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wyjaśnia znawca procesów wzbogacania węgla
prof. Wiesław Blaschke, sposób ten zmodyfikuje
obecnie stosowane rozwiązania technologiczne,
przyczyniając się do eliminacji lub znacznego
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wzbogacania metodą na mokro, zapewniając wydzielanie dużej ilości skały płonnej oraz obniżenie kosztów
inwestycyjnych i ruchowych procesów przeróbki.
- Istota wynalazku polega na tym, że po wstępnym rozdzieleniu frakcji grubych i skały płonnej przynajmniej część
frakcji drobniejszych poddaje się wzbogacaniu powietrznemu. W ten sposób wydziela się produkt użyteczny
energetycznie, który następnie dodaje się do sortymentów handlowych lub wzbogaca w procesach na mokro,
jeśli odbiorcy poszukują produktów o niskiej zawartości popiołu i siarki - tłumaczy profesor.
Wdrożenie opracowanego sposobu wzbogacania w skali przemysłowej, oprócz efektów ekonomicznych i
ekologicznych, umożliwi bezpieczne dla środowiska odkamienienie urobku węglowego, czyli poprawę
parametrów jakościowych węgla, wpisując się tym samym w program Czystych Technologii Węglowych, w
którym jednym z podstawowych kierunków działań jest oczyszczanie węgla przed spalaniem, wraz z
przygotowaniem mieszanek energetycznych o jakości gwarantującej utrzymanie limitów emisji.
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