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Przed nami Dwudziesta Ósma  
Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Przed nami XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej – wydarzenie, które niezmiennie od prawie 

trzydziestu lat w końcu lutego jest podsumowaniem starego roku i ma za zadanie dostarczyć 

pozytywnej energii na rok kolejny. Wierzymy, że będzie lepszy, a wiedza i pomysły, którymi się 

wymieniamy w istotny sposób wpłyną na poprawę efektywności działania w różnych obszarach 

funkcjonowania branży górniczej dobywającej „skarby z podziemnych gór” jak mówi nasza 

ulubiona pieśń. 
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Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu „Ojczyzna” w roku 1952, 
kiedy to wydobywaliśmy 82 mln ton węgla i wyprodukowaliśmy 

niecałe 4 mln ton stali pisał:

Kraju mój, kraju barwny
pelargonii i malwy,
kraju węgla i stali,
i sosny i konwalii. 

W roku 2018 wydobyliśmy ponad 60 mln ton węgla, wyproduko-
waliśmy ponad 10 mln ton stali i w tej branży wróciliśmy do stosun-
kowo stabilnej sytuacji sprzed kryzysu 2007 roku. Oba kiedyś nie-
zwykle ważne wyznaczniki rozwoju gospodarczego dzisiaj już nie tak 
wiele znaczą. Węgla kamiennego, który odgrywa kluczową rolę jako 
nośnik energii wydobywamy z każdym rokiem coraz mniej. Rośnie 
zużycie energii i nieznacznie przekroczyło 171 TWh, przy rekordo-
wym imporcie 5,7 TWh, co oznacza kolejny wzrost w  stosunku do 
roku ubiegłego. Odnotujmy też rekordowy import węgla kamiennego 
na poziomie ponad 19 mln ton, co oznacza znaczący wzrost w sto-
sunku do roku ubiegłego. Wzrost wydobycia węgla kamiennego jest 
niewątpliwie pożądany, oszczędność energii wskazana, działania 
chroniące zasoby i powodujące lepsze ich wykorzystanie są nakazem 
chwili. I to wszystko może nastąpić dzięki wzrostowi wiedzy, o której 
niezwykle zajmująco pisze jeden z najciekawszych umysłów drugiej 
dekady XXI wieku Yuval Noah Harrari (Homo deus. Krótka historia 
jutra, Wydawnictwo Literackie Kraków, 2018), a  ponieważ akapit 
dotyczy też dwóch innych kluczowych obszarów będących w kręgu 
naszych zainteresowań cytuję go w całości – „Tradycyjne ujmowanie 
świata jako tortu o ustalonej wielkości zakłada, że w świecie są tylko 
dwa rodzaje zasobów: surowce i  energia. W  rzeczywistości są trzy 
rodzaje zasobów: surowce, energia i wiedza. Surowce i energia się 
wyczerpują – im więcej się ich zużywa, tym mniej się ich ma. Wiedza 
natomiast jest zasobem, który rośnie – im więcej się jej zużywa tym 
więcej się jej ma. Do tego, kiedy rośnie zasób wiedzy, można dzięki 
temu mieć również więcej surowców i energii”. I tą wiedzę mam na 
myśli. I tą drogą podążają ci, którzy postrzegają swoje szanse popra-
wy efektów działania górnictwa w dążeniu do górnictwa 4.0. To ko-
lejny rok, w którym podążamy za największymi innowacjami, które 
rodzą się poza branżą górniczą i pchają świat w szalonym tempie do 
przodu. 

Przed nami Sesja plenarna, podczas której wysłuchamy wystąpień 
odnoszących się do jednego z  największych wyzwań jakie staje na 
drodze rozwoju naszej cywilizacji, a mianowicie do zmiany klimatu. 
Temat ciągle budzący kontrowersje w Polsce również wśród najwięk-
szych dostojników w  państwie, chociaż świat tych wątpliwości nie 
ma, a skutki tych zmian są powszechnie znane. Przykładowo śred-
nia temperatura przy powierzchni Ziemi w roku 2017 wynosiła o 1,1 
C więcej niż za czasów preindustrialnych. Badania satelitarne dalej 
potwierdzają tendencje wzrostowe. Świat potrzebuje energii i ma jej 
ciągle za mało. W dalszym ciągu nie ma do niej dostępu ponad mi-
liard ludzi. Polska zużywa coraz więcej energii i notuje coraz większy 
jej niedobór, co pokrywa rosnącym importem. Pisząc o energii i jej 
niedoborze oraz perspektywach energetyki jądrowej w  Polsce, nie 
sposób nie zauważyć działań Szkoły, kiedy wydawało się, że jest ona 
tuż, tuż, a było to przecież przed kilkunastu laty. Ciągle aktualne jest 
stwierdzenie Stanisława Lema (Dylematy. Wydawnictwo Literac-

kie Kraków, 2003. Takie czasy.): „Ogólnie wniosek jest taki: ludzi na 
Ziemi będzie coraz więcej, tłok rośnie, zapotrzebowanie na energię 
także. Bez względu na to jaką postać energii użytkujemy, czy to wę-
glowodory płynne, czy gazowe, czy też nuklidy, zawsze pojawią się 
problemy”.

A my tymczasem przymierzamy się już do dwóch elektrowni ją-
drowych. Ostatnio w kręgu przyjaciół byłem autorem zaproszenia do 
dyskusji osoby, która problemy energetyki jądrowej na świecie zna, 
a jeszcze lepiej zna sytuację w Polsce. Prośba o prezentację perspek-
tyw energetyki jądrowej w Polsce została zastąpiona wystąpieniem, 
czy Polskę stać na energetykę jądrową? Wyszło, że nie za bardzo, bo 
to co za planowaliśmy może nas kosztować znacznie więcej, czy-
li w przypadku dwóch elektrowni nawet ponad 130 mld zł, a może 
nawet ponad 150 mld. Pozostaje nam żyć nadzieją, że wreszcie ruszy 
budowa, ale przedtem musimy rozwiązać problem, który nazywa się 
Elektrownia Ostrołęka o zapotrzebowaniu na węgiel rocznie 4,3 mln 
ton zapewnionym być może importem z … Rosji. Zostawmy jednak 
problemy energetyczne, tak jak i rosnące zapotrzebowanie na ener-
gię. Chociaż nie do końca, bo kilka problemów energetycznych po-
starają się nam rozwiązać pewnie szefowie najważniejszych spółek 
górniczych, w  tym KGHM Polska Miedź S.A., która zużywa prawie 
3 TWh energii rocznie. Bardzo zbliżona wielkość zapotrzebowania na 
energię będzie wkrótce generowana przez program elektromobilno-
ści przy obecności na rynku jednak mniejszej liczby samochodów, 
niż ta którą zaplanowaliśmy na 2025 rok. Niewątpliwie ciekawe będą 
wystąpienia prezentujące problemy energetyczne PGG SA, JSW S.A. 
czy LW Bogdanka S.A. 

Ta ostania zapisała kończący się rok dwoma rekordowymi wynika-
mi:- 820 m wydrążonego wyrobiska przygotowawczego w miesiącu 
i ponad 31 000 Mg ze ściany na dobę. Ten ostatni wynik został po-
przedzony równie imponującymi wynikami w dniach poprzedzają-
cych ten rezultat. Czyżby LW Bogdanka S.A. dokonała jakiejś przeło-
mowej innowacji, o którym to pojęciu w ostatnich latach tak głośno 
piszą najwybitniejsi specjaliści tej problematyki Clayton Christensen 
(Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
2010), Joshua Gans (Dylemat przełomowej innowacji, W-wa, 2018) 
czyli innowacji, która zmienia bieg rozwoju technologii, a  nawet 
całej gospodarki, prowadząc jednych do upadku, innych na wyżyny 
rozwoju. Niestety, jak już wiemy z przesłanych streszczeń, nie jest to 
wynik przełomowej technologii. Ja zawsze będę pamiętał wypowiedź 
jednego z kolegów ze Śląska, który po wizycie w Bogdance, a zmo-
bilizował go wówczas wynik drążenia wyrobiska przygotowawczego 
na znacznie niższym poziomie niż ten z końca ubiegłego roku, tak 
skomentował swoją wizytę: „Jurek, nie to złoże, ale i nie ten sprzęt, 
nie ta organizacja”. 

Wracając do tematyki Szkoły, to pragnę zwrócić uwagę na niezwy-
kle ciekawe warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę planowa-
nia i  harmonogramowania eksploatacji, analizy danych, zarządza-
nia majątkiem trwałym kopalń, czy doświadczeń KGHM w zakresie 
iZIPa, a także na sesje poświęcone tematyce górnictwa 4.0. Podąża-, a także na sesje poświęcone tematyce górnictwa 4.0. Podąża-
jąc wyjątkowo mozolnie w kierunku górnictwa 4.0, mamy na uwadze 
powiedzenie Marii Skłodowskiej–Curie – „Nauczono mnie, że droga 
wiodąca do postępu nie jest ani szybka ani prosta.” Mam nadzieję, że 
w trakcie licznych spotkań i dyskusji podczas XXVIII Szkoły Eksplo-
atacji Podziemnej uda nam się co nieco ją przyśpieszyć. 

Jerzy Kicki
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PONIEDZIAŁEK – 25.02.2019, HOTEL QUBUS
07:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

10:00 – 13:00 Sesja plenarna Sesja plenarna

13:00 – 14:00 Obiad Obiad

Sala A Sala B Sala C Sala D+E Sala H Sala G Piano

14:00 – 16:30 Nowe techniki i technologie w pod-
ziemnej eksploatacji złóż cz. I

Wyzwania techniczne jako skutek 
rosnącej skali zagrożeń naturalnych 

cz.I 

Górnictwo 4.0 – KGHM Formalnoprawne, techniczne i orga-
nizacyjne aspekty likwidacji kopalń

Od rozpoznania złoża do budowy 
kopalni 

CSR – górnictwo a jego otoczenie 
społeczne – szanse i wyzwania 

16:30 – 19:00 Górnictwo 4.0 JSW  
Górnictwo 4.0 LWB 

Wyzwania techniczne jako 
skutek rosnącej skali zagrożeń 

naturalnych cz.II

Panel kotwiowy – Quo Vadis „obu-
dowo kotwiowa”? 

Formalnoprawne, techniczne i orga-
nizacyjne aspekty likwidacji kopalń

Monitoring i raportowanie Doskonalenie systemów transportu 
urobku 

19:00 – 20:00 Kolacja Kolacja

20:00

„Wieczór promocyjny z okazji 25-lecia Elgór+Hansen 
Spektakl „”Wszystko o kobietach”” w reżyserii Pawła Szumca (aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)”

„Wieczór promocyjny z okazji 25-lecia Elgór+Hansen LOGO E+H 
Spektakl „Wszystko o kobietach” w reżyserii Pawła Szumca (aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)

WTOREK – 26.02.2019, HOTEL QUBUS, TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
8:00 – 9:00 Śniadanie Śniadanie

Sala A Sala B Sala C Sala D+E Sala H Sala G Piano

09:00 – 11:30 Planowanie i harmonogramowanie 
eksploatacji z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych

 

Wyzwania techniczne jako skutek 
rosnącej skali zagrożeń naturalnych 

cz.III 

 Warsztaty – System Zarządzania 
Infrastrukturą Produkcyjną (iZIP)

Dobre praktyki w wykonywaniu 
przecinek rozruchowych, technolo-

gicznych i likwidacyjnych

Specjalistyczne budownictwo 
podziemne cz. I 

 Warsztaty – Analiza danych Turniej Wiedzy Górniczej

 

11:30 – 14:00 Nowe techniki i technologie w pod-
ziemnej eksploatacji złóż cz. II 

Poprawa efektywności procesów 
produkcyjnych

 

Warsztaty – System Zarządzania 
Infrastrukturą Produkcyjną (iZIP) 

Dobre praktyki w wykonywaniu 
przecinek rozruchowych, technolo-

gicznych i likwidacyjnych cz. II

Specjalistyczne budownictwo pod-
ziemne cz. II 

 Warsztaty – Analiza danych

14:00 – 15:00 Obiad Obiad

15:00 – 16:00 Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego

16:00 – 16:10 „Górniczy sojusz po nowoczesność”  
– podpisanie listu intencyjnego JSW SA, KGHM Polska Miedź SA, LW Bogdanka SA

„Górniczy sojusz po nowoczesność”  
– podpisanie listu intencyjnego JSW SA, KGHM Polska Miedź SA, LW Bogdanka SA

16:10 – 17:00
 

Panel dyskusyjny  
„Strategie przedsiębiorstw 

górniczych”

Panel dyskusyjny  
„Strategie przedsiębiorstw  

górniczych”

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

17:30 – 19:00 Raporty branżowe i Gala Konkursowa Raporty branżowe i Gala Konkursowa

19:00 – 20:00 Spektakl „Zahipnotyzuj mnie – Piosenki Zygmunta Koniecznego” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej 
(aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)

Spektakl „Zahipnotyzuj mnie – Piosenki Zygmunta Koniecznego” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej  
(aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)

ŚRODA – 27.02.2019, HOTEL QUBUS
8:00 – 9:00 Śniadanie Śniadanie

Sala A Sala B Sala C Sala D+E Sala H Sala G Piano

09:00 – 10:30 IMF Coal Mine Methane  
as a Valuable Energy Source

Warsztaty z zakresu systemu Utrzy-
mania Ruchu na przykładzie syste-

mu ABB Ellipse

Warsztaty: Modelowanie złóż na 
przykładzie MineScape

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 IMF Coal Mine Methane  
as a Valuable Energy Source

Warsztaty z zakresu systemu Utrzy-
mania Ruchu na przykładzie syste-

mu ABB Ellipse

Warsztaty: Modelowanie złóż na 
przykładzie MineScape ABB 

13:00  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników
       

RAMOWY PROGRAM XXVIII SZKOŁY EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
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PONIEDZIAŁEK – 25.02.2019, HOTEL QUBUS
07:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

10:00 – 13:00 Sesja plenarna Sesja plenarna

13:00 – 14:00 Obiad Obiad

Sala A Sala B Sala C Sala D+E Sala H Sala G Piano

14:00 – 16:30 Nowe techniki i technologie w pod-
ziemnej eksploatacji złóż cz. I

Wyzwania techniczne jako skutek 
rosnącej skali zagrożeń naturalnych 

cz.I 

Górnictwo 4.0 – KGHM Formalnoprawne, techniczne i orga-
nizacyjne aspekty likwidacji kopalń

Od rozpoznania złoża do budowy 
kopalni 

CSR – górnictwo a jego otoczenie 
społeczne – szanse i wyzwania 

16:30 – 19:00 Górnictwo 4.0 JSW  
Górnictwo 4.0 LWB 

Wyzwania techniczne jako 
skutek rosnącej skali zagrożeń 

naturalnych cz.II

Panel kotwiowy – Quo Vadis „obu-
dowo kotwiowa”? 

Formalnoprawne, techniczne i orga-
nizacyjne aspekty likwidacji kopalń

Monitoring i raportowanie Doskonalenie systemów transportu 
urobku 

19:00 – 20:00 Kolacja Kolacja

20:00

„Wieczór promocyjny z okazji 25-lecia Elgór+Hansen 
Spektakl „”Wszystko o kobietach”” w reżyserii Pawła Szumca (aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)”

„Wieczór promocyjny z okazji 25-lecia Elgór+Hansen LOGO E+H 
Spektakl „Wszystko o kobietach” w reżyserii Pawła Szumca (aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)

WTOREK – 26.02.2019, HOTEL QUBUS, TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO
8:00 – 9:00 Śniadanie Śniadanie

Sala A Sala B Sala C Sala D+E Sala H Sala G Piano

09:00 – 11:30 Planowanie i harmonogramowanie 
eksploatacji z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych

 

Wyzwania techniczne jako skutek 
rosnącej skali zagrożeń naturalnych 

cz.III 

 Warsztaty – System Zarządzania 
Infrastrukturą Produkcyjną (iZIP)

Dobre praktyki w wykonywaniu 
przecinek rozruchowych, technolo-

gicznych i likwidacyjnych

Specjalistyczne budownictwo 
podziemne cz. I 

 Warsztaty – Analiza danych Turniej Wiedzy Górniczej

 

11:30 – 14:00 Nowe techniki i technologie w pod-
ziemnej eksploatacji złóż cz. II 

Poprawa efektywności procesów 
produkcyjnych

 

Warsztaty – System Zarządzania 
Infrastrukturą Produkcyjną (iZIP) 

Dobre praktyki w wykonywaniu 
przecinek rozruchowych, technolo-

gicznych i likwidacyjnych cz. II

Specjalistyczne budownictwo pod-
ziemne cz. II 

 Warsztaty – Analiza danych

14:00 – 15:00 Obiad Obiad

15:00 – 16:00 Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego

16:00 – 16:10 „Górniczy sojusz po nowoczesność”  
– podpisanie listu intencyjnego JSW SA, KGHM Polska Miedź SA, LW Bogdanka SA

„Górniczy sojusz po nowoczesność”  
– podpisanie listu intencyjnego JSW SA, KGHM Polska Miedź SA, LW Bogdanka SA

16:10 – 17:00
 

Panel dyskusyjny  
„Strategie przedsiębiorstw 

górniczych”

Panel dyskusyjny  
„Strategie przedsiębiorstw  

górniczych”

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

17:30 – 19:00 Raporty branżowe i Gala Konkursowa Raporty branżowe i Gala Konkursowa

19:00 – 20:00 Spektakl „Zahipnotyzuj mnie – Piosenki Zygmunta Koniecznego” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej 
(aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)

Spektakl „Zahipnotyzuj mnie – Piosenki Zygmunta Koniecznego” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej  
(aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)

ŚRODA – 27.02.2019, HOTEL QUBUS
8:00 – 9:00 Śniadanie Śniadanie

Sala A Sala B Sala C Sala D+E Sala H Sala G Piano

09:00 – 10:30 IMF Coal Mine Methane  
as a Valuable Energy Source

Warsztaty z zakresu systemu Utrzy-
mania Ruchu na przykładzie syste-

mu ABB Ellipse

Warsztaty: Modelowanie złóż na 
przykładzie MineScape

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 IMF Coal Mine Methane  
as a Valuable Energy Source

Warsztaty z zakresu systemu Utrzy-
mania Ruchu na przykładzie syste-

mu ABB Ellipse

Warsztaty: Modelowanie złóż na 
przykładzie MineScape ABB 

13:00  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników  Zakończenie konferencji – wyjazd uczestników
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W  związku z  gwałtownie rosnącymi mocami obliczeniowymi 
komputerów oraz rozwojem ich możliwości analitycznych świa-
towy przemysł wdraża szereg rozwiązań skupionych pod ideą 
Przemysłu 4.0. Pojęcie to oznacza wykorzystanie połączeń siecio-
wych do integracji procesów i systemów produkcyjnych, wymiany 
między nimi informacji, a w konsekwencji samoistnego uczenia się 
i doskonalenia pracy maszyn biorących udział w procesie wytwór-
czym.

Polskie przedsiębiorstwa górnicze poszukują rozwiązań po-
zwalających na zwiększenie produktywności wydobycia, a  także 
sprawne reagowanie na zdarzenia występujące w zakładzie. Dla-
tego również one sięgają do wspomnianej idei, wprowadzając ją 
pod postacią Górnictwa 4.0. W tym celu wdrażane są nowoczesne 
systemy analizy danych archiwalnych i  gromadzonych w  czasie 
rzeczywistym. Możliwe jest to wtedy, gdy poszczególne procesy 
czy maszyny są odpowiednio oczujnikowane dla pozyskania infor-
macji o  ich stanie i  funkcjonowaniu. Wprowadzana jest również 
automatyzacja procesów składających się na eksploatację. Dobie-
rając odpowiednio maszyny i  urządzenia tworzy się kompleksy, 
które mechanizują i automatyzują czynności wybierania. Obsługa 
tych kompleksów sprowadza się głównie do nadzorowania pra-
cy tych maszyn i  ingerowania w  ich działanie w  momencie wy-

stąpienia zakłócenia spowodowanego czynnikiem lub czynnikami 
niezdefiniowanymi.

W  polskim górnictwie, tak podziemnym jak i  odkrywkowym, 
proces odsuwania ludzi od miejsc o  dużych i  różnorodnych za-
grożeniach, a  tym samym niebezpiecznych, realizowany jest eta-
pami. Najpierw tworzone są maszyny mogące pracować w trybie 
sterowania lokalnego, następnie zdalnego, a  docelowo w  trybie 
automatycznym. Wymagane jest wtedy wykorzystanie różnego 
rodzaju przetworników, które sprzężone ze sterownikiem czy też 
sterownikami umożliwiają funkcjonowanie pojedynczych maszyn 
lub kompleksów w cyklu automatycznym.

Przykładem tego typu rozwiązań są ścianowe kompleksy stru-
gowe, czy też w mniejszej liczbie kombajnowe, chodnikowe oraz 
szybowe. Również inne czynności realizowane w  procesie wy-
bierania są automatyzowane (wiercenie, kotwienie), a  maszyny 
wyposażane są w układy pozwalające na ich pracę automatyczną 
i autonomiczną. Oczywiście wprowadzanie tych rozwiązań napo-
tyka na różnego rodzaju bariery i ograniczenia związane z mental-
nością obsługi oraz warunkami górniczo-geologicznymi. Wymiana 
informacji, wiedzy oraz doświadczeń związanych z cyfryzacją pro-
cesów wybierania jest celem sesji „Górnictwo 4.0”.

GÓRNICTWO 4.0
SESJA POD PATRONATEM JSW SA i LW BOGDANKA S.A.
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Program Górnictwo 4.0 obejmuje zagadnienia związane z wpro-
wadzaniem nowoczesnych technik oraz zwiększaniem efektywno-
ści i rentowności w przedsiębiorstwach działających w branży gór-
niczej w Polsce. Celem sesji Górnictwo 4.0 jest zaprezentowanie 
aktualnie prowadzonych działań w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Podczas sesji zostaną 

poruszone różne aspekty wdrażania programu, dotyczące m.in.: 
zarządzania infrastrukturą techniczną w celu wsparcia procesów 
biznesowych, koncepcji prowadzenia wielowymiarowych analiz 
danych, wykorzystania informacji z systemów utrzymania ruchu, 
analizy danych produkcyjnych w systemie zarządzania eksploata-
cją złoża oraz monitoringu osiadania terenu.

GÓRNICTWO 4.0
SESJA POD PATRONATEM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Obrady sesji odbędą się w dniu 25.02.2019 r. w godzinach popołudniowych, w hotelu Qubus
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Zapraszamy do udziału w  sesji, która będzie kontynuacją te-
matyki likwidacji kopalń podjętej w  ramach Polskiego Kongresu 
Górniczego w  2017 roku. Tym razem jednak sesja będzie miała 
charakter szerokiej prezentacji działań realizowanych przez Spółkę 
Restrukturyzacji Kopalń.

Proces restrukturyzacji polskiego przemysłu górnictwa węgla 
kamiennego trwający nieustannie już od trzech dekad z pewno-
ścią w  najbliższych latach ulegnie przyspieszeniu, co wydaje się 
nieuchronnym w świetle ustaleń dokonanych w grudniu 2018 roku 
podczas szczytu klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach. Szcze-
gólnego znaczenia, wobec tego faktu, nabierać będzie działalność 
związana z  zamykaniem kopalń, której końcowym etapem jest 
przywrócenie terenów pogórniczych lokalnym społecznościom. 
Proces przywracania tych terenów naturze rozpoczyna się od 
decyzji o zamknięciu kopalni i  jej przekazaniu w struktury Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, która sukcesywnie realizuje kolejne eta-
py tego procesu. W momencie przejęcia kopalni SRK opracowu-
je program likwidacji zakładu, który składa się z części rzeczowej 
i  finansowej. Wszystkie kolejne działania są podejmowane na 
podstawie tego programu. Obejmuje on likwidację dołu kopalni, 
infrastruktury powierzchniowej, w tym wyburzenia obiektów i bu-
dynków, likwidację szkód górniczych oraz rekultywację terenów 
pokopalnianych. To kompleksowy i skomplikowany proces, który 
wymaga ścisłej współpracy z kilkudziesięcioma gminami. W chwili 
obecnej SRK prowadzi likwidację 20 oddziałów, nadzoruje proces 

odwadniania kopalń poprzez Centralny Zakład Odwadniania Ko-
palń a także administruje prawie 30 000 mieszkań przejętych wraz 
ze strukturami likwidowanych kopalń.

Jednakże, jak mówił podczas COP24 w Katowicach Jacek Szu-
ścik, wiceprezes SRK ds. likwidacji kopalń i ochrony środowiska: 
„Głównym zadaniem SRK jest przywrócenie terenów pogórniczych 
naturze. Rekultywacja hałd, zwałowisk czy terenów, gdzie wystą-
piły osiadania i zalania mają za cel uzyskanie efektu ekologicznego. 
W przypadku hałd celem jest albo ich rozebranie, wtedy materiał 
jest sprzedawany, albo zagospodarowywanie na punkty krajobra-
zowe. Do tej pory sprzedawaliśmy same hałdy, a teren zostawał 
nasz. Teraz chcemy zmienić ten model. Ma to również związek ze 
zmianą podejścia do funkcjonowania SRK. Chcemy realizować na-
sze działania bardziej biznesowo. Chodzi o  to, żeby SRK oprócz 
otrzymywania dotacji ze Skarbu Państwa w większym zakresie niż 
dotychczas, starała się powiększać swoje przychody. Jednym z ta-
kich sposobów jest właśnie próba sprzedaży hałd razem z  tere-
nem. Do takiego zbycia przygotowujemy np. hałdę Krupiński. Dzię-
ki temu nie tylko zwiększamy przychód, ale również zmniejszymy 
w przyszłości koszty wynikające z obowiązku płacenia podatków 
za ten teren”.

O tych oraz innych interesujących aspektach działalności SRK na 
niwie likwidacji kopalń i rekultywacji terenów pogórniczych usły-
szymy podczas obrad sesji traktującej o tej tematyce, która odbę-
dzie się podczas XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

FORMALNOPRAWNE ASPEKTY LIKWIDACJI KOPALŃ
SESJA POD PATRONATEM SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

Obrady sesji odbędą się w dniu 25.02.2019 r. w godzinach popołudniowych, w hotelu Qubus
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Tegoroczna sesja dotycząca zwyczajowo budownictwa wyro-
bisk udostępniających zostanie rozszerzona o dodatkowe zagad-
nienia. W ramach sesji przedstawiona będzie tematyka związana 
nie tylko z realizacją oraz funkcjonowaniem obiektów szybowych, 
ale również wykonawstwem i wyposażeniem wielkogabarytowych 
budowli podziemnych.

Planowane są wystąpienia związane zarówno z bieżącymi dzia-
łaniami, których celem jest utrzymanie ruchu, jak i referaty opi-
sujące perspektywy rozwoju tej dziedziny górnictwa oraz nowe 
technologie.

Tematyka sesji:
•  nowoczesne urządzenia dla poprawy bezpieczeństwa przy 

pracach w szybach i zbiornikach,
•  podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem pro-

cesów głębienia i obudów szybów,
•  uwarunkowania geologiczno-hydrogeologiczne oraz tech-

niczne budowy kubaturowych obiektów podziemnych,
•  wzmocnienie i naprawa obudowy,
•  kierunki działań w zakresie unowocześnienia prowadzenia 

naczyń wyciągowych,
•  likwidacja szybów,
•  perspektywy budowy nowych poziomów wydobywczych.

SPECJALISTYCZNE BUDOWNICTWO PODZIEMNE
SESJA POD PATRONATEM PBSZ i VICTAULIC

Obrady sesji odbędą się w dniu 26.02.2019 r. w godzinach porannych, w hotelu Qubus



ŁĄCZNIKI
WYSOKOCIŚNIENIOWE

Zalety:

• Waga łącznika typ 808 DN300 48kg – waga kołnierzy wraz ze śrubami to około 
130kg
• Pod jednym łącznikiem typ 808 DN300 można podwiesić do 130 ton instalacji
• Elastyczność, pozwala na ruch liniowy i odchylenie kątowe
• Szybki montaż i demontaż
• Wykonanie połączenia dwóch rur DN300 to tylko 2-3 minuty
• Brak konieczności prześwietlania spoin

TYP 808

© 2017 VICTAULIC COMPANY. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Specjalista ds. górniczych
Miłosz Sudoł
milosz.sudol@victaulic.com
+48 691 052 833 

ŁĄCZNIKI
WYSOKOCIŚNIENIOWE

HP-70ES
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W ramach sesji poruszone zostaną tematy związane m.in. z:
• możliwościami zastosowania w polskim górnictwie specjal-

nych, zmodyfikowanych obudów łukowo-podatnych dedy-
kowanych dla trudnych warunków głębokich kopalń,

• aspektami technologicznymi drążenia wyrobisk koryta-
rzowych w  obudowie kotwowej i  kotwowo-podporowej 
w warunkach polskich kopalń,

• doświadczeniami ze stosowania obudów spłaszczonych 
przy drążeniu przecinek ścianowych, także w  aspekcie 
ekonomicznym oraz poprawy bezpieczeństwa pracy przy 
zbrojeniu i uruchamianiu ścian w warunkach polskich ko-
palń węgla kamiennego,

• przykładami zastosowania zaawansowanej mechanizacji 
przy drążeniu wyrobisk korytarzowych wykonywanych 
w obudowach spłaszczonych,

• aspektami geomechanicznymi projektowania przecinek 
ścianowych w warunkach eksploatacji pokładów grubych 
z podziałem na warstwy,

• wynikami badań wytrzymałościowych ciężkich kształtow-
ników korytkowych oraz badań stanowiskowych odrzwi 
przykotwianych i  nieprzykotwianych obudowy przecinek 
ścianowych,

• przyczynami występowania zawałów w  wyrobiskach 
w obudowie niesymetrycznej.

DOBRE PRAKTYKI W WYKONYWANIU PRZECINEK 
ROZRUCHOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH I LIKWIDACYJNYCH

SESJA POD PATRONATEM PGG S.A.
Obrady sesji odbędą się w dniu 25.02.2019 r. w godzinach popołudniowych, w hotelu Qubus
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Systemy transportowe kopalni stanowią nieodłączny składnik 
systemów maszynowych każdej kopalni, a  można nawet śmiało 
powiedzieć, że systemy transportu urobku pojawiły się w kopal-
niach na długo przed pojawieniem się w nich maszyn. O znaczeniu 
transportu kopalnianego może świadczyć to, iż nikt rozsądny nie 
zakwestionuje porównania systemów transportowych kopalni do 
krwioobiegu jaki posiada większość żywych organizmów. 

Podobnie jak w przypadku człowieka, sprawny układ krwiono-
śny istotnie wpływa na jego zdrowie i życie, tak efektywne przeno-
szenie urządzeń, ludzi i urobku może zdecydować o pozytywnym 

wyniku ekonomicznym kopalni. Wraz z rozwojem i zmianą struk-
tury kopalń zmieniają się zadania transportowe. Wydłużają się od-
ległości od przodków eksploatacyjnych, komplikuje się struktura 
sieci transportowych, rośnie liczba urządzeń i wzrastają wymaga-
nia wobec systemu transportu. Ale nadchodzący czas przynosi nie 
tylko nowe problemy, podsuwa też nowe rozwiązania. Rozwój sys-
temów automatyki, urządzeń monitorujących, a także komputero-
wych programów symulujących pracę urządzeń transportowych, 
pozwala na podejmowanie nowych wyzwań i  poszukiwanie no-
wych rozwiązań, których przedstawienie jest celem niniejszej sesji. 

DOSKONALENIE SYSTEMÓW TRANSPORTU UROBKU
Obrady sesji odbędą się w dniu 25.02.2019 r. w godzinach popołudniowych, w hotelu Qubus
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W ramach XXVIII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej będzie 
miała miejsce sesja traktująca o całym procesie budowy kopalni, 
począwszy od rozpoznania złoża poprzez budowę modelu geolo-
gicznego złoża, ocenę ilościową i jakościową bazy zasobowej aż do 
wszelkich starań inwestorów związanych z pozyskaniem koncesji 
na wydobycie kopaliny ze złoża.

Inspiracją do zorganizowania sesji o  takiej tematyce były dwa 
wydarzenia, które rzutują na przyszłość polskiego górnictwa, 
głównie węgla kamiennego. Pierwszym z  nich jest ogłoszony 
końcem 2017 roku rządowy „Program dla Śląska” – jeden z klu-
czowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju. Przewiduje on na terenie GZW m.in. budowę 
– odtworzenie kopalni węgla koksowego oraz 
kopalni węgla energetycznego. Drugą inspiracją, 
która koresponduje z  rządowymi planami uru-
chomienia nowych kopalń, jest rekordowy import 
węgla do Polski – głównie energetycznego z Ro-
sji. Według danych Eurostatu od stycznia do paź-
dziernika 2018 roku do Polski trafiło około 16,2 
mln ton węgla, co pozwala twierdzić, że w całym 
ubiegłym roku import tego surowca wyniesie 
18‑19 mln ton. Dzieje się tak na skutek proble-
mów z  utrzymaniem poziomu produkcji przez 
polskie spółki wydobywcze, co jest z pewnością 
konsekwencją zahamowania inwestycji w sekto-
rze wydobywczym w ostatnich latach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem trudnego dla górnictwa 
okresu 2014‑2016.

W  czasie obrad sesji zostaną przedstawio-
ne referaty dotyczące trwającego w  kopalniach 

JSW S.A. wdrożenia nowoczesnych rozwiązań IT z  zakresu mo-
delowania złóż oraz projektowania i harmonogramowania proce-
su produkcji (m.in. referat poruszający problematykę trwającego 
rozpoznania i modelowania złoża Bzie‑Dębina Zachód). Prelegenci 
podzielą się z  uczestnikami sesji wybranymi zagadnieniami pro-
jektowania górniczego na przykładzie O/ZG „Rudna”, a także pro-
blematyką związaną z  projektem podziemnej eksploatacji łupka 
bitumicznego w Estonii. W trakcie panelu „Od rozpoznania złoża 
do budowy kopalni” zostanie również zaprezentowany proces po-
zyskania koncesji na wydobycie kopaliny ze złoża widziany z per-
spektywy zagranicznych inwestorów.

OD ROZPOZNANIA ZŁOŻA DO BUDOWY KOPALNI
Obrady sesji odbędą się w dniu 25.02.2019 r. w godzinach popołudniowych, w hotelu Qubus
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Proces planowania produkcji górniczej to jedno z  najbardziej 
złożonych zadań stojących przed pracownikami kopalni. Inżyniero-
wie muszą brać pod uwagę szereg czynników, jak warunki geolo-
giczne, parametry jakościowe złoża, potencjalne obniżenia terenu 
czy możliwości wentylacyjne. Dodatkowo ograniczona informacja 
geologiczna oraz powodujące opóźnienia zdarzenia losowe wyma-
gają wprowadzania do planów ciągłych korekt. W związku z tym 
wiodący przedsiębiorcy górniczy na świecie opierają planowanie 
na trójwymiarowych modelach złoża oraz wyrobisk górniczych po-
łączonych z dynamicznie tworzonymi harmonogramami. 

Sytuacja rynkowa polskiego górnictwa wymaga od przedsiębior-
ców optymalizacji procesu produkcyjnego poprzez dostarczenie nie 
tylko przewidywalnych wolumenów wydobycia, ale także stabil-
nych parametrów jakościowych urobku. W osiągnięciu tych celów 

pomóc mogą dedykowane planowaniu systemy informatyczne. 
Rozwiązania takie pozwalają na usprawnienie planowania poprzez 
dostarczanie czytelnej informacji geologicznej, możliwość przygo-
towania wielu wariantów eksploatacji i wpływu podjętych decyzji 
na poszczególne jej parametry, a także szybkie reagowanie na wy-
stępujące zmiany warunków geologicznych lub ekonomicznych. 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej już od lat promuje ideę infor-
matyzacji górnictwa. Polskie spółki górnicze coraz szerzej otwie-
rają się na rozwiązania informatyczne wspierające wiele aspektów 
produkcji górniczej, między innymi wprowadzając nowoczesne 
systemy planowania i harmonogramowania produkcji. Podczas se-
sji poddane dyskusji zostaną doświadczenia polskich spółek w za-
kresie prowadzenia wdrożeń tego typu systemów oraz związane 
z nimi korzyści, możliwości i ograniczenia. 

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE EKSPLOATACJI 
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

SESJA POD PATRONATEM ABB i DESWIK
Obrady sesji odbędą się w dniu 26.02.2019 r. w godzinach 9:00 – 11:30, w hotelu Qubus
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Prowadzenie eksploatacji w polskich kopalniach wiąże się z wy-
stępowaniem wielu zagrożeń naturalnych i  technicznych. Przed 
przystąpieniem do projektowania eksploatacji w nowej partii nale-
ży rozpoznać stan zagrożeń naturalnych, które stanowią podstawę 
do opracowania projektu koncepcyjnego eksploatacji złoża. Roz-
poznawanie i  zwalczanie zagrożeń naturalnych wymaga stoso-
wania zarówno nowoczesnych technik, technologii, urządzeń oraz 
maszyn, a także dobrej znajomości i umiejętności posługiwania się 
odpowiednią wiedzą.

Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje się trudnymi wa-
runkami geologiczno‑górniczymi oraz występowaniem zagrożeń:

• metanowego,
• wybuchem pyłu węglowego,
• tąpaniami, zawałami,
• pożarowego,
• wodnego,
• wyrzutami gazów i skał,
• klimatycznego.
W obradach sesji przedstawiony będzie wpływ występujących 

zagrożeń aerologicznych na bezpieczeństwo prowadzenia eksplo-
atacji w kopalniach węgla kamiennego. Najbardziej niebezpieczne 

w skutkach są zdarzenia spowodowane zagrożeniem metanowym, 
pożarowym oraz tąpaniami. Przebieg tych zdarzeń charakteryzuje 
się dużą dynamiką występowania danego zjawiska powodującego 
niejednokrotnie skutki o charakterze katastrofalnym.

Zwiększająca się głębokość prowadzenia eksploatacji przy-
czynia się do wzrostu skali występujących zagrożeń naturalnych. 
Wraz ze wzrostem głębokości mamy do czynienia ze wzrostem ilo-
ści wydzielającego się metanu, wzrostem temperatury pierwotnej 
skał co pociąga za sobą pogorszenie się warunków klimatycznych 
i wzrost zagrożenia pożarami endogenicznymi.

Temperatura krytyczna po której następuje proces szybkiego 
utleniania węgla wynosi od 60 do 80°C dla polskich węgli. Po prze-
kroczeniu tej temperatury przy niekorzystnym sposobie eksploata-
cji i wentylacji ściany może dojść do powstania pożaru endogenicz-
nego. W niektórych kopalniach planuje się w najbliższych latach 
prowadzenie eksploatacji na głębokości około 1250 m, gdzie tem-
peratura pierwotna dochodzi do 52°C.

Dlatego też bardzo istotna jest wymiana myśli technicznej i pro-
wadzenia badań nad zwalczaniem zagrożeń aerologicznych w tym 
zagrożenia pożarowego, metanowego i klimatycznego.

WYZWANIA TECHNICZNE JAKO SKUTEK ROSNĄCEJ SKALI 
ZAGROŻEŃ NATURALNYCH

Obrady sesji odbędą się w dniu 25.02.2019 r. w godzinach popołudniowych  
oraz w dniu 26.02.2019 w godzinach porannych, w hotelu Qubus
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Obudowa kotwowa stanowiąca zabezpieczenie wyrobisk kory-
tarzowych tzw. „pierwszego wyboru” w podziemnych zakładach 
górniczych węgla kamiennego i rud metali stosowana jest niemal 
na całym świecie. W polskich zakładach górniczych wydobywają-
cych rudy miedzi, cynku i ołowiu jest ona podstawowym sposo-
bem zabezpieczenia stateczności wyrobisk stosowanym z powo-
dzeniem od lat.

W warunkach polskich kopalń węgla kamiennego, szczególnie 
w dobie kryzysu i ciągłej optymalizacji kosztów wydobycia, a także 
utrzymującego się od lat spadkowego trendu wielkości produkcji, 
w niedługim czasie obudowa kotwowa stać się może zarówno ko-
niecznością podyktowaną względami ekonomicznymi, jak i szansą 
zwiększenia efektywności drążenia wyrobisk przygotowawczych.

Wieloletnie wysiłki organizatorów i  uczestników Szkoły Eks-
ploatacji Podziemnej, związane z  promowaniem idei szerokiego 

stosowania samodzielnej obudowy kotwowej, doprowadziły do 
szerokiej dyskusji ww. tematyki w trakcie obrad poprzednich edy-
cji Szkoły.

Niemal każdego roku temat obudowy kotwowej był poruszany 
przez prelegentów w  ramach różnych sesji tematycznych, nato-
miast po raz piąty, w dwudziestoośmioletniej historii Szkoły, za-
gadnieniu stosowania obudowy kotwowej zostanie poświęcona 
dedykowana sesja.

W programie tegorocznej XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziem-
nej przewidziany jest panel dyskusyjny pt. „Quo vadis obudowo 
kotwowa?”, mający w zamierzeniu w sposób szczególny poruszyć 
zagadnienie wykorzystania obudowy kotwowej w  warunkach 
wdrożenia kombajnu typu Bolter Miner w KWK „Budryk”. Mode-
ratorem dyskusji będzie Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa 
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek.

QUO VADIS „OBUDOWO KOTWOWA”? 
SESJA POD PATRONATEM KOMATSU

Obrady sesji odbędą się w dniu 25.02.2019 r. w godzinach popołudniowych, w hotelu Qubus
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Z okazji 25-lecia obecności na rynku Firma Elgór+Hansen 
zaprasza na wieczór promocyjny połączony ze spektaklem 
pt. „Wszystko o kobietach” w wykonaniu aktorek teatru 
Ludowego z Krakowa.  
25.02.2019 r. sala D+E

„Wszystko o kobietach”,  
naga prawda bez tabu 
i tajemnic

Marta Bizoń, Magdalena Nieć i  Beata Schimscheiner wcielając 
się w różne postaci kobiece na różnych etapach życia i  zaawanso-
wania wiekowego, ukazują nagą prawdę i  mówią tekstem Gavrana 
dosłownie „wszystko o kobietach”. Całość zbudowana została za po-
mocą krótkich historii, które przeplatając się z sobą, ukazują pełnię 
bycia kobietą. Na oczach widzów Teatru Ludowego zostają zdema-
skowane wszystkie wady, bolączki i problemy, z którymi boryka się 
na co dzień przynajmniej 50% populacji. Spektakl składa się z pięciu 
historii, więc akcja rozgrywa się w wielu miejscach, między innymi 
w przedszkolu, w kawiarni, na pogrzebie, czy w domu starców. Opo-
wieści te przeplatając się, tworzą pełny obraz kobiecości. Na scenie 
jednak nie ma bałaganu. W  tle widzimy trzy szafy, których prze-
kręcenie symbolizuje zmianę scenografii i przeniesienie się w inny 
wątek. Dzięki temu reżyser (Paweł Szumiec) zachowuje porządek 
w tej sztuce. Oprócz tego widzimy także kilka krzeseł i dwa stoły – 
scenografia raczej nie przytłacza. Muzyka, 
oddzielając poszczególne historie od siebie, 
wprowadza nas w ich klimat, jednak w nie-
których momentach wydaje się być nie pa-
sująca i na tyle banalna, że raczej nie przy-
kuwa uwagi widzów. Obserwując, bardzo 
dobrą grę aktorek widzimy całą gamę relacji, 
jakie zachodzą między kobietami. Bohaterki 
zmieniając stroje, stają się innymi kobieta-
mi, z  innym bagażem doświadczeń, z  inną 
mimiką i  świadomością. Przejścia te nastę-
pują płynnie i  choć odgrywają one po pięć 
różnych ról, nie dochodzi do pomieszania 
konwencji. Kobiety te się nienawidzą, rywa-
lizują o posadę w pracy, zazdroszczą sobie, 
zdradzają, obgadują, użalają się nad sobą. No 
cóż, mało widać pozytywnych cech, ale może 
takie właśnie są kobiety w ocenie mężczyzn? 
Wydaje mi się, że nie do końca, ale bardzo 
dużo w tym prawdy. Ze sceny na przemian 

słychać śmiech, krzyk i płacz. Emocje te udzielają się także widzom 
Teatru Ludowego. Mimo tego, że do historii tych podchodzimy z dy-
stansem, dają one możliwość przeglądnięcia się w owych postawach, 
jak w lustrze i pośmiania się z siebie. I choć spektakl jest o kobietach, 
mężczyźni również mogą się wielu istotnych rzeczy z niego dowie-
dzieć, na przykład, co robią ich żony, kiedy spotykają się na tak zwa-
nych „babskich wieczorach”. Cóż, w końcu jest to w końcu wspólne 
odkrywanie prawdy. Nie boję się zaryzykować twierdzenia, że każda 
z pań obecna na widowni, odnalazła w sobie chociażby jedna cechę, 
bądź postawę, która jest jej bliska. Może panowie zaczęli się obawiać 
o swoje żony? Ja z czystym sumieniem podpisuję się pod tym, co zo-
stało powiedziane i ukazane na scenie. Bez tabu i tajemnic, a także 
bez dwóch zdań, prawda o kobietach została zdemaskowana.

Źródło: 23.11.2007 „Dziennik Teatralny” Kraków, Jagoda Tendera 

fot. Teatr Ludowy / ludowy.pl
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W trakcie obrad XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej będzie 
miała miejsce pierwsza edycja warsztatów z zakresu analizy da-
nych. Celem tej inicjatywy jest zaprezentowanie możliwości jakie 
niesie ze sobą zastosowanie narzędzi analitycznych w  szeroko 
pojętym przemyśle wydobywczym. Program warsztatów obejmu-
je wstęp do problematyki analizy danych w branży wydobywczej, 
prezentację praktycznej wiedzy z zakresu możliwości jakie niesie 
ze sobą zastosowanie oprogramowania darmowego lub rozwią-

zań komercyjnych. W trakcie warsztatów zaprezentowane zosta-
nie działanie narzędzi analitycznych oferowanych przez firmy: IBM, 
Oracle, Statsoft oraz znajdującego szerokie zastosowanie, nie tylko 
w dziedzinie analizy danych, środowiska Matlab. Naszymi prele-
gentami będą pracownicy jednostek naukowych i eksperci posia-
dający bogate doświadczenie z zakresu analizy danych, dysponu-
jący szeroką wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. Formuła warsz-
tatów zakłada dyskusję oraz wzajemną wymianę doświadczeń. 

W KIERUNKU GÓRNICTWA 4.0  
– WARSZTATY Z ANALIZY DANYCH

Obrady sesji odbędą się w dniu 26.02.2019 w godz. 9.00‑14.00, w hotelu Qubus



OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt CHPM2030 jest projektem realizowanym w latach
2016-2019 w ramach Programu Horyzont 2020
finansowanego przez Unię Europejską.
Celem projektu CHPM2030 jest rozwój nowoczesnego
i potencjalnie przełomowego rozwiązania technologicznego,
które pomoże w zaspokajaniu europejskiego
zapotrzebowania na energię i metale strategiczne
w pojedynczym, złożonym procesie. Projekt ma na celu
przekształcenie ultragłębokich formacji rud metali we
“wspomagane systemy geotermalno-złożowe”, które będą
stanowić podstawę rozwoju nowego typu instalacji do
“połączonego pozyskiwania ciepła, energii i metali”
(PPCEM / CHPM).

\Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali 
z bardzo głębokich ciał rudnych

Combined Heat, Power and Metal extraction 
from ultra-deep ore bodies

Projekt CHPM2030 

Ogólny schemat planowanej instalacji CHPM

Koordynator Projektu: Uniwersytet w Miszkolcu, Wydział Nauk o Ziemi i Inżynierii, Węgry Kierownik Projektu: Eva Hartai
Konsorcjum realizujące Projekt: Uniwersytet w Szegedzie / Europejska Federacja Geologów / Służba Geologiczna Islandii / Brytyjska Służba 
Geologiczna / Narodowe Laboratorium Energii i Geologii / Flamandzki Instytut Badań Technologicznych / Centrum Badawcze La Palma / Agencja 
Międzynarodowej Polityki Surowcowej MinPol / Rumuński Instytut Geologiczny / Uniwersytet Katolicki Leuven / Szwedzka Służba Geologiczna / 
17 Stowarzyszeń-Członków Europejskiej Federacji Geologów, w tym: Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin
Projekt CHPM2030 otrzymał finansowanie z Programu Badań i Rozwoju Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 654100.

PODSTAWOWE HIPOTEZY PROJEKTU

 Skład i struktura ciał rudnych wykazują
pewne zalety, które mogą być pomocne
w rozwoju udoskonalonych systemów
geotermalnych;

 Metale mogą być ługowane z ciał rudnych
w wysokich koncentracjach przez długi
okres czasu oraz może znacząco wpłynąć
na ekonomikę udoskonalonych systemów
geotermalnych;

 Ciągłe ługowanie metali zwiększy
efektywność systemu w sposób
kontrolowany, bez użycia stymulacji
wysokociśnieniowej zbiornika.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Projekt CHPM2030 ma zdefiniować ścieżkę technologiczną nowej
koncepcji połączenia produkcji energii geotermalnej i metali,
z poprawą ekonomicznej efektywności projektów dotyczących
wspomaganych systemów geotermalnych EGS. Wymaga to
innowacyjnych metod operowania w formacjach metalonośnych z użyciem
technik geoinżynierii i metod elektrochemicznych. Projekt CHPM2030 ma
przygotować dowód słuszności takiej koncepcji oraz jej technicznej
i ekonomicznej wykonalności w skali laboratoryjnej.
Skupia się na laboratoryjnych badaniach technologii ługowania in-
situ, elektrochemicznej ekstrakcji metali, odzysku energii
elektrochemicznej oraz odpowiednich systemów integracji w instalacji
nowego typu, obejmując rozwój koncepcji takiego zakładu nowego typu
oraz modelowanie i symulacje jej ekonomicznej i środowiskowej
wykonalności dla proponowanych scenariuszy technologicznych.

PRZESŁANKI PROJEKTU

Gospodarka europejska jest wysoce uzależniona od
dostaw energii i surowców mineralnych dla przemysłu
i społeczeństwa. Stąd, kluczowymi wyzwaniami są:
ograniczenie kosztów i wpływu środowiskowego produkcji
energii, a także zmniejszenie zależności gospodarki od
importowanych surowców strategicznych.
W odpowiedzi na te wyzwania, projekt CHPM2030 ma na
celu rozwój przełomowej technologii, łączącej
pozyskiwanie wysokotemperaturowej energii geotermalnej
z ekstrakcją metali z roztworów geotermalnych w jednym
połączonym procesie “połączonego pozyskiwania
ciepła, energii i metali” (PPCEM / CHPM).

Konferencja podsumowująca 
projekt CHPM2030:

23 maja 2019, Delft, Holandia

Więcej informacji o konferencji:
https://eurogeologists.eu/euroworkshop-geology-

energy-transition

Więcej informacji o projekcie:
http://chpm2030.eu
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• Predefiniowane Procesy Biznesowe w systemie Ellipse 
(Wbudowane diagramy przepływu zadań w Procesach 
Biznesowych)

• Katalog Majątku, Maszyn i Urządzeń – Struktura i hierarchia
• Cykl życia Zlecenia na Pracę; 

– Rozpoczęcie Pracy 
– Planowanie Prac 
– Harmonogramowanie Prac 
– Wykonanie (Raportowanie) Prac 
– Zakończenie Zlecenia na Pracę

• Śledzenie i historia Maszyn i Urządzeń

• Utrzymanie na bazie Monitorowanie Stanu Urządzeń
• Harmonogramowanie prac konserwacyjnych (MST) / Za-

rządzanie Zasobami
• Prace Standardowe
• Zarządzanie zapotrzebowaniem materiałowym
• LinkOne – Elektroniczna Książka Części Zamiennych jako 

część Systemu Utrzymaniowego
• Opcjonalnie:
• Zarządzanie Grupami Roboczymi (mobilne przedłużenie 

system Utrzymania Ruchu)
• Opcjonalnie: Przeglądy i Awarie

WARSZTATY Z ZAKRESU SYSTEMU UTRZYMANIA RUCHU 
NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ABB ELLIPSE 

Obrady sesji odbędą się w dniu 27.02.2019 r. w godzinach porannych, w hotelu Qubus



AN AUTONOMOUS UNDERWATER EXPLORER FOR FLOODED MINES

Autonomiczna sonda do badania
zalanych podziemnych kopalń

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt finansowany przez Unię Europejską
NR: 690008 (H2020-SC5-20I5).

12 partnerów  (7 krajów).

Czas trwania projektu – 45 miesięcy.
1 lutego grudnia( 2016 — 31 2019)

Budżet projektu – EUR 4 862

Oczekiwane rezultaty:
1. Trzy działające prototypowe roboty.
Firma Spin-off oferująca technologię.

Więcej informacji o projekcie: http://www.unexmin.eu/

Konsorcjum UNEXMIN

- University of Miskolc, Hungary
Geological Survey of Slovenia, Slovenia-
Tampere University of Technology, Finland-
Universidad Politécnica de Madrid, Spain-
La Palma Research Centre, Spain-
INESC TEC, Portugal-
Resources Computing Internation, UK-
Ecton Mine Educational Trust, UK-
European Federation of Geologists, Belgium-
(m. in. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin)
Geo-Montan, Hungary-
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, Portugal-
Idrija Mercury Heritage Management Centre, Slovenia-

W ramach projektu UNEXMIN opracowywane jest nowe rozwiązanie do wyszukiwania i mapowania podziemnych
zatopionych kopalń do głębokości 500 m. Robot UX-1 wykorzystuje pomiary bezkontaktowe w celu uzyskania danych
geologicznych i przestrzennych, które można później przetwarzać i analizować. Dane te mogą dostarczyć użytecznych

ńinformacji geo-naukowych i topograficznych, które mogłyby doprowadzić do ponownego otwarcia zalanych kopal
lub stworzenia nowych lub zaktualizowanych modeli geologicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym,
wzmacniając cały europejski sektor surowcowy.

Jeden prototyp został już zbudowany z szeregiem podstawowych narzędzi, które obejmują między innymi skanery,
obrazowanie sonarowe, pomiar pola magnetycznego, światła UV i kamerę wielospektralną.
Robot UX-1a był już z powodzeniem testowany w dwóch lokalizacjach: kopalni pegmatytu Kaatiala w Finlandii

i .(czerwiec 2018 r.) kopalni rtęci Idrija w Słowenii (wrzesień 2018 r.)
Planowane są jeszcze dwa testy terenowe:
w kopalni uranu Urgeiriça w Portugalii kopalni miedziprzy użyciu dwóch robotów UX-1 oraz w zalanej ponad 160 lat temu
Ecton w Wielkiej Brytanii, gdzie trzy roboty będą współpracować w celu zebrania danych przestrzennych i geologicznych.

Charakterystyka Robota :(UX-1)

• Max. głębokość robocza - 500 m
• Kształt: kulisty
• Rozmiar: ~  0,6 m średnicy
• Oczekiwana masa: 112 kg
• Pobór mocy: 150-300 W
• Maksymalna prędkość: 1-2 km/h
• Czas roboczy: do 5 godzin
• Neutralna pływalność
• Moc napędu: 2-5 Kgf
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Niewątpliwie jednym z bardziej interesujących wydarzeń, jakie 
będą miały miejsce w  ramach obrad XXVIII Szkoły Eksploata-
cji Podziemnej, będzie kolejna edycja Turnieju Wiedzy Górniczej. 
Uczestnicy, reprezentujący trzy polskie wyższe uczelnie, kształcące 
na kierunkach górniczych, staną w szranki już po raz czternasty. 
W jury konkursu zasiądą: dr inż. Cezary Bachowski (KGHM Polska 
Miedź S.A.), dr inż. Sylwester Rajwa (Główny Instytut Górnictwa) 
oraz dr inż. Jacek Korski (FAMUR S.A.).

W  latach poprzednich Turniej niejednokrotnie miał charakter 
międzynarodowy. Brali w  nim udział studenci m.in. z  National 
Mining University (Ukraina), z  VŠB‑Technical University z  cze-
skiej Ostrawy, z  Technische Universität Bergakademie z  Freiber-
gu, z  National Mineral Resources University z  Sankt Petersbur-
ga, z Uniwersytetu Belgradzkiego czy z University of Mining and 
Geology „St. Ivan Rilski” (Bułgaria). Tegoroczna odsłona konkursu 

odbędzie się w języku polskim, w formie testu jednokrotnego wy-
boru. W przypadku braku rozstrzygnięcia zwycięzców pierwszych 
trzech miejsc, będzie miała miejsce dogrywka.

Od dwóch lat, oprócz zmagań indywidualnych, odbywa się także 
konkurs drużynowy. Jak pamiętamy, bezkonkurencyjna w turnieju 
drużynowym okazała się Akademia Górniczo‑Hutnicza, wygrywa-
jąc obie ostatnie edycje konkursu. Oprócz startu w Turnieju Wie-
dzy Górniczej wytypowani przez uczelnie studenci wezmą udział 
w  sesjach naukowych i  panelach odbywających się podczas ob-
rad XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Ogłoszenie wyników 
turnieju będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali Konkurso-
wej SEP 2019, która odbędzie się tradycyjnie w  Teatrze im. Ju-
liusza Słowackiego. Z  niecierpliwością oczekujemy więc kolejnej, 
XIV edycji Turnieju Wiedzy Górniczej i emocji, jakich, bez wątpie-
nia, dostarcza ta studencka rywalizacja.

TURNIEJ WIEDZY GÓRNICZEJ 
Turniej odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. w godzinach porannych, w hotelu Qubus
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Zapraszamy na spektakl aktorów teatru 

„Ludowego” występujących gościnnie 

na deskach teatru im. J. Słowackiego; 

26.02.2019 po Gali Konkursowej Szkoły 

Eksploatacji Podziemnej 2019

„Zahipnotyzuj mnie” 
piosenki Zygmunta 
Koniecznego

W wiedeńskim Kunsthistorisches Museum co pewien czas organi-
zowane są wystawne kolacje. Goście, po kulinarnej uczcie, z kielisz-
kiem szampana w ręku spacerują po zabytkowych salach, rozkoszu-
jąc się dziełami światowej sztuki. Przyjemny snobizm pozwalający 
w kameralnym gronie obcować z dziełami Bruegela, Vermeera czy 
Caravaggia, na dodatek przy dźwiękach muzyki klasycznej, która 
świetnie komponuje się z atmosferą wieczoru. Teatr Ludowy w trak-
cie swojej najnowszej premiery zatytułowanej „Zahipnotyzuj mnie” 
także zabiera nas do muzealnych sal. Jednak ta wyprawa ma nieco 
inny charakter, a to za sprawą muzyki Zygmunta Koniecznego, któ-
ra jest głównym bohaterem spektaklu. Reżyserka Małgorzata Boga-
jewska, słuchając jedynych w swoim rodzaju piosenek kompozytora, 
postanowiła odnaleźć ich sceniczny język odczytując je przez dzieła 
sztuki malarskiej różnych epok i  stylów. Przy pomocy scenograf-
ki i  autorki kostiumów Barbary Ferlak, choreografa Maćko Prusa-
ka i co w tym wypadku niezwykle ważne reżysera świateł Dariusza 
Pawelca, zinterpretowała na nowo utwory kojarzone z Piwnicą pod 
Baranami. Zrobiła to w sposób nieoczywisty, a w wielu wypadkach 
niebywale interesujący. Przykładowo – Barbara Szała-
pak śpiewająca (znakomicie) „Grande Valse Brillante” 
została wystylizowana na kobietę z  obrazu Aleksandra 
Gierymskiego „Pomarańczarka”, co nadało utworowi 
dodatkowych znaczeń. Podobnie było w wypadku „Ma-
cierzyństwa” Stanisława Wyspiańskiego, które zainspi-
rowało twórców przedstawienia do zainscenizowania 
„Karuzeli z Madonnami” ze zjawiskową, bardzo współ-
czesną nie tylko w tym przypadku Weroniką Kowalew-
ską. Aż dreszcz przechodził po plecach, kiedy Jan Nosal 
śpiewał „Jeźdźców Apokalipsy” mając za sobą „Rozpła-
tanego wołu” Rembrandta i  gdy Jacek Wojciechowski 
razem z  Edwardem Hopperem przenosił nas do baru, 
który stanowił świetny entourage do opowieści o dziew-
czynie z  „Białych zeszytów”. Z  kolei w  krańcowo inny, 
żydowski nastrój rodzinnego święta wprowadzają nas 
aktorzy ustawienia tak jak na „Weselu” Rousseau, które 

komentowane jest pięknie zaśpiewaną przez Martę Bizoń piosenką 
„Ucisz serce”. Wymieniać można by tak długo, choć mnie osobiście 
najbardziej zaskoczyła „Ta nasza młodość” śpiewana przez Kaje-
tana Wolniewicza do „Obrazów liczonych” Romana Opałki, dzięki 
którym przemijanie staje się tu jeszcze bardziej dotkliwe i porusza-
jące. Przedstawienie nie miałoby takiej siły, gdyby nie Konrad Ma-
styło, który nie dość, że zasiadając przy fortepianie maluje swoimi 
niepowtarzalnymi farbami dźwięki muzyki Koniecznego, to jeszcze 
tak pokierował aktorami, że ich nawet najbardziej nieoczywiste in-
terpretacje pozostawały w  ściśle określonych przez kompozytora 
dźwiękowych ramach. W tym przedstawieniu nikt nie boksował się 
z legendą Ewy Demarczyk czy Haliny Wyrodek, co z góry byłoby ska-
zane na przegraną. Zamiast wychodzić na ring, Bogajewska zabrała 
nas na elegancki spacer po muzeum, dający przyjemność obcowania 
ze sztuką niczym w Kunsthistorisches Museum.

„Muzyczny spacer po muzeum” Magda Huzarska-Szumiec 
Polska Gazeta Krakowska nr 239 źródło 13-10-2017 

fot. Teatr Ludowy / ludowy.pl
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ABB AbilityTM MineScape to system Planowania i Projektowania Górniczego o modułowej 
konstrukcji. Jedną z najistotniejszych części systemu jest moduł modelowania geologicznego 
zarówno w wersji modelowania stratygraficznego jak i blokowego. Oprogramowanie pozwala 

m.in. na tworzenie dokładnego, przestrzennego modelu złoża, co nie jest możliwe do uzyskania 
przy pomocy tradycyjnych metod. Narzędzie przyczynia się m.in.: do optymalizacji procesów 
eksploatacji złoża poprzez lepsze poznanie jego budowy, przyspieszenie prac projektowych, 
możliwość planowania wariantowego a przez to znacznego ograniczenia kosztów wydobycia. 

Skuteczność rozwiązania potwierdzają wdrożenia w kopalniach, takich jak: Bełchatów, 
„Bogdanka” czy Jastrzębska Spółka Węglowa

MineScape,  
czyli złoże pod pełną kontrolą

TEKST:   
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Nowoczesne oprogramowanie pozwala sprostać wyzwaniom, 
przed którymi stoi przemysł górniczy. Jednym z nich są ogromne na-
kłady finansowe, które wiążą się z pozyskiwaniem nowych złóż. Po-
tencjalne błędy geologiczne mogą przyczynić się do nierentownego 
wydobycia, nieefektywnego planowania prac produkcyjnych, a także 
nieprzewidzianych zdarzeń, zagrażających bezpieczeństwu pra-
cowników. Zaawansowane systemy inżynieryjne nie tylko pomagają 
uniknąć wspomnianych błędów, ale także znacznie ułatwiają pracę 
geologów i  pozwalają w  krótkim czasie dokonać skomplikowanych 
obliczeń dużych ilości danych. Tego rodzaju zaawansowanym narzę-
dziem jest system modelowania geologicznego ABB AbilityTM Mine-
Scape. Jest to oprogramowanie, z którego korzysta pond 200 zakła-
dów górniczych na świecie, w tym także w Polsce. System pozwala na 
dokładne modelowanie pokładów, powierzchni oraz zaburzających 
je zjawisk tektonicznych takich jak uskoki, wymycia, rozszczepienia 
itp. Dodatkowo, system umożliwia modelowanie w tej samej prze-
strzeni wyrobisk górniczych; pionowych, korytarzowych i  ściano-
wych, które wspierają prace projektowe od momentu rozpoczęcia 
prac poszukiwawczych, poprzez rozcinkę złoża, jego udostępnienie, 
eksploatację aż do likwidacji. System wspomaga geologów i górni-
ków z działów przygotowania produkcji w procesie określenia m.in.: 
wielkości zasobów, jakości kopaliny, warunków geologicznych, hy-
drogeologicznych i tektonicznych.

Dobre zrozumienie złoża to optymalna produkcja
MineScape to system, który cieszy się dużym uznaniem w górnic-

twie. Możliwości, które wiążą się z jego wykorzystaniem, przekłada-
ją się bowiem na realne korzyści i oszczędności finansowe, a także 
zwiększenie efektywności planowania i produkcji. – Klasyczne me-
tody, które bazują na mapach, pracy geologów i kreślarzy zajmują na-
wet kilka dni. Gdy wykorzystujemy oprogramowanie, ten sam, a na-
wet lepszy rezultat uzyskujemy w zaledwie kilka sekund. Co ważne, 
system umożliwia bardzo dobre zrozumienie złoża i stworzenie jego 
spójnego obrazu. W  praktyce oznacza to, że geolog uzyskuje silne 
wsparcie algorytmów matematycznych. Dzięki temu projektowanie 
wyrobisk w przestrzeni modelu jest nie tylko dokładne, ale także po-
zwala na uniknięcie i kontrolę błędów np. w identyfikacji pokładów 
– mówi Rafał Walecki z ABB i dodaje, że planowanie wydobycia przy 
wykorzystaniu modelu stratygraficznego zbudowanego przy pomocy 
oprogramowania MineScape to także bardziej rentowna pro-
dukcja: – Mając dokładny model geologiczny, znamy jakość 
złoża i możemy przeanalizować wiele scenariuszy, które pro-
wadzą do optymalnej produkcji. Wydobywamy węgiel o do-
kładnie takiej jakości, której potrzebujemy. Jesteśmy nawet 
w stanie szacować i kontrolować koszty związane na przykład 
z wysokim stopniem skomplikowania tektoniki złoża. Wybie-
ramy wtedy te rejony, które są najbardziej opłacalne. 

Model geologiczny złoża zbudowany przy wykorzystaniu 
oprogramowania MineScape ma także zastosowanie w geo-
mechanice złoża, co bezpośrednio przekłada się na zwięk-
szenie bezpieczeństwa górników, którzy pracują przy wydo-
byciu. 

Trzeba także podkreślić, że system z uwagi na swoją mo-
dułową budowę, można dostosować do specyficznych po-
trzeb i  wymagań każdego przedsiębiorstwa. Funkcjonalno-
ści oprogramowania obejmują bowiem model geologiczny 
(blokowy oraz stratygraficzny) , a  także moduły projektowe 
(podziemne i odkrywkowe) oraz podsystem harmonogramo-
wania produkcji. Co więcej, oprogramowanie charakteryzuje 

się otwartym środowiskiem, a co za tym idzie łatwą integrację i wy-
mianą danych z  innymi narzędziami informatycznymi. Użytkowni-
cy systemu mogą także liczyć na szybką pomoc techniczną polskich 
konsultantów ABB. Firma zapewnia również kompleksowe szkolenie 
użytkowników, a także wsparcie w trakcie wdrożenia oprogramowa-
nia, konfiguracji i zbudowania pierwszego modelu geologicznego. 

Jakość potwierdzona referencjami
Skuteczność działania systemu i jego funkcjonalności potwierdza-

ją liczne referencje ze świata i kraju. Jednym z pierwszych obiektów 
górniczych w  Polsce, w  którym wdrożono system MineScape ABB, 
była Kopalnia Węgla Brunatnego w  Bełchatowie. Oprogramowanie 
bardzo dobrze wpisało się w specyficzne potrzeby kopalni. – Wpro-
wadziliśmy tam unikatową metodę modelowania, w której łączy się 
metodę stratygraficzną, gdzie modelujemy powierzchnie charak-
terystyczne pokładu o  znacznej miąższości, a  następnie stosujemy 
model blokowy, już w przestrzeni opracowanych powierzchni w celu 
dokładnego zrozumienia rozkładu warstw i  parametrów wewnątrz 
tego pokładu. W Bełchatowie wykorzystywane jest nie tylko mode-
lowanie geologiczne, ale także funkcja projektowania i  planowania 
prac w górnictwie odkrywkowym – dodaje Rafał Walecki. 

Z  rozwiązania MineScape korzysta także spółka Lubelski Węgiel 
„Bogdanka”. Oprogramowanie wspiera pracę geologów i  inżynie-
rów górniczych z działu przygotowania produkcji. Tworzone przez 
system mapy geologiczne pomagają w opracowaniu map struktury 
i  jakości złoża w pokładach produkcyjnych, które są następnie wy-
korzystywane przez służby przygotowania produkcji przy rozcince 
złoża, a  także w codziennej pracy wymagającej dobrego zrozumie-
nia posiadanego złoża. Na wdrożenie systemu ABB zdecydowała się 
także Jastrzębska Spółka Węglowa, jeden z największych producen-
tów węgla koksującego w  Unii Europejskiej. Oprogramowanie ma 
usprawnić, a także wprowadzić dokładne i wariantowe planowanie 
produkcji w oparciu o precyzyjne dane o strukturze i jakości pokła-
dów węgla. Służby pracujące w kopalni wykorzystają system do do-
kładnego poznania złoża, w tym modelowania jego tektoniki. Pozwoli 
to na wykrywanie krytycznych nieciągłości w wyrobiskach ściano-
wych jeszcze na etapie rozcinki, a w efekcie na uniknięcie znacznych 
kosztów, które wiążą się z eksploatacją niedostatecznie rozpoznanej 
przestrzeni pokładu.
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SESJA PLENARNA: GÓRNICTWO WOBEC WYZWAŃ COP24

• Refleksje po COP24 – górniczy punkt widzenia 
• COP24 okiem energetyka 
• Strategia działania KGHM Polska Miedź SA – organizacja budująca przyszłość na drodze nowych rozwiązań energetycznych
• Strategia działania JSW SA wobec wyzwań globalnej i europejskiej polityki klimatycznej 
• Działania PGG SA wobec wyzwań globalnej i europejskiej polityki klimatycznej 
• LW Bogdanka SA – wyzwania środowiskowe i produkcyjne 
• Planowanie Operacyjne w Przedsiębiorstwach Górniczych na przykładzie współpracy 
• Systemu Planowania Górniczego (ABB MineScape) oraz Zarządzania Pracą i Majątkiem (ABB Ellipse) 
• 25 lat Elgór+Hansen SA 
• Doktoraty wdrożeniowe narzędziem innowacji w KGHM Polska Miedź S.A. 

CSR – GÓRNICTWO A JEGO OTOCZENIE SPOŁECZNE – SZANSE I WYZWANIA

• Wpływ wybranych zachowań indywidualnych konsumentów paliw kopalnych na krajowe zapotrzebowanie na węgiel kamienny 
i wielkość emisji dwutlenku węgla

• Udostępnienie byłych wyrobisk górniczych dla ruchu turystycznego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych na przykładzie 
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

DOBRE PRAKTYKI W WYKONYWANIU PRZECINEK ROZRUCHOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH I LIKWIDACYJNYCH

• Nowoczesne sposoby zabezpieczania stropu w przecinkach likwidacyjnych ścian
• Siatka GRID CARBO jako alternatywna technologia do zabezpieczania obcinki ścianowej podczas wyzbrajania maszyn 

i urządzeń.
• Badania na zginanie ciężkich kształtowników korytkowych
• Technologiczne aspekty drążenia chodników w obudowie kotwowej, kotwowo – podporowej w warunkach polskich kopalń 

węgla kamiennego
• Rozwiązanie obudowy ŁPSpA‑V32/4/,8,7x4,1 dla przecinki badawczej na głębokości 1300m
• Badania stanowiskowe odrzwi obudowy ŁPSpA‑V36/4 i ŁPSpA‑V36/5 bez i z przykotwieniem
• Stosowanie obudowy chodnikowej spłaszczonej asymetrycznej przy drążeniu przecinek rozruchowych i chodników 

likwidacyjnych ścian – wydajność, bezpieczeństwo, koszty w warunkach zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A
• Doświadczenia ze stosowania obudów spłaszczonych ŁPSp w przecinkach ścianowych, skrzyżowaniach, załamaniach 

i poszerzeniach chodników w warunkach KWK ROW Ruch Marcel
• Zastosowanie obudowy ŁPSp3R‑V32/4/6,5x3,8 do wykonywania przecinek ścianowych na przykładzie przecinki II ściany 391
• Zastosowanie obudowy podporowej specjalnej dla rozcinki ścianowej 31 w pokładzie 405/3 w warunkach geologiczno – 

górniczych JSW S.A. KWK ”Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów
• Przykład likwidacji ściany N‑3 w pokładzie 404/2 wyrobiskiem drążonym wzdłuż linii zakończenia ściany w obudowach 

spłaszczonych w warunkach JSW SA KWK ”Pniówek”
• Geomechaniczne aspekty projektowania przecinek ścianowych w warunkach eksploatacji pokładów grubych z podziałem na 

warstwy

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019
Propozycje tematów referatów wg zgłoszeń na 1.02.2019
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tel./fax (12) 632-13-24, szkola@min-pan.krakow.pl; www.szkolaeksploatacji.pl   

Patronat medialny
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DOSKONALENIE SYSTEMÓW TRANSPORTU UROBKU

• ABB AbilityTM Condition Monitoring for Belt Conveyor Systems
• System zdalnego sterowania odstawą – przykładowe rozwiązania
• Zastosowanie symulacji DEM do optymalizacji wybranych elementów ciągu transportowego
• Transport materiałów w kontenerach jako alternatywa dla transportu szynowego – zmiana funkcji szybu L‑VI KGHM Polska 

Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze ”Lubin” na materiałowo – zjazdowy.
• Doświadczenia PGG S.A. w zakresie transportu ludzi przy wykorzystaniu ciągników akumulatorowych produkcji Becker‑Warkop 

Sp. z o.o.

FORMALNOPRAWNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY LIKWIDACJI KOPALŃ

• Docelowy model odwadniania zlikwidowanych kopalń i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem 
wodnym, w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

• Zagrożenia wodne
• Zagospodarowanie metanu
• Rekultywacja terenów pogórniczych
• Restrukturyzacja zatrudnienia
• Zagospodarowanie majątku
• Likwidacja szybów i odwadnianie
• Gospodarka mieszkaniowa
• Aspekty finansowe likwidacji kopalń
• Perspektywy rozwoju SRK SA
• Formalnoprawne aspekty działalności SRK SA

GÓRNICTWO 4.0 – WĘGIEL KAMIENNY

• Kierunki innowacji w LW Bogdanka
• Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań – LW Bogdanka w kierunku kopalni 4.0
• System lokalizacji załogi ,,Portas” – doświadczenia KWK,,Budryk” w procesie testowania
• CZAD jako katalizator zmian obszaru IT/OT w JSW S.A
• JSW na drodze cyfrowej transformacji w oparciu o centralne repozytorium danych technologicznych
• Wybrane aspekty praktycznego wykorzystania analiz w celu optymalizacji procesów produkcji.
• Systemy łączności bezprzewodowej w KWK Pniówek.
• Post‑mining of DTEK Biletska coal mine in Ukraine

GÓRNICTWO 4.0 – KGHM

• Poprawa efektywności jako element strategii KGHM Polska Miedź SA
• Dostępność informacji z systemów utrzymania ruchu a ich rzeczywiste wykorzystanie – studium przypadku O/ZG „Polkowice‑

Sieroszowice”



Challenging projects
need a trusted partner

Szeroka oferta naszych produktów i usług jest oparta na 
wieloletnim doświadczeniu zdobytym w kraju i za granicą.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno-technicznej 
gwarantujemy wysoką jakość, efektywność i bezpieczeństwo.

Tworzymy zespół ludzi, których wspólną pasją jest wspieranie 
klienta w realizacji jego celów, poprzez dostarczanie efektywnych 
rozwiązań, uwzględniając najwyższe standardy środowiskowe.

Jesteśmy europejskim liderem w segmencie rozwiązań 
dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego 
oraz systemów transportowo-przeładunkowych.
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• iZIP – Zarządzanie Infrastrukturą Produkcyjną. Wsparcie procesów biznesowych w obszarze Utrzymania Ruchu 
z wykorzystaniem zintegrowanego systemu iZIP w Zakładach Górniczych KGHM

• Koncepcja organizacyjna i techniczna prowadzenia wielowymiarowych analiz danych w KGHM Polska Miedź S.A.
• Charakterystyka źródeł urobku w komorowo‑filarowym systemie wydobycia rud miedzi. Przykład analizy danych produkcyjnych 

systemu zarządzania eksploatacją złoża
• Założenia budowy centrum zarządzania danymi i usługami oparte na trendach Przemysłu 4.0 w KGHM Polska Miedź.
• Technologia GIS drogą do budowy bezpieczeństwa energetycznego zasilania zakładu górniczego.

NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ

• Wpływ zmiany rozstawu obudowy ŁP na deformacje wyrobiska przyścianowego
• Doświadczenia LW Bogdanka w stosowaniu samodzielnej obudowy kotwowej
• Technologia likwidacji wyrobisk chodnikowych za frontem ściany w warunkach LW Bogdanka
• Praktyczne doświadczenia zastosowania w JSW „Knurów‑Szczygłowice” urządzenia zastępującego obudowę indywidualną na 

skrajnych odcinkach ścian 
• Wentylacja KWK „Borynia‑Zofiówka‑Jastrzębie” Ruch „Zofiówka w oparciu o model 3D
• Autonomous Trackless Trains – Future of Mining Haulage
• Drążenie wyrobisk korytarzowych o dużym nachyleniu na upad z wykorzystaniem nowych urządzeń i rozwiązań mechanizacji 

w zakresie urabiania calizny i odstawy urobku
• Górnicza Rura Przyczołowa (GRP) jako nowa metoda zabezpieczania wyrobiska ścianowego
• Analiza skuteczności wzmocnienia chodnika badawczego I‑624 zlokalizowanego w zasięgu wpływu ciśnień eksploatacyjnych 

ściany 700 za pomocą zbrojonego betonu natryskowego.
• Sposób prezentacji wyrobisk górniczych, w celach turystycznych, za pomocą specjalnego wizjera
• Obudowa łukowa podatna zmodyfikowana ŁPzm i zamknięta ŁPzmZ dla trudnych warunków głębokich kopalń, możliwości 

zastosowania w polskim górnictwie
• Problemy związane z udostępnieniem i prowadzeniem eksploatacji w południowo‑zachodniej partii złoża Zakładów Górniczych 

Lubin

OD ROZPOZNANIA ZŁOŻA DO BUDOWY KOPALNI

• Droga prawna do zwiększenia bazy zasobowej na przykładzie pozyskiwania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze 
złoża „Ostrów” przez LW Bogdanka

• Zarządzanie danymi jakościowymi w JSW S.A. na przykładzie złoża Bzie‑Dębina 2‑Zachód
• Projekt podziemnej eksploatacji łupka bitumicznego w kopalni Narva‑Sirgalla.
• Wybrane problemy projektowania górniczego

PANEL DYSKUSYJNY – WARSZTAT IZIP W KGHM

System Zarządzania Infrastrukturą Produkcyjną (iZIP) umożliwiając szybki i bezpośredni dostęp do aktualnej informacji, będzie 
wspierał bezpieczne prowadzenie bieżących prac utrzymania ruchu i planowanie rozwoju, zapewniając współdziałanie służb oraz 
uzyskanie pożądanej dyspozycyjności i niezawodności infrastruktury przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa 
wykonywania pracy i prowadzenia akcji ratowniczych.
Projekt iZIP, realizowany w Centrali KGHM Polska Miedź S.A., ma na celu wdrożenie obsługi wystandaryzowanych procesów 
utrzymania infrastruktury produkcyjnej z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia IT, zintegrowanego z systemem SAP oraz 
z zasobami i systemami informacji przestrzennej w KGHM. W ramach projektu jest prowadzone pilotażowe wdrożenie Systemu iZIP 
dla dwóch branż, tj. elektroenergetycznej i teletechnicznej, w jednym Oddziale Górniczym (O/ZG Rudna). Doświadczenia, wynikające 
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z wdrożenia, będą podstawą do szacowania założeń dla projektów roll‑out w pozostałych branżach UR i Oddziałach Górniczych.
Architektura wdrażanego Systemu iZIP bazuje na następujących, zintegrowanych ze sobą wewnętrznie komponentach:
• iZIP‑fastGIS – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru zarządzania infrastrukturą oraz paszportyzacji sieci teletechnicznej 

i elektroenergetycznej z wykorzystaniem zasobów informacji przestrzennej CZM (Centralny Zasób Mapowy czyli system map 
dołowych i powierzchniowych),

• iZIP‑OeS – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru zarządzania modelem sieci elektroenergetycznej oraz obliczeń 
inżynierskich,

• iZIP‑EPLAN – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru projektowania oraz wytwarzania dokumentacji projektowej dla sieci 
teletechnicznej i elektroenergetycznej,

• iZIP‑Maximo – na potrzeby spełnienia wymagań dla obszaru zarządzania procesami biznesowymi, pracami oraz infrastrukturą 
w ujęciu wielobranżowym i dostarczenia mechanizmów pozwalających utrzymać dane w aktualności.

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE EKSPLOATACJI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

• Wykorzystanie programu Deswik do planowania i rozliczania zasobów produkcyjnych
• Wybrane aspekty budowy geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Knurów‑Szczygłowice” Ruch Knurów w świetle badań 

modelowych 
• Szacowanie zasobów na przykładzie wybranych pokładów węgla w oparciu o cyfrowy model geologiczny złoża 
• W drodze do cyfryzacji JSW‑ Rozbudowa Jednolitej Mapy Cyfrowej – KWK „Knurów‑Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 
• Model złoża KWK Budryk – wybrane zagadnienia trójwymiarowego modelowania złóż 
• Skąd przyszliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – zarządzanie złożem i planowanie produkcji w JSW S.A
• Automatyzacja procesów przetwarzania danych przestrzennych na przykładzie modelu stropu piaskowca
• Wykorzystywanie skaningu laserowego oraz oprogramowania 3D w projektowaniu górniczym

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

• Poprawa efektywności drążenia wyrobisk przygotowawczych oraz skutecznych działań na rzecz wzrostu koncentracji wydobycia
• Techniczno‑organizacyjne aspekty drążenia wyrobiska chodnikowego o postępie 820 m/m‑c
• Działania zmierzające do poprawy efektywności w JSW – stan obecny i plany
• Kierunki poprawy efektywności drążenia wyrobisk w KWK „Borynia‑Zofiówka‑Jastrzębie”, Ruch „Zofiówka” – spostrzeżenia oraz 

doświadczenia ruchowe
• Efektywny czas pracy kompleksu ścianowego i przyczyny jego zmniejszania
• Wpływ wybranych parametrów geologicznych i górniczych na koszty wydobycia węgla w kopalni podziemnej
• Ekonomiczne aspekty zaangażowania kopalni węgla kamiennego na rynku DSR
• Ocena metodą TCO skuteczności modyfikacji maszyn górniczych wykonywanych w oparciu o monitoring parametrów pracy

SPECJALISTYCZNE BUDOWNICTWO PODZIEMNE

• Wzmocnienie obudowy szybu 1.2 na głębokości 920‑960m i wlotu do lunety rurowej
• Szybkie i bezpieczne metody montażu rurociągów pionowych i poziomych w systemie Victaulic
• Zabezpieczenie obudowy szybu Marklowice II
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• Ruchome prowadzenie klatki wielkogabarytowej wyciągu podstawowego szybu Leon IV
• Wzmocnienie obudowy murowej komory zbiorników obmiarowych za pomocą kotew samowiertnych iniekcyjnych w KWK Piast‑

Ziemowit Ruch Ziemowit
• Perspektywy związane z budową poziomu 1080 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki‑Staszic
• Nowoczesne bezpieczne rozwiązania urządzeń do prac szybowych
• Bezpieczne rozwiązania urządzeń do kontroli zbiorników retencyjnych w kopalniach
• Budowa zasilania i elektryfikacja rewitalizowanego Rejonu Szybu L‑VI w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin

MONITORING I RAPORTOWANIE – ŹRÓDŁO DANYCH ANALITYCZNYCH

• Selekcja zmiennych rejestrowanych przez pokładowy system monitorowania w celu wyznaczenia cykli pracy na przykładzie 
wozu odstawczego

• Bezobsługowa wymiana danych między Centralnym Zasobem Danych Przestrzennych a systemem FastGIS
• Praktyczne zastosowanie analizy Big Data i technologii uczenia maszynowego na potrzeby budowy systemów predykcyjnego 

utrzymania ruchu w zakładach wydobywczych
• Wdrożenie systemu do rejestracji i analizy awarii – słownik awarii
• Wykorzystanie możliwości monitorowania parametrów powietrza przy określaniu źródła tlenku węgla w świetle badań
• Napędy przekształtnikowe w aplikacjach chłodzenia wyrobisk kopalnianych

WYZWANIA TECHNICZNE JAKO SKUTEK ROSNĄCEJ SKALI ZAGROŻEŃ NATURALNYCH

• Zagrożenie klimatyczne w LW Bogdanka wraz z rozwiązaniami zapewniającymi poprawę komfortu pracy załogi
• Określenie rozkładu ciśnienia złożowego metanu oraz zapełnienia sorpcyjnego w rejonie ściany D‑1 pokład 358/1 w  

KWK,,Budryk” z uwzględnieniem występującej tektoniki 
• Zmiana systemu przewietrzania ściany S/z III‑IIIz pokł. 408/1 KWK ROW Ruch Chwałowice sposobem na poprawę 

bezpieczeństwa podczas jej eksploatacji.
• Wpływ ogrzewania powietrza w szybie wdechowym na zmiany w sieci wentylacyjnej w PGG S.A. oddz. KWK Murcki‑Staszic 

i SRK oddz. Wieczorek II
• System klimatyzacji centralnej w O/ZG „Polkowice‑Sieroszowice” stan aktualny i perspektywy
• Próba określenia przyczyn nietypowych rejestracji wysokich odpowiedzi gruntu w rejonie OUOW „Żelazny Most” po wstrząsach 

wysokoenergetycznych rejestrowanych w polu XX/1 oddziału G‑26 O/ZG Rudna.
• Energooszczędny obieg czynnika chłodzącego w Systemie Centralnej Klimatyzacji w rejonie szybu GG‑1 dla wyrobisk na dużych 

głębokościach w KGHM Polska Miedź SA
• Zagrożenia powierzchni terenu powstaniem liniowym nieciągłych deformacji w warunkach współczesnej eksploatacji górniczej 

węgla kamiennego w Polsce
• Analiza zmian zakresu uszkodzeń murowanych budynków wielokondygnacyjnych w okresie 10 lat oddziaływań górniczych
• Ściana zamykająca prowadzona w trudnych warunkach górniczych – analiza przypadku
• Stateczność wyrobiska korytarzowego drążonego w strefie uskokowej w świetle badań kopalnianych i numerycznych
• Gwałtowne wypływy metanu w wyniku zjawisk geodynamicznych
• Likwidacja ściany IV L w pokładzie 405 pole „L” w O.G „Giszowiec” I w warunkach górniczo‑wentylacyjnych PGG.S.A. Oddział 

KWK Wujek
• Profilaktyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w warunkach eksploatacji III warstwy pokładu 510 w polu S ścianą 16b‑S, 

w PGG S.A. Oddział KWK Murcki‑Staszic.
• Samodzielna obudowa kotwowa w warunkach zagrożenia tąpaniami w polskiej kopalni węgla kamiennego.
• Doświadczenia KWK Wujek w zakresie monitoringu zagrożenia pożarami endogenicznymi w pokładzie 405 pole L OG Giszowiec 

I w warunkach górniczych PGG S.A. Oddział KWK Wujek
• System klimatyzacji centralnej w O/ZG „Polkowice‑Sieroszowice” stan aktualny i perspektywy
• Wdrożenie Systemu Odmetanowania w Tabas Parvadeh Coal Company – Mine No. 1 w Iranie
• Wysokowydajne wentylatory elektryczne z silnikami chłodzonymi wodą do stosowania w trudnych warunkach górniczych
• Wpływ składu litotypowego niskouwęglonego węgla kamiennego na sorpcję CH4 i mieszanin CH4/CO2

• Pilotażowe pomiary składowych rotacyjnych drgań parasejsmicznych w rejonie LGOM
• Stan bezpieczeństwa w górnictwie węgla kamiennego w aspekcie występowania katastrofogennnych zagrożeń naturalnych
• Metody zwalczania zapylenia w kopalniach podziemnych jako ważny aspekt bezpieczeństwa pracy
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