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Rejestr depozytów mułów węglowych
Streszczenie
W artykule zaprezentowano informacje o stworzonej na potrzeby projektu pt. „Identyfikacja potencjału energetycznego
depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich
wykorzystania” komputerowej bazie danych zawierającej kompleksowe informacje o zinwentaryzowanych osadnikach
mułów weglowych wraz z ich wizualizacją na podkładach mapowych.

W celu optymalizacji systemu zbierania i prezentacji
danych o zidentyfikowanych depozytach mułów węglowych opracowano komputerową bazę danych wraz wizualizacją na podkładach mapowych.
Baza ta zwiera dane dotyczące:
– lokalizacji - nazwa, dane teleadresowe, właściciel
obiektu, opis lokalizacji, współrzędne geograficzne,
– rodzaju i ilości (objętości) zdeponowanych odpadów,
– rodzaju i ilości pobranych prób z danego osadnika
wraz metryką i szkicem otworu z naniesieniem głębokości,
– wyników analiz jakościowych pobranych prób z oznaczeniem takich parametrów jak:
∗ zawartości wilgoci przemijającej Wex i higroskopijnej Wh,
∗ zawartości popiołu w stanie analitycznym Aa, roboczym Ar i suchym Ad,
∗ zawartości siarki w stanie analitycznym Sta, roboczym Str i suchym Std,
∗ zawartości części lotnych w stanie analitycznym
Va, roboczym Vr i suchym Vd,
∗ wartości opałowej w stanie analitycznym Qa, roboczym Qr i suchym Qd,
– wyników analiz granulometrycznych i densymetrycznych dla prób uśrednionych z wybranych
osadników. W analizach tych dla każdej klasy
ziarnowej i frakcji gęstościowej oznaczono:
∗ wychody,
∗ wilgoć higroskopijną Wh,
∗ zawartość popiołu w stanie analitycznym Aa i suchym Ad,
∗ zawartość siarki w stanie analitycznym Sta i suchym Std,
∗ zawartość części lotnych w stanie analitycznym Va
i suchym Vd,
∗ wartość opałową w stanie analitycznym Qa i suchym Qd,
– oszacowanej przybliżonej wartości potencjału energetycznego osadnika.
Wykonana baza po zalogowaniu się jako tzw. „użytkownik” umożliwia pozyskanie wymienionych na wstępie
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informacji dotyczących jednego wybranego osadnika lub
grupy osadników.
Dodatkowo w bazie znajdują się informacje o:
– ilościach pobranych z danego osadnika prób z określeniem, m.in.: daty poboru, miejsca poboru (współrzędne geograficzne), sposobie poboru, głębokości
poboru, masie oraz o osobie odpowiedzialnej za
pobór,
– metryce każdej pobranej próby,
– strukturze wykonanych otworów badawczych (profil
i opis litologiczny).
Baza umożliwia także:
– agregowanie (łączenie) danych w celu prezentacji
danych z wielu osadników,
– sortowanie danych (rosnąco lub malejąco) według
wybranego parametru fizycznego,
– filtrowanie danych,
– eksport danych na dysk w formacie .xls – do
późniejszej obróbki lub wglądu w trybie offline (bez
sieci).
W celu agregowania (łączenia) informacji o próbach
z większej ilości osadników wystarczy z górnej listy rozwijanej wybrać opcję „wszystkie” w celu pokazania prób
z wielu osadników.
Na rys. 1–5 zaprezentowano tzn. „view-screeny” informacji zawartych w bazie danych.
Opracowano również wizualizację komputerową prezentującą lokalizacje zinwentaryzowanych osadników mułów węglowych na podkładach topograficznych, hydrograficznych i sozologicznych, co przedstawiono na rys. 6–9.

Wnioski
Opracowana komputerowa baza danych o depozytach
mułów węglowych wraz z wizualizacją ich położenia na
podkładach mapowych, prezentując kompleksową charakterystykę ilościowo-jakościową danego obiektu, stanowi
pomocnicze narzędzie dla właścicieli osadników. Umożliwia ona i sprawne zarządzanie, optymalny dobór technologii eksploatacji i odzysku oraz monitoring oddziaływania
na środowisko.
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Rys. 1. Lista osadników w bazie danych

Rys. 2. Mapy satelitarne określonego osadnika

Rys. 3. Wykaz prób pobranych z określonego osadnika
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Rys. 4. Szczegółowa karta próby z określonego osadnika

Rys. 5. Wynik badań jakościowych próby z określonego osadnika
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Rys. 6. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów
mułów węglowych

Rys. 7. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów
mułów węglowych – mapa topograficzna

Rys. 8. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów
mułów węglowych – mapa sozologiczna

Rys. 9. Wizualizacja zinwentaryzowanych depozytów
mułów węglowych – mapa hydrograficzna

dr inż. Ireneusz Baic, mgr inż. Wojciech Sobko

System oceny oddziaływania na środowisko depozytów
mułów węglowych
Streszczenie
W artykule zaprezentowano punktowy system oceny rzeczywistego lub potencjalnego oddziaływania depozytów mułów
węglowych na poszczególne komponenty środowiska z uwzględnieniem kryteriów zawartych w obwiązujących ustawach
i rozporządzeniach wykonawczych.
W ramach realizacji projektu rozwojowego dla każdego
ze zinwentaryzowanych obiektów – osadników mułów węglowych przeprowadzono ocenę z punktu widzenia spełnienia warunków formalno-prawnych oraz oddziaływania na
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różne komponenty środowiska. W celu określenia rzeczywistego lub potencjalnego wpływu osadnika mułów węglowych na środowisko opracowany został punktowy system
oceny ryzyka obiektów uwzględniający kryteria zawarte w:
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