – (Rozporządzenie Ministra Środowiska w 
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami) …w tym:

wykorzystanie odpadów w podziemnych technikach 
górniczych – jako odzysk odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami



MAJĄ ONE ZASTOSOWANIE JEŚLI OBOWIĄZUJĄ
NASTĘPUJĄCE DEFINICJE:

 Odpad - każda substancja lub przedmiot należący do jednej z 
kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany;

 Odzysk - wszelkie działania […] polegające na wykorzystaniu 
odpadów w całości lub w części […], określone w załączniku 
nr 5 do ustawy (procesy odzysku - R1-R15);

 Instalacja:
 stacjonarne urządzenie techniczne,
 zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych 

technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje 
ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

 budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich 
zespołami. 



DOTYCHCZAS WYKORZYSTYWANE „SUROWCE” 
ODPADOWE

 UPS – popioły  z kotłów fluidalnych - lotne i denne

 Skały przywęglowe – piaskowce, łupki, iłołupki

 Piaski popłuczkowe

 Inne odpady przemysłowe



ODZYSK ODPADÓW W PODZIEMNYCH
TECHNIKACH GÓRNICZYCH

 odpady jako składnik podsadzki hydraulicznej i 
samozestalającej w eksploatacji podsadzkowej,

 do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku 
eksploatacji prowadzonej systemem z zawałem stropu, 
podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych,

 do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy tam izolacyjnych,

 do likwidacji zbędnych wyrobisk, w tym szybów,

 do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych. 



Przykład 
antropogennej skały 

z mieszaniny 
wyselekcjonowanych 

frakcji skał typu 
piaszczystego 

i ilastego



Przykład wyników badań i skład kompozytu

• 74 % obj. mieszaniny skał typu ilastego o udziale 
• 33 % obj. o uziarnieniu poniżej 1 mm, 
• 17 % obj. o uziarnieniu 1-5 mm 
• 50 % obj. o uziarnieniu 5-10 mm 

• 26 % obj. mieszaniny popiołu fluidalnego z wodą w stosunku obj. 1:1 

Średnia wytrzymałość na rozciąganie dla badanych mieszanin



W zależności od udziału np. iłów będzie reprezentował:

 grunty sypkie, gdy zawartość iłu wynosi w nich  <2%

 grunty mało spoiste, gdy zawartość iłu wynosi w nich 
2%<20%

 grunty spoiste, gdy zawartość iłu wynosi w nich 
20%<30%

 iły, gdy, zawartość wynosi 30%<47%

 iły właściwe gdy zawartość przekracza 47%.
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Likwidacja szybów górniczych

 Zagrożenie powszechne 
związane z powstaniem 
zapadlisk na 
powierzchni

 Zagrożenia wodne
 Zagrożenia gazowe
 Zagrożenia 

wentylacyjno-pożarowe

Zapadlisko w Bochum Wattenscheid-
Höntrop, w pobliżu zlikwidowanego 

szybu IV kopalni „Vereinigte Maria Anna 
und Steinbank”

Zapadlisko w rejonie szybu V KWK Pniówek



WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI I ŚCIŚLIWOŚĆ DLA WYBRANYCH MATERIAŁÓW ZASYPOWYCH
ORAZ PRZEPŁYW KRYTYCZNY DLA WYBRANEGO SZYBU

Ciśnienie 
pionowe 

Ściśliwość Współczynnik 
filtracji 

Przepływ krytyczny 
dla badanego szybu 

przy s*=0,7

Odpad 
pogórn.

Żużel 
stal.

Odpad 
pogórn.

Żużel 
stal.

Odpad 
pogórn.

Żużel 
stal.

MPa % m/s m3/min

0 0 0 1.4*10-3 7.35*10-4 1,656 0,850

0,24 11,4 15,4 1.05*10-3 8.35*10-5 1,212 0,096

0,48 17,5 20,5 1.44*10-4 1.84*10-5 0,167 0,021

* Współczynnik bezpieczeństwa



OGRANICZENIA ZASTOSOWAŃ W
TECHNIKACH GÓRNICZYCH

 Tylko rodzaje odpadów wyszczególnione w rozporządzeniu 
(wszystkie zastosowania)

 Prowadzona działalność nie powoduje pogorszenia jakości 
wód podziemnych (wszystkie zastosowania)

 Spełnienie zasad BHP w podziemnych zakładach górniczych 
(wszystkie zastosowania)

 Spełnienie norm (podsadzka hydrauliczna, samozestalająca, 
doszczelnianie zrobów)



W gruncie sypkim lub małospoistym istotnym 
czynnikiem wpływającym na jego właściwość jest 
parametr ściśliwości., a w wilgotnym dodatkowo, 

oprócz tarcia wewnętrznego, spójność gruntu

Na spójność, oprócz wilgotności, ma wpływ:  
 działanie sił międzycząsteczkowych dalekiego 

zasięgu,

Spójność w przeciwieństwie do tarcia jest zależna 
od tego jak formował się pokład gruntu i pod jakim 

obciążeniem stropu (tj. geologicznym).



Co zrobić aby zwiększyć 
zagospodarowanie odpadów? 
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STRATEGICZNY  KIERUNEK DZIAŁAŃ 
WYKORZYSTANIA KOMPOZYTÓW POPIOŁOWO 
- SKALNYCH 

 Stabilizacja aktywnych „sejsmicznie” terenów na 
obszarach historycznej eksploatacji węgla; 
wykorzystanie przypowierzchniowych, płytkich 
pustek poeksploatacyjnych (do ok. 100m p.p.t) do 
budowania filarów i chodników ochronnych o dużej 
nośności geomechanicznej.

 Wykorzystanie likwidowanych szybów do działań 
techniczno – logistycznych związanych z pracami 
górniczymi lokowania kompozytów popiołowo –
skalnych; po zaprzestaniu prac wykorzystanie ich 
jako systemów zabezpieczających 
hydrogeologiczne  struktury ustabilizowanych 
obszarów.

 Włączenie rekultywacji powierzchniowej w cały 
system ochrony powierzchni ziemi oraz system jej 



POTENCJAŁ I KORZYŚCI

 Do zagospodarowania 30mln ton odpadów.
W tym ok. 3,5mln ton UPS.

 Pustych przestrzeni  do potencjalnego 
wykorzystania to 30-40mln ton (według wstępnych 
szacunków).

 Około 5.0 tyś ha terenów o zmniejszonym ryzyku 
środowiskowym i inwestycyjnym do wykorzystania.  



Proponowane podejście do przetwarzania UPS i OP/OW.

Kwalifikowany produkt
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GŁÓWNE WNIOSKI Z ANALIZY

 Potencjał rynku zagospodarowania odpadów  
powęglowych jest dzisiaj znacząco 
niewystarczający;

 Istniej realna obawa, że ulegnie on zmniejszeniu w 
wyniku restrukturyzacji górnictwa ;

 Rozwój energetyki opartej na węglu i spalaniu 
fluidalnym oraz spalaniu biomasy zwiększy podaż 
niebezpiecznych ups;

 Realną szansą na skuteczne rozwiązanie 
problemu zagospodarowania odpadów przy 
równoczesnej i pożądanej ochronie powierzchni 
ziemi na Śląsku jest wykorzystanie płytkich 
wyrobisk pozostałych po wydobyciu węgla 



 Dziękuję za uwagę


	Kompozyty popiołowo - skalne �do zastosowań w górnictwie węgla kamiennego
	PLAN PREZENTACJI:
	Wyjątek  z podstaw prawnych stosowania odpadów w podziemnych technikach górniczych 
	Mają one zastosowanie jeśli obowiązują następujące definicje:�
	Dotychczas wykorzystywane „surowce” odpadowe
	Odzysk odpadów w podziemnych technikach górniczych
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Współczynnik filtracji i ściśliwość dla wybranych materiałów zasypowych oraz przepływ krytyczny dla wybranego szybu ���
	Ograniczenia zastosowań w technikach górniczych
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Mapa pustek
	STRATEGICZNY  KIERUNEK DZIAŁAŃ WYKORZYSTANIA KOMPOZYTÓW POPIOŁOWO - SKALNYCH 
	Potencjał i korzyści
	Slide Number 19
	Główne Wnioski z analizy 
	Slide Number 21

