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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH 

PROJEKTU: 

 „INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA AGH –  

KIERUNKI ZAMAWIANE” 

 

 Studentów 1 roku studiów II stopnia, kierunku: Inżynieria 

Środowiska, 

dla specjalności: Zagospodarowanie Surowców i Odpadów oraz 

Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa cz.2 
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PODCZAS WYJAZDU, TRWAJĄCEGO OD 28.05 DO 1.06.2012 
ZWIEDZONO NASTĘPUJĄCE FIRMY: 

 
- DeSal – zakład złomowania pojazdów  (Łukanowice 214, 32-830 k/Tarnowa); 
- Jafar S.A. – fabryka armatur (ul. Kadyiego 12, 38 – 200 Jasło ; 38 – 207 Przysieki 87); 
- Rafineria Nafty Jedlicze S.A.  (ul. Trzecieskiego 14, 38 – 460 Jedlicze); 
- OSM Krasnystaw – (ul. Borowa 4, 22 – 300 Krasnystaw); 
- Orzeł S.A. – zakład produkcji Granulatu Gumowego ORZEŁ   
   (ul. Willowa 2-4 Ćmiłów, 20 – 388 Lublin); 
- KWK Bogdanka – kopalnia węgla kamiennego w Lublinie; 
- Kopalnia siarki „Machów” S.A. - w Tarnobrzegu 
- Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  – Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych 
  (ul. Krakowska 64, 25 – 701 Kielce). 
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DZIEŃ PIERWSZY – 28.05.2012 – PONIEDZIAŁEK 

„DeSal” – Zakład Złomowania Pojazdów 
 

 Firma zajmuje się złomowaniem pojazdów z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 
 Właściciel oprowadził nas po zakładzie, pokazując miejsca składowania poszczególnych części 

oraz opowiedział o normach prawnych warunkujących prowadzenie działalności tego typu. 

 

 



 

    

 Projekt POKL Poddziałanie 4.1.2. 

 Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane 

 www.zkk.agh.edu.pl 

  
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego 

„Jafar” – fabryka armatur w Jaśle(Skołyszynie) 
 

 JAFAR S.A. to jeden z czołowych producentów armatury żeliwnej w Polsce i na świecie. Firma 
powstała w 1953r. jako Jasielskie Zakłady Przemysłu Terenowego. 

 Fabryka Armatur Jafar specjalizuje się w produkcji armatury żeliwnej do wody, gazu i ścieków 
jak również wykonuje armaturę sanitarną i sieci domowej. 

 Pracownicy, wspomagani nowoczesnymi programami do projektowania oraz technologiami, 
tworzą wyroby, przechodzące wszystkie fazy produkcji. 
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„Jafar” – fabryka armatur w Jaśle 
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DZIEŃ DRUGI – 29.05.2012 – WTOREK 

Rafineria „Jedlicze” 
 

 Rafineria Nafty Jedlicze S.A. z siedzibą w Jedliczu jest jedną z najdłużej funkcjonujących rafinerii ropy naftowej 
na ziemiach polskich. Od 1999 roku funkcjonuje w ramach struktury kapitałowej jednej z największych w 
Europie środkowo-wschodniej Korporacji przemysłu naftowego PKN ORLEN S.A. 

 Podczas wizyty w rafinerii opowiedziano nam o technologii regeneracji olejów odpadowych, pozwalającej na 
pełny recykling i uzyskiwanie w jego wyniku pełnowartościowych olejów bazowych. Przy regeneracji Rafineria 
korzysta z procesów uwodornienia niepożądanych metali i związków chemicznych. Technologia pozwala na 
usunięcie tych związków pozostawiając jedynie korzystne dla środowiska i dla olejów smarowych związki. 
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 www.rnjsa.com.pl 

DZIEŃ TRZECI - 30.05.2012 – ŚRODA 
OSM Krasnystaw 

 

 
 

 
 

 Zakład położony jest w województwie 
lubelskim; 

 Firma jest producentem produktów 
nabiałowych, specjalizującą się 
przetwórstwem mleka w inne 
produkty tj. śmietana, sery, jogurty, 
czy kefiry.  
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OSM Krasnystaw 
 

 
 
 
 

 
Podczas wizyty, mieliśmy okazję zapoznać 
się z całą linią produkcyjną zakładu. 
Pokazano nam w pełni zautomatyzowany 
proces powstawania poszczególnych 
produktów, a także opowiedziano o 
współpracy z różnymi dystrybutorami. 
Zapoznano nas także z warunkami, jakie 
muszą być spełnione, aby zakład 
funkcjonował poprawnie. 
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OSM Krasnystaw 
GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA I ODPADOWA 

 
Następnie oprowadzono nas po obszarze zakładu, na 
którym prowadzone jest zagospodarowanie wody             
i ścieków powstałych w procesach produkcyjnych. 
Przedstawiono nam technologię, jakiej poddawane są 
osady ściekowe. Mieliśmy także okazję zobaczyć rodzaj, 
ilości odpadów produkowanych w tym przemyśle,          
a także sposoby ich przechowywania.  
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OSM Krasnystaw 
 

 

 
Na zakończenie zostaliśmy 
zaproszeni na degustację 
produktów firmy Krasnystaw. 
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„ORZEŁ” – Zakład produkcji Granulatu Gumowego 
 
Podczas zwiedzania Zakładu, pokazano nam linię technologiczną, gdzie po przejściu wszystkich 
etapów – otrzymywany jest produkt frakcji różnej grubości. Opowiedziano nam o różnorakim 
zagospodarowaniu zużytych opon(w przemyśle motoryzacyjnym, konstrukcyjnym, drogowym, 
sportowym, a także jako domieszka alternatywna w ciepłownictwie, czy cementowniach) oraz popycie 
odnotowywanym w ostatnich latach.  

 

   
www.orzelsa.com 
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DZIEŃ CZWARTY - 31.05.2012 –  CZWARTEK 
Kopalnia Węgla Kamiennego „BOGDANKA” 
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Kopalnia Węgla Kamiennego „BOGDANKA”
 

 
 
 

 Złoże węgla kamiennego znajduje się w woj. 
lubelskim, na obszarze gminy Puchaczów; 

 Złoże eksploatowane jest od 1982 roku; 
 Powierzchnia złoża wynosi 77,39 km2; 
 Lubelski Węgiel jest obecnie kopalnią 

jednopoziomową(poziom 955m na rzędnej – 
785 m n.p.m.) o szkielecie kamienno – 
węglowym, udostępnioną 6 szybami i siecią 
wyrobisk korytarzowych, które pełnią rolę 
poziomów wydobywczych, wentylacyjnych i 
materiałowych; 

 Sprzedawany przez spółkę węgiel stosowany 
jest przede wszystkim do produkcji energii 
elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.  

 Odbiorcami Spółki są głównie firmy 
przemysłowe, prowadzące działalność w 
branży elektroenergetycznej, zlokalizowane 
we wschodniej i północno – wschodniej 
Polsce. 
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Kopalnia Węgla Kamiennego „BOGDANKA” 

 
Po przejściu badań zdrowotnych, każdy z nas dostał ubranie i ekwipunek, bez którego nie byłoby możliwe 
zejście do kopalni. Przeszliśmy kurs BHP, po którym wiedzieliśmy jak należy zachowywać po zjechaniu pod 
ziemię. Długimi tunelami prowadził nas sztygar zmianowy, który przybliżył nam realia pracy górników na 
różnych poziomach kopalni. Najciekawszym punktem zwiedzania było oglądanie pracującego na najniższym 
poziomie kombajnu ścianowego oraz transport wydobywanego surowca.  
 

 
                  www.bogdanka.eu      Wyrobiska       Kombajn ścianowy 

http://www.bogdanka.eu/
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Kopalnia Węgla Kamiennego „BOGDANKA”
 
 

  
 
Po kilkugodzinnym marszu krętymi korytarzami podziemnymi, zobaczyliśmy na czym polega praca 
górników, czym zajmują się sztygarzy i jak wygląda organizacja transportu wydobywanego węgla.  
Każdy z nas mógł także osobiście porozmawiać z oprowadzającymi nas pracownikami, którzy chętnie 
odpowiadali na zadawane przez nas pytania, co w dużym stopniu poszerzyło naszą wiedzę na temat 
górnictwa. 



 

    

 Projekt POKL Poddziałanie 4.1.2. 

 Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane 

 www.zkk.agh.edu.pl 

  
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego 

 

Kopalnia Węgla Kamiennego „BOGDANKA” 

Zakład Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER” 
 
 

 Wieloletnie badania geologiczne prowadzone 
w trakcie eksploatacji lubelskich pokładów 
węgla kamiennego wykazały wysoką 
przydatność odseparowanych skał 
przywęglowych do produkcji budowlanych 
materiałów ceramicznych. 

 Zakład wybudowano w  połowie lat 90-tych 
XX wieku. 

  „EkoKLINKIER” jest częścią grupy LW 
„Bogdanka” S.A. 

 Głównym zadaniem zakładu jest 
zautomatyzowane wytwarzanie cegieł 
elewacyjnych. 

 Pod względem technologicznym 
surowcowym, jest to jedyna w Europie,             
a druga na świecie wytwórnia cegieł 
elewacyjnych. 

 
 Posiada produkcję zbliżoną do 20 milionów 

sztuk jednostek cegieł. 
 

 
 www.ekoklinkier.pl 
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Kopalnia Węgla Kamiennego „BOGDANKA” 

Zakład Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER” 
 

   
 
 
W Zakładzie „EkoKLINKIER” oprowadzono nas po całej linii produkcyjnej. Pokazano nam w jaki sposób są cięte            
i formowane cegły, jak długi jest proces ich wypalania oraz jak dokładnie są one sortowane. Mieliśmy także okazję 
obejrzeć szeroką ofertę produktów znajdujących się w magazynie oraz na ekspozycji przed zakładem.
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DZIEŃ PIĄTY – 1.06.2012 - PIĄTEK 
Kopalnia siarki „Machów” S.A. w Tarnobrzegu 

 
 Eksploatację złóż siarki rodzimej metodą odkrywkową w rejonie tarnobrzeskim rozpoczęto w wyrobisku 

„Machów” w latach 1970 – 1992, w wyrobisku „Piaseczno” w latach 1958 – 1971. 
 Wydobycie rudy z wyrobisk stanowiło bazę produkcji siarki opartej na metodzie flotacyjno – rafinacyjnej.  
 Prowadzona eksploatacja rudy i jej przeróbka charakteryzowały się wysokim stopniem uciążliwości dla 

środowiska Prace likwidacyjne w kopalni rozpoczęto w 1994r., wskazując jednocześnie wodny kierunek 
zagospodarowania wyrobiska.  

 W miejscu wyrobiska „Machów” powstał zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym o powierzchni 500ha 
 i głębokości 42m. 

 Na terenie wyrobiska „Piaseczno” prowadzona jest rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego 
 w kierunku wodno – leśnym na obszarze ok169ha. 
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Kopalnia siarki „Machów” S.A. w Tarnobrzegu 
 

 
Pracownicy Kopalni oprowadzili nas 
wzdłuż brzegów wyrobiska, opowiadając o 
historii wydobywania złoża na przestrzeni 
lat.        
   

 
Pokazano nam także system pomp(znajdujących 
się w kanałach podziemnych), pracujących przy 
nawadnianiu tego obszaru.  
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Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  – Stacja Termicznej Utylizacji 
Osadów Ściekowych 

 

 

 
 W stacji stosuje się technologię spalania 

fluidalnego, dającą możliwość 
unieszkodliwiania zarówno osadów 
ściekowych, jak również pozostałych 
odpadów procesowych powstających w 
trakcie oczyszczania ścieków. 
 

 Doprowadzane osady ściekowe, skratki, 
piasek i tłuszcze są magazynowane w 
specjalnych silosach. 

 
 Osady kierowane są do podsuszenia w 

suszarce dyskowej, w temp. 215°C, gdzie 
częściowo odparowywana jest woda, 
następnie mieszane są z pozostałymi 
odpadami i wspólnie transportowane do 
pieca ze złożem fluidalnym, w którym 
podlegają unieszkodliwianiu. 
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Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  – Stacja Termicznej Utylizacji Osadów 
Ściekowych 

Gazy spalinowe są oczyszczane za pomocą wysokosprawnego, dwustopniowego systemu w 
sposób mechaniczny przez cyklon i filtr workowy oraz chemicznie przy użyciu reagentów. 
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Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  – Stacja Termicznej Utylizacji 
Osadów Ściekowych 

 
W instalacji zastosowano system odzysku i wykorzystania energii cieplnej pochodzącej z procesu 

spalania, umożliwiający ograniczenie ilości paliwa zewnętrznego. 
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Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  – Stacja Termicznej Utylizacji 
Osadów Ściekowych 

 
 

   
 
Tak zapoznawaliśmy się z gospodarką osadami ściekowymi w kontekście termicznych procesów 
unieszkodliwiania. 
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PODSUMOWANIE 
 

W ramach wyjazdu studyjnego „INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA AGH – KIERUNKI 

ZAMAWIANE” dla grupy studentów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska zwiedzano wiele 

zakładów przemysłowych, które w swej działalności myślą o ochronie środowiska.  

 

W każdym z miejsc zwracano szczególną uwagę na możliwość zagospodarowania odpadów, sposoby 

ograniczenia ich wytwarzania oraz ich wpływ na środowisko naturalne, co stanowiło uzupełnienie 

wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć na uczelni.  

Dodatkowo zostaliśmy wzbogaceni o wiedzę praktyczną. Dostrzegliśmy różne możliwości 

wykorzystania naszych umiejętności, co w przyszłości może pomóc nam w wyborze sektora, w którym 

chcielibyśmy się rozwijać i pracować.  

Wyjazd pozwolił nam zdobyć cenne doświadczenie i poszerzyć wiedzę z zakresu wybranego przez nas 

kierunku studiów.  
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Podziękowania dla Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki za pomoc w organizacji wizyt studyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Olga Ostrowska  

 


