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1. WPROWADZENIE 
 

Barbara Białecka, Ireneusz Pyka 

Procesy produkcji i użytkowania węgla to największe antropogeniczne  
źródła ładunku rtęci, przedostającego się do różnych elementów środowiska  
w Polsce. Zagadnienia te nie są jednak dostatecznie rozpoznane i skwantyfiko-
wane, co rzutuje na trudność określenia zarówno ich skali, jak i zakresu  
niezbędnych działań zapobiegawczych. 

Wiedza o zawartości rtęci w polskich węglach kamiennych jest niezbędna 
ze względu na: 
● zagrożenia wynikające z obecności rtęci w biosferze i transgranicznego 

przemieszczania się rtęci [1, 2, 3],  
● wielorakie oddziaływanie na środowisko procesów produkcji i użytkowania 

węgla (odpady z górnictwa i ich składowanie, a także przedostawanie się  
ładunku rtęci podczas spalania węgla do środowiska: emisja do atmosfery, 
ścieki, stałe produkty spalania), 

● znaczącą rolę węgla w gospodarce Polski: dziś i w przyszłości, co znajduje 
potwierdzenie w: polityce energetycznej [4], polityce ekologicznej [5], strate-
gii dla górnictwa węgla kamiennego [6] i innych dokumentach, zwłaszcza  
dotyczących racjonalnego i bezpiecznego dla środowiska gospodarowania  
zasobami naturalnymi [7], 

● implikacje prawne związane z minimalizacją zagrożeń rtęcią; ze względu  
na wspomniany charakter ponadlokalny tego zagrożenia jest to Konwencja  
Minamata i przygotowywane dokumenty wykonawcze do niej [8, 9], a także 
propozycje regulacji unijnych [10, 11]. 

Rzetelna i pełna informacja o zawartości rtęci w węglu z oceną wpływu za-
wartości tego zanieczyszczenia w węglu i oceną możliwości redukcji ilości rtęci 
w węglu w procesach jego wzbogacania, może wspomóc decyzje dotyczące  
inwestycji w zakresie wzbogacania węgla w górnictwie i w instalacje ochrony 
środowiska, zwłaszcza w dużych źródłach energetycznych opalanych węglem. 

Dla wypełnienia tej luki informacyjnej Autorzy monografii zrealizowali 
kompleksowe badania umożliwiające ocenę: 
● zawartości rtęci w produktach handlowych węgla energetycznego (kamienne-

go), 
● zawartości rtęci w odpadach powęglowych, 
● możliwości redukcji zawartości rtęci w węglu, 
● zagrożeń środowiskowych związanych z obecnością rtęci w odpadach powę-

glowych i propozycję ich minimalizacji.  
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Wyniki badań pozwalają na dokonanie oceny możliwości redukcji emisji 
rtęci w polskiej elektroenergetyce, w oparciu o istniejącą już wiedzę o rozkła-
dzie ładunku rtęci zawartego w węglu. W Polsce wciąż około 50% ilości pro-
dukowanego węgla energetycznego (kamiennego) to węgiel surowy – niewzbo-
gacony. Na podstawie badań laboratoryjnych i przemysłowych oceniono 
techniczno-technologiczne uwarunkowania potencjalnej dalszej redukcji 
zawartości rtęci w produktach handlowych kopalń węgla kamiennego, wynika-
jące z charakterystyk technologicznych polskich węgli energetycznych (ka-
miennych) surowych i z ewentualnego rozszerzenia zakresu wzbogacania węgli 
energetycznych w Polsce.  

Uzyskane wyniki badań stały się także podstawą do opracowania innowa-
cyjnych wytycznych techniczno-technologicznych i organizacyjnych w zakresie: 
● wzbogacania węgla kamiennego, 
● postępowania z odpadami z górnictwa węgla kamiennego, 
● immobilizacji rtęci w odpadach węglowych, 
● ograniczania emisji rtęci z zapożarowanych zwałowisk odpadów węglowych, 
● zarządzania danymi dotyczącymi zawartości rtęci w węglu kamiennym, w celu 

rozwiązania „problemu rtęci” w Polsce. 

Wszystkie pozyskane informacje umożliwiły utworzenie obszernej bazy 
danych o zawartości rtęci w polskich węglach energetycznych – tu: w węglu 
kamiennym do celów energetycznych. Baza ta może stanowić podstawę do 
opracowania systemu oceny i zarządzania ładunkiem rtęci w krajowych 
węglach. W założeniu ma ona wspierać krajowe działania skierowane na 
minimalizację emisji rtęci, spowodowanej produkcją i wykorzystywaniem 
węgla (kamiennego i brunatnego), do atmosfery i innych elementów środowi-
ska, również jako element realizacji Polityki ekologicznej Polski [5].  

Autorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że zgromadzone w bazie 
dane pozwolą na kompleksową ocenę i znaczne złagodzenie „problemu rtęci”  
w polskim węglu kamiennym. W niniejszej monografii podsumowano wyniki 
badań dotyczących węgla kamiennego do celów energetycznych, zrealizowa-
nych w ramach projektu „Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajo-
wych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze 
zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci”  
– akronim Baza Hg. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (umowa o dofinansowanie Nr PBS2/A2/14/2013). 

Podstawowym celem realizacji projektu Baza Hg było zminimalizowanie 
niepewności dotyczącej „zanieczyszczenia” rtęcią polskich węgli, czego skut-
kiem było między innymi wieloletnie zawyżanie wartości rocznej emisji rtęci  
do atmosfery w Polsce, zwłaszcza z procesów użytkowania węgla.  Jednocześnie, 
cały temat zagrożeń środowiskowych, związanych z zawartością rtęci  
w użytkowanych węglach, ograniczano dotychczas, nie tylko w Polsce, do emisji 
rtęci do atmosfery. Podejmując działania, mające na celu redukcję samej emisji 
do atmosfery, w tym te, wykazujące, że ładunek rtęci w użytkowanych węglach 
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jest mniejszy od do niedawna szacowanego, należy uważniej przyjrzeć się temu 
ładunkowi pod względem jego podziału między różne elementy środowiska. 
Najlepiej w pełnym cyklu życia węgla, czyli zaczynając od jego wydobycia  
i przeróbki (zwłaszcza wzbogacania). Tylko identyfikacja i kwantyfikacja 
wszystkich możliwych dróg przedostawania się ładunku rtęci zawartego  
w węglu, do różnych elementów środowiska, zaczynając praktycznie od złoża, 
pozwoli na prawidłowe zarządzanie tym ładunkiem. 
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Geneva, Switzerland, UNEP Chemicals Branch 2008. 
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wiska.  
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2. RTĘĆ W WĘGLU, JAKO PROBLEM GLOBALNY I KRAJOWY 
 

Barbara Białecka, Ireneusz Pyka 

Już kilka dekad temu zwrócono szczególną uwagę na zawartość związków 
rtęci (Hg) w węglu kamiennym, ze względu na ich wyjątkowo silne toksyczne 
właściwości, stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska 
naturalnego. Wyjątkowa szkodliwość rtęci jest ściśle związana z jej właści-
wościami fizycznymi i chemicznymi. Istotną właściwością rtęci jest niska 
temperatura wrzenia wynosząca około 353°C, co powoduje, że w przypadku jej 
obecności w spalanym paliwie, jest ona prawie w całości emitowana do atmo-
sfery. Pomimo niewielkiej zawartości rtęci w węglu kamiennym, ocenianej 
średnio na około 100 ppb, jego masowe wykorzystywanie powoduje emisję 
znacznych ilości Hg do atmosfery [1]. Uwolnione pary rtęci mogą być przeno-
szone nawet tysiące kilometrów dalej, czego dowodem jest jej zawartość  
w lodowcach, której zmiany wydają się być skorelowane z początkiem rewolu-
cji przemysłowej [2]. Opary rtęci szkodliwie oddziałują na układ oddechowy, 
krwionośny, a zwłaszcza nerwowy organizmów żywych. Udowodniono jej silne 
działanie teratogenne [3]. Najbardziej skrajnym przypadkiem szkodliwego 
działania rtęci była seria zachorowań w japońskim mieście Minamata , głównie 
w latach 1950–1970. Z powodu zrzutu ścieków zawierających metylortęć  
i dimetylortęć doszło do skażenia akwenów morskich i znajdujących się w nich 
organizmów. Następnie na skutek spożywania ryb i owoców morza u mieszkań-
ców pojawiły się objawy zatrucia rtęcią, które w konsekwencji doprowadziły do 
zgonu wielu osób. Przykład ten pokazuje dużą szkodliwość rtęci związaną 
dodatkowo z jej zdolnością do kumulacji w organizmach.  

Rozpoznanie natury zachowania się rtęci i jej związków w środowisku oraz 
warunków, w jakich ulega ona transformacjom z jednej fazy w drugą, jest 
niezwykle istotne przy opracowywaniu metod usuwania tego pierwiastka ze 
środowiska [4]. 

Rtęć przejawia silną aktywność biologiczną i chemiczną oraz występuje  
w różnych postaciach – ciekłej lub gazowej. W zależności od formy i postaci  
występowania, związki rtęci są włączane w różne cykle obiegu przyrodnicze-
go (rys. 2.1) [5].  

Emisja rtęci do atmosfery stała się problemem ponadregionalnym, przede 
wszystkim z powodu jej toksyczności, trwałości jej związków, czyli zdolności do 
utrzymywania się w atmosferze przez długi czas i mobilności na dużych  
dystansach, łatwości do transformacji fazowych oraz reemisji. Z tych powodów 
rtęć znajduje się w wykazie substancji priorytetowych zanieczyszczeń środowi-
ska w Unii Europejskiej i WHO.  
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Rys. 2.1. Konceptualny biogeochemiczny obieg rtęci w przyrodzie  
(na podstawie Environment Canada [5]) 

2.1. Rtęć w węglu w prawodawstwie międzynarodowym, 
europejskim i polskim 

Prace ustawodawcze zmierzające do ograniczenia emisji metali ciężkich, 
wśród których rtęć, jako silnie toksyczny pierwiastek, stawiana jest na jednej  
z pierwszych pozycji, prowadzone są od wielu lat. W roku 2006 Rada i Parlament 
Europejski poparły opracowaną przez Komisję Europejską w roku 2005 „Strate-
gię Wspólnoty w zakresie rtęci” [6, 7]. Według tego dokumentu emisja ze spala-
nia węgla to główne źródło emisji rtęci do atmosfery w krajach Unii Europejskiej, 
a głównym narzędziem jej redukcji była wówczas dyrektywa IPPC (Integrated 
Pollution Prevention and Control) i dokumenty referencyjne (BREF-y). Dokument 
podkreśla, że mimo historycznego udziału europejskich źródeł emisji rtęci  
w depozytach rtęci w Arktyce i innych częściach świata, w latach 1990–2000  
w krajach europejskich emisja rtęci do atmosfery obniżyła się o 60%.  

Istotne w działaniach na rzecz ochrony przed negatywnym oddziaływa-
niem rtęci zawartej w węglu na środowisko i zdrowie ludzi, są również wszelkie 
inicjatywy międzynarodowe, podejmowane na szczeblach lokalnych i ogólno-
światowych, zwłaszcza działania w ramach Programu Środowiskowego Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmental Programme  
– UNEP).  
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Do najważniejszych działań UNEP w sprawie rtęci należą m.in. identyfika-
cja/ocena oddziaływania rtęci w skali globalnej (2001 r.), wsparcie techniczne 
oraz rozwój działań, podejmowanych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń rtęcią 
(2003 r.), inicjowanie działań w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska 
przed rtęcią (2005 r.), ustanowienie rządowych grup roboczych w celu integra-
cji działań i ich uczestników, przeglądu i oceny proponowanych rozwiązań  
i przepisów prawnych (2007 r.). W trakcie 25. Sesji Rady Zarządzającej UNEP, 
która odbyła się w lutym 2009 r. w Nairobi, zapadła decyzja o powołaniu 
międzyrządowego komitetu negocjacyjnego (Intergovernmental Negotiating 
Committee, INC). Zadaniem komitetu było przygotowanie „globalnego instru-
mentu” dotyczącego rtęci. Wynikiem prowadzonych prac i negocjacji na szcze-
blu międzynarodowym, było podpisanie we wrześniu 2014 r. Konwencji 
Minamata [8]. Podpisanie aktu przez sygnatariuszy, w tym Rzeczpospolitą 
Polską, wiązało się ze zobowiązaniem do: 
● zmniejszenia lub wyeliminowania rtęci z produktów takich, jak: baterie, 

żarówki, świetlówki, kosmetyki, aparatura pomiarowa, termometry, amalga-
maty dentystyczne oraz środki ochrony roślin,  

● wycofania się ze stosowania rtęci w przemyśle chemicznym i w innych 
gałęziach gospodarki, 

● stopniowego zaniechania celowego wydobycia rud rtęci i obrotu tym metalem 
na rynku,  

● zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych zawierających rtęć, 
● opracowania programu kontroli emisji rtęci w energetyce, ciepłownictwie, 

hutnictwie metali żelaznych i nieżelaznych, spalarniach odpadów oraz prze-
myśle cementowym, 

● zaprzestania stosowania rtęci do pozyskiwania złota – przy czym ten problem 
nie dotyczy państw europejskich. 

Kolejną regulacją prawną na poziomie europejskim, wdrożoną także w Pol-
sce, istotną z punktu widzenia zagrożeń wynikających z obecności rtęci  
w użytkowanym węglu, jest dyrektywa 2010/75/UE [9] – tzw. dyrektywa IED 
(Industrial Emissions Directive) w sprawie emisji przemysłowych. Wprowadza 
ona od roku 2016 standardy emisyjne SO2, NOx i pyłu dla istniejących źródeł, 
zaostrzone w stosunku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/80/UE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji 
niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 
spalania. Wprowadzenie dyrektywy przyczyni się do dalszego ograniczania 
emisji rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści (efektu towarzyszącego). 
Uwzględniając zasadę agregacji – art. 29 dyrektywy 2010/75/UE – od roku 
2016 ograniczenie to będzie dotyczyć źródeł spalania o mniejszej mocy niż 
określała to dyrektywa 2001/80/UE. 

Należy nadmienić, że europejski dokument referencyjny (BREF) [10], doty-
czący najlepszych dostępnych technologii (BAT) dla dużych instalacji spalania, 
stwarza odpowiednie ramy dla określenia technicznych wymogów związanych 
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z ograniczaniem emisji rtęci z dużych źródeł spalania w zintegrowany sposób. 
BREF przedstawia aktualnie najlepsze dostępne techniki minimalizowania 
emisji rtęci do powietrza i ograniczania jej w produktach ubocznych, odpadach 
i ściekach. Przez wprowadzenie dla istniejących i nowych źródeł spalania tzw. 
BAT AELs (poziomów emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technika-
mi), ma nastąpić dalsze ograniczanie emisji podstawowych zanieczyszczeń 
(SO2, NOx i pył – co powinno przyczynić się do ograniczenia emisji rtęci na 
zasadzie dodatkowej korzyści – efektu towarzyszącego). W najnowszym 
dokumencie roboczym dotyczącym BAT dla dużych instalacji spalania, propo-
nuje się wprowadzenie BAT AELs dla rtęci w zakresie emisji zarówno do 
powietrza, jak i do wód powierzchniowych (to ostatnie dotyczy źródeł spalania 
wyposażonych w instalacje mokrego odsiarczania spalin) [11].  

2.2. Produkcja i wykorzystywanie węgla jako antropogeniczne 
źródła rtęci w środowisku 

Produkcja węgla kamiennego jest przyczyną wielu problemów środowis-
kowych, takich jak: degradacja obszarów objętych działalnością górniczą, 
zmiana stosunków wodnych, powstawanie znacznych ilości skały płonnej czy 
zmiana krajobrazu. Wykorzystywaniu paliw stałych do produkcji energii 
elektrycznej, ciepła i koksu, towarzyszy emisja gazów i pyłów do atmosfery, jak 
również powstawanie popiołów, ścieków i innych odpadów. Jednymi z najbar-
dziej szkodliwych substancji, mogących przedostawać się do atmosfery podczas 
spalania węgla kamiennego w gazach i pyłach, są związki metali ciężkich, takich 
jak: arsen, kadm, chrom, miedź, rtęć, nikiel, ołów lub cynk. Jedną z metod 
wykorzystywanych do redukcji uwalnianych do środowiska zanieczyszczeń, 
jest ograniczanie ich zawartości jeszcze w samym paliwie przed jego zużytko-
waniem. 

Według najnowszego raportu UNEP [2] spalanie węgla (we wszystkich pro-
cesach, w których węgiel jest wykorzystywany) jest rocznie (dane za 2010 r.)  
w skali świata źródłem około 474 Mg rtęci wyemitowanej do atmosfery. 
Wartość tę podaje się z przedziałem niepewności: 304–678 Mg/rok. Według 
tego raportu spalanie węgla jest drugim, pod względem udziału w globalnej 
emisji rtęci do atmosfery, źródłem tej emisji, po rzemieślniczej i małoskalowej 
produkcji złota. Udział spalania węgla w globalnej emisji wynosi około 24%,  
a rzemieślniczej i małoskalowej produkcji złota około 37%.  

W porównaniu z poprzednim raportem UNEP na temat źródeł i emisji rtęci 
do atmosfery [12] spalanie węgla nie jest już określane jako główne źródło 
emisji rtęci do atmosfery (w poprzednim raporcie – dane za 2005 r. – udział 
spalania węgla w całkowitej emisji rtęci do atmosfery wynosił prawie 46%,  
a wartość emisji była szacowana na 878 Mg – wówczas przedział niepewności 
był szacowany na 595–1160 Mg/rok). 
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Produkcja węgla i jego zużycie w świecie systematycznie rośnie [13].  
Na rysunku 2.2 przedstawiono kształtowanie się produkcji węgla w świecie  
w latach 1973–2014 (za 2014 r. dane szacunkowe). Między rokiem 2000 a 2013 
produkcja węgla w świecie wzrosła niemal dwukrotnie. Udział węgla energe-
tycznego w produkcji węgla ogółem w ostatnich latach ustabilizował się na 
poziomie około 76%. Produkcja węgla brunatnego (wg terminologii IEA  
– lignite) została wyróżniona ze względu na stwierdzone różnice w zawartości 
rtęci w polskich węglach kamiennych i brunatnych. Wielkość światowej pro-
dukcji węgla brunatnego na poziomie około 1 mld Mg rocznie, jest jednak 
niedoszacowana, gdyż niektóre kraje, zwłaszcza Chiny, nie wyróżniają w swych 
statystykach tego rodzaju węgla, mimo że prowadzą jego wydobycie [13].  
Na podstawie danych za rok 2014, chociaż szacunkowych, można stwierdzić,  
że produkcja węgla na świecie jest stabilna, choć widoczny jest jej mały spadek . 
Produkcja węgla w ostatnich latach rosła najszybciej w porównaniu z produkcją 
innych nośników energii. Na rysunku 2.3 [14] porównano wzrost zużycia 
poszczególnych nośników energii w świecie w latach 2000–2012. Rysunek 
pokazuje, że wzrost zużycia węgla, wynoszący ostatnio rocznie około 3% [15], 
w latach 2000–2012 był prawie równy wzrostowi zużycia pozostałych nośni-
ków energii łącznie, w tym ze źródeł odnawialnych.  

 

Rys. 2.2. Produkcja węgla w świecie w latach 1973–2014 (2014 r. – dane szacunkowe) [13] 

Na rysunku 2.4 przedstawiono dane dotyczące zużycia węgla w świecie. 
Głównym motorem napędowym wzrostu konsumpcji węgla na świecie były 
przez wiele lat Chiny. Spadek zużycia węgla w Chinach w ostatnim roku  
zaznaczył się wyraźnie w globalnym zużyciu. W krajach OECD, zwłaszcza w USA 
i w Europie, od wielu lat jest notowany spadek zużycia węgla. Rosnącym 
rynkiem węgla są Indie, a także kraje spoza OECD (bez Chin).  
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Rys. 2.3. Porównanie wzrostu zużycia pierwotnych nośników energii w świecie w latach 

2000–2012 [14] 

 
Rys. 2.4. Zużycie węgla w świecie ogółem i w wybranych krajach i grupach krajów  

w latach 1973–2014 (2014 r. – dane szacunkowe) [13] 

Z punktu widzenia polskiej gospodarki zawartość rtęci w węglu kamien-
nym jest bardzo istotnym problemem ze względu na wysoki poziom karboniza-
cji energetyki – około 87% energii elektrycznej i ciepła jest wytwarzana przez 
spalanie węgla kamiennego i brunatnego [16]. W Polsce, kilkanaście milionów 
megagramów węgla rocznie, wciąż jest zużywane w sektorze odbiorców 
indywidualnych [17]. W sektorze tym nie jest możliwa instalacja układów 
oczyszczania spalin, a więc jedyną możliwością ograniczenia emisji jest zmniej-
szenie zawartości zanieczyszczeń w paliwach i poprawa efektywności spalania. 
Polska posiada znaczne zasoby węgla kamiennego, usytuowane w trzech 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

R
o
c
z
n
e
 z

u
ż
y
c
ie

 w
ę
g
la

, 
ty

s
. 
M

g
 

Lata 

zużycie węgla w świecie ogółem

zużycie węgla w krajach OECD

zużycie węgla w USA

zużycie węgla w krajach OECD-Europa

zużycie węgla w Chinach

zużycie węgla w Indiach

zużycie węgla w krajach spoza OECD (bez Chin)

G
to

e
 



 18 

zagłębiach węglowych [18]. W obliczu malejącej rentowności polskiego górnic-
twa i roli, jaką wciąż ta gałąź przemysłu odgrywa w gospodarce, konieczne 
wydaje się wskazanie możliwości ograniczenia zawartości zanieczyszczeń  
w węglu kamiennym już na etapie produkcji. 

2.3. Węgiel jako źródło rtęci w środowisku 

Przedstawione wyżej informacje, dotyczące światowej inwentaryzacji emi-
sji rtęci ze spalania węgla (UNEP) i światowej produkcji oraz konsumpcji tego 
nośnika energii pierwotnej, wydają się być ze sobą sprzeczne. Rośnie produkcja 
i zużycie węgla, a emisja rtęci ze spalania węgla maleje. Mogą być dwa wyja-
śnienia tej pozornej sprzeczności. Pierwsze, opierające się na założeniu, że  
w skali świata podjęto w ostatnich latach znaczące wysiłki w kierunku ograni-
czenia emisji rtęci z procesów wykorzystywania węgla. Drugie, zakładające, że 
wciąż dysponujemy zbyt małą wiedzą na temat zawartości rtęci w zużytkowa-
nym węglu. 

Pierwsze wyjaśnienie jest trudne do obrony, gdyż instalacje ochronne, mi-
nimalizujące emisje różnych zanieczyszczeń do atmosfery, nie zostały wdrożo-
ne do procesów użytkowania węgla w ostatnich latach. Redukcja emisji rtęci nie 
wymaga bowiem stosowania wyłącznie metod przeznaczonych do tego zanie-
czyszczenia [19, 20, 21, 22, 23], a w znacznym stopniu następuje na zasadzie 
efektu występującego zarówno podczas odpylania spalin, jak i ich odazotowa-
nia oraz odsiarczania (zwłaszcza mokrego). 

W drugim wypadku, na przykładzie Polski można wykazać, że brak wiary-
godnych danych o zawartości rtęci w węglu, może prowadzić do przeszacowa-
nia emisji, kiedy te szacunki opiera się na wskaźnikach. Na rysunku 2.5 
przedstawiono kształtowanie się starych i nowych statystyk GUS, dotyczących 
rocznej emisji rtęci do atmosfery w Polsce. Na rysunku widoczne są też zmiany 
w użytkowaniu węgla (kamiennego i brunatnego) w polskiej gospodarce  
w ostatnich latach (w przeliczeniu na energię zawartą w węglu) [24]. Wyraźny 
spadek emisji rtęci, wykazywany przez GUS do roku 2013, szczególnie po roku 
2010, nie znajduje odzwierciedlenia w wyraźnym spadku zużycia węgla  
w Polsce. Dodatkowo w tym okresie trudno szukać innych uzasadnień tak 
znacznego spadku emisji rtęci w Polsce, takich jak: intensywne działania  
w zakresie ochrony środowiska i redukcji emisji innych zanieczyszczeń do 
atmosfery w energetyce (dające wpływ efektu towarzyszącego na emisję rtęci), 
czy też działania w górnictwie (rozszerzanie wzbogacania węgla w kopalniach  
– jako metody redukcji zanieczyszczenia węgli handlowych rtęcią [19, 20].  

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że przez lata zawy-
żano statystyki dotyczące emisji rtęci do atmosfery, głównie z powodu braku 
miarodajnych danych wejściowych. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce 
głównym źródłem tej emisji – ponad 90% [25], jest spalanie węgla. Należy przy 
tym pamiętać, że te nierzetelne dane przez wiele lat wypaczały obraz Polski na 
arenie europejskiej i międzynarodowej.  
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Rys. 2.5. Kształtowanie się starych i nowych statystyk GUS, dotyczących rocznej emisji 
rtęci do atmosfery w Polsce w ostatnich kilku dekadach 

Zawartość rtęci w węglu wyraża się w częściach na miliard (part per billion  
– ppb, tj. w μg/kg) lub też częściach na milion (part per million – ppm, tj. 
mg/kg). Nie jest to zatem duża zawartość. Rtęć jest pierwiastkiem zawartym  
w różnych surowcach naturalnych, wykorzystywanych przez człowieka.  
W niektórych wypadkach zawartość rtęci jest znacznie większa w tych surow-
cach niż w węglu [26]. Problem zawartości rtęci w węglu wynika natomiast ze 
skali produkcji i zużycia węgla w świecie – obecnie około 8 mld Mg rocznie.  

W tabeli 2.1 przedstawiono dane dotyczące zawartości rtęci w węglach 
produkowanych w różnych krajach świata [27]. Wydaje się, że są to aktualnie 
najbardziej wiarygodne dane, z zastrzeżeniem jednak, że nie pochodzą z badań 
wykonanych według tych samych zasad i nie zawsze dotyczą węgli, które 
rzeczywiście są spalane. Cytowane źródła danych pochodzą, z nielicznymi 
wyjątkami, z ostatnich kilku lat. Dane o zawartości rtęci w różnych węglach 
pochodzą z dokumentu roboczego, określającego najlepsze dostępne techniki 
redukcji emisji rtęci z instalacji spalania węgla – elektrownie zawodowe  
i przemysłowe. Jest to dokument przygotowywany, zgodnie z artykułem 8 
Konwencji Minamata [8].  

Jak już wspomniano, w większości przypadków zawartość rtęci w węglu nie 
jest duża, chociaż istnieją wyjątki, np. w niektórych węglach ukraińskich 
zawartość rtęci wynosi 2500 μg/kg, a wyjątkowo nawet 25 500 μg/kg [28]. 
Skala emisji rtęci z procesów użytkowania węgla wynika głównie z faktu, że jest 
on bezpośrednio spalany lub poddawany innym procesom termicznym, np. 
koksowniczym. Z uwagi na jej właściwości, praktycznie cała rtęć zawarta  
w węglu ulatnia się.  
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Należy podkreślić, że aktualnie brak jest norm i regulacji dotyczących  
zawartości rtęci w węglu zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

Tabela 2.1. Zawartość rtęci w węglu (mg/kg) [27] 

Kraj Typ węgla Średnia dla wszystkich próbek Zakres 

Australia bitumiczny 0,075 0,01–0,31 

Argentyna bitumiczny 0,19 0,02–0,96 

Botswana bitumiczny 0,10 0,04–0,15  

Brazylia 
bitumiczny 

subbitumiczny 
0,20 
0,3 

0,04–0,81 
0,06–0,94 

Kanada – 0,058 0,033–0,12 

Chile 
bitumiczny 

subbitumiczny 
0,21 

0,033 
0,03–2,2 

0,022–0,057 

Chiny bitumiczny/subbitumiczny 0,17 0,01–2,248 

Kolumbia subbitumiczny 0,069 >0,02–0,17 

Czechy 
węgiel brunatny 

bitumiczny 
0,338 
0,126 

<0,03–0,79 
0,03–0,38 

Egipt bitumiczny 0,12 0,02–0,37 

Francja bitumiczny 0,044 0,03–0,071 

Niemcy 
bitumiczny 

węgiel brunatny 
 

0,05 
0,7–1,4 

maks. 0,09 

Węgry 
bitumiczny 

subbitumiczny 
węgiel brunatny 

0,354 
0,138 
0,242 

0,091–1,2 
0,04–0,31 
0,075–0,44 

Indie 
bitumiczny 

węgiel brunatny 
0,106 
0,071 

0,02–0,86 
0,053–0,093 

Indonezja 
węgiel brunatny 0,11 0,02–0,19 

subbitumiczny 0,03 0,01–0,05 

Iran bitumiczny 0,168 0,02–0,73 

Japonia bitumiczny 0,0454 0,01–0,21 

Kazachstan bitumiczny 0,08 <0,03–0,14 

Nowa Zelandia 
bitumiczny 

subbitumiczny 
0,073 
0,082 

0,03–0,1 
0,062–0,13 

Mongolia bitumiczny 0,097 0,02–0,22 

Peru antracyt + bitumiczny 0,27 0,04–0,63 

Filipiny subbitumiczny 0,04 <0,04–0,1 

Polska bitumiczny 0,085 0,013–0,163 

Rumunia 
węgiel brunatny 
+ subbitumiczny 

0,21 0,07–0,46 

Rosja bitumiczny/subbitumiczny 0,12 <0,02–0,25 

Słowacja 
bitumiczny 

węgiel brunatny 
0,08 

0,057 
0,03–0,13 
0,032–0,14 

RPA – 0,157 0,023–0,1 

Tanzania bitumiczny 0,12 0,03–0,22 

Tajlandia węgiel brunatny 0,137 0,02–0,6 

Turcja węgiel brunatny 0,12 0,03–0,66 

Wielka Brytania bitumiczny 0,216 0,012–0,6 

USA 

subbitumiczny 0,1 0,01–8,0 

węgiel brunatny 0,15 0,03–1,0 

bitumiczny 0,21 <0,01–3,3 

antracyt 0,23 0,16–0,30 

Wietnam antracyt 0,348 <0,02–0,34 

Zambia bitumiczny 0,6 <0,03–3,6 

Zimbabwe bitumiczny 0,08 <0,03–0,15 
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2.4. Drogi przedostawania się rtęci do środowiska w procesach 
produkcji węgla 

Czy emisja rtęci z procesów użytkowania (spalania) węgla to jedyny wpływ 
na środowisko rtęci zawartej w węglu? W cyklu życia węgla wydziela się wiele 
etapów, w których można minimalizować analizowany dotychczas wpływ na 
środowisko, czyli emisję rtęci do atmosfery. Wspomniano już o redukcji emisji 
rtęci na zasadzie efektu towarzyszącego, ale są też rozwijane technologie 
przeznaczone do redukcji emisji rtęci. Są to działania podejmowane przez 
użytkowników węgla. Identyfikowane są zatem inne drogi, oprócz emisji do 
atmosfery, przedostawania się rtęci do środowiska: z pyłami, gipsami, ściekami, 
żużlem itp. Zachodzi pytanie, czy w fazie produkcji węgla nie występują też 
strugi przenoszące rtęć do innych elementów środowiska niż atmosfera? 

Z metod minimalizacji emisji rtęci do atmosfery, przed procesem użytko-
wania węgla, wymienia się jego wzbogacanie [19, 20, 21, 22, 23]. Po przejściu 
przez procesy wzbogacania węgiel charakteryzuje się najczęściej zmniejszoną 
zawartością różnych zanieczyszczeń, czy to występujących w złożu, w pokła-
dzie węgla, czy to pochodzących ze skał otaczających pokłady węgla lub też 
będących pochodną stosowania technik górniczych (drewno, metal, piasek). 
Urobek węglowy, pozbawiony balastu w postaci niepalnych zanieczyszczeń 
węgla, charakteryzuje się najczęściej większą wartością opałową niż węgiel 
surowy. Stąd pozostałości zanieczyszczeń węgla, w tym zawartość rtęci, odnie-
sione do wartości opałowej węgla wzbogaconego, stają się dodatkowo propor-
cjonalnie mniejsze niż w przypadku węgla surowego. Analizuje się również 
stosowanie innych technik, mających na celu zmniejszenie zawartości rtęci 
węglu, np. niskotemperaturowej pirolizy węgla.  

Wszystkie te procesy muszą mieć więcej niż jeden produkt. W przypadku 
procesów wzbogacania mówi się wprost o koncentracie – produkcie handlo-
wym i odpadach. Należy zadać pytanie, a znajduje ono uzasadnienie w artykule 
9. Konwencji Minamata (Releases – Uwolnienia), czy rtęć zawarta w węglu 
handlowym to jedyny problem dla środowiska (emisja), czy też należy przyj-
rzeć się np. odpadom z procesów wzbogacania węgla pod kątem zawartości 
rtęci i ryzyka środowiskowego [29, 30]? Procesy przemysłowe (w tym wzboga-
canie węgla) nie są procesami zachodzącymi ze skutecznością równą 100%. 
Zawsze występują straty węgla w odpadach, a w niektórych wypadkach, 
dodatkowo uzasadnionych ekonomicznie, mogą one być duże. Znane problemy 
z samozapłonem odpadów ze wzbogacania węgla, rodzą pytanie, jak zachowuje 
się rtęć zawarta w odpadach i w pozostałym w nich węglu? Samozapłon może 
wystąpić też podczas składowania węgla, a także jego transportu na duże 
odległości. Powstaje pytanie czy długotrwałe składowanie węgla i nieunikniony 
wpływ na składowisko czynników atmosferycznych (wiatr, opady) nie powodu-
je zagrożeń związanych z zawartością rtęci w węglu? 

Nie ulega wątpliwości, że głównym wpływem na środowisko, obecnie ana-
lizowanym, będącym pochodną obecności rtęci w węglu, jest emisja rtęci do 
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atmosfery. Osiągnięto już na tyle duży postęp technologiczny, że emisję tę 
można zmniejszyć nawet więcej niż o 90% w stosunku do spalania węgla bez 
żadnych instalacji ochronnych [21]. Wyczerpujące, wsparte propozycją działań 
zapobiegawczych lub remediacyjnych, rozpoznanie wyzwań związanych  
z rtęcią, jakie mogą pojawić się na etapie produkcji węgla, a innych niż emisja, 
wpłynie na poprawę „wizerunku” tego nośnika energii i przyczyni się do 
zmniejszenia problemów dotyczących obecności rtęci w użytkowanym węglu. 
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3. ZAGADNIENIA ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ ZAWARTOŚCI 
RTĘCI W WĘGLU 

 

Anna Michalska, Michał Wichliński 

3.1. Metody i procedury oznaczania rtęci 

W polskich normach opisano metodykę oznaczania zawartości rtęci w wo-
dzie i ściekach, powietrzu atmosferycznym oraz w węglu. W celu oznaczania 
zawartości rtęci zgodnie z tymi normami, stosuje się różne metody pobierania 
próbek do analizy, a następnie różnorodne sposoby ich przygotowywania czy 
mineralizacji. Końcowy etap każdej analizy to oznaczanie rtęci metodą spek-
trometrii absorpcyjnej, fluorescencyjnej lub techniką zimnych par itd. Oznacza-
nie zawartości rtęci można wykonywać według: 
● w wodzie: PN-EN 1483:2000 Jakość wody – Oznaczanie rtęci (wycofana);  

zastępuje ją PN-EN 1483:2007 Jakość wody – Oznaczanie rtęci – Metoda  
z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej (tylko w wersji  
oryginalnej); PN-EN 12338:2001 Jakość wody – Oznaczanie rtęci – Metody  
ze wzbogaceniem przez amalgamację, PN-EN ISO 12846:2012 Jakość wody  
– Oznaczanie rtęci – Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) ze 
wzbogacaniem lub bez wzbogacania, 

● w powietrzu: PN-72/Z-04040 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie  
zawartości par rtęci; PN-90/Z-04133.06 Ochrona czystości powietrza – Bada-
nia zawartości rtęci i jej związków – Oznaczanie par rtęci w powietrzu  
atmosferycznym (imisja) metodą zimnych par absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej i PN-EN 13211:2002 Jakość powietrza – Emisja ze źródeł stacjonar-
nych – Manualna metoda oznaczania stężenia rtęci całkowitej (wycofana); 
zastępuje ją PN-EN 13211:2006 Jakość powietrza – Emisja ze źródeł stacjo-
narnych – Manualna metoda oznaczania stężenia rtęci ogólnej, 

● w węglu kamiennym i brunatnym: PN-G 04562:1994 Węgiel kamienny  
i brunatny – Oznaczanie zawartości rtęci (norma wycofana); PN-ISO 15237: 
2007 Paliwa stałe. Oznaczanie rtęci całkowitej w węglu, 

● w gazie ziemnym: PN-EN ISO 6978-1:2007 Gaz ziemny – Oznaczanie rtęci  
– Część 1: Pobieranie próbek rtęci metodą chemisorpcji na jodzie. 

Ciągły rozwój technik i możliwości analitycznych, a także optymalne ozna-
czanie pierwiastka, wymagają tworzenia w laboratoriach nowych procedur 
badawczych, opartych na normach, a dotyczących szerszej grupy matryc,  
w których występuje potrzeba oznaczania rtęci, w tym analiz specjacyjnych [1]. 
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3.2. Aparatura analityczna umożliwiająca oznaczanie rtęci 

Producenci aparatury chemicznej prześcigają się w konstruowaniu coraz do-
skonalszych urządzeń, sprzyjających pracy analityków. W nowoczesnej aparatu-
rze badawczej zastosowano liczne ulepszenia, wpływające na jakość i szybkość 
pomiaru. Większość zalet współczesnych analizatorów przedstawiono w tabeli 
3.1. Wśród dostępnych obecnie na rynku analizatorów rtęci można zaobserwo-
wać istotną przewagę amalgamacji, termicznej dekompozycji związków rtęci  
i oznaczanie pierwiastka metodą spektrometrii absorpcji atomowej. 

Tabela 3.1. Atrybuty współczesnych analizatorów rtęci (oprac. własne) 

Atrybut Opis 
Analiza materiału 
wyjściowego 

bezpośredni pomiar rtęci bez potrzeby mineralizacji z użyciem kwasów, co oznacza większe  
bezpieczeństwo pracy i mniejsze narażenie na niebezpieczne odczynniki 

Wysoka wydajność 
krótki czas analizy i często automatyczna, bezobsługowa analiza serii próbek przy wbudowanym 
autosamplerze 

Niskie limity detekcji wynikające z połączenia innowacyjności pomiaru z unikalną optyką 

Wyniki niezależne 
od matrycy  

badania zarówno próbek ciekłych, jak i stałych, czasem przystawka do gazów; nie ma znaczenia rodzaj 
matrycy; ta sama metoda może być użyta do próbki organicznej i nieorganicznej; próbki: środowiskowe, 
geochemiczne, petrochemiczne, żywnościowe, kliniczne i polimery 

Łatwość obsługi  ograniczone do niezbędnego minimum działanie operatora i intuicyjne oprogramowanie 
Niskie koszty  
eksploatacji  

oszczędność kosztów obsługi w porównaniu do tradycyjnych metod, wynikająca z ograniczeń zużycia 
odczynników i krótkiego czasu pomiaru 

Zgodność  
z metodami US EPA  
i ASTM  

zgodność z respektowanymi na całym świecie procedurami Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań  
i Materiałów (American Society for Testing and Materials – ASTM) i Amerykańskiej Agencji Ochrony 
Środowiska (Environmental Protection Agency – US EPA) 

Łatwa konserwacja  
wszystkie części układu pomiarowego (np. komora spalania, amalgamator, układ optyczny) są łatwo 
dostępne do rutynowego czyszczenia i konserwacji 

Urządzenia spotykane w laboratoriach badawczych służące do oznaczania 
rtęci między innymi to: 
● spektrofotometry absorpcji atomowej, wyposażone w lampę z katodą rtęcio-

wą i przystawkę do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie otwar-
tym, 

● spektrofotometry absorpcji atomowej, przeznaczone do oznaczania rtęci 
techniką amalgamacji par rtęci, wyposażone w niskociśnieniową lampę rtę-
ciową, blok kuwet pomiarowych, piec, katalizator, łódeczki do próbek, 

● spektrofotometry absorpcji atomowej w wersji płomieniowej, 
● spektrofotometry absorpcji atomowej z kuwetą grafitową, 
● spektrofotometry atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem  

w plazmie ICP-AES lub spektrometrią mas ICP-MS, 
● analizatory rtęci w ciałach stałych, cieczach i gazach – gama produktów, 

począwszy od przenośnych analizatorów rtęci, a skończywszy na urządze-
niach umożliwiających stały monitoring rtęci on line [2] itd. 

Jakkolwiek doskonałe urządzenia posiada laboratorium, to nie do przece-
nienia jest rola doświadczonego chemika-analityka, który jest w stanie prowa-
dzić kontrolę procesu, sterować jakością badań i weryfikować poprawność 
uzyskanego wyniku. 
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3.3. Metody analityczne stosowane do próbek stałych, 
ciekłych i gazowych 

W celu oznaczania rtęci w próbkach środowiskowych różnego pochodzenia, 
opracowano szereg instrumentalnych technik i metod analitycznych. 

Normy Polskie opisują sposoby oznaczania zawartości rtęci w różnych me-
diach (podrozdział 3.1). Do oznaczania rtęci można stosować tzw. hopkalit, na 
którym zostaje zatrzymana rtęć, a następnie przeprowadza się rtęć do roztwo-
ru. W przypadku oznaczania rtęci w wodach i ściekach, przed wykonaniem 
oznaczania należy przeprowadzić tzw. mineralizację próbki – wszelkie połącze-
nia rtęci przeprowadza się w jony rtęciowe. Natomiast, stosując metodę zim-
nych par, po mineralizacji, próbkę zadaje się roztworem chlorku cynawego, 
który redukuje rtęć z drugiego stopnia utlenienia do rtęci metalicznej. 

Szerokie możliwości, które stwarza metoda absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej – ASA (ang. AAS), zostały także wykorzystane do oznaczania zawar-
tości rtęci i jest to technika najczęściej wykorzystywana do badania tego 
pierwiastka [3]; może ona być również sprzężona z innymi dostępnymi techni-
kami, na przykład 
● AAS – technika płomieniowa spektrometrii absorpcji atomowej, 
● AAS – technika płomieniowa/emisja, 
● AAS – generacja wodorków/zimne pary, 
● AAS – technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa), 
● AAS – do oznaczania rtęci w próbkach stałych i ciekłych z wykorzystaniem 

techniki amalgamacji, 
● AAS – z atomizacją elektrotermiczną. 

Wśród innych metod oznaczania rtęci można wyróżnić między innymi 
● spektroskopię zeemanowską z wysokoczęstotliwościową modulacją polaryza-

cji światła, 
● ICP – technikę atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem w plazmie, 
● ICP-QMS – spektrometrię mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie  

i analizatorem kwadrupolowym, 
● CV-AFS – fluorescencyjną spektroskopię atomową z generacją zimnych par, 
● woltamperometrię, 
● NAA – analizę aktywacji neutronowej.  

Oprócz możliwości oznaczania rtęci całkowitej, po przeprowadzeniu do te-
go stanu wszystkich dostępnych w próbce form rtęci, istnieją i stale rozwijane 
są metody preparatyki próbek do oznaczania specjacyjnego, czyli do określania 
jakościowego i ilościowego różnych form rtęci. Opracowano dotąd między 
innymi ekstrakcję sekwencyjną, która pozwoliła na oznaczanie pięciu odmien-
nych frakcji rtęci, różniących się biodostępnością i mobilnością w środowisku. 
Jest ona jedną z nielicznych w świecie procedur ekstrakcji sekwencyjnej rtęci, 
która z powodzeniem może być wykorzystana do analizy próbek środowisko-
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wych, aczkolwiek tych nie poddanych silnej antropopresji. Stosowaną  
w pomiarach rtęci, na wylocie z instalacji oczyszczania spalin w elektrowniach  
i elektrociepłowniach, jest też metoda „Hydro-Ontario” [4], która pozwala 
oznaczać specjacyjne formy rtęci, czyli Hg0 i Hg2+. 

Podsumowując, współczesna nauka oferuje możliwości łączenia nowoczes–
nych technik analitycznych oznaczania rtęci w próbkach środowiskowych,  
a optymalizacja metodyki oznaczania rtęci stale leży w sferze zainteresowań 
kręgu analityków-chemików. 

3.4. Metody badawcze i urządzenia pomiarowe zastosowane 
w projekcie 

Badania próbek węgla i odpadów powstających w trakcie wydobywania 
oraz przeróbki węgla obejmowały oznaczanie zawartości rtęci całkowitej (Hg) 
metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem par (CV-AAS), 
które przeprowadzały trzy laboratoria (dwa spośród nich podlegają corocznej 
ocenie zgodności Polskiego Centrum Akredytacji) oraz oznaczanie zawartości 
rtęci metodą spektroskopii zeemanowskiej z wysokoczęstotliwościową modu-
lacją polaryzacji światła, które wykonywało jedno laboratorium. 

Jedną z metod oznaczania zawartości rtęci całkowitej [5] w próbkach ba-
dawczych projektu była amalgamacja par rtęci, po termicznym rozkładzie 
próbki w rurze ceramicznej i detekcji za pomocą niedyspersyjnego dwuwiąz-
kowego systemu absorpcji atomowej z generacją zimnych par. W oparciu o tę 
metodę pracują spektrofotometry absorpcji atomowej, wyposażone w nisko-
ciśnieniową lampę rtęciową, złote złoże amalgamatora, blok kuwet pomiaro-
wych, piece wysokotemperaturowe oraz katalizator. W trzech z czterech 
laboratoriów biorących udział w badaniach stosowano analizator MA-2000 
firmy Nippon Instrument Corporation (fot. 3.1). 

 

Fot. 3.1. Analizator rtęci MA-2000 firmy Nippon Instrument Corporation 
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Analizator rtęci MA-2000 jest to zautomatyzowany system do pomiaru  
ilości rtęci w ciałach stałych, gazach i cieczach, przez spalenie próbki (lub jej 
wyparowanie). Zastosowane w analizatorze połączenie pieca wysokotempera-
turowego (do 900°C) i złotego amalgamatora, umożliwia oznaczanie zawartości 
rtęci bezpośrednio z badanego materiału. Uwolniona podczas spalania rtęć jest 
zbierana w formie amalgamatu na złożu pokrytym złotem i po wtórnym 
uwolnieniu termicznym z amalgamatora trafia do układu pomiarowego. Model 
(rys. 3.1) niewymagający żadnego dodatkowego gazu nośnego (jest nim powie-
trze przepuszczone przez filtr węglowy), ani mokrego przygotowania próbki, 
umożliwia łatwy pomiar próbek stałych i ciekłych w krótkim czasie (kilka 
minut). Metoda pozwala uniknąć długiego procesu przygotowania (mineraliza-
cji) próbki, który wpływał na straty analitu, jednocześnie zużywał duże ilości 
niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska odczynników chemicznych, energii 
elektrycznej i wody. Rozwiązanie w postaci zatężania par rtęci na złotym 
amalgamatorze wpływa znacząco na obniżenie granicy oznaczalności rtęci  
w stosunku do innych metod stosowanych w analityce chemicznej . Urządzenie 
umożliwia oznaczanie zawartości rtęci w próbkach stałych w zakresie 0,002–
1000 ng. Warunki pomiarów są następujące: 
● spalanie w powietrzu atmosferycznym, 
● temperatura procesu 800–950°C/czas ~240 s, 
● czas pełnego cyklu (spalanie, pomiar i chłodzenie) ~560 s, 
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● stosowanie buforu o pH 7,00 ±0,05, 
● stosowanie zasypek ułatwiających spalanie (eliminują niekorzystne dla 

detekcji produkty spalania) – aktywowany tlenek węgla oraz mieszanina wę-
glanu sodu Na2CO3 i wodorotlenku wapnia Ca(OH)2, 

● absorbcja atomowa dla fali o długości 254 nm. 

Inną metodą oznaczania zawartości rtęci w badaniach przeprowadzonych 
w ramach projektu była analiza, w której wykorzystano spektrometr firmy  
LUMEX, model RA-915+ [7]. Umożliwia on oznaczanie zawartości rtęci zarówno 
w ciałach stałych, jak i w cieczach oraz gazach. W tych ostatnich pomiar doko-
nywany jest on line. Spektrometr działa w oparciu o zasadę pomiaru stężenia 
rtęci, prowadzonego z zastosowaniem spektroskopii zeemanowskiej z wysoko-
częstotliwościową modulacją polaryzacji światła, bez konieczności akumulacji 
rtęci, np. na złotym sorbencie. Dla oznaczania zawartości rtęci w próbkach 
węgli (ciała stałe) spektrometr zestawiono z przystawką RP-91C, umożliwiającą 
spalanie próbek węgla i transport gazów do układu pomiarowego spektrome-
tru. Układ pomiarowy pokazano na fotografii 3.2. 

 

Fot. 3.2. Spektrometr do oznaczania zawartości rtęci Lumex RA-915+  
z przystawką RP-91C 

Technika pomiaru polega na wprowadzeniu próbki o znanej masie, na ły-
żeczce kwarcowej, do nagrzanej komory spalania, gdzie ulega ona spaleniu  
w temperaturze 800°C. Taki wybór temperatury panującej w komorze spalania 
gwarantuje całkowitą dekompozycję i przejście do fazy gazowej wszystkich 
związków rtęci zawartych w próbce. Uwolniona w postaci atomowej rtęć jest 
oznaczana on line. 

Urządzenie umożliwia oznaczanie zawartości rtęci w próbkach stałych  
w zakresie 0,5–10 000 g/kg. Przed każdą serią pomiarów dokonywano 
kalibracji spektrometru przez porównanie wskazań przyrządu dla materiału 
referencyjnego LECO 502-686 o zawartości Hg 0,110 ±0,011 ppm. W trakcie 
przeprowadzanych badań spektrometr był połączony z układem archiwizacji 
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danych, co pozwalało na bieżącą obserwację i zapis informacji o chwilowych 
wartościach stężenia par rtęci emitowanych podczas każdego oznaczania. Ideę 
pomiaru przedstawia rysunek 3.2.  

 
Rys. 3.2. Zasada działania spektrometru Lumex RA-915+ 

3.5. Optymalizacja procesu analitycznego 

W ramach porównawczych badań międzylaboratoryjnych przeprowadzono 
walidację metody oznaczania rtęci i badania kontrolne próbki materiału 
odniesienia. Pozwoliło to na zweryfikowanie skuteczności metody oznaczania 
rtęci i dała możliwość porównania uzyskiwanych wyników.  

W Laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa przeprowadzono walidację 
metody oznaczania rtęci w oparciu o bezmatrycowe wzorce rtęci (roztwory wodne 
ciekłych wzorców analitycznych) i materiały matrycowe (certyfikowane materiały 
referencyjne). Na podstawie serii roztworów kalibracyjnych rtęci, po kilkukrotnym 
pomiarze każdego wzorca roboczego z serii, sporządzono krzywą kalibracyjną  
o współczynniku regresji równym 0,999 (rys. 3.3). Dla technik oznaczania śladów 
przyjmuje się kryterium liniowości: r > 0,98, co udało się uzyskać. Na podstawie 
krzywej przedstawionej na rysunku 3.3, w metodzie absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej z generowaniem par (CV-AAS), dokonywany jest odczyt wysokości piku 
absorbancji nieznanej próbki, który odnosi się do odpowiadającej wartości rtęci. 
Następnie, z uwzględnieniem masy naważki próbki, odczyt przeliczany jest na 
ostateczny wynik zawartości rtęci w danej próbce.  

Na podstawie dalszych badań, w tym analizy próbki ślepej (blank) i obli-
czeń, określono takie parametry, jak: 
● zakres stosowania metody: 0–12,5 ng Hg, 
● granica wykrywalności rtęci = 0,008 ng, 
● granica oznaczalności rtęci = 0,012 ng. 
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Rys. 3.3. Krzywa kalibracyjna uzyskana w GIG 

Następnie sporządzono dwa wzorce kontrolne o stężeniu 0,01 mg/l Hg,  
z roztworów różnych rodzajów, pochodzących od dwóch różnych producentów: 
jeden z roztworu rtęci w kwasie azotowym stabilizowany jonami chromianowy-
mi (Wz_Cr), a drugi na bazie kwasu solnego w obecności L-cysteiny (Wz_Cys). 
Jako kryterium straty analitu dla składników śladowych przyjęto zakres  
80–120% odzysku wzorca. Na podstawie wielokrotnych powtórzeń pomiarów 
wzorców, określono procentowy odzysk daną metodą, który wyniósł: 
● 105% (Wz_Cr), 
● 98% (Wz_Cys). 

Następnie przeanalizowano materiał referencyjny (LECO 502-686), czyli 
matrycowy materiał odniesienia dla węgla kamiennego, dla którego deklaro-
wana wartość zawartości rtęci wynosiła 0,11 ±0,011 ppm (zakres wartości od 
0,099 do 0,121 ppm). Oznaczanie zawartości rtęci przeprowadzano wielokrot-
nie w celu wyznaczenia takich parametrów, jak: precyzja i dokładność, charak-
teryzujących stosowaną metodę. W tabeli 3.2 przedstawiono podstawową 
statystykę uzyskanych wyników badań.  

Tabela 3.2. Analiza materiału referencyjnego węgla kamiennego 

N ważnych 10 

Średnia 0,117 

Ufność –95% 0,115 

Ufność +95% 0,119 
Mediana 0,117 

Minimum 0,113 
Maksimum 0,122 

Dolny kwartyl 0,116 
Górny kwartyl 0,12 

Percentyl 10 0,113 

Percentyl 90 0,121 
Rozstęp 0,0088 

Odchylenie standardowe 0,0029 
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Na podstawie oznaczania zawartości rtęci we wzorcu matrycowym węgla 
kamiennego oszacowano precyzję metody, wyrażoną wartością współczynnika 
zmienności CV. Współczynnik zmienności obliczono jako iloraz odchylenia 
standardowego i średniej wartości w procentach. Uzyskano CV = 2,5%, gdzie 
jako kryterium dla składników śladowych przyjmuje się CV < 15%. Natomiast 
dokładność metody obliczono jako odzysk materiału referencyjnego (iloraz 
średniej wartości i deklarowanej wartości w procentach). Uzyskano odzysk 
równy 106%, a jako kryterium dla składników śladowych przyjmuje się zakres 
odzysku wzorca 80–120%. Na podstawie powyższych wyliczeń, przyjęto 
zaproponowaną metodę, jako właściwą do badania zawartości rtęci w próbkach 
pobranych w ramach omawianego projektu. 

Zastosowana w Laboratorium Politechniki Częstochowskiej (analizator 
Lumex RA) metoda oznaczania rtęci, ze względu na inny rodzaj analizatora, jak 
również inną technikę, charakteryzowała się odmiennym podejściem do 
walidacji metody. W tabeli 3.3 podano podstawowe zastosowania tej metody  
i graniczne wartości limitu detekcji.  

Tabela 3.3. Podstawowe charakterystyki systemu Lumex 

Rodzaj próbki Dolna granica oznaczania Hg 

Powietrze atmosferyczne 2 ng/m3 

Woda 0,5 ng/l 
Gleba, skały, osady denne 0,5 μg/kg 

Próbki biologiczne 5 μg/kg 

Włosy 20 μg/kg 
Ropa i ropopochodne 50 μg/kg 

Tkanki roślinne 2–10 μg/kg 

Użyte oprogramowanie umożliwiło śledzenie obecnie mierzonych wartości 
i ich przedstawienie w postaci wykresu. Każdy pomiar uważano za zakończony, 
gdy chwilowe stężenie par rtęci osiągnęło wartość zero. Końcowy wynik był 
następnie wyliczany przez scałkowanie pola powierzchni pod krzywą chwilo-
wych wartości zmian stężenia par rtęci. Przykładowy przebieg czasowy emisji 
rtęci, zarejestrowany przez autorów, pokazano na rysunku 3.4. 

 
Rys. 3.4. Przykładowa zmiana w czasie emisji rtęci, zarejestrowana przez spektrometr 

Lumex RA-915+, podczas spalania próbki węgla w przystawce RP-91C 
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W procesie walidacji metody poddano analizie również materiał referen-
cyjny LECO 502-686, a uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że metoda 
ta ma charakter analizy jakościowej i spełnia kryteria metody  oznaczania rtęci 
w próbkach węgla kamiennego.  

3.6. Problemy analityczne i potencjalne błędy 

Wykonywanie badań w różnych laboratoriach wiąże się z koniecznością 
porównywania jakości danych analiz. Dlatego też zorganizowano badania 
porównawcze między laboratoriami, w których wykorzystano materiał refe-
rencyjny węgla kamiennego. W porównaniu wzięły udział trzy laboratoria: 
laboratorium Politechniki Częstochowskiej, laboratorium Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz laboratorium Zakładu Monitoringu Środowiska 
GIG w Katowicach. Celem tego porównania było w szczególności:  
● zebranie danych walidacyjnych zastosowanych metod pomiarowych (patrz 

podrozdział 3.2), 
● wykazanie elementu zaufania do laboratoriów biorących udział w projekcie, 
● potwierdzenie spójności pomiarowej przez laboratoria, 
● zidentyfikowanie ewentualnych różnic między zastosowanymi metodykami 

referencyjnymi. 

Jako podstawę do statystycznej oceny laboratoriów wykorzystano standa-
ryzowany parametr Z-score.  

Wyniki badań materiału referencyjnego wykonane przez laboratoria 
uczestniczące w projekcie, zebrano i obliczono parametry: Xlab – średni wynik 
uzyskany w danym laboratorium, XMlab – średni wynik uzyskany ze wszystkich 
wyników oraz SDMlab – odchylenie standardowe, określone na podstawie 
wyników badań uzyskanych przez uczestników badań porównawczych.  
Następnie dla każdego laboratorium obliczono wartość standaryzowanego 
parametru Z-score ze wzoru  

Z-score = (Xlab – Xmlab)/SDMlab 

Uzyskano następujące bezwzględne wartości: 0,11; 0,31 i 0,01. W oparciu  
o wytyczne IUPAC [8] (Z ≤ 2 – ocena zadowalająca; 2 < Z ≤ 3 – wątpliwa oraz  
Z ≥ 3 – niezadowalająca) zinterpretowano wartości uzyskanego w badaniach 
standaryzowanego Z-score w ocenie laboratoriów jako zadowalającą. Przyjęta 
w skali ocena zadowalająca oznacza, że dane laboratorium wykonuje pomiary 
oznaczania rtęci w węglu prawidłowo. Podsumowując można stwierdzić, że 
przeprowadzone badania porównawcze w zakresie zawartości rtęci w próbce 
materiału referencyjnego węgla kamiennego wskazują, że wszyscy uczestnicy, 
biorący udział w tych badaniach, wykonali pomiary wiarygodnie (współczynnik 
Z-score poniżej 2), a uzyskane w ramach projektu wyniki oznaczań można 
zestawiać ze sobą i włączać do ogólnych obliczeń.  

Niestety, każda metoda, oprócz niewątpliwych zalet, niesie ze sobą ryzyko 
popełnienia błędów w odczycie i w interpretacji uzyskanych wyników.  
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W przypadku metody CVAAS wadą tego typu rozwiązania jest możliwość 
adsorpcji na złotym sorbencie, oprócz rtęci, także innych związków, np. freo-
nów. Rozpoznanie problemu wiąże się z koniecznością stosowania specjalnych 
filtrów. Zakłócać pomiar zawartości rtęci mogą również jony niektórych 
pierwiastków, takich jak: selen, telur, srebro czy złoto, które uniemożliwiają 
rtęci przejście w fazę gazową. Podobnie zachowują się niektóre związki che-
miczne, np. benzen i inne węglowodory aromatyczne, które pochłaniają stru-
mień światła z lampy rtęciowej w takim samym zakresie widma co rtęć [9]. 
Także czas trwania pomiaru może być niekiedy bardzo długi i przeciągnąć się 
do ponad pół godziny. Poza tym złoty sorbent ma silny tzw. efekt pamięci, który 
szczególnie po badaniu próbki o wysokiej zawartości rtęci, powoduje koniecz-
ność przeprowadzenia automatycznego czyszczenia układu pomiarowego  
i wykonania kilku ślepych próbek [10]. 

Zastosowanie analizatora rtęci RA-915+ firmy Lumex, opartego na technolo-
gii efektu Zeemana, który pozwala na rezygnację z konieczności akumulowania 
rtęci na złotym sorbencie, wiąże się jednak z innego rodzaju wyzwaniami anali-
tycznymi. Wadą tej metody jest duża wrażliwość na dym powstający w czasie 
atomizacji próbki węgla, dlatego odważki próbek węgli muszą być stosunkowo 
małe, około 10–20 mg, co z kolei ma znaczący wpływ na istotne rozrzuty wyni-
ków (np. spowodowane brakiem jednorodności próbki, szczególnie w przypadku 
węgla). Wadę tę można niwelować za pomocą specjalnej przystawki, dzięki której 
odważki badanych próbek węgla mogą wynosić 100–200 mg. 

Przeprowadzone porównanie wyników zawartości rtęci w próbkach węgli 
analizowanych za pomocą dwóch analizatorów RA-915+ i MA-2000 wykazało, 
że różnica we wskazaniach dla poszczególnych metod może być znacząca, bez 
dostatecznego poznania obu metod. Prawdopodobieństwo wystąpienia kompli-
kacji może wynikać głównie z naturalnej niejednorodności rozmieszczenia rtęci 
w węglu oraz sposobu pobierania i przygotowywania próbek do analizy zawar-
tości rtęci [11]. Wykorzystywany materiał referencyjny (RM) w walidacji 
metody oznaczania rtęci w węglu kamiennym przed przystąpieniem poszcze-
gólnych laboratoriów do badań i stosowanie RM cyklicznie w bieżących anali-
zach, pozwoliły na wyeliminowanie potencjalnych różnic wyników. 
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4. ZAWARTOŚĆ RTĘCI W WĘGLU KAMIENNYM DO CELÓW 
ENERGETYCZNYCH 

 

Ireneusz Pyka, Krzysztof Wierzchowski 

Do celów energetycznych wykorzystuje się większość produkowanego na 
świecie węgla kamiennego – w latach 2013–2014 było to około 77% produkcji 
wynoszącej około 8 mld Mg [1]. W Polsce w roku 2013 na około 73,9 mln Mg 
zużycia węgla kamiennego ogółem, zużycie węgla kamiennego do celów energe-
tycznych wyniosło około 61 mln Mg, czyli około 83% zużycia ogółem [2].  
W roku 2014 powyższe wartości kształtowały się na podobnym poziomie. 
Część krajowej produkcji jest eksportowana – w roku 2013 i 2014 było to 
odpowiednio około 10,5 mln Mg i około 8,3 mln Mg, w tym węgiel energetyczny 
stanowił odpowiednio około 8,4 mln Mg i 6,3 mln Mg. Jednocześnie do Polski 
importuje się węgiel kamienny. Wolumen importu węgla w kilku ostatnich 
latach wyraźnie przewyższał wolumen eksportu. W latach 2013–2014 nastąpiło 
wyrównanie poziomu eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce. W roku 
2013 import węgla do Polski był taki sam jak eksport i wyniósł około 10,5 mln 
Mg, z czego około 8,3 mln Mg wyniósł import węgla do celów energetycznych. 
W roku 2014 było to odpowiednio 10,3 mln Mg i 7,3 mln Mg [2]. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań zawartości rtęci  
w krajowym węglu kamiennym, przeznaczanym do celów energetycznych. 
Dotyczą one węgla wyprodukowanego i sprzedanego w Polsce w roku 2014, jak 
również węgla eksportowanego. Nie analizowano natomiast struktury eksportu 
węgla z Polski pod względem zawartości rtęci. Dostępne dane ilościowe, 
dotyczące eksportu węgla z Polski [2], nie pozwalają na taki podział. Nie 
analizowano również pod kątem zawartości rtęci węgla kamiennego do celów 
energetycznych, importowanego do Polski.  

Dane pozyskane za rok 2014, przedstawione w dalszej części rozdziału, 
stanowią zbiór zamknięty, to znaczy opisujący całość sprzedaży krajowego 
węgla kamiennego do celów energetycznych w Polsce za jeden rok (z wyjątkiem 
JSW SA, ale z uwzględnieniem produkcji kopalń Knurów i Szczygłowice, które  
w okresie opróbowania funkcjonowały w ramach Kompanii Węglowej SA). 
Odniesienie się do jednego roku wynika z raportowania emisji rtęci w skali 
rocznej. Dodawanie do takiego zbioru kolejnych wartości jest nieuprawnione, 
poszczególne rekordy można tylko weryfikować w oparciu o większą liczbę 
danych. Podobnie zamknięty zbiór będą stanowiły dane charakteryzujące 
sprzedaż krajowego węgla kamiennego do celów energetycznych za rok 2015.  
Z uwagi na cykl wydawniczy dane te nie znalazły się w niniejszej publikacji. 
Dwukrotne opróbowanie, pokrywające dwuletnią sprzedaż wszystkich sorty-
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mentów krajowego węgla kamiennego do celów energetycznych w Polsce, pod 
kątem zawartości rtęci, miało na celu zmniejszenie niepewności informacji  
o zawartości tego zanieczyszczenia w polskich węglach.  

Z produkcją węgla kamiennego wiążą się procesy jego wzbogacania. Zasto-
sowanie tych procesów musi być jednak uzasadnione technicznie i ekonomicz-
nie. Wydobyty węgiel może być i często jest sprzedawany w stanie surowym .  
W praktyce jest on wówczas poddawany wybranym operacjom przeróbki 
węgla, mającym na celu uśrednienie jego jakości i stabilizację zakresu wielkości 
ziaren w produkcie handlowym. W wypadkach, gdy jest to uzasadnione, węgiel 
wzbogaca się. Wzbogacanie węgla ma na celu poprawę jego jakości przed 
użytkowaniem. Dodatkową korzyścią ze wzbogacania węgla i będącego jego 
wynikiem zmniejszenia w nim ładunku zanieczyszczeń, jest zmniejszenie 
kosztu transportu paliwa węglowego, co ma znaczenie, zwłaszcza przy trans-
porcie węgla na duże odległości [3]. Użytkowanie węgla wzbogaconego, charak-
teryzującego się wysokimi parametrami jakościowymi, sprzyja poprawie 
sprawności procesów konwersji energii chemicznej węgla na inne formy 
energii. Ponadto użytkowanie takiego węgla odbywa się przy mniejszych 
kosztach działań niwelujących wpływy środowiskowe wytwarzania energii  
i przy mniejszych innych składowych kosztów eksploatacyjnych u użytkowni-
ków węgla [3]. 

Wzbogacanie węgla jest zaliczane do metod redukcji emisji rtęci na etapie 
przed jego spalaniem (precombustion) [4, 5, 6, 7]. Należy jednak zaznaczyć  
– temat ten szerzej został omówiony w rozdziale 5 – że wpływ wzbogacania na 
zawartość rtęci w węglu kamiennym do celów energetycznych zależy przede 
wszystkim od charakterystyki technologicznej węgla. W wielu analizowanych 
poniżej danych, zawartość rtęci w węglu surowym z jednej kopalni (złoża) jest 
mniejsza, często znacznie, niż w węglu wzbogaconym z innej kopalni (złoża). 
Wartości oznaczań zawartości rtęci w produktach handlowych, analizowane  
w dużej masie, nie uprawniają, w wypadku małej zawartości rtęci w węglu, do 
wnioskowania, że wartości te dotyczą węgla, który poddano procesom wzboga-
cania.  

4.1. Sprzedaż i wykorzystywanie węgla kamiennego do celów 
energetycznych w Polsce 

W tabeli 4.1 zamieszczono dane o sprzedaży i głównych odbiorcach węgla 
kamiennego w Polsce za lata 2013–2014 [2, 8]. Z uwagi na temat publikacji 
wyróżniono sprzedaż węgla kamiennego do celów energetycznych. W świecie, 
w wielu wypadkach produktem węglowym, opuszczającym kopalnię czy zakład 
przeróbczy, jest właściwie jeden sortyment. Sortyment węgla to klasa ziarnowa 
węgla o wielkościach ziaren dostosowanych do potrzeb odbiorców i operacji 
związanych z handlem węglem [9]. W Polsce, w prawie wszystkich kopalniach 
(zakładach przeróbczych) węgla energetycznego, produkuje się wiele sorty-
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mentów. Różnią się one zarówno zakresem wielkości ziaren węglowych w nich 
zawartych, jak i zakresem/stopniem wzbogacenia węgla, czyli wartościami 
parametrów jakościowych węgla (głównie: popiół, zawartość siarki, zawartość 
części lotnych, zawartość wilgoci i wartość opałowa). Ponadto praktycznie 
każda kopalnia kieruje swój węgiel do różnych odbiorców, mających różne 
wymagania odnośnie do zakresu wielkości ziaren w produktach handlowych 
(sortymenty), jak i do jakości węgla. Ten fakt zdeterminował sposób oceny 
zawartości rtęci w węglach kamiennych do celów energetycznych , produkowa-
nych w Polsce i sposób pobierania próbek dla potrzeb tej oceny, co szczegółowo 
omówiono poniżej.  

Tabela 4.1. Struktura sprzedaży węgla kamiennego produkowanego w Polsce w latach 
2013–2014 [2, 8] 

Wyszczególnienie  

Sprzedaż węgla w 2013 r. Sprzedaż węgla w 2014 r. 

mln Mg 
% całości  
produkcji 

% węgla do celów  
energetycznych 

mln Mg 
% całości  
produkcji 

% węgla do celów 
energetycznych 

Sprzedaż węgla ogółem  77,49 100 – 70,30 100 – 

Sprzedaż węgla do celów energetycznych ogółem 64,94 83,8 100 58,00 82,5 100 

Sprzedaż w kraju  66,94 86,3 – 61,95 88,1 – 

w
 ty

m
: 

do energetyki zawodowej  36,35 47,1 56,0 34,41 48,9 59,3 

do energetyki przemysłowej  1,87 2,3 2,9 1,99 2,8 3,4 

do ciepłowni przemysłowych i komunalnych  4,45 5,9 6,9 4,2 6,0 7,2 

do innych odbiorców przemysłowych  0,57 0,8 0,9 0,51 0,7 0,9 

do pozostałych odbiorców w kraju  13,34 16,5 20,4 10,53 15,0 18,2 

Sprzedaż węgla energetycznego w kraju  56,58 73,0 87,1 51,64 73,5 89 

do koksowni  10,36 13,7 – 10,31 14,6 – 

Eksport  10,55 13,7 – 8,35 11,9 – 

w
 ty

m
: 

węgiel do celów energetycznych 8,36 10,8 12,9 6,36 9,0 11,0 

węgiel do koksowania 2,19 2,9 – 1,99 2,9 – 

W tabeli 4.2 zamieszczono wymagania dotyczące sortymentów węgla ka-
miennego, zawarte w Polskiej Normie [10]. Dotyczą one tylko wymiarów 
górnych i dolnych ziaren w produkowanych sortymentach. Zestawienie nie 
wyczerpuje listy sortymentów, gdyż produkowane są również inne sortymenty 
z listy tzw. sortymentów połączonych [10].  

Tabela 4.2. Granice wielkości ziaren w zasadniczych sortymentach węgla kamiennego [10] 

Sortyment Wymiar ziarna, mm 

grupa nazwa symbol górny dolny 

Grube 

kęsy Ks nie normalizuje się powyżej 125 
kostka I Ko I 200 125 

kostka II Ko II 125 63 

kostka Ko 200 63 
orzech I O I 80 40 

orzech II O II 50 25 
orzech O 80 25 

Średnie 

groszek I Gk I 31,5 16 

groszek II Gk II 20 8 
groszek Gk 31,5 8 

Drobne drobny Dr 50 0 

Miałowe 
miał I M I 31,5 0 

miał II M II 20–10 0 

Mułowe 
pył P 

1 0 
muł Mu 
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Można dokonać uogólnienia, że sortymenty grube (kęsy, kostki, orzechy)  
i średnie (groszki) są kierowane głównie do odbiorców indywidualnych  
z gospodarstw domowych oraz częściowo do sektora komunalnego i do prze-
mysłu – w tabeli 4.1 są to kategorie: „pozostali odbiorcy w kraju”, „inni odbior-
cy przemysłowi” oraz „ciepłownie komunalne”. Odbiorcy węgla z pozostałych 
kategorii to głównie odbiorcy miałów.  

Prawie 50% rocznej sprzedaży węgla kamiennego w Polsce (tab. 4.1) przy-
pada na energetykę zawodową. Stanowi to prawie 60% sprzedaży węgla do 
celów energetycznych. Są to prawie wyłącznie miały w ilości około 36 mln Mg 
(2014 r.). Dużymi odbiorcami miałów są odbiorcy mieszczący się w katego-
riach: „energetyka przemysłowa” i „ciepłownie przemysłowe”. Wcześniejsze 
badania wykazały, że produkowane w Polsce miały to w dużym stopniu węgiel 
surowy – niewzbogacony [11]. Najczęściej w zakładach przeróbczych kompo-
nowane są mieszanki energetyczne (miały), składające się z różnych produktów 
międzyoperacyjnych zakładu przeróbczego (produktów wzbogacania węgla  
i węgla surowego). Stąd przyjęcie założenia, że w wypadku produkcji w danej 
kopalni mieszanek energetycznych, na zawartość rtęci badane będą ich pod-
stawowe komponenty. Pewna część miałów, głównie wzbogaconych, trafia  
w ostatnich latach również do sektora gospodarstw domowych („pozostali 
odbiorcy w kraju”). 

Ponad 10 mln Mg węgla rocznie zużywają gospodarstwa domowe, co sta-
nowi około 15% całkowitej sprzedaży węgla kamiennego w polskiej gospodar-
ce w roku 2013 i ponad 18% sprzedaży węgla kamiennego do celów 
energetycznych. W strukturze zużycia energii w gospodarstwach domowych  
w Polsce spożytkowanie węgla zabezpiecza 29% całkowitych potrzeb tego 
sektora i jest to ewenement w Unii Europejskiej. W kolejnych krajach w rankin-
gu udziału węgla w zaspokajaniu potrzeb energetycznych gospodarstw domo-
wych, tj. Bułgarii i Irlandii, udział węgla wynosi już tylko około 7% [12].  
W wypadku tych odbiorców istnieje bardzo duże zróżnicowanie sortymentowe 
wykorzystywanego węgla. Jak wspomniano, głównie do tego sektora adreso-
wane są sortymenty z grup sortymentów grubych i średnich. Z powodu bardzo 
niskich kosztów pozyskiwania ciepła w gospodarstwach domowych wykorzy-
stuje się również muły [13]. Duże zapotrzebowanie na paliwo węglowe  
w gospodarstwach domowych, przy ograniczonej, niewystarczającej podaży 
sortymentów średnich i grubych (w 2014 r. około 7,5 mln Mg, przy wyłączeniu 
z tej liczby około 0,5 mln Mg eksportu tych sortymentów [2]), pomimo importu 
węgla do produkcji tych sortymentów, powoduje, że w tym sektorze są również 
wykorzystywane miały. Istnieją już konstrukcje kotłów centralnego ogrzewania 
dla gospodarstw domowych, dostosowane do tego typu paliwa [13, 14]. Ciepło 
pozyskane podczas spalania miałów, z uwagi na ich cenę, jest też tańsze niż  
w wypadku spalania sortymentów średnich i grubych [13]. 

Należy podkreślić, że dla gospodarstw domowych przeznaczone jest paliwo 
węglowe najwyższej jakości – wzbogacone, może z wyjątkiem niektórych 
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mułów. Kopalnie nie sprzedają sortymentów grubych i średnich wydzielonych 
bezpośrednio z węgla surowego. Muły natomiast są specyficznym produktem 
kopalń. Z uwagi na dużą zawartość wilgoci, powodującą trudności z transpor-
towalnością węgla, nie zawsze są chętnie odbierane przez dużych odbiorców 
przemysłowych – kłopoty w fazie nawęglania kotłów. Z uwagi na niską cenę,  
a co za tym idzie, niski koszt produkcji ciepła [13], stanowią atrakcyjne paliwo 
dla gospodarstw domowych, chociaż ich spalaniu towarzyszy największa,  
w porównaniu z innymi sortymentami, emisja zanieczyszczeń do atmosfery [15].  

Z uwagi na strukturę sortymentową sprzedaży węgla, dane o zawartości 
rtęci w polskim węglu kamiennym do celów energetycznych w roku 2014 (oraz 
pozostałe pozyskane dane o jakości węgla w pobranych próbkach) zaprezento-
wano i omówiono poniżej dla całej populacji pobranych próbek oraz dla 
następujących grup sortymentowych (produktów handlowych i komponentów 
tych produktów): sortymenty grube, sortymenty średnie, miały oraz muły  
(z innymi produktami). 

4.2. Zakres i metodyka przeprowadzonych prac badawczych 
i analitycznych 

W niniejszym opracowaniu za węgiel kamienny do celów energetycznych 
uważany jest węgiel sprzedawany jako węgiel energetyczny, niezależnie od jego 
typu. Zamieszczone i omówione w tym rozdziale wyniki dotyczą węgla z 31 
aktywnych w roku 2014 kopalń (ruchów) węgla kamiennego w Polsce (oprócz 
kilku kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA), produkujących głównie lub 
wyłącznie węgiel kamienny do celów energetycznych, to znaczy: kopalń wcho-
dzących w skład Kompanii Węglowej SA i Katowickiego Holdingu Węglowego 
SA, Tauronu Wydobycie SA, kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA oraz zakła-
dów górniczych Silesia i Siltech.  

Zakres prac obejmował: 
● uzgodnienie w kopalniach (ruchach w wypadku kopalń połączonych) miejsc  

i sposobu pobrania oraz liczby pobranych próbek produktów finalnych węgla 
lub ich najważniejszych komponentów, w zależności od struktury sprzedaży 
węgla w poszczególnych kopalniach, zwłaszcza w zakresie produktów miało-
wych,  

● pobranie próbek produktów finalnych węgla lub ich najważniejszych kompo-
nentów w poszczególnych kopalniach produkujących węgle energetyczne, 
przez opróbowanie strug węgla zgodnie z obowiązującymi normami, 

● wykonanie oznaczań wybranych parametrów jakościowych pobranych próbek, 
● ocenę rozkładu zawartości rtęci i innych parametrów jakościowych w polskim 

węglu kamiennym do celów energetycznych sprzedanym w jednym roku, 
● ocenę ładunku rtęci w węglach energetycznych produkowanych w Polsce,  

z rozbiciem na głównych odbiorców węgla energetycznego w Polsce, 
● analizy statystyczne: zależności między zawartością rtęci, a innymi parame-

trami jakościowymi. 
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Danymi wyjściowymi do wyboru rodzaju i liczby pobieranych próbek w po-
szczególnych kopalniach były sprawozdania statystyczne G-09.2, dotyczące 
przeróbki mechanicznej węgla. Na podstawie analizy powyższych danych dla 
poszczególnych kopalń za rok 2013 i lokalnych możliwości opróbowania 
poszczególnych sortymentów wyznaczono miejsca i określono sposoby pobie-
rania próbek.  

Jak już zaznaczono, duża część partii sprzedanego przez poszczególne ko-
palnie węgla kamiennego do celów energetycznych, odpowiadająca różnym 
sortymentom, spowodowała, że ocenę zawartości rtęci w węglu kamiennym do 
celów energetycznych, produkowanym w Polsce, oparto na oryginalnym 
podejściu. Przyjętym założeniem było dążenie do opróbowania każdego 
sprzedawanego przez polskie kopalnie sortymentu (produktu) węgla energe-
tycznego, lub w wypadku miałów, kiedy w jednej kopalni produkowano wiele 
różnych gatunków tego sortymentu, opróbowanie podstawowych ich kompo-
nentów.  

W praktyce przyjęto schemat pobierania próbek, polegający  na kompo-
nowaniu próbki ogólnej do badań na oznaczanie zawartości rtęci (i innych 
parametrów jakościowych) z porcji w postaci próbek laboratoryjnych – jedna 
porcja na zmianę produkcyjną w całym okresie opróbowania. Próbki labora-
toryjne pozyskiwano częściowo w ramach rutynowych prac działów kontroli 
jakości węgla w poszczególnych kopalniach. Okres pobierania porcji do jednej 
próbki ogólnej, reprezentującej jeden sortyment węgla handlowego (lub jego 
komponent), wynosił od jednego do dwóch tygodni, w zależnośc i od lokalnych 
warunków. Pobrane próbki ogólne pomniejszano najczęściej w kopalniach.  

Ocena ładunku rtęci w węglu kamiennym do celów energetycznych , sprze-
dawanym przez polskie kopalnie w skali roku, została przeprowadzona  
w oparciu o informacje o strukturze sortymentowej sprzedaży węgla, rocznej 
masie sprzedawanych sortymentów oraz wynikach oznaczań zawartości rtęci  
w pozyskanych próbkach. Uzyskany wynik zawartości rtęci przyporządkowy-
wano całej sprzedaży danego sortymentu/komponentu w danej kopalni  
w całym roku (2014 r.). W wypadkach, gdy sprzedaż jednego sortymentu była 
bardzo duża masowo (rzędu kilkaset tysięcy megagramów rocznie), pobierano 
dwie lub więcej próbki takiego sortymentu/komponentu produktu handlowe-
go. Jako wynik do bazy danych podawano średnią z kilku oznaczań. Pobranie 
dwóch lub więcej próbek zwiększało reprezentatywność wyniku zawartości 
rtęci, przypisywanego danemu sortymentowi/komponentowi produktu final-
nego. Próbki węgla dla każdego sortymentu/komponentu produktu handlowe-
go pobierano zgodnie z normami: 
● PN-G-04502:1990 Węgiel kamienny i brunatny – Metody pobierania i przygo-

towania próbek do badań laboratoryjnych, 
● PN-ISO 13909-2:2004 Węgiel kamienny i koks – Mechaniczne pobieranie 

próbek – Część 2: Węgiel – Pobieranie próbek ze strug materiału, 
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● PN-ISO 13909-3:2005 Węgiel kamienny i koks – Mechaniczne pobieranie 
próbek – Część 3: Węgiel – Pobieranie próbek z partii nieruchomych,  

● PN-ISO 18283:2008 Węgiel kamienny i koks – Ręczne pobieranie próbek. 

Pozostałe prace dotyczące przygotowania próbek do analiz i wykonywania 
oznaczań parametrów jakościowych węgla wykonano zgodnie z poniższymi 
normami: 
● PN-ISO 13909-4:2005 Węgiel kamienny i koks – Mechaniczne pobieranie 

próbek – Część 4: Węgiel – Przygotowanie próbek do badań,  
● PN-G-04511: 1980 Paliwa stałe – Oznaczanie zawartości wilgoci, 
● PN-G-04512:1980 i PN-G 04512:1980/Az1:2002 Paliwa stałe – Oznaczanie 

zawartości popiołu metodą wagową, 
● PN-G-04584:2001 Paliwa stałe – Oznaczanie zawartości siarki całkowitej  

i popiołowej automatycznymi analizatorami, 
● PN-G-04513:1981 Paliwa stałe – Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie 

wartości opałowej, 
● Oznaczanie zawartości rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej  

z generowaniem zimnych par (CVAAS) według procedury badawczej  
SC-1.PB.23 (z wykorzystaniem analizatora MA-2000 Nippon Instrument Cor-
poration – w pełni zautomatyzowanego systemu do pomiaru ilości rtęci  
w ciałach stałych, gazach i cieczach, przez spalenie próbki lub jej wyparowanie), 
opracowanej i przyjętej do stosowania w Głównym Instytucie Górnictwa. 

Wyniki oznaczań zawartości rtęci podano w mikrogramach na kilogram  
– μg/kg (ppb), a innych oznaczań zgodnie z normami. W omówieniu wyników 
badań wartości oznaczań podawano w stanie analitycznym lub roboczym  
w zależności od kontekstu.  

4.3. Rozkład zawartości rtęci na tle wybranych parametrów 
jakościowych węgla 

Według opracowań statystycznych około 58 mln Mg węgla energetycznego 
sprzedanego przez polskich producentów w roku 2014, dzieliło się między 
następujące grupy sortymentowe [2]: 
● sortymenty grube: 4,34 mln Mg, z tego 0,27 mln Mg na eksport, 
● sortymenty średnie: 2,32 mln Mg, z tego 0,28 mln Mg na eksport, 
● miały: 50,27 mln Mg, z tego 5,8 mln Mg na eksport, 
● muły (i inne produkty): 1,18 mln Mg, z tego 0,001 mln Mg na eksport. 

Opróbowania i prace analityczne prowadzą do następujących wyników ilo-
ściowych zidentyfikowanej sprzedaży/produkcji węgla kamiennego w Polsce  
w roku 2014: 
● sprzedaż/produkcja węgla ogółem – 60,29 mln Mg, 
● część węgla kierowana do odbiorców jako węgiel do koksowania – 2,56 mln Mg, 
● sprzedaż/produkcja węgla energetycznego – 57,72 mln Mg. 
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Wielkość sprzedaży węgla energetycznego, określona w trakcie badań, była 
zbliżona do danych statystycznych, choć, ponieważ nie obejmowała całości 
sprzedaży węgla kamiennego do celów energetycznych w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA (JSW SA), która w roku 2014 wynosiła około 3,8 mln Mg [16], 
powinna być o tę wartość mniejsza. Zidentyfikowane różnice między danymi 
statystycznymi i badawczymi mogły mieć różną przyczynę. Główne różnice 
wynikają z rozróżnienia produkcji i sprzedaży węgla. Nie ze wszystkich kopalń 
węgla kamiennego do celów energetycznych pozyskano informacje o sprzedaży 
węgla, a w paru wypadkach była to tylko informacja o jego produkcji, co  
z pewnością zawyżyło powyższe dane ilościowe pochodzące z badań. Ponieważ 
dane przyjęte do badań pokrywały się z danymi statystycznymi, a częściowo 
dotyczyły też produkcji węgla do celów energetycznych, jaki został wyprodu-
kowany w JSW SA (w 2014 r. kopalnie Knurów i Szczygłowice zostały przejęte 
przez JSW SA, a wcześniej dokonano w nich opróbowania w ramach zadania 
projektu dotyczącego badań zawartości rtęci w węglu do celów energetycz-
nych) przyjęto, że z punktu widzenia oszacowania ładunku rtęci w całości 
produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych w Polsce są one repre-
zentatywne (z uwzględnieniem JSW SA).  

Określona w badaniach struktura sprzedaży węgla do celów energetycz-
nych w roku 2014 według grup sortymentowych była następująca: 
● sortymenty grube: 5,23 mln Mg,  
● sortymenty średnie: 2,29 mln Mg,  
● miały: 48,73 mln Mg,  
● muły (i inne produkty): 1,47 mln Mg. 

Różnice między danymi przyjętymi do badań, a wyżej podanymi danymi 
statystycznymi, były niewielkie. Dotyczyły one zwłaszcza sortymentów grubych 
i miałów, a także mułów (i innych produktów). Występowanie tych różnic 
można uzasadnić. W pierwszej kolejności dane przyjęte do badań nie dotyczyły 
całości sprzedaży węgla kamiennego do celów energetycznych z kopalń JSW SA. 
Zawyżona wartość sprzedaży sortymentów grubych mogła wynikać z niepełnej 
identyfikacji kruszenia tych sortymentów. Sortymenty grube po skruszeniu 
dodawane są do sortymentów miałowych – mieszanek energetycznych – z tego 
powodu korekcie ulegnie również zaniżona w badaniach sprzedaż miałów. 
Podobnie, w ramach sprzedaży mułów i innych produktów uwzględniono 
przerosty, które najczęściej są kruszone i dodawane do mieszanek energetycz-
nych miałów. Uwzględnienie kruszenia przerostów spowoduje przeniesienie 
części ich masy do miałów, co wpłynie na większą zbieżność końcowych 
wyników, dotyczących struktury sortymentowej sprzedaży węgla do celów 
energetycznych, z danymi statystycznymi.  

W tabeli 4.3 zamieszczono wyniki oznaczań popiołu, zawartości siarki cał-
kowitej oraz rtęci, wykonanych dla próbek węgla kamiennego do celów  energe-
tycznych, pobranych w roku 2014, z informacją o masie partii węgla, jakiej 



 44 

wynik został przyporządkowany. Jest to 179 rekordów docelowej bazy danych, 
jak już wspomniano, stanowiących zbiór zamknięty, opisujący sprzedaż węgla 
kamiennego do celów energetycznych w roku 2014 (z wyjątkiem kilku kopalń 
JSW SA). Dane te dotyczą zarówno finalnych sortymentów handlowych, jak i ich 
komponentów (zwłaszcza komponentów mieszanek energetycznych – miałów). 
Dane uporządkowano rosnąco według zawartości rtęci (w stanie analitycz-
nym). Roczną produkcję/sprzedaż sortymentu/komponentu produktu handlo-
wego, który był opróbowany, podano dla stanu roboczego paliwa, wartości 
oznaczań popiołu oraz zawartości siarki podano w stanie analitycznym,  
a wyniki oznaczań zawartości rtęci w stanie analitycznym i roboczym.  

Tabela 4.3. Roczna produkcja/sprzedaż sortymentu/komponentu produktu handlowego 
w roku 2014 węgla kamiennego do celów energetycznych i wybrane parametry 
jakościowe węgla (badania własne) 

Liczba  
porządkowa 

Roczna produkcja/sprzedaż 
sortymentu/komponentu 

produktu handlowego 
Popiół 

Zawartość siarki 
całkowitej 

Zawartość rtęci 

Mg Aa, % St
a, % Hga, μg/kg Hgr, μg/kg 

1 83 961 3,21 0,34 8 7,9 

2 50 267 3,11 0,23 11 10,6 
3 90 394 3,11 0,23 11 10,6 

4 22 930 3,91 0,36 12 12,0 
5 67 572 4,15 0,25 13 12,6 

6 574 704 7,07 0,43 13 12,6 

7 58 516 3,10 0,46 14 13,5 
8 23 669 3,16 0,49 18 17,3 

9 24 614 3,55 0,48 19 18,3 
10 157 177 2,65 0,29 20 19,5 

11 62 019 3,34 0,49 24 23,1 

12 620 951 21,03 0,45 30 28,2 
13 130 726 4,66 0,29 30 29,4 

14 1 013 046 26,90 0,27 30 28,5 
15 20 330 8,01 0,59 30 28,3 

16 221 846 4,15 0,28 35 33,8 
17 153 137 4,15 0,28 35 33,8 

18 157 586 4,15 0,28 35 33,8 

19 6 380 2,45 0,46 36 35,8 
20 31 018 5,07 0,49 38 36,7 

21 355 989 21,44 0,54 38 28,6 
22 76 380 5,24 0,49 40 39,3 

23 40 011 5,71 0,52 40 39,2 

24 69 495 2,91 0,49 41 38,9 
25 501 850 30,58 0,44 44 40,9 

26 43 049 4,12 0,57 46 44,9 
27 7 709 5,30 0,52 46 44,4 

28 36 964 5,18 0,49 46 44,9 
29 202 841 4,27 0,37 47 46,2 

30 64 071 3,50 0,55 47 44,9 

31 20 102 4,27 0,37 47 46,2 
32 107 156 3,50 0,55 47 44,9 

33 113 206 3,50 0,55 47 44,9 
34 10 242 4,48 0,50 48 46,4 

35 44 937 4,48 0,50 48 46,4 
36 2 060 7,31 0,47 48 45,2 

37 92 469 2,87 0,29 49 47,3 
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38 20 349 5,12 0,50 50 49,3 
39 305 545 3,03 0,42 51 50,3 

40 4 436 4,47 0,47 51 49,5 
41 4 846 6,80 0,43 52 50,5 

42 21 802 6,80 0,43 52 49,8 
43 118 208 9,96 0,63 53 49,8 

44 50 450 4,31 0,65 55 53,2 

45 1 422 116 14,18 0,33 55 50,1 
46 1 587 171 6,04 0,42 56 53,8 

47 320 795 7,93 0,77 58 55,8 
48 119 635 3,66 0,42 60 58,9 

49 22 719 4,98 0,65 62 59,7 

50 70 230 3,90 0,52 62 60,7 
51 116 654 3,62 0,47 62 59,9 

52 2 413 4,79 0,53 66 65,2 
53 57 913 5,51 0,64 68 65,5 

54 670 6,80 0,56 69 67,5 
55 127 013 16,95 0,50 69 65,0 

56 75 621 3,81 0,46 70 68,5 

57 1 018 120 18,60 0,42 70 66,9 
58 210 819 5,21 0,36 70 52,9 

59 35 835 5,21 0,36 70 52,9 
60 119 500 6,88 0,93 73 69,5 

61 31 381 5,51 0,36 74 72,1 

62 146 416 5,51 0,36 74 72,1 
63 188 231 17,24 0,51 74 69,6 

64 954 30,11 0,85 74 58,2 
65 196 607 6,86 0,90 75 73,0 

66 13 532 8,03 0,64 75 70,5 
67 8 510 8,03 0,64 75 70,5 

68 66 116 8,03 0,64 75 70,5 

69 92 466 7,82 0,86 75 71,2 
70 14 246 6,86 0,90 75 70,8 

71 72 844 4,34 0,57 76 74,4 
72 454 593 10,04 0,50 76 72,7 

73 156 820 16,28 0,66 79 75,0 
74 159 975 17,58 0,48 80 73,8 

75 36 583 6,17 0,66 81 75,3 

76 7 887 6,89 0,75 82 80,2 
77 31 605 6,89 0,75 82 78,9 

78 725 763 13,21 0,84 83 80,0 
79 207 374 4,78 0,32 84 80,5 

80 265 364 4,78 0,32 84 80,5 

81 7 721 6,35 0,37 85 82,7 
82 706 787 14,65 0,57 85 79,9 

83 59 752 7,41 0,89 86 81,5 
84 27 390 5,52 0,51 86 85,2 

85 155 238 25,19 0,79 89 83,6 
86 64 054 4,04 0,68 89 88,2 

87 273 026 4,04 0,68 89 88,2 

88 48 949 6,57 0,56 90 88,4 
89 495 629 9,93 0,78 90 86,2 

90 286 123 6,33 0,96 90 80,6 
91 155 550 6,33 0,96 90 80,6 

92 42 107 30,69 0,49 90 83,4 

93 136 685 4,92 0,52 91 87,7 
94 182 514 33,39 0,47 91 88,9 

95 564 097 18,69 1,03 93 85,1 
96 396 893 7,25 1,00 94 91,2 

97 6 589 6,60 0,47 95 93,4 
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98 125 915 8,67 0,46 96 93,7 
99 47 789 7,84 1,03 98 86,4 

100 78 202 5,52 0,53 98 96,3 
101 148 788 7,84 1,03 98 86,4 

102 17 181 4,67 0,34 98 95,2 
103 4 505 6,80 0,76 98 95,8 

104 18 766 5,36 0,55 98 95,4 

105 24 270 5,52 0,53 98 95,2 
106 52 800 15,95 0,50 98 77,8 

107 47 353 50,98 0,78 101 78,8 
108 804 006 6,66 0,60 102 97,1 

109 1 891 364 11,10 1,13 102 87,1 

110 2 771 8,71 0,45 103 100,0 
111 1 075 790 27,74 0,60 103 97,2 

112 789 104 30,61 0,61 103 91,7 
113 1 334 992 22,03 0,91 105 95,5 

114 761 756 4,61 0,37 108 103,2 
115 104 225 5,00 0,61 111 109,8 

116 461 153 24,23 0,61 111 104,4 

117 33 145 13,30 0,73 112 104,3 
118 634 417 26,47 0,40 112 103,1 

119 7 378 7,20 0,64 114 109,3 
120 105 366 16,38 0,48 115 84,3 

121 52 627 16,38 0,48 115 84,3 

122 186 827 5,87 0,56 117 112,9 
123 2 375 270 13,91 1,63 118 98,4 

124 105 689 39,56 0,68 123 113,0 
125 925 098 5,97 0,46 124 114,8 

126 757 737 34,08 0,40 126 117,8 
127 17 789 14,10 0,75 126 124,0 

128 174 403 19,30 0,56 126 119,5 

129 110 537 24,62 0,63 128 120,5 
130 527 448 24,30 1,01 129 114,0 

131 87 472 11,11 1,40 130 112,0 
132 59 633 11,11 1,40 130 112,1 

133 223 386 22,15 0,70 130 122,7 
134 3 031 195 20,29 1,38 132 122,5 

135 466 856 27,02 0,70 135 127,2 

136 773 605 23,00 0,71 136 125,8 
137 256 866 16,45 0,64 137 129,7 

138 1 964 397 13,22 0,42 139 127,4 
139 146 102 28,31 0,76 140 132,2 

140 606 672 13,12 0,71 140 134,2 

141 147 557 7,72 0,86 141 132,9 
142 1 011 563 29,61 0,70 143 135,4 

143 76 219 9,84 1,73 144 125,2 
144 66 612 9,84 1,73 144 125,2 

145 85 369 41,10 0,66 146 130,2 
146 139 928 7,60 1,29 152 142,8 

147 766 205 34,50 0,97 153 140,7 

148 41 336 6,79 1,11 159 149,7 
149 728 165 22,98 0,86 159 145,0 

150 604 915 26,62 0,68 160 151,1 
151 958 527 28,33 0,70 162 150,0 

152 166 624 8,56 0,96 164 156,8 

153 9 054 24,00 0,92 166 163,1 
154 2 048 810 27,47 1,25 167 151,5 

155 721 639 28,34 0,60 171 158,8 
156 6 893 263 23,15 1,19 174 157,9 

157 15 718 4,08 0,86 175 157,2 
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158 34 929 4,08 0,86 175 175,0 
159 26 931 4,08 0,86 175 157,1 

160 3 885 4,08 0,86 175 157,2 
161 835 927 18,00 0,85 178 170,2 

162 289 387 16,27 0,89 180 175,8 
163 2 011 44,32 0,88 182 139,5 

164 5 436 38,45 0,74 182 128,6 

165 201 981 54,80 0,88 188 133,6 
166 664 354 20,61 1,07 190 179,1 

167 24 835 8,66 0,48 191 185,9 
168 109 273 14,81 0,90 192 182,7 

169 631 154 23,01 0,76 194 184,8 

170 374 542 33,09 1,08 196 183,7 
171 17 850 24,42 0,62 203 146,1 

172 32 742 52,40 0,43 213 166,1 
173 376 759 42,08 0,85 217 208,6 

174 93 022 18,92 0,73 229 204,4 
175 105 368 25,34 1,08 229 174,4 

176 44 483 4,87 1,11 248 219,3 

177 14 002 4,87 1,11 248 218,9 
178 176 602 16,97 1,68 282 238,9 

179 68 502 34,31 1,39 301 273,1 

Oznaczenia: Aa – popiół w stanie analitycznym, St
a – zawartość siarki w stanie analitycznym, Hga – zawartość 

rtęci w stanie analitycznym, Hgr – zawartość rtęci w stanie roboczym. 

Kształtowanie się wybranych statystyk poszczególnych parametrów jakoś-
ciowych dla danych zawartych w tabeli 4.3, w odniesieniu do całej populacji 
wyników przedstawiono w tabeli 4.4. 

Tabela 4.4. Wybrane statystyki poszczególnych parametrów jakościowych dla całej 
populacji wyników 

Wyszczególnienie 
Parametry jakościowe 

Aa, % St
a, % Hga, μg/kg Hgr, μg/kg 

Średnia wartość  13,1 0,67 100 92 
Średnia wartość ważona  18,3 0,82 119 109 

Minimalna wartość  2,5 0,23 8 8 
Maksymalna wartość  54,8 1,73 301 273 

Rozstęp 52,4 1,50 292 265 

Kwartyl 1 4,9 0,47 56 53 
Kwartyl 3 19,1 0,85 134 125 

W tabeli 4.5 zamieszczono wybrane statystyki wyników oznaczań popiołu, 
zawartości siarki i rtęci podane w stanie analitycznym i roboczym (zawartość 
rtęci) w rozbiciu na ww. grupy sortymentowe (produkty). Wyniki w stanie 
analitycznym posłużyły do ogólnej oceny jakości węgla w poszczególnych 
sortymentach/komponentach produktów handlowych, do porównania jakości 
tych węgli i do analiz korelacji między wynikami oznaczań poszczególnych 
parametrów jakościowych węgla. 

Różnice między średnimi wartościami parametrów jakościowych, a śred-
nimi wartościami ważonymi (te pierwsze są mniejsze) prowadzą do wniosku, 

że w całej populacji (tab. 4.3) dominują ilościowo mniejsze masowo partie 

węgla o stosunkowo dobrej jakości. Natomiast partie węgla o gorszych parame-
trach jakościowych dominują masowo. Średnia ważona zawartość popiołu  
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Tabela 4.5. Wybrane statystyki popiołu, zawartości rtęci i siarki całkowitej (w stanie 
analitycznym) w sprzedanym w roku 2014 węglu kamiennym do celów energetycznych 
w rozbiciu na grupy gatunkowe (sortymentowe) – badania własne 

Wyszczególnienie 

Sortymenty grube Sortymenty średnie Miały Muły i inne 

Aa 
% 

St
a 

% 
Hga 

μg/kg 
Hgr 

μg/kg 
Aa 
% 

St
a 

% 
Hga 

μg/kg 
Hgr 

μg/kg 
Aa 
% 

St
a 

% 
Hga 

μg/kg 
Hgr 

μg/kg 
Aa 
% 

St
a 

% 
Hga 

μg/kg 
Hgr 

μg/kg 

Średnia wartość 5,2 0,58 69 66 5,9 0,69 88 82 18,9 0,72 119 111 27,8 0,66 135 105 

Średnia wartość 
ważona 

5,6 0,60 67 64 5,9 0,70 93 87 19,5 0,85 126 116 26,1 0,63 109 84 

Minimalna wartość  2,5 0,23 8 8 2,9 0,25 12 12 4,0 0,27 13 13 4,1 0,38 38 29 

Maksymalna wartość 9,9 1,11 191 186 11,1 1,73 248 219 49,2 1,68 301 273 54,8 1,08 229 174 

Rozstęp 7,5 0,88 183 178 8,2 1,48 236 207 45,2 1,41 287 261 50,7 0,72 191 146 

Kwartyl 1. 4,0 0,43 46 45 4,4 0,46 50 48 9,2 0,50 80 75 16,4 0,48 89 78 

Kwartyl 3. 6,8 0,75 90 86 7,0 0,88 110 106 26,7 0,86 143 135 44,1 0,85 182 139 

Oznaczenia: Aa – popiół w stanie analitycznym, St
a – zawartość siarki w stanie analitycznym, Hga – zawartość 

rtęci w stanie analitycznym, Hgr – zawartość rtęci w stanie roboczym. 

w węglu kamiennym do celów energetycznych, wynosząca około 18,3%  
w stanie analitycznym, jest stosunkowo wysoka. Na tę wartość wpływa głównie 
zapopielenie miałów węglowych, wynoszące (średnia ważona – tab. 4.5) około 
19,5%. Według statystyk IEA [17] węgiel kamienny do celów energetycznych 
użytkowany w Polsce zalicza się do gorszych jakościowo (zapopielenie, wartość 
opałowa), w porównaniu z innymi krajami OECD. Wyniki badań to potwierdza-
ją. Charakterystyczna jest też duża zmienność jakości węgla, nawet porównanie 
wartości kwartyla 1. i kwartyla 3. dla danych dotyczących zapopielenia węgla 
kamiennego energetycznego wykazuje, że 50% wyników oznaczań popiołu 
mieściło się w szerokim przedziale: 4,9–19,1%. Dla samych miałów węgli 
kamiennych do celów energetycznych 50% wyników mieściło się w nieco 
innym przedziale, ale również bardzo szerokim: 9,2–26,7%. W małym stopniu 
było to spowodowane jakością węgla w złożu, głównie natomiast wynikało  
z zaniechania wzbogacania dużego wolumenu wydobywanego węgla kamien-
nego do celów energetycznych – około 40% wydobycia [11].  

Zawartość siarki w węglu kamiennym do celów energetycznych, sprzeda-
wanym przez krajowe kopalnie, należy do niskich; średnia ważona za rok 2014 
wyniosła około 0,8% (stan analityczny), a 50% wyników mieściło się w prze-
dziale 0,46–0,85% (stan analityczny).  

Średnia zawartość rtęci w sprzedanym przez polskie kopalnie w roku 2014 
węglu kamiennym do celów energetycznych wynosiła około 119 μg/kg (stan 
analityczny), w przeliczeniu na stan roboczy około 109 μg/kg. Zmienność 
zawartości rtęci była w roku 2014 duża i wynosiła 8–273 μg/kg (stan roboczy), 
przy czym 50% wyników zawierało się w przedziale 53–125 μg/kg (stan 
roboczy). Pod względem zawartości rtęci polskie węgle kamienne do celów 
energetycznych nie różnią się od węgli światowych [18], a można nawet 
stwierdzić, że charakteryzują się dość małą zawartością tego zanieczyszczenia. 

Dane dotyczące zawartości rtęci (w stanie roboczym) w sprzedanych w ro-
ku 2014 partiach węgla energetycznego, zawarte w tabeli 4.3, przedstawiono 
na rysunku 4.1 w postaci rozkładu sprzedaży węgla w zależności od zawartości 
rtęci.  
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Rys. 4.1. Rozkład sprzedaży węgla kamiennego do celów energetycznych w roku 2014  

w zależności od zawartości rtęci 

Rozkład przedstwiony na rysunku 4.1 dotyczy całej populacji próbek 
sortymentów węgla kamiennego do celów energetycznych i ich komponentów 
pobranych w roku 2014. Przy średniej ważonej na poziomie około 109 μg/kg 
(stan roboczy), największa część produkcji – około 12–13 mln Mg, charaktery-
zowała się zawartością rtęci mieszczącą się w przedziale 140–160 μg/kg. Udział 
w sprzedaży partii o większej zawartości rtęci był w roku 2014 marginalny. 
Tym bardziej musi dziwić fakt, że w jednym z nowszych dokumentów unijnych 
– wersji roboczej dokumentu referencyjnego, dotyczącego najlepszych dostęp-
nych technik (BAT) dla dużych instalacji spalania (LCP) [19], w dalszym ciągu 
polskim węglom przypisuje się bardzo dużą zawartość rtęci (rozdz. 5 – tab. 
5.16) – na poziomie 350 μg/kg, największą w prezentowanym zestawieniu. 

W literaturze często poszukuje się korelacji między wartościami parame-
trów jakościowych węgla, np. zawartością rtęci w węglu i innymi parametrami 
jakościowymi. Ma to na celu znalezienie podstaw do wnioskowania, np.  
o powiązaniu rtęci zawartej w węglu z materią organiczną lub nieorganiczną 
[20, 21, 22]. Na rysunkach 4.2–4.3 przedstawiono korelację między popiołem  
a zawartością rtęci i między zawartością siarki a zawartością rtęci (stan anali-
tyczny) dla całej populacji wyników z tabeli 4.3. Natomiast na kolejnych rysun-
kach te same zależności przedstawiono dla danych dotyczących sortymentów 
grubych (rys. 4.4 i 4.5) i danych dotyczących sortymentów średnich (rys. 4.6  
i 4.7). Zależności przedstawione na rysunkach 4.4–4.7 dotyczą zatem tylko 
węgli wzbogaconych.  
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Rys. 4.2. Zależność między popiołem w sprzedanych w roku 2014 wszystkich  
sortymentach węgla kamiennego do celów energetycznych, a zawartością rtęci 

 
Rys. 4.3. Zależność między zawartością siarki w sprzedanych w roku 2014 wszystkich 

sortymentach węgla kamiennego do celów energetycznych, a zawartością rtęci 
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Rys. 4.4. Zależność między popiołem w sprzedanych w roku 2014 sortymentach grubych 

węgla kamiennego do celów energetycznych, a zawartością rtęci 

 
Rys. 4.5. Zależność między zawartością siarki całkowitej w sprzedanych w roku 2014 

sortymentach grubych węgla kamiennego do celów energetycznych, a zawartością rtęci 
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Rys. 4.6. Zależność między popiołem w sprzedanych w roku 2014 sortymentach średnich 

węgla kamiennego do celów energetycznych, a zawartością rtęci 

 
Rys. 4.7. Zależność między zawartością siarki całkowitej w sprzedanych w roku 2014 

sortymentach średnich węgla kamiennego do celów energetycznych, a zawartością rtęci 
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We wszystkich wypadkach (całość populacji i same węgle wzbogacone) ko-
relacja jest bardzo słaba. Potwierdzają to wyniki wcześniejszych badań polskie-
go węgla kamiennego do celów energetycznych [23], według których silną 
korelację, zwłaszcza między zawartością siarki a zawartością rtęci, można było 
zidentyfikować, i to nie w każdym przypadku, tylko podczas analiz węgla 
pochodzącego z tej samej kopalni. Można zaobserwować, że spośród zależności 
zobrazowanych na rysunkach 4.2–4.7, zależność między zawartością siarki  
a zawartością rtęci jest silniejsza, niż zależność między popiołem i zawartością 
rtęci. Można to uzasadnić tym, że istnieją silne podstawy szukania tej pierwszej 
zależności, oparte na założeniu, że rtęć w węglach często współwystępuje  
z siarką pirytową [4, 22]. Jednak w wypadku analizowanych zbiorów danych, 
obliczone korelacje nie upoważniają do żadnych miarodajnych uogólnień  
i poszukiwania ich praktycznego zastosowania, np. prognozowania zawartości 
rtęci węglu na podstawie wyników analiz innych parametrów jakościowych. 

Na rysunkach 4.8–4.11 przedstawiono rozkłady masy sprzedaży poszcze-
gólnych grup gatunkowych (sortymentowych) węgla według zawartości w nich 
rtęci (zawartości rtęci w stanie roboczym). 

 
Rys. 4.8. Rozkład sprzedaży sortymentów grubych węgla kamiennego do celów  

energetycznych w roku 2014 według zawartości rtęci 
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Rys. 4.9. Rozkład sprzedaży sortymentów średnich węgla kamiennego do celów  

energetycznych w roku 2014 według zawartości rtęci 

 
Rys. 4.10. Rozkład sprzedaży miałów węgla kamiennego do celów energetycznych  

w roku 2014 według zawartości rtęci 
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Rys. 4.11. Rozkład sprzedaży mułów i innych produktów węgla kamiennego do celów 

energetycznych w roku 2014 w zależności od zawartości rtęci 

Zawartość popiołu w sortymentach grubych i średnich , produkowanych  
i sprzedawanych przez polskie kopalnie węgla kamiennego do celów energe-
tycznych (tab. 4.4), kształtuje się na podobnym poziomie i wynosi około 5–6% 
(stan analityczny). Zmienność jakości węgla (z uwagi na zawartość popiołu)  
w całości sprzedaży tych sortymentów jest podobna i niewielka. Minimalne 
wartości wynoszą około 2–3%, maksymalne do 11%. Porównanie wartości 
kwartyla 1. i 3. dla tych populacji pokazuje, że w obu wypadkach 50% wyników 
leży w przedziale 4–7%. Należy przypomnieć, że obie grupy sortymentowe są 
produkowane wyłącznie na bazie węgla wzbogaconego.  

Zawartość siarki całkowitej (stan analityczny) w sortymentach grubych  
i średnich, produkowanych i sprzedawanych przez polskie kopalnie węgla 
kamiennego do celów energetycznych (tab. 4.4), kształtuje się również  
na podobnym poziomie i wynosi około 0,6–0,7%. Zmienność jakości węgla  
(z uwagi na zawartość siarki całkowitej) w całości sprzedaży tych sortymentów 
jest nieco inna. Minimalne wartości wynoszą około 0,23–0,25%, ale maksymal-
ne 1,11% w przypadku sortymentów grubych i 1,73% – sortymentów średnich. 
Porównanie kwartyla 1. i 3. dla tych populacji pokazuje, że w obu przypadkach 
50% wyników znajdowało się już w zbliżonym przedziale wartości 0,43(0,46)–
0,75(0,88)%.  
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Zawartość rtęci (stan roboczy) i jej rozkład (tab. 4.4) kształtują się w obu 
omawianych grupach sortymentowych odmiennie. Najmniejsza zawartość rtęci 
w roku 2014 została stwierdzona w sortymentach grubych. Średnia ważona 
wynosiła około 64 μg/kg, prawie całość sprzedanego węgla w tej grupie 
sortymentowej charakteryzowała się zawartością rtęci poniżej 100 μg/kg, przy 
czym zawartość rtęci w największej części sprzedaży, tj. w węglu o masie około 
1,9 mln Mg, mieściła się w przedziale 80–100 μg/kg. 

W węglu sprzedanym jako sortymenty średnie średnia ważona zawartość 
rtęci (stan roboczy) wynosiła około 87 μg/kg. W największej części sprzedane-
go węgla w tej grupie sortymentowej (około 0,65 mln Mg) zawartość rtęci 
wynosiła od 60 do 80 μg/kg. Zidentyfikowano też znaczne masy węgla sprze-
danego w ramach tej grupy sortymentowej, o zawartości rtęci do 150 μg/kg,  
a nawet partie tych sortymentów o zawartości rtęci 200–220 μg/kg.  

Technika wzbogacania węgla o zakresie uziarnienia, z którego produkuje 
się sortymenty średnie i grube, jest taka sama, często węgiel w szerokiej klasie 
ziarnowej, np. 20–200 mm wzbogaca się w jednym urządzeniu. Wyżej omówio-
ne różnice zawartości rtęci między sortymentami, w sprzedanych partiach 
sortymentów grubych i średnich, były zatem wynikiem różnic charakterystyk 
technologicznych węgla w klasach ziarnowych, z których produkuje się po-
szczególne sortymenty. To znaczy, że takie różnice były już wyraźne między 
węglem w klasie ziarnowej 8–31,5 mm, a węglem w klasie ziarnowej +31,5 mm 
(górna granica wielkości ziaren najczęściej 200 mm). 

Odmienną charakterystyką jakościową węgla cechują się miały (sortymenty 
miałowe i ich komponenty), co jest wynikiem zarówno charakterystyk węgla 
surowego, jak i niepełnego wzbogacania miałów. Średnia zawartość popiołu 
(stan analityczny) w miałach jest wyraźnie większa niż w sortymentach gru-
bych i średnich, podobnie jak zawartość popiołu, która mieści się w znacznie 
szerszym zakresie. Średnia zawartość popiołu w miałach wynosi około 19,5%, 
ale średnia ważona jest niższa i wynosi około 18,9%. Porównanie wartości 
kwartyla 1. i 3. dla tej populacji wyników pokazało, że 50% wyników mieściło 
się w szerokim przedziale wartości: od około 9,2% do około 26,7%, przy 
minimalnej wartości w badanej populacji wynoszącej około 4%, a maksymalnej 
około 49,2%. 

Zawartość siarki całkowitej w miałach (stan analityczny), produkowanych  
i sprzedawanych przez polskie kopalnie węgla kamiennego do celów energetycz-
nych (tab. 4.3), kształtowała się na relatywnie niskim poziomie, biorąc pod 
uwagę duży udział w tej masie produkcji i sprzedaży węgla surowego, i wynosiła 
około 0,85% (średnia ważona). Zmienność jakości węgla (z uwagi na zawartość 
siarki całkowitej) w całości sprzedanych sortymentów była dość duża, ale  
z porównania wartości kwartyla 1. i 3. dla tej populacji wynikało, że 50% wyni-
ków mieściło się w dość wąskim przedziale wartości: od około 0,5% do około 
0,9%. Polskie miały energetyczne, podstawowe paliwo do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w kraju, nie są węglami silnie zasiarczonymi, a właściwie 
można je zaliczyć do węgli o małej zawartości siarki, czyli poniżej 1% [24].  
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Sprzedane w roku 2014 miały węgli kamiennych do celów energetycznych 
charakteryzowały się średnią ważoną zawartością rtęci w stanie roboczym, 
wynoszącą około 116 μg/kg. W sprzedanym węglu dominowały partie miału  
o zawartości rtęci mieszczącej się w przedziale 140–160 μg/kg – było to około 
12–13 mln Mg. Większa szęść tego węgla charakteryzowała się jednak mniejszą 
niż te wartości zawartością rtęci (stan roboczy) i tylko w kilku milionach mega-
gramów miałów zawartość rtęci była większa, ale nie większa niż 280 μg/kg. 

Muły i inne produkty to niewielka część sprzedanego węgla kamiennego do 
celów energetycznych w Polsce – poniżej 1,5 mln Mg, a biorąc pod uwagę same 
muły, około 1 mln Mg. Średni ważony popiół w mułach został oszacowany na 
około 26% (stan analityczny), średnia ważona zawartość siarki całkowitej na 
około 0,63% (stan analityczny), a średnia ważona zawartość rtęci na około  
109 μg/kg (stan analityczny) i około 84 μg/kg w stanie roboczym. Mała liczba 
rekordów nie upoważniała do analiz statystycznych, tym bardziej, że w sprze-
daży mułów dominowała produkcja z jednej kopalni (ok. 350 tys. Mg rocznie),  
a był to węgiel o stosunkowo dobrych wszystkich analizowanych parametrach 
jakościowych: popiół około 21% (stan analityczny), zawartość siarki całkowitej 
około 0,54% (stan analityczny), zawartość rtęci około 38 μg/kg (stan analitycz-
ny) i około 29 μg/kg w stanie roboczym.  

Wyniki zawartości rtęci podano również dla stanu roboczego paliwa  
węglowego w celu oszacowania ładunku rtęci w węglu kamiennym do celów 
energetycznych sprzedanym w Polsce w roku 2014. Dane zamieszczone  
w tabeli 4.1: roczna produkcja/sprzedaż sortymentu/komponentu produktu 
handlowego oraz zawartość rtęci w stanie roboczym, pozwoliły na oszacowanie 
ładunku rtęci w analizowanym węglu. Ładunek ten wyniósł około 6308 kg.  

Szacunek ten jest obarczony dużą niepewnością, gdyż oznaczania zawarto-
ści rtęci, pochodzące z analiz próbek pobieranych przez około dwa tygodnie, 
były odnoszone często do dużych mas rocznej produkcji/sprzedaży sortymen-
tu/komponentu produktu handlowego. Pobrane próbki reprezentatywne dla 
partii węgla, z których je pobrano, nie były z pewnością reprezentatywne dla 
całej rocznej produkcji/sprzedaży tego sortymentu/komponentu produktu 
handlowego. Jest to jednak pierwsze tak kompleksowe podejście do określenia 
zawartości rtęci w funkcji struktury sortymentowej produkcji węgla do celów 
energetycznych w Polsce i takie oszacowanie jest uprawnione. Jak wspomniano, 
w przypadkach, gdy było wiadome, że roczna produkcja/sprzedaż sortymen-
tu/komponentu produktu handlowego jest duża, pobierano więcej niż jedną 
próbkę do oznaczania zawartości rtęci. Ponieważ pod względem masowym, 
węgiel kamienny do celów energetycznych poddany opisanym w tym rozdziale 
badaniom w roku 2014, odpowiadał rocznej sprzedaży tego rodzaju węgla  
w Polsce, przyjęto zatem, że ten ładunek odpowiadał całości sprzedanego węgla 
kamiennego do celów energetycznych w Polsce za ten rok. 

Rozkład szacowanego ładunku rtęci w węglu kamiennym do celów energe-
tycznych między poszczególne grupy sortymentowe wyglądał w roku 2014 
następująco:  
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● sortymenty grube – około 335 kg, 
● sortymenty średnie – około 198 kg, 
● miały – około 5651 kg, 
● muły (i inne produkty) – około 124 kg. 

Oszacowana wartość ładunku rtęci w węglu nie była równoznaczna z war-
tością emisji rtęci podczas spalania tego węgla. W przypadku węgla kamienne-
go stopień redukcji emisji, bez stosowania technik przeznaczonych do redukcji 
emisji rtęci, a tylko na zasadzie efektu towarzyszącego stosowaniu technik 
redukcji emisji innych zanieczyszczeń (pyły, SOx, NOx), może osiągać nawet 
95% [25]. Stopień redukcji jest wynikiem wielu składowych: obecności innych 
związków i pierwiastków w spalanym węglu, zawartości popiołu, rodzaju 
technik stosowanych do zmniejszania emisji innych zanieczyszczeń, przebiegu 
procesu spalania i innych. 

Jak wspomniano, węgla z importu nie analizowano pod kątem zawartości 
rtęci. Biorąc pod uwagę, że eksport węgla energetycznego i jego import są  
w Polsce w ostatnich latach zbliżone, można przyjąć uproszczenie, że również 
ilość rtęci w węglu eksportowym i importowanym jest zbliżona. Powyższe 
oszacowanie ładunku rtęci w węglu kamiennym do celów energetycznych może 
być przyjęte za reprezentatywne dla węgli kamiennych do celów energetycz-
nych zużytkowanych w Polsce w roku 2014, chociaż konieczne jest przeprowa-
dzenie analiz/identyfikacji zawartości rtęci w importowanych węglach. Nie 
było to przedmiotem prac prowadzonych w ramach projektu, którego wyniki 
stanowiły podstawę opracowania niniejszej publikacji.  

4.4. Wnioski 

1. Zamieszczone i omówione w tym rozdziale wyniki badań, w tym zawartości 
rtęci, dotyczą węgla z 31 aktywnych w roku 2014 kopalń (ruchów) węgla 
kamiennego w Polsce, produkujących głównie lub wyłącznie węgiel kamien-
ny do celów energetycznych: kopalń należących do Kompanii Węglowej SA i 
Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Tauronu Wydobycie SA, kopalni Lu-
belski Węgiel Bogdanka SA oraz zakładów górniczych Silesia  
i Siltech. Z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA uwzględniono produkcję węgla 
energetycznego z kopalń Knurów i Szczygłowice.  

2. W Polsce w prawie wszystkich kopalniach (zakładach przeróbczych) węgla 
energetycznego, produkuje się wiele sortymentów węgla. Różnią się one 
zarówno zakresem wielkości ziaren węglowych w nich zawartych, jak  
i zakresem/stopniem wzbogacenia węgla, czyli wartościami podstawowych 
parametrów jakościowych węgla (głównie: popiół, zawartość siarki, zawar-
tość części lotnych, zawartość wilgoci i wartość opałowa). Z uwagi na po-
wyższe opróbowano każdy sprzedawany przez polskie kopalnie sortyment 
(produkt) węgla energetycznego, lub w przypadku miałów, kiedy w jednej 
kopalni produkowano wiele różnych gatunków tego sortymentu, opróbowa-
no podstawowe ich komponenty.  
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3. W przypadku węgla kamiennego do celów energetycznych za rok 2014 
pozyskano 179 rekordów do docelowej bazy danych. Rekordy te z przy-
pisaną masą, jakiej przyporządkowano oznaczone parametry jakościowe 
węgla, w tym zawartość rtęci, stanowią zbiór zamknięty. Rekordy bazy da-
nych w przypadku badań węgla kamiennego do celów energetycznych ,  
w podanych powyżej kopalniach, dotyczą zarówno finalnych sortymentów 
handlowych, jak i ich komponentów (zwłaszcza komponenty mieszanek 
energetycznych – miałów). 

4. Średnia zawartość rtęci w sprzedanym przez polskie kopalnie w roku 2014 
węglu kamiennym do celów energetycznych (poza JSW SA) wynosiła około 
119 μg/kg (stan analityczny), w przeliczeniu na stan roboczy około  
109 μg/kg. Zmienność zawartości rtęci była w roku 2014 duża i wynosiła od 
8 do 273 μg/kg, przy czym 50% wyników mieściło się w przedziale  
53–125 μg/kg. Pod względem zawartości rtęci polskie węgle kamienne do 
celów energetycznych nie różnią się od węgli światowych [18], a można na-
wet stwierdzić, że charakteryzują się dość małą zawartością tego zanie-
czyszczenia. 

5. Około 58 mln Mg węgla energetycznego sprzedanego przez polskich produ-
centów w roku 2014 można podzielić według grup sortymentowych nastę-
pująco: 
– sortymenty grube – 4,34 mln Mg, z tego 0,27 mln Mg na eksport, 
– sortymenty średnie – 2,32 mln Mg, z tego 0,28 mln Mg na eksport, 
– miały – 50,27 mln Mg, z tego 5,8 mln Mg na eksport, 
– muły (i inne produkty) – 1,18 mln Mg, z tego 0,001 mln Mg na eksport. 

6. Najmniejsza zawartość rtęci (w stanie roboczym) w roku 2014 została 
stwierdzona w sortymentach grubych. Średnia ważona wynosiła około  
64 μg/kg. Prawie całość sprzedanego węgla w tej grupie sortymentowej 
charakteryzowała się zawartością rtęci poniżej 100 μg/kg, przy czym zawar-
tość rtęci w węglu o masie około 1,9 mln Mg, stanowiącym największą część 
sprzedanego węgla, mieściła się w przedziale 80–100 μg/kg. 

7. W węglu sprzedanym jako sortymenty średnie, średnia ważona zawartość 
rtęci (w stanie roboczym) wynosiła około 87 μg/kg. Największa część 
sprzedanego węgla w tej grupie sortymentowej (około 0,65 mln Mg) charak-
teryzowała się zawartością rtęci mieszczącą się w przedziale  
60–80 μg/kg. Zidentyfikowano też znaczne masy węgla sprzedanego  
w ramach tej grupy sortymentowej o zawartości rtęci do 150 μg/kg,  
a nawet partie tych sortymentów o zawartości rtęci 200–220 μg/kg. 

8. Sprzedane w roku 2014 miały węgli kamiennych do celów energetycznych 
charakteryzowały się średnią ważoną zawartością rtęci w stanie roboczym, 
wynoszącą około 116 μg/kg. W sprzedanym węglu dominowały partie miału 
o zawartości rtęci mieszczącej się w przedziale 140–160 μg/kg – było to około 
12–13 mln Mg. Większość sprzedanego węgla charakteryzowała się jednak 
mniejszą zawartością rtęci (stan roboczy) i tylko w kilku milionach megagra-
mów miałów zawartość rtęci była większa, ale nie większa niż 280 μg/kg. 
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9. Średnia ważona zawartość rtęci w mułach została określona na około  
109 μg/kg w stanie analitycznym i na około 84 μg/kg w stanie roboczym. 

10. W przypadku wielu analizowanych danych, zawartość rtęci w węglu suro-
wym z jednej kopalni (złoża) była mniejsza, często znacznie, niż w węglu 
wzbogaconym z innej kopalni (złoża). Małe wartości oznaczań zawartości 
rtęci w produktach handlowych nie uprawniają zatem do wnioskowania  
o poddawaniu węgla procesom wzbogacania. 

11. Ładunek rtęci w węglu kamiennym do celów energetycznych, sprzedanym 
przez polskie kopalnie w roku 2014, został oszacowany na około 6308 kg. 
Wartość ta może być utożsamiona z wartością ładunku rtęci w węglu ka-
miennym do celów energetycznych zużytkowanym w Polsce w roku 2014, 
przy założeniu, że zawartość rtęci w węglu eksportowanym jest taka sama, 
jak w węglu importowanym. Ładunek ten rozdziela się między grupy sorty-
mentowe w następujący sposób: 
– sortymenty grube – około 335 kg, 
– sortymenty średnie – około 198 kg, 
– miały – około 5651 kg, 
– muły (i inne produkty) – około 124 kg. 
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5. WPŁYW PROCESÓW PRZERÓBCZYCH NA ZAWARTOŚĆ RTĘCI 
W WĘGLU KAMIENNYM DO CELÓW ENERGETYCZNYCH 

 

Krzysztof Wierzchowski, Ireneusz Pyka 

W gospodarce rynkowej czynnikiem decydującym o parametrach jakościo-
wych węgli na rynku są wymagania odbiorców. Przystosowywanie wydobywa-
nego węgla surowego do specyficznych wymagań odbiorców zasadniczo 
odbywa się podczas jego przeróbki mechanicznej. Obejmuje ona szereg operacji 
i procesów jednostkowych, mających na celu usunięcie z węgla surowego 
niepożądanych i szkodliwych zanieczyszczeń w procesach konwersji energii 
chemicznej węgla na inne formy energii. W procesach przeróbczych jest też 
kształtowane uziarnienie węgla handlowego zgodnie z potrzebami odbiorców. 
Przeróbka mechaniczna powszechnie uważana jest za pierwsze ogniwo  
w łańcuchu czystych technologii węglowych [1, 2, 3, 4, 5, 6]. O wyborze kon-
kretnych technologii przeróbki węgla, oprócz wymagań dotyczących jego 
parametrów jakościowych, definiowanych przez odbiorców węgla, decydujące 
znaczenie ma jego charakterystyka technologiczna. 

5.1. Ogólna charakterystyka techniczno-technologiczna zakładów 
przeróbki węgla kamiennego w Polsce 

Technologie przeróbki węgli energetycznych w Polsce są nieco inne od 
technologii powszechnie stosowanych w takich krajach, jak USA czy Australia. 
W krajach tych standardem jest oferowanie jednego produktu (sortymentu)  
w klasie ziarnowej 50 mm, o stałych, z góry zdefiniowanych parametrach 
jakościowych, wynikających z wymagań odbiorców i charakterystyki technolo-
gicznej węgli w złożu. W Polsce, ze względu na powszechne stosowanie węgla 
kamiennego do ogrzewania w gospodarstwach domowych, produkuje się wiele 
sortymentów różniących się uziarnieniem i parametrami jakościowymi. Innym 
czynnikiem, decydującym o stosowanych technologiach przeróbki węgla  
w Polsce, są stosunkowo niskie wymagania energetyki zawodowej odnośnie do 
jakości paliwa węglowego.  

W polskich kopalniach funkcjonuje obecnie około 30 zakładów przerób-
czych. W czterech z nich wzbogaca się tylko węgle do koksowania, a w pozosta-
łych 26 produkuje się tylko węgle do celów energetycznych lub głównie węgle 
do celów energetycznych z niewielkim udziałem produkcji węgli do koksowa-
nia. Technologie wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych, produkujących 
głównie węgle do celów energetycznych, można podzielić na trzy grupy, 
różniące się zakresem uziarnienia wzbogacanego węgla [7, 8, 9]: 
● grupa MPME 1 – wzbogacanie węgla o uziarnieniu +20(10) mm, 
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● grupa MPME 2 – wzbogacanie węgla o uziarnieniu +0,5(0,1) mm, 
● grupa MPME 3 – wzbogacanie węgla w pełnym zakresie uziarnienia. 

W grupach (wariantach) MPME 2 i 3 można jeszcze wyróżnić szereg  
podwariantów, różniących się ilością miałów poddawanych wzbogacaniu.  
W każdym z tych podwariantów na bazie koncentratów i pozostałej części 
miału surowego, tworzy się tzw. mieszanki energetyczne o parametrach 
jakościowych, dostosowanych do wymagań odbiorców.  

Niezależnie od wariantu wzbogacania węgla, oprócz węzłów wzbogacania 
węgla, zakład przeróbczy musi być wyposażony w stację przygotowywania 
urobku do wzbogacania, węzły odwadniania, węzeł klasyfikacji wstępnej, węzły 
klasyfikacji końcowej i załadunku oraz obieg wodno-mułowy.  

Stacja przygotowywania obejmuje odbiór urobku ze skipu lub wozów  
kopalnianych, ręczne usuwanie zanieczyszczeń obcych (np. drewno, zużyte 
taśmy, złom metalowy) i klasyfikację przedwstępną ze stacją kruszenia nad-
ziarna. Klasyfikacja przedwstępna prowadzona jest z użyciem przesiewaczy 
rusztowych lub wibracyjnych. Kruszenie nadziarna odbywa się najczęściej  
w kruszarkach szczękowych typoszeregu KWK. W niektórych przypadkach 
kruszenie nadziarna może być połączone z selektywnym wydzielaniem kamie-
nia w kruszarkach bębnowych typu Bradford.  

Nowoczesne zakłady przeróbcze wyposażone są w buforowe zbiorniki wę-
gla surowego, gwarantujące niezależność pracy zakładu przeróbczego od pracy 
urządzeń szybowych.  

W węźle klasyfikacji wstępnej urobek surowy rozdziela się, najczęściej me-
todą przesiewania „na sucho”, na dwie klasy ziarnowe. Rozdział prowadzi się na 
przesiewaczach rezonansowych lub wibracyjnych różnych typów i o różnej 
trajektorii drgań. Najnowsze rozwiązania to przesiewacze typu PZ z łamaną 
płaszczyzną pokładów sitowych i tzw. dosiewaniem ziaren drobnych. Standar-
dowo przyjmuje się wielkość ziarna granicznego równą 20 mm. W praktyce  
w węzłach klasyfikacji wstępnej można spotkać się z przyjmowaniem mniejszej 
wielkości ziarna granicznego lub ze stosowaniem dodatkowej klasyfikacji  
w celu wydzielenia wąskich klas ziarnowych. Wynika to z przyjętych rozwiązań 
technologiczno-maszynowych węzłów wzbogacania węgla. Wydzielone na 
etapie klasyfikacji wstępnej klasy ziarnowe są następnie wzbogacane i obrabia-
ne w oddzielnych ciągach technologicznych.  

Węzły klasyfikacji końcowej i załadunku obejmują całokształt operacji ma-
jących na celu wydzielenie sortymentów (klas ziarnowych) zgodnych z wyma-
ganiami norm pod względem wielkości ziaren, ich magazynowanie, kontrolę 
jakości i załadunek w celu ekspedycji do odbiorcy. Poniżej omówiono i przed-
stawiono schematycznie poszczególne grupy technologii przeróbki węgla 
kamiennego w polskich zakładach przeróbczych. 

W wariancie MPME 1 (rys. 5.1) wzbogacaniu poddawana jest tylko klasa 
ziarnowa +20(10) mm, wydzielona na etapie klasyfikacji wstępnej. Spotyka się 
podwarianty, polegające na podziale klasy ziarnowej +20(10) mm na klasy 
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ziarnowe węższe, które wzbogacane są oddzielnie. Wzbogacanie prowadzi się 
dwu- lub trójproduktowo we wzbogacalnikach z cieczą ciężką. Są to wzbogacal-
niki typu DISA lub wzbogacalniki typu Drew-Boy. Gdy wielkość górnego ziarna 
w klasie +20(10) mm wynosi około 80–120 mm, stosuje się również wzbogaca-
nie węgla z zastosowaniem osadzarek ziarnowych. Miały zbywane są na 
surowo, łącznie z odwodnionymi mułami ze wzbogacania ziaren grubych, do 
energetyki zawodowej. Rozwiązanie powyższe jest rozwiązaniem przestarza-
łym i systematycznie eliminowanym z praktyki ze względu na występujący 
wzrost wymagań jakościowych dla węgli zamawianych głównie przez energe-
tykę. Energetyka jest głównym odbiorcą sortymentów miałowych o wielko-
ściach ziaren poniżej 20(6 lub 31,5) mm. W praktyce, część wzbogaconego 
węgla o uziarnieniu +20(10) mm często jest kruszona i wykorzystywana do 
sporządzania mieszanek energetycznych z miałem surowym i mułem.  
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Rys. 5.1. Schemat dla grupy MPME 1 – wzbogacanie węgla o uziarnieniu  
powyżej 20(10) mm [7] 

Należy podkreślić, że w zakładach przeróbczych, odpowiadających tej gru-
pie technologii wzbogacania węgla, z uwagi na mały zakres wzbogacania, 
tworzą się relatywnie małe ilości mułów węglowych. Kontakt węgla z wodą 
ograniczony jest tylko do klasy ziarnowej +20(10) mm, której udział w urobku 
surowym najczęściej nie przekracza 30–40%. 

W wariancie PMPE 2 (rys. 5.2) zakres wzbogacania węgli rozszerzony jest  
o częściowe wzbogacanie miałów. Cechą charakterystyczną tej grupy technolo-
gii wzbogacania jest brak wzbogacania mułów. Wzbogacanie miału odbywa się 
najczęściej w osadzarkach wodnych, dwu- lub trójproduktowo. W praktyce 
można spotkać cały szereg rozwiązań technologicznych, różniących się dolną 
wielkością ziaren kierowanych do wzbogacania w osadzarkach. W niektórych 
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rozwiązaniach technologicznych do wzbogacania drobnych ziaren miałowych 
stosowane są hydrocyklony i wzbogacalniki spiralne. Istotnym postępem  
w konstrukcji osadzarek wodnych jest wprowadzenie elektronicznego systemu 
sterowania pulsacją i odbiorem produktów wzbogacania. 
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Rys. 5.2. Schemat dla grupy MPME 2 – wzbogacanie węgla o uziarnieniu  
powyżej 0,5(0,1) mm [7] 

Koncentraty z osadzarek są odwadniane dwustopniowo na sitach OSO i wi-
rówkach ślimakowych typu Nael lub wibracyjnych typu WOW. W ostatnich 
latach coraz częściej do odwadniania koncentratów miałowych wprowadza się 
wysokowydajne wibracyjne pionowe wirówki typu VC i HSG lub ślimakowe 
pionowe typu EBW i EBR. Powstające podczas wzbogacania muły surowe, po 
odpowiednim zagęszczeniu, są odwadniane głównie na filtrach tarczowych. 
Odwodnione koncentraty miałowe stanowią wysokojakościowy gotowy pro-
dukt handlowy lub są komponentem tzw. mieszanek energetycznych, tworzo-
nych na bazie pozostałej części miałów surowych, odwodnionych mułów 
surowych i ewentualnie przerostów.  

Trzeci typ zakładów przeróbczych (rys. 5.3) obejmuje te, w których wzbo-
gacanie węgli stosuje się w pełnym zakresie uziarnienia. Podstawowa różnica  
w stosunku do poprzedniej grupy technologii sprowadza się do stosowania 
również technologii wzbogacania, przeznaczonych do wzbogacania najdrob-
niejszych ziaren urobku (mułów), najczęściej w procesach flotacji. Kontakt  
z wodą ma praktycznie cały urobek surowy, co skutkuje występowaniem  
w obiegach wodno-mułowych dużych ilości mułów. Najdrobniejsze ziarna 
mułowe, wydzielane w procesach klasyfikacji hydraulicznej, kierowane są do 
flotacji we flotownikach pneumomechanicznych typu IZ lub kolumnowych typu 
IF. Do flotacji mułów węglowych stosuje się obecnie odczynniki o składzie 
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kompleksowym, dobranym do charakterystyki technologicznej mułu. Uzyskane 
flotokoncentraty odwadniane są na próżniowych filtrach tarczowych lub coraz 
częściej z wykorzystaniem nowoczesnych wirówek sedymentacyjno-filtra-
cyjnych. Odwodnione muły ze względu na korzystną charakterystykę technolo-
giczną są dodawane najczęściej do koncentratów miałowych, w tym do węgli 
wsadowych w kopalniach produkujących węgiel do koksowania.  
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Rys. 5.3. Schemat dla grupy MPME 3 – wzbogacanie węgla w pełnym zakresie  
uziarnienia [7] 

Rosnące w ostatnich latach wymagania odbiorców wobec parametrów  
jakościowych węgli, jak również postęp technologiczny w zakresie przeróbki 
mechanicznej powodują, że zakłady przeróbcze poddawane są ciągłym moder-
nizacjom. W modernizowanych zakładach przeróbczych coraz częściej stosuje 
się wzbogacanie urobku surowego w pełnym zakresie uziarnienia, według 
modelu 3, chociaż w praktyce nie zawsze całość klasy ziarnowej o uziarnieniu 
poniżej 20 mm jest poddawana wzbogacaniu. 

5.2. Zakres i metodyka przeprowadzonych prac badawczych 

Podczas badań wpływu procesów przeróbczych na zawartość rtęci w wę-
glach handlowych, skoncentrowano się głównie na ziarnach drobnych urobku, 
o wielkości poniżej 20 mm, czyli miałach i mułach. Wynika to między innymi  
z faktu, że ziarna urobku surowego o wielkości powyżej 20 mm są już w całej 
masie wzbogacane. W podrozdziale 5.4.1 dokonano porównania zawartości 
rtęci w koncentratach i odpadach z procesów wzbogacania ziaren węgla 
surowego o wielkości powyżej 20 mm w większości polskich zakładów prze-
róbczych. 
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Szacuje się, że aktualnie wzbogacane jest tylko około 50% produkowanych 
miałów [10]. Dlatego prace badawcze i analizy poświęcono głównie ocenie 
rozkładu rtęci w wybranych węglach klasy ziarnowej poniżej 20 mm (badania 
charakterystyk technologicznych węgla) oraz dokonano oceny rozkładu rtęci 
między produkty wybranych procesów przeróbczych przeznaczonych do 
miałów i mułów (badania przemysłowe).  

Próbki ogólne do badań charakterystyk technologicznych miałów pobiera-
no w poszczególnych kopalniach przez okres około jednego tygodnia, zgodnie  
z normą PN-ISO 13909-2:2004. Po przetransportowaniu ich do GIG, doprowa-
dzono je do stanu powietrzno-suchego, uśredniano i wykwartowywano próbki 
do analizy ziarnowej i gęstościowej. Analizę ziarnową wykonywano metodą  
na mokro według normy PN-ISO 1953:1999, a analizę gęstościową według 
normy PN-ISO 7936:1999. Analizy gęstościowe wykonano dla miałów w klasie 
ziarnowej 20–0,5 mm, a dla mułów w klasie ziarnowej 0,5–0,025 mm lub  
0,5–0,045 mm. W otrzymanych próbkach klas ziarnowych i frakcji gęstościo-
wych oznaczono zawartość popiołu, siarki całkowitej i rtęci. Zawartość popiołu 
i siarki całkowitej wyznaczono według metodyki zawartej w normach odpo-
wiednio PN-ISO1171:2002 i PN-G-04584:2001. Wyniki oznaczań zawartości 
rtęci, wykonanych zgodnie z procedurą GIG, podano w mikrogramach na 
kilogram – μg/kg (ppb) w stanie analitycznym.  

Badania dotyczące zachowania się rtęci w wybranych procesach przerób-
czych prowadzono w skali przemysłowej w zakładach przeróbczych kopalń 
dysponujących odpowiednimi węzłami technologicznymi. Przykładowo badania 
dotyczące rozdziału rtęci w hydrocyklonach i wzbogacalnikach zwojowych 
wykonano w dwu różnych kopalniach, eksploatujących układ technologiczny 
hydrocyklon i wzbogacalnik zwojowy. Badania dotyczące rozchodu rtęci  
w procesie flotacji i podczas odwadniania w wirówkach sedymentacyjno- 
-filtracyjnych, wykonano w zakładach przeróbczych, eksploatujących powyższe 
układy technologiczne. W większości badań przemysłowych nie ingerowano  
w przebieg procesu, a ograniczono się do pobierania próbek jednostkowych 
poszczególnych produktów, w ustalonych warunkach procesowych. Próbki 
jednostkowe analizowano oddzielnie lub łączono w próbki ogólne, zgodnie  
z planem badań. Próbki po przetransportowaniu do GIG poddano standardo-
wym analizom, np. ziarnowym lub po doprowadzeniu ich do stanu analityczne-
go, wykonywano wymagane oznaczania. Szczegóły dotyczące wykonywanych 
badań, analiz i oznaczań zostaną podane podczas omawiania wyników.  

5.3. Determinanty zachowania się rtęci w procesach przeróbczych 

Charakterystyka technologiczna węgla surowego ma decydujące znaczenie 
w trakcie określania możliwych sposobów jego waloryzacji. Przez charaktery-
stykę technologiczną rozumie się rozkład zawartości wybranych zanieczysz-
czeń, oceniany w funkcji wielkości ziaren i ich gęstości. Dotychczas za 
najważniejsze zanieczyszczenia w węglach energetycznych uważane były 
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substancje mineralne, miarą których, z handlowego punktu widzenia, są 
głównie zawartość popiołu i zawartość siarki całkowitej oraz wartość opałowa 
paliwa węglowego. W ostatnich latach do wyżej wymienionych zanieczyszczeń 
dołączyła zawartość rtęci.  

W tabeli 5.1 przedstawiono średnią zawartość popiołu i rtęci w badanych 
miałach (20–0) mm i mułach (–0,5) mm, a na rysunkach 5.4–5.7 – rozkłady 
zawartości popiołu i rtęci w wybranych klasach ziarnowych miałów surowych  
i mułów z 10 kopalń. 

Tabela 5.1. Średnia zawartość popiołu i rtęci w miałach i mułach wybranych węgli 
surowych 

Parametr 
Kopalnia nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zawartość popiołu w miale Aa, % 23,4 33,5 19,1 43,5 38,1 34,0 28,0 26,4 23,5 19,8 

Zawartość rtęci w miale Hga, μg/kg 157 238 115 127 165 230 46 128 94 38 

Zawartość popiołu w mule Aa, % 34,5 54,7 16,1 48,7 37,0 43,2 21,8 38,5 37,0 27,9 

Zawartość rtęci w mule Hga, μg/kg 296 251 223 204 199 223 50 139 171 44 

Zawartość popiołu w miałach zestawionych w tabeli 5.1 zawiera się  
w przedziale 19,1–43,5%, a zawartość rtęci w przedziale 38–238 μg/kg.  
W mułach o uziarnieniu poniżej 0,5 mm, wydzielonych z powyższych miałów, 
zawartość popiołu mieści się w przedziale 16,1–54,7%, a zawartość rtęci  
w przedziale 44–296 μg/kg. Zawartość popiołu w klasach ziarnowych poszcze-
gólnych węgli jest dość mocno zróżnicowana, ale można zauważyć, że  
w dziewięciu z badanych miałów, najmniejszą zawartością popiołu charaktery-
zują się klasy ziarnowe: 10–6 lub 6–0,5 mm (rys. 5.4). W przypadku sześciu 
miałów, spośród 10, zawartość popiołu jest największa w najdrobniejszej klasie 
ziarnowej, tj. poniżej 0,5 mm. W przypadku dziewięciu z 10 badanych miałów 
słupki opisujące zawartość popiołu w wybranych klasach ziarnowych tworzą 
wykres „U-kształtny”, czyli pomimo różnej zawartości popiołu, można zaob-
serwować podobne tendencje zmian tego parametru jakościowego węgla  
w wybranych klasach ziarnowych. Wyniki analiz ziarnowych mułów (rys. 5.6) 
pokazują, że w przypadku wszystkich mułów zawartość popiołu w najdrobniej-
szej klasie ziarnowej, tj. 0,045 mm była największa i wahała się w przedziale od 
25% do ponad 65%. Podobnie jak w przypadku analiz ziarnowych miałów 
(klasa ziarnowa poniżej 20 mm), widoczna jest prawie ta sama tendencja zmian 
tego parametru jakościowego węgla w wybranych klasach ziarnowych mułów.  

Żadnych prawidłowości nie można zauważyć w przypadku analizy rozkła-
dów zawartości rtęci w poszczególnych klasach ziarnowych wydzielonych  
z miałów i mułów. Zawartość rtęci w mułach w dziewięciu przypadkach na 10 
badanych, była większa niż w odpowiadających im miałach (tab. 5.1). Przepro-
wadzone testy statystyczne nie wykazały korelacji między zawartością popiołu 
a zawartością rtęci w badanych miałach i mułach. Świadczy to o tym, że reduk-
cja zawartości rtęci będzie swoista i nie może być oceniana w oparciu o wyniki 
redukcji zapopielenia produktów wzbogacania w stosunku do nadawy. Dodat-
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kowo, brak występowania podobnych tendencji zmian wyników zawartości 
rtęci w wydzielonych klasach ziarnowych z miałów i mułów, uniemożliwia 
dokonywanie uogólnień dotyczących zachowania się rtęci w procesach prze-
róbczych w oparciu o wyniki dotyczące rozkładu zawartości rtęci w węglach  
z różnych kopalń.  

 

Rys. 5.4. Rozkład zawartości popiołu w wybranych klasach ziarnowych miałów  
surowych 

 

Rys. 5.5. Rozkład zawartości rtęci w wybranych klasach ziarnowych miałów  
surowych 
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Rys. 5.6. Rozkład zawartości popiołu w wybranych klasach ziarnowych mułów surowych 

 

Rys. 5.7. Rozkład zawartości rtęci w wybranych klasach ziarnowych mułów surowych 

 

Rys. 5.8. Rozkład zawartości popiołu we frakcjach gęstościowych miałów 
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Rys. 5.9. Rozkład zawartości popiołu we frakcjach gęstościowych mułów 

Na rysunkach 5.8 i 5.9 przedstawiono zawartość popiołu w podstawowych 
frakcjach gęstościowych miałów i mułów. Zawartość popiołu we frakcjach 
węglowych (–1,6 g/cm3) była mała i zawierała się w przedziale 2,3–10,7%. 
Zawartość popiołu we frakcjach odpadowych (+2,0 g/cm3) była wysoka  
i wynosiła 72,3–89,1%. Zawartość popiołu w połączonych frakcjach przerosto-
wych (1,6–2,0 g/cm3) przyjmowała wartości pośrednie między podanymi 
powyżej. Należy stwierdzić, że są to klasyczne charakterystyki rozkładu zawar-
tości popiołu w węglach kamiennych. 

Na rysunku 5.10 przedstawiono zawartość rtęci w podstawowych frakcjach 
gęstościowych miału 20–0,5 mm. Zawartość rtęci we frakcjach węglowych  
(–1,6 g/cm3) jest najmniejsza; z reguły znacznie mniejsza od 100 μg/kg. Tylko  
w przypadku kopalni nr 2 wartość ta wynosiła około 160 μg/kg, a w przypadku 
kopalni nr 6 około 140 μg/kg. Zawartość rtęci w połączonych frakcjach przero-
stowych (1,6–2,0 g/cm3) była z reguły największa i zawierała się w bardzo 
szerokim przedziale 130–650 μg/kg. Zawartość rtęci we frakcjach odpadowych 
+2 g/cm3 wynosiła od 40 do około 450 μg/kg i była z reguły mniejsza niż  
we frakcjach przerostowych. Podobne tendencje można zaobserwować  
w przypadku mułów 0,5–0,025 mm (rys. 5.11). Potwierdza to wcześniejsze 
wyniki badań dla węgla z innych kopalń [11]. Podsumowując , należy stwierdzić, 
że rozkłady zawartości popiołu i rtęci we frakcjach gęstościowych zarówno 
miałów, jak i mułów są różne. Brak paralelności w rozkładach zawartości 
popiołu i rtęci w odpowiadających sobie frakcjach gęstościowych miałów  
i mułów ma zdecydowany wpływ na zawartość popiołu i rtęci w produktach 
wzbogacania, co omówiono poniżej. 
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Rys. 5.10. Rozkład zawartości rtęci we frakcjach gęstościowych miałów 

 

Rys. 5.11. Rozkład zawartości rtęci we frakcjach gęstościowych mułów 

Na rysunkach 5.12–5.21 przedstawiono rozkłady rtęci w podstawowych 
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kolejnych wykresach (rys. 5.12–5.21) odpowiadają następującym danym: 
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● ilość popiołu we frakcjach gęstościowych miału, 
● ilość rtęci we frakcjach gęstościowych miału, 
● zawartość frakcji gęstościowych w mule 0,5–0,025 mm, 
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Rys. 5.12. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 1 

 

Rys. 5.13. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 2 

 

Rys. 5.14. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 3 
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Rys. 5.15. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 4 

 

Rys. 5.16. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 5 

 

Rys. 5.17. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 6 
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Rys. 5.18. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 7 

 

Rys. 5.19. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 8 

 

Rys. 5.20. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 9 
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Rys. 5.21. Rozkład zawartości frakcji gęstościowych oraz ilości popiołu i rtęci  
we frakcjach miałowych i mułowych węgla surowego z Kopalni nr 10 

Ilość popiołu lub rtęci zdefiniowano jako iloczyn zawartości danej frakcji 
gęstościowej i zawartości w niej popiołu lub rtęci. Suma takich iloczynów dla 
całego zakresu gęstości ziaren, podzielona przez 100, daje średnią wartość 
ważoną zawartości popiołu lub rtęci w klasie ziarnowej poddanej analizie 
gęstościowej. W ten sposób powiązano informacje o rozkładzie masy na 
poszczególne frakcje gęstościowe z oznaczaniami podstawowych parametrów 
jakościowych węgla, tj. zawartości popiołu i rtęci. Powyższe rozkłady analizo-
wano w funkcji gęstości ziaren miałów i mułów, wykorzystując je do teoretycz-
nej oceny potencjału redukcji popiołu i rtęci w węglu wzbogaconym w stosunku 
do węgla surowego. 

Analizując dane zawarte na rysunkach 5.12–5.21 pod kątem rozkładu za-
wartości rtęci, należy stwierdzić, że są one bardzo zróżnicowane. Widoczne jest 
również duże zróżnicowanie ilości rtęci zawartej w odpowiadających sobie 
frakcjach miałów i mułów, pochodzących z tych samych kopalń. Frakcje węglo-
we, których zawartość była duża i zawierała się w przedziale 55–88%, przeno-
siły 10–28% ilości popiołu i 30–70% ilości rtęci, zawartych w miałach 
surowych. Frakcje przerostowe, stanowiące 3–15% masy miału, przenosiły  
2–20% ilości popiołu i 10–20% ilości rtęci zawartej w miale surowym. Jak 
wynika z rysunków 5.10 i 5.11, a także wcześniejszych badań [11, 12], zawar-
tość rtęci we frakcjach węglowych była z reguły znacznie mniejsza, niż we 
frakcjach przerostowych, lecz kilkakrotnie większa zawartość tych frakcji  
w węglu sprawiała, że zawierały one procentowo znacznie więcej ilości rtęci  
niż frakcje przerostowe. Podobne tendencje można zaobserwować w przypad-
ku mułów. Frakcje węglowe, stanowiące 55–90% masy mułu, przenosiły  
5–70% ilości rtęci, podczas gdy frakcje przerostowe stanowiły 3–15% masy 
mułu i przenosiły 5–20% całej ilości rtęci zawartej w mule. Frakcje odpadowe 
przenosiły 20–45% ilości rtęci zawartej w miale i 15–90% ilości rtęci zawartej 
w mule.  
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Przyjmując, że frakcje o gęstości poniżej 2,0 g/cm3 stanowią koncentrat, tj. 
produkt handlowy, a o gęstości powyżej 2,0 g/cm3, stanowią odpad w procesie 
wzbogacania miałów i mułów, obliczono teoretyczne parametry jakościowe 
potencjalnych koncentratów i zestawiono je w tabeli 5.2. W praktyce parametry 
produktów będą nieco gorsze, gdyż w obliczeniach nie uwzględniono losowego 
rozproszenia poszczególnych frakcji między produkty wzbogacania w proce-
sach przemysłowych. Porównanie danych zawartych w tabeli 5.1, dotyczących 
parametrów miałów i mułów surowych z danymi z tabeli 5.2, która zawiera 
obliczone szacunkowe wartości parametrów potencjalnych koncentratów, 
pozwala na stwierdzenie, że w wyniku wzbogacania miałów surowych można 
zmniejszyć w nich znacznie zawartość rtęci. Ilość usuniętej rtęci w poszczegól-
nych przypadkach zależy od jej rozkładu w funkcji gęstości frakcji. Na przykład 
w Kopalni nr 1 podczas wzbogacania miału surowego 20–0,5 mm zawartość 
rtęci została zmniejszona z 157 do 73 μg/kg, tj. o 84 μg/kg. Natomiast  
w Kopalni nr 10 zawartość rtęci została zmniejszona tylko o 3 μg/kg. Należy 
zaznaczyć, że zawartość rtęci w miale z Kopalni nr 10 była mała i wynosiła  
38 μg/kg. 

Tabela 5.2. Obliczona szacunkowa zawartość popiołu i rtęci we wzbogaconych miałach  
i mułach badanych węgli surowych 

Parametr 
Kopalnia nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Miał, wychód, % 84 79 84 61 69 76 70 83 83 85 

zawartość popiołu Aa, % 7,3 12,1 5,4 9,0 18,1 11,9 5,1 8,7 5,8 5,8 

zawartość rtęci Hga, μg/kg 73 178 84 100 101 171 22 76 54 35 

Muł, wychód, % 75 68 92 71 82 74 88 76 80 84 
zawartość popiołu Aa, % 4,5 12,2 3,2 11,8 10,6 11,9 5,6 6,2 6,7 5,3 

zawartość rtęci Hga, μg/kg 15 46 88 101 171 185 21 74 82 44 

5.4. Kształtowanie się zawartości rtęci w produktach wybranych 
procesów przeróbki polskich węgli 

Podstawowymi cechami ziaren węgli surowych, wykorzystywanymi w pro-
cesach ich rozdziału (wzbogacanie i inne procesy), są różnice gęstości między 
frakcjami węglowymi a płonnymi (odpadowymi), różnice prędkości ich opada-
nia w ośrodku rozdziału oraz różnice właściwości fizykochemicznych po-
wierzchni. Typowym procesem opartym na wykorzystywaniu różnic gęstości, 
szeroko stosowanym w przeróbce węgli, jest wzbogacanie w cieczach ciężkich 
zawiesinowych. Proces ten stosowany jest w Polsce zasadniczo do ziaren  
o rozmiarach powyżej 20 mm. Ziarna o mniejszych wymiarach wzbogaca się, 
wykorzystując różnice końcowej prędkości ich opadania, najczęściej w środo-
wisku wodnym. Przykładami operacji technologicznych, wykorzystujących 
różnicę prędkości opadania, jest wzbogacanie w osadzarkach i różnego rodzaju 
hydrocyklonach. We flotacji wykorzystuje się różnice właściwości fizyko-
chemicznych powierzchni rozdzielanych ziaren.  
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5.4.1. Wzbogacanie klasy ziarnowej +20 mm 

W tabeli 5.3 zestawiono wyniki badań zawartości rtęci w sortymentach 
grubych i średnich oraz w odpadach wydzielonych w procesach ich wzbogaca-
nia, w 28 polskich zakładach przeróbczych. Zawartość rtęci w koncentratach  
i odpadach jest bardzo różna. W większości przypadków odpady grube,  
wydzielone podczas wzbogacania węgli surowych +20 mm, charakteryzowały 
się większą zawartością rtęci niż koncentraty. W nielicznych przypadkach  
zawartość rtęci w koncentratach jest jednak większa niż w wydzielonych 
odpadach. Średnia arytmetyczna zawartość rtęci w sortymentach +20 mm, 
zestawionych w tabeli 5.3, wynosiła 83 μg/kg w roku 2014 i 69 μg/kg w roku 
2015. Średnia arytmetyczna zawartość rtęci w odpadach wynosiła odpowiednio 
100 i 96 μg/kg. W każdej kopalni zatem, podczas wzbogacania węgli surowych 
o uziarnieniu +20 mm, z odpadami odprowadzano pewne ilości rtęci.  

Tabela 5.3. Zawartość rtęci w sortymentach grubych i średnich oraz odpadach z ich 
wzbogacania, μg/kg 

Lp. 
Rok 2014 Rok 2015 

sortymenty +20 mm odpady grube sortymenty +20 mm odpady grube 

1 47 163 21 74 
2 84 – 22 127 

3 68 83 66 133 

4 45 84 23 75 
5 46 56 19 64 

6 75 – 137 92 
7 185 – 163 278 

8 75 134 58 95 
9 48 69 – – 

10 11 55 17 39 

11 180 78 86 61 
12 103 140 41 101 

13 117 83 43 74 
14 74 – 39 94 

15 111 88 52 68 

16 82 99 153 60 
17 52 170 51 62 

18 51 97 41 67 
19 83 71 54 64 

20 141 208 48 254 

21 17 44 16 58 
22 90 – 80 89 

23 12 93 25 23 
24 98 118 125 48 

25 126 135 88 52 
26 94 43 119 66 

27 152 126 201 147 

28 68 71 73 214 
Średnia 83 100 69 96 

Prowadzone wcześniej badania szczegółowe polskich węgli, pochodzących 
z kilku kopalń wykazały [11], że charakterystyki technologiczne urobku suro-
wego w zakresie wielkości ziaren +20 mm, nie umożliwiają poprawy wyników 
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wzbogacania przedstawionych w tabeli 5.3. Podobnie jak w przypadku opisa-
nych wyżej badań miałów, również w przypadku większych ziaren, największą 
zawartością rtęci charakteryzowały się najczęściej frakcje przerostowe. Bez 
ponoszenia znacznych kosztów na kruszenie węgla, jako sposobu uwolnienia 
zawartych w nim zanieczyszczeń, lub ponoszenia znacznych strat substancji 
palnej, w wyniku obniżenia gęstości rozdziału w procesach wzbogacania tych 
ziaren, nie można poprawić stopnia redukcji rtęci w sortymentach średnich  
i grubych w procesach ich wzbogacania. Jak wykazano w rozdziale 4 są to i tak 
produkty węglowe o najmniejszej średniej zawartości rtęci. 

5.4.2. Wzbogacanie miałów 

Potencjał zmniejszenia zawartości rtęci w miałach podczas ich wzbogaca-
nia przedstawiono w tabeli 5.2 (podrozdział 5.3), podczas omawiania ich 
charakterystyk technologicznych. Należy podkreślić, że w przypadku miałów 
potencjał ten jest jeszcze nie w pełni wykorzystany. Jak zaznaczono, w polskich 
zakładach przeróbczych wzbogaca się obecnie tylko około 50% masy produko-
wanych miałów.  

W tabeli 5.4 przedstawiono wyniki badań zawartości popiołu i rtęci w na-
dawie i koncentracie ze wzbogacania miału w osadzarce jednej z kopalń, 
prowadzonych w warunkach przemysłowych przez około jeden miesiąc. Na 
rysunkach 5.22 i 5.23 przedstawiono rozkłady zmienności obu zanieczyszczeń. 
Średnia zawartość popiołu została zmniejszona z 36,32% w nadawie, do 
22,14% w koncentracie, tj. o około 14,2%. W okresie badań, w przypadku 
danego węgla i danej osadzarki, zanotowano zmniejszenie średniej zawartości 
rtęci z 146 do 121 μg/kg, tj. o 25 μg/kg. Należy podkreślić stosunkowo dużą 
zmienność zawartości popiołu i rtęci zarówno w nadawie, jak i koncentracie. 
Jest to dodatkowa trudność, jaką należy wziąć pod uwagę przy ocenie zanie-
czyszczenia węgli rtęcią i ocenie możliwości jej redukcji w procesach wzboga-
cania. Rozkłady zawartości popiołu w nadawie i koncentracie są bardziej 
skupione wokół średnich wartości niż rozkłady zawartości rtęci. Pośrednio 
świadczy to o większej zmienności charakterystyki technologicznej nadawy 
względem zawartości rtęci niż względem zawartości popiołu. 

Tabela 5.4. Zbiorcze wyniki oznaczania zawartości popiołu i rtęci w próbkach nadawy  
i koncentratu 

Wyszczególnienie 
Nadawa Koncentrat 

zawartość popiołu 
% 

zawartość rtęci 
μg/kg 

zawartość popiołu 
% 

zawartość rtęci 
μg/kg 

Średnia wartość 36,32 146 22,14 121 
Liczba pomiarów 28 28 28 28 

Maksymalna wartość 45,69 220 29,24 193 
Minimalna wartość 25,45 79 16,93 85 

Odchylenie standardowe 4,53 37 4,02 27 

Rozstęp 20,24 141 12,31 108 
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Histogram   wiele zmienny ch

Arkusz1 10v *40c

Aa_nadawa = 28*1,438*normal(x; 36,3246; 4,5295)

Aa_konc entrat = 28*1,438*normal(x; 22,1354; 4,0228)
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Rys. 5.22. Histogramy rozkładu zawartości popiołu w nadawie i koncentracie 

Histogram   wiele zmienny ch

Arkusz1 10v *40c

Hg_nadawa = 28*11,75*normal(x; 146,4643; 36,9088)

Hg_koncentrat = 28*11,75*normal(x; 121,4643; 27,0205)
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Rys. 5.23. Histogramy rozkładu zawartości rtęci w nadawie i koncentracie 

5.4.3. Wzbogacanie (odilanie) w hydrocyklonach 

Do wzbogacania ziaren drobnych stosuje się często węzły technologiczne 
złożone z hydrocyklonów klasyfikująco-zagęszczających. Koniecznym warun-
kiem efektywnego zastosowania tego typu hydrocyklonu do wzbogacania 
(odilania) ziaren mułowych, jest odpowiednia charakterystyka technologiczna 
mułów. Aby efekt technologiczny zastosowania hydrocyklonu do odilania 
ziaren drobnych był akceptowalny technologiczne, zawartość popiołu  
w najdrobniejszej klasie ziarnowej powinna być znacznie większa niż w pozo-
stałych klasach ziarnowych [13].  
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Tabela 5.5. Wyniki wzbogacania mułów w hydrocyklonach 

Wyszczególnienie 

Kopalnia nr 1 Kopalnia nr 2 

zawartość 
popiołu Aa 

% 

zawartość 
siarki St

a 
% 

zawartość 
rtęci Hga 
 μg/kg 

zawartość 
popiołu Aa 

% 

zawartość 
siarki St

a 
% 

zawartość 
rtęci Hga 

μg/kg 

Nadawa 44,45 1,71 183 49,53 2,21 156 

Produkt dolny (wylew) 35,41 2,15 193 40,41 2,76 181 

Produkt górny (przelew) 58,59 0,85 136 58,71 0,51 86 

W tabeli 5.5 przedstawiono wyniki wzbogacania (odilania) mułu w hydro-
cyklonach. Wykonano dwa cykle badań w dwu różnych zakładach przerób-
czych, wzbogacających ziarna drobne o podobnej charakterystyce technolo-
gicznej, ale w hydrocyklonach różnych producentów. W przypadku Kopalni nr 1 
były to hydrocyklony D20 LB, a w przypadku Kopalni nr 2 hydrocyklony  
HC 500. W obu przypadkach produkty dolne zawierały o około 10% mniej 
popiołu niż nadawa. Produkty górne rozdziału, stanowiące odpady, zawierały  
w obu przypadkach około 59% popiołu. W obu przypadkach produkty dolne 
zawierały nominalnie więcej siarki i rtęci niż nadawa i produkty górne.  
W przypadku Kopalni nr 1 zawartość rtęci w wylewie była o 10 μg/kg większa 
niż w nadawie, a w przypadku Kopalni nr 2 o 25 μg/kg. W tym przypadku 
zmniejszeniu zawartości popiołu w koncentratach towarzyszyło zwiększenie 
zawartości siarki i rtęci. Zaobserwowany efekt był zgodny z wynikami badań 
dotyczącymi teorii rozdziału we wzbogacalnikach przepływowych, zaprezen-
towanymi w pracy [14]. Ze względu na specyfikę rozdziału w hydrocyklonie 
klasyfikująco-zagęszczającym, otrzymany produkt dolny najczęściej wymagał 
dalszego wzbogacania, ze względu na stosunkowo dużą zawartość popiołu  
i innych zanieczyszczeń, np. siarki.  

5.4.4. Wzbogacanie we wzbogacalnikach spiralnych 

W celu usunięcia zanieczyszczeń, o których mowa powyżej, produkty dolne 
hydrocyklonów są najczęściej dodatkowo wzbogacane, np. we wzbogacalnikach 
spiralnych. Celem tej operacji jest wydzielenie z nich ciężkich frakcji odpado-
wych, stanowiących najczęściej piasek i ziarna innych minerałów , np. pirytu.  
W tabeli 5.6 przedstawiono wyniki wzbogacania zawiesin, pozyskanych pod-
czas odilania w hydrocyklonach omówionych powyżej. W obu przypadkach  
z nadawy zawierającej 35–39% popiołu uzyskano koncentraty zawierające  
20–23% popiołu i odpady o zawartości popiołu 77–80%. Zmniejszeniu zawar-
tości popiołu w koncentratach towarzyszyło istotne zmniejszenie zawartości 
siarki i rtęci. W Kopalni nr 1 z nadawy zawierającej 1,83% siarki i 194 μg/kg 
rtęci uzyskano koncentrat zawierający 1,24% siarki i 155 μg/kg rtęci.  
W Kopalni nr 2 z nadawy, zawierającej 1,74% siarki i 214 μg/kg rtęci, uzyskano 
koncentrat, zawierający 1,02% siarki i 133 μg/kg rtęci. W obu przypadkach 
zawartość siarki i rtęci w odpadach była wysoka i wynosiła: 4,64% siarki i 416 
μg/kg rtęci w Kopalni nr 1 i 3,37% siarki i 320 μg/kg rtęci w Kopalni nr 2. 
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Identyczne zachowanie się siarki i rtęci w procesach wzbogacania (odilania)  
w hydrocyklonach i wzbogacalnikach spiralnych jest pośrednim dowodem na 
powiązanie występowania tych zanieczyszczeń w niektórych węglach. 

Tabela 5.6. Wyniki wzbogacania mułów we wzbogacalnikach spiralnych 

Wyszczególnienie 

Kopalnia nr 1 Kopalnia nr 2 

zawartość 
popiołu Aa  

% 

zawartość 
siarki St

a  
% 

zawartość 
rtęci Hga 

μg/kg 

zawartość 
popiołu Aa  

% 

zawartość 
siarki St

a  
% 

zawartość 
rtęci Hga 

μg/kg 

Nadawa 34,87 1,83 194 38,22 1,74 214 

Koncentrat 22,47 1,24 155 20,48 1,02 133 

Odpady 77,24 4,64 416 80,56 3,37 320 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w mułach w układzie technologicz-
nym: hydrocyklon klasyfikująco-zagęszczający + wzbogacalnik zwojowy, można 
zmniejszyć zawartość popiołu rtęci i siarki. Należy podkreślić, że ze względu na 
specyfikę procesu rozdziału w hydrocyklonach, produkty dolne będą nominal-
nie zawierały więcej rtęci i siarki niż nadawa. Skoncentrowana zawartość rtęci  
i siarki może być skutecznie usuwana podczas wzbogacania we wzbogacalni-
kach zwojowych. 

5.4.5. Flotacja 

Podczas wzbogacania miałów w pełnym zakresie uziarnienia do wzbogaca-
nia mułów najczęściej stosowana jest flotacja (rys. 5.3). O efekcie technologicz-
nym zastosowania tego procesu do wzbogacania najdrobniejszych ziaren 
węglowych decyduje tzw. flotowalność naturalna i wzbudzona, z zastosowaniem 
odpowiednio dobranych odczynników flotacyjnych [15]. Nie badano możliwości 
zmiany flotowalności mułów pod wpływem odczynników flotacyjnych ani 
kinetyki przechodzenia ziaren węglowych do koncentratu. Założono, że zastoso-
wane odczynniki flotacyjne, jak również reżimy technologiczne, są optymalne  
w istniejących warunkach technologicznych kopalń. Wykonano dwa cykle badań, 
w dwóch różnych kopalniach, polegające na pobraniu próbek i określeniu w nich 
zawartości rtęci. W przypadku pierwszej kopalni próbki jednostkowe połączono 
w próbki ogólne nadawy i produktów wzbogacania oraz wykonano ich standar-
dowe analizy ziarnowe. W poszczególnych klasach ziarnowych, oprócz oznaczań 
zawartości popiołu, oznaczono zawartość rtęci i siarki. W drugiej kopalni pobra-
no po 14 próbek jednostkowych nadawy oraz produktów wzbogacania i wyko-
nano w nich oznaczania zawartości rtęci i siarki.  

W tabelach 5.7–5.9 podano wyniki analiz ziarnowych nadawy i produktów 
wzbogacania z pierwszej kopalni z oznaczaniami. Z tabeli 5.7 wynika, że skład 
ziarnowy nadawy do flotacji był typowy dla tego typu zawiesin i charakteryzo-
wał się dużym wychodem ziaren o wielkości poniżej 0,045 mm oraz stosunko-
wo dużym ich zapopieleniem, wynoszącym ponad 25%. Zawartość rtęci i siarki 
była mała i porównywalna w poszczególnych klasach ziarnowych, choć widocz-
na była tendencja wzrostowa zawartości rtęci i siarki wraz ze zwiększeniem 
stopnia rozdrobnienia. 
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Tabela 5.7. Analiza ziarnowa nadawy do flotacji w kopalni A 

Klasa ziarnowa 
mm 

Wychód γ  
% 

Suma wychodu 
% 

Zawartość popiołu Aa 
% 

Zawartość siarki St
a 

% 
Zawartość rtęci Hga 

μg/kg 

+0,2 15,4 15,4 3,10 0,33 30 

0,2–0,1 17,5 32,9 4,31 0,32 62 

0,1–0,045 18,3 51,2 9,06 0,38 32 
–0,045 48,8 100 25,60 0,49 84 

Razem 100 – 15,39 0,42 62 

Tabela 5.8. Analiza ziarnowa koncentratu flotacyjnego w kopalni A 

Klasa ziarnowa 
mm 

Wychód γ 
% 

Suma wychodu 
% 

Zawartość popiołu Aa 
% 

Zawartość siarki St
a 

% 
Zawartość rtęci Hga 

μg/kg 

+0,2 15,2 15,2 2,83 0,32 28 

0,2–0,1 20,3 35,5 3,83 0,32 26 
0,1–0,045 19,6 55,1 5,74 0,34 54 

–0,045 44,9 100 9,46 0,36 55 
Razem 100 – 6,58 0,34 45 

Zawartość popiołu w produktach flotacji była zadowalająca pod względem 
technologicznym, a wychód koncentratu, liczony względem popiołu, wynosił 
około 87%. Zawartość rtęci i siarki w koncentracie wynosiła 45 μg/kg i 0,34% 
(tab. 5.8), a w odpadach odpowiednio 129 μg/kg i 0,80% (tab. 5.9). Zawartość 
rtęci i siarki w większości klas ziarnowych koncentratu była mniejsza, a odpa-
dów większa niż w odpowiadającym im klasom ziarnowym nadawy. W obu 
przypadkach widoczna była również tendencja wzrostowa zawartości rtęci  
i siarki wraz ze zwiększeniem stopnia rozdrobnienia.  

Tabela 5.9. Analiza ziarnowa odpadów flotacyjnych w kopalni A 

Klasa ziarnowa 
mm 

Wychód γ 
% 

Suma wychodu 
% 

Zawartość popiołu Aa 
% 

Zawartość siarki St
a 

% 
Zawartość rtęci Hga 

μg/kg 

+0,2 1,9 1,9 39,44 0,58 81 
0,2–0,1 1,7 3,6 61,52 0,49 108 

0,1–0,045 9,7 13,4 70,06 0,91 163 
–0,045 86,6 100 79,23 0,80 126 

Razem 100 – 77,27 0,80 129 

Tabela 5.10. Zbiorcze wyniki oznaczań zawartości rtęci i siarki w nadawie i produktach 
flotacji w kopalni B 

Wyszczególnienie 

Nadawa Koncentrat Odpady 

zawartość rtęci 
μg/kg 

zawartość siarki 
% 

zawartość rtęci  
μg/kg 

zawartość siarki 
% 

zawartość rtęci  
μg/kg 

zawartość siarki 
% 

Średnia wartość 56 0,45 50 0,46 59 0,45 

Maksymalna wartość 72 0,49 81 0,52 82 0,51 

Minimalna wartość 37 0,41 33 0,42 44 0,41 

Odchylenie standardowe 9,0 0,02 11,7 0,03 9,9 0,03 

Rozstęp 35 0,08 48 0,10 38 0,10 

Wyniki oznaczania zawartości rtęci i siarki w próbkach nadawy i produk-
tach wzbogacania drugiej kopalni zestawiono w tabeli 5.10. Również w tym 
przypadku muł, kierowany do wzbogacania flotacyjnego, charakteryzował się 
małą zawartością rtęci i siarki. Średnia zawartość rtęci w nadawie flotacyjnej 
wynosiła 56 μg/kg, przy dość dużym rozrzucie między wartością największą  
i najmniejszą. Zawartość rtęci w koncentratach, podczas wzbogacania flotacyj-
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nego, została zmniejszona do średniej wartości 50 μg/kg, a w odpadach zwięk-
szona do 59 μg/kg. Koncentraty i odpady charakteryzowały się, podobnie  
jak nadawa, dużym rozrzutem zawartości rtęci w poszczególnych próbkach  
jednostkowych. Średnia zawartość siarki w koncentracie i odpadach była 
praktycznie taka sama jak w nadawie. Zaobserwowano bardzo mały rozrzut 
zawartości siarki w próbkach jednostkowych wokół średnich wartości  
w nadawie i produktach wzbogacania. 

Z przedstawionych danych wynika, że w obu przypadkach muły drobno-
ziarniste, kierowane do wzbogacania flotacyjnego, zawierały stosunkowo mało 
rtęci. W procesie flotacji, oprócz zmniejszenia zawartości popiołu w koncentra-
tach, zmniejszyła się również zawartość rtęci. 

5.4.6. Odwadnianie w wirówkach sedymentacyjno-filtracyjnych 

Oprócz rozchodu rtęci w procesach wzbogacania badano również jej  
rozdział podczas odwadniania mułów w nowoczesnych wirówkach sedymen-
tacyjno-filtracyjnych. Rozchód rtęci podczas odwadniania ziaren mułowych  
w wirówkach sedymentacyjno-filtracyjnych badano w dwu kopalniach.  
W pierwszej kopalni taka wirówka jest stosowana do odwadniania koncentra-
tów flotacyjnych z dodatkiem mułów gruboziarnistych, wynikającym z reżimu 
zapewnienia optymalnych warunków jej pracy. Przeprowadzono dwa cykle 
badań, różniące się udziałem mułu gruboziarnistego w nadawie do wirówki.  
W pierwszych dwóch doświadczeniach wirówkę obciążano nadawą o składzie 
ziarnowym, wynikającym ze stosunku koncentrat flotacyjny/muł gruboziarni-
sty 60/40, a w dwóch pozostałych 80/20. Doświadczenia w obu cyklach różniły 
się między sobą liczbą wirowania. Wyniki bilansu ilościowo-jakościowego jej 
pracy, z uwzględnieniem zawartości rtęci, przedstawiono w tabeli 5.11.  
W pierwszych dwóch doświadczeniach z nadawy zawierającej około 22% 
popiołu i około 270 μg/kg rtęci uzyskano osady zawierające odpowiednio 20,2  
i 21,8% wilgoci oraz 260 i 267 μg/kg rtęci. Drugim istotnym produktem od-
wadniania był sedyment zawierający odpowiednio 37,6 i 33,9% popiołu oraz 
173 i 178 μg/kg rtęci. W dwu pozostałych doświadczeniach z nadawy zawiera-
jącej około 20% popiołu i około 170 μg/kg rtęci uzyskano osady zawierające 
odpowiednio 18,3 i 21,1% wilgoci oraz 165 i 170 μg/kg rtęci. Sedymenty 
zawierały około 33% popiołu i odpowiednio 220 i 213 μg/kg rtęci. W tabeli 
5.11 nie podano parametrów odcieku z części sitowej wirówki, gdyż jest on 
recyrkulowany do nadawy. Zawartość rtęci w odwodnionych osadach była 
porównywalna z zawartością rtęci w nadawach kierowanych do odwadniania. 
Zawartość rtęci w sedymentach z dwóch pierwszych doświadczeń była mniej-
sza niż w osadach. W dwóch kolejnych doświadczeniach zawartość rtęci  
w sedymentach była większa niż w osadzie.  
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Tabela 5.11. Bilans ilościowo-jakościowy pracy wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej  
w pierwszej kopalni, z uwzględnieniem zawartości rtęci 

Nadawa Osad Sedyment 

zawartość 
części stałych 

g/dm3 

zawartość 
popiołu 

% 

zawartość 
rtęci 

μg/kg 

zawartość 
wilgoci 

przemijającej 
% 

zawartość 
popiołu 

% 

zawartość 
rtęci 

μg/kg 

zawartość 
części stałych 

g/dm3 

zawartość 
popiołu 

% 

zawartość 
rtęci 

μg/kg 

365 22,0 254 15,1 20,2 260 50,4 37,6 173 

356 22,9 285 17,6 21,8 267 59,0 33,9 178 

269 19,5 171 18,3 16,5 165 69,5 32,8 220 

257 20,5 176 21,1 16,0 170 70,8 34,2 213 

W drugim badanym przypadku wirówka sedymentacyjno-filtracyjna pra-
cowała jako element zamknięcia obiegu wodno-mułowego i służyła do odwad-
niania mułów ze wzbogacania ziaren +20 mm. W tym przypadku nie 
ingerowano w warunki pracy wirówki, uznano je za optymalne, a ograniczono 
się do pobierania próbek jednostkowych w odstępach co pół godziny. Łącznie 
pobrano 12 próbek jednostkowych. Zbiorcze wyniki opróbowania przedsta-
wiono w tabeli 5.12.  

Tabela 5.12. Charakterystyka nadawy i produktów odwadniania w wirówce 
sedymentacyjno-filtracyjnej, z uwzględnieniem zawartości rtęci 

Wyszczególnienie 

Nadawa Osad Sedyment 

zawartość 
części 
stałych 
g/dm3 

zawartość 
popiołu  

% 

zawartość 
rtęci  
μg/kg 

zawartość 
wilgoci 

przemijającej 
% 

zawartość 
popiołu  

% 

zawartość 
rtęci  
μg/kg 

zawartość 
części 
stałych 
g/dm3 

zawartość 
popiołu 

% 

zawartość 
rtęci 
μg/kg 

Średnia wartość  358 32,1 150 29,8 26,9 176 120 49,8 46 

Maksymalna wartość 492 34,0 178 31,9 28,6 230 224 58,2 52 

Minimalna wartość 156 29,8 126 28,5 24,6 153 39 39,5 42 

Rozstęp 336 4,2 52 3,4 4,0 77 186 18,8 10 

Odchylenie standardowe 90 1,7 14 1,0 1,5 22 51 5,3 4 

Z analizy danych wynika, że zawartość części stałych w zawiesinie kiero-
wanej do odwadniania, zmieniała się w stosunkowo szerokim zakresie 156–492 
g/dm3. Zawartość popiołu i rtęci w zawiesinie była praktycznie stała, gdyż 
rozstępy między największą i najmniejszą wartością wynosiły 4,2% w przypad-
ku zawartości popiołu i 52 μg/kg w przypadku rtęci. Z zawiesiny o parame-
trach, jak podano wyżej, otrzymano osady o następujących średnich 
parametrach: zawartość wilgoci przemijającej 29,8%, zawartość popiołu 26,9% 
i zawartość rtęci 176 μg/kg. Różnice w wartościach poszczególnych parame-
trów osadu były stosunkowo nieduże i nie miały większego znaczenia prak-
tycznego, gdyż udział masowy osadu w mieszankach energetycznych, 
tworzonych na bazie koncentratów miałowych i węgli surowych, był mały. 
Średnia zawartość popiołu w sedymencie wynosiła około 50% i była na tyle 
wysoka, że po odwodnieniu stanowił on produkt odpadowy. Średnia zawartość 
rtęci w sedymencie wynosiła 46 μg/kg, a rozstęp między największą i najmniej-
szą wartością był mały i wynosił 10 μg/kg. Z porównania zawartości rtęci  
w zawiesinie kierowanej do odwadniania i w produktach odwadniania wynika, 
że zawartość rtęci w odwodnionym osadzie była średnio o 26 mg/kg większa 
niż w nadawie. Zawartość rtęci w sedymencie wynosiła średnio 46 μg/kg i była 
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znacznie mniejsza, niż w odwodnionym osadzie i nadawie kierowanej do 
odwadniania. W tabeli 5.13 przedstawiono skład ziarnowy sedymentu. Sedy-
ment zawierał ponad 97% ziaren mniejszych od 0,025 mm, zawierających 
48,9% popiołu i 51 μg/kg rtęci. 

Tabela 5.13. Charakterystyka technologiczna sedymentu, z uwzględnieniem zawartości 
rtęci 

Klasa ziarnowa 
mm 

Wychód 
% 

Suma wychodu 
% 

Zawartość 
popiołu Aa  

% 

Średnia zawartość  
popiołu Aa 

% 

Zawartość rtęci 
μg/kg 

Średnia 
zawartość rtęci 

μg/kg 

+0,025 3,0 3,0 5,23 5,23 45 45 

–0,025 97,0 100 50,29 48,93 51 51 

Razem 100 – 48,93 – 51 – 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w obu przypadkach zawartość rtęci 
w osadach z odwadniania zawiesin w wirówkach sedymentacyjno-filtracyjnych 
była porównywalna z zawartością rtęci w zawiesinach kierowanych do odwad-
niania. Zawartość rtęci w sedymentach była porównywalna z zawartością rtęci 
w zawiesinach kierowanych do odwadniania lub mniejsza. Wpływ na powyższe 
sposoby rozchodu rtęci podczas odwadniania w wirówce sedymentacyjno- 
-filtracyjnej miał prawdopodobnie rozkład rtęci w poszczególnych klasach 
ziarnowych zawiesiny kierowanej do odwadniania, a szczególnie w klasie 
najdrobniejszej. Sedymenty z odwadniania zawiesin w wirówkach sedymenta-
cyjno-filtracyjnych, zawierały zawsze ponad 95% ziaren mniejszych od  
0,025 mm, a zawartość w nich popiołu i rtęci była pochodną zapopielenia  
i zawartości rtęci w tej klasie ziarnowej nadawy kierowanej do odwadniania.  

5.5. Wnioski 

1. Technologie wzbogacania węgli energetycznych można podzielić na trzy 
podstawowe grupy: 
– MPME 1 wzbogacanie węgla o uziarnieniu +20(10) mm, 
– MPME 2 wzbogacanie węgla o uziarnieniu +0,5(0,1) mm, 
– MPME 3 wzbogacanie węgla w pełnym zakresie uziarnienia. 
Grupy te różnią się zakresem uziarnienia wzbogacanych węgli i wyposaże-
niem technicznym, zwłaszcza w zakresie urządzeń do wzbogacania węgla. 

2. Rozkład zawartości popiołu i rtęci określono w 10 próbkach miałów 
surowych węgli energetycznych. Zawartość popiołu i rtęci w miałach za-
wierała się w bardzo szerokich przedziałach, odpowiednio: 19,1–43,5%  
i 38–238 μg/kg. 

3. Zawartość popiołu i rtęci była dość mocno zróżnicowana w funkcji wielko-
ści ziaren. W większości przypadków największą zawartość popiołu 
stwierdzono w najdrobniejszych klasach ziarnowych. Podobnej zależności 
nie stwierdzono w przypadku rtęci. Nie stwierdzono również korelacji 
między zawartością popiołu i rtęci w poszczególnych klasach ziarnowych.  
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4. Zawartość rtęci we wszystkich frakcjach miałów o uziarnieniu 20–0,5 mm 
zawierała się w bardzo szerokich granicach i tak: 
– dla frakcji węglowych (–1,6 g/cm3) wynosiła 10–140 μg/kg i była to za-

wartość z reguły (ale nie zawsze) najmniejsza w porównaniu z innymi 
frakcjami, 

– dla frakcji przerostowych (1,6–2,0 g/cm3) była z reguły największa i wy-
nosiła 130–650 μg/kg, 

– dla frakcji odpadowych (+2,0 g/cm3) była w większości przypadków 
mniejsza niż we frakcjach przerostowych i wynosiła 40–450 μg/kg. 

5. Zawartość rtęci we frakcjach gęstościowych mułów o uziarnieniu poniżej 
0,5 mm wykazywała podobną zależność jak w przypadku miałów o uziar-
nieniu 20–0,5 mm. 

6. Średnia arytmetyczna zawartość rtęci w sortymentach +20 mm wynosiła 
83 μg/kg w roku 2014 i 69 μg/kg w roku 2015. Średnia arytmetyczna za-
wartość rtęci w odpadach wyniosła odpowiednio 100 i 96 μg/kg.  

7. Obliczone szacunkowe wartości parametrów jakościowych koncentratów 
dla poszczególnych miałów i mułów wykazały, że ich klasyczne wzbogaca-
nie pozwala na usunięcie znacznych ilości rtęci. Ilość możliwej do usunięcia 
rtęci zależy w pierwszej kolejności od charakterystyki technologicznej 
urobku, zwłaszcza od rozkładu zawartości rtęci w funkcji gęstości ziaren. 
Przykładowo podczas klasycznego wzbogacania miału w osadzarce w jed-
nej z kopalń, średnia zawartość popiołu została zmniejszona z 36,32%  
w nadawie do 22,14% w koncentracie, tj. o około 14,2%. Temu zmniejsze-
niu zawartości popiołu towarzyszyło zmniejszenie zawartości rtęci z 146 
do 121 μg/kg, tj. o 25 μg/kg. 

8. Analizy wyników wzbogacania miału w osadzarce wykazały bardzo dużą 
zmienność zawartości popiołu i rtęci w nadawie kierowanej do wzbogaca-
nia. Jest to dodatkowa trudność, z jaką należy się liczyć, oceniając  
zanieczyszczenie węgli rtęcią i możliwości jej redukcji w procesach ich 
wzbogacania.  

9. Proces odilania mułów węglowych jest specyficznym procesem z punktu 
widzenia kształtowania się parametrów jakościowych produktów, w tym 
zwłaszcza zawartości rtęci. Wykonane w kilku lokalizacjach badania wyka-
zały, że produkt drobnoziarnisty (górny), charakteryzujący się z reguły du-
żą zawartością popiołu, charakteryzuje się jednocześnie bardzo małą 
zawartością siarki i rtęci. Produkt gruboziarnisty (dolny), charakteryzujący 
się zmniejszoną, w stosunku do nadawy, zawartością popiołu, cechuje się 
podwyższoną zawartością siarki i rtęci. Zatem w tym procesie nie zachodzą 
zgodne zmiany wymienionych parametrów jakościowych, tak jak to ma 
miejsce w procesach wzbogacania w cieczach ciężkich i osadzarkach. Pro-
dukty odilania, zwłaszcza produkt gruboziarnisty, wymagają z reguły dal-
szej obróbki w celu uzyskania kwalifikowanych produktów, w tym 
komponentu produktu handlowego o zmniejszonej zawartości rtęci. 
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10. Wykonane badania wykazały, że wzbogacanie mułów na wzbogacalnikach 
zwojowych powoduje zmniejszenie zawartości popiołu, siarki i rtęci  
w koncentratach w stosunku do nadawy. Wydzielone odpady były wysoko-
popiołowe i zawierały stosunkowo dużo siarki i rtęci. 

11. W procesie flotacji, oprócz zmniejszenia zawartości popiołu w koncentra-
tach, może nastąpić również zmniejszenie zawartości rtęci. Należy jednak 
pamiętać, że proces flotacji rządzi się odmiennymi prawami, niż wyżej 
omówione procesy, a zatem wyżej omówione charakterystyki technolo-
giczne węgla, w tym mułów, nie mogą być podstawą do wnioskowania  
o wynikach tego procesu.  

12. W przypadku wykorzystania wirówki do odwadniania mułów wzbogaco-
nych z dodatkiem mułów gruboziarnistych, uzyskane osady i sedymenty 
mogą zawierać porównywalne ilości rtęci, czyli nie zaobserwowano  
wyraźnej zmiany zawartości rtęci w produktach w stosunku do nadawy.  

13. Wyniki badań rozkładu rtęci w różnych procesach separacji, otrzymane  
w dwóch kopalniach, mogą być indykatywne dla innych zastosowań tych 
procesów. 
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6. OCENA MOŻLIWOŚCI REDUKCJI ZAWARTOŚCI RTĘCI 
W PROCESACH NISKOTEMPERATUROWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ 

 

Michał Wichliński, Rafał Kobyłecki, Zbigniew Bis 

6.1. Niskotemperaturowa obróbka termiczna paliw (NOT) 

Metody ograniczania emisji rtęci można podzielić na dwie główne grupy  
– metody „precombustion”, polegające na usuwaniu rtęci z paliwa przed 
procesem spalania i metody „postcombustion”, polegające na usuwaniu rtęci ze 
spalin po procesie spalania paliwa [1]. 

Metody „precombustion” to na przykład: selektywna eksploatacja górnicza, 
wzbogacanie węgli lub ich obróbka termiczna. Najczęściej dąży się do stosowa-
nia takiej obróbki termicznej paliwa, która polega na poddawaniu węgla 
działaniu odpowiedniej kontrolowalnej temperatury. Temperatura ta musi być 
na tyle wysoka, aby uwolnić rtęć z substancji węglowej, lecz jednocześnie na 
tyle niska, aby nie spowodować nadmiernej degradacji energetycznej paliwa 
(zmniejszenie wartości opałowej). 

Jednym z realnych sposobów obróbki termicznej jest piroliza, zwłaszcza 
„mild pyrolysis”. Podczas tego procesu rtęć jest uwalniana z ziaren paliwa 
przebywających w podwyższonej temperaturze bez dostępu powietrza i pod 
ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego. Ulegając częściowej dekompozycji  
w temperaturach poniżej 600°C, paliwo (węgiel) przekształca się w produkty 
gazowe, stałe i ciekłe. 

Proces obróbki termicznej, rozwijany w Katedrze Inżynierii Energii Poli-
techniki Częstochowskiej, prowadzony jest w niższych temperaturach, rzędu 
200–400°C, stąd też na jego określenie użyto terminu NOT (niskotemperaturo-
wa obróbka termiczna). Skuteczność tej metody zależy przede wszystkim od 
temperatury rozpadu związków rtęci zawartych w węglu. Ponieważ większość 
związków rtęci i rtęć metaliczna Hg0 ulegają dekompozycji i odparowaniu  
w temperaturach poniżej 400°C, NOT pozwala na usunięcie znacznej większości 
ładunku rtęci. Jak ustalono, w zakresie temperatur stosowanym w badaniach 
(170–410°C), możliwe jest usunięcie ponad 95% rtęci przy niewielkiej (poniżej 
5%) utracie energii chemicznej paliwa. Proces ten może być prowadzony  
w różnych atmosferach i dla różnych rodzajów paliw, w tym węgli kamiennych  
i brunatnych [2, 3]. Podobne wyniki zostały uzyskane także przez inne zespoły 
badawcze [4, 5]. Badacze ci w temperaturze 330°C uzyskali ponad 80% sku-
teczność usuwania rtęci zawartej w węglu. Chmielniak [6], również w tempera-
turze 300°C, uzyskał 60% skuteczność usuwania rtęci zawartej w węglu 
kamiennym, a w przypadku węgla brunatnego 90%. Zbliżone wyniki uzyskano 
w Western Research Institute (WRI). Wskazują one, że możliwe jest usunięcie 
ponad 60% rtęci z węgli kamiennych [7]. 
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6.2. Metodyka i stanowiska badawcze 

Badania niskotemperaturowej obróbki termicznej (NOT) przeprowadzono  
w piecu wyposażonym w obrotowy ślimak. Ślimak wprawiany jest w ruch 
obrotowy za pomocą napędu. Po ustawieniu żądanej temperatury pieca  
i prędkości ślimaka, do pieca wprowadzono próbkę węgla, która na skutek 
ruchu ślimaka była przenoszona przez strefę obróbki temperaturowej, z zadaną 
prędkością, a następnie wpadała do chłodzonego cieczą zbiornika. Chłodzenie 
zbiornika zapewniało szybkie ochłodzenie próbki po przejściu przez strefę 
obróbki temperaturowej. Schemat pieca przedstawiono na rysunku 6.1. 

 
Rys. 6.1. Schemat pieca obrotowego 

Badania niskotemperaturowej obróbki termicznej (NOT) prowadzono 
również na stanowisku z warstwą fluidalną. Schemat kolumny fluidalnej 
przedstawiono na rysunku 6.2. Warstwę materiału sypkiego w kolumnie 
tworzył piasek kwarcowy o rozmiarach ziaren w zakresie od 250 do 500 μm.  
W zależności od rodzaju prowadzonych badań, czynnikiem fluidyzującym było 
powietrze lub mieszanina azotu (84%) i dwutlenku węgla (16%). Niezależnie 
od rodzaju gazu fluidyzującego, utrzymywano ten sam przepływ strumienia 
objętości gazu, wynoszący 10 dm3/min. Temperaturę w kolumnie i warstwie 
fluidalnej kontrolowano za pomocą termopary. 

Po wprowadzeniu próbki do stanowiska związki rtęci zawarte w węglu ule-
gły dekompozycji. Powstałe gazy były unoszone przez strumień gazu nośnego; 
skład mieszaniny gazów był analizowany on line przez spektrometr LUMEX  
RA-915+, połączony z układem odpowiednio przygotowanym króćcem pomia-
rowym. Sygnały wyjściowe podłączono do komputera, który umożliwiał bieżącą 
rejestrację mierzonych wielkości. Użyty w badaniach spektrometr działa na 
zasadzie pomiaru stężenia rtęci, prowadzonego z zastosowaniem spektroskopii 
zeemanowskiej z wysokoczęstotliwościową modulacją polaryzacji światła, bez 
konieczności akumulacji rtęci na złotym sorbencie; szczegółowy opis znajduje 
się w rozdziale 2.  

Materiał izolacyjny 

Grzałki 

Ślimak 

Rura kwarcowa 

Napęd ślimaka 

Próbki po procesie 

Chłodzenie próbki 
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Rys. 6.2. Schemat kolumny fluidalnej:  
1 – kontroler przepływu, 2 – kontroler temperatury, 3 – komora powietrzna, 4 – ruszt,  

5 –grzałka elektryczna, 6 – izolacja termiczna, 7 – warstwa fluidalna, 8 – rura kwarcowa, 
9 – króciec pomiarowy, 10 – spektrometr Lumex RA-915+, 11 – komputer 

Stopień uwolnienia rtęci z badanej próbki węgla obliczono przez scałkowa-
nie pola powierzchni pod krzywą chwilowego stężenia par rtęci, określaną 
przez spektrometr. Obliczone pole powierzchni podstawiano do wzoru (6.1), za 
pomocą którego obliczano ilość rtęci uwolnionej podczas nagrzewnia węgla  
w poszczególnych temperaturach 

 
pr

Hg

Hg
m

VFp
S

g
144

  (6.1) 

gdzie: 

Hg
S   – zawartość rtęci w próbce, ng/g; 

Hg
Fp – pole powierzchni piku rtęci, (ng/m3n)s; 

144  – stały współczynnik, uwzględniający wykorzystanie kuwety pomia-
rowej stosowanej do wysokich stężeń par rtęci; 

mpr  – masa próbki, g;  

g
V   – strumień przepływu czynnika fluidyzującego, m3n/s. 

Po wyjęciu z aparatu fluidalnego pozostałą po obróbce termicznej próbkę 
węgla poddano spaleniu w przystawce pirolitycznej RP-91C spektrometru  
RA-915+, dokonując oszacowania zawartości rtęci w badanej substancji. Sumę 
ilości rtęci uwolnionej podczas nagrzewania w warstwie fluidalnej, w danej 
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temperaturze i podczas spalania w przystawce pirolitycznej w temperaturze 
850°C, traktowano jako całkowitą zawartość rtęci w danej próbce węgla.  

W próbkach węgli dostarczonych do badań przez Główny Instytut Górnic-
twa, przeprowadzono badania zawartości rtęci dla frakcji poniżej 212 μm (rys. 
6.3). Zawartość rtęci w dostarczonych próbkach wahała się od około 76 ng/g 
(węgle z kopalni Piast – miał surowy, Jankowice – miał surowy i wzbogacony) 
do 146 ng/g (Chwałowice – miał surowy). Średnia zawartość rtęci we wszyst-
kich badanych próbkach węgli wynosiła 106 ng/g. Najwyższa średnia zawar-
tość rtęci określona została dla miałów węglowych surowych i wynosiła około 
104 ng/g.  

 

Rys. 6.3. Zawartość rtęci w próbkach polskich węgli dostarczonych do badań  
(stan analityczny) 

Do badań uwalniania rtęci w procesie niskotemperaturowej obróbki ter-
micznej (NOT) wybrano próbki węgli kamiennych dostarczone przez GIG,  
o rozmiarze ziaren 500–1000 µm i 1000–2000 µm: 
● Jaworzno – miał surowy, 
● Janina – miał surowy, 
● Janina – miał wzbogacony, 
● Jaworzno – miał wzbogacony, 
● Piast – miał wzbogacony, 
● Piast – miał surowy, 
● Ziemowit – miał surowy, 
● Jankowice – miał surowy, 
● Jankowice – miał wzbogacony, 
● Chwałowice – miał wzbogacony, 
● Chwałowice – miał surowy. 

Wyżej wymienione węgle poddano niskotemperaturowej obróbce termicz-
nej, mającej na celu usunięcie maksymalnej ilości rtęci, przy jak najmniejszej 
utracie części lotnych. Badania prowadzono w atmosferze powietrza i miesza-
niny CO2 i N2 w proporcji 16 do 84%, w temperaturach 200, 250, 300, 350  
i 400°C. Wyniki przedstawiono w podrozdziałach 6.3 i 6.4. 
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6.3. Wpływ atmosfery w otoczeniu ziaren paliwa na efektywność 
usuwania rtęci 

Analizę procesu uwalniania rtęci w procesie niskotemperaturowej obróbki 
termicznej przeprowadzono w piecu obrotowym w temperaturach od 200 do 
400°C, dla trzech czasów przebywania próbek w piecu, wynoszących 30, 19  
i 14 s. Badaniom poddano miały wzbogacone i surowe z kopalń Janina i Jaworz-
no o średnicy frakcji 500–1000 μm. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 
6.4–6.6. Wskazują one, że wzrost temperatury spowodował poprawę wydziele-
nia rtęci z próbek węgli; w warunkach T > 350°C i dla czasu przebywania 
próbki w piecu 30 s stopień wydzielenia rtęci przekraczał 80%. Wyniki wskazu-
ją również, że w zakresie zmian czasu przebywania próbek węgla w określonej 
temperaturze (w badaniach przyjęto zakres 14–30 s) wydłużenie czasu popra-
wiło stopień uwalniania rtęci, jednak różnice nie przekraczały 20–25%. W celu 
osiągnięcia stopnia wydzielenia rtęci na poziomie przekraczającym 60%, 
krótkie czasy przebywania próbki w piecu (14 s) wymagają temperatury co 
najmniej 350°C; w przypadku dłuższych czasów (19 s i 30 s) wystarczająca jest 
temperatura 300°C. 

200 250 300 350 400
0

20

40

60

80

100

 

 

 

 
W

z
g

lę
d

n
a

 i
lo

ś
ć
 u

w
o

ln
io

n
e

j 
rt

ę
c
i 
[%

]

Temperatura [
o
C]

 Miał surowy Jaworzno

 Miał surowy Janina

 Miał wzbogacony Janina

 Miał wzbogacony Jaworzno

 
Temperatura, °C 

Rys. 6.4. Względna ilość uwolnionej rtęci w piecu obrotowym, w zależności  
od temperatury dla różnych próbek węgli (czas przebywania 30 s) 

Badania NOT przeprowadzono również na stanowisku kolumny fluidalnej 
w atmosferach powietrza i mieszaniny CO2/N2 dla dwóch badanych frakcji  
500–1000 μm i 1000–2000 μm. Badaniom poddano próbki siedmiu węgli, 
wyniki przedstawiono na rysunkach 6.7–6.9. Uzyskane dane wskazują, że 
zmiana atmosfery z powietrza na mieszaninę CO2/N2 za każdym razem powo-
dowała zwiększenie ilości uwalnianej rtęci w tej samej temperaturze. Maksy-
malne ilości uwalnianej rtęci różniły się znacząco, w przypadku węgli z kopalń 
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Piast i Ziemowit, frakcja 500–1000 μm, w temperaturze 400°C i w atmosferze 
CO2/N2 uwolniono od 40% rtęci (Ziemowit – miał surowy) do 60% (Piast – miał 
wzbogacony). W powietrzu było to odpowiednio 25% (Ziemowit – miał suro-
wy) i 55% (Piast – miał wzbogacony). W przypadku frakcji 1000–2000 μm 
ilości uwolnionej rtęci były większe i maksymalnie wynosiły od 40% (Piast  
– miał surowy) do 68% (Piast – miał wzbogacony), dla atmosfery CO2/N2.  
W badaniach przeprowadzonych w powietrzu maksymalne wartości były 
mniejsze i wynosiły od 15% (Ziemowit – miał surowy) do około 63% (Piast  
– miał wzbogacony).  
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Rys. 6.5. Względna ilość uwolnionej rtęci w piecu obrotowym, w zależności  
od temperatury dla różnych próbek węgli (czas przebywania 19 s) 
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Rys. 6.6. Względna ilość uwolnionej rtęci w piecu obrotowym w zależności  
od temperatury dla różnych próbek węgli (czas przebywania 14 s) 
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Temperatura, °C 

Rys. 6.7. Względna ilość uwolnionej rtęci na stanowisku kolumny fluidalnej, w zależności 
od temperatury, dla frakcji 500–1000 μm, w atmosferze powietrza i dla mieszaniny 

CO2/N2 

Temperatura, °C 

Rys. 6.8. Względna ilość uwolnionej rtęci na stanowisku kolumny fluidalnej, w zależności 
od temperatury, dla frakcji 1000–2000 μm, w atmosferze powietrza i dla mieszaniny 

CO2/N2 

W przypadku węgli z kopalń Chwałowice i Jankowice ilość uwolnionej rtęci 
(rys. 6.9) była dużo wyższa, aniżeli dla węgli z kopalń Piast i Ziemowit. Również 
w przypadku tych węgli zmiana atmosfery z powietrza na CO2/N2 spowodowała 
zwiększenie ilości uwalnianej rtęci niezależnie od rodzaju węgla czy tempera-
tury, w jakiej prowadzono proces. Maksymalna ilość uwolnionej rtęci w atmos-
ferze powietrza wynosiła: dla temperatury 400°C od 70% (Chwałowice – miał 
wzbogacony i surowy) do ponad 80% dla węgli z kopalni Jankowice (miał 
surowy i wzbogacony). Po zmianie atmosfery na CO2/N2 maksymalna ilość 
uwolnionej rtęci wynosiła: od 75% (Chwałowice – miał wzbogacony) do ponad 
90% (Jankowice – miał wzbogacony). Tak wysoki poziom uwolnionej rtęci  
(ok. 90%) był już uzyskiwany w niższej temperaturze – 350°C, dla próbek  
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z kopalni Jankowice (miał surowy i wzbogacony). Także dla temperatury 300°C  
w przypadku tych dwóch próbek ilość uwolnionej rtęci była bardzo wysoka  
i wynosiła około 80%.  

Temperatura, °C 

Rys. 6.9. Względna ilość uwolnionej rtęci na stanowisku kolumny fluidalnej, w zależności 
od temperatury, dla frakcji 500–1000 μm, w atmosferze powietrza i dla mieszaniny 

CO2/N2 

6.4. Wpływ rozmiaru ziaren paliwa na efektywność usuwania rtęci 

Na rysunkach 6.10–6.13 przedstawiono ilość uwolnionej rtęci w zależności 
od frakcji badanych próbek węgli. Badaniom poddano dwie frakcje węgli 500–
1000 μm i 1000–2000 μm. Dla węgli z kopalń Janina i Jaworzno ilość uwolnio-
nej rtęci była większa w przypadku drobniejszej frakcji, tj. 500–1000 μm. 
Różnica między ilością uwolnionej rtęci w przypadku poszczególnych frakcji 
była różna. Dla temperatury 400°C i próbki węgla miału wzbogaconego  
z kopalni Jaworzno ilość uwolnionej rtęci wynosiła około 95% dla frakcji  
500–1000 μm i około 80% dla frakcji 1000–2000 μm. W przypadku pozostałych 
badanych miałów ilość uwolnionej rtęci w tej temperaturze była niższa  
i wynosiła dla frakcji 500–1000 μm od 35% (Janina – miał wzbogacony) do 
75% (Jaworzno – miał surowy). W niższych temperaturach – 350°C ilość 
uwolnionej rtęci nie była już tak wysoka i wynosiła maksymalnie około 60% 
(Jaworzno – miał surowy). Dla większej frakcji (1000–2000 μm) maksymalna 
ilość uwolnionej rtęci wynosiła około 80% (Jaworzno – miał wzbogacony),  
a w temperaturze 350°C około 40% (Jaworzno – miał wzbogacony). 
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Temperatura, °C 

Rys. 6.10. Względna ilość uwolnionej rtęci na stanowisku kolumny fluidalnej,  
w zależności od temperatury, dla frakcji: a – 1000–2000 μm, b – 1000–500 μm,  

w atmosferze powietrza 

W przypadku węgli z kopalń Piast i Ziemowit (rys. 6.11–6.12) badania 
uwalniania rtęci przeprowadzono: dla frakcji 500–1000 μm i dla frakcji  
1000–2000 μm zarówno w atmosferze powietrza, jak i w atmosferze CO2/N2.  
W atmosferze powietrza największa ilość rtęci została uwolniona w temperatu-
rze 400°C dla frakcji 1000–2000 μm i wynosiła około 60% (Piast – miał wzbo-
gacony), dla frakcji 500–1000 μm ilość uwolnionej rtęci była niższa i wynosiła 
około 53%. Natomiast w temperaturze niższej – 350°C to z frakcji 500–1000 μm 
uwolniono więcej rtęci (28%), aniżeli z frakcji 1000–2000 μm (22%). Dla 
atmosfery CO2/N2 ilość rtęci uwolnionej z frakcji większej 1000–2000 μm była 
większa niż w przypadku frakcji mniejszej 500–1000 μm. Dla maksymalnej 
badanej temperatury były to wartości 68% (Piast – miał wzbogacony, frakcja 
1000–2000 μm) i 62% (Piast – miał wzbogacony, frakcja 500–1000 μm). Dla 
niższej temperatury – 350°C ilość uwolnionej rtęci była już niewielka niezależ-
nie od frakcji i rodzaju węgla, i nie przekraczała 30%.  
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Również w przypadku węgli z kopalń Chwałowice i Jankowice ilość uwal-
nianej rtęci była większa dla węgli o frakcji 1000–2000 μm, aniżeli dla frakcji 
500–1000 μm. Badania przeprowadzone w atmosferze powietrza dla frakcji 
1000–2000 μm, pokazały, że największa ilość uwolnionej rtęci wynosiła ponad 
90% (Jankowice – miał surowy) dla temperatury 400°C. W niższej temperatu-
rze 350°C, dla tej samej próbki, ilość uwolnionej rtęci również wynosiła około 
90%. W przypadku próbki miału wzbogaconego z kopalni Jankowice ilość 
uwolnionej rtęci była również wysoka i wynosiła około 90% (w temperaturze 
400°C) i około 80% w temperaturze 350 i 300°C. Dla frakcji 500–1000 μm ilość 
uwolnionej rtęci była niższa i wynosiła maksymalnie 80% (Jankowice – miał 
wzbogacony i surowy). Najmniejsza ilość uwolnionej rtęci w tej temperaturze 
wynosiła ponad 60% dla miału surowego i wzbogaconego z kopalni Chwałowi-
ce. 

Temperatura, °C 

Rys. 6.11. Względna ilość uwolnionej rtęci na stanowisku kolumny fluidalnej,  
w zależności od temperatury, dla frakcji 500–1000 μm i 1000–2000 μm,  

w atmosferze powietrza 

Temperatura, °C 

Rys. 6.12. Względna ilość uwolnionej rtęci na stanowisku kolumny fluidalnej,  
w zależności od temperatury, dla frakcji 500–1000 μm i 1000–2000 μm,  

w atmosferze CO2/N2 
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Rys. 6.13. Względna ilość uwolnionej rtęci na stanowisku kolumny fluidalnej,  
w zależności od temperatury, dla frakcji 500–1000 μm i 1000–2000 μm,  

w atmosferze powietrza 

6.5. Zmiany parametrów fizykochemicznych węgli 
spowodowane NOT 

Celem zaproponowanej w niniejszym rozdziale niskotemperaturowej  
obróbki termicznej węgli jest uwolnienie z nich maksymalnej ilości rtęci, przy 
jak najmniejszej degradacji węgla jako paliwa. Jako miarę degradacji węgla 
przyjęto utratę części lotnych podczas niskotemperaturowej obróbki termicz-
nej. Warto zauważyć, że po NOT strumień gazów wytlewnych z procesu , 
zawierający, oprócz gazu nośnego, także części lotne, wilgoć i pary rtęci, można 
stosunkowo łatwo oczyścić z wilgoci i rtęci, a pozostałe części lotne skierować  
z powrotem do komory paleniskowej, ograniczając w ten sposób straty energii 
chemicznej paliwa. 

Badania zmian zawartości części lotnych przeprowadzono dla wszystkich 
węgli, które poddano NOT. Dla węgli z kopalń Jaworzno i Janina, poddanych 
NOT na stanowisku pieca obrotowego (rys. 6.14), ilość utraconych części 
lotnych była największa dla czasu przebywania próbki w piecu 30 s; im krótszy 
czas tym mniejsza utrata części lotnych. Maksymalna wartość wynosiła: dla 
temperatury 400°C około 25% (Janina – miał wzbogacony), dla pozostałych 
węgli najwyższa wartość uwolnionych części lotnych wynosiła od 12 do 20%. 
Dla krótszych czasów przebywania, wynoszących 19 i 14 s, ilość utraconych 
części lotnych była mniejsza i wynosiła od 7% (Jaworzno – miał surowy) do 
17% (Jaworzno – miał wzbogacony), w przypadku miału wzbogaconego  
z kopalni Janina ilość uwolnionych części lotnych była podobna jak dla czasu  
30 s i wynosiła około 22%. Przy czasie przebywania próbki w piecu 14 s 
maksymalna ilość uwolnionych części lotnych nie przekraczała 17%. 
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Temperatura, °C 

 
Temperatura, °C 

 
Temperatura, °C 

Rys. 6.14. Względna ilość uwolnionych części lotnych dla NOT na stanowisku pieca 
obrotowego; czas przebywania próbki w piecu: a – 30 s, b – 19 s, c – 14 s 
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Dla próbek węgli po NOT na stanowisku kolumny fluidalnej przeprowadzo-
no również analizę ilości uwolnionych części lotnych (rys. 6.15–6.16).  
W przypadku frakcji 500–1000 m, podobnie jak w przypadku próbek podda-
nych działaniu NOT na stanowisku pieca obrotowego, największa utrata części 
lotnych nastąpiła podczas analizy próbki miału wzbogaconego, w temperaturze 
400°C z kopalni Janina (ok. 30%); z pozostałych trzech próbek miałów uwolniło 
się poniżej 20% części lotnych. Z próbki miału wzbogaconego z kopalni  
Jaworzno, który charakteryzował się największą ilością uwolnionej rtęci  
(ok. 90%), ilość utraconych części lotnych wynosiła około 17%. Tak niewielki 
ubytek części lotnych przy bardzo wysokiej ilości uwolnionej rtęci pokazuje 
wysoki potencjał tej metody w przypadku tego węgla. W przypadku frakcji 
1000–2000 m ilość uwolnionych części lotnych była dużo większa i wynosiła 
w maksymalnej badanej temperaturze 400°C ponad 30% (Janina – miał wzbo-
gacony), dla pozostałych próbek wynosiła ona w tej temperaturze około 25%. 
W niższych temperaturach ilość uwolnionych części lotnych dalej była bardzo 
wysoka i wynosiła około 20%. 
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Rys. 6.15. Względna ilość uwolnionych części lotnych po NOT na stanowisku kolumny 
fluidalnej, frakcja 500–1000 μm, w atmosferze powietrza 

Dla próbek z kopalń Piast i Ziemowit oznaczono ilość uwolnionych części 
lotnych dla próbek badanych zarówno w atmosferze powietrza, jak i w atmo-
sferze CO2/N2. Dla miałów poddanych działaniu NOT w atmosferze powietrza 
największą ilość uwolnionych części lotnych stwierdzono w temperaturze 
400°C dla miału surowego z kopalni Piast (ok. 23%), co w połączeniu z około 
40% usunięciem rtęci, stawia pod znakiem zapytania ekonomikę NOT tego 
węgla. Również w przypadku innych miałów z wyżej wymienionych kopalń 
ilość uwolnionych części lotnych była wysoka i wynosiła dla temperatury 400°C 
około 20%, niezależnie od badanej frakcji. W przypadku niższych temperatur 
(300 i 350°C) wyraźnie widać, że ilość uwolnionych części lotnych w przypadku 
frakcji 1000–2000 m była mniejsza niż w przypadku frakcji 500–1000 m. 
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Taka zależność była także wyraźnie widoczna w przypadku ww. próbek podda-
nych działaniu NOT w atmosferze CO2/N2, dla frakcji 500–1000 m ilość 
uwolnionych części lotnych wynosiła około 25% (w temperaturze 400°C), a dla 
frakcji 1000–2000 m było to około 17%. Zależność taka była również widocz-
na w niższych temperaturach (350°C). 
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Rys. 6.16. Względna ilość uwolnionych części lotnych po NOT na stanowisku kolumny 
fluidalnej, frakcja 1000–2000 μm, w atmosferze powietrza 
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Rys. 6.17. Względna ilość uwolnionych części lotnych po NOT na stanowisku kolumny 
fluidalnej, frakcja 500–1000 μm i 1000–2000 μm, w atmosferze powietrza 

W przypadku węgli z kopalń Jankowice i Chwałowice (rys. 6.19) ilość 
uwolnionych części lotnych w temperaturze 400°C wynosiła również około 
20% (dla obu badanych frakcji), co – biorąc pod uwagę bardzo duże ilości 
uwolnionej rtęci – wydaje się być wartością do zaakceptowania z ekonomiczne-
go punktu widzenia, szczególnie, jeśli pod uwagę weźmie się miał surowy  
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z kopalni Jankowice, z którego w temperaturze 350°C uwolniło się około 90% 
rtęci przy utracie jedynie około 9% części lotnych. W tej temperaturze pozosta-
łe miały węglowe również cechowały się wysokim poziomem uwolnienia rtęci 
przy utracie części lotnych na poziomie około 15%. 
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Rys. 6.18. Względna ilość uwolnionych części lotnych po NOT na stanowisku kolumny 
fluidalnej, frakcja 500–1000 μm i 1000–2000 μm, w atmosferze CO2/N2 
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Rys. 6.19. Względna ilość uwolnionych części lotnych po NOT na stanowisku kolumny 
fluidalnej, frakcja 500–1000 μm i 1000–2000 μm, w atmosferze powietrza 

6.6. Podsumowanie 

Niskotemperaturowa obróbka termiczna pozwala na usunięcie z węgli od 
40 do 90% (w temperaturze 400°C) rtęci w nich zawartej, przy utracie około 
20% części lotnych. Na skuteczność tego procesu największy wpływ ma tempe-
ratura procesu, czyli temperatura rozpadu związków zawierających rtęć , 
zawartych w węglu. Atmosfera, w której prowadzona jest NOT węgli, ma 
również duży wpływ na skuteczność procesu.  
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Jak pokazały przeprowadzone badania, zmiana atmosfery z powietrza na 
mieszaninę CO2/N2 pozwala na zwiększenie ilości uwalnianej rtęci w przypadku 
praktycznie wszystkich węgli.  

W przypadku frakcji badanych węgli większy stopień uwolnienia rtęci był 
udziałem frakcji 1000–2000 m, co prawdopodobnie jest związane z przygoto-
waniem próbki do badań (mieleniem) lub z możliwością wystąpienia rtęci  
w różnych związkach w poszczególnych frakcjach.  

Względna ilość utraconych części lotnych zależy głównie od temperatury 
NOT; w najwyższej badanej temperaturze było to średnio około 20%. 

Możliwości procesu NOT w zakresie zmniejszenia zawartości rtęci w wę-
glach są bezdyskusyjne. Nie powinna być ona jednak a priori traktowana jako 
uniwersalny dla każdego węgla sposób obniżania zawartości rtęci. Należy 
podkreślić, że uzyskane efekty w zakresie usunięcia rtęci mogą się różnić nawet 
o kilkadziesiąt procent – w zależności od składu węgla i formy chemicznej 
związków rtęci w nim zawartych. Mogą więc wystąpić przypadki, kiedy zasto-
sowanie tej metody będzie praktycznie i ekonomicznie nieuzasadnione.  
W przypadku węgli z kopalń Jaworzno, Jankowice, Chwałowice czy Janina, dla 
których skuteczność uwalniania rtęci w temperaturze 400°C osiągnęła 80–90%, 
można myśleć o zastosowaniu NOT na skalę przemysłową, nawet przy założe-
niu, że w trakcie procesu zostanie uwolnionych, oprócz rtęci, także około 20% 
części lotnych. Uwolnione części lotne będzie bowiem można, po usunięciu 
wilgoci i rtęci, zawrócić do komory paleniskowej kotła w celu dopalenia. 
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7. OCENA EMISJI RTĘCI Z ODPADÓW POWĘGLOWYCH 
PODCZAS ICH SKŁADOWANIA 

 

Barbara Białecka, Anna Michalska, Jacek Grabowski, Andrzej Bajerski 

7.1. Wprowadzenie do zagadnienia i zakres przeprowadzonych 
prac badawczych 

Według prognozy oddziaływania na środowisko, zawartej w projekcie  
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), odpady wydobywcze mają 
stanowić grupę odpadów przemysłowych dominującą nad innymi rodzajami 
zarówno pod względem ilości powstających rocznie odpadów, jak i ilości 
odpadów już nagromadzonych. Według statystyk GUS, w Polsce na zwałowi-
skach nagromadzono ponad połowę wszystkich odpadów wydobywczych,  
z czego ponad 50% stanowią odpady z górnictwa węgla kamiennego. Tylko 
około 7% tych odpadów wykorzystuje się pod ziemią. 

Za depozycją odpadów z górnictwa węgla kamiennego przemawiają takie 
przesłanki, jak: 
● wysokie koszty przetwarzania surowców odpadowych i trudność w utrzyma-

niu stabilności ich parametrów jakościowych, 
● negatywny wpływ na środowisko operacji przetwarzania odpadów, 
● ryzyko ekonomiczne związane z inwestowaniem w nowe technologie przero-

bu odpadów. 

Dlatego też, mimo znaczącego udziału wykorzystywania odpadów z górnic-
twa, głównie w pracach rekultywacyjnych na obszarach pogórniczych, ich 
depozycja na zwałowiskach stale wzrasta. Podobnie jest z odpadami  z proce-
sów energetycznego wykorzystania węgla kamiennego, jak popioły lotne  
i żużle. Mimo większego zastosowania ich w procesach recyklingu (jako surow-
ca wtórnego), w przemyśle budowlanym czy lokowaniu w podziemiach kopalń, 
ciągle stanowią one znaczący odpad deponowany na składowiskach. 

Niniejszy rozdział jest poświęcony odpadom z wydobycia i przeróbki węgla 
kamiennego, umownie określanym w tekście, odpadami powęglowymi.  

Zwałowiska odpadów powęglowych w kraju zajmują powierzchnię ponad  
4 tys. ha. W samym województwie śląskim istnieje około 136 zwałowisk 
powęglowych [1], które na stałe wrosły w krajobraz Śląska, nie tylko z uwagi na 
charakterystyczną formę przestrzenną, ale także z powodu uciążliwości  
wynikających z zapożarowania części z nich. Ocenia się, że na Śląsku jest  
15 czynnych termicznie zwałowisk, zlokalizowanych w centralnej części 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), w rejonie Rudy Śląskiej, Zabrza 
oraz w Rybnickim Okręgu Węglowym [2].  
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Obecnie zapożarowanych jest co najmniej kilkadziesiąt hektarów zwało-
wisk, a występujący tam stan termiczny skutkuje przede wszystkim uciążliwą 
emisją do atmosfery gazów, będących produktami utleniania i zgazowania 
węgla. Decydujący wpływ na wystąpienie aktywności termicznej w nasypach 
hałdowych mają właściwości odpadów powęglowych. Odpady powęglowe 
powstają w trakcie robót udostępniających, przy drążeniu wyrobisk koryta-
rzowych w podziemiach kopalń i w zakładach przeróbki mechanicznej, gdzie 
wzbogacany jest urobek. Różnią się one właściwościami fizycznymi . Odpady  
z robót udostępniających zawierają frakcje gruboziarniste (> 250 mm), a nawet 
wielkogabarytowe, natomiast odpady z zakładów przeróbczych stanowią 
materiał o drobniejszej granulacji. Szacuje się, że zawartość substancji węglo-
wej w odpadach powęglowych waha się w granicach od 8,5 do 45% [3, 4, 5].  

Inicjacja procesów termicznych na zwałowiskach odpadów powęglowych 
może mieć charakter egzogeniczny. Mamy wówczas do czynienia z zewnętrz-
nym źródłem ciepła o intensywności wystarczającej do zapłonu substancji 
węglowej zawartej w odpadach lub endogeniczny, kiedy występuje samo-
nagrzewanie wskutek reakcji zachodzących w bryle zdeponowanego materiału.  

W wyniku procesu przepalania się materiału węglowego zawartego w ma-
teriale hałdy, z jej wnętrza wydzielają się gazy (tlenek węgla, dwutlenek węgla, 
dwutlenek siarki, metan, siarkowodór, węglowodory), zawierające także 
związki rtęci. Ogólnie przyjmuje się, że udział poszczególnych form rtęci 
emitowanych do atmosfery z dużych źródeł energetycznych jest następujący 
[6]: 
● 60% w postaci par rtęci metalicznej Hg0, 
● 30% w formie lotnych związków Hg2+ (głównie HgCl2), 
● 10% w postaci stałej w pyłach, 
co pozwala na przypuszczenie, że w gazach z zapożarowanych zwałowisk, 
największa część rtęci emitowana jest w postaci par metalu.  

Związki rtęci, obecne w gazach, mogą ulegać przemianom i wchodzić w re-
akcje zarówno między sobą, jak i z innymi substancjami emitowanymi z zapo-
żarowanych zwałowisk, np. dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu, tlenkiem węgla 
oraz siarkowodorem [7, 8]. W efekcie tych przemian mogą powstawać substan-
cje o zmniejszonej lub podwyższonej aktywności mutagennej czy toksyczności. 
Zatem istotne jest, dla właściwej oceny ryzyka środowiskowego, jakie może się 
pojawić i na jakie może być narażone środowisko oraz mieszkańcy pobliskich 
terenów, określenie emisji związków rtęci występujących w gazach z zapoża-
rowanych zwałowisk. 

Pomimo wagi problemu emisji rtęci do środowiska z odpadów powęglo-
wych i palących się hałd, badania i bibliografia w tym zakresie są nieliczne  
i niedostateczne, a badania przedstawione w niniejszej monografii, wypełniają 
tę lukę. 
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W ramach badań własnych zaproponowano realizację obszernego progra-
mu badawczego, w celu rozpoznania zagrożeń środowiska związkami rtęci  
i wskazania środków zaradczych. Program ten obejmował: 
● badania zawartości rtęci w odpadach powęglowych, 
● badania gleby wokół zwałowisk, w tym przed i za rowem opaskowym, na 

zawartość rtęci całkowitej i wymywanej oraz ocenę mobilności rtęci w środo-
wisku wodno-gruntowym,  

● ocenę wielkości emisji rtęci z miejsc depozycji odpadów zapożarowanych  
i niezapożarowanych. 

Poniżej przedstawiono otrzymane wyniki.  

7.2. Zawartość rtęci w odpadach z górnictwa węgla kamiennego 

Analizie poddano wyniki badań zawartości rtęci w 120 próbkach odpadów 
z 30 kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przeanalizowano także serie 
próbek z ciągów technologicznych wydobywania i przetwórstwa węgla ka-
miennego (101 próbek).  

Oznaczanie zawartości rtęci w próbkach węglowych i odpadach wykonano 
zgodnie z metodyką szeroko opisaną w rozdziale 3. 

Jak wynika z badań, zawartość rtęci w odpadach pochodzących z wydobywa-
nia i przeróbki węgla była wyższa od zawartości rtęci w samym węglu. Zawartość 
rtęci w badanych 120 próbkach odpadów mieściła się w zakresie dolnego  
i górnego kwartylu od 0,060 do 0,147 ppm, z maksymalną wartością 0,401 ppm. 
Z tabeli liczności (tab. 7.1) wynika, że średnia zawartość rtęci w poszczególnych 
odpadach, uzyskana w prowadzonych badaniach, wynosiła średnio 0,119 ppm  
i mieściła się w zakresie od 0,100 do 0,150 ppm. Stanowi to 23% wszystkich 
uzyskanych wyników badań zawartości rtęci w badanych odpadach. 

W przedziale ograniczonym dolnym kwartylem (od 25%) i górnym kwarty-
lem (75%) znajdowała się średnia zawartość od 0,07 do 012 ppm Hg, 17,5% 
populacji mieściło się w zakresie 0,00–0,050 ppm Hg. Natomiast większość 
populacji (71%) mieściła się w zakresie 10. i 90. percentyla i była to średnia 
zawartość rtęci od 0,050 do 0,200 ppm.  

Tabela 7.1. Tabela liczności średniej zawartości rtęci w odpadach (oprac. własne) 

Tabela liczności: Hg [µg/kg] (Hg_odpady górnicze) K-S d=,15265, p<,01 

Klasa Liczba 
Wartość  

skumulowana 
% 

Wartość  
skumulowana, % 

% ogółu 
Wartość 

skumulowana, % 

0,0<x<=50,00000 21 21 17,50000 17,5000 17,50000 17,5000 
50,00000<x<=100,0000 42 63 35,00000 52,5000 35,00000 52,5000 

100,0000<x<=150,0000 28 91 23,33333 75,8333 23,33333 75,8333 
150,0000<x<=200,0000 15 106 12,50000 88,3333 12,50000 88,3333 

200,0000<x<=250,0000 4 110 3,33333 91,6667 3,33333 91,6667 

250,0000<x<=300,0000 1 111 0,83333 92,5000 0,83333 92,5000 
300,0000<x<=350,0000 1 112 0,83333 93,3333 0,83333 93,3333 

350,0000<x<=400,0000 7 119 5,83333 99,1667 5,83333 99,1667 
400,0000<x<=450,0000 1 120 0,83333 100,0000 0,83333 100,0000 

Brakujące 0 120 0,00000 – 0,00000 – 
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Zawartość rtęci w próbkach odpadów z „ciągu technologicznego” wydoby-
wania i przetwórstwa węgla kamiennego przedstawiono w tabeli 7.2. 

Tabela 7.2. Zawartość rtęci w próbkach odpadów z „ciągu technologicznego” 
wydobywania i przetwórstwa węgla kamiennego [ppm] 

Typ odpadu 
Liczba  

wyników 
Minimalna Maksymalna Rozrzut Średnia SD Wariancja 

Wszystkie 101 0,006 0,401 0,395 0,099 0,0778 63,6103 

Wydobywanie 22 0,006 0,320 0,314 0,086 0,0860 0,0074 
Przeróbka mechaniczna 37 0,008 0,401 0,393 0,096 0,0901 0,0081 

Flotacja 20 0,030 0,320 0,290 0,127 0,0771 0,0060 
Muł 22 0,070 0,250 0,180 0,120 0,0868 0,0075 

Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że nie mamy w tym przypadku do 
czynienia z odpadem stwarzającym zagrożenie dla środowiska, ale znaczne 
ilości składowanych odpadów mogą doprowadzić do nagromadzenia  substancji 
szkodliwych, a następnie ich wymywania do wód lub do emitowania rtęci do 
powietrza w procesach spalania odpadów.  

7.3. Emisja rtęci w miejscach depozycji odpadów powęglowych 

Przeprowadzono badania zagrożeń środowiska gruntowo-wodnego i po-
wietrza atmosferycznego, spowodowanych deponowaniem odpadów powęglo-
wych.  

Ocenie poddano obiekty uformowane z odpadów powęglowych niewykazu-
jących aktywności termicznej. 

7.3.1. Ocena zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego spowodowanego 
deponowaniem odpadów powęglowych 

Próbki do analiz były pobierane przez wykwalifikowanego próbkobiorcę , 
zgodnie z powszechnie uznanymi i stosowanymi technikami pobierania próbek 
glebowych w oparciu o aktualne normy i funkcjonujące w GIG procedury. 

Wyznaczanie profilów glebowych i pobieranie materiału badawczego od-
bywało się za pomocą świdra okienkowego, świdra rurkowego dwunożowego 
oraz szpadla. W czasie kilku sesji w obrębie dwóch zwałowisk odpadów powę-
glowych pobrano 40 próbek środowiskowych. 

Wyniki badań wstępnych potwierdziły, że wokół zwałowisk nie występują 
znaczne zanieczyszczenia gleby rtęcią, a podwyższenie jej stężenia w glebie ma 
jedynie charakter lokalny. Podwyższone stężenia występują przede wszystkim 
w obszarze rowów opaskowych wokół zwałowisk odpadów.  

Stwierdzono, że [9]:  
● Zanieczyszczona jest głównie powierzchniowa warstwa gleby – do 0,3 m,  

a więc transport rtęci w kierunku pionowym (np. z wodami opadowymi infil-
trującymi glebę) ma niewielki zasięg i nie stwarza zagrożeń dla wód podziem-
nych. 
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● Wokół zwałowisk odpadów uzyskano koncentrację rtęci w glebie w zakresie 
368,5–476,7 μg/kg. Wartości te przekraczają normalną zawartość rtęci  
w glebie, która wynosi według IUNG 0,02–0,15 ppm (20–150 μg/kg), nato-
miast określona przez IUNG dopuszczalna zawartość progowa, wynosząca  
2 ppm (2000 μg/kg), nie została przekroczona. 

● Zawartość rtęci w osadach z rowów opaskowych, okalających zwałowiska 
odpadów, jest wysoka i wynosi od 0,460 do 2,139 ppm. Zgodnie z Dyrektywą 
Rady 86/278/EEC z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,  
a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie, przyj-
muje się wartość dopuszczalnych stężeń metali ciężkich w glebie dla rtęci od 
1,0 do 1,5 ppm. Zatem zawartość rtęci w tych osadach przewyższa nawet do-
puszczalne standardy dla osadów ściekowych.  

● Dopuszczalne ładunki metali ciężkich, w tym rtęci, które mogą być wprowa-
dzone w ciągu roku na grunty rolne, a takie między innymi  znajdują się  
w okolicy zwałowiska, tylko w kilku punktach zostały nieznacznie przekro-
czone. 

7.3.2. Ocena zagrożenia powietrza atmosferycznego spowodowanego depo-
nowaniem odpadów powęglowych 

Badania przeprowadzono na obiektach, na których nie występowały zja-
wiska termiczne, co potwierdzały niskie, kilkustopniowe wartości temperatur 
na powierzchni zwałowisk oraz bardzo niska zawartość tlenku węgla (uznawa-
nego za gaz wskaźnikowy dla występowania aktywności termicznej). 

Badania realizowano w następujących warunkach atmosferycznych: za-
chmurzenie duże, lekki wiatr, temperatura otoczenia 5°C. Pomiary stężenia 
rtęci wykonywano z użyciem analizatora RA-915M, natomiast do pomiaru 
temperatury materiału zwałowego na powierzchni obiektu zastosowano 
kamerę termowizyjną Fluke Ti55FT, pomiary stężeń tlenku węgla wykonano  
z użyciem analizatora spalin Madur GA-21 plus. Przykładowe średnie wyniki 
pomiarów przedstawiono w tabeli 7.3. 

Tabela 7.3. Zawartość rtęci w powietrzu na zwałowiskach odpadów  
(1 m nad powierzchnią gruntu)  

Nr punktu Temperatura, °C Hg (1 m n.p.t.), ng/m3 

1 5 8 

2 6 7 

3 5 5 

4 7 7 

5 5 4 

6 5 5 

7 8 6 
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Na przykładzie badanych obiektów można stwierdzić, że niezapożarowane 
hałdy nie stwarzają zagrożenia podwyższoną emisją rtęci do powietrza atmos-
ferycznego. Uzyskane wartości stężeń rtęci w powietrzu atmosferycznym nie 
odbiegają od wartości tła na zwałowisku, a zawartość CO w każdym przypadku 
była poniżej 0,003%. 

7.4. Emisja rtęci z zapożarowanych zwałowisk 
odpadów powęglowych 

Zwałowiska odpadów powęglowych na stałe wpisały się w krajobraz  
Śląska, ze względu na charakterystyczną formę przestrzenną, a także z powodu 
uciążliwości wynikających z częstego występowania zapożarowania, co powo-
duje przede wszystkim dokuczliwą emisję do atmosfery gazów będących 
produktami utleniania i zgazowania węgla. Jak dotąd w Polsce nie badano 
emisji par rtęci z zapożarowanych zwałowisk, a zatem skala tego problemu do 
tej pory nie była znana. Badania prezentowane w niniejszym rozdziale mogą 
stanowić podstawę oceny ryzyka środowiskowego, jakie może się pojawić i na 
jakie może być narażone środowisko oraz mieszkańcy pobliskich terenów. 

Warunki panujące na zapożarowanych hałdach odpadów powęglowych  
są bardzo nietypowe. W szczególności wysokie temperatury, dochodzące do 
800–900°C na głębokości 1 m, a na powierzchni hałd w miejscach aktywności 
termicznej wynoszące 150°C, stawiają wielkie wymagania dla sprzętu pomia-
rowego. 

7.4.1. Metodyka oceny emisji par rtęci z zapożarowanych zwałowisk 
odpadów powęglowych 

Na rysunku 7.1 przedstawiono poszczególne etapy opracowanej metodyki 
oceny emisji niezorganizowanej par rtęci z aktywnych termicznie powierzchni 
obiektów uformowanych z odpadów powęglowych. 

Przedstawione na rysunku 7.1 etapy oceny emisji niezorganizowanej par 
rtęci w sposób zwięzły scharakteryzowano poniżej. 

Zebranie wstępnych informacji 
Wstępna identyfikacja obiektu jest istotnym etapem, ponieważ wielkość 

emisji jest ściśle związana ze stanem termicznym obiektu, a także z rodzajem 
jego powierzchni. Etap ten powinien umożliwić określenie przestrzennych 
granic występowania stanu termicznego. 

Pozyskanie lub przygotowanie podkładów mapowych 
Podkłady mapowe umożliwiają precyzyjne zaznaczenie wszelkich istotnych 

elementów dla właściwego wytypowania punktów pomiarowych, których 
wyznaczenie w terenie i planimetrowanie poszczególnych rodzajów powierz-
chni jest niezbędne przy obliczaniu emisji sumarycznej par rtęci z wybranej 
powierzchni. 
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Rys. 7.1. Etapy oceny emisji niezorganizowanej par rtęci 

Wizja terenowa 
Wizja terenowa powinna poprzedzać wykonanie badań wstępnych stanu 

termicznego, które są podstawą wyznaczenia jego granic. 

Badania temperatury powierzchni obiektu 
Punktem wyjścia do badań stanu termicznego obiektu są pomiary tempera-

tury powierzchni zwałowiska, które pozwalają na wykrycie anomalii tempera-
turowych, mogących mieć związek z procesami termicznymi zachodzącymi we 
wnętrzu badanego obiektu. Dla wykrycia miejsc występowania anomalii 
temperaturowych na powierzchni zwałowiska, a także dla określenia wielkości 
stref objętych procesami termicznymi, pomiar temperatury przeprowadza się 
za pomocą kamery termowizyjnej i termometru podczerwieni (pirometru).  

Badania wgłębne stanu termicznego 
Na podstawie danych zebranych w trakcie wizji terenowej i na podstawie 

analizy materiałów archiwalnych, zwłaszcza dotyczących występowania stanu 
termicznego w przeszłości, należy opracować program badań wgłębnych stanu 
termicznego jako zasadniczych badań wstępnych definiujących w terenie strefy 
aktywne termicznie (strefy HOT). 
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Badania wgłębne stanu termicznego, oprócz obrazu zjawisk termicznych 
panujących w strefach HOT, mają za zadanie dostarczyć precyzyjnej informacji 
o zakresie terytorialnym każdej takiej strefy. Kwalifikacje powierzchni do stref 
aktywnych termicznie przyjęto na podstawie wyników pomiaru temperatury na 
głębokości 1 m, przekraczających 40°C i/lub wyników pomiaru stężenia tlenku 
węgla powyżej 0,003%. 

Siatka pomiarowa dla badań emisji i wyznaczenie punktów pomiarowych  
w terenie 

W wyniku prowadzonych badań wgłębnych i działań w trakcie wizji tere-
nowej wyznacza się strefy charakterystyczne HOT 1 i HOT 2: 
● HOT 1 – strefa anomalii termicznych – powierzchnia bez okrywy wierzchniej, 
● HOT 2 – strefa anomalii termicznych z okrywą wierzchnią, np. rekultywacyjną. 

Dla każdej wielkości powierzchni stref należy przyjąć odpowiednią siatkę lokali-
zacji punktów pomiarowych. Praktyka dowodzi, że wielkości stref HOT na obiektach 
formowanych z odpadów powęglowych mogą charakteryzować się powierzchnią od 
kilku do kilkuset metrów kwadratowych. W skrajnych przypadkach obszar jednej 
strefy HOT to nawet kilka hektarów. Dlatego zaleca się minimalną liczbę punktów 
pomiarowych na określonych powierzchniach stref HOT (tab. 7.4). 

Tabela 7.4. Zalecana minimalna liczba punktów pomiarowych dla badań emisji par rtęci 

Powierzchnia strefy HOT, m2 Minimalna liczba punktów pomiarowych 

<100 5 

100–500 10 

500–2500 15 

> 2500 25 

Jeżeli na powierzchni stref HOT występują zauważalne miejsca wyrzutu ga-
zów z wnętrza obiektu w postaci kominków, pęknięć itd., każde takie miejsce 
należy objąć badaniami niezależnie od ich ilości. 

Pomiary emisji niezorganizowanej par rtęci 
Do pomiarów emisji par rtęci z powierzchni obiektów uformowanych z od-

padów powęglowych zastosowano metodę komorową. Za takim wyborem 
przemawiały przede wszystkim następujące względy: 
● Metoda eliminuje wpływ czynników zewnętrznych, mogących utrudniać lub 

nawet uniemożliwiać właściwą ocenę emisji par rtęci z hałdy za pomocą in-
nych znanych metod. Do czynników takich należy zaliczyć przede wszystkim 
występowanie w bezpośredniej bliskości zwałowisk innych emitorów par 
rtęci, np. szlaków komunikacyjnych, elektrowni opalanych węglem, kotłowni, 
koksowni. 

● Możliwość wykonania pomiarów emisji par rtęci w konkretnym fragmencie 
terenu, nawet o niewielkiej powierzchni, co umożliwia punktową ocenę  
w miejscach lokalnego wyrzutu gazów powstających we wnętrzu obiektu. 

● Mobilność zestawu pomiarowego.  
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Wybór metody pomiaru emisji par rtęci, wynikający z analizy specyfiki 
zwałowisk z odpadów powęglowych, pozwolił jednocześnie na sprecyzowanie 
warunków brzegowych dla pomiaru z wykorzystaniem przygotowanego 
urządzenia do pomiarów emisji niezorganizowanej par rtęci:  
● badania były prowadzone w oparciu o metodę komorową w wersji otwartej 

do atmosfery, w celu uzyskania swobodnego wypływu gazów z wnętrza  
obiektu, 

● metoda pomiaru emisji niezorganizowanej par rtęci z hałd jest przeznaczona 
dla obiektów aktywnych termicznie, istniała zatem potrzeba wykonywania 
pomiarów terenowych na powierzchniach o temperaturach dochodzących do 
400 K, 

● komora pomiarowa posiadała wymiary umożliwiające posadowienie jej na 
fragmentach skał o wymiarach do 300 mm,  

● miernik stężenia par rtęci został tak dobrany, aby umożliwiać pomiar stężeń 
w granicach 0–10 000 ng/m3 z uwagi na bardzo zróżnicowane wartości stężeń 
par rtęci, stwierdzone w wyniku badań stężeń par rtęci w gazach w prze-
strzeniach międzyziarnowych na głębokości 1 m na obszarach aktywności 
termicznej. 

Przeprowadzona kwerenda dotycząca metod komorowych oceny emisji 
rozproszonej par rtęci wykazała, że brak jest rozwiązań, które w bezpośredni 
sposób nadawałyby się do zastosowania dla obiektów uformowanych z odpa-
dów powęglowych, aktywnych termicznie, dlatego zbudowano urządzenie 
pomiarowe w oparciu o autorską metodę pomiaru. 

Urządzenie do pomiarów emisji niezorganizowanej par rtęci (rys. 7.2  
i fot. 7.1) 

W oparciu o opracowaną metodę pomiaru emisji par rtęci zbudowano 
urządzenie pomiarowe, będące zestawem złożonym z następujących elemen-
tów: komora pomiarowa, miernik stężenia par rtęci, anemometr wewnętrzny 
umieszczony w kanale wylotowym z komory pomiarowej (zapewnia on jedno-
cześnie pomiar temperatury), centralna jednostka akwizycji danych pomiaro-
wych, anemometr zewnętrzny. 

Komorę pomiarową skonstruowano z dwupłaszczowego korpusu wykona-
nego z poliwęglanu odpornego na temperaturę do 420 K. Komorę pomiarową 
wyposażono w kanał wylotowy dla odprowadzania gazów emitowanych  
z powierzchni zwałowiska. W kanale wylotowym zamontowano sondę anemo-
metru wewnętrznego dla oceny wartości prędkości i temperatury gazów 
wydobywających się z komory pomiarowej.  

Podstawowe wymiary elementów komory pomiarowej są następujące:  
● powierzchnia podstawy – 0,246 m2,  
● objętość komory z pierścieniem montażowym – 31,1 dm3,  
● średnica wewnętrzna kanału wylotowego – 40 mm. 

Pomiary stężenia rtęci wykonano z użyciem analizatora RA-915M. 
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Rys. 7.2. Schemat urządzenia pomiarowego 

 

Fot. 7.1. Urządzenie pomiarowe w trakcie badań terenowych 

7.4.2. Charakterystyka obiektu badań – zwałowiska po dawnej Kopalni Węgla 
Kamiennego Rymer 

Do badań wytypowano zwałowisko nadpoziomowe w Rybniku-Niedo-
bczycach, należące do zlikwidowanej kopalni Rymer. Zwałowisko powstało na 
początku dwudziestego wieku i do roku 1998 składało się z trzech stożków.  
W ramach prac prewencyjno-gaśniczych przeprowadzonych w latach 1998–
2000 dwa stożki zostały ścięte na wysokości około 50 m od rzędnej terenu 
otaczającego. Zwałowisko zostało obudowane nasypem z odpadów powęglo-

 
Komora 
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wych z bieżącej produkcji, miejscami zastosowano także ekran z mieszaniny 
wodno-popiołowej. W ramach prac rekultywacyjnych uformowano nową bryłę 
zwałowiska, która pozostała do dnia dzisiejszego. Projekt , oprócz ścięcia  
i obudowy, obejmował także wykonanie: drogi dojazdowej na wierzchowinę, 
półek technologicznych, skarp i dwóch zbiorników retencyjnych. Wykonano 
nasadzenia drzew i krzewów. We wschodniej części zwałowiska, w rejonie 
występowania najbardziej stromych skarp, wykonano umocnienie w postaci 
zabudowy ażurowych płyt betonowych. 

Przeprowadzone prace doprowadziły do krótkotrwałego wygaszenia 
ognisk pożarowych. Od roku 2001 obserwuje się jednak ciągłą aktywność 
termiczną w rejonie starych i nowych nasypów zwałowiska. Intensywność 
zjawisk termicznych i ich lokalizacja zmienia się w czasie. 

Są jednak obszary, w których aktywność termiczna trwa już ponad 10 lat. 
Intensywność zjawisk termicznych, zwłaszcza w rejonie górnych skarp obiektu 
od strony wschodniej i zachodniej, należy uznać za średnią do wysokiej. Bada-
nia archiwalne wskazują, że temperatura na głębokości 1 m nierzadko oscyluje 
w granicach kilkuset stopni Celsjusza z wyraźnym zaznaczeniem obecności 
tlenku węgla w gazach wewnątrz zwałowiska, co świadczy o ciągłym postępie 
reakcji egzotermicznych związanych z utlenianiem substancji węglowej zawar-
tej w odpadach. 

7.4.3. Wybór i badania wstępne poligonów 

Na podstawie dostępnych badań monitoringowych zwałowiska po dawnej 
kopalni Rymer (właściciel terenu prowadzi cykliczne pomiary aktywności 
termicznej) wytypowano dwa obszary, które poddano badaniom szczegóło-
wym, uznając je wstępnie za właściwe dla lokalizacji poligonów badawczych  
w zakresie pomiarów emisji par rtęci. Były to następujące obszary: 
● poligon nr 1 – skarpa w rejonie wschodnim obiektu umocniona w przeszłości 

płytami ażurowymi, 
● poligon nr 2 – skarpa w rejonie zachodnim obiektu u wylotu drogi technolo-

gicznej na wierzchowinę. 

Za takim wyborem przemawiały: 
● występowanie aktywności termicznej długotrwałej (wschodnia skarpa)  

i w fazie rozwoju (zachodnia skarpa), 
● dość duża intensywność zjawisk termicznych (aktualne temperatury na 

głębokości 1 m dochodzą do 200°C), 
● brak działań prewencyjno-gaśniczych prowadzonych w ostatnich latach na 

tych powierzchniach, co mogłoby mieć wpływ na wielkość emisji niezorgani-
zowanej par rtęci. 

Powyższe poligony zostały poddane wstępnym badaniom , określającym 
aktualny stan termiczny. 
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W pierwszej kolejności obszary poddano badaniom temperatury po-
wierzchni w celu wstępnego wytypowania granic terytorialnych poligonów.  

Na rysunku 7.3 i 7.4 przedstawiono termogramy wykonane kamerą termo-
wizyjną.  

  
Obraz w zakresie widzialnym 

 

  
Obraz w zakresie widzialnym 

 

  
Obraz w zakresie widzialnym 

Rys 7.3. Termogramy wschodniej skarpy (poligon nr 1) 
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Obraz w zakresie widzialnym 

 

 
 

Obraz w zakresie widzialnym 

Rys. 7.4. Termogramy zachodniej skarpy (poligon nr 2) 

Wykonane pomiary termowizyjne pozwoliły na określenie położenia  
anomalii termicznych na powierzchni zwałowiska. Zarówno w wytypowanym 
rejonie wschodniej skarpy, jak i zachodniej zaobserwowano wyraźne pod-
wyższenie temperatury powierzchni zwałowiska, umożliwiające lokalizację  
poligonów badawczych dla badań emisji par rtęci o powierzchni nawet kilku-
dziesięciu metrów kwadratowych. Dodatkowo na obszarze poligonu nr 1 
zaobserwowano kawernę, stanowiącą miejsce intensywnego wypływu gazów  
z wnętrza obiektu (emisja kominowa). Temperatura powierzchni nie była 
wysoka (do kilkudziesięciu stopni Celsjusza), lecz razem z symptomami, takimi 
jak specyficzny zapach i wyrzut gazów, świadczyła ewidentnie o zachodzących 
procesach termicznych. 

7.4.4. Badania wgłębne stanu termicznego poligonów 

W miejscach zlokalizowanego w wyniku badań powierzchniowych stanu 
termicznego przeprowadzono badania wgłębne. Wyniki pomiarów przeprowa-
dzonych według procedury zawartej w metodyce badań przedstawiono na 
rysunkach 7.5 i 7.6. 
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Rys. 7.5. Wyniki pomiarów wgłębnych stanu termicznego (pomiar temperatury  

powierzchni i wnętrza na głębokości 1 m) na poligonie nr 1 

 

Rys. 7.6. Wyniki pomiarów wgłębnych stanu termicznego (pomiar temperatury  
powierzchni i wnętrza na głębokości 1 m) na poligonie nr 2 

Wyniki badań wgłębnych pozwoliły na identyfikację stopnia aktywności 
termicznej w wyznaczonym wstępnie terenie. 

Poligon nr 1 charakteryzował się intensywnymi zjawiskami termicznymi, 
których potwierdzeniem są wyniki przedstawione na rysunku 7.5. O zaawan-
sowanym stanie termicznym świadczyły wartości temperatur na głębokości  
1 m, dochodzące do ponad 200°C i wysoka zawartość tlenku węgla (uznawane-
go za gaz wskaźnikowy dla występowania aktywności termicznej) , dochodząca 
do 0,4%. Oprócz miejsc stanowiących jednolitą powierzchnię obiektu , charakte-
ryzującą się emisją powierzchniową, przez strukturę porowatą nasypów,  
w obszarze tego poligonu występowała emisja z kawerny, znajdującej swoje 
ujście bezpośrednio do atmosfery – emisja kominowa. Był to punkt o najwyż-
szej zmierzonej temperaturze na głębokości 1 m. 

Poligon nr 2 charakteryzował się umiarkowanymi wartościami parame-
trów opisujących stan termiczny. Temperatury na głębokości 1 m przyjmowały 
wartości maksymalne wynoszące ponad 50°C. O występowaniu stanu termicz-
nego świadczyła podwyższona zawartość tlenku węgla – do 0,11%. Na poligo-
nie nr 2 nie stwierdzono emisji kominowych, występowała tylko emisja 
powierzchniowa.  
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7.4.5. Badania wgłębne stężeń par rtęci 

W otworach wykorzystywanych w trakcie badań wgłębnych stanu termicz-
nego na poligonie nr 1 wykonano także pomiary stężeń par rtęci w gazach 
wewnątrz obiektu na głębokości 1 m. Dla porównania wykonano także pomiary 
stężenia par rtęci w odległości 1 m nad powierzchnią w miejscu pomiaru 
wgłębnego. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 7.5. 

Tabela 7.5. Wyniki pomiarów wgłębnych stężeń par rtęci w wybranych punktach 
pomiarowych poligonu nr 1 

Nr  
punktu 

Temperatura  
powierzchni 

°C 

Temperatura  
wnętrza 

°C 

Stężenie Hg 
Tło (2 m od otworu 1 

m n.p.t.) 
ng/m3 

Stężenie Hg 
(w otworze) 

ng/m3 

P1 66 209 6–8 1044 

P2 58 71 6–17 4177 

P3 61 70 6–23 5344 

P4 38 67 9–14 571 

Wyniki przedstawione w tabeli 7.5 potwierdzają występowanie znacząco 
wyższych stężeń par rtęci w gazach porowych w miejscach występowania 
aktywności termicznej na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych. 
Stężenia na głębokości 1 m przekraczają stężenia mierzone nad badaną po-
wierzchnią nawet kilkaset razy. Podwyższone stężenia par rtęci w stosunku do 
tła wynoszącego około 3 ng/m3 i brak innych emitorów rtęci w pobliżu tych 
miejsc, ewidentnie świadczą o emisji par rtęci do otoczenia z powierzchni 
aktywności termicznej. Pomiary stężeń par rtęci w gruncie i 1 m nad powierzch-
nią nie dostarczały informacji odnośnie do emisji niezorganizowanej par rtęci do 
atmosfery. Takie informacje uzyskano w wyniku przeprowadzonych badań emisji 
z wykorzystaniem opracowanego urządzenia pomiarowego, przeznaczonego do 
pomiarów na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych. 

7.4.6. Badania emisji niezorganizowanej par rtęci 

W wyniku badań wstępnych: termowizyjnych powierzchni zwałowiska  
i badań wgłębnych stanu termicznego, wytypowano dwa poligony badawcze dla 
badań zasadniczych, jakimi była ocena emisji par rtęci do atmosfery (rys. 7.7). 
Badania wstępne pozwoliły na wyznaczenie lokalizacji następujących punktów 
pomiarowych: 
● poligon nr 1 – jeden punkt pomiarowy emisji kominowej (pkt nr 1) i siedem 

punktów emisji powierzchniowej, 
● poligon nr 2 – osiem punktów pomiarowych emisji powierzchniowej. 

Zarówno na poligonie nr 1, jak i nr 2 zastosowano siatkę pomiarową 2 × 2 m. 
Pomiar emisji niezorganizowanej par rtęci jest pomiarem pośrednim, za-

tem w terenie dokonano pomiarów wielkości niezbędnych do obliczenia 
wartości emisji niezorganizowanej par rtęci. 
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W trakcie dwuminutowego pomiaru w odstępach dziesięciosekundowych, 
mierzono następujące wielkości: stężenie par rtęci wewnątrz komory pomia-
rowej, prędkość gazu w kanale wylotowym oraz jego temperaturę, prędkość 
wiatru w okolicy urządzenia pomiarowego – jako pomiar sprawdzający (do-
puszczalna prędkość wiatru dla pomiaru wyznaczona w trakcie testów labora-
toryjnych to 0,6 m/s).  

Poligon nr 1

Poligon nr 2

Rozmieszczenie punktów pomiarowych na 
poligonach badawczych

Poligon nr 1

Poligon nr 2

Emisja 
kominowa

Emisja 
powierzchniowa

2m

2m

2m 2m 2m

1234

5678

1234

5678

 

Rys. 7.7. Lokalizacja poligonów badawczych na zwałowisku dawnej kopalni Rymer  
i lokalizacja punktów pomiarowych na poligonach 
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7.4.7. Obliczenia emisji par rtęci z obiektu 

Obliczenia emisji niezorganizowanej rtęci polegały na: 
● obliczeniu wartości wypadkowej składowej poziomej prędkości wiatru  

w chwili pomiaru, celem eliminacji danych dla prędkości składowej poziomej 
powyżej 0,6 m/s, a tym samym wyznaczeniu czasu pomiaru emisji par rtęci,  

● sprawdzeniu liniowości zmian stężenia par rtęci w czasie pomiaru emisji, 
● obliczeniu emisji punktowej par rtęci i oszacowaniu średniej emisji dla 

poligonu badawczego. 

Średnią emisję dla każdej strefy obliczono na podstawie emisji punktowej, 
przeliczonej na 1 m2 powierzchni strefy i przemnożonej przez powierzchnię danej 
strefy. W przypadku poligonu nr 1, na którym występował punkt emisji komino-
wej, średnią emisję z poligonu obliczono jako sumę emisji powierzchniowej z całej 
powierzchni poligonu i emisji kominowej (z pkt. nr 1 na poligonie nr 1). 

W tabeli 7.6 przedstawiono obliczone wartości emisji niezorganizowanej 
par rtęci dla punktów pomiarowych zlokalizowanych na poligonach badaw-
czych wykazujących aktywność termiczną. 

Tabela 7.6. Wartości emisji niezorganizowanej par rtęci na poligonach badawczych 

Poligon badawczy Numer punktu pomiarowego Emisja par rtęci, ng/m2·s 

Nr 1 

1 6,15 

2 0,17 
3 0,33 

4 0,25 

5 0,2 
6 0,065 

7 0,057 
8 0,031 

Nr 2 

1 0,44 
2 1,66 

3 0,032 

4 0,031 
5 0,033 

6 0,03 
7 0,035 

8 0,024 

7.5. Podsumowanie i wnioski 

Badania emisji niezorganizowanej par rtęci wykazały wartości niezerowe 
we wszystkich punktach pomiarowych. Należy zatem uznać, że emisja par rtęci 
na obszarach obiektów uformowanych z odpadów powęglowych, wykazujących 
aktywność termiczną, jest zjawiskiem typowym. Wartości emisji punktowej  
są zróżnicowane przede wszystkim ze względu na rodzaj emisji, z jakim mamy 
do czynienia w konkretnym punkcie pomiaru. Wartości emisji powierzchniowej 
są wielokrotnie niższe od wartości emisji kominowej. Emisja powierzchniowa  
z obu poligonów badawczych przyjmowała wartości 0,024–1,66 ng/m2·s.  
W jedynym punkcie emisji kominowej (pkt nr 1 na poligonie nr 1) emisja par 
rtęci osiągnęła wartość 6,15 ng/m2·s. 
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Średnia emisja powierzchniowa na poszczególnych poligonach badawczych 
wyniosła: 
● poligon nr 1 – 0,907 ng/m2·s, 
● poligon nr 2 – 0,286 ng/m2·s. 

Uwzględniając powierzchnię poligonów, wynoszącą w obu przypadkach  
12 m2, emisja powierzchniowa całkowita z tych obszarów wyniosła: 
● poligon nr 1 – 8,05 ng/s, 
● poligon nr 2 – 3,43 ng/s. 

Rocznie z 1 m2 badanych poligonów emitowanych jest zatem około 0,36 g 
rtęci. Jeżeli zmierzone emisje będą się utrzymywały w ciągu roku, to tylko  
z tych niewielkich poligonów badawczych do atmosfery przedostanie się 8,64 g 
rtęci. 

Uwzględniając fakt, że obecnie około 40 ha zwałowisk odpadów powęglo-
wych jest czynnych termicznie i ekstrapolując otrzymane wyniki emisji na cały 
ten obszar, można oszacować, że do atmosfery zostanie wyemitowanych w skali 
roku 14,4 kg rtęci. 

Oczywiście zaprezentowane wyniki odnoszą się do wybranego zwałowiska, 
którego zapożarowanie nie jest znaczne, jednakże, biorąc pod uwagę badania 
autorów przeprowadzone na innych obiektach, można przytoczyć następujące 
wyniki:  

● dla analizowanego przypadku średnie stężenie rtęci na obszarze 1 ara wynosi-
ło 2000 ng/m3, 

● w przypadku innego zwałowiska zlokalizowanego w Zabrzu, badanego  
w październiku 2014 r., odnotowano średnie stężenie rtęci na obszarze 1 ara 
wynoszące 20 200 ng/m3 (na tym składowisku odnotowano liczne emisje 
kominowe) [10]. 

Tylko powyższe zestawienie wskazuje na konieczność dalszych badań, gdyż 
oszacowana na podstawie wstępnych badań emisja może mieścić się w zakresie 
14–150 kg w skali roku. Tak znaczna rozpiętość prognozy wskazuje na ko-
nieczność prowadzenia badań monitoringowych. 

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie 
następujących stwierdzeń: 
● przedstawiono jedną z pierwszych prób oszacowania in situ emisji rtęci  

z zapożarowanych zwałowisk odpadów powęglowych, 
● zakładając aktualną powierzchnię obiektów uformowanych z odpadów 

powęglowych aktywnych termicznie tylko na poziomie 40 ha, szacunkowa 
wartość emisji rtęci z tego obszaru może wynosić 14–150 kg w skali roku, 

● przedstawione wyniki charakteryzują pojedyncze cykle badawcze, należy 
jednak zaznaczyć, że stężenie i skład gazów mogą się znacznie różnić między 
sezonami, a także w trakcie dnia – dlatego dla lepszego oszacowania emisji dla 
poszczególnych zapożarowanych zwałowisk istnieje konieczność długotermi-
nowego monitoringu, 
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● określono jedynie emisję rtęci do powietrza, zgodnie z danymi zawartymi  
w literaturze [11, 12] znaczna jej część rozpuszcza się w wodzie lub konden-
suje na powierzchni wokół stref kominowych, 

● przedstawione wyniki wskazują, że wpływ emisji rtęci z zapożarowanych 
zwałowisk odpadów powęglowych jest istotny nie tylko w skali lokalnej lub 
regionalnej, ale także krajowej i międzynarodowej, gdyż podobne problemy 
występują w europejskich, azjatyckich, afrykańskich i amerykańskich zagłę-
biach węglowych. 

Literatura 
1. Grabowski J., Jędrysik E.: Opracowanie analiz dotyczących składowisk odpadów  

w województwie śląskim. Katowice, Główny Instytut Górnictwa 2011 (niepublikowa-
na). 

2. PROJEKT COOL’S (2007–2013): POIG.01.03.01-24-029/08-00. System zarządzania 
likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych realizowany przez Głów-
ny Instytut Górnictwa wraz z Politechniką Śląską, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.  

3. Adamczyk Z., Białecka B.: Kształtowanie się zanieczyszczeń powietrza w strefie 
składowisk odpadów powęglowych na przykładzie termicznie czynnego zwałowiska. 
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1999, T. 33, nr 5, s. 193–198.  

4. Dulewski J., Madej B., Uzarowicz R.: Zagrożenie procesami termicznymi obiektów 
zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami 
Mineralnymi 2010, T. 26, z. 3, s. 125–142.  

5. Gumińska J., Różański Z.: Analiza aktywności termicznej śląskich składowisk odpa-
dów powęglowych. Karbo 2005, T. L, nr 1, s. 53–58.  

6. Ambient Air Pollution by Mercury (Hg). Position Paper. Luxembourg, Office for 
Official Publication of the European Communities 2002. 

7. Pikoń K., Bugla J.: Emisja ze zrekultywowanych zwałowisk stożkowych. Archiwum 
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2007, T. 6, s. 55–70.  

8. Korski J.: Ocena skuteczności technologii gaszenia składowiska odpadów pogórni-
czych „Ruda” w świetle badań terenowych. Górnictwo i Geologia 2009, T. 4, z. 2,  
s. 87–98. 

9. Raporty z badań własnych zrealizowanych w ramach niniejszego projektu, w tym: 
Analiza zanieczyszczenia środowiska rtęcią wokół wybranego składowiska odpadów 
powęglowych, Ocena stężenia rtęci w gazach ze stref ekshalacyjnych składowiska 
Zabrze, Badania niezorganizowanej emisji par rtęci na składowisku w Rybniku, Anali-
zy rtęci w odpadach górnictwa węgla kamiennego. 

10. Białecka B., Grabowski J., Bajerski A.: Mercury in the exhalation gases from thermally 
active coal mining waste dumps. 15th International Multidisciplinary Scientific Geo-
Conference SGEM 2015, Vol. 3, s. 453–460. 

11. Engle M.A. at al.: Gas emissions, minerals, and tars associated with three coal fires, 
Powder River Basin USA. Science of the Total Environment 2012, Vol. 420, s. 156–
159. 

12. Querol X. at al.: Influence of soil cover on reducing the environmental impact of 
spontaneous coal combustion in coal waste gobs: A review and new experimental 
data. International Journal of Coal Geology 2011, Vol. 85, s. 2–22. 



 125 

8. NOWE SPOSOBY OGRANICZANIA I/LUB LIKWIDACJI EMISJI RTĘCI 
ZE ZWAŁOWISK ODPADÓW POWĘGLOWYCH 

 

Henryk Świnder, Barbara Białecka, Andrzej Bajerski, Jacek Grabowski 

8.1. Wprowadzenie do zagadnienia i zakres przeprowadzonych 
prac badawczych 

Obecność dużych ilości substancji węglowej w odpadach powęglowych, jak 
już wcześniej wykazano, powoduje, że stanowią one znaczne zagrożenie dla 
środowiska, spowodowane wydzielaniem się rtęci i jej związków w procesach 
utleniania substancji węglowej. Ponadto wysoka prężność par rtęci w normal-
nych warunkach, nawet w przypadku tzw. zimnych (niezapożarowanych) hałd 
odpadów powęglowych, stanowi potencjalne źródło emisji toksycznych par. 

Zjawiska samozagrzewania i pożary zwałowisk odpadów intensyfikują pro-
ces emisji rtęci ze zwałowisk odpadów powęglowych. Przeprowadzone badania 
wykazały, że stężenie rtęci w próbkach materiału pobranego z zapożarowanej 
hałdy wynosiło od 0,61 do 115,2 mg Hg/kg materiału [1]. 

W związku z powyższym należy podejmować dwutorowo intensywne dzia-
łania, zmierzające do opracowania nowych sposobów:  
● zagospodarowania odpadów tak, aby rtęć w nich zawarta nie przedostawała 

się do środowiska,  
● immobilizacji rtęci w odpadach zdeponowanych już na zwałowisku. 

Zaproponowano realizację obszernego programu badawczego, w celu roz-
poznania zagrożeń środowiska związkami rtęci i wytypowania środków 
zaradczych. Program ten obejmował: 
● opracowanie sposobów stabilizacji rtęci w odpadach/glebie,  
● ocenę efektów sposobu stabilizacji rtęci. 

Na podstawie analizy literatury dotyczącej ograniczania emisji rtęci i likwi-
dacji zanieczyszczeń gruntów tym pierwiastkiem, stwierdzono, że brak jest 
informacji na temat rozwiązania problemu emisji rtęci z hałd odpadów powę-
glowych [2, 3]. Istnieje jedynie duża baza opracowań „praktycznych”, umożli-
wiających dobór rozwiązań technologicznych unieszkodliwiania rtęci w glebie 
do konkretnych przypadków. Znane w tym zakresie metody [3, 4] polegają 
głównie na: 
● składowaniu gleby jako odpadu, 
● usunięciu rtęci z gleby w celu uzyskania dopuszczalnego poziomu zanieczysz-

czeń, 
● immobilizacji rtęci i jej związków w stopniu uniemożliwiającym ich emisję do 

środowiska naturalnego. 
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Stosowanie metod chemicznych i termicznych usuwania rtęci z gleby wiąże 
się z wysokimi kosztami, co powoduje, że nie są one stosowane powszechnie. 
Ponadto wykorzystanie środków chemicznych dodatkowo stwarza problemy 
związane z unieszkodliwianiem materiałów odpadowych, powstających w pro-
cesach wymywania i ługowania gleby. 

Alternatywą dla wyżej wymienionych metod mogą być mieszaniny prewen-
cyjno-absorpcyjne stosowane dla ograniczania emisji rtęci i jej związków ze 
zwałowisk odpadów powęglowych. W celu obniżenia kosztów, w ramach 
prowadzonych prac, podjęto próby wykorzystania różnych odpadów do 
sporządzania mieszanek absorpcyjnych.  

8.2. Metodyka opracowywania receptur mieszanin do redukcji emisji 
par rtęci i ich weryfikacja z wynikami pomiarów 

8.2.1. Przygotowanie mieszanin absorpcyjnych 

W wyniku prowadzonych badań laboratoryjnych [5] zostały opracowane 
receptury mieszanin, pozwalające na eliminowanie i ograniczanie zjawisk 
zapożarowania oraz spowalnianie procesów utleniania się substancji węglowej 
w hałdach odpadów pogórniczych, a tym samym na ograniczanie emisji rtęci  
i jej związków do środowiska naturalnego. Wyniki prac badawczych określiły 
kierunki modyfikacji receptur mieszanin i możliwość wykorzystania odpadów 
przemysłowych jako substytutów materiałowych dla technologii ograniczania 
emisji rtęci ze zwałowisk odpadów powęglowych. 

W trakcie prowadzonych prac zostały opracowane receptury mieszanin 
trwale absorbujących rtęć oraz określono warunki i sposoby ich wykorzysty-
wania. 

W ramach prowadzonych badań zastosowano różne materiały odpadowe 
do immobilizacji rtęci na terenach zwałowisk odpadów powęglowych. Przyjęto 
założenie, że stabilizacja w materiale hałdowym pozwoli na wyeliminowanie 
emisji rtęci do atmosfery i jej wymywania do wód powierzchniowych i pod-
ziemnych. 

Każdy z zastosowanych w ramach badań materiałów prewencyjnych i zapo-
biegawczych charakteryzował się reaktywnością chemiczną w stosunku do rtęci  
i jej związków. Ponadto wybrane materiały, ze względu na właściwości fizyczne, 
posiadały zdolność adsorpcji zanieczyszczeń chemicznych, głównie rtęci. 

Wspólną cechą użytych materiałów była obecność w nich siarki lub jej 
związków. Wybór takich właśnie materiałów wynikał z dużego powinowactwa 
rtęci i jej związków do siarki. Wykorzystano fakt tworzenia się w reakcji rtęci  
z siarką praktycznie nierozpuszczalnego w wodzie siarczku rtęci (HgS). Ponad-
to zastosowanie jako matrycy nośnej dla mieszanin absorpcyjnych popiołu 
lotnego z kotłów fluidalnych, spowodowało alkalizację środowiska reakcji,  
a tym samym zmniejszyło ryzyko wtórnego rozkładu powstającego siarczku 
rtęci. 
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Do opracowania receptur ww. mieszanin posłużyły następujące substancje: 
● popiół lotny z kotła fluidalnego, 
● popiół denny z kotła fluidalnego, 
● odpad ze wzbogacalników zwojowych, 
● karbonizat węglowy, 
● pulpa siarkowa.  

Wybrane wyniki badań ww. substancji przedstawiono w tabelach 8.1–8.5. 

Tabela 8.1. Wyniki badań popiołu lotnego z kotła fluidalnego 

Gęstość  
nasypowa 

kg/m3 

Woda 
%wag. 

Straty prażenia  
w temperaturze 
815°C, %wag. 

Zawartość 
frakcji < 0,063 

%wag. 

Zawartość 
SO3 

%wag. 

Zawartość 
wolnego CaO  

%wag. 

Zawartość 
Hg 

ppm 

732,6 0,10 3,62 52,87 9,63 3,48 < 0,01 

Tabela 8.2. Wyniki badań popiołu dennego z kotła fluidalnego 

Gęstość 
nasypowa 

kg/m3 

Woda 
%wag. 

Straty prażenia  
w temperaturze 

950°C 
%wag. 

Zawartość 
frakcji  

2,0–0,05 mm 
%wag. 

Zawartość 
SO3 

%wag. 

Zawartość 
wolnego CaO 

%wag. 

Zawartość 
Hg 

ppm 

1614,3 0,26 0,64 83,40 5,63 4,30 0,58 

Tabela 8.3. Wyniki badań odpadu ze wzbogacalników zwojowych 

pH/  
w temperaturze 

22,2°C 

Straty 
prażenia 
%wag. 

Gęstość 
rzeczywista 

kg/m3 

Woda 
%wag. 

Zawartość 
węgla 
%wag. 

Zawartość S 
całkowitej 

%wag. 

Zawar-
tość H 
%wag. 

Zawar-
tość Hg 

ppm 

Wymy-
walność 
Hg, mg/l 

7,8 22,87 2670 1,74 10,92 11,19 0,60 0,23 < 0,001 

Tabela 8.4. Wyniki badań karbonizatu 

Powierzchnia 
właściwa 

m2/g 

Woda 
%wag. 

Popiół 
%wag. 

Części 
lotne 

%wag. 

Zawar-
tość C 
%wag. 

Zawartość 
S całkowitej 

%wag. 

Zawar-
tość ZnO 

%wag. 

Zawar-
tość SiO2 

%wag. 

Zawar-
tość Hg 

ppm 

35 < 0,2 18,5 20 75 2,21 15 3,5 < 0,01 

Tabela 8.5. Wyniki badań pulpy siarkowej 

pH/  
w temperaturze 22,3°C 

Woda, %wag. 
Zawartość S 

całkowitej, %wag. 
Zawartość Hg 

 ppm 
Wymywalność Hg 

mg/l 

7,1 0,65 70 < 0,01 < 0,001 

8.2.2. Faza prób laboratoryjnych 

W celu zdefiniowania wymaganych parametrów fizykochemicznych i okre-
ślenia receptury mieszanin absorpcyjnych i prewencyjnych, zebrano dane 
dotyczące obiektu, na którym miały być zastosowane. 

Opracowanie laboratoryjnych receptur mieszanin absorpcyjnych i prewen-
cyjnych wymaga znajomości szeregu czynników, takich jak: 
● analiza typu, ukształtowania i charakteru otoczenia rozpatrywanego obiektu, 
● zagęszczenie materiału na terenie zwałowiska,  
● stabilność mechaniczna zwałowiska, 
● stan termiczny, wielkość i ilość emitowanych par rtęci z powierzchni zwało-

wiska, 
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● precyzyjne określenie rzeczywistej granicy występowania zapożarowania, 
● struktura wewnętrzna (porowatość), skład i zawartość minerałów występują-

cych w obiekcie, 
● zawartość substancji palnych, stopień rozproszenia i lokalizacja potencjalnych 

źródeł zapłonu. 

Analiza zebranych danych pozwoliła na opracowanie receptury mieszaniny 
absorpcyjno-prewencyjnej dostosowanej do wybranego obiektu i wykonanie 
badań laboratoryjnych. Mieszaniny te charakteryzowały się: 
● składem, który ograniczał i zapobiegał emisji rtęci i jej związków do atmosfe-

ry, w trwały sposób immobilizował rtęć w swojej strukturze, 
● możliwością interakcji z powietrzem porowym, prowadzącą do pochłaniania 

gazów hałdowych zawierających rtęć i jej związki, 
● odpowiednią lepkością, wpływającą na zdolność penetracji mieszaniny  

w strukturę porowatą zwałowiska, 
● zdolnością do gaszenia i obniżania temperatury bryły zwałowiska odpadów 

powęglowych (ze względu na duży wpływ temperatury na emisję rtęci), 
● zdolnością do tworzenia szczelnej struktury z materiałem hałdy, 
● wykorzystaniem w jak największym stopniu materiałów odpadowych, co 

pozwoliło na optymalizację ekonomiczną prowadzonych prac. 

Optymalizacja składu mieszanin umożliwia otrzymanie pożądanych para-
metrów fizykochemicznych i zdolności absorpcyjno-prewencyjnych opracowa-
nych mieszanin. Pozwoli to na ich rekomendację. Przyjęte rozwiązania tech-
niczne powinny uwzględniać również możliwość wykonania skutecznych 
zabiegów rekultywacyjnych na zwałowisku odpadów powęglowych, mających 
na celu ich przywrócenie dla środowiska lub komercyjne wykorzystanie. 

Wyniki prowadzonych prac badawczych umożliwiły określenie kierunków 
modyfikacji mieszanin, w tym także możliwości wykorzystania innych odpadów 
przemysłowych jako substytutów materiałowych dla technologii prewencyj-
nych i ograniczających emisję rtęci na obiektach odpadów powęglowych.  
W tabeli 8.6 podano skład opracowanych mieszanin, który został zastosowany 
w badaniach pilotażowych. 

Tabela 8.6. Skład mieszanin wykorzystanych do ograniczenia emisji rtęci na poligonie 
doświadczalnym w Zabrzu-Biskupicach 

Nr  
mieszaniny 

Woda 
cz. wag. 

Popiół lotny  
cz. wag. 

Popiół 
denny 

cz. wag. 

Karbonizat 
cz. wag. 

Pulpa 
siarkowa 
cz. wag. 

Odpad ze 
wzbogacalników 

spiralnych  
cz. wag. 

Rozlewność 
mm 

1 100 150 – 3 – – 93 
2 100 140 0 0 7 – 93 

3 100 150 50 0 0 – 85 

4 75 150 – – – 75 80 

Cztery mieszaniny absorpcyjne, o składzie przedstawionym w tabeli 8.6, 
zostały przetestowane w warunkach rzeczywistych – na badanym obiekcie 
(hałda w Zabrzu-Biskupicach), gdzie przede wszystkim sprawdzano ich sku-
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teczność. Skuteczność według zastosowanej metody określono jako względny 
spadek emisji powierzchniowej par rtęci w wyniku działań związanych  
z wykonaniem warstw z wykorzystaniem opracowanych receptur mieszanin.  

8.2.3. Faza prób terenowych 

Przeprowadzone badania in situ, odzwierciedlały warunki, jakie występują 
na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych wykazujących aktyw-
ność termiczną. Zastosowany sposób implementacji mieszanin na powierzchni 
symulował także warunki, jakie panują w trakcie robót terenowych prowadzo-
nych w ramach działań prewencyjno-gaśniczych. 

Roboty takie zwykle polegają na wykonaniu szczelnych ekranów poziomych 
(na powierzchni zwałowiska) lub pionowych (wykonywanych w celu odcięcia 
stref zapożarowanych od terenów sąsiednich). Ekrany takie wykonywane są 
najczęściej przez wytworzenie okrywy izolacyjnej z materiału drobnoziarnistego 
(glina, uboczne produkty spalania) lub w wyniku robót iniekcyjnych, polegają-
cych na zatłaczaniu w przestrzenie międzyziarnowe pulpy wodnych zawiesin 
materiałów drobnoziarnistych pozbawionych części palnych. 

W przyjętej metodzie badań zdecydowano się na wariant wykonania na  
zapożarowanych fragmentach zwałowiska okrywy izolacyjno-sorpcyjnej z wy-
korzystaniem czterech opracowanych receptur mieszanin przeznaczonych do 
redukcji emisji par rtęci. 

Metoda oceny polegała na: 
● przygotowaniu partii mieszanin umożliwiających wykonanie na powierzchni 

zwałowiska okryw izolacyjno-sorpcyjnych, 
● wykonaniu badań stanu termicznego w miejscu lokalizacji poligonu badaw-

czego,  
● wyznaczeniu punktów aplikacji mieszanin absorpcyjno-prewencyjnych dla 

poligonu doświadczalnego, 
● wykonaniu wstępnych badań emisji par rtęci w wytypowanych punktach 

pomiarowych, 
● wytworzeniu okryw izolacyjno-sorpcyjnych na powierzchni zwałowiska, 
● wykonaniu wstępnych badań emisji par rtęci w wytypowanych punktach 

pomiarowych. 

Badania stanu termicznego 
Poligon doświadczalny zlokalizowano na zapożarowanym fragmencie nie-

czynnego zwałowiska odpadów powęglowych, korzystając z wcześniejszych 
doświadczeń [6, 7]. Na podstawie symptomów zewnętrznych, takich jak: wypad 
roślinności, wyrzuty gazów z wnętrza obiektu, charakterystyczne wykwity na 
powierzchni terenu, określono wstępnie zakres strefy zapożarowania. Teren 
ten objęto badaniami termowizyjnymi, w wyniku których określono obszar  
o najwyższych temperaturach powierzchni. W obszarze tym wykonano wgłęb-
ne badania stanu termicznego obejmujące: 
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● badania temperatury na głębokości 1 m, 
● badania stężeń gazów (CO, CO2, O2) pobranych także z głębokości 1 m. 

Powyższe badania były podstawą do wytypowania konkretnych punktów 
terenowych pod lokalizację okryw izolacyjno-sorpcyjnych, wykonanych z mie-
szanin opracowanych w ramach pracy. 

Badania emisji par rtęci  
W punktach terenowych o potwierdzonym zaawansowanym stanie ter-

micznym wykonano wstępne (poprzedzające zastosowanie okryw izolacyjno- 
-sorpcyjnych) badania emisji par rtęci. Badania wykonano z zastosowaniem 
metody komorowej, omówionej w rozdziale 7. 

Zasada, na jakiej była oparta metoda, polegała na wyizolowaniu przestrzeni 
w badanym punkcie zwałowiska za pomocą komory pomiarowej. Zmiana 
stężenia par rtęci wewnątrz komory mierzona była za pomocą miernika  
RA-915M w czasie 120 s od momentu ustawienia komory w punkcie pomiaru. 
Wartość emisji par rtęci obliczana była na podstawie przyrostu stężenia par 
rtęci wewnątrz komory, z uwzględnieniem ilości par rtęci, które opuściły 
komorę w czasie pomiaru przez kanał wylotowy do atmosfery.  

Wykonanie okryw izolacyjno-sorpcyjnych 
Opracowane cztery receptury mieszanin zostały zaimplementowane w czte-

rech oddalonych o kilka metrów od siebie punktach pomiarowych (rys. 8.1). 
Wykonanie okryw izolacyjno-sorpcyjnych polegało na: 

● wstępnym wymieszaniu składników mieszaniny, 
● wykonaniu zabezpieczenia przed rozlewem mieszaniny w miejscu pomiaru, 

dla czterech mieszanin, o powierzchni około 1 m2 każde i wysokości zabezpie-
czenia 0,15 m (pokrywa izolacyjno-sorpcyjna miała grubość 0,15 m), 

● przygotowaniu zawiesin wodnych sporządzonych mieszanin, 
● rozprowadzeniu zawiesin wodnych w poszczególnych punktach pomiaro-

wych. 

Wykonanie badań kontrolnych emisji par rtęci 
Badania kontrolne wartości emisji par rtęci w poszczególnych punktach 

pomiarowych wykonywano dwukrotnie, tj. dwa dni od momentu wykonania 
okryw izolacyjno-sorpcyjnych i po trzech tygodniach. 

Badania kontrolne emisji wykonane zostały analogicznie jak badania 
wstępne emisji par rtęci. 

8.3. Wyniki badań terenowych 

Badania temperatury powierzchni obiektu 
Badania przeprowadzono we wczesnych godzinach porannych, aby ograni-

czyć wpływ nasłonecznienia na wyniki analizy termograficznej.  
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W tych samych punktach przeprowadzono badania wgłębne stanu termicz-
nego. W tabeli 8.7 przedstawiono wartości temperatur powierzchni dla  
czterech wytypowanych rejonów aktywności termicznej przewidzianych do 
wykonania okryw izolacyjno-sorpcyjnych i wyniki badań wgłębnych stanu 
termicznego. 

Tabela 8.7. Wyniki badań wgłębnych stanu termicznego 

Lp. 
Temperatura  
powierzchni 

°C 

Temperatura 
wnętrza 

°C 

CO 
% obj. 

CO2 
% obj. 

O2 
% obj. 

1 30,3 83 1,25 18,80 0,05 

2 34,0 81 1,12 18,76 0,01 
3 31,2 71 0,66 17,83 1,16 

4 50,0 91 0,94 18,24 0,68 

Przeprowadzone badania stanu termicznego wykazały, że we wszystkich 
czterech punktach przewidzianych do wykonania okryw izolacyjno-sorpcyj-
nych występują zaawansowane zjawiska termiczne. Podwyższone temperatury 
wnętrza oscylujące w granicach 70–90°C i bardzo wysokie stężenia tlenku 
węgla dochodzące do ponad 1% w gazach na głębokości 1 m, świadczą  
o intensywnych reakcjach zachodzących we wnętrzu nasypów zwałowiska na 
tym obszarze. Na rysunku 8.1 przedstawiono lokalizację poligonu badawczego 
na zwałowisku z naniesionymi punktami pomiarowymi dla badań emisji par 
rtęci. 

Poligon badawczy

Lokalizacja punktów pomiarowych 

na poligonie badawczym

P1

P2

P3

P4

 

Rys. 8.1. Lokalizacja poligonu badawczego dla oceny skuteczności mieszanin  
do redukcji emisji par rtęci 
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Wyniki badań wstępnych i kontrolnych emisji par rtęci 
Badania terenowe emisji par rtęci z wykorzystaniem metody komorowej 

posłużyły do analizy eksperckiej otrzymanych wyników pomiarów i obliczenia 
wartości emisji dla fazy wstępnej (zerowej) i kontrolnej, tj. po wykonaniu 
okryw izolacyjno-sorpcyjnych. 

Wyniki obliczeń wartości emisji dla czterech punktów pomiarowych  
i trzech odcinków czasu zamieszczono w tabeli 8.8. 

Tabela 8.8. Wartości emisji par rtęci 

Punkt  
pomiarowy 

Emisja wyjściowa 
ng/m2

·s 
Emisja po dwóch dniach 

ng/m2
·s 

Emisja po trzech tygodniach 
ng/m2

·s 

1 19,892 0,017 0,021 
2 57,403 0 0,017 

3 29,199 0,302 0,002 

4 43,389 0,013 0,021 

Ocena skuteczności opracowanych receptur mieszanin 
Ocenę skuteczności opracowanych receptur mieszanin przeprowadzono  

z uwzględnieniem: 
● oceny redukcji emisji par rtęci z powierzchni terenu pokrytego okrywą 

izolacyjno-sorpcyjną, wykazującego aktywność termiczną, 
● oceny właściwości sorpcyjnych mieszanin. 

Ocena redukcji emisji par rtęci 
Podstawą oceny skuteczności opracowanych receptur mieszanin izolacyj-

no-sorpcyjnych było porównanie wartości emisji w miejscach wykonania 
pomiarów przed i po wykonaniu okryw. 

Wartością podlegającą ocenie była względna zmiana (w każdym przypadku 
był to spadek) wartości emisji po określonym czasie, liczonym od momentu 
wykonania okryw w terenie, dla każdej z zastosowanych mieszanin.  

Na wykresach (rys. 8.2 i 8.3), celem zobrazowania zmian wartości emisji 
par rtęci dla poszczególnych mieszanin, przedstawiono wartości tej emisji, 
oddzielnie dla emisji wyjściowej i emisji kontrolnych. 

 
Rys. 8.2. Początkowa emisja rtęci na poligonie badawczym 
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Rys. 8.3. Emisja rtęci na poligonie badawczym po zastosowaniu opracowanych  

receptur mieszanin 

Skuteczność czterech mieszanin, wyrażoną w procentach, przedstawiono  
w tabeli 8.9. 

Tabela 8.9. Skuteczność zastosowania mieszanin do redukcji emisji par rtęci 

Numer  
mieszaniny 

Skuteczność mieszanin po dwóch dniach 
% 

Skuteczność mieszanin po trzech tygodniach 
% 

1 99,9 99,9 
2 100 100 

3 99,0 100 
4 100 99,9 

Ocena właściwości sorpcyjnych mieszanin 
Ocenę efektywności mieszanin pod kątem wielkości absorpcji i chemisorp-

cji rtęci przeprowadzono na podstawie oceny zawartości rtęci w mieszaninie po 
trzech tygodniach kontaktu z podłożem składowiska odpadów pogórniczych  
i podatności na przenikanie (wymywalność) do środowiska. Wyniki zamiesz-
czono w tabeli 8.10. 

Tabela 8.10. Wyniki sorpcji rtęci przez mieszaniny i jej wymywalności z mieszanin 

Numer  
mieszaniny 

Pierwotna zawartość Hg 
w mieszaninie, ppm 

Zawartość Hg w mieszaninie  
po trzech tygodniach 

kontaktu z podłożem, ppm 

Zawartość Hg 
w wyciągu wodnym, mg/l 

1 0,33 0,38 < 0,001 
2 0,34 0,52 < 0,001 

3 0,23 0,55 < 0,001 

4 0,39 0,72 < 0,001 

8.4. Podsumowanie i wnioski 

Decydującym kryterium wyboru konkretnej mieszaniny ograniczającej 
emisję rtęci na składowiskach odpadów powęglowych było uzyskanie wysokiej 
skuteczności, tj. możliwość uzyskania maksymalnego ograniczenia emisji, przy 
zapewnieniu jak najwyższej zdolności absorpcji i minimalnej zdolności wymy-
wania do środowiska. Ważnym czynnikiem, wpływającym na wybór komponen-
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tów mieszanin, była ich dostępność i koszt jednostkowy otrzymania mieszaniny 
o określonych właściwościach absorpcyjnych i chemisorpcyjnych. 

Badane mieszaniny wykazały w trakcie badań terenowych wysoką sku-
teczność, jako środki ograniczające emisję i wymywalność rtęci. Dodatek 
odpadowych materiałów, takich jak popioły denne z kotła fluidalnego, karboni-
zat z niskotemperaturowej pirolizy opon samochodowych lub pulpa siarkowa, 
otrzymywana w procesie oczyszczania gazu ziemnego metodą chelatową wraz  
z popiołami lotnymi z kotła fluidalnego, pozwoli na uzyskanie  trwałego  
i skutecznego związania chemicznego i absorpcji par rtęci i jej związków na 
składowisku odpadów powęglowych. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na 
uzyskanie praktycznie 100% skuteczności immobilizacji rtęci, a tym samym 
okazały się niezwykle skutecznym i ekologicznym rozwiązaniem problemu 
zanieczyszczenia środowiska przez rtęć. 

W trakcie kontaktu gazów wydzielających się ze składowiska odpadów po-
węglowych następowało ich oddziaływanie z aktywnymi składnikami miesza-
nin, wskutek czego pary rtęci i jej związków ulegały absorpcji i trwałemu 
związaniu z bryłą materiału hałdowego. Proces dozowania  mieszanin na 
składowisko odpadów powęglowych miał również wpływ na wzrost stabilności 
mechanicznej i zagęszczenie gruntu hałdy, co w znaczący sposób zredukowało 
zjawiska pożarowe i ograniczyło możliwość zwiększonej emisji rtęci w pod-
wyższonej temperaturze. Synergiczne właściwości składników otrzymanej 
mieszaniny pozwalają na wytworzenie stabilnego fizycznie i chemicznie układu 
absorbującego i chemicznie wiążącego, zawierającego rtęć i jej związki. Opra-
cowane mieszaniny do redukcji emisji par rtęci poddane zostały ochronie 
patentowej – zgłoszenia wynalazków nr P.414391, P.414392, P.414394, 
P.414395 pt. „Mieszanina do likwidacji emisji rtęci z hałd odpadów powęglo-
wych”. 
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9. BAZA DANYCH WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ 
RTĘCI W PRODUKTACH WĘGLOWYCH 

 

Sebastian Iwaszenko, Magdalena Cempa-Balewicz, 
Tomasz Janoszek, Karolina Nurzyńska 

9.1. Założenia budowy systemu 

Przemysł energetyczny, obok górnictwa i hutnictwa, jest jednym z głów-
nych źródeł emisji rtęci do środowiska. Wielkość tej emisji jest jednak trudna 
do oszacowania ze względu na słabo zbadaną zawartość rtęci zarówno  
w samych paliwach, jak i w powstałych w wyniku ich spalania odpadach. 
Ograniczona jest również wiedza dotycząca jej uwalniania podczas poszczegól-
nych, towarzyszących wydobyciu, procesów technologicznych. Uzasadnia to 
podejmowanie odpowiednich badań. Aby jednak ich rezultaty mogły przełożyć 
się na praktyczne działania, zmierzające do ograniczenia emisji, konieczne są 
odpowiednie decyzje na szczeblu zarządczym. Ich podejmowanie powinno być 
wsparte odpowiednimi narzędziami, pozwalającymi decydentom na łatwy 
dostęp do wyników badań i to nie tylko w bezpośredniej formie, ale przede 
wszystkim jako danych odpowiednio zagregowanych i przetworzonych. Przy-
kładem takiego narzędzia jest, opracowana w ramach projektu Baza Hg, baza 
danych zawartości rtęci w paliwach kopalnych.  

System bazodanowy, mający na celu wspieranie zarządzania i pomagający 
w ograniczaniu emisji rtęci z paliw kopalnych, powinien spełniać między 
innymi następujące funkcje: 
● gromadzenie, składowanie i udostępnianie danych pomiarowych, 
● wspieranie procesu prowadzenia pomiarów (w zakresie akwizycji i udostęp-

niania wyników badań), 
● gromadzenie, składowanie i udostępnianie danych uzupełniających, związa-

nych z pomiarami zawartości rtęci i jej emisją (np. pochodzenie paliwa, ilość 
wytwarzanych odpadów),  

● udostępnianie informacji na temat technologii stosowanych w górnictwie  
i przemyśle energetycznym, 

● udostępnianie narzędzi wspierających szacowanie wielkości emisji rtęci  
z określonych paliw i odpadów. 

Aby system mógł spełniać swoją rolę, powinien umożliwiać gromadzenie 
nie tylko danych dotyczących zawartości rtęci w badanym materiale (paliwo, 
odpad). W praktyce wskazane jest zapamiętywanie w bazie danych szeregu 
dodatkowych informacji dotyczących badanego materiału, takich jak: stężenie 
innych pierwiastków (np. siarka, chlor, brom, tlen, azot), parametry paliwa 
(zawartość popiołu, wartość opałowa, ciepło spalania, zawartość wilgoci itp.), 
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informacje na temat pochodzenia samego materiału (paliwo czy odpad, rodzaj 
paliwa, stosowane technologie wzbogacania itp.). Informacje te są istotne 
również ze względu na planowane zastosowanie narzędzi służących eksploracji 
danych. Przyjęto, że system będzie elastyczny i będzie posiadał mechanizmy 
pozwalające na łatwe rozszerzenie gromadzonego zakresu danych. Dodatkowo 
przyjęto, że gromadzone dane pomiarowe mogą być wyrażane w różnych 
jednostkach, a system powinien pozwalać na elastyczny ich wybór zarówno 
przy wprowadzaniu, jak i przy prezentowaniu danych. Głównymi źródłami 
danych dla systemu bazodanowego są laboratoria analityczne. Przyjęto, że 
laboratoria te mogą w ramach systemu przechowywać informacje nie tylko 
dotyczące przeprowadzonych badań, ale również stosowanych metod anali-
tycznych i materiałów referencyjnych. Założono, że obowiązkowo do systemu 
muszą być wprowadzone dane dotyczące materiałów referencyjnych dla badań 
dotyczących zawartości rtęci.  

Przyjęto, że w obrębie systemu będą następujące bloki funkcjonalne: 
● rejestr prób, 
● charakterystyka materiału (na podstawie zgromadzonych prób), 
● rejestr laboratoriów,  
● rejestr metod analitycznych, 
● analiza cyklu życia węgla, 
● rejestr technologii. 

Poniżej przedstawiono zakres odpowiedzialności każdego z bloków funk-
cjonalnych systemu. 

Rejestr prób – gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pró-
bek paliwa lub materiału odpadowego, dla których przeprowadzono badania. 
Informacje te obejmują: miejsce pobrania próbki, zakład przemysłowy,  
z którego próbka pochodzi, masę paliwa, dla jakiej próbka jest reprezentatyw-
na, datę pobrania próbki, charakterystykę materiału próbki (produkt/odpad, 
klasa ziarnowa, ewentualnie stosowane metody wzbogacania itp.). Część  
z informacji gromadzona i udostępniana przez ten blok będzie miała charakter 
rozszerzalnych list, w których trzeba będzie dokonać przyporządkowania 
jednej z pozycji. 

Charakterystyka materiału – charakterystyka materiału poddawanego 
badaniom, rozumiana jako wartości oznaczań fizykochemicznych, wykonanych 
dla pobranego materiału. Przyjęto, że w systemie będzie zdefiniowana lista 
wielkości mierzonych (np. zawartość rtęci, wskaźnik wolnego wydymania).  
Z każdą z wielkości związana będzie też pula jednostek, w jakich dana wielkość 
może być wyrażona. Charakterystyka materiału jest więc w istocie powiąza-
niem wpisu z listy wielkości mierzonych z listą próbek z przypisaną wartością 
pomiaru i jednostką, w jakiej wynik pomiaru został wyrażony. 

Rejestr laboratoriów – informacje dotyczące laboratoriów analitycznych wy-
konujących oznaczania pobranych próbek. Każde oznaczanie jest powiązane  
z informacją na temat laboratorium, które je wykonało. Dodatkowo założono, że  
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w systemie będzie przechowywana informacja pozwalająca na bezpośrednią 
identyfikację pracownika. Informacja ta nie będzie udostępniana na zewnątrz,  
a wykorzystywana jedynie wewnętrznie (do weryfikacji wprowadzanych danych). 

Rejestr metod analitycznych – przechowywanie i udostępnianie informa-
cji dotyczących metod analitycznych wdrożonych przez poszczególne laborato-
ria, tj. nazwa metody, progi oznaczalności, liniowość, niepewność, typ 
analizatora. W systemie przechowywane będą również informacje dotyczące 
certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM), wykorzystywanych w procesie 
walidacji poszczególnych metod analitycznych (nazwa, referencyjna, minimalna 
i maksymalna zawartość substancji, data ważności materiału) oraz wyniki 
pomiarów uzyskane w oparciu o stosowane CRM, z uwzględnieniem podsta-
wowych statystyk. 

Założono, że wszystkie oznaczania rejestrowane w systemie i składające się 
na charakterystykę materiału, muszą być powiązane z metodą analityczną, 
której dotyczą. Metoda analityczna jest natomiast powiązana z mierzoną 
wielkością. 

Analiza cyklu życia paliwa – powiązanie ze sobą poszczególnych techno-
logii występujących podczas przetwarzania paliwa, od momentu jego wydoby-
cia aż do wykorzystania i zagospodarowania powstających w tym procesie 
odpadów. Założono, że blok ten będzie uzupełniany sukcesywnie w miarę 
uzyskiwania informacji na temat powiązań między poszczególnymi stosowa-
nymi w praktyce technologiami. Pełna funkcjonalność bloku powinna pozwolić 
na śledzenie strumieni mas paliwa i odpadów w danym cyklu technologicznym 
oraz na określenie szacunkowych zmian zawartości rtęci i wybranych parame-
trów charakteryzujących materiał w trakcie przechodzenia przez poszczególne 
etapy procesu technologicznego. 

Rejestr technologii – przechowywanie i udostępnianie informacji doty-
czących technologii wykorzystywanych w procesie produkcji paliwa oraz jego 
wykorzystania. Założono, że przechowywana informacja będzie miała głównie 
charakter opisowy. Ze zgromadzonego zestawu technologii będzie korzystał 
blok analizy cyklu życia paliwa. Przyjęto, że zastosowane rozwiązanie powinno 
cechować się elastycznością, pozwalającą na szybką rozbudowę zakresu 
funkcjonalnego. Założono, że w przyszłości definicje technologii zostaną 
uzupełnione o mechanizm pozwalający na wspomaganie wyznaczania podziału 
strumienia nadawy na strumienie produktów i odpadów oraz na szacowanie 
zawartości rtęci w każdym ze strumieni. Uzupełnienie takie, choć nierealne na 
obecnym etapie prac badawczych, może być możliwe w przyszłości, a ze 
względu na swoje praktyczne aspekty powinno być uwzględnione w pracach 
prowadzonych w przyszłości. 

Jednym z istotnych aspektów, który należy uwzględnić, projektując i im-
plementując system bazodanowy, jest określenie grup użytkowników, które 
będą z niego korzystać. Przyjęto, że system będzie wykorzystywany przede 
wszystkim przez: 
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● osoby decydujące o sposobie wykorzystania paliw i odpadów, 
● kadrę naukową, 
● kadrę laboratoriów odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań. 

Każda z wymienionych grup ma nieco inne oczekiwania dotyczące funkcjo-
nowania systemu. Dla decydentów istotne jest wsparcie w procesie podejmo-
wania decyzji. Nie są istotne dane zarejestrowane dla poszczególnych próbek, 
ale istotne są wnioski wynikające z przeprowadzenia serii badań. Dla tej grupy 
przewidziano przedstawianie informacji na poziomie ogólnym, z możliwością 
przeprowadzenia stosownej agregacji. Dla kadry naukowej istotne są natomiast 
szczegółowe informacje dotyczące zarejestrowanych wyników badań. Na ich 
podstawie prowadzone będą prace badawcze, pozwalające na identyfikację 
mechanizmów rządzących migracją i zmianami form występowania rtęci  
w poszczególnych materiałach oraz przy stosowaniu wybranych technologii. 
Przyjęto, że użytkownikami uprawnionymi do wprowadzania danych i dokony-
wania ich modyfikacji są pracownicy laboratoriów, odpowiedzialni za przepro-
wadzanie badań. Wprowadzone do systemu dane (wyniki analiz) mają charakter 
statyczny i w zasadzie nie powinny podlegać modyfikacjom. Jedynymi dopusz-
czalnymi wyjątkami od tej reguły są korekty oczywistych błędów, dostrzeżone 
już po wprowadzeniu danych (literówki, pominięcia przecinka dziesiętnego, źle 
wybrana jednostka). Zastosowane rozwiązanie powoduje, że kadra laboratoriów 
jest jedynym źródłem danych dotyczących wyników oznaczań dla zbudowanego 
systemu. Pozostałe grupy użytkowników korzystają z danych udostępnionych 
przez system, nie dokonując ich modyfikacji (odczyt danych). Założono, mając na 
uwadze konieczność monitorowania zmian wprowadzanych w repozytorium 
systemu, że każda modyfikacja jest rejestrowana łącznie z datą jej wystąpienia  
i identyfikatorem osoby, która tej modyfikacji dokonała. Oprócz wspomnianych 
grup użytkowników przewidziano dodatkowo administratora systemu, który 
może ingerować w dowolny zakres danych przechowywanych w obrębie syste-
mu i modyfikować jego sposób działania. 

Przyjęto, że system powinien być udostępniony za pomocą rozwiązań tech-
nologicznych pozwalających na jego wygodne wykorzystanie niezależnie od 
lokalizacji użytkowników i stosowanych przez nich systemów operacyjnych. 

9.2. Model danych 

Istotnym krokiem podczas rozwoju każdego systemu informatycznego jest 
stwierdzenie, jakie dane i w jaki sposób reprezentowane, mają być gromadzone 
w systemie. Reprezentacja ta ma za zadanie odzwierciedlenie w sposób mode-
lowy wybranego fragmentu świata rzeczywistego. Można więc mówić o modelu 
danych wykorzystywanych przez system. Należy zwrócić uwagę, że pod tym 
pojęciem rozumie się dane dotyczące dziedziny rzeczywistości, którą ma za 
zadanie opisywać rozwijany bazodanowy system informatyczny. Model ten 
często jest określany modelem domenowym. 
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Przy opracowywaniu modelu danych dla systemu wspierającego zarządza-
nie emisją rtęci przyjęto, że model danych będzie opracowany przy użyciu 
paradygmatu projektowania zorientowanego obiektowo [1, 2]. Opracowana 
struktura klas, reprezentująca dane dziedzinowe, została następnie wykorzys-
tana do opracowania struktur danych implementowanych w wykorzystywanym 
przez system informatyczny repozytorium. Przyjęcie modelu obiektowego 
pozwala na dużą elastyczność i wyrażenie związków występujących między 
obiektami w świecie rzeczywistym w elastyczny i naturalny sposób.  

Przygotowany model danych został przedstawiony na rysunku 9.1. Przyję-
to, że struktury danych powinny być implementowane jako POCO (Plain Old C# 
Objects). Takie założenie implikuje, że klasy reprezentujące poszczególne 
zakresy informacji, składają się przede wszystkim z pól i metod je udostępnia-
jących (setery i getery). Rozwiązanie takie pozwala na efektywne wykorzysta-
nie zasobów sprzętowych i ułatwia serializację obiektów. Ze względu na prostą 
strukturę ułatwione jest też przesyłanie obiektów między komponentami 
występującymi w aplikacji. Wzajemne powiązania między poszczególnymi 
klasami zdecydowano się zaprezentować za pomocą referencji i kolekcji 
referencji. Przyjęto, że każdy z obiektów będzie posiadał unikatowy identyfika-
tor. Za nadawanie wartości temu identyfikatorowi będzie odpowiedzialne 
wykorzystywane przez system repozytorium danych. Założono, że kontrola 
aktualności danych zawartych w obiektach modelu danych i śledzenie wprowa-
dzonych przez użytkownika czy też komponenty systemu zmian, jest obsługi-
wana poza modelem dziedzinowym. Podczas projektowania starano się 
wykorzystać przede wszystkim kompozycję i agregację, jako podstawowe 
mechanizmy wyrażania związków między danymi. Zrezygnowano z zastosowa-
nia dziedziczenia – modelowane dane nie były powiązane w sposób, który 
wymagałby jego użycia. 

Poniżej przedstawiono opisy najistotniejszych klas występujących w mode-
lu danych systemu.  

Sample. Obiekty tej klasy będą przechowywały informacje opisowe doty-
czące badanej próbki. Informacje takie, to: data pobrania próbki, przedsiębior-
stwo, z którego pochodzi próbka, sposób pobrania próbki, charakterystyka 
rodzaju materiału (odpad, paliwo), materiał (np. węgiel kamienny, węgiel 
brunatny), wielkość partii materiału, dla której dana próbka jest reprezenta-
tywna, metoda wzbogacania materiału, klasa ziarnowa. Należy nadmienić, że 
wprowadzane do systemu są jedynie te dane, które mają sens w przypadku 
danego materiału. Informacja dotycząca spójności danych, czyli określenie, 
które z wzajemnych powiązań danych mogą zaistnieć w rzeczywistości, jest 
reprezentowana za pomocą klas wchodzących również w zakres systemu. 
Obiekt klasy Sample przechowuje kolekcję wyników oznaczań badanych 
wielkości. 
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Rys. 9.1. Obiektowy model danych systemu informatycznego 
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Test. Obiekty tej klasy odpowiedzialne są za reprezentowanie oznaczań 
wykonanych podczas badania próby. Każde z oznaczań dotyczy określonej 
wielkości mierzonej i jest wykonane przy użyciu określonej metody analitycz-
nej. Rezultatem oznaczania jest liczba rzeczywista z jednostką oznaczającą 
rezultat dokonanego pomiaru. Ten zakres danych jest reprezentowany przez 
klasę Test. Wraz z wartością pomiaru przechowywana jest informacja o labora-
torium, które wykonało oznaczanie i o osobie za nie odpowiedzialnej. Dodat-
kowo, o ile jest dostępna taka informacja, przechowywane są odnośniki do 
rezultatów badań referencyjnych, w oparciu o które została zwalidowana 
wykorzystywana metoda analityczna. Założono, że każdy test jest obligatoryjnie 
związany (przez referencję) z próbką, której dotyczy. 

AnalyticMethod. Obiekty tej klasy reprezentują stosowane przez poszcze-
gólne laboratoria metody analityczne. Metoda analityczna charakteryzowana 
jest przez swoją nazwę, progi oznaczalności, liniowość, niepewność, typ anali-
zatora. Jest też ściśle powiązana z definicją mierzonej wielkości. Metody 
analityczne są poddawane kontroli przez testy referencyjne , wykonywane na 
certyfikowanych materiałach odniesienia. Każde oznaczanie przeprowadzone 
przez laboratorium musi opierać się na ściśle określonej metodzie analitycznej. 

Quantity. Obiekty tej klasy reprezentują wielkości mierzone podczas ozna-
czań. Przykładami takich wielkości jest zawartość rtęci i wartość opałowa. 
Kolekcja obiektów klasy Quantity tworzy rodzaj słownika wielkości mierzonych 
przez laboratoria podczas przeprowadzanych oznaczań. Z wielkościami mie-
rzonymi związane są jednostki, w jakich dana wielkość może być wyrażona.  

Unit. Obiekty tej klasy reprezentują jednostki, w jakich mogą być wyrażone 
wyniki pomiarów. Przyjęto, że każda wielkość mierzona może być  reprezento-
wana za pomocą różnych jednostek. Założono ponadto, że każda zdefiniowana 
jednostka może być przypisana tylko do jednej mierzonej wielkości. 

ReferenceTest. Obiekty tej klasy reprezentują wyniki oznaczań dla certyfi-
kowanych materiałów odniesienia. Test referencyjny może dotyczyć jednej 
metody analitycznej, a co za tym idzie, jednej mierzonej wielkości. Dla testu 
referencyjnego zapamiętywana jest kolekcja zmierzonych wartości. 

ReferenceMaterial. Obiekty tej klasy odpowiedzialne są za przechowywa-
nie informacji na temat certyfikowanych materiałów odniesienia. W zakres 
przechowywanej informacji wchodzi wartość wielkości, której referencję 
stanowi dany materiał wraz z dopuszczalnym zakresem odchyleń, data ważno-
ści materiału referencyjnego, nazwa oraz odnośnik (referencja) do wielkości 
mierzonej, której materiał dotyczy. 

Laboratory. Obiekty tej klasy reprezentują laboratoria i instytucje wyko-
nujące oznaczania. W zakres danych przechowywanych w obiektach tej klasy 
wchodzą między innymi dane kontaktowe. Kolekcja obiektów tej klasy ma 
charakter słownika instytucji. Każde laboratorium ma związaną ze sobą kolek-
cję pracowników. 
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Employee. Obiekty tej klasy przechowują dane o pracownikach laborato-
riów odpowiedzialnych za wykonywanie oznaczań. Przyjęto, że każdy pracow-
nik musi być powiązany z laboratorium (nie jest dopuszczalne, aby w systemie 
istnieli pracownicy, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z laboratoriów). 
Identyfikatorami pracowników opatrywane są wyniki wykonanych przez nich 
oznaczań. Takie powiązanie informacji daje możliwość weryfikacji przeprowa-
dzonych oznaczań bezpośrednio u osoby, która je przeprowadziła. 

Pozostałe klasy występujące w modelu danych pełnią głównie rolę słowni-
ków danych. W każdej klasie przewidziano wystąpienie czterech dodatkowych 
pól, mających znaczenie diagnostyczne. Pola te przechowują informacje doty-
czące czasu wprowadzenia danych do repozytorium, użytkownika, który 
dokonał wprowadzenia danych, czasu ostatniej modyfikacji danych w repozyto-
rium oraz użytkownika odpowiedzialnego za tę modyfikację. Pola te wypełnia-
ne są automatycznie przez repozytorium systemu, a żaden z użytkowników 
systemu nie ma uprawnień do ich modyfikacji. Pola te przewidziane są do 
wykorzystania podczas identyfikacji błędnych wpisów w repozytorium danych. 
Pozwalają na stwierdzenie, który z użytkowników jest odpowiedzialny za 
ostatnio przeprowadzoną modyfikację, a także pozwalają na weryfikację 
pierwotnej postaci danych u osoby odpowiedzialnej za jej wprowadzenie. 
Należy zaznaczyć, że pod pojęciem użytkownika rozumie się osobę korzystającą 
z systemu i zautentyfikowaną przez system.  

Przechowywanie danych pomiarowych zawsze związane jest z konieczno-
ścią rozwiązania problemu jednostek, w jakich wyrażane są wyniki pomiarów. 
Jest to szczególnie istotne, jeśli jednostki te są zróżnicowane w obrębie jednej 
wielkości mierzonej, a dodatkowo system ma umożliwiać automatyczne 
przeliczanie między nimi. Problem ten był przedmiotem zarówno rozważań 
teoretycznych [4], jak i propozycji praktycznych rozwiązań [5]. Rozwiązanie 
przyjęte w prezentowanym systemie opierało się na następujących założeniach: 
● pomiary mogą być wprowadzane do systemu w różnych jednostkach dla tej 

samej mierzonej wielkości, 
● dla każdej mierzonej wielkości można wskazać jedną preferowaną jednostkę, 
● przeliczanie między jednostkami w obrębie jednej wielkości może być reali-

zowane jako przekształcenie liniowe. 

Zastosowana metoda polega na powiązaniu każdej z mierzonych wielkości 
zdefiniowanych w systemie ze zbiorem jednostek, przy użyciu których wielkość 
ta może być wyrażona. Jeden z elementów tego zbioru jest oznaczony jako 
„podstawowy”. Oznacza to, że względem niego konwertowane są wszystkie 
inne jednostki opisujące daną mierzoną wielkość. Każdy z obiektów reprezen-
tujących jednostkę przechowuje parametry przekształcenia liniowego, pozwa-
lającego na przeliczenie jego wartości z wartości wyrażonej w jednostkach 
podstawowych. Na podstawie tych parametrów można również łatwo dokonać 
przekształcenia odwrotnego, tj. z danej jednostki na wartość wyrażoną  
w jednostkach podstawowych. Podczas wprowadzania danych do systemu 
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następuje ich konwersja z jednostek, w jakich są wprowadzane, na jednostkę 
podstawową. Wszystkie wartości przechowywane w repozytorium są więc 
zawsze wyrażone w jednostkach podstawowych. Zmiana jednostki podstawo-
wej pociąga za sobą oczywiście konieczność przeliczenia wszystkich przecho-
wywanych w systemie wartości, dla danej mierzonej wielkości. Analogicznie, 
każda mierzona wielkość przechowuje referencję do jednostki, oznaczonej jako 
jednostka domyślna. O ile nie jest to zadane inaczej, na tę właśnie jednostkę 
przeliczane są wszystkie prezentowane wartości.  

Na podstawie przygotowanego modelu obiektowego został opracowany 
model przeznaczony do implementacji w repozytorium danych. Ponieważ jako 
repozytorium danych zdecydowano się używać systemu zarządzania relacyjną 
bazą danych, przygotowany obiektowy model danych został przekształcony  
w model relacyjny. Podczas przygotowywania modelu relacyjnego konieczne 
było wprowadzenie dodatkowych relacji, reprezentujących występujące między 
klasami zależności typu „wiele do wiele”. Uzyskany model relacyjny przedsta-
wiono na rysunku 9.2. 
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Rys. 9.2. Relacyjny model danych przechowywanych w repozytorium 
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9.3. Technologia i architektura systemu 

System został zaimplementowany w oparciu o architekturę komponento-
wą, z zarysowanym podziałem na warstwy. Ideę architektury przedstawia 
rysunek 9.3. Zaproponowana architektura systemu została następnie wykorzy-
stana do podziału tworzonego kodu na niezależnie tworzone i kompilowane 
pakiety. Współpracę między poszczególnymi pakietami organizowano  
w oparciu o interfejsy, a tworzenie obiektów implementujących te interfejsy 
zostało powierzone dedykowanym obiektom wewnątrz każdego pakietu,  
w sposób niewidoczny dla pakietów korzystających z udostępnionych interfej-
sów. Jako jednostki kompilacji w obecnej wersji systemu występują warstwa 
dostępu do danych (Data Access Layer – DAL), warstwa logiki aplikacji (Business 
Logic Layer – BLL) i warstwa interfejsu użytkownika (User Interface Layer  
– UIL).  

 
Rys. 9.3. Architektura systemu 

Zadaniem warstwy dostępu do danych jest komunikacja z repozytorium 
danych i przekształcenie danych odczytanych z repozytorium na dziedzinowy 
model obiektowy. Warstwa ta komunikuje się bezpośrednio z serwerem bazy 
danych, przesyłając do niego zapytania sformułowane w języku SQL i interpre-
tując w kontekście obiektowym zwrócone przez serwer zestawy danych. 
Warstwa ta została zaimplementowana z wykorzystaniem Entity Framework 
6.0.  
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Warstwa logiki biznesowej odpowiedzialna jest za realizację funkcjonalno-
ści systemu. W niej zawarty jest kod odpowiedzialny za przetwarzanie danych  
i realizację, od strony funkcjonalnej, poleceń użytkownika. Warstwa ta udo-
stępnia interfejs zawierający zestaw funkcji, składający się na pełną funkcjo-
nalność systemu. W warstwie tej następuje przełożenie tych funkcji , na 
przykład na polecenia operacji na danych dokonywane przez warstwę DAL. 
Warstwa BLL jest jedyną warstwą komunikującą się z warstwą dostępu do 
danych. W jej ramach zostały zaimplementowane komponenty odpowiedzialne 
za realizację funkcjonalności systemu, w tym transformowanie danych, agrega-
cje i przeliczenia jednostek. W ramach warstwy udostępniono również mecha-
nizmy pozwalające na rozszerzanie funkcjonalności systemu. Przewidziano 
między innymi możliwość rozszerzania funkcjonalności przez opracowywanie 
dodatkowych modułów, włączanych w kod systemu na zasadzie wtyczek (plug 
in). Mechanizm ten zaimplementowano z wykorzystaniem biblioteki MEF [3]. 

Warstwa interfejsu użytkownika jest odpowiedzialna za prezentację da-
nych użytkownikowi i pośredniczenie w jego interakcji z systemem. Warstwa ta 
wizualizuje dane dostarczone przez warstwę BLL i przesyła do niej polecenia  
w reakcji na działania użytkownika. Warstwa ta została przygotowana  
w oparciu o technologie internetowe. Wykorzystuje rozwijany przez Microsoft 
wariant wzorca projektowego MVC – MVVM [6, 7].  

Całość oprogramowania została utworzona z wykorzystaniem oprogramo-
wania Microsoft Visual Studio 2013. Wybranym językiem programowania jest 
C#, kod przeznaczony jest do uruchomienia w oparciu o platformę .NET Fra-
mework 4.5. W rozwiązaniu zaimplementowanym w pakiecie Visual Studio, 
oprócz wspomnianych jednostek kompilacji, utworzone zostały dodatkowo 
projekty przeznaczone do tworzenia testów jednostkowych i integracyjnych 
oprogramowania. Całość kodu tworzonego systemu objęta jest systemem 
kontroli wersji. 

9.4. Opis działania aplikacji 

Opracowany system informatyczny udostępnia swój interfejs użytkownika 
w oparciu o technologie Web. Rozpoczęcie pracy z systemem następuje po 
załadowaniu do przeglądarki internetowej jego głównej strony (rys. 9.4). 
Strona ta pozwala na wybór, przez kliknięcie w odpowiednią opcję, żądanej 
funkcjonalności. Oprogramowanie pozwala na przeglądanie rejestru wprowa-
dzonych próbek z możliwością wygenerowania tabelarycznych zestawień 
prezentujących zarówno ogólne dane dotyczące zgromadzonych wyników 
badań (przeznaczone głównie dla decydentów), jak i wyniki analiz przeprowa-
dzonych dla poszczególnych materiałów w rozbiciu nawet na poszczególne 
próbki. System daje możliwość przeglądania i aktualizacji rejestru laboratoriów 
i pracowników. Po wybraniu odpowiedniej opcji, można zapoznać się z wyko-
rzystywanymi do poszczególnych badań metodami analitycznymi i wynikami 
przeprowadzonej walidacji tych metod w oparciu o CRM. Możliwe jest wpro-
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wadzanie wyników przeprowadzonych badań i dokonywanie ich korekt. 
System umożliwia także wyeksportowanie wybranego zakresu zagregowanych 
danych w postaci pliku csv, dzięki czemu możliwe jest ich dalsze przetwarzanie 
i analiza przy użyciu zewnętrznych narzędzi.  

 

Rys. 9.4. Strona startowa utworzonego systemu 

Dostęp do wszystkich opcji udostępnianych przez oprogramowanie podle-
ga ochronie. Aby możliwe było na przykład uzyskanie dostępu do szczegóło-
wych danych zgromadzonych w systemie, konieczne jest najpierw założenie 
konta użytkownika. Proces aplikacji o założenie konta użytkownika jest reali-
zowany w ramach systemu, natomiast utworzenie konta i przydzielenie upraw-
nień pozostawiono w gestii administratora systemu. W jego obowiązkach jest 
też potwierdzenie tożsamości aplikujących o konto w systemie i podjęcie 
decyzji co do możliwego udzielenia poziomu uprawnień. Użytkownicy posiada-
jący założone konto w systemie mogą się do niego zalogować po kliknięciu 
kafelka z symbolem klucza na stronie głównej. 
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10. ZARZĄDZANIE ŁADUNKIEM RTĘCI WĘGLA KAMIENNEGO DO 
CELÓW ENERGETYCZNYCH – PODSTAWY PROCESU DECYZYJNEGO 

 

Barbara Białecka, Ireneusz Pyka, Krzysztof Wierzchowski 

Podstawą zarządzania ładunkiem rtęci w węglu jest wiarygodne rozpozna-
nie zawartości tego zanieczyszczenia i jego przemieszczania się w pełnym cyklu 
życia węgla – od jego wydobycia, przez wzbogacanie i wielorakie wykorzysty-
wanie, aż do zagospodarowania produktów ubocznych procesów związanych  
z wydobywaniem i użytkowaniem węgla. Proces zarządzania musi obejmować 
identyfikację zagrożeń, wynikających z obecności rtęci w poszczególnych 
strugach produktów, odpadów, ścieków itp. oraz sposobów/technik ogranicza-
nia tych zagrożeń. Celem zarządzania ładunkiem rtęci w węglu jest zatem 
identyfikacja lokalizacji i skali zagrożeń rtęcią uwalnianą ze złóż węgla  
w wyniku działań antropogenicznych (wydobywanie węgla) dla środowiska  
i organizmów żywych, a także dobór najlepszych technologii i innych działań 
zaradczych, dostosowanych do miejsca i skali zagrożenia.  

Monografia, z uwagi na jej zakres merytoryczny oraz dotychczasowe wyniki 
badań, skupia się na podstawach procesu zarządzania rtęcią w węglu kamien-
nym do celów energetycznych na etapie jego pozyskiwania, tj. wydobywania  
i przeróbki. Użytkowanie węgla kamiennego do celów energetycznych w Polsce 
obejmuje obecnie różne procesy jego spalania. Inne sposoby wykorzystywania 
węgla kamiennego (obecnie tylko przemysł koksowniczy, a w przyszłości 
również inne metody jego przetwórstwa), generują i mogą generować specy-
ficzne zagrożenia. Wydobywanie i użytkowanie węgla brunatnego, między 
innymi z uwagi na odmienne niż w przypadku wydobywania węgla kamienne-
go, zastosowane techniki eksploatacji, może stwarzać specyficzne zagrożenia. 
Zagadnienia te nie były przedmiotem niniejszej monografii. 

Zachowanie się rtęci w procesach utylizacji węgli, a zwłaszcza drogi i wiel-
kości emisji rtęci do atmosfery oraz możliwości jej minimalizacji,  są szeroko 
omawiane w literaturze [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Zwraca uwagę fakt, że treść większości 
dokumentów o charakterze regulacyjnym i prawnym, które omówiono  
w podrozdziale 2.1, koncentruje się na emisji rtęci do atmosfery podczas 
spalania węgla i potrzebie redukcji jej wielkości. Konwencja Minamata [7] 
definiuje istotne źródła emisji i określa listę kategorii źródeł emisji. Kiedy jest 
mowa o działaniach redukujących emisję, to główne znaczenie przypisuje się 
działaniom w fazie spalania węgla. Oczywiście nie bez znaczenia jest zawartość 
rtęci w węglu, czyli wartość „bazowa” dla stosowanych technik redukcji emisji 
rtęci, w tym, w większości wypadków, na zasadzie efektu towarzyszącego. 
Podkreśla się rolę procesów wzbogacania węgla w redukcji zawartości rtęci  
w węglu (metoda precombustion), zwłaszcza, kiedy tę zawartość odnosi się do 
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wartości opałowej węgla – zwiększonej po wzbogacaniu. Poszukuje się alterna-
tywnych dla wzbogacania metod zmniejszania zawartości rtęci w węglu na 
etapie precombustion, np. niskotemperaturowa piroliza węgla. Są to jednak 
działania wspomagające redukcję emisji na etapie użytkowania węgla. Można 
zaryzykować twierdzenie, że zagadnienie emisji rtęci do atmosfery zdominowa-
ło „problem rtęci” zawartej w węglu. Podobne podejście znajdziemy w rożnych 
europejskich dokumentach. Faza pozyskania węgla, tj. jego wydobywanie  
i przeróbka, nie jest identyfikowana sama w sobie jako kategoria działalności, 
niosąca ryzyka związane z zawartością rtęci w węglu. 

W Konwencji Minamata [7], w artykule 9 (Releases – Uwolnienia), na strony 
konwencji nakłada się obowiązek identyfikacji innych „istotnych źródeł” 
uwalniania rtęci i związków rtęci do gruntu i wód, niewymienionych w innych 
przepisach konwencji. W monografii zidentyfikowano i skwantyfikowano 
następujące elementy procesu decyzyjnego zarządzania ładunkiem rtęci,  
w fazie produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych: 
● zawartość i ładunek rtęci w węglu kamiennym do celów energetycznych,  

z uwzględnieniem struktury produkcji węgla, a zatem również struktury 
sprzedaży, 

● wpływ wzbogacania węgla kamiennego do celów energetycznych na rozchód 
ładunku rtęci zawartego w węglu surowym, 

● potencjał dalszej redukcji zawartości rtęci w węglu kamiennym do celów 
energetycznych w wyniku rozszerzenia zakresu jego wzbogacania i niskotem-
peraturowej obróbki termicznej (metody precombustion) oraz postępowania  
z odpadami z górnictwa węgla kamiennego, 

● ocena emisji rtęci z zapożarowanych zwałowisk odpadów powęglowych, 
● ograniczanie emisji rtęci z zapożarowanych zwałowisk odpadów powęglo-

wych, 
● zarządzanie danymi dotyczącymi zawartości rtęci w węglu kamiennym, w celu 

jednoznacznego określenia poszczególnych strumieni rozchodu rtęci z węgla 
wykorzystywanego do celów energetycznych. 

Wyniki realizacji projektu Baza Hg identyfikują zatem wiele elementów 
(składowych) szerszego procesu decyzyjnego, związanego z ograniczaniem 
emisji rtęci do różnych elementów środowiska, nie tylko atmosfery, w tym 
ryzyka, wynikające z zanieczyszczenia węgla rtęcią, z różnych powodów 
nieanalizowane w ww. dokumentach. Nie ograniczono się tylko do identyfikacji, 
ale wykonano prace w kierunku opracowania technologii/sposobów minimali-
zacji zidentyfikowanych ryzyk. 
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10.1. Zawartość i ładunek rtęci w węglu kamiennym do celów 
energetycznych 

Charakterystyka wyników badań 
Średnia ważona zawartość rtęci w produkowanym w Polsce węglu kamien-

nym do celów energetycznych w roku 2014 została oszacowana na około  
109 μg/kg w stanie roboczym. Oszacowania tego dokonano na podstawie 
wyników analiz 179 próbek węgla pobranych ze wszystkich produktów kopalń 
węgla kamiennego lub w wypadku miałów (mieszanek energetycznych) próbek 
pobranych z ich podstawowych komponentów. Opróbowanie nie obejmuje 
niewielkiej części węgla energetycznego, produkowanego przez niektóre 
kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wartość ta nie odbiega od świato-
wej średniej zawartości rtęci w węglu kamiennym, a w porównaniu z zawarto-
ścią rtęci w węglach największych światowych producentów, takich jak Chiny  
i USA (tab. 2.1), jest wyraźnie mniejsza [6]. W porównaniu do wyników badań 
innych polskich autorów [8, 9, 10, 11, 12], oszacowana średnia jest nieco 
większa niż wcześniej prezentowane wartości: około 74 μg/kg [12], 85 μg/kg 
[8] czy około 100 μg/kg [11]. Może to wynikać z faktu objęcia badaniami całości 
produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych w Polsce. Inne badania, 
nawet szeroko zakrojone [11], nie miały charakteru całościowego, tylko  
w mniejszym lub większym stopniu wyrywkowy lub nie odnosiły się do pro-
dukcji/sprzedaży węgla, ale do próbek pokładowych [8, 12]. Nie posługiwano 
się też średnimi wartościami ważonymi. 

Najliczniejsze wyniki badań dotyczą miałów węglowych, tj. paliwa przezna-
czonego głównie dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Średnia wartość 
ważona rtęci w produkowanych w Polsce miałach węgli kamiennych do celów 
energetycznych w roku 2014 została oszacowana na około 116 μg/kg w stanie 
roboczym. Oszacowania tego dokonano na podstawie wyników analiz 73 
próbek miałów (mieszanek energetycznych) lub ich komponentów.  

W polskich kopalniach produkuje się również wiele sortymentów węgla dla 
różnych odbiorców spoza energetyki zawodowej i przemysłowej. Poza wyżej 
wymienionymi miałami, produkowane są różne sortymenty grube (w 2014 r.: 
węgiel gruby, kostka, różne gatunki orzechów) i sortymenty średnie (różne 
gatunki groszków). Sortymenty te, w odróżnieniu od miałów, tworzone są na 
bazie węgla wzbogaconego. Jak wykazano w rozdziale 4, jakość tych węgli jest 
znacznie lepsza niż miałów (nie w pełni wzbogacanych), a sama zawartość rtęci 
(średnia ważona) jest wyraźnie mniejsza niż w przypadku miałów i dla sorty-
mentów grubych wynosi około 64 μg/kg w stanie roboczym, a dla sortymentów 
średnich około 87 μg/kg. Te wartości są również nieco większe w porównaniu  
z innymi danymi z literatury [12], które dotyczą różnych sortymentów, w tym 
średnich i grubych pochodzących jedynie z ośmiu kopalń.  

Powyższe może skłaniać do sformułowania wniosku, że w przypadku pol-
skich węgli, wzbogacanie węgla prowadzi do pozyskania produktu handlowego 
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o zmniejszonej, w porównaniu z węglem surowym, zawartości rtęci. Jest to 
wniosek zasadny, ale należy pamiętać o omówionych w rozdziale 5 różnicach 
podatności węgla na wzbogacanie, w tym na zmniejszanie zawartości rtęci, 
między typowymi, „technologicznymi” klasami ziarnowymi urobku. Przez 
„technologiczne” klasy ziarnowe rozumie się klasy, na jakie dzieli się urobek  
w celu osiągnięcia najlepszej skuteczności wzbogacania węgla w różnych 
urządzeniach (wzbogacalnikach). Wzbogacalniki są zwykle przeznaczone do 
wzbogacania ziarn o określonej wielkości.  

Omówione wyżej wyniki badań, dotyczące produkcji/sprzedaży węgla ka-
miennego do celów energetycznych w roku 2014, zostały zweryfikowane przez 
ich powtórzenie w tym samym zakresie dla roku 2015 – danych tych nie 
zamieszczono w niniejszej publikacji. Zostaną pozyskane dwa zamknięte zbiory 
danych, odnoszące się praktycznie do całości produkcji węgla kamiennego do 
celów energetycznych. Należy zwrócić uwagę, że pozyskanie danych w taki 
sposób wymaga umiejętnej rozbudowy docelowej bazy danych o zawartości 
rtęci w węglach. Nowe dane nie będą mogły stanowić uzupełnienia tych dwóch 
zbiorów danych, tylko służyć do weryfikacji istniejących oznaczań. W tym celu 
każdorazowo będzie konieczna identyfikacja sortymentu badanego węgla  
i kopalni, z której pochodzi próbka. Struktura sortymentowa produkcji węgla 
kamiennego do celów energetycznych jest w polskich kopalniach dość stabilna, 
nawet w przypadku miałów czy komponentów miałowych mieszanek energe-
tycznych. Gromadzenie danych o zawartości rtęci w produktach poszczegól-
nych kopalń nie powinno zatem nastręczać trudności. 

Ryzyka 
Różnice w ocenie zawartości rtęci w węglu kamiennym do celów energe-

tycznych w stosunku do wcześniej opublikowanych danych mogą wynikać z: 
● Faktu, że nie we wszystkich publikacjach rozróżnia się węgiel kamienny do 

celów energetycznych i węgiel koksowy, tylko podawane są dane dla węgla 
kamiennego ogółem. 

● Różnic zawartości rtęci w złożu. Zmienność zawartości rtęci w węglu jest dość 
duża [12, 14], a ponadto w kopalniach węgla kamiennego, zwłaszcza tych zlo-
kalizowanych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, stosunkowo często zmie-
nia się rejony wydobywania węgla, a także pokłady, z których wydobywany 
jest węgiel. Takie zmiany mogą powodować wyraźne zmiany zawartości rtęci 
w produkowanym węglu. 

● Prowadzenia restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Zawar-
tość rtęci w węglu nie będzie miała najmniejszego wpływu na proces wyga-
szania wydobycia w nierentownych kopalniach, ale likwidacja poszczególnych 
kopalń, z uwagi na różnice w zawartości rtęci między złożami, możne zmienić 
średnią zawartość rtęci w węglu kierowanym do odbiorców. 

● Pominięcia w badaniach części węgla do celów energetycznych produkowa-
nego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.  
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Zarówno wyniki badań własnych, jak i wyniki zamieszczone w cytowanej 
literaturze, wskazują na dużą zmienność zawartości rtęci w polskich węglach 
kamiennych. Zawartość rtęci w węglu nie jest obecnie normowana, ani nie jest 
parametrem „cennikowym” podczas handlu węglem. Znajomość zawartości 
tego zanieczyszczenia w węglu jest jednak podstawą krajowej strategii minima-
lizacji emisji rtęci jako wskaźnik „skali problemu”. Informacja o zawartości rtęci 
w węglu w powiązaniu z informacją o ilości węgla zużytkowanego w kraju, 
umożliwia szacunek ładunku rtęci, czyli ilości antropogenicznej rtęci, trafiającej 
do odbiorców węgla, a potem do różnych elementów środowiska w wyniku 
użytkowania węgla. Zmniejszenie niepewności tego szacunku wymaga  
w pierwszej kolejności zmniejszenia niepewności informacji o zawartości rtęci 
w węglu, gdyż ilość zużywanego węgla jest dokładnie znana.  

Zalecenia 
Głównym powodem, dla którego podjęto realizację projektu, był brak usys-

tematyzowanej wiedzy o zawartości rtęci w polskich węglach, a także brak 
danych pomiarowych dotyczących emisji rtęci, co skutkowało przez wiele lat 
zawyżaniem danych o wielkości emisji rtęci w Polsce. Wyniki projektu stanowią 
bazę danych, która po konfrontacji z innymi danymi z literatury, wypełnia lukę 
w wiedzy o polskich węglach, dotyczącą zawartości w nich rtęci. Pozyskane 
dane, pomimo ich znacznej zmienności, charakteryzuje wyraźna tendencja 
różnicowania się zawartości rtęci między węglami pochodzącymi z różnych 
złóż.  

Z uwagi na stwierdzoną zmienność zawartości rtęci w węglach należy na 
bieżąco kontrolować tę zawartość w ramach rutynowych prac analitycznych 
prowadzonych w kopalniach. Oznaczania zawartości rtęci są już wykonywane 
przez wiele kopalń, a ich wyniki korelują z danymi z projektu Baza Hg. Wyzwa-
niem pozostaje powiązanie pozyskanych wyników zawartości rtęci z wielkością 
produkcji poszczególnych sortymentów węgli i wykorzystanie ich do szacowa-
nia wielkości emisji rtęci na szczeblu krajowym. 

W odniesieniu do zawartości i ładunku rtęci w węglu kamiennym do celów 
energetycznych podstawowe dwa zalecenia brzmią: 
● wykonywać regularnie oznaczanie zawartości rtęci w produktach handlowych 

kopalń, najlepiej w ramach realizowanych w kopalniach (spółkach węglo-
wych) badań węgla handlowego; koszt oznaczania zawartości rtęci nie jest 
duży, a nie trzeba ponosić dodatkowych (znacznie większych) kosztów pozy-
skania (pobrania) i przygotowania próbek do badań, 

● opracować system przekazywania tych danych do krajowego rejestru, najle-
piej opartego na narzędziu informatycznym opracowanym w ramach projektu 
Baza Hg, w którym dane te będą wykorzystywane do weryfikacji istniejącej już 
wiedzy o zawartości rtęci w węglu i jej przełożenia na statystyki ogólnokrajo-
we. 
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10.2. Wpływ wzbogacania węgla kamiennego do celów 
energetycznych na rozprzestrzenianie się ładunku rtęci zawartego 

w węglu surowym 

Charakterystyka wyników badań 
Na rysunku 10.1 przedstawiono rozkład ładunku rtęci niesionego przez 

węgiel surowy (urobek) między produkty handlowe i odpady, jaki zachodzi  
w procesach wzbogacania węgla. Dane dotyczą 21 polskich kopalń węgla 
kamiennego do celów energetycznych i oszacowano je na podstawie wyników 
badań zawartości rtęci w węglach handlowych i odpadach za rok 2014 [15].  

 

Rys. 10.1. Rozkład ładunku rtęci niesionego przez węgiel surowy (urobek) między 
produkty handlowe i odpady, jaki zachodzi w procesach wzbogacania węgla [%] 

Dane z rysunku 10.1 kwantyfikują ryzyko, wynikające z zawartości rtęci  
w węglu surowym, dotychczas rozpoznane w niewielkim stopniu. Słupki 
obrazujące rozkład ładunku rtęci niesionego przez węgiel surowy (urobek) 
między produkty handlowe a odpady opisane cyframi 1–7, dotyczą kopalń,  
w których wzbogaca się tylko sortymenty grube i średnie. Średnio około 11% 
ładunku rtęci, niesionego przez węgiel surowy, przechodzi w tych kopalniach 
(2014 r.), w procesach wzbogacania węgla, do odpadów. Pozostałe słupki  
(8–21) dotyczą kopalń, w których wzbogaca się też miały, ale nigdy w pełnym 
zakresie ich produkcji. Część ładunku rtęci, niesionego przez węgiel surowy, 
przechodząca w procesach wzbogacania węgla do odpadów osiąga 60%. 
Ładunek rtęci odprowadzany z odpadami może więc być większy niż ładunek 
rtęci w produktach użytecznych. W 21 zakładach przeróbczych, w których 
wykonano badania, średnio prawie 30% ładunku rtęci niesionego przez węgiel 
surowy (urobek) przechodzi w procesach wzbogacania do odpadów (2014 r.). 
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Ryzyka i zalecenia dotyczące zawartości rtęci w odpadach powęglowych 
zostały sformułowane w podrozdziałach 10.4 i 10.5. 

10.3. Potencjał dalszej redukcji zawartości rtęci w węglu kamiennym 
do celów energetycznych przez rozszerzenie zakresu wzbogacania 

miałów i niskotemperaturowej obróbki termicznej 

Charakterystyka wyników badań 
Potencjał dalszej redukcji zawartości rtęci w węglach kamiennych do celów 

energetycznych w wyniku stosowania typowych procesów przeróbczych 
(fizycznych i fizykochemicznych) można oceniać dla miałów węglowych, czyli 
urobku węglowego o wielkości ziarn poniżej 20 mm. Urobek o wielkości ziarn 
powyżej 20 mm jest już w całości wzbogacany we wszystkich polskich kopal-
niach. Na podstawie wykonanych badań (rozdz. 5) można stwierdzić, że proce-
sy wzbogacania, którym są poddawane wszystkie typy polskich węgli 
kamiennych, mogą spowodować obniżenie zawartości rtęci w otrzymanych 
koncentratach w porównaniu z węglami surowymi. Badaniami technologicz-
nymi objęto węgle z kopalń, w których miałów węglowych nie wzbogaca się 
wcale lub wzbogaca się tylko częściowo, a kopalnie można uznać za perspekty-
wiczne. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest stwierdze-
nie dużego zróżnicowania podatności węgli na zmniejszenie zawartości rtęci  
w typowych procesach wzbogacania w funkcji wielkości ziarn urobku. Dane 
dotyczące wzbogacania polskiego węgla, które są dostępne w literaturze, są 
wyrywkowe [16, 17, 18] i często odnoszą się do wyników przemysłowych 
procesów wzbogacania [16, 17]. W niektórych pracach [18] ocena wpływu 
wzbogacania węgla na zawartość w nim rtęci, jest ograniczona do bardzo 
drobnych ziarn, np. o wielkości poniżej 1 mm. Z uwagi na zróżnicowanie 
rozkładów rtęci w funkcji wielkości i gęstości ziarn, wyniki tych ocen nie mają 
charakteru aplikacyjnego. Brak jest natomiast badań zawartości rtęci w wę-
glach surowych i oceny potencjału redukcji rtęci w wyniku poddawania wzbo-
gacaniu węgli użytkowanych obecnie w stanie surowym. Lukę tę wypełniają 
częściowo wyniki projektu. W rozdziale 5.3 monografii przedstawiono wyniki 
badań zawartości rtęci w 10 miałach surowych i możliwości redukcji rtęci  
w wyniku ich wzbogacania.  

Ryzyka 
Wykorzystanie potencjału redukcji zawartości rtęci w polskich miałach 

węglowych, w wyniku zwiększenia zakresu ich wzbogacania, ma pewne ograni-
czenia. Jednym z nich jest fakt, że nie wszystkie miały, użytkowane obecnie na 
surowo [19], wymagają wzbogacania. Często są to miały surowe o wystarczają-
co dobrej jakości z punktu widzenia potrzeb użytkowników. Wymagania 
energetyki zawodowej w Polsce, dotyczące parametrów jakościowych węgli, są 
znacznie mniejsze, w porównaniu z innymi krajami [20]. Procesy wzbogacania 
nie pozwalają na redukcję zawartości tylko jednego wyodrębnionego zanie-
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czyszczenia w węglu. W procesach wzbogacania z usuwaniem zanieczyszczeń 
mineralnych i innych z węgla, zachodzi równocześnie wzrost jego wartości 
opałowej. Zastosowanie procesów wzbogacania do wszystkich miałów, w celu 
redukcji zawartości rtęci, jest z uwagi na powyższe, co najmniej wątpliwe. 
Zakładając, że obecnie parametry jakościowe miałów energetycznych w Polsce 
są dostosowane do potrzeb energetyki zawodowej, rozszerzanie zakresu 
wzbogacania węgla wymaga konsultacji z ich odbiorcami, z uwagi na nieunik-
nioną zmianę kaloryczności paliwa. Kaloryczność paliwa jest jednym z głów-
nych parametrów projektowych instalacji spalania węgla. 

Ryzyko wiąże się również z polityką ograniczania niskiej emisji. Spalanie 
węgla jest znaczącą składową tej emisji. Ewentualne decyzje o ograniczaniu 
użytkowania węgla w sektorze komunalnym i w gospodarstwach domowych,  
w skrajnym wypadku spowodują uwolnienie na rynku wolumenu około kilku-
nastu milionów megagramów węgla [21, 22] – prawie w całości węgla wzboga-
conego (sortymenty grube i średnie). Polska jest ewenementem w skali UE pod 
względem zużycia węgla w gospodarstwach domowych. Wynosi ono około  
10–12 mln Mg rocznie [21, 22], a stopień zabezpieczenia całkowitych potrzeb 
tego sektora przez węgiel wynosi około 29% [23]. Zmniejszenie stopnia zabez-
pieczenia potrzeb tego sektora z obecnych około 29% na przykład do 7%  
(tj. do poziomu, jaki jest w kolejnym w tym rankingu państwie UE), oznaczałoby 
zmniejszenie wykorzystania węgla w gospodarstwach domowych w Polsce do 
około 20–25% obecnego zużycia. Naturalną konsekwencją takiej polityki będzie 
przekierowanie wzbogaconego węgla do innych odbiorców, najprawdopodob-
niej po skruszeniu do miałów, co przyczyni się do zmniejszenia zawartości  
w nich rtęci z około 116 μg/kg do około 109 μg/kg (2014 r.). Z drugiej strony 
taka zmiana użytkownika paliwa zmniejszy wyraźnie emisję rtęci, gdyż sku-
teczność redukcji emisji rtęci w dużych instalacjach spalania jest większa niż  
w małych kotłach przydomowych, chociaż w tych ostatnich też ma miejsce [24].  

Zalecenia 
Ocena stopnia redukcji zawartości rtęci w węglu w wyniku zastosowania 

procesów wzbogacania wymaga rozpoznania charakterystyki technologicznej 
węgla w „technologicznych” klasach ziarnowych. Jest to bardziej pracochłonne  
i kosztowniejsze niż badania prowadzone na bardzo drobnouziarnionych 
próbkach węgla. Tylko badania rozkładu zawartości rtęci w klasach ziarno-
wych, kierowanych do wzbogacania w funkcji gęstości ziarn, pozwalają realnie 
ocenić możliwy stopień redukcji tego zanieczyszczenia w takim procesie. Jest to 
spowodowane tym, że rozkłady zawartości rtęci w węglach, oceniane w funkcji 
gęstości ziarn, analizowane w wąskich klasach ziarnowych, wydzielonych  
z jednego urobku, różnią się często znacznie. 

Zmniejszenie zawartości rtęci w węglach w procesie niskotemperaturowej 
obróbki termicznej (rozdz. 6) jest bezdyskusyjne. Wątpliwości można mieć 
jedynie, co do efektywności ekonomicznej tej metody w przypadku niektórych 
węgli. Zaleceniem dotyczącym oceny możliwości jej stosowania jest koniecz-
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ność prowadzenia badań dla ziaren o takich wielkościach, jakimi charakteryzu-
je się węgiel kierowany do potencjalnych odbiorców. W przypadku, gdy reduk-
cja rtęci w procesie niskotemperaturowej obróbki termicznej dotyczy węgla 
kierowanego do odbiorców indywidualnych, jej ocena musi być dokonana dla 
węgla o uziarnieniu właściwym takiemu produktowi, np. groszki, miały.  

Ocena redukcji zawartości rtęci w węglu i zastosowanie metod odpowied-
nich do osiągnięcia oczekiwanych wyników, wymaga podejścia kompleksowe-
go, nieograniczonego wyłącznie do zawartości rtęci w węglu. Powinno to być 
podejście całościowe, w którym pod uwagę bierze się wszystkie korzystne  
i niekorzystne uwarunkowania występujące po stronie zarówno producentów 
węgla, jak i jego odbiorców. Tym bardziej, że procesy wzbogacania i niskotem-
peraturowej obróbki termicznej nie są bezkosztowe, a ich stosowanie wiąże się 
z powstawaniem odpadów zawierających rtęć. 

10.4. Ocena emisji rtęci z zapożarowanych zwałowisk odpadów 
powęglowych 

Zrealizowane badania miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy  
i w jakim stopniu można zminimalizować problemy, jakie niesie składowanie 
odpadów powęglowych zanieczyszczonych rtęcią? 

Pierwszym istotnym elementem zrealizowanych prac były szerokie badania 
odpadów, w tym analiza zawartości rtęci i krytyczna ocena problemów, jakie 
stwarza dla środowiska depozycja odpadów górniczych zawierających rtęć. 
Efektem tych prac było wybranie newralgicznych obszarów, w których wyma-
gana jest natychmiastowa interwencja, w tym opracowanie metod minimalizu-
jących oddziaływanie odpadów na środowisko. 

Charakterystyka wyników badań 
Odpady powęglowe stanowią grupę odpadów przemysłowych dominującą 

nad innymi zarówno pod względem ilości wytwarzanych rocznie odpadów, jak  
i ilości odpadów już nagromadzonych. W Polsce na składowiskach nagroma-
dzono ponad połowę wszystkich wytworzonych odpadów wydobywczych,  
z czego ponad 50% stanowią odpady z górnictwa węgla kamiennego  [25, 26].  

Odpady powęglowe powstają w trakcie robót udostępniających, przy drą-
żeniu wyrobisk korytarzowych w podziemiach kopalń i w zakładach przeróbki 
mechanicznej węgla, gdzie wzbogacany jest urobek. Różnią się one właściwo-
ściami chemicznymi i fizycznymi, zawierają również związki rtęci. Szacuje się, 
że zawartość substancji węglowej w odpadach powęglowych waha się  
w granicach od 8,5 do 45%. To właśnie tak wysoka zawartość węgla jest między 
innymi przyczyną samozapalania odpadów na hałdach. 

Przeprowadzone badania odpadów powęglowych pozwalają na sformuło-
wanie następujących wniosków: 
● Zawartość rtęci w odpadach pochodzących z wydobywania i przeróbki węgla 

jest porównywalna z zawartością rtęci w samym węglu. 
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● Średnia zawartość rtęci w badanych odpadach mieści się w przedziale od 
0,050 do 0,200 ppm, można zatem stwierdzić, że nie mamy w tym przypadku 
do czynienia z odpadem stwarzającym zagrożenie dla środowiska, ale znaczne 
ilości składowanych odpadów mogą doprowadzić do nagromadzenia, a na-
stępnie wymywania substancji szkodliwych do wód lub do emitowania rtęci 
do powietrza w procesach spalania odpadów.  

● Wokół zwałowisk nie występują znaczne zanieczyszczenia gleby rtęcią,  
a podwyższenie jej stężenia w glebie ma jedynie charakter lokalny. Podwyż-
szone stężenia występują przede wszystkim w obszarze rowów opaskowych 
wokół zwałowisk odpadów. 

Zwałowiska odpadów powęglowych w sumie zajmują powierzchnię ponad 
4 tys. ha. W samym województwie śląskim jest ich 136. Na stałe wpisały się one  
w śląski pejzaż, nie tylko z uwagi na charakterystyczną formę przestrzenną, ale 
także z powodu uciążliwości wynikających z zapożarowania części z nich. 
Ocenia się, że na Śląsku jest 15 czynnych termicznie zwałowisk położonych  
w centralnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w rejonie Rudy 
Śląskiej, Zabrza oraz w Rybnickim Okręgu Węglowym [27, 28]. 

Obecnie zapożarowanych jest co najmniej kilkadziesiąt hektarów, a wystę-
pujący wówczas stan termiczny, skutkuje przede wszystkim uciążliwą emisją 
do atmosfery gazów, będących produktami utleniania i zgazowania węgla.  

Należy podkreślić, że problem emisji rtęci do atmosfery z zapożarowanych 
zwałowisk odpadów górniczych nie był do tej pory w Polsce analizowany, stąd 
skala i znaczenie tego zjawiska nie były znane. 

Ocena emisji rtęci z zapożarowanych zwałowisk odpadów powęglowych, 
zgodnie z opracowaną metodyką, pozwala na następujące stwierdzenia: 
● Emisja niezorganizowana par rtęci osiągała wartości niezerowe we wszyst-

kich punktach pomiarowych. Należy zatem uznać, że emisja par rtęci na ob-
szarach obiektów uformowanych z odpadów powęglowych, wykazujących 
aktywność termiczną, jest zjawiskiem typowym. 

● Wielkość emisji rtęci jest zróżnicowana, przede wszystkim ze względu na 
rodzaj emisji, z jakim mamy do czynienia w konkretnym punkcie pomiaru. 
Wielkość emisji powierzchniowej jest wielokrotnie niższa od emisji komino-
wej. Emisja powierzchniowa w trakcie prowadzenia badań przyjmowała  
wartości 0,024–1,66 ng/m2·s. Emisja kominowa par rtęci osiągnęła wartość 
6,15 ng/m2·s. 

● Uwzględniając fakt, że obecnie około 40 ha zwałowisk odpadów powęglowych 
jest czynnych termicznie i ekstrapolując otrzymane wyniki emisji na cały ten 
obszar, można oszacować, na podstawie wstępnych badań, że emisja rtęci do 
atmosfery może mieścić się w zakresie 14–150 kg w skali roku [29, 30].  

● W badaniach określono jedynie emisję rtęci do powietrza, natomiast zgodnie  
z danymi podanymi w literaturze [31, 32] znaczna jej część rozpuszcza się  
w wodzie lub kondensuje na powierzchni wokół stref kominowych; ten aspekt 
nie został poddany szczegółowej analizie. 
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Problemy zidentyfikowane w trakcie badań wskazują na konieczność:  
● zabezpieczenia bryły składowiska przed wymywaniem/wywiewaniem zanie-

czyszczeń (reemisja), 
● niedopuszczenia do zapożarowania składowiska odpadów pogórniczych, 
● immobilizacji rtęci w odpadach węglowych. 

Ryzyka 
Zaprezentowane wyniki charakteryzują pojedyncze cykle badawcze, należy 

jednak zaznaczyć, że stężenia i skład gazów mogą się znacznie różnić między 
sezonami, także w trakcie dnia – dlatego dla lepszego oszacowania emisji dla 
poszczególnych zapożarowanych zwałowisk istnieje konieczność długotermi-
nowego monitoringu składowisk odpadów powęglowych. 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że wpływ emisji rtęci z zapożaro-
wanych zwałowisk odpadów powęglowych jest istotny nie tylko w skali lokal-
nej lub regionalnej, ale także krajowej i międzynarodowej, gdyż podobne 
problemy występują w europejskich, azjatyckich, afrykańskich i amerykańskich 
zagłębiach węglowych. 

Zalecenia 
Należy zatem podejmować intensywne działania zmierzające ku opracowa-

niu nowych sposobów zagospodarowania odpadów tak, aby rtęć w nich zawar-
ta nie przedostawała się do środowiska i zastosowaniu immobilizacji rtęci  
w odpadach deponowanych już na składowisku. Trzeba również wspomnieć  
o potencjalnej emisji do atmosfery związków rtęci w procesie samospalania 
odpadów (zapożarowanie składowisk), dlatego immobilizacja rtęci także w tym 
aspekcie może być ciekawym i znaczącym kierunkiem działań zapobiegaw-
czych. 

W związku z powyższym, opracowano metody ograniczania emisji rtęci i jej 
związków ze składowisk odpadów powęglowych. 

10.5. Ograniczanie emisji rtęci ze zwałowisk odpadów powęglowych 

Charakterystyka wyników badań 
Prowadzone prace bazowały na konieczności opracowania nowych recep-

tur mieszanin absorpcyjnych i prewencyjnych, szczególnie w aspekcie trwałej 
poprawy stanu środowiska naturalnego i wykorzystania do ograniczania emisji 
rtęci i jej związków ze składowisk odpadów powęglowych. 

Potrzeba ukierunkowania badań laboratoryjnych prowadzonych w tym za-
kresie wynikała w głównej mierze z faktu, że dotychczas nie stosowano metod 
ograniczania emisji rtęci ze składowisk odpadów powęglowych. Ze względu na 
ilość odpadów może to stanowić znaczący problem dla Polski, związany  
z ilością rtęci emitowanej do środowiska [33]. 

Ponadto większość opisanych w literaturze metod usuwania rtęci wiąże się 
z dużymi nakładami ekonomicznymi i wtórnymi zagrożeniami produktami 
odpadowymi, powstającymi w trakcie oczyszczania gleby. 
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Opracowano cztery receptury mieszanin absorbujących rtęć oraz określono 
warunki i technologie ich wykorzystywania [29, 34]. Najistotniejsze cechy 
mieszanin są następujące: 
● Opracowany skład mieszanin bazował na produktach odpadowych. Dodatek 

odpadowych materiałów, takich jak popioły denne z kotła fluidalnego, karbo-
nizat z niskotemperaturowej pirolizy opon samochodowych lub pulpa siarko-
wa otrzymywana w procesie oczyszczania gazu ziemnego metodą chelatową 
wraz z popiołami lotnymi z kotła fluidalnego, pozwolił na uzyskanie trwałego  
i skutecznego związania chemicznego i absorpcji par rtęci i jej związków na 
składowisku odpadów powęglowych. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na 
uzyskanie praktycznie stuprocentowej skuteczności immobilizacji jonów rtęci, 
a tym samym okazały się niezwykle skutecznym i ekologicznym rozwiązaniem 
problemu zanieczyszczania środowiska przez rtęć. 

● Opracowane mieszaniny wykazują efekt gaśniczy, a także absorbują i wiążą  
w sposób trwały pary rtęci metalicznej i jej związków. Pozwala to na uzyska-
nie trwałego efektu ograniczenia emisji rtęci i jej związków do środowiska 
naturalnego. Ponadto uzyskanie efektu ugaszenia pożaru, a tym samym obni-
żenie temperatury składowiska odpadów powęglowych z zastosowaniem ww. 
mieszanin, w znaczący sposób ogranicza emisję do środowiska rtęci i jej 
związków.  

● Po pokryciu bryły hałdy odpadów powęglowych mieszaniną, zachodzi oddzia-
ływanie gazów i związków chemicznych uwalnianych z hałdy, w szczególności 
par rtęci i jej związków oraz ditlenku węgla, wskutek czego ulega ona zestale-
niu, co powoduje ograniczenie i/lub likwidację emisji rtęci i jej związków do 
atmosfery oraz do wód i gruntu. Proces ten ma również wpływ na wzrost sta-
bilności mechanicznej i zagęszczenie gruntu hałdy, co w znaczący sposób 
ogranicza możliwość zapłonu i tłumi zjawiska pożarowe na składowiskach 
odpadów powęglowych, a także ogranicza możliwość powstania zwiększonej 
emisji rtęci z tego typu obiektów. 

● Synergiczne właściwości składników otrzymanej mieszaniny pozwalają na 
wytworzenie stabilnego fizycznie i chemicznie układu ograniczającego i/lub 
likwidującego emisję rtęci i jej związków oraz gaszącego, bez względu na wa-
runki fizykochemiczne i stan termiczny składowiska odpadów powęglowych.  

● Mieszaniny wykazują również korzystne działanie na innego typu zwałowi-
skach, nie tylko na hałdach odpadów powęglowych, gdzie również mogą być 
stosowane do ograniczania i/lub likwidacji emisji rtęci i jej związków. 

● Opracowane receptury mieszanin absorbujących rtęć i ich skuteczność zostały 
zweryfikowane na obiektach przemysłowych – hałdach; określono też warun-
ki i technologie ich wykorzystywania [35].  

Należy podkreślić, że:  
● przyjęte rozwiązania techniczne aplikacji mieszanin uwzględniały również 

możliwość wykonania skutecznych zabiegów rekultywacyjnych na składowi-
sku odpadów powęglowych, mających na celu ich przywrócenie dla środowi-
ska lub komercyjne wykorzystanie, 
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● wyniki badań przemysłowych zdolności absorpcyjno-prewencyjnych opraco-
wanych mieszanin, pozwalają na wydanie rekomendacji dla ich stosowania. 

Opracowane mieszaniny do redukcji emisji par rtęci poddane zostały 
ochronie patentowej – zgłoszenia wynalazków nr P.414391, P.414392, P.414394, 
P.414395 pt. „Mieszaniny do likwidacji emisji rtęci z hałd odpadów powęglo-
wych”. 

Zalecenia 
Istotne jest monitorowanie zwałowisk odpadów i opracowanie nowych lub 

modyfikacja już opracowanych składów mieszanin, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kryterium ekonomicznego i ekologicznego. 

10.6. Zarządzanie danymi dotyczącymi zawartości rtęci w węglu 
kamiennym (w celu jednoznacznego określenia 

dróg przemieszczania się ładunku rtęci zawartego w węglu 
do celów energetycznych) 

Charakterystyka wyników badań 
Racjonalne podejmowanie decyzji powinno być wsparte odpowiednimi na-

rzędziami, pozwalającymi decydentom na łatwy dostęp do wyników badań i to 
nie tylko w bezpośredniej formie, ale przede wszystkim jako dane odpowiednio 
zagregowane i przetworzone. Przykładem takiego narzędzia jest opracowana  
w ramach projektu Baza Hg baza danych zawartości rtęci w paliwach kopal-
nych.  

System bazodanowy, mający na celu wspieranie zarządzania i pomagający 
w ograniczaniu emisji rtęci z paliw kopalnych, powinien realizować między 
innymi następujące funkcje: 
● gromadzenie, składowanie i udostępnianie danych pomiarowych, 
● wspieranie procesu prowadzenia pomiarów (w zakresie wprowadzania 

wyników badań), 
● gromadzenie, składowanie i udostępnianie danych uzupełniających, związa-

nych z pomiarami zawartości rtęci i jej emisją (np. pochodzenie paliwa, ilość 
wytwarzanych odpadów), 

● udostępnianie informacji na temat stosowanych w górnictwie i przemyśle 
energetycznym technologii, 

● udostępnianie narzędzi wspierających szacowanie wielkości emisji rtęci  
z określonych paliw. 

Przyjęto, że w obrębie systemu będą obecne  następujące bloki funkcjo-
nalne: 
● Rejestr prób, 
● Charakterystyka materiału (na podstawie zgromadzonych prób), 
● Rejestr laboratoriów,  
● Rejestr metod analitycznych, 
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● Analiza cyklu życia węgla, 
● Rejestr technologii. 

Jednym z istotnych aspektów, które uwzględniono, projektując i implemen-
tując system bazodanowy, było określenie grup użytkowników, dla których jest 
on przeznaczony. Przyjęto, że system będzie wykorzystywany przede wszyst-
kim przez: 
● decydentów, 
● kadrę naukową, 
● kadrę laboratoriów odpowiedzialnych za przeprowadzenie badań. 

Każda z tych grup ma nieco inne oczekiwania dotyczące funkcjonowania 
systemu. Dla decydentów istotne jest wsparcie w podejmowaniu decyzji. Nie są 
istotne dane zarejestrowane dla poszczególnych próbek, ale istotne są wnioski 
wynikające z przeprowadzenia serii badań. Dla tej grupy przewidziano przed-
stawianie informacji na poziomie ogólnym, z możliwością przeprowadzenia 
stosownej agregacji. Dla kadry naukowej istotne są natomiast szczegółowe 
informacje dotyczące zarejestrowanych wyników badań. Na ich podstawie 
prowadzone będą prace badawcze, pozwalające na identyfikację mechanizmów 
rządzących migracją i zmianami form występowania rtęci w poszczególnych 
materiałach i z zastosowaniem wybranych technologii. 

Zalecenia 
Proponowane jest wykorzystywanie systemu informatycznego jako pod-

stawowego narzędzia przeznaczonego do informowania o zawartości rtęci  
w substancjach występujących w całym cyklu życia paliw kopalnych. Spełnienie 
takiej funkcji będzie wymagało stałego zasilania systemu nowymi danymi 
pomiarowymi. Wskazane jest rozważenie możliwości finansowania (stałego) 
takich badań i utrzymania systemu. Istotnym elementem, wpływającym na 
poprawę użyteczności rozwiązania informatycznego, byłaby jego rozbudowa,  
o moduł symulujący wpływ konstrukcji łańcucha technologicznego na zmiany 
zawartości rtęci w różnych „produktach” występujących na poszczególnych 
jego etapach. Takie rozszerzenie wymagałoby przeprowadzenia szeregu prac 
badawczych, ukierunkowanych na przygotowanie modeli opisujących zmiany 
zawartości rtęci na poszczególnych etapach przygotowania i wykorzystania 
paliwa.  

Ryzyka 
Podstawowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem systemu jest brak 

środków na jego utrzymanie i brak zasilania systemu w nowe dane. Jeśli 
warunki te nie będą spełnione, system będzie pełnił rolę jedynie pewnego 
archiwum, o malejącym z biegiem czasu znaczeniu. 
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