W kopalni „Piast” działa system hydromechanicznego czyszczenia chodników wodnych ZEKO S-70. Fot. Wojciech Wikarek

Nowe technologie w „Piaście”
Podstawowym zanieczyszczeniem wód dołowych są drobne części węgla,
powstałe w procesie mechanicznego urabiania
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Z kolei oczyszczona z hydrocyklonów woda
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