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B udryk : Ferrari wśród pras

Będzie lepszy węgiel
Materiały prasowe

W

Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla kopalni Budryk zamontowano, zaliczane do najlepszych
na świecie prasy filtracyjne, wyprodukowane przez włoską firmę Diemme. W sumie
w nowym budynku stacji pras, na jednym
poziomie, zamontowano sześć takich urządzeń. Są to znacznie wydajniejsze i w pełni
zautomatyzowane urządzenia, które znacznie poprawią wydajność zakładu i podniosą
jakość produkowanego węgla, który będzie
można sprzedać za wyższą cenę. To pierwsze tego typu urządzenia zamontowane
w polskiej kopalni.
Prace montażowe trwały 4 dni i zostały
wykonane unikalną technologią.
– Wykonawca zastosował przy montażu
pras technologię polegającą na podniesieniu
prasy ważącej około 48 ton w całości, bez
rozbiórki na poszczególne elementy, za pomocą specjalistycznego dźwigu o nośności
500 ton i włożeniu jej przez otwarty dach
budynku stacji pras na wyznaczone miejsce mówi Janusz Babczyński, zastępca głównego
inżyniera Przeróbki Mechanicznej Węgla
i Jakości Produkcji KWK Budryk.
– To bardzo precyzyjna robota - dodaje
Roman Chrzęstek, główny inżynier montażu
z firmy Carbo Montaż. - Prawdopodobnie
pierwszy raz na świecie zastosowano technikę usadowienia pras filtracyjnych w praktycznie wybudowanej hali. Włosi montują
te urządzenia w trakcie budowy hali, nigdy
nie transportowali pras przez otwarty dach
– mówi inżynier Chrzęstek.
Zastosowanie tej niecodziennej technologii pozwoli skrócić czas realizacji inwestycji
aż o pół roku. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzła odwadniania i wyprowadzania
produktów flotacji wraz z dostawą maszyn
i urządzeń dla Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla JSW S.A. KWK Budryk” ma
na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej
Zakładu Przeróbczego w zakresie węgli głęboko wzbogaconych przeznaczonych dla
koksownictwa. Dokumentacja projektowa
została sporządzona przez firmę „PROREM” Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój. Umowa
na realizację powyższego zadania została
podpisana w dniu 22.10.2009 roku. z Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki

Trwa montaż nowoczesnej prasy
„CARBOAUTOMATYKA” S.A. Tychy (Lider
Konsorcjum), „CARBO MONTAŻ” Spółka
z o.o. Tychy (Partner Konsorcjum).
Przewidywany czas realizacji zadania
wynosił do 20 miesięcy od daty podpisania
umowy.
– Planowane oddanie tego węzła do
odbioru i przeprowadzenia prób technologicznych nastąpi prawdopodobnie już na
początku grudnia. Jest to możliwe, ponieważ
wykonawca staje na wysokości zadania angażując bardzo doświadczoną kadrę oraz duży
potencjał środków technicznych - mówi
Janusz Babczyński.
Cała inwestycja obejmuje również modernizację następujących węzłów w obiegu wodno-mułowym: klasyfikacja mułów
w hydrocyklonach przed flotacją, odwadnianie koncentratu mułowego w wirówkach

sedymentacyjnych oraz odwadnianie odpadów flotacyjnych w prasach komorowych. Dotychczas wykonawca zgodnie
z warunkami umowy przekazał już kopalni
do prób technologicznych i dalszego użytkowania dwa węzły: węzeł klasyfikacji mułów
w dwóch hydrocyklonach KREBSA (w dniu
30.03. br.), węzeł odwadniania koncentratu
mułowego w dwóch wirówkach sedymentacyjnych firmy DECANTER (w dniu 31.07.
br).
Zarówno hydrocyklony jak i wirówki sedymentacyjne zostały zainstalowane
w obiekcie kompleksowym, natomiast węzeł
odwadniania odpadów flotacyjnych zlokalizowano w nowo wybudowanym budynku
pras filtracyjnych w sąsiedztwie obiektu
kompleksowego. Uruchomienie zmodernizowanego zakładu przeróbczego powinno

przynieść efekty w postaci dwukrotnego
zwiększenia produkcji węgla wsadowego
oraz uzyskanie sporej nadwyżki z tytułu
sprzedaży węgla.
Realizacja tego zadania ściśle związana
jest z prowadzonymi na dole kopalni robotami górniczymi polegającymi na udostępnieniu nowych pokładów wysokojakościowego węgla ortokosowego typu 35, a obecny
układ technologiczny zakładu nie pozwala
na jego optymalne wzbogacanie. Zresztą
kopalnia w swoich planach ma dalszą rozbudowę tego zakładu, a dotychczas realizowana inwestycja jest tylko jej pierwszym
krokiem. Docelowo kopalnia Budryk będzie
znaczącym producentem najlepszych węgli
koksowych, których obecna podaż nie nadąża z zapotrzebowaniem rynku.

l

Dobre wiadomości z JSW SA
Ponad 1,4 miliarda
podatków i opłat
Od stycznia do września tego roku Jastrzębska Spółka odprowadziła ponad 1,4
miliarda złotych podatków i opłat, w tym
515 mln złotych podatku VAT i niemal 122
mln złotych podatku dochodowego od osób
fizycznych. Ponadto w ciągu dziewięciu
miesięcy 2010 roku Spółka przelała na konta urzędów skarbowych 148,9 mln złotych
podatku dochodowego od osób prawnych
oraz 68,4 mln złotych wpłaty z zysku.
Część pieniędzy wpłaconych z tytułu
podatków dochodowych trafia później do
gmin i powiatów w ślad za ich mieszkańcami. Gminne budżety zasiliło także 26,7
mln złotych podatku od nieruchomości

i środków transportowych (w tym 4,3 mln zł
spornego podatku od wyrobisk górniczych)
i prawie 11,9 mln złotych opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe 7,9 mln złotych opłaty
eksploatacyjnej spółka przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska.
Znaczącą pozycję kosztową stanowiły
też wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do końca
września było to 14,7 mln złotych. Kolejne 527
mln złotych pochłonęły składki przekazane
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a 0,8
mln złotych opłaty ekologiczne.
Podatki i opłaty odprowadzone już w tym
roku przez Jastrzębską Spółkę Węglową były
wyższe niż rok wcześniej, gdy wyniosły miliard złotych, o przeszło 400 mln złotych
– przede wszystkim ze względu na wzrost

przychodów ze sprzedaży węgla, a co za tym
idzie kilkakrotnie wyższy podatek VAT.

Grupa JSW
coraz większa
4 października Jastrzębskie Zakłady Remontowe, wchodzące w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kupiły
od Skarbu Państwa 43,31 procent udziałów
w Zakładach Remontów Mechanicznych
sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Pozostałe
udziały należą do Koksowni Przyjaźń sp.
z o.o., która również należy do grupy kapitałowej JSW SA.
Działania te są zgodne z założeniami
strategii rozwoju zakładów spółki, która

zakłada integrację i konsolidację przedsiębiorstw w celu stworzenia silnej grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynkach
międzynarodowych.
Sama Jastrzębska Spółka Węglowa jest
obecnie w trakcie realizacji procedury związanej z nabyciem od Skarbu Państwa 90,59
procent udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu
Zdroju. JSW ma już zagwarantowane prawo
wyłączności w prowadzeniu negocjacji w tej
sprawie.
PGWiR to firma o strategicznym znaczeniu dla spółki, gdyż zajmuje się między
innymi odprowadzaniem do Olzy, poprzez
system retencyjno – dozujący, wód słonych
z jej pięciu kopalń oraz z trzech kopalń należących do Kompanii Węglowej.
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