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Ekologiczne rozwiązanie 
problemu

Odpowiadając na potrzeby rynku 
kolejowego opracowaliśmy we 

współpracy z naukowcami 
technologię oczyszczania 

kamienia torowego pozwalającą na 
utratę statusu odpadu 

uzyskując pełnowartościowy produkt 
aktywny biologicznie.



Opis zapotrzebowania na technologie 
oczyszczania kamienia torowego

• 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska opub-
likowała pakiet regulacyjny „Fit for 55” stawia-
jąc w ten sposób ważny krok w kierunku ambit-
nej dekarbonizacji gospodarki i dążenia do 
neutralności gospodarczej. Dla transportu 
drogowego i elektromobilności najistotniejsze 
aspekty pakietu to zamiana AFID na AFIR oraz 
wprowadzenie nowych założeń do europejsk-
iego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(EU ETS). Kluczową informacją jest pełne 
ograniczenie rejestracji pojazdów spalinowych 
w Unii Europejskiej w 2035 r. Pakiet legislacy-
jny skierowany jest na ogólne zmniejszenie 
emisyjności w Unii Europejskiej o 55% do 2030 
r.
• Współczesny rynek usług kolejowych stoi 
przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na 
wzrastające potrzeby klientów w zakresie 
jakości świadczonych usług, stawiając 
jednocześnie czoła transportowi samocho-
dowemu. Dostęp do funduszy unijnych 
programów regionalnych oraz strategia rozwo-
ju kolei w Europie przyczynia się do wzrostu 
zamówień na prace związane z całą infrastruk-
turą kolejową. Stan infrastruktury kolejowej 
decyduje o jakości życia ludności, przejmując 
ładunki z innych rodzajów transportu. 
W projekcie Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu do 2030 roku przyjętego 
przez Ministerstwo Infrastruktury z dnia 9 listo-
pada 2018 roku występuje zapis dotyczący 
optymalizacji działania multimodalnych 
łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez 
większe wykorzystanie bardziej energoo-
szczędnych środków transportu. Jednym 
z tych środków transportu może okazać się 
kolej.

• Przewozy wykonywane transportem kole-
jowym są zdominowane przez ładunki masowe. 
Przeważają tutaj tradycyjne towary, takie jak: 
węgiel, ruda żelaza, zboża, nawozy, wyroby 
stalowe, materiały budowlane, produkty przet-
warzania ropy naftowej. Stanowią one ponad 
90% wszystkich ładunków obsługiwanych 
przez transport kolejowy.
• W Białej księdze1 wydanej w 2011 roku przez 
Komisję Europejską stwierdzono, że do 2030 
roku 30% drogowego transportu towarów na 
odległościach większych niż 300 km należy 
przenieść na inne środki transportu, np. kolej 
lub transport wodny, a do 2050 roku powinno to 
być ponad 50% tego typu transportu. W Białej 
księdze dodano, że aby ten cel został spełniony, 
musi nastąpić rozbudowa stosownej infrastruk-
tury oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we 
wszystkich państwach członkowskich, a także 
stworzenie do 2030 roku w pełni funkcjonalnej, 
ogólnounijnej, multimodalnej sieci bazowej 
TEN-T, a do 2050 roku osiągnięcie wysokiej 
jakości i przepustowości tej sieci, jak również 
stworzenie odpowiednich usług informacyjnych.



• Wprowadzenie rozwiązań systemowych 
może doprowadzić do wyrównania warunków 
konkurencyjności kolei z innymi gałęziami 
transportu, w tym przede wszystkim z trans- 
portem samochodowym. Aby wymagania te 
zostały spełnione, niezbędne jest pokonanie 
rozmaitych barier, które aktualnie występują na 
rynku kolejowym.
Kolej mocno liczy na pieniądze z nowego 
budżetu UE, w którym inwestycje w infrastruk-
turę kolejową tym razem będą mieć priorytet 
nad finansowaniem budowy dróg. Chce przy 
tym uniknąć inwestycyjnej przerwy na 
przełomie starej i nowej perspektywy. Spółka 
PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) już zapow-
iedziała ogłoszenie do końca 2021 r. co najm-
niej 60 przetargów o łącznej wartości ponad 17 
mld zł. Mają pozwolić zarówno na realizację 
przedsięwzięć z obecnego Krajowego Progra-
mu Kolejowego, jak i projektów już z finanso-
wania UE na lata 2021–2027. Plany obejmują 
m.in. modernizację kolejnego odcinka Rail 
Baltica (Białystok–Ełk), przebudowę trasy 
Giżycko–Kętrzyn– Kościerzyna–Kartuzy, kole-
jowej obwodnicy Poznania czy modernizację 
linii na Śląsku. Będzie również kilkaset prze-
targów na prace remontowe i bieżącego utrzy-
mania ruchu o wartości 650 mln zł, obejmujące 
całą sieć kolejową.

• Do 2023 roku PLK zrealizują 230 projektów 
i przebudują 9 tys. km torów, czyli połowę 
długości sieci kolejowej w Polsce, a następnie 
kolejne 4 tys.km do końca 2030 roku. Całość 
przyszłych inwestycji przewidziana jest na 
66 mld zł. Wymiana kamienia torowego przy 
założeniu zgodnie z przyjętymi przepisami obe-
jmuje wybranie kamienia wraz z warstwą 
nasypu gdzie 70 cm zajmuje kamień torowy, 
a 30 cm warstwa nasypu- obydwie warstwy 
w kodzie 17 05 07*
• Przy założeniach wymiarów z instrukcji 
ZASADY KONSTRUOWANIA NAWIERZCHNI 
I PODTORZA tworzy rynek dla przygotowanego 
w projekcie patentu sposobu oczyszczania 
kamienia torowego na w ilości około 100 mln ton 
w najbliższych 9 latach, tylko na terenie Polski. 
Problem ten dotyczy wszystkich państw człon-
kowskich Unii Europejskiej
•  Wraz z dużą ilością inwestycji prowadzonych 
w branżach: kolejowej, budowlanej  oraz 
drogowej obserwujemy duży popyt na kruszy-
wa. Możliwość wykorzystania w realizacjach 
oczyszczonego w zaprojektowanym procesie 
tłucznia jako materiału podsypkowego różnych 
fakcji jest rozwiązaniem ekologicznym 
oszczędzającym naturalne zasoby.



Ilość materiału do oczyszczenia oszacowaliśmy na podstawie 
informacji o rozpisanych przetargach i planowanych pracach 
w okresie najbliższych 9 lat na podstawie budowy podtorza

zgodnie z Instrukcją

Przekrój normalny toru- linia magistralna i pierwszorzędna jednotorowa na prostej

Przekrój normalny toru - linia magistralna i pierwszorzędna dwutorowa na prostej

podsypka tłuczniowa

torowisko podtorze

nawierzchnia:podkłady,przymocowanie i szyny



Opis zastrzeżonego 
środka i sposobu

• Środek i sposób przetwarzania materiałów sypkich, 
zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi do produktu 
aktywowanego biologicznie do zastosowań w pracach 
inżynieryjnych i rekultywacyjnych

• Przedmiotem wynalazku jest środek do przetwarzania materiałów 
sypkich pochodzących z torowisk, zawierających ponadnormatywne 
zawartości związków ropopochodnych, skażonych patogenami 
mikrobiologicznymi ( Enterococcus faecalis, Escherichia coli) w celu 
uzyskania pełnowartościowego produktu aktywowanego biolog-
icznie, przeznaczonego do zastosowań w pracach inżynieryjnych 
i rekultywacyjnych i sposób przetwarzania takich materiałów sypkich.

• Na obszarach wykorzystywanych jako nasypy kolejowe występuje 
skażenie różnego rodzaju substancjami min: ropy naftowej i produk-
tów jej przerobu, takich jak: benzyny, oleje napędowe, oleje synte-
tyczne i mineralne oraz środki smarowe, istnieje ryzyko
przeniknięcia tych substancji do ziemi rodzimej. W momencie pode-
jmowania prac inwestycyjnych lub remediacyjnych na tego typu tere-
nach, należy wymienić materiał skażony w kodzie 17 05 07*

• Obowiązujące akty prawne nakazują traktować materiały sypkie 
o charakterze gruntów z wykopów lub kruszyw, zanieczyszczone 
substancjami ropopochodnymi jako odpady, których ponowne wyko-
rzystanie może nastąpić po usunięciu z nich ponadnormatywnych 
ilości związków ropopochodnych. Przetwarzanie takie może w myśl 
obowiązujących zasad i przepisów odbywać się wyłącznie w instalac-
jach do tego celu przeznaczonych, stale związanych z gruntem.



• Najbardziej znaną, opisywaną powszechnie w literaturze metodą 
jest bioremediacja. Jest to technologia usuwania zanieczyszczeń 
w środowisku glebowym i wodnym, w której wykorzystywane są 
organizmy żywe (głównie mikroorganizmy, a wśród nich bakterie). 
Katalizują one procesy oczyszczania, niszczą lub przekształcają róż-
nego rodzaju zanieczyszczenia w formy mniej szkodliwe. Końcowymi 
produktami efektywnie przeprowadzonego procesu bioremediacji jest 
dwutlenek węgla i woda, a także nietoksyczne związki mogące być 
bez szkody przyswajane przez środowisko. Technologia ta opiera się 
na wykorzystaniu określonych gatunków mikroorganizmów, utleniają-
cych wielopierścieniowe węglowodory lub różnego rodzaju prepa-
ratów biochemicznych. Proces bioremediacji jest uwarunkowany 
zdolnością poszczególnych mikroorganizmów do asymilowania 
węgla z molekuł węglowodorowych podczas przemian biochem-
icznych.

• Sposób przetwarzania materiałów sypkich (np. kamieni i gruntów) 
w ramach niniejszego rozwiązania, zanieczyszczonych związkami 
ropopochodnymi, do produktu aktywowanego biologicznie do zasto-
sowań w pracach inżynieryjnych i rekultywacyjnych odbywa się 
w trzech etapach: przetwarzanie za pomocą preparatu PURGOFAST, 
płukanie oczyszczonego materiału ziarnowego, aplikacja materiału 
biologicznego BIOFAST

• Aby otrzymać finalnie zakładany produkt, który dzięki aplikacji mate-
riału biologicznego, będzie posiadał zdolność do dalszego degrad-
owania związków ropopochodnych np. podczas ponownego skaże-
nia substancjami, należy stworzyć odpowiednie warunki dla wzrostu 
wyselekcjonowanych kultur bakterii. Ponowne skażenie nowych na-
sypów, może następować substancjami, które migrują w gruntach 
z terenów przylegających do nasypów wykonywanych z opracowane-
go niniejszym sposobem produktu, lub w przypadku sytuacji awary-
jnych, Zdolność do dalszej degradacji związków ropopochodnych 
będzie cechą opracowanego produktu znacząco zwiększającą jego 
walory ekologiczne, ma to także istotne znaczenie w trakcie ubiegan-
ia się o decyzję w sprawie utraty statusu odpadu.
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Proces przetworzenia pozwalający 
na utratę statusu odpadu

Kamień torowy 
przed procesem

Kamień torowy 
po procesie



Według sposobu nadawa jaką mogą być wszelkie materiały 
sypkie w tym szczególnie grunty zanieczyszczone związkami 
ropopochodnymi podawane są do kosza zasypowego za 
pomocą ładowarki kołowej lub innego urządzenia podającego. 
Następnie nadawa za pomocą przenośnika taśmowego podawa-
na jest do separatora ziarnowego , w którym następuje rozdział 
ziaren na klasy ziarnowe 0-31,5 mm, oraz powyżej 31,5 mm. 
Nadawa w klasie ziarnowej powyżej 31,5 mm podawana jest za 
pomocą przenośnika taśmowego do reaktora frakcji gruboziarn-
istej , w którym następuje kontakt tej frakcji z preparatem Purgo-
fast zgodny z zaplanowanym procesem. Stężenie utrzymywane 
jest na stałym poziomie za pomocą układu pomiarowo – dozu-
jącego następnie proces płukania po procesie , osuszania i aplik-
acja preparatu BIOFAST zgodna z zaprojektowanym procesem 
opisanym w zgłoszeniu patentowym, pozwala na uzyskanie 
dwóch produktów bezpiecznych ekologicznie : kamienia do 
wykorzystania w drogownictwie, budownictwie, kolejnictwie oraz 
ziemi do wykorzystania w pracach inżynieryjno rekultywacyjnych

Wyniki badań kamienia torowego po procesie



al. Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa, skr. poczt. 203 
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Nasz znak: 
Wasz znak:
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POTWIERDZENIE

Urząd Patentowy RP stwierdza, że dnia 2021-10-30 przyjęto w formie elektronicznej wniosek o udzielenie
patentu na wynalazek:

Środek i sposób przetwarzania materiałów sypkich, zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi
do produktu aktywowanego biologicznie do zastosowań w pracach inżynieryjnych i rekultywacyjnych

Zgłoszenie oznaczono numerem:P.439367
[WIPO ST 10/C PL439367]

Zgłaszający: Małgorzata Kramarz, Bytom, Polska
Sebastian Adamek, Siemianowice Śląskie, Polska

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny UPRP.

Pouczenie:

1. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Urząd o każdej zmianie swojego adresu.
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 kpa).

2. O zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty
pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek
o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym (art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324).

3. W korespondencji należy powoływać się na nr P.439367.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w
Warszawie, adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 203;

2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, tel. bezpośredni
(022) 579 00 25, fax (022) 579 00 01, e-mail: iod@uprp.pl;
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