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Słowo wstępne 

Jednym z podstawowych zadań Szkoły Eksploatacji Podziemnej jest dyskusja 
na tematy możliwie najbardziej aktualne. Temat numer jeden to niewątpliwie problematyka 
restrukturyzacji przemysłu górniczego. Realizacja tego zadania jest niejako potrzebą 
chwili i najpilniejszym zadaniem kadry inżynieryjno - technicznej kopalń. 
Restrukturyzacja to prawdziwe „być albo nie być" dla wielu kopalń w Polsce. Wiąże 
się z nią także wiele pytań i refleksji - dokąd zmierza górnictwo, jaka będzie jego 
przyszłość - to pytania aktualne nie tylko w skali naszego przemysłu górniczego? 
Problematyce tej pragniemy poświęcić nasze następne spotkanie. Mam nadzieję, że z coraz 
liczniejszym udziałem ludzi nauki i przemysłu górniczego z całego świata. 

Pisząc o kolejnym spotkaniu należy zwrócić uwagę, że pierwszym naszym zamiarem 
była organizacja Szkoły, której program koncentrowałby się na problematyce eksploatacji 
złóż. Praktyka pokazała, że formuła Szkoły winna być znacznie szersza i obejmować 
zagadnienia całego górnictwa podziemnego. Szkoła powinna stać się forum dyskusyjnym 
przedstawicieli wielu dyscyplin - przy jednym temacie wiodącym (sesja plenarna) i kilku 
towarzyszących związanych z problematyką górnictwa podziemnego (obrady w sekcjach). 
Nasze następne spotkania - podobnie jak obecne - zamierzamy organizować właśnie 
w tej formule. 

W tym roku wśród materiałów Szkoły pojawi się pierwsze wydanie Yademecum 
przedsiębiorstw górniczych w Polsce. Zadaniem Yademecum jest dostarczenie Czy-
telnikowi możliwie pełnej informacji z zakresu funkcjonowania i działalności prze-
mysłu górniczego w Polsce. Yademecum uzupełnione w przyszłości o dane 
statystyczne - winno stać się rzetelnym i interesującym kompendium wiadomości 
o polskim górnictwie. 

Ol^ecna edycja niewątpliwie posiada wiele mankamentów z których zdajemy sobie 
sprawę. Nie wszyscy respondenci odpowiedzieli na naszą ankietę, nie do wszystkich 
również udało się nam dotrzeć. Mankamenty te postaramy się usunąć już w naj-
bliższym wydaniu. 

Wkrótce w ramach wydawnictw Szkoły zamierzamy podjąć się publikacji in-
teresujących prac będących dorobkiem ludzi nauki i praktyki górniczej. Polskie 
górnictwo ma bowiem niezwykle bogatą i piękną tradycję, a także wiele znaczących 



osiągnięć. Dorobek ten winien znaleźć właściwą rangę i upowszechnienie, dlatego 
też prace te zamierzamy wydawać jednocześnie w języku polskim i angielskim. 

Taka jest nasza przyszłość, a przed nami edycja Szkoły '93. Wierzę, że stanie się ona 
okazja do kolejnej interesującej wymiany poglądów, wielu gorqcych dyskusji, nawiązania 
korzystnych form współpracy oraz tradycyjnie już - nawiązania nowych przyjaźni. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 93 
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Helmut J. Ballon 

Situation in the Easter-German Mining Industry 
after Reunification and resulting tasks of the 
Treuhandanstalt 

Lecture Underground Exploitation School, Ustroń, March 1993 

1. Introduction 

Since the reunification of Germany in 1990 the most important task for our country 
is the build-up in the five new federal states in the east of Germany (chart 1). 

The induslrial structure here had to be more or less completely changed from a state 
economy based on so called "collective ownership" and a planned economy to a free 
market-system based on private ownership and a social-market economy (chart 2). 

For this change the governmental posessions of the G.D.R. where transfered to 
a holding, the Treuhandanstalt. By this step the largest holding company in the world 
was created. It once owned over 12,000 companies (chart 3). 

In difference to other companies THA's task is not lo grow but to sell all its 
interests and put itself out of business as ąuick as possible (chart 4). Additionally 
because of the change of the economic sytem modern management knowledge was 
needed in the companies owned. 

The only solution to both tasks was to find investors which are able to work out 
a conception for bringing the company to a production on western standards and which 
provide a sufficient financial background to realize that conception. (chart 5). 

A huge amount of companies can only be sold after a extensive reconstruction, 
what means discharging a large number of empoyees and workers and costs cnormous 
ammounts of money. And finally if there is no way for priva(isation shut down has 
to be realized in a smooth way for the employees. 

"Privatization" does not mean the optimization of the proceeds. In the foreground 
of interest the THA puts the number of employees which will remain at their jobs. 
The result of this policy is that sińce 1990 up to now over 10,000 companies have 
been sold (about 25 per day: chart 6) and the investors guaranteed investment of 151 
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billion DM with which more than 1.2 million jobs have been secured. The privatization 
revenue in this time ainounts to 35 billion DM (chan 7) 

2. Raw materials Industry in G.D.R. 

The Raw materials Industiy in G.D.R. consisted in the first line of the lignite 
mining and of potash mining in the second line (chart 8). In addition uranium, tin, 
copper, pyrite, nickel, spar and non-metallic minerals were mined. From these activilies 
today only mines on lignite, potash and non-metallic minerals are lefl (chart 9). 

3. Lignite Mines 

THE ROLE OF LIGNITE MINING INDUSTRY IN THE GDR. 

Lignite mining industry played a key role in the energy supply of the former German 
Democratic Republic. Until 1989, about 96 % of the primary energy consumption was 
based on lignite. Reason for the high dependence from lignite was the (ideological 
reasoned) attempt for autarky and on the other hand the lack of convertible C'hard") 
currency. 

DEPOSITS AND COMFANIES. 

The two largest lignite deposits are placed between the cities of Magdeburg and 
Leipzig (the so called ''middle-german recource") (chart 10) and in the Cottbus region 
near the Polish border ("Lausitz resource"). The deposits are of tertiary origin. The 
thickness of the seams reaches up to 10 m; the calorific value is about 8800 kJ/kg. 
The overburden ratio results in 4.4 : 1 and will increase up to 6:1 in the next years 
depending on the open pits which will remain in production. 

In two large combinates (companies), the Braunkohlenkombinat Bitterfeld, mining 
the middle german resource, and the combinate Senflenljerg, at the Lausitz resource, 
lignite was mined in 39 large open pit mines (1988). In 1988, in total about 310 
million tons of lignite have been produced, 1353 million m3 of overburden had to be 
removed and about 1720 million m3 of water were pumped. 

In 1988, 35 briquetting plants, several tar-factories and power stations processed or 
used the lignite. 

CHANGES CAUSED BY THE UNIFICATION. 

Because of the unification of the two german states and the introduction of a 
different economic system dramatic changes took place in east german lignite industry. 
The changes were accelerated by the offer of cheap foreign coal and gas on the 
international markets, caused by a Iow DM-$-exchange ratę. 
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Eąual to all companys in Eastem Germany the old combinates were desoWed and 
changed into capital-companies (stock companics or companies with limited łiability). 
The lignilc-cumbinates were changed into stock-companies, which are named MIBRAG 
and LAUbAG today. 

The companies are in a major redeveloping process because of the cut-back of 
production. It is estimated that by the year 2000 less than 100 million tons/a of lignite, 
a third of 1988th production, will be used. But never the less, lignite will still remain 
the major energy source for the eastern parts of Germany. 

STRUKTURĘ AND TRANSFORMATIONS OF THE LIGNITE COMPANIES. 

In both of the existing east german hgnite companies we have to distinguish 
between 

1. mines and plants that are economic usefull in futurę and which will be sold to 
an investor, 

2. parts that have to be redeveloped with huge expenditure and which do not have 
any economic value at present, 

3. mines and plants which are necessary for a short period only and which according 
to this are of no economic value at present. 

For privatization it will be necessary to divide these parts from each other and to 
transfere Ihem into new companies which can be taken over by the investors, liąuidated 
if necessary or held by the Treuhandanstalt for a restricted time (redevelopement companies). 

These transactions mean enormous juridical difficulties and additionally have to be 
executed in a way that the employees are not caused to worry too much about their jobs. 

ENDEAYOURS FOR REDEYELOPEMENT ACTIONS, 

For redeveIopement actions in 1993 1500 million DM (which is about 1 billion 
US-$) will be spend. About 14600 people will be employed in these companies 
redeveloping old open pits and backfilled areas, tearing down old plants and cleaning 
contaminated soil. In 1994 and after an amount of about 1000 million DM p.a. is 
necessary for these tasks. 

To coordinate the complex tasks which concern four federal states, several regions 
and dozends of cities and touch the responsibilities of several govemmental and local 
authorities a "bureau for coordination of the redevelopement tasks" has been created 
few weeks ago. 

FINDING THE INYESTOR AND NEGOTJATIONS. 

As the coal from the Lausitz contains less sulfur per ton than that from Middle-Gennany 
the western german lignite company Rheinbraun announced its interest in the LUABAG. 

Sekcja I 13 
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In contrast to this there was no investor to take over the MIBRAG for a long time. 
To change this situation ihe THA 

1. empioyed McKin.scy to investigate the advantages of the middle-german coal; 

2. empioyed a group of experts to investigate the conseąuences of an early end of 
lignite mining in the area south of Leipzig (the main working area of MIBRAG) 
and to find out the best way of redeveloping that area; 

3. charged an intemational investment bank to search for an investor. 

Because the result of the McKinsey research was ąuite favourable, a group consisting 
of an american and a british company submitted an offer which consists of the take-over 
of 4 mines an the errection of a new power station. 

As this deal would be the first break-in of a foreign company into the german 
electric-power market the german electric-power suppliers found themselfes forced to 
submłd an offer too. 

In the next time Treuhand is going to start negotiations with the potential investor. 
Negotialions will conccrn the numbcr of employces, workers and mines to be taken 
over and the number of power stations to be errected. 

4* Potash Mining 

ORIGINS. 

The world^s potash mining industy has its origin in an area close to the harz 
mountains in a little village called Stassfurt. On their search for table salt the miners 
found potash. After Justus Liebig in 1840 discovered the use of potassium for agriculture, 
production rised rapidly. In 1944, potash production in what became the G.D.R. amounted 
to about 900,000 tons K20. In 1989 production reaches its maximum of 3.5 million 
tons, comming from 10 mines. Most of the mines where older than 75 years. Only 
the Zielitz mine, brought into operation in 1973, is younger. 

DEYELOPEMENT SINCE REUNIFICATIOK 

Since 1989 production descended from 3.5 million to approximately 1.6 million tons K20 
in 1991. Main resons for this are an excessive supply of potash on the intemational markets 
on the one hand, the drawback of agricultural production in the area of former G.D.R. and 
the rising of production cost and prices of the german potash on the other hand. 

To create feasible operation which can compete on the world market a major 
reconstruction program is currently on its way. The technical capacity will be cut back, 
which means that 6 out of 10 mines have been closed or will be closed in the near 
futurę. For redevelopement of the remaining mines more than 530 million DM will be 
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invesled in the next years. In addition to this, some 200 million DM will be spend to 
solve environmental problems. 

Parallel with this investment program the number of employees will be reduced 
from over 24,000 at the beginning of 1991 to about 9,000 in 1993. 

CHANGES IN THE COMPANIES STRUCTURE. 

AIl the potash mines at last have been united to the VEB Kombinat Kali Sondershausen. 
As a result of the political changes the Kombinat was desolved and became the 
Mitteldeutsche Kali AG Sondershausen, a stock company in June 1990. 

In december 1992 after long and difficult negotiations an agreement between 
Treuhandanstalt and the West German Kali + Salz AG, the only potash producer in 
West Germany was reached. The two negotiating partners agreed upon creating a 
company in which the potash producing facilities of both will be joined. 51 % of the 
company will be owned by Kali + Salz AG and 49 % Treuhandanstalt will hołd. As 
Kali und Salz is in trouble too and additionally Treuhandanstalt was not willing to sell 
the best mina only but insists on selling the company in totał this innovative construction 
was necessary. A foreign investor has not been found. 

To free the operating mines and the new company from the responsibility for the 
environmental problems which have been caused in the past, a special company has 
been founded. The GVV is responsible for the close-down of the mines and for Ireatment 
of the environmental burdens. Besides the mentioned redeveloping process, new fields 
for business activities are opened up. The mine openings are very suitable for underground 
deposits of industrial waste. 

5. Metal mining 

In the field of base metals tin, copper and pyrite have been produced. AU mines 
have been closed because of very Iow metal content of the crude ore. Resons for 
mining Iow grade ores have been the ideological reasoned attempt for autarky and on 
the other hand the lack of convertible currency and the possibility to gain hard currency 
by export of copper and tin. 

The metal mines still are in ownership of the THA which has the obligation to 
shut them down avoiding environmental impacts now and in futurę. For this the mines 
have been transfered to the GVV, which is responsible for the close-down of the mines 
and for treatment of the environmental burdens. Chart 11 shows the location of the 
closed mines in Eastem Germany. 
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6. Non-Metallic Minerals Mining 

As there is a huge amount of reconstruction work (industrial, public and private 
buildings, roads and railways) to do, there are no difficulties for high-quality non-metallic 
minerals producing companies. Most of the companies are sold and running without 
mentionable difficulties. 
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Untertage-Bergbaubetriebe 
in den neuen Bundeslandern 
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DEPARTMENT OF MINERAŁ & FOSSIL 
FUELS PREPARATION AND PROCESSING 

The Department works on all minerals and fuels mined in Poland but main 
researches are focussed in coal industry. 

The ollowing problems are the main interest of the Department: 

comparative analysis of the technologies in this area in the world and 
in Poland, 

price system for power and coking coals, based on their ąuality 
parameters, 

economic analysis of coal beneficiation processes for all grain sizes, 

economic and environment advantages connected with implementation 
of "clean coal technologies" and its influence on market prices, 

calculations and analysis for current and forecasting production, 

relations between coal ąuality parameters and electricity generation 
costs. 

POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
MINERAŁ AND ElsnERGY ECONOMY 

RESEARCH CENTRE 
31-261 Kraków, ul.Józefa Wybickiego 7 

For more information please contact: 

Ass. Prof Wiesław BLASCHKE 
Ass. Prof Eugeniusz MOKRZYCKI 

phone: (12)36-11-00 ext . l ł3 
(12)36-26-48 

fax: (12)36-35-24 
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Stillgelegte Bergbaubetriebe 
in den neuen BundesJandern 

Kalibergbau 
{ Kali Sudharz AG mit 5 Werken 
Kall Werra AG mi t ełnem Werk ) 

• Kupferschieferbergbau 
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Wiesław Blaschke 

Problem cen w systemie ekonomiczno-finansowym 
grup kopalń węgla kamiennego 

1. Wprowadzenie 

Łączenie się kopalń węgla kamiennego w gmpy kopalń jest jednym z „gorących" 
problemów każdej dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości krajowego górnictwa 
węgla kamiennego [1]. Przytaczać można szereg argumentów za i przeciw. Oparte są 
one zresztą o arbitralnie przyjmowane kryteria celów. Jest sprawą oczywistą, że w skom-
plikowanym układzie kompleksu poliwowo-energetycznego kraju, regionu czy świata 
trudno jest określić „jedyne kryterium", które mogłoby być wystarczającą podstawą 
obiektywnej oceny podejmowanycłi działań organizacyjnych. 

W gospodarce centralnie sterowanej łączenie kopalń w zrzeszenia, zjednoczenia gwarectwa 
(w zależno:^! od zakresu kompetencji poszczególnych jednostek) miało za zadanie ułatwienie 
realizacji celów takiej grupy. Były nimi przede wszystkim wielkość (słynne plany wydobycia) 
a następnie rozdzielnictwo środków finansowych łub technicznych. W systemie nakazowo-
rozdzielczym organizacje takie powinny skutecznie funkcjonować tzn. mieć możliwość 
zrealizowania postawionych przed nimi celów. Doświadczenia ostatnich kilkunastu lat pokazały 
jednak, że system centralnego planowania nie sprostał wyzwaniu zmodyfikowanemu i unowo-
cześnionemu w tym samym czasie systemowi rynkowemu. Nie jest celem niniejszej pracy 
analizowanie przyczyn i powodów porażki jednego a zwycięstwa drugiego systemu. Istotnym 
jest, że jedną z przyczyn porażki były opóźnienia w unowocześnieniu struktur organizacyjnych 
i zarządzania przedsiębiorstwami. W systemie rynkowym struktury organizacyjne mają inny 
cel. Celem tym jest koncentracja kapitału i środków oraz takie ich wykorzystanie aby określonej 
organizacji gospodarczo-finansowej przynieść maksymalne, możliwe w danych warunkach, 
korzyści finansowe. Z tego też względu tworzone są ogromne organizacje (koncerny, holdingi) 
narodowe lub ponadnarodowe. Mogą też funkcjonować małe przedsiębiorstwa, najczęściej 
działające lokalnie, przynoszące także określone korzyści właścicielom. Jednak próby konku-
rencji z potężnymi organizacjami kończą się z reguły porażkami. Należy tu także wspomnieć, 
że system powiązań kapitałowych oraz decyzyjnych poprzez kontrolne pakiety akcji jest bardzo 
skomplikowany i często dla nas niejasny lub trudny do rozszyfrowania. Nie mamy jeszcze 
wystarczającego przygotowania do sprawnego funkcjonowania w światowej gospodarce ryn-
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kowej. Myślę tu nie o handlu na rynkach światowych lecz włączaniu się w ponadnarodowe 
układy kapitałowe. 

Polska znajduje się jeszcze w okresie przejściowym pomiędzy systemami. Wywoływać 
to będzie szereg konfliktów, wynikających bardzo często z braku dostatecznej informacji, 
braku wykształconych w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej praktyków specjalistów, 
a przede wszystkim z niedostosowania struktur organizacyjnych (najróżniejszych szczebli) 
tworzonych przecież dla innego systemu, a zmuszonych do funkcjonowania w całkiem 
innych warunkach oraz niedopasowanie do systemu gospodarki rynkowej mechanizmów 
ekonomiczno-finansowych. Konfliktów nie da się uniknąć. Wskazują na to przykłady 
krajów przechodzących okres tworzenia dużych organizacji gospodarczych wiele lat temu. 
fYoblemem natomiast jest aby te transformacje odbyły się jak najniższym kosztem. Dotyczy 
to także gómictwa węgla kamiennego. 

Łączenie się kopalń w grupy kopalń jest moim zdaniem niezbędnym etapem do two-
rzenia w przyszłości powiązań kapitałowych z użytkownikami węgla, bankami, organami 
samorządowymi, zapleczem naukowo-technicznym. Grupy kopalń (koncerny, holdingi, 
spółki) będą etapem przejściowym w tworzeniu nowych organizacji bardziej dostoso-
wanych do funkcjonowania w zmieniających się warunkach krajowych, regionalnych 
czy globalnych. Można sobie wyobrazić istnienie samodzielnej kopalni t>ez powiązań 
Icapitałowych z innymi jednostkami. Takie przypadki sa znane. Decyzja o takim roz-
wiąziiniu może być podjęta wyłącznie na odpowiedzialność tych, którzy są właścicielami 
majątku lub którzy zdecydują się ten majątek wykupić (przejąć). Generalnie jednak nie 
l)ędzie możliwości odejścia od powiązań kapitałowych kopalń. 

Tworzone grupy kopalń powinny mieć jasno sprecyzowany swój system ekonomiczno-fi-
nansowy. Tworzenie takiego systemu będzie bardzo złożone i należy się liczyć z możliwością 
popełniania błędów. Można stworzyć, i takie prace prowadzi PAWK-SA, ogólną koncepcję 
systemu ekonomiczno-finansowego, określić zasady jego tworzenia podać podstawowe ele-
menty itd. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę poszczególnych kopalń, zróżnicowane warunki 
górniczo-geologiczne, różnice własności technologicznych i jakościowych węgli w poszcze-
gólnych kopalniach czy pokładach, posiadaną infrastrukturę itd., itp. zadanie utworzenia 
sprawnie funkcjonującego systemu ekonomiczno-finansowego nie będzie proste. Łatwo też 
sobie wyobrazić, że nieuniknione potknięcia, l)ędą wykorzystywane przez przeciwników 
łączenia kopalń jako argumenty „błędności" tej koncepcji. Dojście do dobrego systemu 
ekonomiczno-finansowego będzie musiiUo trwać w czasie, a sam system będzie prawdopodo-
bnie wielokrotnie udoskonalany. Brak jest obecnie wzorców krajowych, nie może to być także 
rozszerzenie systemu działającego na jednej (choćby najlepszej) kopalni na grupę kopalń, 
przejmowanie mechaniczne wzorców zagranicznych też nie jest rozwiązaniem. Eksperci 
zagraniczni będą albo próbowali znane sobie rozwiązania wtłoczyć w nasze warunki lub też, 
czego nie można wykluczyć, będą zainteresov-™i zniknięciem z rynku międzynarodowego 
konkurentów z Polski. Pamiętać tu należy, że jednym z „praw'' gospodarki rynkowej jest 
„wyeliminowanie z rynku konkurenta i zajęcie jego miejsca" o czym zapominają często nasi 
działacze gosp(xiarczy. 
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System ekonomiczno finansowy jest złożonym układem. W niniejszej pracy postanowiono 
zając się jednym z elementów tego systemu a mianowicie problemem cenotwórstwa w obrębie 
grup kopalń. Poniżej zarysowano jedynie zagadnienie cen węgla gdyż konkretne rozwiązania 
możliwe są do opracowania tylko dla ustalonych kopalń powiązanych w grupę. 

2. Ceny zbytu jako element systemu ekonomiczno-finansowego 
grupy kopalń 

Państwowa Agencja Węgla Kamiennego SA w ramach prac nad koncepcjami re-
strukturyzacji górnictwa węgla kamiennego określiła [2] podstawowe elementy systemu 
ekonomiczno-finansowego grupy kopalń. Obejmują one: dochody ze sprzedaży, wewnę-
trzny podatek od zysku, wpływy z działalności produkcyjnej i usługowej, kredyty 
i pożyczki, dotacje i subwencje, wpływy z operacji finansowych, inne wpływy. Problem 
cen zbytu został przedstawiony w następujący sposób: 

jednostka handlująca w imieniu grupy kopalń węglem sprzedaje węgiel odbiorcom 
na własny rachunek po cenach zbytu określonych przez cennik, 
zarząd grupy kopalń opracowuje zasady kształtowania cen zbytu oraz podaje 
wytyczne w tej sprawie a jednostka handlu węglem opracowuje cennik, 
ceny węgla ustalane są w oparciu o metodę kosztową, a ze względu 
na zróżnicowanie kosztów wydobycia pomiędzy kopalniami do ustalenia 
cennika przyjmowany będzie średni koszt i jednolity narzut określonej dla 
grupy stawki zysku, 
w oparciu o ustaloną średnią cenę węgla (średni koszt + stawka zysku) tworzony 
będzie cennik, 
cennik powinien uwzględniać odpowiednią strukturę cen dla poszczególnych 
sortymentów węgla energetycznego i typów węgla oraz wpływ parametrów 
jakościowych na ceny węgla, 
system rozliczeń jednostki handlu węglem w ramach grupy kopalń powinien 
być tak skonstruowany aby dążyć do uzyskiwania od kupujących cen zbytu 
maksymalnie zbliżonych do cen cennikowych. 

Proponowany przez PAWK-SA system ekonomiczno finansowy podaje także zalecenia 
w sprawie rozliczania się wewnątrz grupy kopalń (wpływy ze sprzedaży-koszty pozyskania). 
Jest to jednak odrębne zagadnienie i nie będziemy go tu prezentować i analizować. 

Tworzenie systemu ekonomiczno-finansowego grupy kopalń jest chyba najważniejszym 
zadaniem jakie stanie przed każdą z tworzonych grup. W systemie tym tworzenie cenników 
węgla wywoływać będzie, moim zdaniem, poważne kontrowersje. Już obecnie przed powo-
łaniem koncernów (holdingów) można spotkać w prasie opinie, że jest to krok wstecz gdyż 
tworzyć się będą monopole dyktujące wysokie ceny węgla, że ceny nie będą elementem gry 
rynkowej i nie t)ędą się kształtować w oparciu o prawo popytu-podaży. Jest to jednostronne 
widzenie problemu; widzenie poprzez pryzmat, uważanych za wysokie, kosztów pozyskania 
węgla w kraju. Równocześnie jest to poważne spłycenie tego zagadnienia gdyż w polemikach 
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prasowych zapomina się o tym, że cena węgla jest przede wszystkim związana z jego jakością 
(zawartość popiołu, siarki, wilgoci, wartości opałowej, zawartości części lotnycłi, wielkości 
ziam). Znane są analizy, i to energetyków, którzy stwierdzają, że wysoka jakość węgla, 
powodując obniżenie kosztów pozyskania energii elektrycznej czy ciepła, rekompensuje 
z nawiązką wzrost ceny takiego węgla [3, 4, 5]. Zapomina się też, że konstrukcja cen 
(powiązanie cen z jakością węgla) jest aktywnym stymulatorem ekonomicznym poprawy 
jakości węgla energetycznego [6] co ma istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska przez energetykę [7]. 

Tworzenie cenników koncemowycłi (łioldingowycłi) nie t)ędzie tylko podniesieniem 
ceny węgla do poziomu kosztów lecz przede wszystkim stworzeniem powiązań pomiędzy 
cenami a własnościami tecłinologicznymi (w tym jakościowymi) węgla wydobywanego 
w poszczególnycłi kopalniach i dalej, węgla w poszczególnych eksploatowanych lub 
przewidzianych do eksploatacji pokładach. 

Dojście do najkorzystniejszej dla grupy kopalń struktury cen t)ędzie zadaniem pracochłon-
nym wymagającym, pr/ede wszystkim, przeprowadzenia badań technologicznych węgli z po-
szczególnych pokładów (docelowo) lub eksploatowanego obecnie urobku (etap wyjściowy). 
W przypadku powołania grup kopalń na przełomie I i II kwartału 1993 roku istnieje możliwość 
opracowania cenników koncemowych (różniących się między sobą ze względu na różnice 
własności technologicznych węgli w tych grupach kopalń) w ciągu 1-1,5 roku. Można też 
stworzyć uproszczone cenniki, które mogłyby funkcjonować od 1 stycznia 1994 roku. 

Cenniki koncemowe (holdingowe) lub pojedynczych kopalń (gdyby takie mogły 
funkcjonować) tworzyć należy wg zasad cenotwórstwa polegających na konstruowaniu 
struktury cen na podstawie własności technologicznych węgla kamiennego [8, 9". 

3. Zasady tworzenia cenników opartych na konstrukcji struktury 
cen na podstawie własności technologicznych węgla kamiennego 

Zasady cenotwórstwa węgla kamiennego podają sposoby wyznaczania dwóch wielkości, 
które decydują o cenie: 

poziom cen, 
struktura cen. 

Poziom cen węgla w grupie kopalń powinien być oparty o koszty pozyskania węgla. 
Wynika to z zasady, regulowanej ustawą o cenach z września 1982 roku, że nie można 
sprzedawać produktów po cenach niższych niż koszty jego wytworzenia. Dotyczy to 
przedsiębiorstw państwowych gdyż jest oczywiste, że przedsiębiorstwa prywatne, które 
chciałyby sprzedawać poniżej kosztów musiałyby szybko ogłosić upadłość. W przed-
siębiorstwach państwowych różnicę pomiędzy niższymi cenami a wysokimi kosztami 
może niwelować państwo poprzez dotacje lub kredytowanie strat. Ustawa o cenach 
reguluje takie przypadki stwierdzając, że ten kto podejmuje decyzję o poziomie cen 
niższych od poziomu kosztów winien wskazać źródło pokrycia tych różnic. Niski poziom 
cen może być nie tylko narzucony przez właściwe organy decyzyjne lecz może też 
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byd wymuszony pośrednio przez te same organy decyzyjne poprzez urzędowe rozwiązania 
sposobów rozliczenia cen i kosztów u użytkowników węgla. Wówczas poziom cen nie 
ma nic wspólnego z prawami rynku (popytem-podażą) i producenci sa jakby „rozgrze-
szani'' systemowo z zaistniałej sytuacji cen węgla. Problem ten jest dość złożony a dla 
wielu obserwatorów rynku węglowego często nieuświadamiany. Analiza takich zjawisk 
nie jest jednak przedmiotem niniejszej pracy. Należy tu dodać, że poziom cen węgla 
ustalany może być na podstawie szeregu innycłi kryteriów. Omówiono je w pracy [10]. 

Struktura cen węgla może być konstruowana także na podstawie różnych kryteriów. 
Szerzej omówiono je w pracy [9]. Wybór kryteriów jest sprawą umowną. Uważam 
jednak, że dla organizacji składającej się z samych kopalń (tzn, bez użytkowników) 
punktem wyjścia powinno być skonstruowanie cen na podstawie własności technologi-
cznych t)ędącego do dyspozycji węgla. 

Przez własności technologiczne węgla należy rozumieć: 
skład ziarnowy węgla, 
skład ciężarowy (densymetryczny) węgia. 

Skład ziarnowy węgla otrzymuje się na podstawie analiz polegających na rozsianiu 
urobku węglowego na klasy ziarnowe na kolejnych wybranych sitach. Skład ziarnowy 
pokazuje jaką ilość (tonażowo, procentowo) poszczególnych klas ziarnowych (sortymen-
tów) otrzymać można z urobku surowego. Każdy urobiony węgiel posiada własną 
charakterystykę składu ziarnowego. Graficznie obrazowana ona jest poprzez krzywą 
składu ziarnowego. 

Skład ciężarowy węgla otrzymuje się na podstawie analiz polegających na rozdzieleniu 
danej klasy ziarnowej na frakcje różniące się gęstością (ciężarem właściwym). Rozdział 
ten odbywa się w cieczach ciężkich (w laboratorium w wodnej mieszaninie chlorku 
cynku) o kolejno wzrastających gęstościach w przedziale od l,3g/cm^ do l,8g/cm^. 
Wydzielanie frakcji jest możliwe gdyż wraz ze wzrostem zawartości popiołu w po-
szczególnych ziarnach węglowych posiadają one większą gęstość. W wydzielonych 
frakcjach określa się parametry jakościowe węgla (zawartość popiołu, siarki, części 
lotnych, wartość opałową i inne wg potrzeb). Skład ciężarowy pokazuje nam jaką ilość 
(tonażowo, procentowo) koncentratu o określonych parametrach jakościowych można 
otrzymać z urobku surowego w trakcie wzbogacania węgla. Każdy węgiel posiada 
własną charakterystykę składu ciężarowego (densymetrycznego). Graficznie przedstawia 
ją zespół krzywych wzbogacałności. 

Każda kopalnia wchodząca w skład grupy kopalń powinna dla każdego eksploato-
wanego lub przewidzianego do eksploatacji pokładu wykonać badania technologiczne 
określające składy ziarnowe i składy densymetryczno-jakościowe. Dane te pozwolą 
na określenie ilości i rodzaju sortymentów możhwych do wyprodukowania oraz ilości 
i rodzaju produktów handlowych (różniących się parametrami jakościowymi) możliwych 
do uzyskania w trakcie wzbogacania w zakładzie przeróbczym. 

Posiadając dane o sortymentach i możliwych do uzyskania koncentratach handlowych 
można dopasować strukturę cen do jakości węgla tak aby uzyskiwane ceny pokryły 
koszty pozyskania węgla będącego w dyspozycji danej kopalni. Stworzony w ten sposób 
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cennik byłby cennikiem indywidualnym danej kopalni. Grupa kopalń dysponując indy-
widualnymi cennikami poszczególnych swych jednostek może dopiero stworzyć cennik 
koncernowy (holdingowy) poprzez uśrednienie kosztów dla wyznaczenia średniej ceny 
a następnie określenia poszczególnych cen cennikowych. 

Rozważać można dwa warianty. Pierwszy to stworzenie jednego cennika dla całej grupy 
kopalń. Upraszczając można go otrzymać poprzez uśrednienie dla każdego sortymentu 
krzywych wzbogacalności wszystkich kopalń i na tej podstawie skonstruowanie struktury cen. 
Drugi to stworzenie szeregu cenników (indywidualnych dla poszczególnych kopalń) i opero-
wanie nimi w zależności od potrzeb użytkowników na określone sortymenty czy określone 
zadanymi parametrami jakościowymi produkty handlowe. 

W niniejszej pracy nie podaje się niestety przykładów rozwiązań cenników, o których 
mowa powyżej. Cenniki takie nie zostały jeszcze skonstruowane. Powodem tego był 
brak środków na analizy, w tym także chemiczne, które opisano powyżej. Są to dość 
drogie badania i od decyzji kopalń czy grupy kopalń zależeć będzie czy zostaną 
wykonane. Bez tych danych nie da się stworzyć cenników, które wykorzystywałyby 
własności posiadanych węgli. Własności te można wykorzystywać w grze rynkowej 
dopasowując własne możliwości do potrzeb użytkowników. Należy tu pamiętać, że już 
w niedługim czasie podpisywane będą umowy kupna-sprzedaży węgla pomiędzy pro-
ducentami a użytkownikami. W umowach tych jednym z najważniejszych ustaleń będą 
parametry jakościowe dostarczanego węgla. Grupy kopalń, które nie będą znały swych 
możliwości technologicznych a co za tym idzie kosztów pozyskania zadanych jakościowo 
produktów handlowych mogą popełnić błędy w trakcie zawierania umów. Błędy te to: 
niemożliwość zabezpieczenia umownych parametrów jakościowych sprzedawanego węgla 
oraz niedoszacowanie kosztów pozyskania tych produktów a więc niezabezpieczenie 
odpowiedniej ceny zbytu. Skutki finansowe takich błędów mogą być poważne a trudno 
je będzie zrzucić na konto systemu cen (jak to się dzieje czasami obecnie) gdyż system 
ten opracować muszą właśnie grupy kopalń. 

4. Drogi dojścia do cenników grup kopalń 

Cenniki węglowe są umownymi systemami [11, 12] różnicującymi ceny w zależności 
od zmian parametrów jakościowych. Jest to jak gdyby system dopłat lub upustów 
cenowych za dostarczony węgiel różniący się od umownych parametrów jakościowych. 
Sprawą wtórną jest ustalenie umownych parametrów jakościowych. Mogą to być parametry 
jakościowe węgla wskaźnikowego (tak jak to zrobiono w cenniku z maja 1990 r.) przy 
czym umowne też jest to jaki węgiel uznamy za wskaźnikowy. Najczęściej jest to 
węgiel o zawartości 12% popiołu ale znacie są przypadki, że za węgiel wskaźnikowy 
przyjmuje się węgiel o zawartości 25% popiołu (w obu przypadkach odpowiednie są 
także i wartości opałowe). Mogą to być także dowolne parametry jakościowe uzgodnione 
pomiędzy stronami (dostawca-odbiorca). Nie ma to większego znaczenia dla systemu. 
Ważne natomiast jest ustalenie relacji o jaki procent wzrasta lub obniża się cena przy 
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obniżeniu (lub podwyższeniu) o 1% zawartości popiołu, siarki, wilgoci, części lotnycfi 
oraz jak wpływają na cenę zmiany wartości opałowej (o określoną umownie wartość). 
To ustalenie jest istotą struktury cen. Z tego też względu tworzyć można cenniki 
obowiązujące wszystkich zainteresowanycłi, cenniki dla grupy kopalń, cenniki dla po-
szczególnych kopalń, cenniki w układzie producent-użytkownik itp. 

Niezwykle interesującym zjawiskiem jest ustalanie cen w obrocie międzynarodowym. 
Tygodniowo wydawany Coal Week International podaje oferowane przez producentów 
ceny węgla w ich porcie. Ceny te są podawane dla określonych parametrów jakościowych. 
Parametry te są w zasadzie stałe w bardzo długich okresach czasu. Dla tych parametrów 
podana jest cena lub przedział cen. Do cen tych należy dodać koszty frachtu, ubezpieczeń, 
przeładunków, transportu do użytkownika. W obrocie międzynarodowym obowiązuje 
więc rynek producenta. On oferuje węgiel o stałych parametrach jakościowych, zmianom 
ulegać może poziom cen. Struktura cen w zasadzie nie obowiązuje-tworzyć ją mogą 
warunki umowy, regulujące odstępstwo (niedotrzymanie warunków) w jakości dostar-
czonej partii węgla. Znajomość tego faktu jest o tyle istotna, że w naszym kraju dąży 
się do rynku użytkownika. W warunkach projektowanych umów wieloletnich widzi się 
konieczność dostarczania węgla użytkownikom wg najkorzystniejszych dla nich para-
metrów jakościowych (tzw. parametrów gwarancyjnych). Ostatnio nagłaśniany jest problem 
możliwości importu węgla kamiennego. Przy czym zapomina się o tym, że sprowadzany 
węgiel będzie posiadał parametry jakościowe takie, jakie oferowane są na rynku, a nie 
takie, jakie są parametry gwarancyjne użytkowników. Jest to o tyle ważne, że parametry 
jakościowe oferowanego na rynkach światowych węgla są o wiele za dobre w stosunku 
do wymagań naszych użytkowników, są więc leż droższe od węgli oferowanych przez 
krajowe kopalnie (nawet przy założeniu, że poziom cen węgla wskaźnikowego będzie 
na poziomie cen węgla w imporcie). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na oczywiste 
Irfędy myślowe, gdy mówiąc o cenach węgla krajowego na poziomie cen w imporcie-
uważa się, że taki sam jakościowo węgiel będzie można importować po tej samej cenie. 
Na rynku światowym nie można kupić węgla o tak złych parametrach jakościowych, 
jakie uważa za najlepsze dla siebie krajowa energetyka. Import węgla wymagać będzie 
przekonstruowania kotłów w energetyce w celu dostosowania ich do spalania dużo 
lepszego węgla, gdyż spalanie dobrego węgla w urządzeniach do tego niedostosowanych 
jest nieekonomiczne. O tym nie wiedzą lub zapominają działacze gospodarczy przeciw-
stawiając naszemu górnictwu możliwości importowe. Informacje te są łatwe do spraw-
dzenia. Opowiadanie o zamykaniu krajowych kopalń, gdyż taniej sprowadzi się węgiel 
z zagranicy jest, na obecnym etapie kosztów pozyskania węgla w Polsce, bzdurą nie-
zwykle szkodliwą gospodarczo i politycznie. 

Tworzenie hipotetycznych cen, poprzez sprowadzenie cen importowych węgla o parame-
trach jakościowych oferowanych przez zagranicznego eksportera do parametrów rzeczywistego 
węgla krajowego, jest pewnym uproszczeniem, mającym na celu ustalenie poziomu cen 
krajowych. Poziom ten jest słuszny tylko dla porównywalnych parametrów jakościowych. Dla 
innych parametrów jakościowych można mówić tylko o wartości węgla [13, 14] a nie o jego 
cenie. Wartość węgla w świetle cen importowych może być pomocna przy ustalaniu tak 
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zwanych ścieżek cenowych węgla krajowego. Pozionn cen węgla w impOTcie może być 
podstawą tworzenia cenników o tzw. cenach maksymalnych. Wychodzi tu się z założenia, że 
w gospodarce rynkowej należy umożliwić konkurencję węgla krajowego z węglem importo-
wanym. Ceny węgla z polskich kopalń, aby wytrzymać warunki konkurencji, powinny być 
niższe lub co najwyżej równe cenom importowanego węgla. O miejscu odbioru loco wagon 
w kopalni czy wagon w porcie decydować będa koszty transportu do użytkowników. O kon-
dycji finansowej kopalń zadecydują koszty pozyskania w nich węgla. Jeżeli koszty te będą 
wyższe niż ceny importowe, to kopalnia będzie nierentowna i powinna wypaść z rynku 
węglowego. Dla umożliwienia kopalniom przefHOwadzenia takich analiz wprowadzono pojęcie 
wartości węgla na poziomie cen importowych. Ustalenie cen węgla krajowego na tym 
poziomie wymagać będzie stworzenia cennika, w którym uzgodniona będzie formuła sprze-
dażna. Może być ona taka jak w cenniku z 1990 roku lub inna, jeżeli zainteresowane strony 
dojdą do wniosku o konieczności zmiany zapisu. Każda nowa formuła sprzedażna sprowadzi 
konieczność dokonania stosownych przeliczeń i na innym poziomie ustawi ceny cennikowe. 
Jak więc z powyższego wynika cenniki są rzeczywiście sprawą umowną. 

Uzgodnienia zespc^ów, powołanych przez Ministra Przemysłu i Handlu dla węgla ener-
getycznego (ustalenia z 18.01.93) i dla węgla koksowego (ustalenia z 21.12.92) otwarły drogę 
do prac nad cennikami dla grup kopalń. Uzgodniono zasady tworzenia cen w roku 1993, 
pozostawiają czas na opracowanie cenników, które mogą funkcjonować począwszy od 1994 
roku. Interesujące jest, że dla węgla energetycznego utrzymano strukturę cen wg cennika 
z maja 1990 roku, podnosząc sukcesywnie poziom cen proporcjonalnie do wzrostu cen energii 
elektrycznej dla użytkownika końcowego. W ten sposób w 1993 roku będzie można stosować 
wzorcowe cenniki o czterech poziomach cen, gdyż podwyżki cen energii mają mieć miejsce 
cztery razy w tym roku. Przewiduje się też, że około połowy 1994 roku ceny węgla dla 
elektroenergetyki dojdą do poziomu cen w imporcie. Można by wówczas stosować odpowiedni 
cennik o takim poziomie cen. Sądzę jednak, że w 1994 roku mogą już zacząć funkcjonować 
cenniki grup kopalń. Należy tu dodać, że nadal obowiązywać będą warurUci umowy i one 
ostatecznie ustalą poziom cen. 

Dla węgla koksowego przyjęto inną zasadę. Ustalono minimalną cenę dla określonego 
typu węgla. Cena ta będzie rosła co miesiąc zgodnie z GUSowskimi wskaźnikami 
wzrostu cen w gospodarce. Ukształtowanie struktury cen węgla koksowego pozostawiono 
prawdopodobnie (uzgodnienia nic o tym nie mówią) działaniu rynku, a ściślej mówiąc 
wspólnym decyzjom producentów i użytkowników. 

Interesującym będzie porównanie skutków obu przyjętych rozwiązań w kolejnych 
miesiącach 1993 rt^u. 

Rezultaty polityki cenowej prowadzonej w 1993 roku będą ważną wskazówką 
do przygotowania polityki cenowej na 1994 rok i na lata następne. 
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5. Zakończenie 

Ustalenia zespołów powołanycłi przez Ministra Przemysłu i Handlu rozwiązały zasady 
cenotwórstwa węgla kamiennego w 1993 roku. Stworzono w ten sposób czas na prace 
podające zasady tworzenia cenników grup kopalń. Rzetelne opracowanie tycłi cenników będzie 
miało istotny wpływ na kondycję finansową grup kq>alń. Ceny węgla są bowiem i^otnym 
składnikiem systemu ekonomiczno-finansowego fffojektowanycłi grup kopalń. W niniejszej 
pracy zarysowano drogę, która zdaniem autora konieczna jest do przebycia, aby koncemowy 
(holdingowy) system cen wykorzystywał własności technologiczne posiadanych węgli, a także 
możliwości techniczne posiadanych zakładów przeróbczych. Do prac nad tworzeniem cenni-
ków należy niezwłocznie przystąpić tak aby nie było konieczności przedłużenia na 1994 rok 
rozwiązań prowizorycznych. Własna struktura cen niezbędna jest także dla przygotowania 
odpowiednich zapisów w wieloletnich umowach o dostawę węgla kamiennego dla dużych 
odbiorców. Problemy organizacyjne, techniczne i kadrowe tworzenia grup kopalń nie powinny 
opóźniać prac nad stworzeniem spójnego systemu cen każdej grupy kopalń. 
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Stanisława Borkowska 

Jak wynagradzać? 
(Aktywna polityka płac) 

,J^ow€ zarządzanie wymaga nowego systemu płac" (K. van Hoof) 

W Polsce kontynuowany jest model płac niskich oraz biema polityka płac, której 
towarzyszy rozwinięty egalitaryzm płacowy i tradycyjne relacje płac. Znajduje on odbicie 
zarówno w koncentracji płac w układzie działowym wokół średniej krajowej, jak i kon-
centracji płac ponad 60% zatrudnionych w wąskim przedziale między średnią krajową 
a jej połową (Mały... s. 90 i 92). 

Egalitaryzm oznacza oderwanie płac od ilości i jakości pracy, a zatem słabe wyko-
rzystywanie płac jako narzędzia motywowania. 

Dla pobudzenia rozwoju gospodarczego niezbędna jest natomiast aktywna polityka 
płac, właściwa gospodarce rynkowej. 

Pod pojęciem takiej polityki rozumiem: 
konsekwentne różnicowanie płac w zależności od trudności i efektów pracy oraz 
możliwości finansowych firmy przy jednoczesnym 
moderowaniu tempa wzrostu płac w skali makro tak, aby nie pobudzać inflacji, lecz 
wzrost efektywności. 

Aktywna polityka płac jest narzędziem motywowania, a więc wspomagania realizacji 
krótko- i długoterminowych celów gospodarki oraz poszczególnych firm przy jedno-
czesnym uwzględnieniu interesów (oczekiwań, celów) pracowników oraz otoczenia, 
w ramach którego jest realizowana. Zarówno cele, jak i otoczenie są zmienne. Polityka 
płac musi zatem być elastyczna i dostosowywana do zachodzących zmian. Cele te 
i otoczenie mogą różnić się w poszczególnych firmach. Różnią się też oczekiwania 
pracowników. Dlatego też nie istnieje jeden system dobry dla każdej firmy. Każdorazowo 
trzeba projektować własny system, uwzględniający warunki i możliwości firmy. 

Jak zbudować aktywną politykę płac? Ze względu na ograniczone ramy opracowania 
skoncentruję się na kierunkach przekształceń polityki płac w przedsiębiorstwach, 
a mianowicie: 

metodach i procedurze projektowania oraz wdrażania systemu płac, 
strukturze wewnętrznej płac i dochodów z pracy, 
formach płac i premiowaniu. 
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wynagradzaniu dyrektorów. 

Punktem wyjścia jest przywracanie płacy cłiarakteru wynagrodzenia za pracę efektywną 
oraz przyjęcie zasady, że płaca ma wspomagać konkurencyjność firmy. 

1. Projektowanie i wdrażanie nowego systemu plac 

Sukces systemu płac w dużej mierze zależy od procedury jego projektowania 
i wdrażania oraz taktyki w zakresie pokonywania naturalnych, skądinąd, niechęci wobec 
zmian oraz w zakresie kształtowania nowej kultury pracy związanej z nowym systemem. 
Problem ten jest niedoceniany w polskiej praktyce gospodarczej. 

Projekt systemu {rfac uwzględnia cele firmy i pracowników, strukturę organizacyjną 
i produkcyjną firmy oraz strukturę zatrudnienia. W projektowanie włączyć trzeba kie-
rownictwo firm, ale też i pracowników poprzez informowanie i konsultowanie zamie-
rzonych rozwiązań. Tryb postępowania przy projektowaniu system i^ac w sposób 
syntetyczny ilustruje rys. 1. 

Pomocne we wdrażaniu nowego systemu płac jest przestrzeganie następujących zasad: 

1. Włącz kluczowych menedżerów w opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu 

2. Formułuj cele nowego systemu w sposób możliwie klarowny 
3. Pokaż zalety nowego systemu w porównaniu ze starym 

4 

4. Zastosuj marketing nowego systemu co sprzedajesz? Co to da użytkownikowi? 
Kto podobne rozwiązania stosuje? Kto uznaje ideę za dobrą? 

5. Nie zrywaj ze wszystkim, co dotychczasowe, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne 

6. Zorganizuj szkolenie (w pierwszym rzędzie menedżerów i zespołu wdrażającego) 

7. Miej zaufanie dla ludzi i uznanie dla tych co współdziałają w procesie projektowania 
i wdrażania 

9. Oddzielaj zmiany drobne od dużych. Zaczynaj od małych, bo łatwiej je osiągnąć. 
Sukces zachęca do dalszych zmian 

10. Znajdź jak najszybciej potencjalnego zwycięzcę 

2. Determinanty i zróżnicowanie płac 

iom i zróżnicowanie płac w gospodarce 
możliwości finansowych firmy. 
ilości i jakości pracy czyli trudności i efektów pracy, 
kosztów utrzymania. 
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sytuacji na rynku pracy, 
zbiorowych stosunków pracy (rola i współdziałanie imiotów rynku pracy). 

Możliwości finansowe firmy określają rozmiary środków na wynagrodzenia. Natomiast 
koszty utrzymania 

na poziomie tzw. minimum socjalnego wyznaczają minimalną stawkę płac 
w najniższej kategorii zaszeregowania, poniżej której nie wolno płacić za pracę 
w pełnym wymiarze pracy, 
poziom minimalnycłi podwyżek płac chroniący przed spadkiem płac realnych. 

Główne kryterium wyznaczania indywidualnych stawek płac w granicach wyznaczo-
nych przez możHwości finansowe i płacę minimalną stanowią trudność i efekty pracy. 

Pomiar trudności i efektów pracy powinien być w miarę możliwości zobiektywizo-
wany, aby zapewnić prawidłową relację frfacy do pracy, co warunkuje motywacyjną 
skutecznoność płac. 

Pomiarowi trudności pracy służy wartościowanie pracy, zwłaszcza metoda anality-
czno-punktowa. Jest ono wręcz nieodzowne w dużych i średnich firmach jako podstawa 
kształtowania relacji płac oraz organizacji pracy, polityki osobowej, a nade wszystko -
podstawie negocjacji płacowych (rokowań zbiorowych). Negocjować trzeba bowiem 
w oparciu o znajomość faktów, rzetelną informację i wiedzę. 

Wyniki wartościowania służą zwykle jako podstawa wyznaczania zasadniczych stawek 
płac i ich zróżnicowanie (rys. 2). Natomiast ruchoma część płac (premia) z reguły 
zależy od efektów pracy. 
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Rys. 2. Ramowy schemat struktury wewnętrznej wynagrodzenia obowowego. 
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Rys. 3. Struktura i techniki oceny pracy 

Każda firma na własny użytek powinna opracować spójny, zintegrowany i ramowy 
system ocen efektów czyniąc go podstawą polityki płac i osobowej (rys. 3). 

Zarazem niezl)ędna jest elastyczność systemu w dot>orze kryteriów oceny efektów 
zależnie od celów (zadań) firmy i jej ogniw. 

Zadbać trzeba, aby opracowany system ocen umożliwiający elastyczne dostosowania 
zachował swoją aktualność w długim okresie czasu. 

Stanowi to warunek budowy zaufania, co jest niezwykłe ważne dla skutecznego motywo-
wania. Jest też bazą dla długofalowej, otwartej i zarazem stabilnej polityki płac i osobowej. 

Natomiast rola rynku pracy oraz rokowań zbiorowych ma znaczenie uzupełniające 
i korygujące względem zróżnicowania według trudności i efektów pracy. Wyjątkiem 
szczególnym są jedynie płace dyrektorów. W gospodarce rynkowej podstawą ich kształ-
towania jest nie tyle wartościowanie ile ocena efektów pracy i porównania rynkowe. 

Aby zapewnić skuteczne motywowanie praca musi się opłacać. Chionić zatem trzeba 
relacje płac. Podwyżki płac i premie nie powinny burzyć relacji wyznaczonych przez 
zasadnicze stawki płac. Dążyć trzeba do tego, aby wielkość i częstotliwość podwyżek 
płac była zależna od efektów pracy. Wieli ość ich nie powinna być - jeśli już występują 
- mniejsza od wzrostu kosztów utrzymania. Natomiast nie jest wskazana bezpośrednie 
uzależnienie podwyżek piać od kosztów utrzymania. Prowadzi to bowiem do egalitaryzmu 
płacowego i osłabienia motywacyjnej roli płac. To zaś oznacza zmniejszanie szans 
na pobudzanie wzrostu efektywności pracy i ekspansji firmy. 
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Gór-
Tech 

Specjalistyczne 
Przedsiębiorstwo Górnicze 

„GORTECH'' 
31-261 Kraków 

ul. Wybickiego 7 
teL/fax 33-58-84 

Działająca przy naszej firmie AGENCJA PROMOCJI EKOLO-
GICZNEkJ oferuje w zakresie usuwania szkód górniczych 
i przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska naturalnego, 
wynikającym z tego t5^ułu: 

• Izolację podłoża geomembramami NICOTARP, HDPE, PCV 65, 
zapewniającymi szczelność zbiorników i cieków wodnych, nawet 
przy nieciągłych odkształceniach gruntów. 

• Stabilizację podłoża geowłóknami, matami ARMOFLEX. 

• Wykonawstwo ekranów antyfiltracyjnych i uszczelnień kanali-
zacji i zbiorników sprawdzonymi tworzywami. 

• Oczyszczanie poziomów wodonośnych z zanieczyszczeń orga-
nicznych i niorganicznych. 

• Podsadzanie pustek podziemnych z wyrobisk z wyrobis górni-
czych i powierzchni, za pomocą metod wiertniczych, podsadz-
kami hydraulicznymi, przenośnymi, wg własnego patentu. 

• Aerohydroobsiew - lotniczą metodę stabilizacji pylących powie-
rzchni haud, szczególnie w trudnodostępnych dla robót powie-
rzchniowych rejonach. 

• Wszelkiego t3^u oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów 
komunalnych i przemysłowych, w tym tanie oczyszczanie ko-
rzeniowe. 

Oferowane przez nas usługi są tanie, sprawdzone i wyko-
nane zawsze rzetelmie. 
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3. Wewnętrzna struktura płac 

z zasad skutecznego motywowania wyprowadzić można co najmniej dwie dyrektywy 
odnoszące się do wewnętrznej struktury płac: 

wymóg przejrzystości i prostoty systemu płac 
wymóg zachowania wyraźnej więzi między płacą i pracą. 

W dążeniu do ich realizacji pomocne będzie przestrzeganie następujących zaleceń; 

1. Liczba składników płac powinna być jak najmniejsza. Płaca zasadnicza ex 
definitione powinna stanowić główny składnik wynagrodzenia całkowitego. 

2. Każdy składnik musi służyć realizacji jasno określonego celu (zadania), który 
uzasadnia powołanie go do życia. 

3. Należy zadbać o ścisłość powiązań każdego składnika płac z pracą, tj. jej 
trudnością i efektami pracy. Udział w płacach tzw. składników socjalnych jak 
np. deputaty, dodatki stażowe powinien być sprowadzony do minimum. Płaca 
wszak nie jest świadczeniem socjalnym. 

W chwili obecnej: 
udział płac zasadniczych w łącznym wynagrodzeniu w przemyśle polskim jest 
generalnie niski, w skrajnych przypadkach wynosił on ok. 22%; 
udział bodźcowych składników płac (płaca zasadnicza plus premie i nadwyżka 
akordowa) jest wprawdzie zróżnicowany, ale w niektórych firmach i całych 
gałęziach przemysłu niski i wynosi ok, 50-60%; 
nadmierny jest udział wszelkiego rodzaju dodatków; 
premie obejmują zbyt dużą liczbę pracowników i mają często charakter formalny 
(regulaminowy), nie powiązany elastycznie z efektami pracy; 
także liczba składników płac jest wciąż duża i niekiedy przekracza 30, choć 
przedsiębiorstwo pod^muje wysiłki w celu jej ograniczenia (S. Borkowska, 
Polityka...); 
w sektorze prywatnym - trzeba podkreślić, że liczba składników jest niewielka 
a udział lxxlźcowych składników sięga 100%. 

Istnieją zatem duże możliwości podniesienia skuteczności motywowania płacowego 
w sektorze państwowym - nawet bez wzrostu środków na wynagrodzenia poprzez 
ograniczenie liczby składników płac i włączenie ich do płacy zasadniczej. Jest to szansa 
dla przedsiębiorstw. 

Względy społeczne przemawiają za tym, aby restrukturyzacja ta - po pierwsze -
nie była aktem jednorazowym, lecz rozłożonym w czasie. Po drugie - odbywało się 
drogą negocjacji poprzez układy zbiorowe. Wymaga to uchylenia obowiązujących aktów 
prawnych odnoszących się do tych kwestii i regulowania deputatów oraz innych świad-
czeń zakładowych w trybie negocjacji w układach zbiorowych. Deputaty i inne świad-
czenia zakładowe mieściły by się wówczas w ramach puli środków przeznaczonych 
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na wynagrodzenia. Po trzecie - zgodnie z istotą wynagrodzenia wymiar rzeczowy 
świadczeniowych jego składników był określany w procencie do płacy, nie zaś ilościowo. 
Uniezależni to go od rucłiu cen, a zwiąże z pracą i relacjami płac. Po czwarte - aby 
pracownik miał prawo wyboru formy wynagrodzenia rzeczowego w ramach ogólnej 
kwoty (odsetka wynagrodzenia) określonej w układzie. Wybór polegałby na decyzji, 
czy cłice on pobrać w ramacłi tego odsetka wynagrodzenie pieniężne czy rzeczowe 
(świadczeniowe) zgodnie z katalogiem tycłi wynagrodzeń wynikającym z układów. Układ 
zatem określałby wysokość owego odsetka, jak i katalog dostępnycłi do wylx)ru wyna-
grodzeń rezeczowych (świadczeniowych) równoważnych przyjętemu odsetkowi wyna-
grodzenia. Rozwiązanie to ułatwia sterowanie relacjami płac, a zarazem zwiększa ich 
atrakcyjność motywacyjną poprzez stworzenie szans wyboru. 

Idea takiego wynagrodzenia oparta jest na tzw. planach kafeteryjnych, określających 
zestaw (menu) wynagrodzeń (premii) równych co do wartości, a różnych co do formy 
(H. Thierry, J.F. Croonen, 1980), spośród których pracownik wybiera jedną najbardziej 
mu odpowiadającą. Podobne rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w odniesieniu 
do dochodów pozapłacowych. 

Obok płac pracownicy korzystają z szeregu innych pozapłacowych dochodów z pracy np. 
z funduszu socjalnego. Otóż skala pozapłacowych świadczeń (beneficjów) nie jest uświado-
miona ani przez pracowników, ani dyrekcję. Jest też ona zróżnicowana. W niektórych 
przemysłach stanowi ona ok. 30% wynagrodzeń, w firmach prywatnych wymiar ten jest mały 
lub zerowy. Ich rodzaj i międzystanowiskowy rozkład też jest zasadniczo różny niż w krajach 
zachodnich. W krajach zachodnich mianowicie są to beneficja typu samochód służbowy, 
dodatkowe ubezpieczenia itd., skoncentrowane głównie w grupie kierownictwa, zwłaszcza 
naczelnego. Decydują o tym względy prestiżowe i podatkowe (troska o zmniejszenie dotkli-
wości podatkowych). W Polsce natomiast mają raczej charakter pomocy społecznej, ale 
skoncentrowane są w grupie personelu administracyjnego (Borkowska S., Polityka...) 

Trzeba zatem podjąć starania o to, aby pozapłacowe dochody z pracy uczynić 
częścią wynagrodzeń. 

Względy socjalne są zmienne w czasie i przestrzeni. Zależą od poziomu i zróżnicowania 
wynagrodzeń, zakresu społecznej polityki paiistwa, charakteru systemu funkcjonowania 
gospodarki, a także uwarunkowań kulturowych i historycznych. Proporcje i kryteria po-
działu, a więc rodzaje i wielkości pozapłacowych składników dochodów powinny być 
przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Drugą wskazówką przy ich określaniu 
jest zachowanie celowego charakteru każdego składnika, trzecią zaś - lokowanie ich 
w obrębie łącznych, policzalnych dochodów pracowników, nie zaś ponad czy poza nimi. 

Łączna suma wydatków za pracę (osobowych) nie może być rezultatem negocjowania 
każdego ich składnika z osobna, lecz negocjować trzeba jej poziom i sposób podziału. 
Innymi słowy składniki te powinny być rezultatem negocjacji nad podziałem łącznej 
sumy wydatków osobowych. 

Jak poprawić strukturę płac? Utrzymanie prawidłowej struktury wewnętrznej płac 
wymaga stałego czuwania na nią. Niemniej w punkcie startu, kiedy trzeba podjąć jakby 
generalny jej remont można określić jego główne elementy w następującej sekwencji. 
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Działanie 1. Rejestruj wszystkie dochody z pracy na indywidualnycłi kartacłi pra-
cowniczycłi. Uzupełnij icłi wykaz o koszty szkolenia i inne pozycje zgodnie z re-
jestracją w krajach zachodnioeuropejskich. 
Aby ukształtować prawidłową strukturę płac trzeba przede wszystki mieć rozpoznanie 

wszystkich wydatków na pracę i wszystkich dochodów z pracy, jakie pobierają po-
szczególni pracownicy. Dopiero taka pełna rejestracja stworzy podstawy do prowadzenia 
prawidłowej polityki dochodowej i płacowej. Należy zatem wprowadzić indywidualne 
karty dochodów z pracy. 

Działanie 2. Ogranicz liczbę pozapłacowych składników dochodów z pracy włączając 
część z nich do płac. 

W związku z tym trzeba przeprowadzić wnikliwą analizę celowości każdego poza-
płacowego składnika dochodów i jasno określić kryteria ich przydzielania. Proces ten 
powinien następować przy udziale partnerów społecznych (rady pracowniczej, jeśli 
istnieje, związków zawodowych lub innych reprezentacji załogi). Ostatecznie decyzje 
o utrzymaniu niektórych składników pozapłacowych, zasadach i trybie ich podziału 
(polityce dochodowej) powinny zapaść w wyniku negocjacji. Tak więc: 

Działanie 3. Jasno określić zasady pozapłacowej polityki dochodowej zachowując 
jej spójność z polityką płac. 

Dzi:danie 4. Wynegocjuj w układach zbiorowych zasadę dobrowolności deputatów 
(jeśli mają niektóre z nich pozostać) i realizację ich w ramach procentowo określonej 
części wynagradzania. Odejdź od ilościowego wymiaru deputatów. 

Działanie 5. Ogranicz liczbę składników płac redukując zwłaszcza tzw. składniki 
socjalne i świadczeniowe. 

Działanie to, jak dwa poprzednie, powinno mieć miejsce przy współudziale repre-
zentacji pracowniczych. Część składników można włączyć do płac zasadniczych. Niektóre 
zaś zredukowane składniki pozapłacowe i płacowe socjalne można ew. włączyć do ze-
stawu wybieralnych rodzajów „premii" (planów kafeteryjnych) zależnych od oceny 
efektów pracy. 

Realizacja tego postulatu najprawodopodobnie będzie musiała postępować stopniowo, 
w miarę pozyskiwania akceptacji załogi, co nie będzie łatwe. Ubóstwo polskiego 
sp<^eczeństwa oraz tradycje rozbudowanych zakładowych świadczeń socjalno-bytowych 
sprawiają, że pracownicy firm prywatnych i państwowych są nadal zainteresowani 
korzystaniem z zakładowych świadczeń socjalnych. Nierzadko też nalegają oni na ich 
rozbudowę, jak wskazują na to badania np. S. Wróblewskiego (1990). Faktów tych nie 
można nie doceniać. 

Działanie 6. Przyznaj pracownikom (na początek może tylko niektórym grupom np. 
personelowi kierowniczemu) prawo wyboru rodzaju przysługującej im premii w ramach 
procentowo określonej kwoty wynagrodzenia. Procent ten, jak i samą zasadę wyne-
gocjuj z pracownikami i wprowadź ew. do układu zbiorowego. 
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Działanie 7. Określ zestaw wybieralnych premii rzeczowych i pieniężnych. 

Działanie 8. Ustal proporcje zmiennych do stałych dla pracowników na stanowiskach 
kierowniczych zmniejszając generalnie udział płac zmiennych. 

W tym zwłaszcza: 
W przypadku pracowników wykonawczych - płac zmiennych, zależnych od 
indywidualnych wyników pracy na rzecz zależnych od wyników grupowych 
i zespołowych. 

Działanie 9. Obniż udział premii dla dyrektorów, w proporcji do nich - płac 
zasadniczych oraz dochodów (kapitałów). Powiększ zaś udział dochodów kapitałowych. 

4. Formy płac i premiowanie 

w gospodarce rynkowej maksymalizacja produkcji nie jest celem samym w sobie. 
Produkuje się „pod klienta", stosownie do jego oczekiwań, co umniejsza atrakcyjność 
form płac stymulujących wzrost ilościowy produkcji. Nowe technologie rosnąca zespo-
łowość pracy, przemiany kulturowe, a wreszcie nasilająca się międzynarodowa konku-
rencja prowadzi do zwrotu w formach płac i premiowaniu. Najbardziej syntetycznie 
i plastycznie zdefiniował go Marcel Bolle de Bal. Ewolucja ta wiedzie: 

od form indywidualnych do grupowych i zespołowych, 
od pobudzania wąsko rozumianej wydajności do pobudzania produktywności 
globalnej, 
od płacenia za wyniki ilościowe do płacenia za wyniki bardziej kompleksowe 
w wyrazie wartościowym, 
od płacenia za wysiłek do płacenia za odpowiedzialność, - do kompromisu między 
zmiennością i stabilnością wynagrodzeń, - do zmniejszania częstotliwości wypłat 
premii. 

Mając na względzie te kierunki, jak też cele/zadania polskich firm związane z prze-
mianami ustrojowymi. Wolno oczekiwać, że polskie firmy będą stopniowo: 

1) ograniczać zakres stosowania akordowych form płac, a rozszerzać formy czasowe 
i czasowo-premiowe; 

2) szerzej stosować będą partycypacyjne, grupowe i zespołowe formy płac; 

3) kafeteryjne formy płac; 

4) celowe jest zwłaszcza wprowadzanie tzw. odroczonych form płac wiążących 
wynagrodzenie za pracę z dochodami od kapitału oraz wzmacniające zaintereso-
wanie pracowników długookresowymi wynikami finansowymi firmy. Są to takie 
formy jak: udział w zyskach, zakładowe rachunki oszczędnościowe, obligacje, 
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akcje i plany ubezpieczeniowe. Te formy płac są szczególnie przydatne w przy-
padku dyrekcji. 

Premie, choć tylko uzupełniają płace, ze względu na swą ruchomość, mogą być bardzo 
istotnym narzędziem motywowania. Jednakże pod warunkiem ściślejszej ich zależności od 
efektów pracy, na które pracownik ma wpływ. W konsekwencji celowe jest: 

zmniejszenie powszechności występowania premii i odejścia od jej 
regulaminowego, a więc gwarantowanego charakteru. Oznacza to bowiem, 
że tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik może nie otrzymać całości lub 
części należnej mu premii. Nie są one więc elastyczne i ściśle powiązane 
z efektami pracy; 
wprowadzanie premiowania pozytywnego i selektywnego, czyli premiowania tych 
tylko pracowników, których efekty są lepsze od przeciętnych (uznanych za 
normalne) i w wysokości proporcjonalnej do tych efektów; 
stopniowego zastępowania premii indywidulanych premiami grupowymi 
i zespołowymi. Współcześnie liczy się bowiem nie tyle wysiłek mięśni 
i ilość produkcji, co kompleksowo rozumiane efekty pracy zależne od 
współdziałania wielu ludzi i wysokiej techniki wytwarzania. W następstwie 
powiązania premii z grupowymi czy zespołowymi efektami pracy maleje 
częstotliwość ich wypłaty, z uwagi na możliwość określania tych efektów 
na ogół w dłuższym czasie niż miesiąc. Ten wzgląd tłumaczy wyraźnie 
zarysowaną tendencję w krajach zachodnioeuropejskich do zmniejszania 
wysokości udziału premii w zarobkach całkowitych pracowników 
(z wyjątkiem pracowników handlowych, działów sprzedaży). 

5. Wynagradzanie dyrektorów 

Istnieje oczywista i ścisła zależność sukcesu przedsiębiorstwa od jakości zarządzania. 
Dlatego też w całym procesie przebudowy polityki płac kluczową pozycję taka zmiana 
zasad wynagradzania dyrektorów, która umożliwi dopływ wysoko wykwalifikowanych 
kadr kierowniczych, z drugiej zaś skłaniać ich b>ędzie do wysoce efektywnej pracy. 

Wybór systemu wynagradzania dyrektorów jest sprawą tyleż ważną, co i dyskusyjną. 
Wymaga też osobnych badań i opracowań. Tutaj dla pełności obrazu koniecznej trans-
formacji polityki płac - ograniczymy się do naszkicowania podstawowych pożądanych 
cech wynagradzania menedżerów w oparciu o ogólne zasady motywowania skutecznego 
oraz doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich. 

Zauważmy zatem przede wszystkim to, że w gospodarce rynkowej brak podstaw 
do określania zasad i poziomu wynagrodzeń dyrektorów przedsiębiorstw przez organy 
władzy państwowej. Dlatego też w praktyce krajów o takiej gospodarce wynagrodzenia 
dyrektorów są określane w indywidualnych kontraktach według wskazań rad nadzorczych 
uwzględniających możliwości finansowe firmy, zadania przedsiębiorstwa, trudność ich 
realizacji, pozycję dyrektora na rynku pracy i w obrębie przedsiębiorstwa. Zbyt wysokie 
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płace dyrektora w relacji do płac pracowników może wywoływać konflikty społeczne. 
Wynagrodzenia te zasadniczo znamionuje sześć cech: 

a) relatywnie wysoki poziom wynagrodzeń dyrektorów, odpowiednio do wysokich 
wymagań im stawianych; 

b) relatywnie większy udział płac zmiennych (premii) niż w przypadku innych 
pracowników; 

c) powiązanie tych płac (a nawet całego wynagrodzenia) z bieżącymi i długookre-
sowymi wynikami finansowymi przedsiębiorstwa; 

d) większy udział wynagrodzeń rzeczowych w łącznym wynagrodzeniu dyrektora, 
niż w przypadku innych pracowników; 

e) rosnący udział dochodów od kapitału w łącznych dochodach dyrektora w związku 
z pracą w danym przedsiębiorstwie; 

O na ogół brak jawności wynagrodzeń, a co najmniej ich części ruchomej. 

Mogą one stanowić drogowskaz na drodze przekształceń polityki wynagrodzeń wobec 
polskiego top managementu tym bardziej, że z powodzeniem uwzględniane są już one 
w przedsiębiorstwach prywatnych. 

Powodzenie przebudowy polityki płac w przedsiębiorstwach zależy od ich akceptacji 
przez pracowników, co wskazuje na potrzebę ich aktywnego współudziału w procesie 
wdrażania zmian. Skala koniecznych przemian i ich uwarunkowania sp(^eczno-psychologi-
czne, a także ekonomiczne nie pozwalają oczekiwać, że proces ten będzie szybki i krót-
kotrwały. Powodzenie przebudowy polityki płac zależy też od spójności całokształtu systemu 
motywowania i zgodności z ^ugookresową strategią rozwojową przedsiębiorstwa umacnia-
jącą jego efektywność i konkurencyjność oraz od stworzenia w skali makro warunków 
co najmniej nie hamujących procesów przekształceń polityki płac. Wymaga to np. zniesienia 
„popiwku \ obowiązku tworzenia zakładowych funduszy socjalnych, zezwolenie firmom 
na tworzenie własnych systemów ubezpieczeniowych itd. Słowem chodzi o zastąpienie 
administracyjnego modelu regulacji problemów pracy modelem negocjacyjnym. 
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Doświadczenia KWK „Janina'^ w procesach 
przekształceń i restrukturyzacji kopalni 

1. Wstęp 

Dotychczasowy model funkcjonowania polskiego górnictwa dopasowany był do po-
trzeb planu. Plan wydobycia, tak w skali całego przemysłu, jak również pojedynczej 
kopalni był czynnikiem nadrzędnym, a stopień jego wykonania stanowił o ocenie kadry 
zarządzającej. Obecna sytuacja, gdzie podstawową rolę zaczynają odgrywać koszty 
produkcji i cena zbytu, stwarza jakościowo nowe problemy dla kopalni. Kopalnie 
jaworznicko-mikołowskie ze względu na kłopoty ze zbytem zasiarczonego węgla, już 
w 1990 r. poddane zostały mecłianizmom gry rynkowej. Z perspektywy czasu wydaje 
się, iż najwięcej doświadczeń w tym zakresie uzyskała Kopalnia ,Janina'\ tworząc 
pewne modelowe i sprawdzone w praktyce rozwiązania, które spowodowały, iż kopalnia 
z zadłużenia sięgającego 50 mld w marcu 1990 r. wypracowała końcowy zysk w wy-
sokości prawie 60 mld, rok 1991 zakończyła wynikiem brutto + 100 mld, a trudny 
1992 rok zamknięto wynikiem „O". Krytyczna sytuacja w jakiej znalazła się kopalnia, 
obniżając wydobycie z 12 tys. ton/dobę do 6 tys. ton/dobę ze względu na brak zbytu, 
spowodowała, iż kadra zarządzająca musiała spojrzeć na problemy kopalni w niekonwe-
ncjonalny sposób. Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie kompleksowego 
podejścia do problemów kopalni dając możliwość zapoznania się ze sposobami już 
wypraktykowanymi, oraz może stanowić bazę do rozwijania własnycłi doświadczeń. 
Podejście do pewnycłi zagadnień wymaga przewartościowania niektórycłi pojęć, dlatego 
też, dalsza część opracowania przedstawia (ok rozumowania na temat organizacji kopalni 
przeprowadzonego dla warunków KWK ,Janina". 

Zaprezentowana kolejność rozwiązania tych problemów jest wynikiem takiego 
a nie innego toku postępowania, który jest logicznym ciągiem działań w celu re-
strukturyzacji kopalni. 
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2. Sformułowanie celów funkcjonowania kopalni 

Aby można było wyzwolić chęć wprowadzania procesów restrukturyzacyjnych, należało 
sformułować cel nadrzędny dla pracowników kopalni. Cele dla różnych kopalń mogą 
być różne, np. dla starych trudnych w prowadzeniu kopalń celem nadrzędnym może 
być ochrona miejsc pracy i poszukiwanie atrakcyjnych odbiorców przy wysokiej jakości 
produktu, dla innych ekspansja na rynku i.t.d. 

Kopalnia ,Janina" w związku z posiadaniem zasobów na 200 lat postawiła sobie 
za cel szybkie dojście do wyników europejskich i w krótkim czasie (wówczas zakładano 
6 lat) osiągnięcie przez załogę średnich zarobków w wysokości 2000 $ przy zwiększeniu 
sprzedaży do 17 000 t/dobę i zatrudnieniu 3000 ludzi. Ten cel miał duży wpływ 
motywacyjny na załogę. Niestety polityka odgórna oddaliła nieco w czasie moment 
zrealizowania celu. Niemniej jednak został uruchomiony pewien mechanizm, który 
wprowadził duże zmiany w świadomości tak kierownictwa jak i załogi KWK „Janina". 

3. Procesy restrukturyzacyjne 

Sposoby restrukturyzacji kopalni można podzielić na: 

a) beznakładowe w dziedzinie organizacyjnej 

b) wymagające nakładów inwestycyjnych w celu wprowadzenia wysokowydajnych 
urządzeń. 

Należy pamiętać, iż w tej właśnie kolejności należy je wprowadzać, gdyż zastosowanie 
drogich urządzeń w starych strukturach spotyka się z oporem załogi zagrożonej prze-
widywanymi zwolnieniami i również w związku z tym nie przynosi spodziewanych 
efektów ekonomicznych. 

3.1. Zmiany organizacyjne 

Analizując schemat organizacyjny kopalni można powiedzieć, iż w dotychczsowych 
modelach zarządzania dyrektor kopalni był jednocześnie kierownikiem ruchu zakładu 
górniczego co było wymagane przepisami OUG. Obecnie ten wymóg nie jest obowią-
zującym i dyrektor powinien spełniać funkcje menadżerskie tworząc korzystne warunki 
dla pracy zespołów ludzkich w szeroko rozumianym afekcie . 

Aby spełniać swoje funkcje w sposób prawidłowy dyrektor powinien mieć swoich 
zastępców, którzy tworzyć będą sztab zarządzający kopalnią, (rys. 1) W świetie uzy-
skanych doświadczeń narzuca się potrzeba powołania: 

a) dyrektora d/s produkcji (dawny naczelny inżynier) 

b) dyrektora d/s inwestycji i rozwoju kopalni 

c) dyrektora d/s ekonomiczno-handlowych (najlepiej będącego również gł.księgowym) 
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Kadrze wielu kopalń znane są przykłady, gdzie naczelny inżynier lub dyrektor 
byli jedynymi osobami narzucającymi wszystkim swoje, nie zawsze słuszne decyzje. 
Obecny układ powoduje, iż zastępcy dyrektora stanowią równoprawny zespół, który 
jest w stanie wpływać na obniżenie kosztów produkcji w fazie projektowania i wy-
konawstwa, a także wpływać na uzyskanie korzystnej ceny zbytu co łącznie stanowi 
o osiągniętym efekcie końcowym. Dlatego też praca zastępców powinna być rów-
nocenna i w równym stopniu wysoko opłacana. Zastępcy dyrektora tworzą sztab 
powołujący różne zespoły ludzi do rozwiązywania różnorodnych problemów kopalni. 
Do pracy sztabu należy też zapraszać przedstawicieli związków zawodowych i rady 
pracowniczej tak, aby również byli maksymalnie zaangażowani w rozwiązywanie 
problemów zakładu. Schemat zarządzania kopalnią, aby mógł być funkcjonalnym, 
musi być max. „spłaszczonym", gdyż tylko wówczas można uzyskać wysoką sku-
teczność zarządzania bez zbędnych ogniw pośrednich. Dlatego też, w nowoczesnej 
strukturze nie przewiduje się stanowiska głównego inżyniera górniczego, bądź za-
wiadowcy, powierzając kierowanie zakładami wieloruchowymi kierownikom robót 
górniczych podporządkowanych dyrektorowi d/s produkcji czyli kierownikowi ruchu 
zakładu górniczego. Również stanowiska nadsztygarów powinny ulec przewartościo-
waniu. Nadsztygar powinien być w świetle uzyskanych doświadczeń osobą łączącą 
w sobie funkcje dyspozytora i kierownika zmiany odpowiedzialnego za bezpieczeń-
stwo pracy na prowadzonej zmianie. Ilość nadsztygarów powinna umożliwić ob-
sadzenie jednego z nich na powierzchni zaś drugiego na dole dając możliwość 
zmian co tydzień, tak aby każdy z nich był na bieżąco zapoznany z ruchem 
zakładu górniczego. Również podobny mechanizm należy zastosować w przypadku 
nadsztygarów energo-mechanicznych. Należy zauważyć, iż ze względu na bezpie-
czeństwo pracy i skuteczność podejmowania decyzji osoby te powinny posiadać 
duże doświadczenie i praktykę w prowadzeniu ruchu zakładu górniczego. Spośród 
nadsztygarów musi być wyznaczony kierownik zmiany, który jest zastępcą kierownika 
ruchu zakładu górniczego na danej zmianie. Zaprezentowane stanowiska stanowią 
o zarządzaniu kopalnią w sferze strategii i wykonawstwa. 

Aby sztab zarządzający mógł dobrze pracować musi posiadać odpowiednie zaplecze. 
Dlatego też wymagana jest odpowiednia struktura poszczególnych pionów. Kierownik 
robót górniczych będący zastępcą kierownika ruchu zakładu górniczego, w czasie nie-
obecności kierownika ruchu obejmuje za niego nadzór nad całością pionu produkcji. 
Z naszych rozwiązań prezentujemy połączenie działów szkolenia i BHP, co powinno 
zaowocować zmniejszeniem wypadków. Długotrwałe dyskusje na temat komu przypo-
rządkować dział BHP czy dyrektorowi czy też zastępcy d/s produkcji, doprowadziły 
do wniosku, iż nie może to być dział kontrolny lecz dział wspomagający proces 
produkcji. Stąd przyporządkowano go z-cy d/s produkcji. 

Pion dyrektora d/s inwestycji i rozwoju kopalni powstał z połączenia działów: 
przygotowania produkcji, inwestycji, biura konstrukcyjnego. Praca tego pionu wspierana 
jest analizami prowadzonymi przez specjalną komórkę do tego celu powołaną. Pion ten 
musi być inicjatorem wszelkich nowatorskich rozwiązań. 
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Bardzo ważne miejsce w strukturze zarządzania zajmuje inżynier powierzchni, który 
odpowiada za wsp^racę z firmami zatrudnionymi do obsługi kopalni, a także czuwa nad 
realizacją umów dzierżawnych na obiekty kopalniane. Brak właściwego nadzoru w tym 
zakresie może być przyczyną dużych strat finansowych. Osoba ta również w okresie przej-
ściowym aktywnie uczestniczyła w procesach prywatyzacyjnych na p(Twierzchni kopalni. 

Dział maricetingu, który powstał z połączenia działów: kontroli jakości, działu eks-
pedycji, a także został rozszerzony o aktywizytorów stanowi podstawę działalności 
kopalni o węglach trudnosprzedawalnych. Właściwa praca tego działu rzutuje na wynik 
końcowy kopalni. 

Dział finansowo-księgowy wspomagany nowoczesną siecią komputerową jest ilościowo 
mocno ograniczonym. 

Dział osobowy i spraw socjalnych jest również wyposażony w sieć komputerową, 
co stanowi o jego małej obsadzie. 

Jak pokazała praktyka takie ustawienie strukturalne kopalni przynosi bardzo duże 
efekty w sprawności zarządzania, a także w minimalizowaniu ilości administracji. 
Ze względów kadrowo-osobowych zaprezentowany tutaj model nie w pełni udało nam 
się wprowadzić. Niektóre struktury działów wymagają jeszcze zmian, ale zaprezentowane 
tutaj spostrzeżenia, również dla nas, stanowią model do którego chcemy dojść w nie-
dalekiej przyszłości, widząc w nim źródło poważnych oszczędności. 

Należy zauważyć, że w poszukiwaniu oszczędności największe rezerwy tkwią w pła-
cach pracowników i stąd należy poszukiwać dróg zmniejszenia zatrudnienia. Przepro-
wadzony w KWK ,Janina" proces restrukturyzacji pozwolił zmniejszyć zatrudnienie 
z 6800, do obecnego poziomu 5000 pracowników, przy czym model docelowy kopalni 
przewiduje zatrudnienie jedynie 3000 ludzi. 

3.2. Zmiany w zarządzaniu kopalnią 

Długotrw^a praktyka ruchowa osób kierujących KWK ,Janina" doprowadziła do wy-
sunięcia następujących wniosków: 

a) należy stworzyć spójny i prosty system płac 
b) system płac musi stymulować chęć awansowania 
c) dozór nie może odpowiadać za wydobycie, a jedynie za organizację* bezpieczeństwo 

i właściwe płacenie załodze za wykonaną pracę 
d) kierownik oddziału musi sam odpowiadać za płace i koszty oddziałowe 
e) należy zlikwidować w kopalni wszystko co nie jest związane z „nitką technolo-

giczną" w procesie wydobycia węgla 
O zmianę organizacji pracy na dole kopalni należy połączyć z wprowadzeniem 

» 

wysoko-wydajnych urządzeń wydobywczych 
g) wszystkie działania należy oceniać kryterium efektywności ekonomicznej. 

Tak postawione problemy spowodowały iż w pierwszej kolejności przystąpiono 
do reorganizacji powierzchni kopabii. Założeniem nadrzędnym było, aby nie zwalniać 
pracowników bez przedstawienia im propozycji innego zatrudnienia. Przeprowadzane 
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przez dłuższy czas analizy pracy wszystkich oddziałów powierzchniowych pokazywały, 
iż działy te sa nierentowne. 21aproponowano pracownikom szeroko pojętą prywatyzację. 
Przedstawiono problem w sposób następujący: jeżeli ktoś chce wziąć jakąkolwiek 
maszynę w dzierżawę sam lub w grupie osób, lub też rozwinąć jakąś działalność, 
kopalnia da mu obSługę prawną i pomoże w utworzeniu prywatnej firmy. Pomimo 
długich rozmów nikt spośród pracowników nie wyraził takiej chęci. Dlatego też ogłoszono, 
iż poszczególne działy wraz z budynkami i urządzeniami wydzierżawia się firmom, 
które wyrażą na to chęć. 

W ten sposób powstały firmy: 

a) „BUDOKOP" - która przyjęła pracowników działu budowlanego 

b) „BUDOSPRZĘT" - która przyjęła pracowników bazy sprzętu ciężkiego 
* 

c) „LITRANS" - oparta również na pracownikach bazy lecz wyposażona w sa-
mochody osobowo-dostawcze 

d) „GOPREM" - która przyjęła pracowników działu gospodarczego 

e) „RESTAL" - pełniącą w ograniczonym zakresie funkcję warsztatu mechanicznego 
na powierzchni 

O ,JAKOR" - zajmująca się sprawami ciepłownictwa na terenie kopalni 

g) „MONTER" - remontująca hydraulikę. 

Również w dalszej kolejności procesowi prywatyzacji poddano działy: zaopatrzenia, 
magazynu i placu z których utworzono Centralę Zaopatrzenia. Rozważa się również 
możliwość prywatyzacji straży przemysłowej i oddziału kolejowego. Powstałym firmom 
w okresie początkowym kopalnia pomogła - rezygnując z opłat przez okres ok. 3 mie-
sięcy, a następnie ustalając ich wysokość z minimalnym dla siebie zyskiem. Również 
aby zabezpieczyć pracowników przed zwolnieniem nie z ich winy w umowach dzier-
żawnych zastrzeżono sobie drastyczne podniesienie opłat w takich przypadkach. 

Był to pewien aspekt psychologiczny wobec zwolnionej załogi dający im poczucie 
bezpieczeństwa przy podjęciu zatrudnienia w nowej firmie. Wszystkie utworzone firmy 
poddane zostaną, po pewnym okresie ochronnym presji konkurencji, tak aby przystąpić 
do minimalizowania własnych kosztów. 

Dotychczasowe działania spowodowały że: 

a) Agencja Przewozowa będąca konkurencją dla TRANSGÓRU wpłynęła na obniżenie 
kosztów dowozu pracowników, a także wykupiła od kopalni dotychczas dzier-
żawiony sprzęt. 

b) Firma GOPREM kosztuje kopalnię taniej niż uprzednio utrzymanie działu gospo-
darczego (łaźnia, pralnia, sprzątaczki) a firma dodatkowo przeznacza jeszcze 
kwotę ok. 50 min zł na fundusz remontowy. Firma utworzyła również w łaźni 
kiosk sprzedając górnikom napoje, słodycze, kanapki itp. 
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c) BUDOSPRZĘT rozwinął działalność na zewnątrz i dla kopalni wykonuje jedynie 
niewielki zakres robót. I.t.d. 

Utworzenie firm, które dały zatrudnienie ok. 500 pracownikom pokazało po analizie 
kosztów, jak wielkie było marnotrawstwo pracy ludzkiej i nieudolność w zarządzaniu. 
Wbrew przewidywaniom utworzenie firm w najmniejszym stopniu nie spowodowało 
zachwiania pracy kopalni, a wręcz przeciwnie doprowadziło do uzyskania znacznycłi 
oszczędności finansowych. Aby zapobiec praktykom monopolistycznym obsługujących 
kopalnię firm jesteśmy zdecydowani utworzyć firmy konkurencyjne ograniczając i dzieląc 
zakres ich usług. Równocześnie zła obsługa przez powstałe firmy nie niesie już za sobą 
pretensji słownych, a określone skutki finansowe. Prowadzony w trakcie restrukturyzacji 
proces zwalniania załogi wyłonił wiele problemów ludzkich takich jak bliski wiek 
emerytalny, brak środków do życia i.t.p. Dlatego też utworzyliśmy z oddziału płac, 
oddział buforowy, gdzie długoletnich pracowników przenieśliśmy w celu dopracowania 
odpowiedniego wieku. Umożliwiliśmy również wszystkim chętnym przejście do pracy 
na dole. Tak szeroko pojęte działania osłonowe spowodowały, iż proces zwalniania 
załogi przebiegał w sposób planowany bez zbędnych niepokojów społecznych. Ograni-
czenie zatrudnienia na powierzchni jiiesie za sobą dalsze możliwości, które podjęły inne 
kopalnie. Aktualnie na bazie doświadczeń uzyskanych w KWK „Bogdanka" analizujemy 
opłacalność utworzenia spółki kopalnia - zakład przeróbczy, gdzie kopalnia płaciłaby 
spółce za przeróbkę węgla. Działania te doprowadziły do bardzo szybkiego i znacznego 
wzrostu wydajności. 

3.3. Zmiany systemu płacowego 

Zastosowany w KWK „ Janina'' system płac opiera się na kilku podstawowych 
założeniach: 

a) powinien on być prosty i zrozumiały 
b) za jednakową pracę należy się jednakowa zaj^ata 
c) powinien wymuszać chęć awansowania 
d) powinien zapewniać duży udział płacy gwarantowanej w całości zarobków 
e) powinien wpływać na chęć długoletniej pracy w kopalni 
O powinien wymuszać rywalizację w celu otrzymania lepiej płatnych prac. 

W dotychczasowej praktyce, nikt nie potrafił określić pracownikowi (przed otrzy-
maniem wydruku z COIGu) jaka będzie wielkość jego zarobku. Dlatego też dokonano 
wartościowania wszystkich prac wykonywanych w kopalni ustalając tym sposobem 
proporcje zależności pomiędzy nimi. Posiadany przez KWK ,Janina" symulator kom-
puterowy pozwala każdorazowo na określenie stawki bazowej a tym samym i innych 
stawek w zależności od posiadanego przez dyrektora globalnego funduszu płac. Pracownik 
więc wie, jaką otrzyma zai^atę za wykonaną pracę w następnym miesiącu (z dokładnością 
do wysokości premii) w zależności od tego jakie prace ł>ędzie wykonywał. System ten 
powoduje naturalną chęć bycia zatrudnionym w ścianie, przodku i.t.d. z uwagi na pre-
ferencje płacowe tych prac. Kierownictwo kopalni jest wynagradzane w sposób odmienny 

Sekcja I 53 



Underground ExpIoitati(Mi School '93 

tak, aby stymulować chęć podwyższania zarobków załodze. Dlatego też od dyrektora 
począwszy, a na kierownikach działu i głównych mechanikach skończywszy wszystkim 
przyporządkowano wskaźniki przeliczeniowe przez które mnoży się średnią płacę ko-
palnianą. Kierownictwo KWK „Janina" nie otrzymuje więc dodatkowego wynagrodzenia 
za pracę w godz. nadliczbowych, za pracę w soboty i święta, za węgiel z tytułu karty 
górnika i.t.d.. Nie otrzymuje również dodatkowej premii. Ma natomiast tak organizować 
pracę sobie i innym aby nie musieć przychodzić w święta do pracy i aby umożliwić 
podnoszenie zarobków załodze. System ten w dotychczasowej ocenie jak najbardziej 
spełnia swoje zadanie. Również premia ma w sobie motywacyjny charakter, gdyż premią 
tą objęci są obecnie nie tylko pracownicy umysłowi ale również pracownicy fizyczni. 
Niewykonanie planu przez oddział, bądź pogorszenie wypadkowości czy niegospodarności 
w równym stopniu dotknie dozór jak i pracowników fizycznych. Natomiast wielkość 
stawek za pracę w różnych ścianach i różnych przodkach jest jednakowa. Nie od dziś 
wiadomo, iż w ścianach trudnych pracowali najlepsi górnicy, którzy zarabiali gorzej od 
swoich kolegów zatrudnionych w ścianach „łatwych". W obecnym systemie ten paradoks 
został zlikwidowany. 

Należy zwrócić uwagę, iż po wprowadzeniu tak skonstruowanego systemu z różnych 
stron następowały i następują różne naciski w cefu max. spłszczenia „drabinki" płac 
przez podciągnięcie wzwyż grup słabiej zarabiających. Działaniom takim trzeba się 
zdecydowanie przeciwstawić, gdyż płaca wówczas utraci swój motywacyjny charakter. 
O tym, iż „drabinka" płacowa w KWK „Janina" została ustawiona właściwie, świadczy 
to, iż proporcje płacowe dla poszczególnych grup w identyczny sposób zostały ustawione 
w górnictwie niemieckim. Wprowadzając nowy system płac należy pamiętać iż trzeba 
posiadać rezerwę funduszu płac, tak aby jego wdrożenie łączyło się z równoczesną 
podwyżką, gdyż w przeciwnym razie może zostać szybko odrzuconym. 

Obecnie KWK ,Janina" posiada własne porozumienie płacowe wsparte systemami kom-
puterowymi pozwalającymi na własne rozliczenie płac w sposób maksymalnie uproszczony. 

4. Spojrzenie na problematykę działu górniczego 

W dotychczasowej organizacji pracy, eksploatacyjny oddział górniczy występował 
jako jednostka składająca się z 1 lub 2 bliźniaczych ścian. (W kopalniach stosujących 
podsadzkę układ ten może być bardziej skomplikowany). Oddział ten ze względu na dużą 
awaryjność maszyn i urządzeń potrzebował licznej obsługi oddziałów pomocniczych jak 
elektryczne i maszynowe. Różnica celów poszczególnych członów tej organizacji sta-
nowiła o wzajemnym obarczaniu się odpowiedzialnością za powstałe awarie, a tym 
samym za brak realizacji planu jako najważniejszego kryterium. 

Usuwanie skutków awarii często występowało przy pomocy barbarzyńskich, nieli-
czących się z kosztami sposobów. Celem nadrzędnym był czas, który decydował 
o wykonaniu planu. Również plan decydował o tym, iż wszystkie oddziały dążyły 
do maksymalizacji zatrudnienia. Chęć eliminacji tych elementów spowodowała, iż powstał 
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pomysł na zmianę organizacji pracy oddziału wydobywczego. Organizacja takiego od-
działu opierałaby się na następujących przesłankacłi: 

a) kryterium decydującym o wynikacłi oddziału jest koszt pozyskania 1 tony węgla; 
b) oddział należy wyposażyć w wysokowydajne i bezawaryjne maszyny idąc celowo 

w przedymensionowanie mocy tycłi urządzeń, przypadki awarii muszą być szcze-
gółowo analizowane aby usunąć na przyszłość ich przyczynę; 

c) ślusarzy i elektryków należy włączyć do struktury oddziału wydobywczego; 
d) czas pracy urządzeń należy zmaksymalizować poprzez zwiększenie zmianowości; 
e) należy zminimalizować zatrudnienie w oddziale; 
f) stosując system płac KWK ,Janina" może ustalić wielkość funduszu płac dla 

oddziału (należy również ustalić minimalną wielkość wydobycia jako podstawę 
do premiowania); 

g) kierownika tak zaprojektowanego oddziału należy wybrać w konkursie wyłączając 
go pod względem gospodarki i wielkości wydobycia spod kontroli KRZ kierownik 
również decydować będzie o doborze dozoru górniczego, elektrycznego, mecha-
nicznego a także o doborze przodowych i załogi; 

h) oddział wydobywczy powinien posiadać „ strukturę bezabsencyjną " (wyjaśnienie 
nastąpi w dalszej części tekstu). 

Tak zorganizowany oddział, który posiadałby 4 sztygarów górniczych, 1 elektrycznego 
i 1 mechanicznego oraz pianistkę - prowadziłby całość zagadnień związanych z go-
spodarką, remontami, płacami, obsługą pracownika i.t.d.. Kierownik czuwałby nad 
właściwą organizacją pracy, zaopatrzeniem oddziału w niezbędne materiały i nad finan-
sami. Analiza zależności płacowych i cenowych wskazuje, iż jedynie wydajność ogólna 
kopalni rzędu 6 t/dobę/pracownika może zapewnić załodze zarobki na minimalnym 
poziomie zarobków światowych. Dlatego też w modernizacji należy dążyć do utworzenia 
kilku ścian długofrontowych będących bazowymi dla wydobycia. Ściany te powinny 
zapewnić minimalne wydobycie dobowe rzędu 6-8 tys.t/dobę co pozwoli na uzyskanie 
wielkości wydobycia równej osiągnięciom światowym. 

O wyborze długości ściany decyduje wiele czynników, ale najważniejsze będą warunki 
stropowe oraz uwarunkowania wynikające z zalegania pokładu. Dla warunków KWK 
,Janina" pierwszą ścianę długofrontową zaplanowano w pokładzie 203 płasko zalegającym 
o grubości 2 mb. Przeanalizowano wnikliwie dostępne urządzenia wydobywcze i zde-
cydowano o doborze następujących urządzeń: 

1) Przenośnik ścianowy i podścianowy firmy Halbach & Braun, 
2) Kombajn KGS-305 2D z napędem „Dynatrac'\ a w przyszłości kombajn JOY -

4LS, 
3) Przenośnik podścianowy taśmowy „PIOMA" -1000 o długości do 1200 mb. 

i pętlicy zezwalającej na wybieranie 1(X) mb. odcinków taśmy, 
4) Odstawa przenośnikami Gwarek 1000 z przekładniami umożliwiającymi uzyskanie 

prędkości 3,2 mb/s. 
Dwubiegowe silniki umożliwiają prowadzenie jazdy ludzi przy prędkości 1,6 mb. 

Tak zestawione urządzenia pozwalają na odbiór max. 800 t/godz. Również zaproponowano 
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nowe obłożenie oddziału i nową organizację pracy. Dopasowując pracę oddziału do pracy 
szybu wydobywczego zaproponowano pracę ściany w układzie 5-cio zmianowym, przy 
którym efektywny łączny czas pracy urządzeń wyniesie 18 łi 30'. 

Aby tak ustawić czas pracy, należy dobrać pracowników miejscowycłi, którzy bez 
specjalnych trudności mogą dotrzeć na nietypowo rozpoczynające się zmiany. Również 
mając na celu oszczędności związane z energią i właściwym wykorzystaniem załogi 
wprowadzono zmianę konserwacyjną na zmianie rannej. Układ ten daje jeszcze wiele 
innycłi korzyści zrozumiałych dla ludzi związanych z ruchem kopalni. Dla tak przed-
stawionej organizacji pracy zaproponowano następujące obłożenie: 

1) 

2) 

Kierownik oddziału + ref. techniczny, + 

Dozór (4 sztygarów górniraych + 1 
maszynowy + 1 elektryczny), + 

Pracownicy w ścianie 

Razem 
4) Odstawa oczujnikowana 

Razem 
5) Transport lub ewentualnie inne prace 

3 górników na napędzie ściany 

3 górników na zwrotni ściany 

1 kombajnista 

2 operatorów obudowy 

1 ślusarz + 1 elektryk 

U 
nadzór ruchomy 

1 cieśla 

1 ślusarz 

1 elektryk 

1 wysypowy 

4 górników 

Daje to na 4-ch zmianach wydobywczych 76 pracowników. Na zmianie remon-
towej planujemy zatrudnić 8 górników, 10 ślusarzy i 6 elektryków co pozwoli 
skontrolować urządzenia, wykonać niezbędne czynności przygotowawcze (skrócenie 
taśmy, rurociągów, kabli), uzupełnić oleje, wymienić noże przy kombajnie i.t.p.. 
Oddział liczyłby więc 100 osób. Ponieważ w tak kosztownym i wysokowydajnym 
oddziale nie może być absencji, każdorazowo na czas choroby lub urlopu pra-
cowników dobierano by zastępców z oddziału rezerwowego, który chcemy nazwać 
oddziałem utrzymania wyrobisk. Kierownik oddziału posiadałby cały czas pulę pie-
niędzy na zapłacenie 100 pracowników. Wielkość tej puli pozwala ustalić system 
płac stosowany w KWK „Janina". 

Uzyskanie wielkości minimalnej 6000 t/dobę będzie powodować otrzymanie przez 
parcowników stawki zasadniczej 50 % wyższej od stawek w ścianach tradycyjnych. 
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ul. Strzelców Bytomskich 450 
41-935 Bytom 20 - Sucha Góra 

tel. 85-22-11, tlx 033475, fax 85-44-62 

OFERUJEMY: 
Dolomit surowy do celów hutniczych, 
komunikacyjnych i chemicznych. 

Wapno magnezowo-węglanowe luzem (45% CaO -t- MgO). 
Doskonały nawóz poprawiający strukturę gleby, posiada 
właściwości odkwaszające, wnosi do gleby magnez, 
zalecany do ekologicznych upraw zbóż i warzyw. 

Dolomit "CM" - konfekcjonowany nawóz dolomitowy (30% 
CaO + 19% MgO) oraz mikroelementy jak bor, cynk, miedź, 
żelazo, mangan, molibden. 

Woda mineralna "JURA" - zawiera wapń i magnez 

WARUNKI DOSTAWY: 
Koszt transportu do miejsca odbiorcy pokrywa producent 

Stosujemy wydłużony okres płatności. 



PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO 
uL Grabowa 2; 40-955 Katowice 

tel.: 58-72-01,58-72-41;fax: 58-10.23; 
telex: 0313724 

DOSTARCZA 

WSZYSTKIE URZĄDZENIA 
elektryczne, sterowniczo-sygnalizacyjne, 
pomiarowe, teletechniczne i automatyki: 

INSTALUJE 

NADZORUJE 

URUCHAMIA 

1114' w podziemiach i na powierzchni kopalń 
głębinowych 
na kopalniach odkrywkowych, 

IIII4- w zakładach różnych branż przemysłowych 
w obiektach ochrony środowiska, budownictwa 
mieszkalnego, szpitalnego, sportowych i kultury 
(również dźwigi towarowo-osobowe i wyciągi 
narciarskie), 
stacje elektroenergetyczne rozdziału i przesyłu 
energii oraz sieci przesyłowe. 

Budowaliśmy i modernizowaliśmy w naszej branży od 1945r. wszystkie 
polskie kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, soli, rud miedzi i cynku 
oraz wiele innych zakładów przemysłowych i obiektów budowlanych. 

Od 1955 r. realizujemy nieprzerwanie kontrakty zagraniczne. 
Dotychczas świadczyliśmy nasze usługi w 18 krajach Europy, Azji 
i Afryki. 

Zapewniamy dobrą jakość urządzeń, fachowość usług montażowych, 
krótkie terminy, przystępne ceny. 
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Z uwagi na aktualne zezwolenie OUG na prowadzenie ścian długofrontowych bez 
chodnika pośredniego wybrano jako optymalna długość ściany 250 mb. Po uzyskaniu 
doświadczeń wystąpimy o zgodę OUG na wydłużenie następnej ściany do 300 mb., 
którą to wielkość powszecłinie na świecie przyjmuje się jako optymalny. 

Przeprowadzona analiza wielkości wydobycia dobowego w funkcji prędkości kombajnu 
i długości ściany pozwala sądzić, iż regularne uzyskanie wydobycia węgła w ilości ok. 
6000 l/dobę jest w pełni realne. Ponieważ czynnikiem zagrażającym ciągłemu utrzymaniu 
pożądanej wielkości wydobycia jest awaryjność urządzeń stąd zastosowano urządzenia 
o gwarantowanej długiej żywotności. Analiza pracy tycłi urządzeń pozwoli nam w przy-
szłości na wyeliminowanie słabycłi icłi punktów. Aby spowodować gospodarność w tak 
prowadzonym oddziale zostaną wyznaczone normatywy finansowe na zakup niezbędnycłi 
części i materiałów do prowadzenia ruchu. Nieuzasadnione, nadmierne zużycie materiałów 
spowoduje, iż z puli przeznaczonej na płace zostanie potrącona odpowiednia kwota. Tak 
samo postępować się będzie w przypadku zniszczenia z winy pracowników urządzeń. 
Działania takie będą proste do realizacji, gdyż kierownik oddziału otrzyma limit pieniędzy 
w ramach którego jego gospodarka musi się zamknąć. Wszystkie elementy z ubierek 
(rolki, taśmy, rurociągi, kable) muszą być odzyskane, gdyż ich brak również spowoduje 
potrącenie ich wartości z puli pieniędzy ł^ędących w gesti kierownika. Analiza kosztów 
pokazuje, że wyposażenie ściany o długości 250 mb. i wybiegu rzędu 1 km kosztuje ok. 
100 mld. zł co przy gwarantowanej wielkości wydobycia na tych urządzeniach 5 min ton 
daje koszty materiałowe w wysokości ok. 20 tys. zł/tonę. Przy tak prowadzonej kopalni 
należy oczekiwać zmniejszenia ilości rol>ót przygotowawczych o ok. 1/3. Kopalnia szukając 
również drogi do minimalizacji kosztów nie t>ędzie zainteresowana wykonaniem nadmiernej 
ilości wyrobisk chodnikowych. Stąd wniosek, aby z oddziałami robót przygotowawczych 
zawierać umowy na wykonanie określonej ilości metrów wyrobisk w określonym czasie 
za określona cene. Stosuiac system ołac KWK .Janina" w orostY snosób można obliczyć 

cenę 1 mb. chodnika i umowę zawierać na pewien okres posługując się tak wyliczoną 
ceną jednostkową. System ten zapewni, iż ukrócone zostanie mamotrawstwo materiału, 
energii i czasu pracy pracowników. Może również zaow(x;ować opracowaniem nowych 
sposobów organizacji pracy przy drążeniu wyrobisk. Podobne przesłanki decydują również 
o zawieraniu umów na kompleksowe „uzbrojenie" oddziału przez oddziały zbrojeniowe. 
Na podstawie negocjowanego harmonogramu robót należy obliczyć potrzebną na płacę 
sumę pieniędzy i przekazać ją do dyspozycji kierownikowi oddziału. Przekroczenie tenriinu 
uruchomienia ściany spowoduje zmniejszenie zarobku u pracowników. 

Również komisje odbiorowe mogą tutaj wykazać się wnikliwością w odbiorze 
ściany czy rejonu, gdyż wszystkie źle wykonane prace będą poprawione w ramach 
tej samej kwoty. Tak ostre reguły gry wymuszą wysoką jakość robót i zdyscyplinowanie 
pracy tych oddziałów. 

Zaprezentowane ustawienie oddziałów wydobywczych, przygotowawczych i zbroje-
niowych spowoduje, iż kierownicy robót górniczych i naczelny inżynier będą mogli 
zająć się pracą koncepcyjną, która pozwoli im na znajdowanie rozwiązań proefektyw-
nościowych już w sferee założeń projektowych a także na szukanie sposobów obniżenia 

Sekcja I 57 



Underground ExpIoitati(Mi School '93 

kosztów poprzez szukanie rozwiązań oszczędnościowych wyższego rzędu. Również w 
celu dopasowania się do potrzeb rynku należy tak ustawić wydobycie aby wszystkich 
pracowników wyurlopować w okresie zmniejszonego popytu na węgiel tj. w miesiącach 
czerwcu, lipcu i sierpniu, co pozwoli na nie utrzymywanie w pozostałych miesiącach 
systemowej nadwyżki w wysokości ok. 8,5 % zatrudnionych. Da to kolejne poważne 
oszczędności w kosztach produkcji. 

5. Rola pionu inwestycji i rozwoju kopalni 

Pion rozwoju kopalni jest jednym z najważniejszych działów w kopalni. Pion ten 
łączy w sobie dotychczasowe działy: inwestycji, przygotowania produkcji, biuro kon-
strukcyjne, oraz został poszerzony o komórkę analityczną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, 
iż roczne wydatki kopalni sięgają rzędu powyżej 200 mld zł. to kilkuprocentowe 
oszczędności uzyskane przez pracowników lego działu dają ten sam efekt finansowy 
co sprzedaż 2-wu tygodniowego obecnego wydobycia kopalni. W różnych kopalniach 
działy te są w różny sposób rozbudowane, W KWK ,Janina" przyjęto zasadę iż najwięcej 
czasu poświęca się na negocjacje i dobre sformułowanie umowy, a dopiero resztę 
na nadzór. W tym celu wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni na okoliczność zna-
jomości zasad negocjacji. Wszystkie umowy staramy się zawierać w oparciu o przetargi, 
a na umowie żądamy podania ostatecznej ceny (z uwzględnieniem inflacji) i terminu 
realizacji. Ostatnie 15-20% zapłaty zostawiamy na odbiór a w przypadku jego nega-
tywnego wyniku od razu z tej kwoty potrącamy kary umowne za przekroczenie terminu. 
Metoda ta przynosi niespodziewane rezultaty. Wykonawcy widząc, że czas pracuje na ich 
niekorzyść niejednokrotnie jeszcze przed podpisaniem umowy przystępują do realizacji 
zadań, a podanie ceny ostatecznej nie pozwala na manipulację składnikami kosztów. 
Sekcja przygotowania produkcji ściśle współpracuje z „ruchem". System płac został tak 
skonstruowany aby do tej sekcji chcieli przechodzić inżynierowie z długoletnim do-
świadczeniem ruchowym (a więc nadsztygarzy i inni). Gwarantuje to w pełni odpowie-
dzialne i przemyślane projektowanie rozcinek i wyrobisk. Ponieważ w pracach 
dokumentacyjnych najwięcej czasu pochłania pisanie dokumentacji i rysowanie map 
wprowadzamy obecnie zintegrowaną z miernictwem i działem energo-maszynowym, sieć 
komputerową, która pozwoli na znaczne przyspieszenie tych wszystkich prac. Mamy 
nadzieję, iż obecny plan ruchu sporządzony zostanie już na nośnikach magnetycznych. 

Bardzo ważną rolę odgrywa również w tym dziale komórka analiz ekonomicznych 
i organizacyjnych. Zadaniem tej komórki jest dostarczenie analiz porównawczych zasto-
sowania różnych maszyn i urządzeń, analiz wdrożenia różnych sposobów organizacji pracy, 
inspirowanie kierunków przemian i.t.p. Dlatego też w komórkach tych należy zatrudniać 
ludzi o dużym niepokoju twórczym tak, aby byli oni w stanie samodzielnie stawiać sobie 
zadania i samodzielnie je rozwiązywać. Przy zatrudnieniu pracowników w tym dziale 
należy brać również pod uwagę znajomość języków obcych, aby pracownicy ci mogli 
być na bieżąco z fachową literaturą innych krajów i dbać o należyty rozwój techniki. 
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6* Rola marketingu 

Do tej pory w górniczej rzeczywistości pojęcie marketingu nie było pojęciem znanym 
z uwagi na niedobory węgla na niegospodarnym rynku. Wprowadzenie mecłianizmów 
rynkowycli, a także kar za zanieczyszczenie środowiska spowodowały, iż nagle węgiel, 
a zwłaszcza węgiel z kopali „ Siersza", „Jaworzno", ,Jan Kanty", „Janina" zaczął być 
towarem trudno sprzedawalnym. Wszystkie te kopalnie zaczęły się więc szybko uczyć 
zasad marketingu. Pojawiły się więc reklamy przy okolicznych drogacłi. Szybko odkryto, 
że łiasła reklamowe typu „sprzedajemy węgiel po konkurencyjnycłi cenacłi" napisane 
małymi literami nie budziły niczyjego zainteresowania. Dlatego też zaczęto szukać tego 
co na „zachodzie" jest powszechnym w reklamie a więc sloganów reklamowych np.: 

„najtaniej w Polsce" 
„tylko u nas" 
„u nas najszybciej" 
„tylko nasz węgiel na opid" 

W pewnym okresie prowadzono również wojnę podjazdową rozdając zachęcające 
ulotki w kolejce u konkurentów i.t.p.. Jednak największy skutek odniosła akcja prowizyjna. 
KWK „Janina" pozyskała wielu akwizytorów na terenie całego kraju budując sobie sieć 
własnych małych odbiorców. To pozwoliło uzyskiwać ceny korzystniejsze od konkurencji. 
Wiele kopalń w ogóle jeszcze nie zastanowiło się nad ceną zbytu pobierając dotacje 
i uzyskując pozorny „zysk". Wydaje się, iż rynek węglowy powoli zaczyna się porząd-
kować i w niedługim czasie powinien uzyskać cechy normalności. Przyswajanie sobie 
zasad marketingu spowodowało również, iż kopalnia zadbała o swoją reklamę posiadając 
reklamówki firmowe i inne drobiazgi jak breloczki, kalendarze, notatniki, długopisy 
i.t.p. Powoduje to, że w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami nie mamy żadnego 
kompleksu niższości i możemy łatwo występować w różnych negocjacjach. 

Analizując dotychczasową pracę działu marketingu należy podkreślić duży jego wkład 
w uzyskanie dobrych wyników pracy kopalni. Pracownicy tego działu przysporzyli 
kopalni wiele korzyści. Organizując tego typu działy należy dobierać do nich ludzi 
elokwentnych i łatwo komunikatywnych, a także zapewnić im możliwość elastycznych 
negocjacji z klienetem. 

8. Podsumowanie 

Przebycie wskazanych w tekście kroków w procesie restrukturyzacyjnym spowodo-
wało, iż zbudowane zostały podstawy do następnych działań restrukturyzacyjnych na wy-
ższym już poziomie. Zbudowana sieć komputerowa pozwala nam na wprowadzenie 
następnych oszczędności dzięki wnikliwemu wgłębianiu się w strukturę kosztów. Analiza 
taka zezwala na sterowanie kopalnią w taki sposób, aby można było osiągnąć zysk 
na założonym poziomie oddziałując aktywnie na poszczególne składniki kosztów. Mamy 
nadzieję iż za rok będziemy mogli podzielić się z państwem wynikami tej działalności. 
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Andrzej Karbownik 

Restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego 
koncepcja docelowa 

I. Polskie górnictwo węgla kamiennego znajduje się obecnie w okresie głębokich 
przemian, których celem jest jego dostosowanie do wymogów gospodarki rynkowej. 
Głębokość i tempo tych przemian zadecydują o potencjale produkcyjnym i efektywności 
ekonomicznej górnictwa za kilka lat i w dalszej perspektywie. 

Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce została podjęta przed trzema laty 
i dała jak dotychczas następujące rezultaty: 

1) W końcu 1989 r. zlikwidowano Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla Kamiennego; 
w każdym z nich było zgrupowanych kilkanas'cie kopalń jako niesamodzielnych 
zakładów górniczych. W lipcu 1990 roku zlikwidowano Wspólnotę Węgla Ka-
miennego, która zarządzała Przedsiębiorstwami Eksploatacji Węgla. 

2) Stworzono możliwości swobodnego handlu węglem przez kopalnie. 
3) W sierpniu 1990 r. powołano Państwową Agencję Węgla Kamiennego, jako 

Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa i agendę rządową d/s górnictwa węgla kamiennego. 
Agencja ta pozbawiona jest jednak możliwości zarządzania kopalniami. 

4) W II kwartale 1992 roku zlikwidowano dotacje przedmiotowe z budżetu państwa 
do produkcji węgla, ale wcześniej dotacja dla kopalń węgla kamiennego była 
systematycznie ograniczana, a jej poziom znacznie odbiegał od potrzeb. W 1990 
roku kopalniom węgla kamiennego przekazano 9,1 bln. zł. W 1991 roku na 
obliczone potrzeby kopalń w wysokości 8,8 bln. zł. przyznano dotację w wysokości 
7,0 bln. zł., a następnie ograniczono ją do 5,1 bln. zł. W 1992 roku potrzeby 
kopalń ustalono na poziomie 3,7 bln. zł. Jednak dotacja obejmowała tylko I 
kwartał i wyniosła 0,7 bln. zł. 

5) Począwszy od 19 grudnia 1990 roku węgiel był objęty czasowymi ograniczeniami 
wywozu (Dz. Ustaw nr 92 z 19 grudnia 1990 r.). W dniu 9 lipca 1992 roku 
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu podjął decyzję o bezterminowym 
odstąpieniu od ograniczeń ilościowych w eksporcie węgla kamiennego. 

6) Ceny zbytu do dnia 30.06.1990 r. były cenami urzędowymi. W myśl zarządzenia 
9 

nr 39 Ministra Finansów z dnia 29.06.1990 r. kopalnie zobowiązane zostały do 
każdorazowego powiadamiania Izb Skarbowych o zamiarze podwyższenia cen. 
Z dniem 3 sierpnia 1992 r. Zarządzeniem nr 44 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 
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1992 r. zniesiono obowiązek informowania Izb Skarbowych o zamiarze podwy-
ższania cen umownych na węgiel. 

7) Kopalnie z początkiem 1990 r. rozpoczęły funkcjonowanie w warunkach gospodarki 
rynkowej, ale równocześnie: 

— wzrost cen zbytu węgla był ograniczony przez Izby Skarbowe, 
— wprowadzono czasowe ograniczenia w eksporcie węgla, co doprowadziło 

do nadmiaru węgla na rynku krajowym. Tak więc mechanizm rynkowy 
w odniesieniu do kopalń był w okresie 1990-1992 częściowo wyłączony 
w zakresie kształtowania cen rynkowych węgla. 

Dzisiejszą sytuację kopalń węgla kamiennego można ująć następująco: 
1) Kopalnie funkcjonują jako samodzielne przedsiębiorstwa państwowe i fakt ten 

uniemożliwia ich przystosowanie do wymogów gospodarki rynkowej. 
2) W kopalni obowiązuje samorządowy model zarządzania, co oznacza kontrolę rady 

pracowniczej nad zakładem. 
3) Kopalnie poważnie odczuwają brak środków na inwestycje odtworzeniowe, a prze-

de wszystkim na inwestycje modernizacyjne. 
4) Górnictwo w chwili obecnej jako branża jest nierentowne. 
Dokonana w latach 1989 i 1990 likwidacja ponadkopalnianych struktur zarządzania 

doprowadziła do formalnego usamodzielnienia kopalń węgla kamiennego. Taką strukturę 
górnictwa węgla kamiennego należy uznać jednak za przejściową. 

Dezintegracja górnictwa węgla kamiennego, która nastąpiła w rezultacie dokonanych zmian 
organizacyjnych wywarła negatywny wpływ na działalność kopalń w warunkach przechodze-
nia do gospodarki rynkowej. Znajduje to odzwierciedlenie szczególnie w zakresie coraz słabszej 
pozycji pojedynczych kopalń na rynkach zbytu, znacznego ograniczenia możliwości prowa-
dzenia działalności inwestycyjnej czy braku koordynacji we wdrażaniu nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych, co powoduje nienadążanie polskich kopalń za postępem 
technicznym w górnictwie węglowym przodujących krajów. Dostrzegając powyższe uwarun-
kowania Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Państwowa Agencja Węgla Kamiennego 
podjęły w marcu 1991 roku prace nad przygotowaniem programu restrukturyzacji górnictwa. 

W wyniku przeprowadzonej przez PAWK-SA analizy opracowanych przez kopalnie 
programów proefektywnościowej rekonstrukcji kopalń wyodrębniono kopalnie trwale 
nierentowne, przeznaczone do likwidacji. Skutkiem tej analizy było postawienie w etan 
likwidacji siedmiu kopalń, a mianowicie: 

1) W 1991 roku w Zagłębiu Wałbrzyskim postawiono w stan likwidacji kopalnie: 
Yictoria, Wałbrzych, Thorez z terminem zamknięcia w 1995 r., a w roku 1992 
kopalnię Nowa Ruda z terminem zamknięcia w 2001 roku. 

2) W roku 1992 w Zagłębiu Górnośląskim postawiono w stan likwidacji kopalnie: 
Saturn, Sosnowiec, Żory, z terminem zamknięcia w 1995 roku. 

II. Konieczność podjęcia głębokich przemian restrukturyzacyjnych w kopalniach 
węgla kamiennego jest spowodowana: 

1) Potrzebą dostosowania kopalń do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej. 
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2) Wysokim deficytem większości kopalń. 
Cele restrukturyzacyjne polskiego górnictwa węgla kamiennego można określić w spo-

sób następujący: 
1) Doprowadzenie górnictwa węgla kamiennego jako branży do stanu rentowności 

w jak najkrótszym czasie. 
* 

2) Utrzymanie konkurencyjności węgla wydobywanego przez polskie kopalnie wobec 
węgla oferowanego na rynku światowym. 

3) Wzmocnienie siły kapitałowej górnictwa tak, aby było ono zdolne do prowadzenia 
inwestycji odtworzeniowycłi i modemizacyjnycłi w kopalniacłi. 

W celu dostosowania górnictwa węgla kamiennego do wymogów gospodarki rynkowej 
należy poddać je procesom restrukturyzacji zewnętrznej i restrukturyzacji wewnętrznej. 
Restrukturyzację wewnętrzną kopalń możemy określić jako dokonanie przemian struktu-
mlnycłi wewnątrz przedsiębiorstw mającycłi na celu doprowadzenie icłi do stanu ren-
towności oraz dostosowanie do działalności w otoczeniu rynkowym. Restrukturyzacja 
wewnętrzna kopalń powinna zmierzać w dwóch kierunkach: „odchudzenie" kopalń oraz 
realizacja inwestycji modernizacyjnych, proefektywnościowych i proekologicznych. 
W chwili obecnej kopalnia jest organizacją zajmującą się nie tylko wydobyciem i prze-
róbką węgla, ale również inną działalnością nie związaną bezpośrednio z produkcją. 
Uznano, że docelowym modelem kopalni jest taki, który realizuje tylko wydobycie 
węgla, jego wzbogacanie i ekspedycję. 

Restrukturyzację zewnętrzną należy rozumieć jako zmianę form organizacji i zarzą-
dzania kopalń, ich zgrupowanie jak i reorganizację obszaru handlu węglem tak na rynku 
wewnętrznym jak i eksporcie. 

III. Cele grupowania kopalń można określić następująco: 
1) Zwiększenie siły kapitałowej nowej organizacji gospodarczej, jaką jest grupa 

kopalń, w celu umożliwienia prowadzenia inwestycji odtworzeniowych i mo-
dernizacyjnych w tworzących tę organizację kopalniach. 

2) Stworzenie szansy rentownej działalności dla całej grupy kopalń, a także warunków 
konkurencji pomiędzy poszczególnymi grupami. 

3) Stworzenie możliwości strategicznego zarządzania grupą kopalń, polegającego na 
ustawicznym tworzeniu wizji przyszłościowych jej podmiotów zgodnie z celami 
działalności całej organizacji. 

Przy grupK)waniu kopalń brano pod uwagę: 
a) Uwarunkowania terytorialne i złożowe 

1) Uwzględnienie terytorialnego rozmieszczenia grupowanych kopalń z punktu 
widzenia możliwości wspólnego wykorzystania istniejących obiektów infra-
struktury powierzchniowej. 

2) Konieczność zapewnienia skoordynowanej eksploatacji w filarach ochronnych 
miast (Katowice, Bytom, Jastrzębie). 

3) Uwzględnienie podobieństwa w zaleganiu złoża i występujących zagrożeń dla 
umożliwienia wspólnych działań w zakresie prognozowania, profilaktyki i 
zwalczania tych zagrożeń. 
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b) Zagadnienia techniczno-produkcyjne. 
1) Umożliwienie wspólnego wykorzystania obiektów i urządzeń technologicznych 

w procesie produkcyjnym. 
2) Umożliwienie likwidacji filarów granicznych między kopalniami oraz filarów 

szybowych (przy likwidacji zbędnych szybów). 
c) Aspekty ekonomiczne. 

1) Zapewnienie równych szans osiągania wyników ekonomicznych gwarantujących 
funkcjonowanie na rynku wszystkim utworzonym grupom kopalń. 

2) Zgromadzenie w tworzonych grupach kopalń potencjału kapitałowego i go-
spodarczego wystarczającego do prowadzenia działalności produkcyjnej i za-
pewniającego utrzymanie zdolności kredytowych. 

3) Umożliwienie obniżenia kosztów przyszłej dzi^alności gospodarczej przez stwo-
rzenie warunków realizacji w ramach grupy kopalń wspólnych przedsięwzięć 
dotyczących inwestycji^ ochrony środowiska i innych zagadnień. 

d) Kryteria społeczne 
Uwzględnienie społecznych skutków grupowania kopalń w aspekcie: 

— możliwości wykorzystania zasobów kwalifikowanej siły roboczej, 
— dotychczasowych tradycji górniczych w zakresie współdziałania pomiędzy 

kopalniami wchodzącymi w skład grupy, 
— integracji środowiska górniczego. 

Po przeanalizowaniu wielu wariantów ostatecznie zaproponowano następujące składy 
grup kopalń: 

Grupa I — Bytomska Spółka Węglowa S.A. W jej skład wchodzi 12 kopalń: 
A 

Pstrowski, Miechowice, Bobrek, Powstańców SI, Szombierki, Centrum, 
Rozbark, Julian, Jowisz, Andaluzja, Grodziec, Paryż. 

Grupa II — Rudzka Spółka Węglowa S.A. W jej skład wchodzi 8 kopalń: 
Zabrze-Bielszowice, Halemba, Wawel, Pokój, Nowy Wirek, Polska, 
Barbara-Chorzów, Siemianowice. 

Grupa III — Gliwicka Spółka Węglowa S.A. W jej skład wchodzi 8 kopalń: 
Gliwice, Sośnica, Knurów, Makoszowy, Szczygłowice, Dębieńsko, 
Bolesław Śmiały, Budryk. 

Grupa IV — Katowicka Spółka Węglowa S.A. W jej skład wchodzi 13 kopalń: 
Wujek, Katowice, Wesoła, Murcki, Staszic, Porąbka-Klimontów, 

A 

Kazimierz-Juliusz, Niwka-Modrzejów, Jan Kanty, Śląsk, Wieczorek, 
Grupa V — Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. W jej skład wchodzi 9 kopalń: 

Jaworzno, Siersza, Janina, Brzeszcze, Silesia, Piast, Ziemowit, Czeczott, 
Bogdanka. 

Grupa VI — Rybnicka Spółka Węglowa S.A. W jej skład wchodzi 7 kopalń: 
Rydułtowy, Anna, Rymer, Marcel, Chwałowice, Jankowice, 1 Maja. 

Grupa VII — Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. W jej skład wchodzi 7 kopalń: 
Krupiński, Borynia, Jastrzębie, Moszczenica, Zofiówka, Pniówek, 
Morcinek. 
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IV. Korzyści wynikające z grupowania kopalń węgla kamiennego można sformułować 
w sposób następujący: 

1/ Koncentracja środków na inwestycje odtworzeniowe z poszczególnych kopalń na 
poziomie grupy kopalń i kierowanie ich na inwestycje najbardziej efektywne. 

2/ Ograniczenie działalności kopalń w grupie do podstawowej działalności produ-
kcyjnej tj. do wydobywania i wzbogacania węgla i przejęcie większości funkcji 
pomocniczych przez zarząd kopalń bądź też utworzenie spółki usługowej. 

3/ Wzmocnienie siły przetargowej kopalń skupionych w grupie w celu wynegocjowania 
wyższych cen zbytu węgła z dużymi odbiorcami wobec zmonopolizowania 
w znacznej części rynku odbiorców węgla. 

4/ Stworzenie szansy rentownej działalności dla grupy kopalń przez rozwiązanie 
problemów na poziomie grupy, z którymi poszczególne kopalnie same nie mogą 
sobie dziś poradzić, a które utrudniają im prowadzenie rentownej działalności. 

5/ Stworzenie dla grupy kopalń możliwości wspólnego, bardziej efektywnego działania 
w zakresie: 
1. Marketingu i sprzedaży węgla. 
2. Dostosowania produkcji węgla do potrzeb rynku. 
3. Planowania rozwoju kopalń. 
4. Inwestycji odtworzeniowych, modernizacyjnych i proekologicznych. 
5. Zakupów maszyn i urządzeń. 
6. Efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń. 
7. Polityki zatrudnieniowej w kopalniach. 
8. Polityki płacowej w kopalniach. 
9. Szkolenia. 
10. Ochrony środowiska naturalnego. 
11. Kompleksowej komputeryzacji sfery zarządzania i sfery planowania. 
12. Maksymalnego wykorzystania złoża. 
13. Działalności socjalnej. 
14. Gwarancji bankowych dla kredytów krajowych i zagranicznych. 
15. Jednolitej polityki kontaktów gospodarczych i społecznych z otoczeniem. 
16. Integracji środowiska górniczego w grupowanych kopalniach. 

V. Organizacja zarządzania w spółce węglowej. 
Na spotkaniu odbytym w dniu 26.08.1992 r. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu ze 

związkami zawodowymi i związkami pracodawców ustalono między innymi „...w celu 
stworzenia warunków dla poprawy efektywności kopalń popiera się tworzenie grup kopalń 
o strukturze holdingowej z takim zapisem w statutach, który umożliwiał będzie przejście 
w strukturę koncemową..." 

Zgodnie z tym zapisem zostały opracowane zasady tworzenia i funkcjonowania 
spółek holdingowych, a w tym: 

— zasady tworzenia spółek holdingowych kopalń, 
— organizacja zarządzania w spółce holdingowej, 
— kompetencje zarządów w spółkach holdingowych i w spółkach kopalnianych. 
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ZAKŁAD PRZERÓBKI I PRZETWARZANIA 
KOPALIN 

Zakład za jmuje się wszystkimi surowcami mineralnymi wydobywanymi w Polsce, 
j ednakże główne badania skupione s^ na przemyśle węglowym. 

Nas tępu jące zagadnienia stanowią podstawowe problemy badawcze Zakładu: 

• analizy porównawcze stosowanych w Polsce i na świecie technologii i ich 
efektywność, 

• system cen dla węgli energetycznych i koksowych, oparty na ich 
paramet rach jakościowych, 

• anal iza ekonomiczna możliwości zastosowania procesów wzbogacania 
wszystkich klas ziarnowych węgla, 

• korzyści ekonomiczne i ekologiczne, wynikające ze stosowania "technologii 
czystego węgla" i ich wpływ na ceny rynkowe, 

• obliczenia i analizy dla bieżącej i prognozowanej produkcji, 

• relacje pomiędzy pa rame t rami jakościowymi węgla kamiennego a kosztem 
energii elektrycznej. 
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składy i funkcje rad nadzorczych w spółkach akcyjnych Skarbu Państwa w gór-
nictwie węglowym. 

W ostatnich dwóch miesiącach przeważył pogląd, że utworzone grupy kopalń jako 
spółki węglowe powinny posiadać strukturę koncemową, tzn. w spółce węgłowej będą 
zgrupowane kopalnie pozbawione osobowości prawnej i finansowej. Organizacja gospo-
darcza grupująca kopalnie (koncern) będzie miała status spółki akcyjnej Skarbu Państwa 
Według przyjętej struktury koncemowej władzami w spółkach węglowych będą: 

1. Wałne Zgromadzenie, którym w przypadku uchwalenia przez Sejm ustawy o prze-
kształceniach własnościowych przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego, 
obronnego i innych sektorów strategicznych byłby Minister Przemysłu i Handlu. 
Bez tej ustawy rolę tą będzie pełnił Minister Przekształceń Własnościowych. 

2. Rada Nadzorcza powołana przez Walne Zgromadzenie. 
3. Zarząd powoływany przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego zarządu, 

który powołuje Walne Zgromadzenie. 
Utworzenie samodzielnych spółek węglowych jako spółek akcyjnych Skarbu Państwa 

bazuje na założeniu, że będą one konkurowały ze sobą na rynku węglowym. 
Każda z nich w dążeniu do prowadzenia rentownej działalności a nawet maksymalizacji 

zysku, będzie starała się uzyskiwać jak najwyższą produkcję i sprzedaż węgla. 
W przypadku nadprodukcji węgla w kraju wystąpi tendencja spadku ceny węgla na 

rynku. Może to doprowadzić do takiego obniżenia cen, że działalność wszystkich spółek 
lub niektórych z nich będzie nierentowna. W tym przypadku pojawia się poważna rola 
dla organu, który byłby w stanie koordynować działalność produkcyjną i handlową, 
a więc organu nadrzędnego nad spółkami węglowymi. Dlatego leż proponuje się, aby 
w sytuacji braku zdolności dostosowania się spółek węglowych do zmieniających się 
warunków rynkowych utworzyć w przyszłości spółkę holdingową i przekazać jej akcje 
siedmiu proponowanych dziś do utworzenia spółek węglowych. 

Dnia 5 listopada 1992 r. Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu powołane 
zostały w ramach proponowanych siedmiu grup kopalń zespoły robocze. Zadaniem tych 
zespołów jest przeprowadzenie wszystkich prac przygotowawczych związanych 
z łączeniem kopalń w spółki oraz utworzeniem tych spółek. W szczególności zespoły 
te zostały zobowiązane do: 

1. Analizy koncepcji przekształceń własnościowych przygotowanej przez PAWK 
w kopalniach grupy i adaptacji koncepcji na potrzeby grupy z możliwością 
wydzielenia działalności pomocniczej i usługowej z kopalń. 

2. Sformułowania strategii rozwoju grupy kopalń z analizą sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej, zdolności produkcyjnych oraz stanu zatrudnienia. 

3. Rozwinięcia systemu ekonomiczno-finansowego dla poszczególnych grup kopalń. 
4. Analizy przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach grup kopalń. 
5. Opracowania schematów organizacyjnych dla kopalń i spółek węglowych. 

VI. W chwili oł>ecnej zdecydowana większość kopalń znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji ekonomicznej, charakteryzującej się ujemnymi wynikami finansowymi (deficy-
tem), znacznymi zobowiązaniami finansowymi kopalń oraz brakiem płynności finansowej. 
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Powstanie grup kopalń nie zmieni tej sytuacji, a nowoutworzone organizacje już w 
momencie powstania byłyby niezdolne do samodzielnej działalności gospodarczej. Należy 
więc jednoznacznie stwierdzić, źe warunkiem powodzenia procesu restrukturyzacji jest 
konieczno^ odciążenia kopalń z kosztów przeszłości, a w szczególności rozwiązanie 
problemu zadłużenia. 

v n . Restrukturyzację wewnętrzną kopalń możemy określić jako dokonanie przemian 
strukturalnych i techniczno-organizacyjnych w samych kopalniach. W ramach tych 
przemian realizowane będą dwa rodzaje działań: 

— organizacyjno-prawne, 
— inwestycyjne. 
Działania organizacyjno-prawne mają na celu uwolnienie kopalń od często nieefe-

ktywnej działalności pozaprodukcyjnej na ich powierzchniach. Wiele kopalń podjęło już 
takie działania. Przygotowany przez PAWK program przekształceń własnościowych na 
powierzchniach kopalń powinien pozwolić na przeprowadzenie tego procesu we wszystkich 
kopalniach. 

W chwili obecnej kopalnia jest organizacją zajmującą się nie tylko wydobyciem i 
przeróbką węgla, ale również inną produkcją. Uznano, że docelowy model powierzchni 
kopalni to taki, który zabezpieczy wydobycie węgla na powierzchnię, jego wzbogacenie 
i ekspedycję. Inne obszary działalności kopalni na powierzchni związane z obsługą 
ruchu kopalni oraz szeroko pojętą sferą socjalną uznano za nadające się do prywatyzacji 
lub wręcz zbędne z punktu widzenia kopalni. Niektóre z w/w obszarów powinny ulec 
likwidacji, wyłączeniu ze struktur kopalni lub być obsługiwane przez firmy zewnętrzne. 
Działania inwestycyjne będą miały podstawowe znaczenie dla doprowadzenia kopalń do 
stanu rentowności. 

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne związane są z: 
— udostępnieniem nowych zasobów węgla, 
— zakupami maszyn i urządzeń, 
— budową i modernizacją zakładów przeróbczych, 
— budową obiektów i instalacji w zakresie ochrony środowiska. 
Prawie połowę ogólnej wielkości nakładów potrzebnych na działalność inwestycyjną 

stanowią zakupy maszyn i urządzeń. W tym zakresie realizowane będą przede wszystkim 
zakupy wysokowydajnych i niezawodnych maszyn i urządzeń pozwalających uzyskać 
wysoką koncentrację wydobycia, a więc głównie wyposażenie wyrobisk eksploatacyjnych. 
Szczególnie ważna dla kopalń jest budowa i modernizacja zakładów przeróbczych. Dotyczy 
to zarówno aspektu ekonomicznego jak i ekologicznego. Planuje się do roku 2000: 

— wybudowanie 18 płuczek miałowych, 
— wybudowanie 4 zakładów odsiarczania węgla, 
— modernizację 21 istniejących płuczek i zakładów przeróbczych. 
Efekty ekologiczne wynikające z realizacji powyższych przedsięwzięć inwesty-

cyjnych to: 
— zmniejszenie zawartości popiołu i siarki w węglu, 
— zmniejszenie zawartości części palnych w odpadach. 
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Efekty ekonomiczne wynikają zaś z: 
— uzyskania wyższej ceny zbytu wzbogaconych węgli, a przede wszystkim miałów, 
— możliwości elastycznego reagowania na wymagania odbiorców. 
Inwestycje takie jak budowa obiektów i instalacji w zakresie ochrony środowiska 

ze względu na warunki stawiane przez władze terenowe oraz aspekty ekonomiczne sa 
inwestycjami szczególnie ważnymi. Ich zakres oprócz wymienionych powyżej inwestycji 
związanych z poprawą jakości węgh obejmuje: 

— zagospodarowanie odpadów pogómiczych, 
— ochronę wód powierzchniowych przed nadmiernym zasoleniem, 
— ochronę powietrza atmosferycznego. 
Planuje się do roku 2000: 
— budowę 3 zakładów odsalania wód dołowych, 
— budowę 9 stanowisk recyrkulacji i głęl)okiego zatłaczania wód słonych, 
— lokowanie kamienia na dole w 19 kopalniach, 
— realizację 28 zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego. 
Niezależnie od omówionych powyżej przedsięwzięć, realizowane będą również dzia-

łania inwestycyjne związane z budową nowych poziomów, przebudową głównych dróg 
transportowych i wentylacyjnych oraz budową i modernizacją szybów w kopalniach. 

Vin. Restrukturyzacja przemysłu wydobywczego w Polsce spowoduje znaczne zmniej-
szenie zatrudnienia w kopalniach. Będzie to stanowiło poważny problem ekonomiczny i 
społeczny dla Śląska. Państwowa Agencja Węgla Kamiennego opracowuje program pomocy 
górnikom w zakresie znalezienia nowego zatrudnienia. Projektowane jest powołanie Górniczej 
Agencji Pracy. Przy jej tworzeniu wykorzystane zostaną doświadczenia krajów zachodnich, 
a zwłaszcza Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii w zakresie: 

— stosowanych świadczeń socjalnych dla zwalnianych pracowników, 
— form pomocy stosowanych przy poszukiwaniu pracy i zmianach kwalifikacji przez 

byłych pracowników kopalń, 
— sposobów tworzenia nowych miejsc pracy, 
— polityki kredytowej dla rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych na terenach 

byłych zagłębii górniczych, 
— zagospodarowania terenów byłych kopalń. 
Działalność Górniczej Agencji Pracy będzie obejmowała: 
1) Analizę zatrudnienia w restrukturyzowanych i likwidowanych kopalniach oraz 

zbieranie danych o pracownikach zwalnianych z kopalń i propozycje pracy 
w innych kopalniach. 

2) Pomoc zwalnianym pracownikom kopalń w zakresie poszukiwania nowego za-
trudnienia lub uzyskania nowych kwalifikacji. 

3) Inicjatywę i pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla zwalnianych pracowników 
kopalń. 

4) Zachęcanie przedsiębiorstw do prowadzenia działalności na terenach likwidowanych 
kopalń z możliwością przejęcia lub zagospodarowania zbędnego majątku. 

5) Współpracę z biurami pośrednictwa pracy, z regionalnymi agencjami rozwoju 
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i przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania informacji o planowanej strukturze 
produkcji i usług w regionie. Udostępnienie tych informacji osobom poszukującym 
pracy, organizowanie szkoleń dla zmiany kwalifikacji w kierunkach zawodów 
poszukiwanych. 

6) Wyszukiwanie wśród pracowników zwalnianych z kopalń tych, którzy maja 
predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szkolenie ich 
oraz udzielanie pomocy w zakresie sporządzania biznes planu. 

7) Kredytowanie inicjatyw gospodarczych byłych pracowników kopalń oraz kontrola 
wykorzystania tych środków. 

8) Dysponowanie funduszem osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników kopalń. 
Realizacja wyżej nakreślonych zadań będzie wymagała znacznych środków finanso-

wych. Dotyczy to zarówno kosztów prowadzenia działalności agencji i wypełniania jej 
funkcji statutowych, w tym również inwestowania w tworzenie nowych miejsc pracy. 

IX. Podsumowanie 
1. Cele restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego można określić jako doprowa-

dzenie górnictwa jako branży do stanu rentowności, utrzymanie konkurencyjności 
polskiego węgła na rynku światowym oraz wzmocnienie siły kapitałowego gór-
nictwa dla umożliwienia realizacji inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych 
w kopalniach. 

2. Zaproponowano pogrupowanie kopalń w siedem Spółek Węglowych jako jedno-
osobowych spółek Skarbu Państwa o strukturze koncemowej, w których kopalnie 
będa funkcjonowały jako zakłady pozbawione samodzielności prawnej i finansowej. 

3. Podjęcie procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego wymaga rozwiązania 
następujących podstawowych problemów ze sfery ekonomiczno-finansowej: 
— uwolnienie kopalń od zobowiązań z okresów poprzednich i nie wiążących 

się wprost z produkcją spółek węglowych, 
— stworzenie warunków do trwałego samofinansowania się kopalń, 
— utworzenie Funduszu Restrukturyzacji górnictwa węgła kamiennego. 

4. „Odchudzenie" powierzchni kopalń węgla kamiennego powinno być dokonane we 
wszystkich kopalniach w maksymalnie możliwym zakresie poprzez przekształcenia 
własnościowe obiektów i działów powierzchniowych. 

5. Resti"ukturyzacja górnictwa węgla kamiennego spowoduje ograniczanie zatrudnienia 
w kopalniach. W celu zmniejszenia skutków społecznych tego procesu, konieczne 
jest wypracowanie i zastosowanie w górnictwie systemu dodatków wyrównawczych 
dla zwalnianych górników, który zapewniałby im osłonę socjalną. Ponadto pro-
ponuje się utworzenie Górniczej Agencji Pracy, która w zorganizowanej formie 
zajmie się pomocą zwalnianym górnikom w uzyskaniu nov/ego zatrudnienia. 
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Sytuacja górnictwa węgla kamiennego w krajach 
Wspólnoty Europejskiej oraz niektóre aspekty 
jego restrukturyzacji 

Wstęp 

Powiedzenie „O tym jaka produkcja jest opłacalna ma zadecydować rynek" charakteryzuje 
intencje dwóch pierwszych rządów Rzeczypospolitej w odniesieniu do polityki przemy-
słowej. Skutki tej polityki najbardziej dotkliwie odczuły przedsiębiorstwa państwowe. O ile 
dostosowanie przedsiębiorstw produkujących bezpośrednio na rynek w wielu przypadkach 
okazjo się możliwe, o tyle znacznie trudniejsza sytuacja wystąpiła w przemyśle surow-
cowym. Skutki błędnej polityki w tym zakresie odczuwane są najczęściej przez wiele laL 
W jak długim okresie będą one występować w Polsce trudno określić gdyż dopiero ostatnie 
miesiące wykazują pewne spójne działania mające na celu lepsze dostosowanie poszcze-
gólnych branż do funkcjonowania w systemie gospodarki rynkowej. 

Dość powszechnie uważa się że istnieją dwa rodzaje polityki przemysłowej. 
Pierwszy należy rozumieć jako wszelkie oddziaływanie państwa na rozwój przemysłu, 

a więc tworzenie infrastruktury dla rozwoju przemysłu poprzez określone regulacje 
prawne dotyczące spraw podatkowych, ekologicznych, technologicznych, podziału przed-
siębiorstw i.t.p. W tym znaczeniu większość krajów świata prowadzi w mniejszym lub 
większym stopniu określoną politykę przemysłową. W tak rozumianej polityce liberalna 
koncepcja wyraża się w dążeniu do maksymalnego ograniczenia roli państwa w prze-
myśle, w skrajnym przypadku jest to wyeliminowanie państwa z działalności przemy-
słowej. Taka polityka realizowana była szczególnie przez rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. 
Ta skrajna polityka była realizowana przy niezwykle wysokim udziale sektora państwo-
wego w gospodarce. Skutki tej polityki niezwykle boleśnie odczuło górnictwo. 

Inny typ polityki przemysłowej to polityka w węższym znaczeniu, a więc taka 
działalność państwa w ramach której zamierza ono w sposób aktywny kształtować 
struktury przemysłu, przyspieszać rozwój dziedzin przyszłościowych, łagodzić skutki 
społeczne upadku niektórych g^ęzi. Tego rodzaju polityka nazywana jest polityką 
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interwencjonisytczną. Istota tak rozunr^ianej polityki przemysłowej jest system preferencji 
dla określonych kierunków i dziedzin przemysłu. 

Jak już wspomniano liberalna polityka wobec przemysłu wywarła znaczny wpływ 
na aktualną sytuację przemysłu górniczego w Polsce. W ostatnim okresie obserwuje się 
coraz więcej działań interwencjonistycznycłi ze strony państwa mających na celu poprawę 
sytuacji w przemyśle górniczym. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że niskie wskaźniki 
wydajności przy wysokich kosztach wydobycia wskazują jednoznacznie na konieczność 
zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych. Działania te zostały podjęte zdecydowanie 
wcześniej przez kraje Wspólnoty Europejskiej. Celowym zatem wydaje się omówienie 
sytuacji górnictwa węgla kamiennego w tych krajach. Tym bardziej, że Polska w per-
spektywie kilkunastu lat zamierza ubiegać się o przyjęcie do Wspólnoty, a nie wyklu-
czone, że w dalszej perspektywie będziemy zmuszeni realizować politykę 
subwencjonowania węgla. 

1. Baza zasobowa i wydobycie węgla kamiennego w krajach 
Wspólnoty Europejskiej 

Baza zasobowa węgla kamiennego w krajach zachodnioeuropejskich prezentuje się 
więcej niż skromnie - 33 859 min ton i stanowi tylko 5,3% zasobów węgla kamiennego 
na świecie. 

Największą bazą zasobową na świecie dysponują Chiny - 152 831 min ton (24% zasobów 
światowych) oraz Stany Zjednoczone - 129 543 milionów ton (20,3% zasobów światowych). 

Baza zasobowa w poszczególnych krajach Wspólnoty przedstawia się następująco; 
Francja - 177 milionów ton, 
Niemcy - 23 698 milionów ton, 
Hiszpania - 321 milionów ton, 
Wielka Brytania - 8 602 milionów ton, 
oraz pozostałe kraje łącznie 903 miliony ton. 

W produkcji węgla kamiennego w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej od 
kilku lat utrzymuje się trend spadkowy. Jest to związane z realizowanym programem 
restukturyzacji przemysłu węglowego. Wydobycie węgla kształtowało się w końcu lat 
osiemdziesiątych na poziomie około 200 milionów ton. Wydobycie węgła w poszcze-
gólnych krajach EWG w latach 1990-1992 ilustruje tabela 1. 

2. Import węgla do krajów EWG 

Malejące wydobycie węgla rodzimego uzupełniane jest coraz wyższym importem 
tego paliwa z innych krajów, W roku 1991 import ten osiągnął prawie 130 milionów 
ton. W stosunku do roku 1990 oznaczało to jego wzrost o ponad 12%, przy czym 
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Tabela 1 

1990 1991 1992* 

Belgia 1 036 635 370 

Francja 10 487 10 200 9 700 

Hiszpania 19 312 18 900 19 000 

Irlandia 35 6 6 

Niemcy 76 553 72 550 72 600 

Portugalia 281 270 270 

Włochy 60 75 75 

w . Brytania 91 031 90 000 84 500 

Ogółem EWG 198 795 192 636 186 521 

* dane szacunkowe. 

tendencje te w poszczególnych krajach rozkład^y się bardzo niejednolicie. W najwię-
kszym stopniu import węgla zwiększyły: W. Brytania - o 6,6 min ton, Dania - o ok. 
4 min ton, i Francja - o ok. 3,0 min ton. Poziom importu w roku 1992 kształtował 
się na poziomie zbliżonym do roku 1991. Należy zaznaczyć, że rok 1991 według 
International Coal Report przyniósł najniższy od roku 1986 wzrost w światowym imporcie 
węgla energetycznego. Uważa się, że jest to wynikiem światowej recesji gospodarczej 
jak też łagodnych warunków atmosferycznych panujących w ciągu ostatnich kilku lat 
co stało się bezpośrednia przyczyną nagromadzenia znacznych zapasów węgla u kon-
sumentów, W roku 1992 przewidywano tylko niewielki ich wzrost o około 10 min ton. 
f^ewidywania na rok 1993 według różnych źródeł wahają się od 17-25 min ton. 

Czołowym dostawcą węgla dla krajów EWG pozostaje nadal USA. Kolejnymi 
dostawcami są: Republika Południowj Afryki, Australia, Kolumbia i Polska. W roku 
1991 z tych pięciu krajów pochodziło ok. 87% importu węgla. W roku 1992 przewi-
dywano niewielki spadek importu z czterech z w/w krajów uzupełnione wzrostem z RPA 
oraz innych krajów. 

3. Sytuacja przemysłu węglowego w krajach Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej 

3.1. Niemcy 

Problem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech sięga końca lat 
sześćdziesiątych kiedy ministrem gospodarki był Ludwig Erhard. Wydobycie w tym 
okresie spadło z ok. 140 milionów ton w roku 1957 do poziomu 70 milionów w roku. 
W sposób obszerny sytuacja górnictwa węgla kamiennego w Niemczech została omówiona 
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na wykładzie prof. A. Sroki na ubiegłorocznej Szkole Eksploatacji. Wykład zostanie 
opublikowany w jednym z numerów kwartalnika Gospodaika Surowcami Mineralnymi. 

Podstawą funkcjonowania górnictwa węglowego w Niemczech sa dwa rodzaje po-
rozumień: 

1) porozumienie znane jako tzw. Huttenvertrag czyli porozumienie dotyczące za-
pewnienia dostaw węgla dla przemysłu stalowego, 

2) porozumienie znane jako tzw. Jahrhundertvertrag czyli porozumienie dotyczące 
zapewnienia dostaw węgla dla przemysłu energetycznego. 

Porozumienie określane jako Huttenvertrag tzw. kontrakt hutniczy zostało zawarte 
w roku 1968 na okres 20 lat i w międzyczasie zostało przedłużone do roku 1997, 
gwarantuje ono dostawy węgla i koksu dla przemysłu stalowego w ilości 21 milionów 
ton według cen światowych. Różnica pomiędzy ceną na rynku światowym, a ceną uzy-
skiwaną na rynku krajowym jest wyrównywana z funduszy rządu federalnego oraz rządów 
Nadrenii-Westfalii i Saary. Od roku 1998 w/w ilość węgla ma systematycznie malec i w 
roku 2005 osiągnąć 15 milionów ton. W związku z ogromnym kryzysem przemysłu 
hutniczego i metalowego nie wykluczone, że ta ilość ulegnie dalszemu ograniczeniu. 

Porozumienie określane jako Jahrhundrtvertrag tzw. kontrakt stulecia zostało zawarte 
w roku 1980 i gwarantuje górnictwu subwencjonowany odbiór ze strony przemysłu 
energetycznego 40,9 min ton węgla kamiennego do roku 1995. Różnica pomiędzy 
ceną produkcji krajowej, a blisko o 2/3 tańszym węglem na rynku światowym jest 
subwencjonowana za pomocą tzw. Kohlepfennig. Subwencja ta jest realizowana poprzez 
zwiększenie cen płaconych przez odbiorców energii elektrycznej o około 8%. Powstały 
fundusz w wysokości około 5,4 mid marek jest rozdzielany pomiędzy wytwórców 
energii elektrycznej. 

Bardzo ważnymi dla górnictwa węglowego w Niemczech były ostatnie dwa lata. 
W wyniku porozumienia pomiędzy rządem federalnym, a rządami Nadrenii-Westfalii 
i Saary ustalono, że: 

dostawy węgla do elektrowni będa realizowane zgodnie z zawartymi wcześniej 
porozumieniami na poziomie 40,9 min ton rocznie do roku 1995 włącznie, 
zostaje powołana niezależna komisja w celu opracowania koncepcji przedłużenia 
porozumienia Jahrhundertvertrag na okres po roku 1995 do roku 2005 włącznie. 

W ramach tego porozumienia gomictwo zostało zobowiązane do opracowania opty-
malnego programu zmierzającego do znacznego obniżenia kosztów produkcji. Wspo-
mniana komisja zaproponowała obniżenie wydobycia do roku 2005 do poziomu 
55 milionów ton rocznie. Ostatecznie rząd ^.aakceptował wielkość wydobycia na poziomie 
50 milionów oraz 5 milionów na inne cele jak np. ogrzewanie mieszkań. Ustalono 
także, że do końca bieżącego stulecia ilość zatrudnionych w górnictwie zostanie zre-
dukowana do poziomu ok. 100 000 osób w roku 2000 czyli o 23 000 osób mniej niż 
w roku 1991. Rząd federalny oraz rządy Nadrenii-Westfalii i Saary zobowiązały się 
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Służb Technicznych Kopalń - KST, którego zadaniem jest obshjga służb technicz-
nych kopalń. 
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• program wydobycia kopalni, 
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• harmonogramy robót, 
• analizy techniczno-ekonomiczne robót, 
• planowanie: obłożeń robót górniczych, zapotrzebowania materiałowego, 

wyposażenia technicznego, zużycia energii, 
• kalendarz górniczy. 

W trakcie wdrażania istnieje możliwość dostosowania zakresu realizowanych przez 
system fiinkgi do indywidualnych potrzeb kopalni. 
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STOMIL 
FABRYKA TAŚM 

TRANSPORTOWYCH 
Ul. I-go Maia lOO, 32-340 WOLBROM 

tel./fax: Katowice Co-32) SiS-oi9f Wolbrom tel. 8 
telex: 03x2661, 03x2833 

OFERUJE: 

taśmy tkaninowo-gumowe ogólnego przeznaczenia zwy-
kłe i trudnozapalne, 

taśmy z linkami stalowymi 

taśmy tkaninowo-gumowe specjalne (odporne na pod-
wyższoną temperaturę maks. 180° C, spożywcze, olejo-
odporne z progami, 

płyty gumowe, wulkanizowane, surowe z przekładami 
tkaninowymi, zwykłe, olejoodporne, kwasoodporne, 
ługoodporne, 

p l 5 ^ gumowe na przejazdy torowe, 

mieszanki gumowe, 

gumolit i wykładziny ryftowane 

„Stomil" Wolbrom poleca szczególnie taśmę tkaninowo-gu-
mową trudnopalną, chloroprenową GTP dla górnictwa węgla 
kamiennego. Jest to pierwsza taśma produkcji krajowej 
spełniająca pod względem trudnopalności wymogi normy 
PN-78/G 04030 
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opracować specjalne programy rozwojowe w celu stworzenia dodatkowych miejsc pracy 
specjalnie w tych rejonach gdzie będą likwidowane kopalnie. 

W ostatnima okresie daje się zauważyć coraz bardziej narastający konflikt po-
między Wspólnotą Europejską, a Bonn dotyczący zakresu subwencji dla niemieckiego 
górnictwa węglowego. 

Niemieckie kopalnie w zdecydowanej większości wydobywają węgiel znacznie po-
wyżej średnich kosztów wydobycia we Wspólnocie (ok. 215 marek za tonę)t.j. 260-280 
marek za tonę. Tylko te kopalnie, które przedłożą plany restrukturyzacji uwzględniające 
obniżenie kosztów mogą otrzymać dotacje do 1997 roku. Wspólnota Europejska zapro-
ponowjrfa zmniejszenie wydobycia dotowanego węgla w Niemczech z 66 do 50 milionów 
ton rocznie do roku 2000. Propozycja Wspólnoty Europejskiej zakłada stopniowe zmniej-
szenie wysokości subwencji dla węgla aź do całkowitej ich likwidacji, co nastąpić 
mi^oby od roku 2001. 

W pierwszej fazie obejmującej okres 1994-1997 subwencje ograniczone byłyby 
do pokrycia różnicy pomiędzy ceną zbytu rodzimego węgla (przy swobodnej konkurencji 
ze strony węgla importowanego), a tzw. referencyjnym kosztem produkcji, który ustalono 
by w oparciu o przeciętne koszty wydobycia węgla w EWG w roku 1992. Pod koniec 
listopada 1992 Komisja Wspólnot, pomimo sprzeciwów przedstawicieli Niemiec, Belgii 
i Wielkiej Brytanii zaaprobowała przedstawioną przez przedstawiciela Portugalii pełnią-
cego funkcję komisarza ds Energii propozycję zmiany zasad przyznawania subwencji 
węglowi rodzimemu. Zakłada ona,że subwencje otrzymywałyby tylko te kopalnie w któ-
rych koszt produkcji nie przekracza 110 ECU na tonę (ok. 90 $/tonę). 

Kopalnie których koszty byłyby wyższe otrzymywać mogłyby pomoc jeśli podejmą 
odpowiednie kroki dla poprawy efektywności produkcji i tylko w przypadku jeśli jest 
pewne, że kroki te przyniosą pozytywne efekty. Wprowadzenie powyższych zasad 
uderzyłoby w kopalnie niemieckie i hiszpańskie. Krytycznie do tych propozycji odniósł 
się Parlament Europejski oraz Komitet Doradczy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 
Parlament europejski podkreślił, że rezygnacja z rodzimego węgla podyktowana tylko 
doraźnymi względami ekonomicznymi może się odbić bardzo ujemnie na bezpieczeństwie 
zaopatrzenia w energię w aspekcie długofalowym. Komitet Doradczy zwrócił uwagę 
na fakt, że polityka energetyczna pozostaje dalej w gestii rządów poszczególnych państw 
członkowskich Wspólnoty Europejskiej i układ z Maastricht nic w tej sprawie nie 
zmienił. Propozycja ta spotkała się też z ostrą krytyką ze strony poprzedniego ministra 
gospodarki Moellemanna, który w specjalnym oświadczeniu jeszcze raz podkreślił, że jesl 
zobowiązany respektować uzgodnienia zawarte pomiędzy rządem federalnym, a prze-
mysłem węglowym. Dyskusje w tej sprawie będą niewątpliwie przyciągały uwagę 
specjalistów jeszcze przez długi okres czasu. 

Eksperci niemieccy obawiają się, że przy kryteriach jakie proponuje Wspólnota, 
żadna z kopalń nie byłaby w sianie utrzymać się. Przy wspomnianych wyżej kosztach 
produkcji kopalnie niemieckie praktycznie już od roku 1994 straciłyby prawo do otrzy-
mania pomocy i do końca 1997 roku zmuszone byłyby do sporządzenia planów likwidacji. 
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Propozycja Wspólnoty Europejskiej może się spotkać w dalszej perspektywie z po-
parciem ze strony Wielkiej Brytanii, 

Brytyjskie górnictwo węglowe dzięki programowi restrukturyzacji i zamknięciu wielu 
nierentownych kopalń i dalszym przewidywanym działaniom mającym na celu likwidację 
kolejnych obniżyło koszty produkcji o około 30 $/t poniżej przeciętnego kosztu w EWG, 
który w roku 1991 wynosił około 140 $/t. Radykalne ograniczenie subwencji oznaczałoby 
praktycznie śmierć niemieckiego górnictwa węglowego. Jakie rozwiązania zostaną przyjęte 
pokaże rok 1993, kiedy to problem zasad subwencjonowania ma być przedmiotem obrad 
Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej. W świetle powyższych faktów nie należy się 
spodziewać rozwiązań radykalnych. 

2.2. Francja 

Od połowy lat osiemdziesiątych Francja wdraża program restrukturyzacji górnictwa 
węglowego i ogranicza rodzimą produkcję węgla realizując następujące główne założenia: 

zamknięcie wszystkich kopalń, w których nadające się do eksploatacji zasoby 
uległy wyczerpaniu, jak też kopalń nie rokujących żadnych szans na poprawę 
rentowności, 
maksymalna koncentracja wysiłków na realizację programu wydobycia w oparciu 
o kopalnie mające szanse dalszego rozwoju w z wykorzystaniem wieloletnich 
doświadczeń w zakresie eksploatacji węgla. Górnictwo francuskie w roku 1960 
wydobywało 58 milionów ton węgla, w roku 1980 już tylko 20,7 miliona ton, 
a w roku 1990 12,5 miliona ton łącznie z węglem brunatnym. 

Wydobywany węgiel jest prawie w całości konsumowany przez rynek krajowy. Szcze-
gólnie trudny okres to lata 1986-1990 kiedy to zamknięto 26 zakładów obejmujących nie 
tylko same kopalnie, ale także płuczki,elektrownie kopalniane, baterie koksownicze i.t.p 
W pozostałych kopalniach w tym okresie zwiększono wydajność o 60% uzyskując jeden 
z najwyższych wskaźników w Europie oraz obniżono koszty produkcji o około 36%. 

Restrukturyzacja napotyka wiele trudności. Koszty produkcji mimo ich znacznej 
obniżki są nadal bardzo wysokie i kształtują się na poziomie 80-90 dolarów za tonę. 
Spółka Charbonnages de France od roku 1984 otrzymuje dotację, która ma jednak stałą 
tendencję malejącą. Zdania co do dalszych losów eksploatacji węgla we Francji są 
podzielone; program restrukturyzacji przewidywał całkowitą likwidację wydobycia węgla, 
zdaniem Charbonnages de France spółka „posiada jeszcze wiele rezerw i nikt nie może 
przewidzieć jak potoczą się sprawy w przyszłości". 

W końcu roku 1990 zamknięto ostatnią kopalnię w za'głębiu Nord- Pas-de-Calais, 
jeszcze do niedawna głównym ośrodku przemysłu węglowego Francji. Zamknięcie kopalni 
Oignies kończy dwustupięćdziesięcioletnią historię eksploatacji złóż węglowych w tym 
rejonie Francji. Obecnie pozostało jeszcze siedem czynnych kopalń w tym cztery 
w zagłębiu Lotaryngii i trzy w zagłębiu Centre Midi. Wydobywają one łącznie około 
12 milionów ton przy zatrudnieniu 22000 osób. Kopalnie zagłębia Lotaryngii w roku 
1990 wydobyły ok. 8,4 min ton węgla przy zatrudnieniu 14 900 osób. W zagłębiu 
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Centre Midi największą kopalnią jest Gardanne o wydobyciu ok. 1 młn ton rocznie, 
dwie pozostałe kopalnie Blazy i la Mure są w trakcie likwidacji. 

Prawdopodobny temnin zakończenia wydobycia węgla to okdo 15 lat. Okres ten wypełnią 
intensywne starania o pozyskanie nowych miejsc pracy i podwyższenie wydajności. 

Realizowany proces restrukturyzacji cechują różnorakie działania mające na celu 
przede wszystkim: 

1) pozyskiwanie nowych miejsc pracy poprzez specjalny system finansowania za-
trudnienia w nowym miejscu pracy / pierwsze sześć miesięcy zatrudnienia w nowej 
firmie pokrywa Charbonnages de France / CdF /- w razie ostatecznego przyjęcia 
pracy górnik otrzymuje wynagrodzenie jednorazowe w wysokości okdo 
200 000 franków. W przypadku utraty zatrudnienia w ciągu dwóch lat z przyczyn 
ekonomicznych górnik zostaje z powrotem przyjęty do CdF. 

2) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych mających na celu zdecydowaną 
fwrawę wydajności. 

2.3, Wielka Brytania 

Głęboki program restrukturyzacji realizowany jest od lat 1984-1985. Liczba kopalń 
zmniejszyła się z 170 do 69 w końcu marca 1989 r. i 50 w roku 1992 , a stan 
zatrudnienia został ograniczony o około 2/3 (z 221 0000 w 1985 roku do 78 000 osób 
w roku 1991), przy znacznym wzroście wydajności pracy. 

Początków restrukturyzacji brytyjskiego przemysłu węglowego należy się doszukiwać 
w początku lat osiemdziesiątych, kiedy to przynosił znaczne straty. Opracowany wówczas 
program restrukturyzacji koncentrował się na następujących zagadnieniach: 

realizacja programu wydobycia z jak najmniejszej liczby przodków, 
rezygnacja z wybierania pokładów cienkich, 
zwiększenie stopnia wykorzystania maszyn poprzez poprawę organizacji pracy 
i wzrost czasu pracy, 
zwiększenie sprawności systemów obsługi oraz systemów pomocniczych, 
przeprowadzenie zmian w strukturze i poziomie płac górników. 

Zasadniczą zmianą stał się fakt, że gómictwo zaczęto rozliczać nie z jednostkowego 
kosztu wydobycia, lecz kosztu ponoszonego na wyprodukowanie 1 gigadżula wartości 
opałowej. Ta zmiana oznaczała w praktyce, że gómictwo jest producentem surowca 
energetycznego. W październiku ubiegłego roku ł̂ ez konsultacji ze związkami zawodowymi 
rząd zapowiedział likwidację przeszło 30 kopalń i zredukowanie liczby zatrudnionych 
górników o ponad 30 000. Jako powód podano wzrost roh gazu ziemnego oraz elektrowni 
atomowych na rynku energetycznym. Decyzja ta wywołida falę sprzeciwów w gronie 
opozycji, a także w rządzącej Partii Konserwatywnej. Głównym argumentem krytyki był 
fakt iż w perspektywie pięciu - dziesięciu lat wydobycie węgla może stać się ponownie 
opłacalne. Pod naciskiem opinii publicznej oraz olbrzymiej fali krytyki w łonie własnej 
partii rząd brytyjski wycofał się ogłaszając moratorium na likwidację kopalń. Z początkiem 
roku 1993 sprawa likwidacji kopalń winna wrócić pod obrady parlamentu. 
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2.3. Hiszpania 

Hiszpański przemysł węglowy rozwinął się dzięki iterwencjonizmowi państwowemu, 
który jest stosowany w tej dziedzinie gospodarki od okresu przedwojennego. Jest on 
wymuszony presja społeczną w rejonach produkcji węgla gdzie często jest to główne 
źródło zatrudnienia ludności. Świadomość istnienia tego aspektu jest zasadniczym 
powodem utrzymywania przez obecny rząd pomocy finansowej dla górnictwa, której 
wielkość kształtuje się na poziomie 600 milionów dolarów rocznie. Wobec postępują-
cego zapotrzebowania na energię, wydaje się że węgieł odgrywać będzie znaczną 
rolę w bilansie energetycznym Hiszpanii. Według oceny Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej zużycie energii w Hiszpanii rosnąć będzie w najbliższych latach średnio 
2% rocznie i wyniesie 169,6 miliona t.p.u. w roku 2000. Ogólne zużycie węgla 
kamiennego i brunatnego w Hiszpanii w roku 1990 wyniosło 48,5 min ton z czego 
82% zostało skosumowane przez elektrownie. Dostawy węgla krajowego do tego 
sektora wyniosły 38,8 miliona ton. Gama węgli wydobywanych w Hiszpanii jest 
bardzo szeroka. Znaczna część węgla kamiennego uzyskiwana jest ze złóż o trudnych 
warunkach geologicznych i oznacza się dużym zanieczyszczeniem. Ośrodkami produkcji 
węgla kamiennego są prowincje: Asturia, Leon, Palencia, Ciudad Real i Cordoba. 
Węgiel kamienny wydobywany jest przez około 230 różnych spółek. Około połowa 
całej jego produkcji jest pod kontrolą sektora państwowego pozostała część skupia 
się w rękach ogromnej liczby małych spółek prywatnych o rocznym wydobyciu często 
nie przekraczającym 5000 ton rocznie. Największym producentem węgla kamiennego 
jest państwowa spółka Hunosa (37% produkcji węgla bitumicznego w Hiszpanii), 
pozostałe spółki państwowe to: Endesa (38% produkcji węgla brunatnego i podbitu-
micznego), Encasur (10% produkcji węgla kamiennego dla potrzeb elektrowni Minas 
de Figaredo (produkcja około 500 000 ton węgla rocznie). Trudne warunki górniczo-
geologiczne powodują , że możliwości mechanizacji produkcji są bardzo ograniczone. 
Niski stopień mechanizacji i warunki górniczo-geologiczne są bezpośrednią przyczyną 
niskich wydajności uzyskiwanych w kopalniach hiszpańskich (np. w kopalniach spółki 
Hunosa uzyskiwana wielkość wydajności to zaledwie 0,92 tony/robotnikodniówkę) 
oraz nieopłacalności produkcji (dopłata do jednej tony węgla kształtuje się na poziomie 
około 45 dolarów USA). 

Straty finansowe jakie ponoszą producenci węgla pokrywane są w ramach dwóch 
różnych systemów pomocy: 

1) systemu zwanego programem Ofico, który dotyczy kopalń sektora prywatnego. 

2) systemu zwanego programem Contrato, który obejmuje swym zasięgiem spółki 
państwowe. 

Wspólnota Europejska od dłuższego czasu naciska na likwidację subwencji dla węgla 
z kopalń głębinowych i opracowania programu restrukturyzacji. Względy socjalne wska-
zują jednak, że problem ten może być rozwiązany jedynie w dłuższym okresie czasu. 
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2.4. Belgia 

Belgijskie górnictwo węglowe przeżywało największy rozkwit w latach sześćdzie-
siątych, wydobywając okdo 17 min ton węgla dla potrzeb energetyki i koksownictwa. 

W roku 1990 eksploatację węgla prowadziły dwie kopalnie. W 1989 roku wydobyto 
2,1 min ton węgla energetycznego. Ostatnią kopalnię zamknięto w ubiegłym roku. 
Do każdej tony węgla przed zamknięciem dopłacano około 100 dolarów. Początki 
procesu restrukturyzacji górnictwa węglowego sięgają początków lat sześćdziesiątych 
kiedy to Belgia zaczęła się przestawiać na energetykę nuklearną. W roku 1966 rząd 
Belgii postanowił zamknąć większość kopalń Limburgii przynoszących straty. W decy-
dującą fazę proces restrukturyzacji wkroczył w roku 1986 kiedy to rząd belgijski 
przeznaczył około 3 miliardy dolarów na program restrukturyzacji kopalń. Znaczne 
środki w ramach restrukturyzacji postanowiono przeznaczyć na ochronę środowiska, a w 
szczególności eliminowanie ujemnych skutków działalności górniczej (m. innymi rekul-
tywacja hałd), a także modernizację produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W związku 
z koniecznością zwolnień pracowników stworzono interesujący system ochrony socjalnej. 
Każdy górnik, któiy odchodził dobrowolnie otrzmywał roczną wypłatę w wysokości 
około 25 000 dolarów, a wszyscy którzy przepracowali ponad 20 lat przechodzili na pełną 
emeryturę. Ostatnia z kopalń belgijskich jak już wspomniano została zamknięta we 
wrześniu ubiegłego roku. 

4. Wnioski 

Przedstawiona sytuacja górnictwa węglowego w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz 
realizowane w nich programy restrukturyzacji skłaniają do następujących wniosków: 

1. Programy działań restrukturyzacyjnych są programami niezwykle kosztownymi, 
celowym zatem byłoby w polskim górnictwie węglowym podjęcie natychmiasto-
wych działań najprostszych nie wymagających dużych nakładów finansowych, 
a więc działań bezinwestycyjnych. Takimi działaniami są zmiany w organizacji 
pracy mające na celu zwiększenie czasu pracy maszyn i zmniejszenie zatrudnienia 
oraz redukcję kosztów poprzez unifikację maszyn wykorzystywanych w procesie 
wydobycia. Jak wykazuje dotychczasowa praktyka działania te sprawiają wiele 
kłopotów kopalniom. 

2. Działania restrukturyzacyjne winny być realizowane w sferze wewnętrznej kopalń 
(wdrożenie nowych technologii oraz organizacji produkcji) jak też zewnętrznej 
(działania pomiędzy kopalniami). 

3. Przyjęty program działań po przyjęciu i uzgodnieniu winien być realizowany 
niezwykle konsekwentnie przy zdecydowanych zmianach w stylu zarządzania 
kopalniami na rzecz systemu menedżerskiego. 
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4. Program działań restrukturyzacyjnych winien obejmować również, poza działaniami 
związanymi z wydobyciem węgla, działania na rzecz ochrony środowiska, po-
wiązań kopalń z elektrowniami, utylizacji odpadów. 

5. Dotychczasowa dyskusja wokół restrukturyzacji koncentruje się na kształcie i tem-
pe zmian formalno-organizacyjnych co przy dużej presji związków zawodowych 
stawia pod znakiem zapytania przyszłość górnictwa węgla kamiennego. Należy 
zaznaczyć, że programy restrukturyzacji krajów Wspólnoty są realizowane przy 
znacznie większych środkach finansowych o które będzie u nas niezwykle trudno. 

Literatura 

Do opracowania niniejszego wykładu wykorzystano informacje zamieszczone w ostatnich latach w Rynkach 
Węglowych, International Coal Report, miesięcznikach Coal oraz Engineering and Minning Journal. 
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Doświadczenia brytyjskich kopalń węgla 
kamiennego w zakresie restrukturyzacji 
i prywatyzacji 

1. Krótki rys historyczny przemysłu węglowego 

Pod koniec XVin stulecia Wielka Brytania była arena szybkiego rozwoju przemysłu, 
bazującego na węglu kamiennym jako podstawowym surowcu. Okres ten nosi nazwę 
okresu rewolucji przemysłowej. Wzrost gospodarczy postępował poprzez cały wiek XIX 
i początek XX, a w obrębie zagłębi węglowych powstawało wiele ośrodków o dużym 
stopniu uprzemysłowienia, dającycłi zatrudnienie ogromnym rzeszom pracowników. 

Po akcie nacjonalizacji w 1946 roku wydobycie węgla kamiennego w Wielkiej 
Brytanii realizowane było poprzez kopalnie podlegające przedsiębiorstwu państwowemu, 
tzw. National Coal Board. W połowie lat 50-tycłi węgiel pokrywał większą część 
zapotrzebowania przemysłu na surowce energetyczne. W 1955 roku wydobycie węgla 
wynosiło 225 min ton, a bezpośrednio w górnictwie było zatrudnionycli 700 000 osób 
(rys. 1, 2, 3). Przemysł węglowy w tym czasie stanowił silny element politycznego 
i gospodarczego nacisku, ponieważ zatrudniał olbrzymią rzeszę pracowników a także 
był głównym dostawcą surowców energetycznycłi dla gospodarki. 

Pod koniec lat 50-tych i na początku 60-tych znaczenie węgla zaczęło stopniowo 
się zmniejszać. Wejście na rynek energetyczny taniej ropy naftowej zredukowało udział 
węgla w ramach popytu na pierwotne nośniki energii do niewiele ponad 40% w 1970 
roku. Liczba osób bezpośrednio zaUaidnionych w przemyśle węglowym spadła do 300000 
w roku 1970. Ciągłe dostawy taniej ropy i narastający w tych latach entuzjazm dla 
energii jądrowej jako podstawowego nośnika energii zmniejszyły zainteresowanie ośrod-
ków politycznych w odniesieniu do przemysłu węgla kamiennego. 

Kryzys naftowy lat 1973-74, jak również strajk górników w 1974 roku zmusiły 
ośrodki polityczne do wnikliwego przestudiowania ekonomicznych perspektyw zago-
spodarowania złóż węglowych i opracowania nowej polityki względem górnictwa. 
Na wielką skalę wznowiono inwestycje górnicze w ramach opracowanego wówczas tzw. 
,Plan For Coal", mającego na celu zwiększenie wydobycia węgla i odzyskanie rynku 
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Rys . l. Wielkość wydobycia węgla kamiennego w okresie powojennym. 
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Rys. 2. Liczba kopalń węgla kamiennego w dcresie powojennym. 

utraconego, względem ropy naftowej. Drugi kryzys naftowy z lat 1979-80 potwierdził 
tę strategię, cena węgla zaczęła być kcnkurencyjna względem ceny ropy naftowej 
a dodatkowym plusem było posiadanie własnych zasobów węgla. Jednakże późniejsza 
recesja gospodarcza doprowadziła do pewnych ograniczeń w ramach opracowanego 
planu. Przemysł ciężki, tradycyjnie zużywający duże ilości węgla, stanął wobec silnej 
konkurencji światowej. Sprzedaż węgla brytyjskiego zaczęła spadać w latach 80-tych, 
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Rys. 3. Zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego w okresie powojennym. 

a ponadto cena v/ęgla konkurencyjna na początku dekady, slala się w 1986 roku mniej 
atrakcyjna niż cena gazu ziemnego, ropy naftowej i importowanego węgla. Argument 
pewności bezpiecznych dostaw węgla jako surowca energetycznego stracił również swe 
znaczenie wobec ogólnej nadprodukcji energii. 

Straty finansowe przedsiębiorstwa National Coal Board i nadprodukcja węgla ka-
miennego na początku lat 80-tych zmusiły Wielką Brytimię do zainicjowania działań 
restrukturyzacyjnych, zaplanowanych do rozpoczęcia w 1981 roku, związanych z za-
mknięciem szeregu kopalń. Zapowiedź likwidacji kopalń napotkała na protest górników, 
a ówczesny rziid brytyjski w obawie przed konfrontacja zgodził się na dotację do gór-
nictwa skalkulowaną na poziomie cen 1981 roku na 250 min funtów rocznie w celu 
uniknięcia likwidacji kopalń, poza wyjątkiem tych, których zasoby były na wyczerpaniu. 

Straty gospodarcze związane z realizacją lak przyjętej poHfyki zaczęły gwahownie 
narastać i w 1984 roku sięgnęły 1250 min funtów rocznic. Wydobycie węgla nadal 
przekraczało zapotrzebowanie a zapasy na zwałach wystarczyłyby na ponad 6-cio mie-
sięczne pokrywanie zużycia krajowego. Działania zmierzające do zakońc/eiiia tej nie-
korzystnej sytuacji stały się nieuchronne i jedną z pierwszych decyzji przedsiębiorstwa 
było zamknięcie kopalni Cortonwood w South Yorkshire, które stało się punktem 
zapalnym dla rozpoczęcia strajku górników, imającego prawie rok, który pozbawił 
Wielką Br>'tanię ok. 70 min ton wydobycia, kosztował ok. 1750 min funtów i który 
zakończył się przegraną inicjatorów i podziałem górniczego ruchu związkowego. Od tej 
chwili nic nic stało na przeszkodzie do wprowadzenia szybkich zmian restrukturyzacyj-
nych. W 1986 roku przemianowano National Coal Board w British Coal Corporation. 
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Rys. 4. Ceny rynkowe ropy naftowej, oleju opalowego i węgla kamiennego, 

2. Uwarunkowania rynkowe wpływające na restrukturyzację 

Od czasu zażegnania strajku w 1985 roku nastąpiły znaczące zmiany na rynku 
nośników energii. W lutym 1986 roku gwałtownie spadła cena ropy naftowej i pomimo 
drobnycłi zmian pozostała przez długi czas niska (rys. 4). W tym czasie głównym 
odbiorcą węgla wydobywanego przez British Coal było przedsiębiorstwo Central Electricity 
Generating Board, którego następcy, National Power i Power Gen, noszące ogólną 
nazwę Electricity Supply Industry (ESI) również stanowią aktualnie głównycłi odbiorców. 
ESI posiada szereg zakładów mogących użytkować różne paliwa, z których niektóre 
mają korzystną lokalizację dla spalania oleju opałowego (Heavy Fuel Oil - HFO), Od 
1986 roku ograniczenie postawione wcześniej elektrowniom przez rząd obligujące je 
do nieużywana HFO w procesie produkcji energii zostało wycofane. Jedyną drogą 
utrzymania poziomu sprzedaży węgla na rynku krajowym była już tylko redukcja ceny 
do takiego poziomu, aby zachować jej atriłkcyjność względem cen innych nośników 
energii. W dekadzie lat 80-tych, do 1987 roku, zaobserwowano również spadek świa-
towych cen węgla kamiennego (rys. 5) w związku z zagospodarowaniem nowych złóż 
zalegających w korzystnych warunkach geologiczno-górniczych i uruchomieniu produkcji 
o dużej koncentracji. Charakterystycznym zjawiskiem w ostatnim okresie było lo, iż 
w trakcie konfliktu w Zatoce Perskiej cena węgla na rynku ARA (Antwerpia - Rotterdam 

4 

- Amsterdam) wzrosła jedynie o 1 $/t, a ostatnio zawarte kontrakty na dostawę węgla 
z Australii do Japonii są o 1 $/t niższe niż przed rokiem. Stosunkowo niska cena węgla 
na rynku światowym jest pochodną niskiej ceny transportu morskiego, przykładowe 
ceny frachtu dla węgla energetycznego w 1990 roku przedstawione są w tab. 1. 
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Rys. 5. Cena węgla na rynku ARA 

Tabela 1 

Wybrane ceny transportu (po2.1990) 

Funt/t p/GJ 

Australia Queensland/Europa 
NSW/Europa 

7.00 
7.60 

25 
27 

USA 
Northern Appalachia/Europa 
Southern Appalachia/Europa 

4.00 
5.15 

13 
17 

Płd.Afryka Trans vaal/Europa 5.30 20 

Kolumbia Cerrejon/Europa 4.00 14 

Wlk.Bryt. (kolej) 

Ayshire/Fiddlers Ferry 
E.Scolland/Aire Yalley 
North Durłiam/Aire Yalley 
Warwickshire/Didcot 

13.50 
13.00 
8.25 

7.00 

54 
52 
31 
30 

śred.: kopalnia-elektrownia 4.00 17 

Innym bardzo istotnym elementem wpływającym na restrukturyzację brytyjskiego 
przemysłu węglowego była prywatyzacja ESI. Celem tej prywatyzacji było stworzenie 
warunków konkurencji w ramacłi sektora produkcji energii. Na rynek weszli również 
niezależni producenci, zwani „independent power producers" (IPP). Budują oni elektrow-
nie, w których używa się turbin gazowych do produkcji energii. Przewiduje się, że ok. 
7 GW wyprodukowanych przez takie elektrownie wejdzie na rynek, z których 5 GW 
wyprodukowanych będzie po kosztach niższych niż w elektrowniach węglowych, dla 
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pozostałych producentów IPP istnieją silne tendencje rynkowe idqce w kierunku przy-
łączenia ich do ESI. Zawarto więc długoterminowe kontrakty na dostawę gazu. Ponieważ 
1 GW wyprodukowany z gazu odpowiada ok. 3 min ton węgla można przewidywać 
obniżkę zapotrzebowania na rynku węglowym rzędu ok. 20 min ton do roku 1994/95. 

Sytuację rynkową pogarsza fakt, iż kontrahenci British Coal posiadają możliwości 
spalania olbrzymich ilości ropy, która jest relatywnie tania (tj. poniżej 1 funt/GJ), nie 
tylko w elektrowniach typowo spalających ropę, ale również istnieje możliwość spalania 
jej w elektrowniach węglowych przy użyciu technologii przedmuchiwania (overbIowing). 
Ponadto mogą oni importować zagraniczny węgiel do elektrowni nadmorskich po cenach 
ok. 1.05 do 1.15 funta/GJ, a także posiadają spore zapasy węgla na składach elektrowni 
śródlądowych. 

Uwarunkowania rynkowe stawiają zatem twarde wymogi wobec górnictwa węglowego. 
British Coal może oferować się jako pewny, strategiczny i długoterminowy dostawca 
surowca dla producentów energii, którzy jednak ze swej strony mogą i będą poszukiwać 
sposobów obniżenia kosztów tego surowca, ponieważ w ich opinii wszelkie dodatkowe 
koszty ponad niezł:>ędne minjmum obciążają kieszenie odbiorców energii elektrycznej 
bądź pracowników lub udziałowców elektrowni. 

British Coal zagwarantowało sobie w trzyletnim kontrakcie zawartym z National 
Power i Power Gen. ważnym od kwietnia 1990 roku cenę ustaloną na wyjściowym 
pułapie 1.80 funta/GJ loco kopalnia z możhwością regulowania jej w trakcie trwania 
kontraktu stosownie do indeksu cen detalicznych i relacji funta do dolara. W połowie 
1992 roku cena ta wynosiła 1.85 funta/GJ, Rozmowy nad zawarciem kolejnego kontraktu 
są w toku, wg relacji Financial Times z końca maja 1992 roku spodziewana oferta 
National Power to 1.50 funta/GJ, Power Gen.: 1.10 funta/GJ. 

3. Techniczno-ekonomiczne kierunki i efekty restrukturyzacji 

Podstawowym celem działań podjętych w sferze technicznej, organizacyjnej i eko-
nomicznej była zatem obniżka kosztu jednostkowego poprzez zastosowanie wszystkich 
możliwych środków, a przede wszystkim poprzez wzrost wydajności pracy. Opracowano 
nową strategię opartą na dostosowaniu programów i kosztów wydobycia do uwarunkowań 
rynkowych. Strategia ta zakładała m.in.: 

1) realizację odpowiedniego planu oszczędnościowego i racjonalizację nakładów in-
westycyjnych, 

2) koncentrację wydobycia w pokładach o grubości powyżej 1.8 m, 
3) maksymalne wykorzystanie pracy maszyn w ciągu roku, 
4) mechanizację i komputeryzację pracy maszyn i urządzeń, 
5) eksploatację złoża systemem zawałowym. 
Elementem programu oszczędnościowego było wdrażanie nowych technologii i technik 

wydobycia. Skoncentrowano nakłady na zdalne sterowanie maszyn i urządzeń oraz 
poprawę wytrzymałości i niezawodności pracy maszyn. Prawie we wszystkich kopalniach 
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wprowadzono zdalne sterowanie oparte na mikroprocesorach systemu MINOS i wdrożono 
półautomatyczna pracę przodków z elektronicznym sterowaniem i monitorowaniem we-
ntylacji, transportu i innycłi instalacji. 

Kolejnym elementem prowadzącym do poprawy wydajności było zastosowanie sprzętu 
technicznego o wysokiej wydajności, dającego w efekcie wysoką koncentrację wydobycia. 
W tab. 2 zestawiono liczbę i udział procentowy przodków bazujących na tradycyjnym 
wyposażeniu technicznym, z zastosowaniem 1-go, 2-ch lub wszystkich elementów o dużej 
wydajności w ramach głównego wyposażenia ścian (Heavy Duty - HD) w dwóch 
porównywalnych miesiącach roku 1991 i 1992. W tym okresie miała miejsce 20% 
redukcja liczby ścian związana z nieuniknionym zamknięciem 15-lu kopalń. Liczba 
ścian na bazie 2-ch lub więcej elementów o wysokiej wydajności pozostała niezmieniona. 
W marcu 1992 roku było 87 takich przodków. 

Tabela 2 

Struklura wyposażenia technicznego ścian 

Marzec 1991 Marzec 1992 

Liczba % Liczba % 

Konwencjonalne 35 20.5 18 13.2 
1 element HD 49 28.7 31 22.8 

2 elementy HD 43 25.1 41 30.2 
100 % HD 44 25.7 46 33.8 

Razem 171 100.0 136 100.0 

W roku 1991/92 uzyskano przeciętną wydajność przodkową 26.01 t/rbdn (rys.6). 
Wydajność ta narastała średnio 15% rocznie i została podwojona w porównaniu z rokiem 
1985/86. Główne wskaźniki charakteryzujące ściany węglowe zestawiono w tab. 3. 

Tabela 3. 

Wybrane wskaźniki charakteryzujące ściany 

82/83 85/86 89/90 90/91 91/92 

Liczba ścian 574 381 174 167 123 

Wydobycie, t/db 743 869 1556 1697 1921 

Wydobycie, t/zm 350 400 614 654 734 

Wskaźnik zmianowości 2.13 2.17 2.53 2.59 2.62 

Wprowadzono w szerszym zakresie do praktyki górniczej kierunek prowadzenia ścian 
od pola z zastosowaniem wysokowydajnego wyposażenia technicznego. W ostatnim 
okresie liczba ścian prowadzonych od pola wynosi 56% ogółu przodków ścianowych. 
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Rys. 6. Przeciętna wydajność przodkowa w kopalniach brytyjskich. 

ale daje ona 61% ogółu wydobycia ze ścian (rys. 7). Osiągi produkcyjne ścian od pola, 
wynoszące średnio 2065 t/dobę sa przeciętnie o 20% wyższe niż ścian prowadzonych 
do pola. Ten kierunek prowadzenia ścian projektuje się wszędzie tam, gdzie jest to 
tylko możliwe. 

Dokonano olbrzymich zmian w zarządzaniu przemysłem węglowym oraz podniesiono 
kwalifikacje pracujących załóg. Stopień kwalifikacji załóg górniczych wyprzedza aktualnie 
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Rys. 7. Udział ścian prowadzonych od pola Oiczbowo i w wydobyciu). 
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stopień kwalifikacji w innych działach przemysłu. W wielu kopalniach ochotniczo załogi 
w porozumieniu z kierownictwem pracują poprzez 6 lub 7 dni w tygodniu. W nowobudo-
wanej kopalni Asfordby wprowadzono 6-dniowy tydzień pracy za zgodą załogi, dzięki 
czemu nakłady kapitałowe rozkładają się na większe wydobycie. Wytworzyła się pełna 
świadomość załóg gómiczych, że ich zarobki mogą wzrosnąć jedynie poprzez wzrost 
wydajności pracy. Zmianę w postawach i w środowisku pracy górników może ilustrować 
kształtowanie się wskaźnika absencji (rys. 8), w ostatnim roku 1991/92 średnio 7.5%, 
20 i 10 lat wstecz wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 17.7% i 11.4%. 

Wskaźnik absencji 
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Rys. 8. Wskaźnik absencji w okresach 5-letnich ostatniego 20-lecia. 

W technologii prowadzenia wyrobisk korytarzowych coraz szerzej wprowadza się 
stosowanie kombajnu chodnikowego i obudowy kotwiowcj wyrobisk. 1 w tym przypadku 
uzyskano znaczące efekty, niektóre z nich są przytoczone poniżej. 

Ujemne skutki społeczne restrukturyzacji starano się złagodzić w maksymalnym 
stopniu. Wypłacano wysokie odszkodowania zwalnianym górnikom, a utworzona specjalna 
komisja do tworzenia nowych miejsc pracy pomogła ją znaleźć rzeszy 19 500 byłych 
pracowników British Coal w alternatywnych miejscach albo bezpośrednio albo pośrednio 
poprzez odpowiednio sponsorowane programy przekwalifikowania załogi. Dodatkowo 
wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwo British Coal Enterprise (korzystające 
z pomocy rządu, dotacji British Coal Corporation i środków wypracowanych z własnej 
działalności) pomogło stworzyć ponad 56 000 miejsc pracy w obrębie zagłębi węglowych 
fx)przez fundusz pożyczkowy dla małego biznesu i innej działalności gospodarczej. 

Osiągnięcia, jakie uzyskano w ramach restrukturyzacji od 1985 roku są imjx)nujące 
pod każdym względem: 
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1) wydajność niierzona w t/rbdn w kopalniach podziemnych wzrosła o 95% w po-
równaniu z przełomem lat 1985/86 (rys. 9), 

2) analogicznie, wydajność mierzona w t/rbrok wykazuje wzrost poprzez ostatnie 6 
lat o 136%, co odpowiada wzrostowi ok. 23% rocznie (rys. 10), 

3) w tym samym okresie koszt jednostkowy w przeliczeniu na jednostkę energii 
spadł względem roku 1985 o 37%, czyli przeciętnie spadał o ok 6% rocznie 
(rys. 11), wynika stąd, że na każdy 1% redukcji kosztu jednostkowego potrzebny 
był wzrost wydajności o co najmniej 3%, 

4) istotnym osiągnięciem wynikającym z działań restrukturyzacyjnych był wzrost 
bezpieczeństwa pracy (rys. 12), np. w porównaniu z przełomem lat 1978/79, kiedy 
było ok. 95 wypadków na 100 000 rbdn, w 1991/92 wskaźnik ten wynosił 21. 

Wydajność ogólna 

6 T 

a •o 

5,31 

4,14 4,32 
4,7 

3,29 
3,62 

e 3 

1 

O 
85/86 86/87 87/88 88/89 

Lata 

ł -- I •'UiJLUuij.aiyLLUuu 1 

89/90 90/91 91/92 

Rys. 9. Wydajność ogólna w t/rbdn w latach 1985-1992. 

W oslatnim roku finansowym, który zakończył się 28 marca 1992 roku, wydajność 
w kopalniach podziemnych wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 13%, średnio 
poprzez 52 tygodnie uzyskano 5.31 t/rbdn (rys. 9). Jest to znaczące osiągnięcie, 
zważywszy iż dopiero w listopadzie 1990 roku osiągnięto 5 t/rbdn, ale tylko w ciągu 
jednego tygodnia. Istnieją realne perspektywy osiągnięcia wkrótce średniorocznej wy-
dajności 6 t/rbdn. W miesiącu marcu 1992 roku wydajność w kopalniach podziemnych 
wynosiła 6.10 t/rbdn, a rekord tygodniovy wynosił 6.34 t/rbdn. 

Szczytowe osiągnięcia kopalń w ostatnim okresie to: 

1) w kopalni Stillingfleet w grudniu 1991 roku 3 rekordy na skalę brytyjską 
i europejską - w tygodniu kończącym się 7 grudnia 1991 roku w ścianie 
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prowadzonej od pola w pokładzie Bamsiey uzyskano 82 114 t/tydzień (kombajn 
Anderson Longwall AM500, obudowa Lisztowa Gullick Dobson 4x650), co 
stanowiło równocześnie europejski rekord wydobycia ze ściaiiy 16 423 t/dobę, 
a po włączeniu tej ściaiiy pobito również koiejny euiopejski rekord, a mianowicie 
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Rys. 10. Wydajność ogólna w l/K^rok w latach 1985 -1^92. 
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Rys. 12. Wskaźnik wypadkowości w lalach 1979-1992. 

wydobycia z kopalni 109091 t/tydzień, uzyskując jednocześnie wydajność 28.71 
t/rbdn, która była 5-cio krotnie wyższa niż średnia krajowa, 

2) W kopalni Thoresby w tygodniu kończącym się 8 lutego 1992 ze ściany pro-
wadzonej od pola w pokładzie Parkgate uzyskano 94519 t /tydzień bijać rekord 
kopalni Stillingfleet (kombajn Anderson Longwall AM500, obudowa kasztowa 
Dowty 4x325), w tym samym tygodniu wydrążono 188.1 m wyrobiska koryta-
rzowego (kombajn chodnikowy Dosco MDI 100), rekord ten wkrótce poprawiono 
w marcu uzyskując 212 m/tydzień, 

3) w kopalni Whitemoor w kwietniu 1992 roku poprzedni rekord szybkości drążenia 
chodnika został poprawiony i wykonano 220 m wyrobiska korytarzowego w obu-
dowie kotwiowej, 

4) w kopalni Harworth w marcu 1992 roku uzyskano europejski rekord wydobycia 
ze ściany prowadzonej do pola, a mianowicie 52025 t/tydzień. 

4. Problem prywatyzacji kopalń 

Ciągłe zagrożenie spadkiem ceny węgla, narastająca konkurencja ze strony gazu 
ziemnego, ropy naftowej i taniego węgla z importu nieuchronnie wymuszają dalszą 
redukcję kosztu jednostkowego i dalszy wzrost wydajności pracy. Istotnym kierunkiem 
działania w tym zakresie może być powszechna prywatyzacja przemysłu węglowego. 
Problem ten nabrał szczególnego znaczenia po wygraniu wyborów w kwietniu 1992 

90 Tom II 



S/koła Eksploatacji Podziemnej '93 

roku przez Partię Konserwatywną, która w swym programie wyborczym zakładała 
prywatyzację przemysłu węglowego. 

W Wielkiej Brytanii istnieją prywatne kop:ilnie węgla, liczne, ale niewielkie. W 1991 
roku było 144 prywatnycłi kopalń podziemnych i 72 odkrywkowe, ale icłi łączne 
wydobycie wynosiło wówczas 2.3 min ton rocznie. Wydobycie z kopalń prywatnycłi 
narastało w ostatnim okresie. Wszystkie one działały na licencji uzyskanej od Britisłi 
Coal. Prywatne kopalnie działają pod egidą towarzystw, z którycłi najważniejsze to 
Ryan Group, Young Group i Budge Group. Wymienione towarzystwa skłaniają się 
do wykupienia części kopalń należącycł) do Britisłi Coal. 

Przeprowadzenie prywatyzacji Britisłi Coal wymaga jednak przeprowadzenia odpo-
wiednicłi działań legislacyjnycłi oraz dalszej restrukturyzacji w celu odpowiedniego 
przygotowania kopalń do prywatyzacji. Powołano specjalny komitet, który przygotowuje 
zasady przetargu prywatyzacyjnego, które muszą być aprobowane przez Parlament. Jest 
to zagadnienie bardzo złożone, obejmujące szeroką gamę problemów, od podziału 
majątku począwszy, poprzez formułowanie zasad uzyskiwania licencji, zasad podziału 
zadłużenia pomiędzy sukcesorów, określenie zasad opodatkowania, zasad ubezpieczenio-
wych i emerytalnych, itd. Przewiduje się, że prace nad przygotowaniem i zatwierdzaniem 
takiego dokumentu potrwają długo i że nie wcześniej niż w połowie roku 1993 
Ministerstwo Handlu i Przemysłu będzie mogło dopiero przyjmować do akceptacji 
najwcześniejsze oferty. 

Do tej chwili nie wiadomo jeszcze jak British Coal ma być sprywatyzowane, czy 
jako całość, czy poszczególne grupy kopalń razem, czy też jako pojedyncze kopalnie. 
Wg raportu banku komercyjnego Rothschildsa (doradcy finansowego Ministerstwa Handlu 
i Przemysłu), British Coal powinno być podzielone na dwie części, północną i połu-
dniową. Większość ekspertów podziela opinię, że British Coal nie może być prywaty-
zowane jako całość. Kilka kopalń peryferyjnych, np w Płd. Walii i w Szkocji oraz 
kilka w okręgach Northeast i Northwest, będzie zapewne sprzedane odrębnie (kopalnia 
Longannet może być oferowana Scottish Power, a kopalnie w południowej Walii dla 
Ryan Group). Część kopalń w środkowej Anglii zamierza wykupić Związek Demokra-
tycznych Górników (UDM), który powstał w wyniku podziału ruchu związkowego 
w tnikcie strajku 1984/85, zamierzając przekształcić je w konsorcjum pracownicze. 

Istotnym problemem jest podział zobowiązali kontraktowych British Coal na dostawę 
węgla dla głównych odbiorców, tj. National Power i Power Gen. Możliwym rozwiązaniem 
jest wyodrębnienie pojedynczych kopalń lub grup kopalń jako dostarczycieli surowca 
dla określonych elektrowni, podobnie jak było dotychczas, inna możliwość to naturalny 
podział kopalń na strefę północną i południową po wcześniejszym zawarciu kontraktów 
na dostawę węgla. 

Rząd brytyjski wywiera nacisk na producentów energii w celu szybkiego wynego-
cjowania nowego kontraktu na dostawę węgla wydobywanego przez British Coal do ele-
ktrowni krajowych w miejsce wygasającego z końcem marca 1993 roku. Nowy kontrakt 
jest w fazie negocjacji i dotyczy okresu 5-cio letniego. Rząd uważa, że zawarcie tego 
kontraktu jest warunkiem przyśpieszenia procesu prywatyzacji kopalń. Ożywiona dyskusja 

Sekcja I 91 



Underground ExpIoitati(Mi School '93 

nad probleniem prywatyzacji British Coal trwa w szerokich kręgach społecznych, 
administracyjnych i finansowych Wielkiej Brytanii. 

Literatura 

1. British Coal Corporation, 1989, The MonopoUes and Mergers Comnussion, Her Majesty's Office, London. 
2 . D a n i e l M . , J a m i e s o n E . , 1992, Coal production prospects in the European Community, lEA Coal 

Research, IEACR/48, London. 
3. Financial Times, 1992, wybrane artykuły dotyczące restrukturyzacji i prywatyzacji brytyjskich kopalń węgla. 
4. M o s e s K.,1992, Restructuring British Coal Corporation, wykład wygłoszony na Uniwersytecie w Not-

tingham (praca niepublikowana). 
5. S p a n t o n H.M. ,1990 , British Coal Enterprise, The Mining Engineer, 186-190, 

92 Tom II 



Szkoła Eksploatacji Podzicniiiej '93 

Roman Mastej 

Skomputeryzowany system programowania 
rekonstrukcji kopalń węgla kamiennego 
system REKOP 

L Wprowadzenie 

Prace nad skomputeryzowanym systemem programowania rekonstrukcji kopalń węgla 
kamiennego - system REKOP, zostały podjęte w Centralnym Ośrodku Informatyki 
Górnictwa w 1992 roku. 

Punktem wyjścia do prac nad systemem REKOP były opracowane w 1990 roku przez 
zespół pod kierunkiem Prof. A, Lisowskiego i wydane przez Państwową Agencję Węgla 
Kamiennego S.A. „Wytyczne do prac nad programem proefektywnościowej rekonstrukcji 
kopalń węgla kamiennego lub grup kopalń - na lata 1991-2000 i perspektywę" [4], 

Na początku 1991 roku w kopalniach węgla kamiennego zostały uruchomione prace 
nad przygotowaniem programów proefektywnościowej rekonstrukcji na łata 1991-2000 
i na perspektywę do roku 2010. Akcją tą objęto wszystkie kopalnie węgla kamiennego 
za wyjątkiem trzech kopalń dolnośląskich, w Ictórych na początku 1991 roku, uruchomiono 
procesy likwidacyjne. 

Wykorzystując doświadczenia wynikające z prac wykonanych w 1991 roku nad 
programami proefektywnościowej rekonstrukcji kopalń zostały opracowane w PAWK S.A. 
„Wytyczne do II-go etapu prac nad programami proefektywnościowej rekonstrukcji kopalń 
na lata 1991-2000 i perspektywę do roku 2010" [9]. Wytyczne do II-go etapu zawierały 
szereg dodatkowych tablic dotyczących m.in. układu rodzajowego kosztów, ochrony śro-
dowiska, zbiorczych zestawień dotyczących przedsięwzięć rekonstrukcyjnych itp. 

Drugi etap prac nad programami proefektywnościowej rekonstrukcji został także prze-
prowadzony we wszystkich kopalniach z pominięciem kopalń przewidzianych do likwidacji. 

Dla potrzeb przeprowadzenia ocen perspektywicznej rentowności kopalń w oparciu 
o opracowane programy rekonstrukcji, w PAWK S.A. zastosowano metodykę [6], 
w łaórej wykorzystano nowoczesne kierunki ocen projektów działalności inwestycyjnej 
uwzględniające wzajemne powiązanie ponoszonych nakładów i osiąganych efektów 
z uwzględnieniem czynnika czasu. 
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Opracowany w COIG system programowania rekonstrukcji kopalń - system REKOP 
odzwierciedla główne zasady dotyczące prac nad programami rekonstrukcji zawarte 
w wymienionych wytycznych a także zapewnia merytoryczną identyczność wyników 
końcowych. W szeregu przypadkach wręcz wykorzystuje się w tym celu tablice pre-
zentujące odpowiednio dobrane zestawy danych. Jednocześnie, z uwagi na zastosowane 
narzędzie jakim jest komputer i oprogramowanie, system REKOP wprowadza nowe, 
bardziej sprawne zasady opracowywania programów rekonstrukcji, gromadzenia niezbęd-
nych danych i ich prezentacji itp., w znacznym stopniu pogłębia analityczność danych, 
a przede wszystkim umożliwia wariantowe opracowywanie programu rekonstrukcji, 
na każdym jego etapie. Działanie systemu REKOP jest interakcyjne. Jest to dialog 
specjalisty opracowującego program rekonstrukcji z komputerem. Poprzez kolejne iteracje 
dochodzi się do końcowego wyniku, który specjalista uznaje za zadawalający. 

Aktualnie system REKOP znajduje się w fazie oprogramowania i testowania pro-
gramów. W drugim kwartale br. system będzie wdrażany w pilotujących kopalniach. 
W pracach nad systemem REKOP bierze udział zespół w składzie: mgr inż. A. Furas, 
mgr inż. J. Radzyński, mgr S. Ślęzak, mgr R. Kaczmarczyk, B. Bordzań oraz mgr 
E. Olszar. Za pomoc i współpracę składam im w tym miejscu serdeczne podziękowania. 

2. Cele systemu i podstawowe rozwiązania funkcjonalne 

Główne cele systemu REKOP zostały sformułowane następująco: 
— Opracowanie dla potrzeb kopalni i grup kopalń (np. koncernów) narzędzia 

w postaci systemu informatycznego, przy pomocy którego można opracowywać 
wariantowe programy rekonstrukcji, dokonywać w tych programach korekt i zmian 
a także kontrolować zgodność ich realizacji z założeniami. 

— Opracowany przy pomocy systemu REKOP program rekonstrukcji powinien 
sprecyzować zakres proefektywnościowych działań, które poprawią i umocnią lub 
utworzą możliwość funkcjonowania kopalń w warunkach gospodarki rynkowej, 
a także powinien stanowić przekonywujące uzasadnienie dla przyszłych starań 
np. o uzyskanie kredytów bankowych na modernizację wyposażenia, pozyskanie 
kapitału zagranicznego itp. [4]. 

— Opracowywanie ocen proefektywnościowej rentowności kopalń w skali koncernu 
w oparciu o opracowane w kopalniach programy rekonstrukcji. 

— Opracowywanie ocen ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rekonstrukcyjnych 
ujmowanych w programach rekonstrukcji, opartych o analizę przepływów pie-
niężnych, uwzględniających wzajemne powiązanie ponoszonych nakładów i osią-
ganych efektów z uwzględnieniem czynnika czasu. 

— Ustalanie w sposób automatyczny, jako skutku włączania do realizacji kolejnych 
przedsięwzięć rekonstrukcyjnych, wyniku finansowego kopalni, przej^ywu środków 
pieniężnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięć, zadłużenia kopalni u kre-
dytodawców itp. 
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Zapewnienie integracji systemu REKOP z funkcjonującymi w kopalniach syste-
mami informatycznymi takimi jak: system rozliczania działalności produkcyjnej 
kopalń węgla kamiennego (lOS), system kalkulacji kosztów własnycłi kopalń 
(I-PRP), gospodarki zasobami węgla (I-GZOP) oraz system rozliczania działalności 

« 

inwestycyjnej (ISB). Integracja w wymienionym zakresie umożliwi automatyczne 
zasilanie systemu REKOP w niezbędne dane określające stan istniejący (wyjściowy) 
kopalni, jako punkt wyjścia dla prognozowania działań rekonstrukcyjnych. 
Opracowany system informatyczny powinien być systemem otwartym tzn. umo-
żliwiać dalszą jego rozbudowę zarówno w warstwie pozyskiwania i gromadzenia 
danych jak i opracowywania specjalistycznych analiz i ocen. Ponadto system 
powinien być przyjazny dla użytkownika i zapewniać mu możliwość pracy 
interakcyjnej, to znaczy na określony przez specjalistę zgodnie z przyjętymi 
zasadami wariant rozwiązań techniczno-ekonomicznych, pokazywać skutki tych 
rozwiązań zarówno dia poszczególnych przekroi analitycznych, jak i dla całej 
kopalni. 

Podstawowe rozwiązania funkcjonalne systemu programowania rekonstrukcji kopalń 
sformułowano w ślad za pracami [4], [5], [9], w sposób następujący: 

1. Program rekonstrukcji kopalni może być opracowywany w ramach systemu REKOP 
na praktycznie dowolny okres czasu. 

2. Zgodnie z zasadami podanymi w pracach [4], [5], program rekonstrukcji powinien 
być opracowany w 3-ch etapach: 
— W etapie pierwszym, określa się stan wyjściowy, w aspekcie możliwości 

poprawy tego stanu w trakcie prowadzenia prac nad rekonstrukcją. Stan 
wyjściowy charakteryzowany jest odpowiednio dobranymi zestawami danych 
dla całego roku (tzw. rok bazowy). 

— W etapie drugim, na podstawie analizy stanu wyjściowego opracowuje się 
przedsięwzięcia rekonstrukcyjne, które powinny zmienić na korzyść stan wy-
jściowy oraz ocenia się techniczną zasadność i ekonomiczną efektywność ich 
zastosowania. 

— W etapie trzecim, dokonuje się transformacji stanu wyjściowego kopalni 
do stanu, który może być osiągnięty w wyniku wdrożenia przedsięwzięć 
rekonstrukcyjnych. 

3. Cała kopalnia została podzielona zgodnie z opracowaną klasyfikacją na obiekty [7]. 
Obiekt to miejsce powstawania kosztów w kopalni. O wyodrębnieniu danego 
obiektu decydują z jednej strony potrzeba obserwowania danego obiektu w 
procesie programowania rekonstrukcji a z drugiej strony możliwość obserwowania 
kosztów co zapewnia ścisłe powiązanie ze stosowanym w kopalniach Wykazem 
Stanowisk Kosztów KWK. Każdy wyróżniony w klasyfikacji obiekt należy 
do jednego z następujących przekrojów analitycznych [4]: przodki i oddziały na 
dole kopalni, kompleks wydobywczo-przeróbczy, kompleks utrzymania ruchu. 
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kompleks zarządzania, pozostała działalność kopalni obciążająca produkcję węgla, 
pozostałe rodzaje produkcji realizowanej w kopalni. 

4. Wyróżnione w kopalni obiekty i przekroje analityczne posiadają specyficzną dla 
ich właściwości charakterystykę techniczną oraz są scharakteryzowane ich wyniki 
ekonomiczne. Stan wyjściowy dla obiektów i przekrojów analitycznych pozyskuje 
się w znacznej części automatycznie z funkcjonujących w kopalniach systemów 
informatycznych dotyczących rozliczania i analizy działalności produkcyjnej (lOS) 
oraz kalkulacji kosztów własnych kwk (I-PRP). 

5. Wynik finansowy i sporządzana analiza ekonomicznej kondycji kopalni jest 
wynikiem działań restrukturyzacyjnych zastosowanych w poszczególnych obiektach 
i przekrojach analitycznych czyli tzw. przedsięwzięć rekonstrukcyjnych [4]. 

6. Przyjmuje się zasadę [4], [5], że poprawa wyników ekonomicznych kopalni 
w poszczególnych latach, dla których opracowuje się program rekonstrukcji 
powinna być osiągana różnymi przedsięwzięciami poczynając od najprostszych 
działań organizacyjnych aż do dużych inwestycji. Obowiązuje zasada odrębnego 
opracowywania każdego przedsięwzięcia rekonstrukcyjnego w aspekcie jego mery-
torycznej i techniczno-organizacyjnej charakterystyki oraz kosztu i efektu wyra-
żonego wpływem na wynik finansowy przekroju analitycznego, którego dane 
przedsięwzięcie dotyczy. 

7. Prognoza produkcyjnego i finansowego funkcjonowania kopalni opracowywana 
jest dla poszczególnych lat objętych programem rekonstrukcji. Prognoza ta powinna 
być formowana jako wynik osiągany przez kopalnie po wdrożeniu poszczególnych 
przedsięwzięć rekonstrukcyjnych. Została sformułowana zasada [4], że w procesie 
prognozowania, zmiany wskaźników w stosunku do stanu uprzedniego następują 
wówczas, gdy ta zmiana jest wywołana realizacją określonego przedsięwzięcia 
w określonym przekroju analitycznym kopalni. 

3. Charakterystyka systemu REKOP 

System REKOP składa się z 14 odrębnych modułów funkcjonalnych [7]. Każdy 
moduł posiada charakterystyczne dla niego zestawy danych i spełnia odrębne funkcje 
w procesie programowania działań rekonstrukcyjnych kopalni. Funkcjonalną charaktery-
stykę wyodrębnionych modułów można przedstawić następująco: 

Moduł 1. Analiza zasobów, parametrów jakościowych i cen węgla. 
Moduł ten gromadzi podstawowe dane o zasobach węgla w parcelach zasobowych 

eksploatowanych i przewidzianych do eksploatacji w okresie objętym programem re-
konstrukcji. Dane o zasobach pozyskuje się z systemu gospodarki zasobami węgla 
(I-GZOP), wybierając z tego systemu właściwe parcele zasobowe a dla nich dane 
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dotyczące wielkości zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych, parametry 
jakościowe węgla takie jak: wartość opałowa, zawartość popiołu i zawartość siarki oraz 
inne. Analizując mapy pokładowe specjalista określa numery oddziałów i przodków, 
które pracują lub będą pracowały w poszczególnych parcelach zasobowych w okresie 
podlegającym analizie, W wyniku działania programów zostają określone dla każdego 
przodka i dla każdego oddziału wydobywczego a także dla każdego pokładu i poziomu 
fmrametry jakościowe węgla tzw. netta geologicznego, inaczej mówiąc węgla w pokładzie 
a także i inne dane. W dalszej kolejności biorąc pod uwagę parametry jakościowe 
oblicza się wykorzystując znaną formułę cenową [1], cenę węgla w pokładzie loco 
kopalnia. Jest to tzw. cena węgla netta geologicznego. Sposób obliczania cen w systemie 
REKOP podaje się w p. 4. Należy tutaj podkreślić, że cena węgla netta geologicznego 
obliczana jest dla każdej parceli zasobowej i pokładu a także dla każdego przodka 
eksploatacyjnego i oddziału wydobywczego. 

Moduł 2. Przodki, oddziały i dół kopalni 
W module wyodrębnia się: 
— przodki eksploatacyjne N\Taz z ich charakterystyką techniczną, technologiczną i eko-

nomiczną, która obejmuje m.in.: wydobycie węgla brutto, wydobycie węgla netta 
geologicznego i wydobycie węgla netto po wzbogaceniu, parametry jakościowe i 
ceny w tym samym układzie co wydobycie węgla, parametry przodka, typ obudowy, 
kombajnu, pracochłonność, koszt produkcji, zyskowność i inne dane, 

— oddziały wydobywcze wraz z ich charakterystyką, która obejmuje m.in.: wydobycie 
węgla, parametry jakościowe, ceny i zyskowność dla wydobycia węgla brutto, 
netta geologicznego i netta po wzbogaceniu oraz inne dane, 

— oddziały pozostałe na dole kopalni wraz z ich charakterystyką, która obejmuje 
m.in.: koszty, wielkość obsługiwanego wydobycia, liczbę przepracowanych dnió-
wek, pracochłonność, zatrudnienie i inne, 

— razem oddziały wydobywcze, oddziały pozostałe na dole, poziom, i dół kopalni; 
każdy z wymienionych układów obserwacji posiada swoją charakterystykę [4], 
która obejmuje także wydobycie, ceny i zyskowność dla wydobycia węgla brutto, 
netta geologicznego i netta po wzbogaceniu w zakładzie przeróbczym oraz dane 
dotyczące pracochłonności, zatrudnienia, kosztów produkcji itp 

Dane gromadzone w module pozyskuje się z systemu rozliczania działalności pro-
dukcyjnej dla stanu istniejącego jako punkt wyjścia dla prognozy. Prognozowanie 
działalności wyróżnionych układów dla potrzeb programu rekonstrukcji dokonywane jest 
od układów najniższych tzn. przodków i oddziałów. Układy wyższe są odpowiednio 
obliczaną sumą układów niższych. Należy podkreślić, że w ramach modułu obliczanie 
dla wszystkich układów obserwacji danych takich jak: wydobycie brutto, wydobycie 
netta geologicznego, parametry jakościowe, ceny, zyskowność i inne, dokonywane jest 
programowo, co powinno ułatwić prace specjalistów już na etapie wstępnego opraco-
wywania koncepcji prowadzenia eksploatacji górniczej, a także ułatwić analizę skutków 
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technicznych i ekonomicznych proponowanych wariantów. Moduł jest ściśle powiązany 
z modułem 1 dotyczącym analizy zasobów węgla oraz z modułem obliczania cen węgla. 

Moduł 3. Kompleks wydobywczo-przeróbczy 
Moduł ten zapewnia analizę stanu istniejącego a także możliwość opracowywania 

prognoz techniczno-ekonomicznych dla obiektów wchodzących w skład kompleksu 
wydobywczo-przeróbczego. W skład kompleksu wchodzą między innymi takie obiekty 
jak: sortownia, jrfuczka, flotacja, gospodarka wodno-mułowa, zwały węgla itp. Każdy 
obiekt jest opisany podstawowymi cechami technicznymi oraz wskaźnikami ekonomi-
cznymi m.in. takimi jak: wielkość nadawy, ilość węgla wzbogaconego razem i w podziale 
na sortymenty a także koszty, pracochłonność i inne. Specjalny program w sposób 
automatyczny oblicza ceny loco kopalnia dla wzbogacanego w danym obiekcie węgla. 
Ceny obliczane są zarówno wg formuły cenowej jak i wg cen uzyskiwanych przez 
kopalnie przy sprzedaży danych sortymentów węgla. Dane dotyczące kosztów danego 
obiektu dla stanu istniejącego pozyskiwane są z systemu I-PRP. 

Moduł 4. Kompleks utrzymania ruchu 
Moduł umożhwia prognozowanie działań rekonstrukcyjnych dla takicłi obiektów jak: 

podsadzka na powierzchni, kotłownie, warsztaty, sprężamie powietrza, wydziały wody 
pitnej i przemysłowej, oddziały budowlane, wydziały transportowe, wydziały pomocni-
czo-usługowe itp. Każdy wyodrębniony obiekt jest scharakteryzowany szeregiem danych 
np. obsługiwana produkcja węgla, zatrudnienie, ilość przepracowanych dniówek, koszty 
eksploatacji obiektu i inne. Z uwagi na to, że każdy z obiektów z reguły obsługuje 
nie tylko produkcję węgla ale również inne rodzaje działalności kopalni, podaje się 
także koszt obciążający węgiel. Dane dotyczące kosztów dla stanu istniejącego pozyskuje 
się z systemu I-PRP. 

Moduł 5. Kompleks zarządzania 
W module tym prognozuje się dalszą działalność takich obiektów jak: pracownicy 

zarządu, ośrodki informatyki, koszty administracyjno-gospodarcze, koszty ogólno-produ-
kcyjne, ochrona mienia itp Każdy wyodrębniony obiekt posiada swoją charakterystykę, 
której zakres podobny jest do charakterystyki obiektów modułu 4. Dane dotyczące stanu 
istniejącego pozyskuje się z systemu I-PRP. 

Moduł 6. Pozostała działalność kopalni 
W module prognozuje się dalszą działalność takich obiektów jak: kapitalne remonty, 

działalność bytowa, działalność socjalna, zakłady budżetowe, szkody górnicze i ochrona 
środowiska itp. Wśród gromadzonych danych dla poszczególnych obiektów można 
wyróżnić takie jak: obsługiwana produkcja węgla, ilość przepracowanych dniówek, 
zatrudnienie, pracochłonność, koszty razem, koszt obciążający produkcję węgla i inne. 
Dane dotyczące stanu istniejącego pozyskuje się z systemu I-PRP. 
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Moduł 7. Koszt produkcji i wartość produkcji 
Moduł umożliwia analizę stanu istniejącego oraz opracowywanie prognoz dla danycłi 

dotyczących całej kopalni w zakresie kosztów własnycłi produkcji węgla a także wielkości 
produkcji, jakości produkcji i cen oraz wartości produkcji. 

Koszty własne produkcji węgla są gromadzone w uprzednio omawianych modułach 
1 do 6. Przeanalizowane programy działań rekonstrukcyjnych w poszczególnych modułach 
dla konkretnych obiektów, w postaci zbiorczej trafiają automatycznie do modułu 7, 
gdzie na ich podstawie są ustalane dla poszczególnych lat programu, koszty produkcji. 
Koszty w module 7 są gromadzone oddzielnie dla dołu kopalni, kompleksu wydoby-
wczo-przeróbczego, kompleksu utrzymania ruchu» kompleksu zarządzania oraz dla po-
zostałej działalności kopalni. 

Wielkość produkcji, jakość i ceny oraz wartość produkcji. 
W module 3 były analizowane i prognozowane wielkości produkcji i ceny dla 

poszczególnych obiektów zakładu przeróbczego. W ramach modułu 7 natomiast dokonuje 
się w kolejnych krokach, prognozy najbardziej korzystnych dla kopalni ilości produkcji 
wg sortymentów, parametrów jakościowych i cen węgla jakie kopalnia może uzyskać, 
a także wartości sprzedaży węgla. W tym celu należy określić dla roku bazowego 
(wyjściowego) ilość węgla sprzedanego wg sortymentów, ich parametry jakościowe 
i uzyskiwane ceny sprzedażne w kraju i w eksporcie. Natomiast w kolejnych latach 
prognozy, należy podać dla tych samych sortymentów ilości węgla przeznaczonego 
na sprzedaż oraz przewidywane parametry jakościowe węgla. Na podstawie tych danych 
program automatycznie oblicza dla kolejnych lat objętych programem rekonstrukcji ceny 
wg cennika oraz przewidywane ceny jakie kopalnia uzyska w sprzedaży w kraju 
i w eksporcie. Jednocześnie obliczane są średnie ceny dla całej kopalni oraz przewidywane 
wartości sprzedaży wg cen sprzedażnych i wg cennika. Scharakteryzowany tok postę-
powania może być realizowany w wielu iteracjach, które pozwolą sformułować wariant 
najbardziej korzystny i realny do zastosowania. 

Moduł 8. Pozostałe rodzaje produkcji w kopalni 
Moduł jest przeznaczony dla analizy stanu istniejącego oraz dla prognozowania 

innych rodzajów produkcji oprócz węgla. Każdy rodzaj produkcji traktowany jest jako 
odrębnie obserwowany obiekt. Mogą to być takie obiekty jak: zakład odmetanowania, 
brykietownia, piaskownia, cegielnia, zakład odsalania, prażalnia łupków, kruszamia 
kamienia, elektrownia i elektrociepłownia itp. Każdy obiekt posiada charakterystykę 
informującą o rodzaju produkcji, wielkości produkcji, kosztach produkcji, cenach, zy-
skowności, zatrudnieniu, pracochłonności i inne. Dane dotyczące stanu istniejącego 
pozyskuje się z systemu I-PRR 

Moduł 9. Wynik finansowy 1 ekonomiczna kondycja kopalni 
Moduł ten jest kluczowym w systemie REKOP. W module następuje zbilansowanie 

całej działalności kopalni w roku bazowym (stan wyjściowy) oraz zbilansowanie całego 
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proefektywnościowego wysiłku podjętego na rzecz rekonstrukcji kopalń. W module dla 
poszczególnych lat objętych programem ustala się [4]: 

— Rachunek wyników kopalni, w którym wykorzystuje się dane dotyczące wartości 
sprzedanego węgla i kosztów sprzedanego węgla z modułu 7. Wynik na pozostałej 
działalności pozawęglowej, pozyskuje się z modułu 8 i zostaje on powiększony 
automatycznie o odsetki i prowizje bankowe związane z udzielonymi kredytami 
na finansowanie przedsięwzięć rekonstrukcyjnych. 

— Środki jakimi musi kopalnia dysponować, aby zrealizować program rekonstrukcyjny 
w poszczególnych latach jego realizacji. Środki uzyskiwane z zysku oraz środki 
z amortyzacji stanu wyjściowego podaje specjalista, natomiast przyrost amortyzacji 
wynikający z realizacji przedsięwzięć rekonstrukcyjnych utrzymujących zdolność 
produkcyjną i proefektywnościowych a także kredyty i pożyczki pobranych na 
ten cel ustaJa się programowo na podstawie danych z modułu 11. 

— Wydatkowane środki związane z realizacją programu rekonstrukcji pozyskiwane są 
w większości z modułu 11, w którym rozpatnije się min. przepływy środków 
pieniężnych związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć rekonstrukcyjnych. 

— Stan zadłużenia kopalni wobec banków i innych wierzycieli, jako skutku pro-
wadzenia działań rekonstrukcyjnych. Pełne dane w tym zakresie pozyskuje się 
z modułu 11 wraz z analizą poszczególnych kredytodawców. 

Moduł 10. Koszty własne sprzedaży węgla w układzie rodzajowym 
W module zawarto układ rodzajowy kosztów kopalni dotyczący stanu wyjściowego 

oraz dla poszczególnych lat realizacji programu rekonstrukcji. Układ ten jest zwyczajowo 
stosowany w kopalniach. Pozwala on na dalszą specyfikację kosztów sprzedaży ujętych 
w modułach 7 i 9 na szczeblu kopalni. Jednocześnie stanowi dodatkową pomoc dla 
prognozowania wydajności i wynagrodzeń, które realizowane jest w module 13. 

Moduł 11. Przedsięwzięcia rekonstrukcyjne 
Każde wyodrębnione przez kopalnię przedsięwzięcie rekonstrukcyjne posiada swój 

odrębny numer i nazwę oraz określony jest numer obiektu, którego dane przedsięwzięcie 
dotyczy. W szczególności dla każdego przedsięwzięcia określa się i analizuje: 

— Nakłady finansowe poniesione i przewidziane do poniesienia w poszczególnych 
latach realizacji przedsięwzięcia w podziale na nakłady ogółem, budowę, maszyny 
i urządzenia w tym obudowy zmechanizowane i inne. 

— Środki własne, które kopalnia skłonna jest przeznaczyć na realizację przedsię-
wzięcia. 

— Kredyty na finansowanie przedsięwzięcia w okresie realizacji. Kredyty określa 
się dla poszczególnych kredytodawców. Podając wartości kredytów w poszcze-
gólnych latach, stopę procentową oraz wielkość prowizji bankowej, ustala się 
programowo odsetki w okresie realizacji, wartość prowizji bankowej oraz wielkość 
kredytu w okresie realizacji. 
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Spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie przedsięwzięć. Spłatę ustala się 
zarówno dla poszczególnych kredytodawców jak i łącznie dla przedsięwzięcia. 
Podając oprocentowanie kredytu i wielkość prowizji bankowej programowo ustala 
się okres spłaty kredytu, stanu zadłużenia w poszczególnych latach, wielkość 
odsetek i prowizji bankowych w okresie spłaty oraz coroczną ratę spłaty kredytu. 
Dla określonych wartości budowli, maszyn i urządzeń w tym obudów zmechani-
zowanych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poprzez podanie procentowej 
stawki amortyzacyjnej, programowo określa się wartość amortyzacji w poszcze-
gólnych latach. 
Programowo ustala się przepływy środków pieniężnych na finansowanie przed-
sięwzięcia w podziale na nakłady ogółem w tym kredyty bankowe, środki własne, 
spłata kredytu bankowego, koszty odsetek i prowizji bankowych oraz razem 
koszty finansowania przedsięwzięcia. 
Użytkownik określa wielkość uzyskanych efektów, jakie przewidywane są w 
wyniku realizacji przedsięwzięcia. Dotyczą one głównie przewidywanych zmian 
w cenie węgla, ilości produkcji i wartości produkcji a także zmian w kosztxK:h 
produkcji. 

Moduł 12. Ochrona środowiska i szkody górnicze 
Prace nad tym modułem zostaną podjęte w 1994 roku. 

Moduł 13. Prognozowanie wydajności i wynagrodzeń 
Moduł umożhwia wariantową analizę i odpowiedzi na pytania; jaki poziom zatrudnienia 

i wydajności gwarantuje osiągnięcie przez kopalnię zakładanego wyniku finansowego, 
przy ustalonym poziomie wynagrodzeń pracowników, ile można w kolejnych latach 
zapłacić pracownikom zatrudnionym, aby utrzymać zakładany wynik finansowy. 

Moduł 14, Wskaźnikowa analiza i prognoza wyników kopalni 
Prace nad modułem zostaną podjęte w II-ej połowie 1993 roku 

Moduł 15. Moduł administracyjny 
Moduł ten zawiera niezbędne dla funkcjonowania systemu słowniki danych oraz 

funkcje kontrolujące kompletność bazy danych. Zawiera także programy, które używane 
są w kilku modułach np. program obliczania cen węgla. 

4. Sposób funkcjonowania systemu 

W tym miejscu podaje się jedynie wybrane przez autora ważniejsze aspekty fun-
kcjonowania systemUi Szczegółowy opis zasad funkcjonowania oraz zastosowanych 
algorytmów jest ujęty w instrukcji użytkowej systemu REKOP. 
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1. Istotnym elementem systemu REKOP jest sposób wyznaczania i prognozowania 
cen węgla w wyróżnionych miejscach kopalni. W pracach nad programem 
rekonstrukcji przyjęto wyznaczanie cen węgla loco kopalnia. Jednakże zastosowane 
procedury umożliwiają na życzenie użytkownika wyznaczanie cen węgla wg cen 
transakcyjnych eksportowych jak i wg cen transakcyjnych importowych. 

Do wyznaczania ceny węgla w zależności od jego parametrów jakościowych, zasto-
sowano głównie metodę obliczeniową podaną w „Wykazie Cen Węgla Kamiennego 
[1]. Jednakże dla ustalania cen węgla handlowego zastosowano także sposób dodatkowy 
uwzględniający uzyskiwaną przez kopalnię cenę sprzedażną [9], 

Ceny węgla wyznacza się jako cenę netta geologicznego, cenę brutto, cenę netta 
wzbogaconego oraz cenę węgla handlowego. Sama procedura obliczania cen jest identyczna 
natomiast zmieniają się odpowiednio parametry jakościowe węgla. I tak: 

— cenę węgla netta geologicznego, określa się dla parcel zarobkowych, pokładów, 
przodków i oddziałów wydobywczych, biorąc pod uwagę parametry jakościowe, 
po odrzuceniu przerostów o miąższości przekraczającej 5 cm. Wynika to 
z zasad dokumentowania złoża, 

— cenę węgla brutto, określa się dla przodków i oddziałów wydobywczych 
biorąc pod uwagę uzyskiwany węgiel brutto i ustalając stopień jego zanie-
czyszczenia spowodowany zastosowaną technologią eksploatacji. Przyjmuje się 
[4], że parametry jakościowe węgla brutto są odpowiednio proporcjonalne do 
przyrostu Skały płonnej w urobku w stosunku do netta geologicznego, 

— cenę węgla netta wzbogaconego, określa się dla przodków i oddziałów 
wydobywczych na żądanie użytkownika, przez podanie wskaźnika dotyczącego 
przewidywanego zanieczyszczenia węgla handlowego. Wskaźnik ten oddzia-
ływuje w sposób proporcjonalny na parametry jakościowe węgla brutto, 

— cenę węgla netta geologicznego, brutta i netta wzbogaconego dla poszczególnych 
poziomów i dołu kopalni oblicza się jako wielkości średnioważone z cen 
wyznaczonych dla oddziałów wydobywczych, 

— cenę węgla handlowego, określa się dla poszczególnych sortymentów węgla, 
wykorzystując podane parametry jakościowe. Cena węgla handlowego dla 
kopalni jest wielkością średnioważoną z sortymentów. Wagą jest wielkość 
produkcji. 

przodków, oddziałów wydobywczych, poziomów i dla doiu kopalni ustala się: 

wydobycie brutto, które wynika z parametrów przodków łącznie z przerostami, 
przybierkami itp., 
wydobycie netta geologicznego, które obliczane jest na podstawie parametrów 
przodków w pokładzie węglowym, 
wydobycie netta wzbogaconego, które określa się przez podanie procentowego 
wskaźnika zanieczyszczenia urobku. Wskaźnik ten jest stosunkiem ilości węgla 
brutto w skali kopalni (nadawa) do ilości węgla handlowego. W uproszczeniu 
można uznać, że okreśki zakładaną głębokość wzbogacania urobku. 
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3. Wprowadzane do systemu REKOP przedsięwzięcia rekonstrukcyjne są w trybie 
indywidualnym poddane szczegółowej ocenie icłi ekonomicznej efektywności, 
opartej o analizę przepływów pieniężnych, uwzględniając wzajemne powiązanie 
ponoszonych nakładów z uwzględnieniem czynnika czasu [2], [6]. Dąży się do 
tego aby stanowiły przekonywujące uzasadnienie dla ewentualnych starań np. 
o uzyskanie kredytów bankowych na modernizację wyposażenia, pozyskanie ka-
pitału zagranicznego [3] itp. Jest to jakby „oddzielne życie" przedsięwzięć. 
Natomiast dla systemu REKOP ważne jest aby przedsięwzięcie zostało zaakcep-
towane do realizacji. Akceptacja jest dwustopniowa: próbna i zatwierdzona. 
Akceptacja próbna powoduje wprowadzanie danego przedsięwzięcia do modułu 
9, w którym ustalany jest wynik i ekonomiczna kondycja kopalni, w celu 
prześledzenia końcowych skutków oraz do odpowiednich modułów, w których 
ustalane są wyniki działań rekonstrukcyjnych, są to moduły 2 do 7, Akceptacja 
zatwierdzona powoduje, że w normalnym trybie nie można korygować, usuwać 
itp. danego przedsięwzięcia. 

4. Tryb prognozowania kosztów produkcji w poszczególnych przekrojach analitycz-
nych w systemie REKOP przebiega dwoma częściowo niezależnymi drogami, 
a mianowicie: 

— Prognozowanie realizowane jest jako żmudna praca specjalistów, którzy w try-
bie pracy dialogowej z komputerem analizują szczegółowo dla każdego roku 
programu rekonstrukcji poszczególne przodki, oddziały wydobywcze i pozostide 
na dole oraz obiekty na powierzchni i określają jakie przedsięwzięcia rekon-
strukcyjne powinny zostać zreahzowane aby uzyskać lepsze wyniki ekonomi-
czne. Efekty swoich działań wprowadzają w latach następnych w postaci 
odpowiednio zmienionych danych technicznych i ekonomicznych w stosunku 
do stanu wyjściowego. Wprowadzone w len sposób dane są programowo 
agregowane na poszczególne przekroje analityczne oraz dla całej kopalni. Jest 
to praca w modułach 1 do 8. 

— Równocześnie, wyodrębnione uprzednio przedsięwzięcia rekonstrukcyjne zostają 
w module 11 poddane dogłębnej analizie i ocenie, w wyniku której zostają 
określone zmiany w kosztach produkcji jako wyniku zastosowania danego 
przedsięwzięcia. Wykorzystując powiązanie przedsięwzięcia z poszczególnymi 
przekrojami analitycznymi i obiektami, programowo ustala się dla poszcze-
gólnych lat zmiany w kosztach w stosunku do roku poprzedniego. Jest to, 
oceniony przez często inny zespół specjalistów, wpływ realizacji przedsięwzięcia 
na koszty poszczególnych obiektów, 

— Przez porównanie obydwu działań, które mają charakter jakby kontrolny 
specjalista decyduje o ostatecznym poziomie kosztów produkcji. 

— Wartość produkcji, cena i ilość produkcji prognozowana jest w całości 
w module 7. 

— Konsekwencją prac nad programem rekonstrukcji jest wydruk WOl w którym 
zawarto syntetyczną prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej kopalni. Wzór 
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wydruku jest merytorycznie identyczny z tablicą 8 podaną w pracy [4]. Jego 
wygląd podaje się w tablicach 1 i 2. 

5, Dalsze prace nad rozwojem systemu REKOP 
oraz wnioski końcowe 

Aktualnie system REKOP opracowywany jest pod systemem operacyjnym DOS przy 
wykorzystaniu bazy danych d'BASE, co jednoznacznie określa niezbędny rodzaj sprzętu 
informatycznego zainstalowanego u specjalisty opracowującego prognozy rekonstrukcji. 
Powinien to być np. IBM z procesorem 386 i dyskiem twardym co najmniej 80 MB, 
Zastosowane rozwiązanie mówi także, że w zasadzie będzie to praca jednostanowiskowa. 
2^1etą takiego rozwiązania jest to, że można go stosunkowo szybko opracować i sprawdzić 
a także wdrożyć w zainteresowanych kopalniach. Kopalnie bowiem posiadają już obecnie 
tego rodzaju sprzęt informatyczny, poza tym jest on łatwo dostępny i stosunkowo tani. 

Obecny stan prac nad systemem REKOP umożliwia podjęcie ćzioioń organizacyjnych nad 
jego wdrożeniem w pilotującej kopalni jeszcze w I-szym półroczu br. Po sprawdzeniu jego 
funkcjonalności w jednej kopalni zostanie on zaoferowany do stosowania kopalniom dalszym. 

W n-giej połowie 1993 roku zostaną podjęte prace nad systemem REKOP pod systemem 
operacyjnym UNIX, co umożliwi pracę wielodostępną oraz dalszy rozwój systemu. 

Dalsze prace nad systemem REKOP skupiać się będą na następujących zagadnieniach: 
— Opracowanie metodyki i programów umożliwiających wszechstronną analizę ren-

towności przedsięwzięć rekonstrukcyjnych biorąc pod uwagę zarówno proste 
metody oceny efektywności inwestycji jak i metody dyskontowe, tak aby wy-
znaczone wskaźniki oceny efektywności nawiązywały do ogólnie przyjętych 
mierników jednostek gospodarczych stosowanych przez różnorodne jednostki 

y 

kredytujące w tym również Bank Światowy. 
— Opracowanie procedury wyznaczania ocen prognozowanej rentowności kopalń dla 

potrzeb wyznaczania programów działalności grupy kopalń (koncernów). 
— Opracowanie procedur umożliwiających oszacowanie efektów ekonomicznych 

wynikających z zastosowania określonych przedsięwzięć rekonstrukcyjnych. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uzyskanych w trakcie prac nad systemem 
REKOP można sformułować następujce wnioski: 

1. Dotychczasowe prace prowadzone w kopalniach węgla Limiennego nad opracowaniem 
programów rekonstrukcyjnych nie powinny by wysiłkiem jednorazowym. Występuje 
konieczność wręcz ciągłego prowa(^zenia prac analitycznych i projektowych, które 
powinny pokazywać skutki podejmowanych działań i ich wpływ na wyniki ekono-
miczne kopalni. Dla prowadzenia prac nad programami rekonstrukcji może być 
przydatna zaproponowana w pracach (4, 5, 6, 9) metodyka, a narzędziem jej realizacji 
skomputeryzowany system rekonstrukcji kopalń -REKOP. 
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Tablica 1 

WYKONUJĄCY ANAL. Pracownia BP 
OKRES ANALIZY 1992-1996 
ODBIORCA ANALIZY COIG - Katowice 
DATA WYK. 93.01.18 

SYNTETYCZNA PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ KOPALNI 

część 1 

Lp Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995 1996 
0. Sprzedaż węgla tys. t 4575300 5587800 6049800 6001800 5560000 

A. RACHUNEK WYNIKÓW 
1. Wartość sprzedanego węgla 1176310 1507030 1675795 1662499 1778644 
1.1. Cena zł/t 257100 269700 277000 277000 319900 
2. Koszt sprzedanego węgla 1460481 156 1594033 1547476 1610533 
2.1 Koszt jednostkowy złA 319210 280662 263485 259501 289664 
3. Akumulacja na węglu -284171 -61029 81762 115023 168111 
4. Wynik na pozostałej działalności 

z uwzgl. wyniku (salda) operacji 
finansowych -12820 0 -64250 -90446 -82637 
w tym: 

4.1 Odsetki i prowizje dotyczące 
kredytów na inwest. utrzyniujące 

4.2 Odsetki i prowizje za 0 0 0 0 0 
finansowanie przedsięwzięć 
proefektywności owych 0 32973 62035 88336 79700 

5. Wynik finansowy (zysk łub strata) -296991 96556 17512 24577 85474 
6. Obligat. odpisy z zysku ogółem 0 0 0 0 0 

6.1 
w tym: 
Podatek dochodowy 0 0 7005 9830 34190 

6.2 Dywidenda 0 0 0 0 0 
7. Zysk do dyspozycji kopalni 

w tynł: 
0 0 10570 14747 51284 

7.1 Na zasilanie funduszu załogi 0 0 0 0 0 
B. ŚRODKI W DYSPOZYCJI 
KOPALNI 

7.2 Na zasilanie funduszu 
przedsiębiorstwa 0 0 9457 13272 46i56 

S. Amortyzacja zasilająca fundusz 
przedsiębiorstwa 143413 192617 194149 209121 263760 

8.1 Amortyzacja stanu wyjściowego 
i inwestycji utrzymujących 143413 189317 189317 189317 189317 

8.2 Amortyzacja przedsięw. 
proefektyw. 0 3300 4832 19804 74443 

9. Kredyty i pożyczki ogółem 
w tym: 

556594 243560 208120 199370 1810 

9.1 Na inwestycje rozpoczęte przed 
1991 i inwestycje utrzymujące 555887 0 0 0 0 

' 9.2 Na przedsięwzięcia proefektyw. 0 243560 208120 199370 1810 
10. 

• 

Środki z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 
11. Inne źródła 0 0 0 0 0 
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Tablica 2 

WYKONUJĄCY ANAL. Pracownia BP 
KRES ANALIZY 1992-1996 
ODBIORCA ANAUZY COIG - Katowice 
DATA WYK. 93.01.18 

SYNTETYCZNA PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-HNANSOWEJ KOPALNI 

część 2 

M> Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995 1996 
C. WYDATKOWANE ŚRODKI 

13. Spłata kredytów 1 pożyczek 0 129317 119317 119317 119317 
w tym: 

13.1 Zaciągniętych na inwestycje 
utrzymujące 0 129317 119317 119317 119317 

13.2 Zaciągniętych na przedsięwzięcia 
proefektywności owe 0 3300 4832 19804 74443 

14. Nakłady inwestycyjne ogółem 622667 303560 278120 269370 71810 
w tym: 

14.1 Na inwestycje utrzymujące 605887 60000 70000 70000 70000 
14.2 Na przedsięwzięcia proefektywn. 16780 243560 208120 199370 1810 
15. Inne potrzeby 388093 408309 406009 392720 361644 
15.1 Zwiększenie kapitału obrotowego 1000 1000 1000 1000 2000 
15.2 Niedobór z lat poprzednich 90102 310753 405009 391720 359644 
15.3 Strata danego roku 296991 96556 0 0 0 
15.4 Dywidenda nie znajdująca 

pokrycia w zysku 0 0 0 0 0 
15.5 Inne 0 0 0 0 0 
16. Razem potrzeby - suma w.l3 do 15 1010760 841186 803446 781407 552771 
17. Nadwyżka lub niedobór 310753 405009 391720 359644 241045 

(różnica wierszy 12 i 16) 
D. STAN ZADŁUŻENIA 
KOPALNI 

18. Zadłużenie wobec banków 
i innych wierzycieli 1920374 2048054 2170915 2280775 0 
w tym: 

18.1 Z tytułu inestycji utrzymujących 1902592 1773275 1653958 1544641 0 
18.2 Z tytułu inest. proefektywn ości o w. 0 274779 516957 736134 0 
18.3 Inne 0 0 0 0 0 

2. Opracowany dla potrzeb kopalń i grup kopalń system REKOP powinien stanowić 
sprawne narzędzie przy pomocy którego można opracowywać wariantowe programy 
rekonstrukcji, dokonywać w tych programach korekt i zmian a także kontrolować 
zgodność ich realizacji z założeniami. System ten powinien być zintegrowany 
z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w kopalni. 

3. Opracowywany przy pomocy systemu REKOP program rekonstrukcji powinien 
sprecyzować zakres proefektywnościowych działań, które poprawią, umocnią lub 
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utworzą możliwość funkcjonowania kopalni w gospodarce rynkowej, umożliwić 
ocenę perspektywicznej rentowności kopalni a także ocenę ekonomicznej efe-
ktywności przedsięwzięć rekonstrukcyjnych opartą o analizę przepływów pienięż-
nych, uwzględniających wzajemne powiązanie ponoszonych nakładów i osiąganych 
efektów. 

4. Prace nad systemem REKOP powinny by konsekwentnie rozwijane, zarówno 
w kierunku nowych, pogłębionych metod prowadzenia prac anałityczno-projekto-
wych jak i w kieninku ofM^ogramowania opartego o system operacyjny UNIX. 
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Polityka państwa wobec przemysłu górniczego 
realia i perspektywy 

Wprowadzenie 

Surowce mineralne, a w szczególności surowce zaliczane w nomenklaturze światowej 
do strategicznych, ze względu na ich uniwersalny charakter w życiu społecznym i eko-
nomicznym każdego rozwiniętego kraju - podlegają szczególnym prawom i normom, 
a to z uwagi na bezpieczeństwo zaopatrzenia, suwerenność, ekonomię i ekologię. 

Gospodarka zasobami surowców mineralnych oraz ich górnicza eksploatacja w Polsce 
(tak zresztą jak i w innych krajach w świecie) - podlegają specjalnemu ustawodawstwu 
- ustawie o prawie geologicznym i ustawie o prawie górniczym (nowelizacja tych ustaw 
z dnia 9 lutego 1991 r.). Ustawy te m.in. stanowią: 

,Złoża kopalin są właśnością Skarbu Państwa". 
„W granicach ustalonych przez ustawy - Skarb Państwa - z wyłączeniem innych 
osób, korzysta ze złóż kopalin, zgodnie ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem swojego prawa oraz może oddawać je w użytkowanie górnicze 
przez udzielanie koncesji". 
„Uprawnienia i obowiązki wynikające z własności, wykonuje w imieniu Skarbu 

^ 

Państwa - Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
w odniesieniu do złóż kopalin objętych przepisami Prawa Górniczego" 
„W stosunku do złóż kopalin, których wydobycie nie podlega Prawu Górniczemu 
- uprawnienia i obowiązki wykonuję - wojewoda właściwy ze względu 
na położenie złoża. 

Powyższe kryteria i przepisy ustawowe kwalifikują górnictwo jako całość branży -
a więc i przedsiębiorstwa górnicze - do stosowania względem nich innych zasad fun-
kcjonowania w stosunku do pozostałych gałęzi przemysłu. 

Strategiczne surowce mineralne - głównie surowce energetyczne - węgiel kamienny 
i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, uran oraz ich pochodne - znajdują szczególne 
usytuowanie w systemach instytucjonalnych i ekonomiczno-finansowych w krajach wy-
soko rozwiniętych. Wielkość bowiem posiadanych zasobów tych surowców, zdolności 
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wydobywcze, wystarczalność, a przede wszyslkiem ich geopolityczne rozlokowanie -
stwarzają powiązania gospodarcze, a często także zależności polityczne w skali państw, 
regionów świata. Stąd paiistwa-reądy zachowują daleko sięgającą ingerencję w zaopa-
trzeniu kraju w surowce energetyczne, stwarzając jednocześnie szerokie pole działania 
podmiotom gospodarczym - producentom, handlowcom, użytkownikom. W ten sposób 
wypracowano systemy organizacyjne i ekonomiczno-finansowe dla optymalnych rozwią-
zań, w tym podstawowym dla każdego kraju sektorze gospodarczym. 

Polska znajduje się obecnie w szczególnej sytuacji w przechodzeniu do gospodarki 
rynkowej i dlatego właściwe określenie funkcji państwa poprzez stworzenie odpowiednich 
systemów organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych - mają decydujące znaczenie dla 
zapewnienia w bliższej i dalszej perspektywie bezpiecznego zaopatrzenia kraju w surowce 
strategiczne z uwzględnieniem suwerenności, ekonomii i ekologii. 

1. Aktualny stan organizacyjny i systemowy 

Przemysł górniczy w Polsce, a w szczególności przemysł paliw i energii charakte-
ryzował się do 1990 r. kapitałochłonną, zbudowaną przez 45 lat strukturą majątku 
państwowego, który tworzył ściśle ze sobą powiązany system. Zainwestowany kapitał 
w kopalnie węgla kamiennego i zaplecze techniczne (naukowe, projektowe, konstru-
kcyjne, maszynowe, budowlane) kompleksy energetyczne oparte o wydobycie węgla 
brunatnego, przemysł elektroenergetyczny - elektrownie, elektrociepłownie i system 
przesyłowy elektroenergetyczny, górnictwo naftowe i gazownictwo wraz z systemami 
przesyłowymi gazu ziemnego, koksowniczego - stanowią ciągle ogromną wartość majątku 
narodowego, którego eksploatacja przewidziana jest na dziesiątki lat. 

Ten zwarty - centralnie sterowany i zarządzany przez pośrednie ogniwa organizacyjne 
- system zaopatrzenia kraju w paliwa i energię - został w 1990 r. zburzony. Likwidacji 
tego złożonego organizacyjnie i systemowo sektora gospodarki - jak dowodzą tego 
funkcjonujące systemy w krajach EWG - dokonano u nas nie w imię usprawnienia 
jego działania lecz z czysto doktrynalnych przesłanek. 

Zlikwidowano centralne organizacje i ogniwa pośrednie w zarządzaniu i utworzono 
setki samodzielnych i samorządnych przedsiębiorstw w przemyśle węgla kamiennego, 
węgla brunatnego, w elektroenergetyce i ciepłownictwie. W niezmienionej praktycznie 
formie organizacyjnej ostało się tylko Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 

Jako namiastkę ogniw pośrednich pomiędzy Ministerstwem Przemysłu a przedsiębior-
stwami stworzono - w przemyśle węgla kamiennego - Państwową Agencję Węgla Ka-
miennego SA, a w przemyśle energetycznym - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA -
jednakże bez gestii regulacyjnych wobec samodzielnych przedsiębiorstw wytwórczych. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że sektor energetyczny w Polsce jest jednym 
z największych w polskiej gospodarce. W 1990 r. pracowało w nim ponad 600 tys. 
osób, a jego udział w tworzeniu dochodu narodowego wyniósł - 10%. W okresie 
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1986-1990 udział sektora energetycznego w nakładach inwestycyjnych ogółem wyniósł 
12% , a w nakładach inwestycyjnych w przemyśle - około 30 %. 

Doświadczenia przeszło trzech lat wskazują, że samodzielne funkcjonowanie, a w 
szczególności - restrukturyzacja, modernizacja - rozwój samodzielnych przedsiębiorstw 
przemysłu górniczego i energetycznego w obecnym kształcie organizacyjnym i stoso-
wanym systemie ekonomiczno-finansowym - jest niemożliwy i będzie prowadzić w wielu 
przypadkach do ich upadłości - co byłoby sprzeczne z interesem kraju. Kondycja 
bowiem ekonomiczna wielu z tych przedsiębiorstw - z uwagi na wzrost kosztów 
wytwarzania, powodowany ogólna inflacją, gwałtowny spadek zapotrzebowania na paliwa 
i energię oraz nieregulowanie należności przez odbiorców paliw i energii - uległa 
zdecydowanemu pogorszeniu i zagraża funkcjonowaniu tego sektora, a także stabilności 
i ciągłości dostaw paliw i energii. Należy w tym miejscu odnotować, że gwałtowny 
spadek zapotrzebowania na paliwa i energię spowodowany jest: 

obniżeniem produkcji przemysłowej w 1991 r. - o 33,2% w porównaniu z 1989 r. 
- przy równoczesnym dynamicznym wzroście importu konkurencyjnych wyrobów 
konsumpcyjnych, 
obinżeniem produkkcji podstawowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych 
w 1991 r. o 16% w porównaniu z 1989 r., 
spadkiem wytworzonego produktu krajowego brutto o ok. 20% w porównaniu 
z 1989 r. 

Dodatkowym, bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zmiejszenie zapotrzebo-
wania na paliwa i energię było kilka kolejno następujących po sobie wyjątkowo łagodnych 
okresów jesienno-zimowych, w naszej strefie klimatycznej. 

2. Problemy organizacyjne i systemowe 

Stan organizacyjny gospodarki i ekonomiczno-finansowy w odniesieniu do przemysłu 
górniczego i do gospodarki paliwowo-energetycznej na szczeblu centralnym można 
porównać do chaosu. Występuje istotny brak koordynacji, odpowiedzialności i kompe-
tencji kierowników urzędów centralnych w obszarze nadzoru nad funkcjonowaniem, 
restrukturyzacją, modernizacją i rozwojem sektora paliw i energii. Stan faktyczny bowiem 
przedstawia się następująco: 

Minister Przemysłu i Handlu - ustawowo jest odpowiedzialny za nadzór 
i funkcjonowanie krajowych podsystemów energetycznych - górnictwa węgla 
kamiennego, brunatnego, energetyki, gazownictwa - określanie kierunków ich 
rozwoju i bilansowanie potrzeb i pokrycia na paliwa i energię, a więc za 
bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tymczasem: 
Minister Finansów - decyduje o polityce cen nośników energii, oddziałującej 
bezpośrednio na kondycję finansową przedsiębiorstw górniczych i energetycznych 
a tym samym na ich możliwości rozwojowe, restrukturyzację i modernizację. 
Poza tym Minister Finansów poprzez politykę podatkową, stosowanie dotacji 
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i subwencji, ulg, gwarancji kredytowych wpływa na sytuację finansową 
przedsiębioistw sektora energii oraz na warunki dla stymulacji wzrostu 
efektywności wykorzystania paliw i energii przez użytkowników. 
Narodowy Bank Polski - decyduje o poziomie oprocentowania kredytów, polityce 
kredytowej, limitacłi środków przeznaczonych na kredyty, gwarancjach 
kredytowych dla inwestorów zagranicznych. Ma to istotny wpływ na możliwość 
pozyskania środków na restrukturyzację i rozwój przedsiębiorstw górniczych 
i energetycznych. 
Minister Przekształceń Własnościowych - decyduje o przekształceniach 
własnościowych przedsiębiorstw sektora paliw i energii w spółki prawa 
handlowego oraz ich prywatyzacji, a także sprawuje nadzór nad tymi 
przedsiębiorstwami. 
Minister Wsp^pracy Gospodarczej z Zagranicą - decyduje o warunkach wymiany 
paliw i energii z zagranicą (limity, pozwolenia, cła, podatki). 

Tego rodzaju rozproszenie decyzyjne na szczeblu centralnym w odniesieniu do przed-
siębiorstw górniczych i energetycznych - nie pozwala na prowadzenie odpowiedniej 
polityki energetycznej zarówno w kraju w trybie nadzoru nad tym sektorem, jak również 
w powiązaniach międzynarodowych. 

Konsekwencje tego rodzaju rozproszenia decyzyjnego na szczeblu centralnym to 
między innymi: 

nadmierne trudności ekonomiczne w całym sektorze górnictwa paliw i energii, 
zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które w poprzednich latach rozpoczęły 
kapitałochłonne i trwające kilka lat inwestycje, 
brak możliwości korzystania z oferowanych kredytów zagranicznych na znacznie 
dogodniejszych warunkach niż uzyskanie kredytów krajowych, a to ze względu 
na odmowę poręczania przez polskie banki spłaty takich kredytów zagranicznych. 
Taki restrykcyjny system finansowy zahamował programowanie rekonstrukcji, 
modernizacji i rozwoju zdolności produkcyjnych w tej branży, 
brak odpowiedniego ustawodawstwa prawnego, pozwalającego na stosowanie 
różnych form restrukturyzacji w odniesieniu do poszczególnych branż tego sektora 
gospodarczego. 
ewidentne straty Skarbu Państwa z kuriozalnej polityki w handlu polskim węglem 
na rynkach zagranicznych, 
chaos zależności i podporządkowania przedsiębiorstw pństwowych na szczeblu 
centralnym przekształcanych w spółki o różnym statusie. 

3. Podstawowe zasady organizacyjne i systemowe 

Zmiany polityczne i gospodarcze zmierzjące do urynkowienia i urentowienia go-
spodarki narodowej, wymagają głębokiej restrukturyzacji i modernizacji krajowej 
gospodarki energetycznej - przedsiębiorstw przemysłu górniczego i energetycznego 

Sekcja I 111 



Underground Exploitation School '93 

- sektora, który obejmuje szeroki zakres zadań a mianowicie: pozyskanie, transport, 
handel wewnętrzny i zagraniczny obrót i dystrybucję, a także obszemq dziedzinę 
użytkowania paliw i energii w kraju. 

Nowoczesna gospodarka rynkowa Polski, jej stopniowe integrowanie z gospodarkami 
krajów EWG, nowe formy organizacji i aktywności społecznej w tworzeniu dochodu 
narodowego, wymagają prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, energe-
tyki nowoczesnej, bezpiecznej i niezawodnej oraz mało uciążliwej dla użytkowników 
i środowiska przyrodniczego. Tak sformułowanym zadaniom i funkcjom dla gospodarki 
paliwowo-energetycznej może sprostać jedynie prowadzona przez państwo właściwa polityka 
w odniesieniu do górnictwa surowców energetycznych oraz elektroenergetyki stosowana 
zresztą od dziesiątków lat z różnymi niuansami w poszczególnych krajach EWG. 

Polska staje przed problemem generalnej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, 
węgla brunatnego i opartej na tych paliwach elektroenergetyki i ciepłownictwa. Polska 
dąży także do integrowania gospodarki z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 
a kraje te mają za sobą przebytą drogę podstawowej restrukturyzacji górnictwa surowców 
energetycznych i samej energetyki. Warto więc w tym miejscu przypomnieć podstawowe 
zasady, którymi rządy tych krajów kierowały się w tych przemianach. 

1. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego - Francja, Niemcy, Wielka Brytania, 
Belgia, Holandia - odbywała się (a np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii - proces 
ten ciągle trwa) na podstawie opracowanych długofalowych planów branży i bi-
lansów paliwowych. Np. obecny plan restrukturyzacji węgla kamiennego w Niem-
czech sięga 2005 r. 

2. Plany restrukturyzacji górnictwa były i są opracowywane przez rodzime grupy 
specjalistów branżowych bez korzystania z doradztwa zagranicznego. 

3. Zachowana jesi w całym procesie restrukturyzacji struktura organizacyjno-pionowa 
(ministerstwa, centralne zarządy, ogniwa pośrednie, kopalnie). 

4. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w krajach EWG była dokonywana 
pod presją światowego rynku energetycznego (tania ropa naftowa, gaz ziemny, 
energia atomowa), tj. pod wpływem łatwej dostępności i po znacznie niższych 
cenach. 

5. Polityka jednak państw, a zwłaszcza odpowiedzialność rządów za bezpieczeństwo 
zaopatrzenia społeczeństw w paliwa i energię wskazują, że utrzymanie rodzimego 
pozyskania paliw stałych - węgla kamiennego - nie może być tylko przedmiotem 
gry ekonomicznej lecz także elementem bezpieczeństwa i suwerenności. Dlatego 
np. Niemcy utrzymują wydobycie węgla kamiennego dopłacając rocznie 5 -
8 mld $. Podobne dotacje, choć w mniejszym wymiarze stosowane są w Anglii. 

Podstawą pokrywania potrzeb energet>cznych Polski jest i będzie w dalekiej per-
spektywie - węgiel kamienny i brunatny. Cały przyrost zapotrzebowania na paliwa 
węglowodorowe - ropę naftową i gaz ziemny, wobec braku własnych zasobów będzie 
musiał być pokrywany drogim importem. Dlatego do roli węgla muszą być zastosowane 
następujące kryteria: 
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1. Uznanie, że podstawą rozwoju elektroenergetyki i ciepłownictwa będzie nadal 
węgiel kamienny i brunatny. 

2. Generalna rekonstrukcję przemysłu węgla kamiennego, węgla brunatnego, ele-
ktroenergetyki powinny przeprowadzić wyłącznie zespoły ekspertów polskicłi. 

3. Wyłączną koordynację i nadzór nad rekonstrukcją tych branż powinien sprawować 
Minister Przemysłu i Handlu. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych po-
winno być wyłączone z jakichkolwiek działań w powyższym zakresie. 

4. Należy powołać przedsiębiorstwo państwowe - Polski Węgiel na wzór brytyjskiego 
British Coal. 

5. Tworzone koncerny węgla kamiennego powinny pełnić rolę regulacyjno-zarządzającą 
w stosunku do grupy kopalni im podległych. 

6. Kopalnie powinny być jednostkami produkcyjno-technicznymi. 

Podstawowymi celami państwowej polityki energetycznej powinno być: 
1. Zapewnienie pełnego zaspokajania potrzeb kraju na paliwa i energię poprzez 

stworzenie właściwego rynku paliw i energii dla krajowych użytkowników oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, to znaczy utrzymania ciągłości 
zaopatrzenia w paliwa i energię w różnych trudnych do przewidzenia sytuacjach. 
Ze względu na strategiczny charakter paliw i energii - istotne znaczenie w po-
krywaniu potrzeb paliw i energii powiimo mieć z jednej strony optymalne wy-
korzystanie własnych zasot>ów węgła kamiennego, węgla brunatnego, ropy i gazu, 
wody - oraz pewne pod względem politycznym i gospodarczym uzupełniające 
dostawy z importu. 

2. Minimalizacja kosztów społecznych zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju. 
Ma to podstawowe znaczenie dla ekonomiki całej gospodarki narodowej, gdyż 
paliwa i energia w mniejszym lub większym zakresie uczestniczą we wszystkich 
procesach produkcyjnych oraz w konsumpcji. 

3. Wzrost ogólnej efektywności wykorzystania paliw i energii w kraju we wszystkich 
podsektorach gospodarczych, poprzez obniżenie energochłonności gospodarki na-
rodowej, wzrost sprawności przetwarzania i użytkowania energii w wyniku re-
alizacji procesów restrukturyzacyjnych i racjonalizacji zużycia. Szczególnego 
zainteresowania wymaga poprawa jakościowego zaopatrzenia oraz poprawa użyt-
kowania paliw i energii w sferze bytowo-komunalnej. 

4. Dokonanie niezbędnych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji i modernizacji 
krajowego górnictwa paliw stałych celem stworzenia warunków dla zdecydowanej 
poprawy efektywności. 

5. Szerokie działania neutralizujące negatywne skutki prowadzonej eksploatacji su-
rowców energetycznych - węgla kamiennego i brunatnego - zużywania uciążli-
wych paliw dla środowiska przyrodniczego. 
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4. Instrumenty realizacyjne 

Dla realizacji wyżej zarysowanych celów państwowej polityki energetycznej - szczebel 
rządowy - centralny musi być wyposażony w niezbędne instrumenty realizacyjne, 
do których zaliczyć należy: 

normowanie i kontrola jakości paliw i energii dostarczonych zarówno z kraju, 
jak i z zagranicy, jak również urządzeń energetycznych; kontrole stanu zapasów 
paliw, warunków bezpieczeństwa i zaawansowania przyrostu zdolności 
produkcyjnych - rozwojowych w poszczególnych podsektorach energetycznych, 
kontrola i kształtowanie całej sfery podatków i opłat, dywidend i zysków 
z państwowych przedsiębiorstw energetycznych, 
kontrola i wpływ na ceny paliw i energii dla wszystkich kategorii odbiorców^ 
koncesjonowanie i licencjonowanie przedsiębiorstw energetycznych, 
przekształcenia organizacyjne i własnościowe państwowych przedsiębiorstw 
energetycznych, 
organizowanie pomocy kredytowej i finansowej dla przedsiębiorstw górniczych 
i energetycznych (gwarancje kredytowe krajowe, gwarancje dla kapitału 
zagranicznego), preferencje kredytowe, udział państwa (budżetu centralnego) 
w finansowaniu określonych inwestycji mających charakter infrastrukturalny, 
określenie warunków współdziałania administracji rządowej i samorządowej, 
dotyczących lokalizacji dla nowych obiektów energetycznych. 

5. Struktury organizacyjne w krajach EWG i w Polsce 

Przewodnią ideą w kształtowaniu rozwiązań organizacyjnych i systemowych w se-
ktorze górnictwa surowców energetycznych i elektroenergetycznych w warunkach go-
spodarki rynkowej musi być - jak wyżej podano bezpieczeństwo zaopatrzenia kraju 
w paliwa i energię. Tej dyrektywie powinny być podporządkowane opracowania: 

nowego ustawodawstwa, 
jasnej organizacji, 
normalnego systemu ekonomiczno-finansowego. 

We wszystkich tych dziedzinach powinno się sięgać do sprawdzonych od dziesiątków 
lat doświadczeń krajów EWG i adaptować je do polskich warunków. 

W krajch EWG - mimo różnych form organizacyjnych, rozwiązań systemowych 
i przeobrażeń, jakie zachodzą w prawach własności, wynikających: 

z uwarunkowań wewnętrznych (własne zasoby energetyczne, koszty pozyskania 
paliw i energii, ceny, cła podatki, systemy własnościowe) oraz 
z uwarunkowań zewnętrznych (zależności od importu paliw i energii, wspólne 
międzynarodowe działania), występuje wspólne zjawisko - odpowiedzialności 
rządów za ł^ezpieczeastwo zaopatrzenia kraju w paliwa i energię. 
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Dla realizacji tych celów - funkcjonują silne, fachowe i odpowiedzialne organizacje 
centralne - jak np.: ministerstwa w Wielkiej Brytanii, Danii lub "piony energetyczne 
w ministerstwach gospodarczych z szerokimi uprawnieniami w obszarze paliw i energii, 
jak np. w Niemieckiej Republice Federalnej, wytyczające politykę energetyczną kraju 
na tle bilansów paliwowo-energetycznych. 

Polityka energetyczna państwa realizowana jest za pomocą organizacji szczebla 
pośredniego. Są to: zjednoczenia, koncerny, towarzystwa akcyjne o różnym profilu 
zagadnień, czysto branżowych (kopalnie węgla kamiennego, elektrownie, systemy 
przesyłowe gazu, energii elektrycznej) lub wiązanych terytorialnie - kopalnie węgla 
kamiennego + koksownie + elektrownie, kopalnie węgla brunatnego + brykietownie 
+ elektrownie. Są to organizacje koordynujące i zarządzające, w imieniu rządów, 
działalnością przedsiębiorstw. 

Zadaniem szczebla podstawowego - zakładów, przedsiębiorstw jest produkcja -
wytwarzanie paliw i energii w wielkościach z reguły ustalonych przez organizacje 
zarządzające - szczebla pośredniego, wynikające z państwowych bilansów paliwo-
wo-energetycznych. 

Przedsiębiorstwa, zakłady pracy - koncentrują się na "uzyskiwaniu maksymalnych 
efektów ekonomicznych, poprzez realizację zadań produkcyjnych, dotrzymywanie para-
metrów jakościowych, wydajności pracy i kosztów produkcji. 

W Polsce - w świetle przedstawionego wyżej chaosu prawnego, organizacyjnego 
i ekonomiczno-finansowego oraz konieczności dostosowania naszej gospodarki - również 
w obszarze paliw i energii - do standardów EWG, zachodzi pilna potrzeba zarysowania 
i zbudowania konstrukcji systemu gospodarki energetycznej, którego podstawą jest 
i będzie w bliższej i dalszej perspektywie węgiel kamienny i brunatny. 

1. Szczebel centralny. 

Niezbędne jest stworzenie silnego „pionu" w przewidywanym Ministerstwie Gospo-
darki, wyposażonego w daleko idącą samodzielność w kreowaniu polityki i strategii 
gospodarki energetycznej. 

Niezbędny jest odpowiedni dobór kadr przygotowanych teoretycznie i sprawdzonych 
w praktyce z odpowiednim dorobkiem zawodowym. 

Doświadczenia krajów EWG wskazują, że w „Centrali" zatrudniani są pracownicy 
typu ekspertów - specjalistów 

Wszystkie podsektory energetyczne - górnictwo węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
elektroenergetyka, geologia, ciepłownictwo, gazownictwo, paliwa płynne - powinny miec 
swoich przedstawicieli w „Centrali". 

Niezbędni są także eksperci do spraw prawnych, finansowych i ekonomicznych, 
a także ds. polityki i strategii w obszarze racjonalizacji zużycia paliw i energii. 

Bez wysoko kwalifikowanych kadr nie można prowadzić polityki i strategii 
energetycznej ze szczebla centralnego. 

Sekcja I 115 



Underground Exploitation School '93 

2. Szczebel pośredni. 

Szczebel pośredni to Zarządy - Polski Węgiel, Polska Energetyka oraz np. koncerny 
w węglu kamiennym, holdingi w węglu brunatnym i energetyce realizujące politykę 
i strategię energetyczną kraju wyznaczaną przez Ministerstwo Gospodarki. 

Do zakresu działania tych ogniw pośrednich pomiędzy Ministerstwem Gospodarki 
a zakładami produkcyjnymi - przedsiębiorstwami zaliczyć należy prowadzenie: 

polityki technicznej i technologicznej, 
polityki ekonomiczno-finansowej, 
polityki inwestycyjnej, restrukturyzacyjnej i modernizacyjnej zapewniającej 
właściwy potencjał wytwórczy, przesyłowy, dystrybucyjny, 
nadzoru i kontroli nad spójnością polityki gospodarczej państwa (efektywność 
produkcji, jakość odpowiadająca standardom światowym, racjonalizacja zużycia 
paliw i energii). 

Podstawowymi kryteriami dla organizacji szczebla pośredniego powinno być prefe-
rowanie takich rozwiązań, które będą gwarantować efektywność gospodarczą. 

Dla polskiej gospodarki energetycznej, najwłaściwszym przykładem rozwiązań organi-
zacyjnych są organizacje stosowane w niemieckim i angielskim przemyśle paliw i energii. 

3. Szczebel podstawowy. 

Do zasadniczych zadań przedsiębiorstw górniczych, energetycznych należy bezpo-
średnia działalność gospodarcza - wydobywanie, uszlachetniania, przetwarzanie, przesy-
łanie i dostarczanie na potrzeby kraju i na eksport paliw i energii - w wielkościach 
określanych przez szczebel nadzoru (pośredni), odpowiedniej jakości i po maksymalnie 
niskich kosztach i cenach. 

Jednostki szczebla podstawowego organizacyjnie powinny być - jednostkami produ-
kcyjnymi - na ograniczonym rozrachunku gospodarczym, w których cały wysiłek kadry 
kierowniczej i załogi skoncentrowany jest na - ilości, jakości i efektywności produkcji. 
Wszystkie aktualne obciążenia podmiotów gospodarczych w obszarze paliw i energii, 
a wynikające z ustawy o przedsiębiorstwie powinny być poddane rewizji i dostosowane 
do rzeczywistych funkcji, jakie zakłady te mają spełniać w całym systemie zaopatrzenia 
kraju w paliwa i energię. 

Niezbędne jest kreowanie nowego - menedżerskiego typu przedsiębiorstwa państwowego 
oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, w którym powinny być realizowane „twarde" 
kryteria finansowe, promocje konkurencji oraz urealnianie kosztów, cen paliw i energii. 

6, Generalne stwierdzenia i wnioski 

1. Aktualny stan prawny, organizacyjny i ekonomiczno-finansowy w Polsce w gór-
nictwie oraz w gospodarce paliwami i energią nie spełnia podstawowego zadania 
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- bezpiecznego zaopatrzenia kraju w paliwa i energię i wymaga zasadniczych 
zmian. 

2. Czasowy dostatek paliw i energii, wpływający uspakajająco na czynniki rządowe, 
wynika przede wszystkim z głębokiej recesji gospodarczej powodującej ogromny 
spadek zapotrzebowania paliw i energii oraz z kilku kolej nycłi łagodnych okresów 
zimowych. 

3. Opracowania studialne, dotyczące prognozowanych okresów 2000-2010-2020 wska-
zują na konieczność utrzymania w dalszym ciągu dominującej roli węgla ka-
miennego i brunatnego dla wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zarysowuje 
się także daleko idąca i narastająca w czasie zależność gospodarki polskiej od 
importu paliw - ropa naftowa, gaz ziemny. 

4. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem obecnie - to w dalszym ciągu utrzymujący 
się chaos decyzyjny, rozproszenie organizacyjne i niedowład ekonomiczno-fman-
sowy na wszystkich szczeblach organizacyjnych, który w konsekwencji nie po-
zwala na podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, modernizacyjnych 
i rozwojowych. 
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Stanisław Nawrat 

Restrukturyzacja na przykładzie 
KWK „Moszczenica" 

1. Ogólna charakterystyka kopalni 

Przekształcanie gospodarki, a szczególnie decentralizacja zarządzania przemysłem 
wydobywczym, stwarzają konieczność dostosowania działalności kopalń do warunków 
gospodarki rynkowej. Kopalnie chcąc zapewnić sobie perspektywę istnienia w dłuższym 
okresie czasu, muszą dążyć do uzyskaniatrwałej rentowności. Ta sytuacja wymaga 
podejmowania zdecydowanych działań proefektywnościowych. Kopalnie posiadające trud-
ne warunki geologiczno-gómicze są w znacznie trudniejszej sytuacji. Do nich należy 
Kopalnia „Moszczenica", która z uwagi na występujące warunki posiada wysokie koszty 
wydobycia, ale i unikalną jakość zasobów. 

Kopalnia „Moszczenica'' jest jednym z nielicznych producentów w kraju wysokoga-
tunkowego węgla koksującego typu 35.2A i 35.2B, który w ogólnych zasobach Gór-
nośląskiego Zagłębia Węglowego stanowi ok. 1,5%. Węgiel ten charakteryzuje się bardzo 
dobrymi własnościami koksotwórczymi, niską zawartością popiołui siarki jak i śladową 
zawartością fosforu. 

KWK „Moszczenica" wydobywa średnio 7000-8000 t/dobę. Budowana była z po-
czątkiem lat 60-tych na wydobycie docelowe 4000 t/dobę. Po rozbudowie w latach 
70-tych, wydobycte sięgało 12000 t/dobę. Wzrost wydobycia, jak również stwierdzone 
wyrobiskami górniczymi ubytki zasobów złoża, wywołane strefami zaników pokładów 
węgla, spowodowały znacznie szybsze sczerpywanie zasobów niż to pierwotnie zakładano. 

Kopalnia „Moszczenica" dysponuje zasobami potencjalnego wydobycia na poziomach 
czynnych w ilości 60,2 min ton, przy czym rozkład ich z uwagi na warunki górniczo-
geologiczne jest bardzo niekorzystny. 

W polu szybów głównych znajduje się 43,9 min ton zasobów. Ekspoloatacja ich 
wymaga stosowania podsadzki hydraulicznej w niezwykle trudnych warunkach. 

Są one związane z pokładem 510/1-2 o grubości ok, 10,5 m, bardzo słabej zwięzłości, 
co przy występującym braku wyraźnego uławicenia stwarza szereg trudności dla wie-
lowarstwowej eksploatacji. 
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W polu zachodnim kopalni, które posiada znacznie korzystniejsze warunki eksplo-
atacyjne niż pole szybów głównych, zalega 17,2 min ton zasobów. Oprócz tego ok. 11 
min ton zasobów zalega w filarze ochronnym dla szybów pola zachodniego. Przewiduje 
się utrzymaniewydobycia na poziomie 8000 t/dobe (co stanowi granicę rentowności) 
przy następującej strukturze: 

1/3 wydobycia z frontu podsadzkowego w rejonie szybów głównych 
1/3 wydobycia z frontu zawałowego w filarze ochronnym szybów zachodnich 
1/3 wydobycia z pozostałego frontu zawałowego. 

Taka wielkość wydobycia będzie można utrzymać do roku 2000, po czym będzie 
musiała ulegać obniżeniu z uwagi na brak zasobów. Szansą przedłużenia żywotności 
kopalni o co najmniej 30 lat jest kontynuowanie inwestycji „Rozbudowa kopalni o pole 
Gołkowice co w aktualnej sytuacji ekonomicznej wydaje się zadaniem mało realnym. 

Główne przedsięwzięcia dotyczące oddziałów związanych z procesem eksploatacji 
skoncentrowano na następujących zagadnieniach; 

zwiększenie koncentracji wydobycia z jak najmniejszej liczby przodków poprzez 
przekształcenie kopalni w jednorejonową, 
zmiany w systemie produkcji i organizacji pracy przez wdrożenie systemu 
czterozmianowego, 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

2. Przedsięwzięcia górnicze 

Kopalnia „Moszczenica" do niedawna była kopalnią dwurejonową, w skład której 
wchodziły; rejon szybów głównych i rejon szybów zachodnich. 

Udział systemu podsadzkowego w wydobyciu wynosił ok. 50% co w dużym stopniu 
wpływało na wielkość wskaźników ogólnokopalnianych i wskutek tego wydajność ogólna 
wynosiła znacznie mniej niż średnia w przemyśle węglowym. 

Eksploatacja zawałowa skoncentrowana była wyłącznie w rejonie szybów zachod-
nich, charakteryzujących się pokładami o zmiennej mięższości, znacznym zanieczy-
szczeniem przerostami skały płonnej i pociętych gęstą siecią uskoków,które ograniczają 
długość ścian i wybiegów. 

Poza utrudnieniami występującymi przy eksploatacji zawałowej dochodziły jeszcze pro-
blemy związane z bardzo małą zwięzłością węgla, co w konsekwencji sprowadza się do od-
spajania się węgla z przodków ścianowych i ze stropu przy eksploatowaniu na warstwy 
grubych pokładów zagrożonych dodatkowo wyrzutami metanu i skał oraz tąpaniami. 

Przedstawione uwarunkowania nie sprzyjały uzyskaniu dużej koncentracji wydobycia, 
które w 1991 r w ścianach zawałowych wahało się w granicach około 810 t/dobę oraz 
w ścianach podsadzkowych średnio 674 t/dobę. 

W związku z istniejącymi perspektywami w kopalni podjęto szereg działań restru-
kturyzacyjnch, które zmierzają w kierunku systematycznego ograniczania eksploatacji 
części pokładów silnie zapopielonych, mocno nachylonych, przy jednoczesnym udostę-
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pnieniu pokładów 505/1 i 510/1-2 na poz. -400m w rejonie szybów głównych oraz 
przyśpieszeniu rozcinki w niecce centralnej w rejonie szbów zachodnich, gdzie istnieją 
korzystniejsze warunki na projektowanie dłuższych frontów eksploatacyjnych. Nastąpi 
więc koncentracja wydobycia i ograniczenie ilości ścian do 3 zawałowych i 3 ścian-
podsadzkowych kompleksowo zmechanizowanych,zapewniających łączne wydobycie 
w ilości ok, 8000 t/dobę przy praktycznie niezmienionych warunkach. 

Równocześnie podjęto przekształcenie kopalni w jednorejonową tzn. doprowadzenie 
do przyjęcia wszystkich funkcji związanych z eksploatacją złoża w partii zachodniej 
przez obiekty, instalacje i komórki organizacyjne zlokalizowane w rejonie szybów 
głównych. Przeniesiono przebierającą się tam i zjeżdżającą załogę oraz wszystkie komórki 
funkcyjnejak też wszystkie warsztaty i służby pomocnicze. 

W kolejnym etapie nastąpi likwidacja obiektów na powierzchni likwidacja szybów, 
wykonanie niezbędnych wyrobisk, a następnie formalne zniesienie filara ochronnego 
i przystąpienie od 1995 r. do eksploatacji pokładów w filarze szyl)ów zachodnich. 

Tak więc: dokładna analiza złoża, projektowana rozcinka pokładów, ot)ecny model 
organizacyjny kopalni i posiadany park maszynowy pozwoliły na opracowanie trzech 
podstawowych przedsięwzięć w zakresie produkcji, które w sposób decydujący będą 
rzutować na końcowy wynik poprawy rentowności przedsiębiorstwa. 

1. Zmiana modelu kopalni z dwurejonowej na jednorejonową umożliwiająca przy-
stąpienia do stosunkowo taniej eksploatacji wydajnych pokładów w systemie 
z zawałem stropu. W tym celu podjęto działania zmierzające do likwidacji wszy-
stkich obiektów na powierzchni szybów zachodnich, zmienia się sposób zasilania 
tego rejonu w energię elektryczną, sprężone powietrze, wodę, instalację do po-
dawania pyłów dymnicowych itp., aby następnie zlikwidować szyby IV, V, VII 
oraz wykonać szczelną izolację wyrobisk w rejonie w/w szyl)ów na poszczegól-
nych poziomach kopalni. 

2. Intensyfikacja wydobycia w ścianach z systemem podsadzkowym, polegająca 
na wprowadzeniu metod organizacyjno-technicznych eksploatacji w tych ścianach, 
które umożliwiają uzyskanie wysokiej koncentracji wydobycia (ponad 1000 t ze ścia-
ny) przy równoczesnej oszczędności w ilości stosowanego dotychczas w tych 
ścianach drewna. Można to osiągnąć, wyposażając ściany podsadzkowe w obudowy 
zmechanizowane z wysuwaną stropnicą i tamą podsadzkową powtarzalną. 

3. Intensyfikacja wydobycia w ścianach prowadzonych z zawałem stropu, polegająca 
również na zmniejszeniu ilości ścian wskutek uzyskania w nich wydobycia średnio 
ok. 1500 t/dobę. W/w wyniki zamierza się osiągnąć w wyniku rozwiązania pod 
względem techniczno-organizacyjny n rejonu skrzyżowań ściana - chodnik pochła-
niającego w dotychczasowych rozwiązaniach połowę pracochłonności w ścianie. 

Zastosowanie obudów zmechanizowanych skrzyżowań umożliwi praktycznie ciągły 
ruch kombajnu w ścianie, zapewni możliwość połączenia obudowy zmechanizowanej 
ściany z obudową zmechanizowaną skrzyżowania, szybką i bezproblemową przekładkę 
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napędów przenośnika ścianowego i podścianowego oraz bezpieczeństwo i znaczący 
wzrost wydajności pracy na skrzyżowaniach. 

3. Czterozmianowa organizacja pracy 

Od paru miesięcy zasadnicza część z^ogi kopalni począwszy od oddzi^ów górniczych, 
poprzez energomaszynowe i utrzymanie ruchu po pracowników Zakładu Przeróbczego 
pracuje w systemie czterozmianowym. 

Obowiązujący czas pracy to: 
zm. I I400 

zm. II 1200-
zm. III Igoo , 2OO 

zm. IV gOO 

Na dole kopalni trzy pierwsze zmiany są wydobywcze,natomiast czwarta jest 
zmianą remontową. Zakład Przeróbczy pracuje na zmianę pierwszą i trzecią. Wyeli-
minowano doraźną jazdę ludzijctóra poza czasem zjazdu załogi może się odbywać 
tylko dla osób inspekcjonujących oraz w przypadku wypadków przy pracy,urazów 
i innych zagrożeń. 

Dostosowano do nowych godzin pracy rozkłady jazdy autobusów poszczególnych 
linii. Zmniejszono ilość brygad na ścianach podsadzkowych jaki zawałowych, jak 
i zmniejszono liczbę eksploatowanych ścian. Wyeliminowano zatrudnienie pracowników 
do konserwacjii remontów w dni wolne od pracy. Paromiesięczne doświadczenie związane 
z funkcjonowaniem tego systemu wskazują na ustabilizowanie się wydobycia na poziomie 
uprzednio trudnym do osiągnięcia jak również na: 

wzrost wskaźnika koncentracji wydobycia, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie 
frontu wydobywczego, 

>• zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i sprężonego powietrza, 
zapewnienie ciągłej kontroli przenośników taśmowych i miejsc zagrożonych 
powstawaniem poż-arów bez konieczności organizowania dyżurów na między zmianach 
lub zatrudnienie w tym celu pracowników w godzinach nadliczbowych. 

Przeznaczenie w ciągu każdej doby jednej zmiany na dokonanie bieżących 
konserwacji oraz remontów maszyn i urządzeń, powoduje nie tylko zmniejszenie 
wskaźnika awaryjności, ale również będzie się przyczyniać do przedłużenia ży-
wotności posiadanego parku maszynowego,co w obecnej trudnej sytuacji w zakresie 
zakupów inwestycyjnych nie jest bez znaczenia. 
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4. Zakład przeróbczy 

Zakład Praert 
odbywa się: 

dla klasy 
awaiyjnym układem regulacji gęstości cieczy ciężkiej^ 
dla klasy ziamiowej 25-0,7 mm w osadzarkach OBM-15 z roku 1966,obecnie 
bardzo przeciążonych, 
dla klasy ziarnowej - 0,7 mm w procesie flotacji z częściowo przestarzŁdym 
parkiem maszynowym bez układu automatycznej regulacji. 

Park maszynowy w poszczególnych węzłach jest przestarzały, a urządzenia pracują 
przy bardzo słabym oczujnikowaniu. Czujniki te, wraz z występującym przeciążeniem 
osadzarek miałowych - powodują, przy trudno wzbogacalnych partiach urobku, nie-
stabilność parametrów zbywanego węgla, a w efekcie pogarszanie możliwości zbytu 
niektórych partii. Poszczególne węzły technologiczne są umiejscowione w odrębnych 
obiektach, znacznie od siebie oddalonych, co wymaga długich ciągów transportowych,zna-
cznej ilości obsługi i dużych nakładów na konserwację i remonty. 

4.1. Podjęte przedsięwzięcia 

W celu poprawy konkurencyjności węgla kopalni „Moszczenica" i poprawy wskaź-
ników techniczno-ekonomicznych przewiduje się w najbliższym czasie: 

ukończenie modernizacji węzła wzbogacania w osadzarkach miałowych,z wykonaniem 
pełnego zakresu automatyzacji tego procesu na obydwu systemach płuczki. Pozwoli 
to na stabilizację oraz obniżenie zapopielenia koncentratu miałowego o ok, 0,6% 
oraz zmniejszenie strat substancji palnej o ok. 2%, 

zabudowę kruszarek bębnowych typu Bradford do odkamieniania nadawy kierowanej 
do kolejnych operacji przeróbczych. Pozwoli to na obniżenie ilości urobku węglowego 
wzbogacanego w płuczce oraz przedłuży żywotność wielu urządzeń znajdujących się 
w ciągu technologicznym, 

likwidację węzła wzbogacania w cieczy ciężkiej,którą można przeprowadzić po 
zabudowie osadzarek OM-18 3E, kruszarek Bradford oraz kruszarek dwuwalcowych 
dla klasy ziarnowej 70-25 mm, 

modernizację sekcji wzbogacania flotacyjnego co pozwoli na wzrost zapopielenia 
odpadów flotacyjnych jak i wzrost ilości koncentratu, 

automatyzację prowadzenia procesów technologicznych w postaci: 
Systemu Flotaster do realizacji automatycznego sterowania pracą flotacji, 
Oczujnikowania wszystkich urządzeń i ich automatycznego sterowania 
z rejestracjączasu postojów poszczególnych węzłów technologicznych. 
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5. Elektrociepłownia 

Kopalnia „Moszczenica" posiada, jako jeden z wydzialówElektrociepłownię. Jest ona 
fffoducentem energii cieplnej dla własnych potrzeb kopalni, sąsiedniej kopalni,Jastrzębie" 
jak i miasta Jastrzębie Zdrój. Oprócz tego wytwarza energię elektryczną i sprężone 
powietrze głównie w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej. 

Podstawowym paliwem dla EC jest węgiel kamienny, półprodukty z Zakładu Prze-
róbczego jak również gaz z odmetanowania kopalń. 

Zachodzące zmiany w strukturze zapotrzebowania energii, zmiany paliw oraz za-
ostrzone kryteria ochrony środowiska dyktują konieczność dokonywania zmian techni-
cznych i organizacyjnych, które głównie sprowadzają się do: 

modernizacji członu części cieplnej w celu zwiększenia skojarzenia wytwarzania 
energii elektrycznej z turbozespołu przeciwprężnego, 
modernizacji turbosprężarki, 
obniżenia emisji SO2 i NO^ w spalinach za kotłami parowymi, 
wymiany odpylaczy za kotłami szczytowymi,wodnymi oraz zabudowy instalacji 
do spalania gazu w okresie letnim i wymiany paleniska w celu dostosowania 
go do aktualnych warunków paliwowych. 
modernizacji wodozmiękczalni w celu zastąpienia wody pitnej zużywanej 
do celów technologicznych, uzdatnioną wodą przemysłową. 

Powyższe zmiany łączą się z odpowiednimi nakładami finansowymi Kopalnia 
w miarę posiadanych środków od pewnego czasu realizuje te zamierzenia. Opracowany 
jednak ostatnio program restrukturyzacji EC, mający w założeniu poprawić jej wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne sprowadza się do wyodrębnienia Elektrociepłowni jako eko-
nomicznie Samodzielnego Wydziału. Pierwszym krokiem jest przyjęcie pełnej kontroli 
nad kosztami, czyli wprowadzenie zasady wewnętrznego rozrachunku gospodiu^czego. 

Umożliwi on ustalenie faktycznie osiąganych wyników gospodarowania i wykrycie 
posiadanych jeszcze rezerw. W tym celu obecnie wydziela się określoną część majątku 
tak aby Samodzielny Wydział mógł prowadzić swoją działalność w taki sposób, aby 
swoje wydatki pokrywał z osiąganych przychodów. Na przychody te składałyby się 
środki uzyskane poprzez świadczenie produkcji i usług dla kopalni jak i dla innych 
podmiotów gospodarczych. 

Są to zmiany bezinwestycyjne, związane głównie z decentralizacją kompetencji 
i odpowiedzialności. Kierownictwo Elektrociepłowni musi przejąć w pełniodpowiedzial-
ność za efektywność wydziału, a więc nie tylko za produkcję, ale również i finanse. 
W perspektywie zamierza się zupełnie wydzielić Elektrociepłownię ze struktury kopalni 
i traktować ją jako osobny podmiot gospodarczy - którego produkcja byłaby kupowana 
przez kopalnię na zasadach konkurencji cenowej. 
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6. Rozwiązania organizacyjne 

Szeroko pojęte przekształcenia własnościowe w kopalni wiążą się ściśle ze zmia-
nami organizacyjnymi oraz zmianami struktury zarządzania. Powstały obecnie warunki 
decentralizacji kompetencji i odpowiedzialności w sferze produkcji, przy zachowaniu 
nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wymaga to wzmocnienia pozycji kierowników oddziałów oraz uściślenia zadań i upra-
wnień nadsztygarów. 

Sprzyjać temu powinno: 
wprowadzenie prostego,proefektywnościowego systemu płac, 
przekazanie kierownikowi oddziału odpowiedzialności za płace i koszty 
oddziałowe, 
wprowadzenie systemu podpisywania umów na kompleksowe roboty, 
wprowadzenie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego dla oddziałów 
powierzchniowych pozostających w strukturze kopalni. 

Nowa struktura musi uwzględniać: 
dostosowanie struktury organizacyjnej kopalni do zaistniałych zmian, 
możliwość optymalnego spłaszczenia : rozwinięta struktura wieloszczeblowa nie 
sprzyja skutecznemu zarządzaniu, 
konkretną sytuację kadrową kopalni właściwi ludzie kierować będą wydzielonymi 
jednostkami organizacyjnymi, a ich osobiste predyspozycje i możliwości stanowić 
będą o skuteczności zarządzania. 

Każda decyzja o charakterze technicznym, technologicznym czy też organiza-
cyjnym pociąga za sobą określone skutki ekonomiczne. Dokonywanie ekonomicznej 
oceny podejmowanych decyzji wymaga każdorazowo odpowiednich informacji eko-
nomicznych. Obowiązująca obecnie również ewidencja kosztów wprowadza pewne 
utrudnienia we wprowadzeniu wewnętrznego rozrachunku gospodarczego dla po-
szczególnych oddziałów kopalni. W związku z powyższym istnieje potrzeba mo-
dyfikacji obowiązującego aktualnie planu kont oraz modyfikacji prowadzenia ewidencji 
kosztów. 

6.1. Reorganizacja sfery socjalno-bytowej i transportu 

Konsekwencją rozpoczętych zmian dotyczących ograniczenia funkcji sprawowanych 
przez kopalnie było połączenie w jeden oddział całej sfery socjalnej, transportu 
i działalności administracyjno-gospodarczej. Obecnie oddział ten w całości zabez-
piecza nadzór nad wszelkimi usługami nieprodukcyjnymi, począwszy od spraw so-
cjalno-bytowych, a kończąc na utrzymaniu w czystości i porządku przyległych 
terenów zielonych. Kolejnym etapem reorganizacji tego oddziału będzie wyodrębnienie 
kolejnych funkcji, które mogą być podstawą działania odrębnych podmiotów będących 
poza strukturą kopalni. 
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6.2. Reorganizacja zaopatrzenia i magazynu 

Obie te funkcje obecnie wypełnia jeden oddzi^tf. Połączenie to okazało się ekonomicznie 
bardzo uzasadnione. Kierownik tego oddziału musi teraz dbać nie tylko o sprowadzenie 
właściwycli urządzeń czy materiałów, ale przede wszystkim aby były pobierane z ma-
gazynu w odpowiednim czasie. Sprzyja to prowadzeniu właściwej polityki zakupów 
i niedopuszczenie do gromadzenia nadmiernych zapasów. Przewiduje sie dalsze zmiany 
w tym oddzialeJctóre zbliżyłyby go do funkcjonowania w warunkach konkurencji. 

6.3. Przekształcenia powierzcłini kopalni i obiektów pozaprodukcyjnych 

Obszarem kopalni, który w pierwszej kolejności powinien zostać poddany restru-
kturyzacji jest jej powierzchnia. 

Na powierzchni kopalni „Moszczenica" zgromadzony jest olbrzymi potencjał wy-
twórczy, w skład którego wchodzi cały kompleks obiektów i urządzeń bezpośrednio 
i pośrednio związanych z produkcją. Wszystkie te obiekty stanowią bardzo rozwiniętą 
strukturę, która w niemałym stopniu wpływa na wysokie koszty funkcjonowania c^ego 
przedsiębiorstwa. Dążąc do minimalizacji tych kosztów przyjęto w kopalni zasadę, że 
docelowo bedzie się ona zawierać jedynie w ramach tzw, kopalni właściwej, to znaczy 
od przodka eksploatacyjnego po załadunek do wagonów. Pozostałe obszary jej działalności 
wraz z szeroko pojętą sferą socjalno-bytową powinny stopniowo być wyłączone z oljecnej 
struktury kopalni. 

Do dnia dzisiejszego wyłączono ze struktury kopalni bądź wydzierżawiono następujące 
obiekty i służby: 

Dom Wczasowy „Moszczeniczanka" w Zakopanem, 
Dom Wczasowy ,J^eptun" w Sianożętach k/Ustronia Morskiego - dział transportu. 
Budynek Zakładowego Ośrodka Szkolenia, 
Budynek NOT-u, 
Laboratorium CLBSP, 
Klub Motorowy, 
Dział Budowlany wraz z obiektami. 

Finalizuje się sprawę dzierżawy Kopalnianego Laboratorium Chemicznego, warsztatu 
Naprawy wozów i stojaków hydraulicznych oraz placów składowych w rejonie głowicy 
zachodniej. W najbliższym czasie kopalnia zamierza wydzielić: 

1. Obsługę łaźni i pralni, 
2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
3. Utrzymanie wydzielonych terenów na zewnątrz budynków, 
4. Część powierzchni magazynowej, 
5. Prowadzenie i utrzymanie składowiska odpadów kopalnianych, 
6. Obsługę sprzętu ciężkiego, 
7. Warsztaty mechaniczne, 
8. Dom górnika. 
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Kopalnia ,Moszczenica" obok bardzo rozwiniętej infrastruktury mieszczącej się na jej 
terenie, posiada cały szereg obiektów poz^)rodukcyjnych rozrzuconych w różnych częściach 
miasta. Dążąc do ich wydzielenia podejmowane są intensywne działania mające na celu: 

sprzedaż, 
dzierżawę, 
komunalizację niektórych sldadników tego majątku. 

W stosunku do obiektów dochodowych typu handlowego trwa załatwienie spraw 
uwłaszczeniowych, w efekcie których będzie można je sprzedać. W tej chwili są one 
wydzierżawione. 

Prowadzone są również negocjacje z Urzędem Miejskimw Jastrzębiu Zdroju w sprawie 
komunalizacji szeregu obiektów o charakterze komunalnym bądź sportowym. 

Obiektami tymi są: 
boiska sportowe. 
Ośrodek Wczasów Niedzielnych, 
strzelnica sporowa, 
ogrodnictwo zakładowe, 
wydzielone części gruntów i placów. 

Odrębne zagadnienie stanowią będące również na majątku kopalni: Szpital Górniczy 
i mieszkania zakładowe. 

6.4. Szpital górniczy 

Wartość budynku szpitala wynosi ponad 150 mid zł. Z tak dużym majątkiem związane 
są obligatoryjne podatki oraz opłatyjctórych kopalnia nie jest w stanie uiścić. Rozwią-
zaniem w tej sytuacji jest przystąpienie do Fundacji „unia Bracka"! przekazanie na jej 
rzecz całego majątku szpitala, bądź przejęcie go przez władze miasta. 

6.5. Mieszkania zakładowe 

Kopalnia posiada ponad 3700 mieszkań znajdujących się w 61 budynkach. Są one 
administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Górniczą Spółdzielnię 
Budownictwa Mieszkaniowego. Wpływy z czynszów nie pokrywają kosztów związanych 
z ich utrzymaniem. Jeżeli nie zostaną uchwalone odpowiednie akty prawne na podstawie 
których władze miasta obligatoryjnie przejmą te zasoby, to kopalnia zamierza oddać je 
w zarząd, ale już na innych warunkach niż do tej pory są administrowane. 

6.6. Komputeryzacja 

W kopalni „Moszczenica" stosowanych jest wiele programów komputerowych uspraw-
niających funkcjonowanie szeregu służb jak również służących zarządowi przedsiębiorstwa. 
Praktyka pokazała, że wydatki związane z komputeryzacją zwracają się znacznie szybciej 
niż pierwotnie zakładano. W najbliższej perspektywie przewiduje się więc zintensyfiko-
wanie działań zmierzających do wdrożenia nowych programów. 
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W kof^ni zajmuje się tym specjalna sekcja Informatyki, za pośrednictwem której 
kupowane są nowe urządzenia jaki oprogramowanie. 

Obecnie pracuje ona nad systemami dla: 

1. Miernictwa 
ciągi poligonowe i niwelacje, 
mapy górnicze, 
szkody górnicze, 
deformacje terenu w wyniku prowadzonej eksploatacji, 

2. Gospodarki maszynami i gospodarki remontowej 
obudowy ścianowe, 
kombajny, 
przenośniki i urządzenia odstawcze, 
przemieszczanie maszyn i urządzeń w ścianach, 
odzysk obudów wraz z ich remontem. 

3. Projektowania kopalń 
zagadnienie projektowania rozcinki złoża, frontu eksploatacyjnego 
i przygotowawczego z określeniem skutków z uwagi na szkody górnicze. 

4. Planowania finansowo-ekonomicznego, które na podstawie osiąganych wyników 
techniczno-ekonomicznych pozwoli na wariantowanie strategii rozwoju kopalni. 

Celem zintegrowania wszystkich systemów pod względem przej^ywu informacji 
rozpoczęto wdrożenie sieci Novell, co ułatwi i przyśpieszy przepływ informacji, usprawni 
zarządzenie pozwalając równocześnie na racjonalizację zatrudnienia. 

6.7. Ochrona środowiska 

Kopalnia ponosi znaczne opłaty za emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
do atmosfery, składowania kamienia i odprowadzenie wód dołowych oraz rekultywację 
zwałowisk, Sioiy wzrost tych opłat powoduje, iż mimo zmiejszenia ilości zanieczyszczeń 
sumy z nimi związane systematycznie rosną. 

W najbliższej i^rspektywie pfzewiduje się: 
zaprzestania odprowadzania wód dołowych; 
zmniejszenie ilości składowanego kamienia na zwałach - wymiana suszarek 
bębnowych na układ wirówek bezsitowych - instalację dawkowania dolomitu 
do kotłów OCG-64; 
ze względu na wprowadzenie opłat za emisję metanu do atmosfery, 
wykorzystanie powietrza z przewodów kopalni jako podmuchu w kotłach EC. 

6.8. Gospodarka energetyczna 

Kopalnia zużywa trzy podstawowe nośniki energetyczne: energię elektryczną, sprężone 
powietrze i energię cieplną. Ogółem wskaźnik energochłonności wyniósł za 1991 r. 
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709 MJ/t. Energia elektryczna produkowana jest w kopalnianej Elektrociepłowni i ku-
powana z sieci ZE w proporcjach 30,9% i 60,1%. 

W najbliższym czasie przewiduje się podjęcie szeregu działań zmierzających do zmiej-
szenia jej zużycia jak i zabudowę układu kontroli i ograniczenia mocy chwilowej. 
W kopalni występuję też stała tendencja obniżania zużycia sprężonego powietrza między 
innymi poprzez: 

wprowadzenie przewoźnych sprężarek na dole i skracanie sieci rurociągów, 
szersze stosowanie urządzeń elektrycznych. 

Produkcja sprężonego powietrza w ilości 70000 m^/h ma się obniżyć do 50000 m^/h 
w dni robocze i 7000 m^/h w dni wolne od pracy. 

Planuje się, że efektem docelowym w dziedzinie gospodarki energetycznej będzie 
osiągnięcie wskaźnika energochłonności na poziomie 400 MJ/t. 

6.9. System wynagrodzeń 

Stosowany aktualnie w kopalni zakładowy system wynagradzania dopuszcza op-
łacanie pracowników według następujących form: dniówkowo-premiowej, akordowej, 
umów zespołowych. 

Wprowadzona generalnie w 1992 roku w oddziałach wydobywczych i w oddziałach 
przygotowawczych forma umów zespołowych, w odróżnieniu od dotychczas stosowanej 
formy akordowej pozwala pracownikowi na bieżące śledzenie wysokości potencjalnego 
zarobku, gdyż zawarte w umowach parametry, z góry określają wartość płacy dniówkowej 
poszczególnych pracowników realizujących wyznaczone zadania, wpływając na obniżenie 
lub podwyższenie zarobku. 

W najbliższym czasie przewiduje się wdrożenie zakładowego systemu wynagrodzenia 
opartego na wynikach wartościowania stanowisk pracy,uwzględniającego motywacyjny 
charakter wynagrodzenia w zależności od stanowiska i rodzaju pracy a także możliwości 
zwiększenia wydajności pracy wpływającej bezpośrednio na wielkość produkcji. 

Przewiduje się również możliwość stosowania dniówkowej formy wynagradzania opartej 
na wynikach wartościowania pracy dla stanowisk obsługi oraz robót rutynowych na zasadzie 
zawierania umów o dzieło, umów o pracę na czas określony oraz umów kontraktowych. 

Wydaje się, że na coraz większą skalę zacznie funkcjonować system podpisywania 
umów np.na przezbrajanie ścian, czy roboty korytarzowe, W oparciu o posiadane 
doświadczenie określony jest fundusz płac przeznaczony na wykonanie konkretnej pracy. 
Fundusz ten stanowi podstawę do zawarcia umowy z brygadą własną czy też firmą 
obcą. Umowa oprócz wysokości kwoty zawiera również termin wykonania pracy. 

W przypadku jego niedotrzymania kopalnia ma prawodo rekompensaty finansowej. 
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Rola węgla kamiennego w świetle potrzeb 
energetycznych kraju do 2020 roku 

1. Wprowadzenie 

Natura wyposażyła Polskę w znaczne zasoby węgla kamiennego (ok. 30 mld t) 
i brunatnego (ok. 12 mld t). Dlatego też węgiel od wielu lat pokiywał ponad 75% 
potrzeb energetycznych naszego kraju i stanowił poważnq pozycję w eksporcie towarów. 

W ostatnich latach pojawiło się wiele krytycznych opinii dotyczących monokultury 
węglowej polskiej gospodarki energetycznej, nadmiernych kosztów wydobycia węgla 
kamiennego, znacznych strat ekologicznych związanych z wydobywaniem i użytkowa-
niem węgla. Towarzyszyły temu informacje o ograniczeniu wydobycia węgla i zamykaniu 
kopalń w W. Brytanii i RFN. Równocześnie wystąpiły bardzo poważne trudności 
w samym polskim górnictwie węglowym, spowodowane głównie obniżeniem popytu 
na węgiel, wzrastającym zadłużeniem i coraz bardziej dramatyczna sytuacją finansową 
kopalń oraz brakiem konkretnych, rzeczowych i komplementarnych decyzji co do re-
strukturyzacji kopalń. 

Na tle krytycznych opinii i występujących trudności oraz bazując na przykładach 
krajów Europy Zachodniej, wskazywano na konieczność ograniczenia wydobycia węgla 
kamiennego w Polsce, przy równoczesnym wzroście importu ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz ewentualnym imporcie węgla. 

Mając na uwadze konieczność okieślenia roli węgla kamiennego w pokryciu potrzeb 
energetycznych naszego kiaju w nowych uwarunkowaniach gospodarczych. Górnośląska 
Izba Górnicza w Katowicach powołała zespół złożony ze specjalistów z przemysłu 
górniczego, energetycznego i koksowniczego, handlu zagranicznego i środowisk nauko-
wo-badawczych. W pracach zespołu wykorzystano również materiały nt. pohtyki ener-
getycznej Polski i zarysu programu do 2010 roku przygotowane przez IPPT PAN 
wspólnie z Ministerstwem Przemysłu i Handlu oraz informacje z poszczególnych branż 
paliwowo-energetycznych i organizacji międzynarodowych. Zespół w czerwcu 1992 r. 
przygotował końcowe opracowanie (GIzG, 1992), którego synteza została przedstawiona 
na seminarium w Katowicach. 
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Niniejszy wykład przygotowany został głównie w oparciu o ww. opracowanie i uzu-
pełniony dalszymi informacjami na temat gospodarki energetycznej w Polsce i świecie, 
na podstawie materiałów uzyskanych w drugim półroczu 1992 r* 

2. Aktualna sytuacja energetyczna w Polsce 

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE, 1991) Polska posiada 
niezrównoważoną gospodarkę energetyczną - charakteryzującą się wysoką energo-
chłonnością, nadmierną zależnością od węgla kamiennego, niemal całkowitym uza-
leżnieniem się od byłego Związku Radzieckiego w zakresie importu ropy naftowej 
i gazu ziemnego oraz poważną degradację środowiska naturalnego, wynikającą ze spo-
sobu pozyskania i użytkowania energii. Przez wiele lat ceny energii były utrzymywane 
na bardzo niskim pozioiiu^ Pomimo poważnych podwyżek, ceny energii nadal kształ-
tują się poniżej poziomu ekonomicznego, w tym także ze względu na ciągle wysokie 
tempo inflacji. 

Dokonywane przemiany struktui'alne i związane z tym znaczne obniżenie iiktywości 
gospodarczej naszego kraju, jak również łagodne warunki atmosferyczne w okresach 
zimowych, spowodowały m.in. obniżenie zużycia energii pierwotnej z 126,6 min toe^ 
w 1988 r. do po ok. 101 min toe w latach 1990 i 1991 tj. o ok. 20%. 

Największy spadek zużycia energii w ki'aju wystąpił w podstawowym nośniku 
energetycznym - węglu kamiennym, a mianowicie z 162,6 min t w 1988 r. do po 
ok. 120 min t w latach 1990 i 1991. Wydobycie węgla kamiennego obniżyło się 
z poziomu ok. 193 min t uzyskiwanego w latach 1986-1988 do 147,7 min t 
w 1990 r, i ok. 140 min t w 1991 r. Przed strajkami górników w połowie grudnia 
1992 r. przewidywano, że wydobycie węgla wyniesie ok. 135 min t. Natomiast 
eksport węgla kamiennego obniżył się z 36,1 min t w 1985 r. do ok, 29 min 
t w 1990 r. i do ok. 20 min t w 1991 r. 

Zużycie energii pierwotnej na l mieszkańca w Polsce w 1988 roku wynosiło 3,34 
tow i było zbliżone do poziomu zużycia w europejskich krajach OECD. Natomiast 
w latach 1990-1991 zużycie to obniżyło się do ok 2,65 toe na 1 mieszkańca. 

Energochłonność gospodarki narodowej w Polsce, obliczone jako zużycie energii 
pierwotnej przypadające na 1 US dolar produktu krajowego brutto (GDP) w 1990 
r. wynosiła ok. 0,8 toe i była znacznie wyższa niż w europejskich krajach OECD 
(ok. 0,3 toe (USD). 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono strukturę zużycia energii pierwotnej w Polsce 
oraz europejskich krajach OECD. Jak wynika z tych rysunków, w Polsce struktura 
zużycia energii piewotnej charakteryzuje się wysokim udziałem węgla kiimiennego 

l toe — tona ekwiwaientu ropy naftowej = 1 0 \ c a l = 41.86 GJ (1 !oe=K43 t p.u,; 1 l p.u^ =29,3 GJ) 
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Rys. 1. Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce 
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Rys. 2. Stiiłktura zużycia energii piei-wotnej w Europejskich krajach OECD 
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i brunatnego (łqcznie ponad 75%), natomiast stosunkowo niskim udziałem ropy naftowej 
(ok. 15%) i gazu ziemnego (ok. 8%). W krajach europejskich OECD udział węgła 
stanowi tylko ok. 20%, natomiast podstawowy udział mają: ropa naftowa, gaz ziemny 
i energia jądrowa. 

Analizując wielkość i strukturę zużycia energii w Polsce oraz w krajach OECD należy 
zwrócić uwagę, że podstawowe różnice występują w zakresie sektora komunalno-bytowego. 
W krajach OECD sektor ten zaopatrywany jest głównie w paliwa gazowe, energię ele-
ktryczną i produkty naftowe, a paliwa stałe stanowią tylko ok. 10% lub poniżej ogólnego 
zużycia energii. Natomiast w Polsce ponad 50% potrzeb tego sektora pokrywane jest przez 
węgiel. W zakresie elektroenergetyki różnice pomiędzy Polską i krajami OECD są znacznie 
mniejsze i wynikają głównie ze stopnia rozwoju energetyki jądrowej. 

Emisja pyłów, a zwłaszcza emisja SO2 w Polsce znacznie przewyższa emisję 
tych zanieczyszczeń w krajach OECD, co wynika ze stosowania w tych krajach 
większych ilości produktów naftowych, gazu ziemnego i energii jądrowej, lepszego 
jakościowo węgla i urządzeń do odsiarczania spalin. 

3. Założenia polityki energetycznej Polski i zarys programu 
do 2010 roku 

Stosownie do uchwały Sejmu RP z dnia 9.11.1990 r. Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki PAN wspólnie z Ministerstwem Przemysłu i Handlu przygotował 
założenia polityki energetycznej Polski i zaiys programu do roku 2010 (MPiH, IPPT 
PAN, 1992). Ogólnie można powiedzieć, że w opracowaniu tym preferuje się następujące 
podstawowe kierunki polityki energetycznej: 

zmiana struktuiy krajowego bilansu paliwowo-energetycznego przez zwiększenie 
udziału ropy naftowej i gazu ziemnego, 
dywersyfikacja źródeł pozyskania importowanych paliw węglowodorowych; 
zwiększenie sprawności użytkowania energii, 
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, 
urealnienie cen paliw i energii, 
restrukturyzacja organizacyjna i własnościowa przemysłu paliwowo-energetycznego, 
popularyzacja świadomości energetycznej i ekologicznej. 

W oparciu o przeprowadzoną szeroką analizę uwarunkowań energetycznych, ekono-
micznych i ekologicznych, oceniono zapotrzebowanie kraju na energię pierwotną w na-
stępującej wysokości (w min toe)" 

2 przeliczone przez autora niniejszego wykiadu z PJ lub min tpu (jednostek podanych w oparcowaniu 
IPPT PAN): 
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1988 1990 1995 2000 2010 

scenariusz niski 126,6 100,9 111 114 124 

.scenariusz wysoki 126,6 100,9 119 127 147 

Zapotrzebowanie ki-aju na energię pierwotna i jego strukturę wg rodzajów paliw 
przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Jak wynika z tych rysunków, udział węgla kamiennego 
obniży się z ok. 61% w 1990 r. do ok. 52-55% w 2010 r. 
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Według opracowania MPiH-IPPT PAN wydobycie węgla kamiennego powinno się 
ustabilizować na poziomie ok. 140-150 min t rocznie. Wskazano równocześnie na ko-
nieczność znacznej poprawy jakości węgla, a zwłaszcza miałów węgli energetycznych 
przeznaczonycłi dla elektrowni i elektrociepłowni. 

Należy zwrócić uwagę, że w omawianym projekcie założono bardzo intensywne 
ograniczenie energochłonności wszystkich działów gospodarki narodowej, Łqczną ilość 
zaoszczędzonej energii pierwotnej w 2010 roku (w porównaniu z energochłonnością 
1990 r.) szacuje się na ok. 36 min toe w scenariuszu niskim i na ok. 53 min toe 
w scenariuszu wysokim. 

Równocześnie założono znaczny wzrost zużycia gazu ziemnego (z ok. 11 mld m^ 
w 2010 r.) oraz ropy naftowej (z ok. 16 min t w 1990 r. do ok, 25-26 min t w 2010 r.), 
a w scenariuszu wysokim również rozwój energetyki jądrowej (po 2000 r.). 

Jak zaznaczono w oparcowaniu MPiH-IPPT PAN, tego dokumentu nie można traktować 
jako zbioru programów rozwoju poszczególnych branż przemysłu paliwowo-energetycznego 
w Polsce. Programy takie powinny być systematycznie opracowywane przez podmioty 
gospodarcze odpowiedzialne za dostawy poszczególnych nośników energii, przy uwzględ-
nieniu zasad polityki energetycznej i kiemnków rozwoju określonych w tym dokumencie. 

4. Prognozy zaopatrzenia świata w energię 

> 

W dniach 20-25 września 1992 r, odbył się 15 Kongres Światowej Rady Energetycznej 
9 

(WEC), pod hasłem "Energy and Life („Energia i Zycie''). W podstawowych dokumentach 
15 Kongresu SRE (WEC, 1992) jak również w trakcie obrad, starano się odpowiedzieć 
na pytanie, jaka będzie przyszłość energetyczna świata, jaki będzie poziom i struktura 
zużycia energii pierwotnej, jakie będzie oddziaływanie energetyki na środowisko oraz 
jak zaopatrzenie energii w poszczególnych regionach świata wpłynie na wzrost gospo-
dai'czy, jak również na poziom i jakość życia ludności. 

Wbrew pesymistycznym opiniom, jakie pojawiły się po kryzysie energetycznym lat 
siedemdziesiątych, obecnie przewiduje się, że w okresie trzech nadchodzących dekad 
(tj'. do 2020 r.) w skali globalnej nie wystąpi niedobór podstawowych surowców 
energetycznych (WEC, 1992). 

Rezultaty przeprowadzonych ocen odnośnie zużycia i zapotrzebowania energii pier-
wotnej w świecie przedstawiono w tablicy l. 

Wariant 1 prognozy przedstawia zapotrzebowanie energii przy kontynuowaniu obecnej 
polityki użytkowania energii (jako wariant odniesienia). 

'"4 Wariant 2 prognozy przedstawia zapotrzebowanie energii przy zwiększonym rozwoju 
gospodarczym, gdyby w istotny sposćb nie zwiększono wysiłków dla oszczędnego 
gospodarowania energio i ochrony środowiska. 
Wariant 3 jest preferowanym waiiantem ekologicznym, w którym zakłada się wysokie 
obniżenie energochłonności produktu narodowego i szerokie działania dla ochrony 
środowiska. 

134 Tom 1 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

Tablica 1 

Globalne świalowe yapotrzebowanie energii w latach 1960-2020 

Lp. Nośniki energii jednostka miary 1960 r. 1990 r. 
2020 r. 

Lp. Nośniki energii jednostka miary 1960 r. 1990 r. wariant 
I 

wariant 
II 

wariant 
III 

1. Paliwa stałe Gloe 1,4 2,3 3,2 4,8 2,1 

2. Paliwa ciekłe j.w. 1,0 2,8 3,7 4,6 2.7 

3. Gaz ziemny j.w. 0,4 U 2,8 3,5 2,3 

4. Energia jądrowa j.w. 0,0 0,4 0.8 1,0 0,7 

5. Energia wodna j.w. 0,15 0,5 1,0 1,2 0,9 

6. Nowe nośniki odnawialne j.w. 0,0 0,2 0,5 0,8 1,5 

7. 
Pozostałe nośniki 
tradycyjne 

j.w. 0,5 0,8 1,3 1,2 1,0 

8. 
Zapotrzebowanie energii 
ogółem 

Gtoe 3,3 

• 

8,7 13,3 17,2 11.2 

9. Liczba ludności mld osób 3,02 5,3 8,1 8,1 8,1 

10. 
Zużycie energii na 
1 mieszkańca 

toe/M 1,09 1,65 1,65 2,12 1,39 

Źródło: Energy for Toniorrow's World. WEC Coinmission 15lii WEC Congress, Madrit - Spain, Septeni-
berl992. 

Wzrost ilościowy podstawowych nośników energii w oki^esie 1990-2020 (w warian-
cie 1) przedstawiono na rysunku 5. 

Jak wynika z tablicy 1 i rysunku 5 przewiduje się, że wzrost zapotrzebowania 
na energię w warinacie 1 wystąpi w zakresie wszystkich nośników energii. Natomiast 
w wariancie 3 ekologicznym należałoby dożyć do wzrostu gazu ziemnego, energii 
jądrowej oraz energii odnawialnej. 

Należy również zwrócić uwagę, że w materiałach 15 Kongresu SRE przewiduje się 
wzrastająca rolę energii elektrycznej, co związane jest z ogólnym dążeniem do podno-
szenia jakości życia. 

Bardzo dużą uwagę poświęcono na Kongresie zagadnieniom ochi'ony środowiska. 
Działania zmierzają przede wszystkim do ograniczenia emisji SO2 i NO,.. Następnym 
etapem powinno być ograniczenie emisji CO2. Podkreśla się, że ważnym działaniem 
na rzecz ochrony środowiska powinno być efektywniejsze wykorzystanie energii i ogra-
niczenie tempa wzrostu jej zapotrzebowania. 

A 

Z zaleceń proponowanych w materiałach 15 Kongresu SRE dla krajów Środkowej 
i Wschodniej Europy (WEC, 1992) można przedstawić następujące wnioski co do kie-
runków polityki energetycznej w tych krajach: 

region ten będzie dążył do przyłączenia się do Europy Zachodniej i osiągnięcia 
zachodnich standardów życia, dotyczyć to będzie również konsumpcji energii, 
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Rys. 5. Wzrost ilościowy podstawowych nośników energii w .wiecie w latacli 1990 i 2020 

CO oznacza konieczność bardziej efektywnego wykorzystania energii i zmian 
w strukturze zużycia nośników energii, 
region per saldo będzie deficytowy w energię, w związku z tym z uwagi 
na bezpieczeństwo energetyczne niezbędne jest dywersyfikacja do.siaw energii 
z różnych źródeł, 
rozwój elektroenergetyki powinien opierać się głównie na energetyce jądrowej, 
cyklach kombinowanych gazowo-parowych, kotłach fluidalnych 
i elektrociepłowniach, 
powinien nastqpić znaczny wzrost zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej, 
należy zapewnić odpowiednie ceny wszystkich nośników energii (zwłaszcza 
synchronizację wzrostu cen z postępująca inflacją), aczkolwiek należy się liczyć 
z protestami społecznymi, 
istnieje konieczność radykalnego ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery poprzez 
wzbogacanie paliw, odsiarczrmie, rdazotowanie, odpylanie, przez ochionę wody, 
ziemi i powietrza, 
w zakiesie finansowania rozwoju sektora energii powinno się dążyć 

> 

do samofinansoWStfiia. 
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5. Prognozy rozwoju sytuacji na międzynarodowym rynku 
węglowym 

Wydobycie węgla kamiennego w świecie wynosiło (wg lEA OECD, 1992): 
1980 r. 2813,6 min t 
1985 r. 3239,2 min t 
1990 r. 3480,8 min t 
1991 r. 3423,4 min t 

A 

Średnioroczny wzrost wydobycia węgla kamiennego w latach 1980-1990 wynosił 
2,15%, natomiast w 1991 r. nastiipiło obniżenie o 1,6% na skutek ograniczenia wydobycia 
węgla w ki-ajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Światowy eksport węgla kamiennego wzrósł z około 271 min t w 1980 r. do około 
400 min t w 1990 r. (w tym węgiel energetyczny 217 min t i węgiel koksowy 183 min t). 
W 1991 r. eksport węgla wynosił 402 min t. 

Według prognoz Energy Information Administration US Departmen of Energy (Annual 
Prospects, 1991) łączne zapotrzebowanie na importowany węgiel kamienny w łatach 
1989-2010 wyniesie (w min t): 

zapotrzebowanie 
ogółem 

w tym węgiel zapotrzebowanie 
ogółem energetyczny koksowy 

1989 r. 385 189 196 

2000 r. 528 359 169 

2010 r. 710 535 175 

Czynnikami dynamizującymi wzrost popytu na importowany węgiel energetyczny 
jest głównie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczna (żwłaszcza w krajach azja-
tyckich) oraz przewidywany spadek produkcji węgla w RFN i W. Brytajiii. 

Prognozowane obniżenie zapotrzelx)wania na węgiel koksowy wynika z wolniejszego 
wzrostu produkcji stali oraz zmian technologicznych w hutnictwie. 

W ogólnym zapotrzebowaniu na importowany węgiel kamienny w latach 2000-2010, 
potrzeby rejonu Europy wg prognoz EIA stanowić będq ok. 52-55%, a potrzeby krajów 
Azji ok. 42-37%. 

W odniesieniu do prognoz EIA należy jednak zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 
1993 r. następuje integracja 12 krajów EWG i utworzony został tzw. Jednolity Rynek 
Wewnętrzny. Program unii politycznej i monetarnej 12 kiajów EWG został uzgodniony 
w Maastricht. Dotychczas jednak nie zostały jeszcze w j)cłni uzgodnione kierunki 
wspólnej polityki energetycznej, a w poszczególnych ki"ajach występuje duże zróżnico-
wanie uwaiunkowań wewnętrznych (np. Francja, zdecydowany rozwój energetyki jądrowej; 
W. Brytania - własne wydobycie z morza Północnego ok. 90 min t ropy naftowej 
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i blisko 50 mld m^ gazu ziemnego rocznie; RFN - jeszcze stosunkowo wysokie zużycie 
własnego węgla kamiennego i brunatnego). 

Podobnie należy się liczyć z wyraźnym ograniczeniem subwencjonowania węgla ka-
miennego w W. Brytanii i RFN, co spowoduje dalsze obniżenie wydobycia węgla w tych 
krajach i zwiększenie popytu na importowany węgiel kamienny, jednak uzależnione będzie 
również od dalszych możliwości pozyskania gazu ziemnego i rozwoju energetyki jądrowej. 

Aktualnie występują znaczne nadwyżki węgla na rynkach światowych, co spowodo-
wane jest zarówno występującym osłabieniem rozwoju gospodarczego, jak też rozbudową 
zdolności wydobywczych węgla (np. w USA, Australii, RPA, Indonezji, Kolumbii). 
Najnowsze prognozy dot. międzynarodowego handlu węglem są mniej pomyślne, niż 
przedstawiona uprzednio prognoza EIA. Według opublikowanej kolejnej wersji raportu 
Europejskiej Komisji Gospodarczej przy ONZ (Rynki Węglowe, 7/1992) zapotrzebowanie 
na węgiel w świecie wykazywać będzie stały wzrost, którego tempo ocenia się na 1,3% 
średnio rocznie (ok. 50 min t rocznie). Natomiast w okresie lat 2000-2010 wzrost tego 
zapotrzebowanie wyraźnie osłabnie do poniżej 1% (ok. 30 min t rocznie). Prognozuje 
się, że w 2010 roku zapotrzebowanie na importowany węgiel wyniesie ok. 630 min t. 

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że aktualnie w krajach eksportujących węgiel 
budowane są nowe zdolności wydobywcze na ok. 50 min t rocznie, a rozważana (lub 
planowana) jest budowa dalszych zdolności rzędu 180-190 min t rocznie. Jeżeli te 
zamierzenia inwestycyjne byłyby zrealizowane, to mogłaby powstać duża nadpodaż 
węgla na lynkach światowych. 

Według prognoz Energy Information Adminislration (EIA, 1991), aktualne ceny 
węgla energetycznego w imporcie do Europy, z uwagi na jego nadpodaż i konkurencję 
innych paliw, nie ulegną większym zmianom aż do roku 1995. W okresie 1995-2000 
spodziewany jest wzrost cen tego węgla o 2,3% średniorocznie. 

Poziom prognozowanych cen węgla importowanego cif Rotterdam w 2000 roku 
będzie przedstawiał się następująco (wg EIA, 1991): 

>- węgiel energetyczny 52-85 USD/t, 
węgiel koksowy 72-81 USD/t. 

W pierwszej połowie 1992 r. ceny węgla kamiennego importowanego do Europy 
Zachodniej kształtowały się w wysokości 1,6-1,8 USD/GJ. Wielu ekspertów było zdania, 
że cena węgla wzrośnie do ok. 2,3 USD/GJ w 2(X)5 r. Odpowiadałoby to cenie ok. 
60 USD/t za węgiel o wartości opałowej 26 GJ/t. 

Aktualnie ceny węgla kamiennego na rynku świiitowym obniżyły się, co w głównej 
mierze spowodowane jest nadmierną podażą tego paliwa. Obniżka ta w 1992 r. wyniosła 
ok. 6 -8 USD/t. Trudno obecnie ocenić, jak długo utrzyma się niższy poziom cen węgla 
i jakie będą tendencje długoterminowe. 
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6. Ocena wielkości zapotrzebowania węgla kamiennego 
przez podstawowe grupy odbiorców w Polsce 

Wielkości zapotrzebowania na węgiel kamienny przez podstawowe grupy odbiorców 
zostały określone przez zespól powołany przez Gómośljjską Izbę Górniczą (GIzG, 1992). 

6.1. Elektroenergetyka zawodowa 

Wielkość zapotrzebowania energetyki ziiwodowej na węgiel kamienny określono 
w oparciu o koncepcję rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego w zakresie 
źródeł wytwarzania energii elektrycznej (oraz źródeł energii cieplnej), opracowaną przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. 

Powyższa wielowariantowa koncepcja przewiduje następujące podstawowe kierunki 
rozwojowe: 

modernizację i rekonstrukcję istniejącej bazy wytwórczej, 
budowę szczytowych turbozespołów gazowych, 
budowę elektrowni wodnej szczytowo-pompowej Młoty, 
budowę kombinowanych bloków gazowo-parowych, zwłaszcza dla potrzeb 
ciepłownictwa, 
budowę elektrowni Bełchatów II łącznie z odkrywką węgla brunatnego Szczerców, 
budowę dalszych elektrowni i elektrociepłowni opalanych węglem kamiennym, 
ewent. budowę po 2005 r, elektrowni jądrowych (z reaktorami nowej generacji). 

Uwzględniając poprawę jakości miałów węgli energetycznych w wyniku realizo-
wanej w przemyśle węglowym programu budowy zakładów wzbogacania i odsiarczania 
węgla, oceniono następujące wielkości potrzeb energetyki zawodowej na węgiel ka-
mienny (w min t): 

1985 1990 199] 1995 2000 2010 2020 

wririAni I 60.6 49.3 46,8 49 52 55 68 

wari ani II 1 60,6 49,3 46,8 53 56 62 77 

W przypadku ograniczonych możliwości pozyskania gazu ziemnego dla energetyki 
zawodowej, powyższe zapotrzebowanie na węgiel może się zwiększyć o ok. 2 min t 
w 2000 r. i o ok. 8-10 min t w 2010 r. 

W 1992 r. zużycie węgla kamiennego przez energetykę zawodową wyniosło 
ok. 43 min t i było niższe od zużycia w 1991 r. o ok. 3,8 min t, na skutek niższego 
poziomu produkcji energii elektrycznej, znacznie niższe produkcji energii cieplnej oraz 
poprawy jakości węgla (o ok. 300 kJ/kg). 
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6.2, Koksownictwo 

Ocenę zapotrzebowania na koks opracowano przy założeniu obniżenia poziomu produkcji 
surówki żelaza do ok. 7-9 min t w 2000 r. i ok. 6-8 min t w 2010, doskonalenia technologii 
wielkopiecowej oraz utrzymywania dostaw koksu dla celów ogrzewnictwa w stałej wysokości, 
ok. 2,5-3,5 min t rocznie. Uwzględniając prognozowane moce produkcyjne większych baterii 
koksowniczych oceniono, że produkcja koksu, która w 1991 r. wynosiła 11,2 min t, obniży 
się do ok. 8-9,5 w 2000 r. i do ok. 7,0-8,5 min t w 2010 r. 

Uwzględniając obecna i prognozowaną bazę węgla koksowego, określono zapotrze-
nowanie koksowni na węgiel ogółem i w podziale na poszczególne typy węgla. Ogólne 
potrzeby węgla kamiennego dla koksowni wynoszą (w min t): 

1990 1991 1995 2000 2010 

wariant I 17,9 15,3 13,4 10,7 9,4 

wariant II 17,9 15,3 14,7 12,7 11,4 

6.3. Ciepłownie komunalne 

W najbliższych i dalszych latach nie zakłada się wzrostu potrzeb na węgiel ze storny 
ciepłowni komunalnych, z uwagi na przewidywane przejmowanie obciążeń cieplnych 
przez elektrociepłownie energetyki zawodowej w rejonach gdzie zakłada się rozwój 
ciepłownictwa scentralizowanego, a w pozostałych rejonach ze względu na zakładany 
wzrost dostaw gazu ziemnego i ewent. lekkiego oleju opałowego. Zapotrzebowanie 
ciepłowni na węgiel kamienny utrzyma się na poziomie ok. 6-6,5 min t rocznie. 

6.4. Transport kolejowy 

Z uwagi na elektryfikację i dieselizację transportu kolejowego, przestał on już być 
liczącym się odbiorcą w skali potrzeb krajowych na węgiel. Ocenia się, że zapotrze-
bowanie transportu kolejowego na węgiel kamienny obniży się z obecnych ok. 0,8 min 
t do ok. 0,5 min t rocznie. 

6.5. Pozostali odbiorcy przemysłowi 

Pozycja „pozostali odbiorcy przemysłowi" obejmuje różnych odbiorców przemy-
słowych, jak np. hutnictwo żelaza (bez koksowni), hutnictwo metali kolorowych, 
materiałów budowlanych, przemysłu lekkiego, maszynowego, chemicznego, rolno-
spożywczego, łączności i innych. Ocena zapotrzebowania na węgiel tak wielu grup 
odbiorców, zróżnicowanych co do rozmiarów zużycia, kierunków rozwoju i zmian 
technologicznych, możliwych różnych nośników energii, zwłaszcza w aktualnej sy-
tuacji gospodarczej - jest niezwykle trudna. Wielkość zapotrzebowania tych odbiorców 
przemysłowych oszacowała Centrala Zbytu Węgla. Ocena ta jest następująca: 
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1990 1991 1995 2000 2010 

wariant I 31,4 33,6 31,9 32,1 34,8 

wariant II 31.4 33,6 32,9 34,9 38,2 

Należy zwrócić uwagę, że prognozowane zapotrzebowanie pozostałych odbioirców 
przemysłowycłi na węgiel kamienny jest uzależnione w znacznym stopniu od kierunków 
rozwoju poszczególnych branż przemysłowych, możliwości dostaw innych nośników 
energii oraz efektów restrukturyzacji i racjonahzacji zużycia energii. 

6.6. Odbiorcy komunalno-bytowi 

Zapotrzebowanie odbiorców komunalno-bytowych na węgiel kamienny określono 
w oparciu o prognozę opracowany dla GIzG przez Zakład Problemów Energetyki 
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Prognoza ta została przygotowana 
na podstawie szerszego, kompleksowego opracowania dotyczącego założeń polityki i pro-
gramu energetycznego Polski, przy uwzględnieniu: 

prognozy demograficznej, 
prognozy budowy nowych mieszkań, 
przewidywanego ocieplenia istniejących budynków oraz poprawy własności 
ciepłowniczych noworealizowanych budynków, 
celów zużycia energii (jak np. ogrzewanie budynków, przygotowanie ciepłej 
wody, gotowanie posiłków, oświetlenie, napęd urządzeń domowych itp.), 
prognozowanego sposobu pokrycia potrzeb energetycznych tego sektora różnymi 
nośnikami energii. 

Z omawianej prognozy wynikają następujące potrzeby odbiorców komunalno-bytowych 
na węgiel kamienny (w min t): 

1990 1991 1995 2000 2010 

wariant I 14,0 16.5 19,2 17,5 n a 
wariant II 14,0 16,5 18,8 17,5 11,3 

6.7. Odbiorcy zagraniczni 

CHZ Węglokoks przygotował obszerne i szczegółowe opracowanie na temat możli-
wości eksportowych polskiego węgla, uwzględniając potencjalna chłonność poszczegól-
nych rynków zagranicznych, zwłaszcza będących naturalnymi (tradycyjnymi odbiorcami 
naszego węgla. Te potencjalne możliwości zostały ocenione na ok. 37 min t w 2000 
r. i ok. 50 min t w 2010 r. s 

Uwzględniając jednak w przyszłości ostra konkurencję ilościowa i cenowa na mię-
dzynarodowym rynku węglowym (inne kraje - eksporterzy węgla - rozbudowują zdolności 
wydobywcze kopalń) można założyć, że realne możliwości eksportu polskiego węgla 
będą się kształtowały na poziomie ok. 25-30 min t rocznie, w tym ok. 10 min t węgla 
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koksowego typu 35. Eksport ten powinien się koncentrować na rynkach przyległych, 
a w eksporcie morskim do małych portów Europy Północnej i Zachodniej. Równocześnie 
może nastąpić zmniejszenie eksportu polskiego węgla na rynki bardziej odległe. 

6.8. Łączne zapotrzebowanie odbiorców krajowych i zagranicznych na węgiel 
kamienny 

W nawiązaniu do przedstawionych potrzeb podstawowych grup odbiorców, łączne 
zapotrzebowanie na węgiel kamienny wyniesie (w min ton): 

Tablica 2 

Łącziłe zapotrzebowanie odbiorców krajowych i zagnuiicziiych na węgiel kamienny w latach 1985-2010 

Lp. Wy szczegółu i en i e 
Jednostka 

miary 
1985r. 1990r. I991r. 1995r. 2000r. 20l0r. 

Wariant I 

1. Odbiorcy krajowi min t 159,5 119,4 118,9 120,0 119,3 117,3 

2. Odbiorcy zagraniczni j.w. 36,1 28,6 19,3 25,0 25,0 25,0 

3. 
Zapotrzebowanie na węgiel 
ogółem 

j.w. 195,6 148,0 138,2 145,0 144,3 142,3 

Wariant 11 

4. Odbiorcy krajowi min t 159,5 119,4 118,9 127,2 130,1 131,9 

5. Odbiorcy zagraniczni j.w. 36,1 28,6 19,3 30,0 30,0 30,0 

6. 
Zapotrzebowaiiie na węgiel 
ogółem 

j.w. 195,6 148,0 138,2 157,2 160,1 161,9 

Źródło: Rola węgla kamiennego w pokryciu potrzeb energetycznych kraju. Część II. Bilans węgla kamień 
nego do 2010 roku (Synteza), Górnośląska Izba Gómicza, Katowice, czerwiec 1992r. 

Jak wynika z powyższych danych, zapotrzebowanie ogółem odbiorców krajowych 
i zagranicznych na węgiel kamienny do 2010 roku będzie się kształtowało na poziomie 
ok, 145 min t rocznie w wariancie I i ok, 160 min t rocznie w wjiriancie II (przy 
założeniu znacznego zwiększenia dla cxibiorców krajowych dostaw gazu ziemnego, ropy 
i produktów naftowych, a w dalszych latach również rozwoju energetyki jqdrowej, przy 
równoczesnej racjonalizacji i restrukturyzacji gospodarki energetycznej). Szacuje się, że 
ten poziom zapotrabowania na węgiel może utrzymać się do 2020 roku. 

7. Prognozowane kształtowanie się wydobycia węgla kamiennego 

Zakładając, że występujące obecnie poważne trudności w górnictwie węgla kamień 
nego zostaną opanowane w wyniku odpowiednich działań i zmian uwarunkowań zew 
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nętrznych i wewnętrznych, przedstawiono (GIzG, 1992) możliwości wydobycia węgla 
kamiennego w latach 1995-2010 w dwóch wariantach: 

waiiant I - wynikający z dotychczasowej opracowanej, w różnych fazach 
zaawansowania, dokumentacji projektowej (wg danych BP i SG Katowice), 
wariant II - oparty na danych kopalń, uwzględniających zamierzone i podjęte 
działania proefektywnościowe (wg danych PAWK Katowice). 

W prognozie wydobycia węgla kamiennego w obydwóch wariantach uwzględniono 
budowę 25 zakładów wzbogacania miałów węgli energetycznych, które przy 13 kopalniach 
znajdują się w końcowej fazie realizacji z terminem zakończenia w latach 1993-1994, 
a w pozostałych kopalniach znajdują się w zaawansowanej fazie opracowania doku-
mentacyjnego oraz poszukiwania i uzgodnienia zasad finansowania. Ponadto uwzględniono 
budowę zakładów odsiarczania węgła w 4 kopalniach. Prognozowane wielkości wydobycia 
węgla kamiennego (GIzG, 1992) wyniosą (w min t): 

1995 2000 2010 

wariant I ogółem m,2 136,2 133,1 

w tym węgiel energetyczny 109,3 107,3 104,4 

węgiel koksowy 29,0 28,9 28,7 

wariant II ogółem 149,1 145,4 141,9 

w tym węgiel energetyczny 112,5 104,5 100,1 

węgiel koksowy 36,6 40,9 41,8 

Prognozowane wielkości wydobycia oraz stiuktury i jakości węgla kamiennego 
przedstawiono w tablicy 3. 

Możliwości wzrostu zdolności wydobywczych węgla w kopalniach istniejących będa 
istniały przede wszystkim; 

w kopaljiii w budowie Budryk, 
>- w nowych 3 kopalniach dochodzących do docelowej zdolności wydobywczej, 

w ok. 20 kopalniach rozwojowych węgla energetycznego posiadających zasoby 
węgla powyżej 1(X) min t. Natomiast ok. 30 kopalń z uwagi na wielkość zasobów 
i uwarunkowania górniczo-geologiczne, względnie posiadające zasoby węgla 
koksowego, na który jest mniejszy popyt, należy zaliczyć do kopalń o stałym 
poziomie wydobycia. 

Około 15-18 kopalń, z uwagi na wyczerpywanie się zasobów węgla, trudne warunki 
górniczo-geologiczne i wysokie koszty wydobycia węgla, można zaliczyć do kopalń 
zanikających. Z tych kopalń już 6 kopalń postawiono w stan likwidacji (kopalnie: 
Wałbrzych, Victoria, Thorez, Nowa Ruda, Sosnowiec, Saturn). 

W związku z ewentualnym wzrostem zapotrzebowania odbiorców krajowych i za-
granicznych na węgiel kamienny, jak również wyczerpywaniem się zasobów niektórych 
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Pablica 3 

Prognozowana wielkość wydobycia oraz struktury i jakości w lalach 1995-2010 

Wy.szczególnienie 
1995 2000 2010 

Wy.szczególnienie 
w 1 w II w I w II w I w II 

Węgiel energetyczny 

niln t. 109,3 112,5 107,3 104,5 104,4 101,1 

Węgiel energetyczny Qj e^Ag) 23 200 23 600 23 400 23 700 23 400 23 600 Węgiel energetyczny 

A' {%) 15,6 14,6 14,5 13,5 14,6 13,7 

Węgiel energetyczny 

0,74 0,72 0,73 0,72 0,74 0,73 

Węgiel koksowy 

min t. 29,0 36,6 28.9 40,9 28,7 41,8 

Węgiel koksowy QJ Ĉ Ag) 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 Węgiel koksowy 

A' (%) 6.3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Węgiel koksowy 

Sf 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Ogółem węgiel 
kamienny 

min t. 138,3 149,1 136,2 145,4 133,1 141,0 

Ogółem węgiel 
kamienny 

Qj ("Ag) 24 400 25 000 24 600 25 300 24 700 25 300 Ogółem węgiel 
kamienny A' (%) 13,7 12,4 12,8 11,5 12,7 11.5 

Ogółem węgiel 
kamienny 

S[ 0,72 0,70 0,72 0,70 0,72 0,70 

Ogółem węgiel 
kamienny 

niln tp.u. 115,2 127.2 114,4 125,6 112,2 122,5 

Źródło: Rola węgla kamiennego w jx>ki-yciu |x>trzeb energetycznych kraju. Część II. Bilans węgla kamień 
nego do 2010 roku (Synteza). Gómo.ślaska Izba Gómicza. Katowice^ czerwiec 1992r. 

kopalń czynnych i sukcesywnym ograniczeniem ich zdobości wydobywczych, przeana-
lizowano (GIzG, 1992) również możliwość włączenia nowych obszarów perspektywicz-
nych do eksploatacji. Wydzielono 7 obszarów, dla których opracowane sq projekty 
koncepcyjne ich górniczego zagospodarowania: Janina III, Czeczot II, Paruszewiec. 
Wisła, Spytkowice, Zator i Mikołów-Zachód, włiiczając ich przykładowo do dalszych 
rozważań i tworzqc warianty IIA i IIB. Ewentualnie nowe obszary mogłyby zostać 
sukcesywnie włączane do zagospodarowania w zależności od potrzeb gospodarki naro-
wodowej i możliwości finansowania budowy kopalń, przy wykorzystaniu kapitału ki'ajo-
wego i zagranicznego. 

W przypadku braku poprawy sytuacji ekonomicznej w górnictwie węglowym i w 
dalszym ciągu ograniczenia inwestycji odtworzeniowych i proefektywnościowych, nastqpi 
spadek wydobycia węgla kamiennego, doprowadzający w dalszej kolejności do sćimou-
nicestwienia i upadku znacznej liczby ko|)alń. Szacuje się, że w konsekwencji takiego 
stanu wielkość wydobycia węgla w tzw. warinacie "O" wyniosłaby: 

1995 ogółem 127,4 min t w tym w. energetyczny 102,3 min t 
2000 ogółem 112,7 min t w tym w. energetyczny 89,2 
2010 ogółem 91,5 min t w tym w. energetyczny 71,2 
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Iwaszkiewicza 1 

• Teł. 47-42-63, 66-45, 71-40 w. 251 

Profilem działalności naszej firmy 
jest projektowanie i wdrażanie 
urządzeń z zakresu: 

- mechaniki 
- hydrauliki 
- automatyki 

głównie dla transportu podziemnego 
i mechanicznej przeróbki węgła. 

Wyspecjalizowana kadra oraz korzystanie 
z doświadczeń krajowych i zagranicznych 
gwarantuje wysoki poziom naszych usług. 

Nasza oferta to: 
- skuteczne układy napinające 
- energooszczędne układy napędowe 
- optymalny dobór parametrów pracy 
- kształtowanie i optymalizacja 

charakterystyk mechanicznych 
- mikroprocesorowe układy sterowania 

prasami filtracyjnymi 

Nasza oferta szansą dla Was 



ZAKŁAD 

POLITYKI SUROWCOWEJ I ENERGETYCZNEJ 

Zakład prowadzi badania, analizy i ekspertyzy z zakresu: 

oceny gospodarczej bazy zasobowej; 
zagospodarowania z łóż i pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł 
pierwotnych i wtórnych {pre- i feasibil ity study); 
gospodarl<i surowcami mineralnymi sensu largo w kraju i na świecie (począwszy 
od źródeł, aż po produkty finalne przemysłów surowcowych); 
strategii ekorozwoju gospodarczego kraju; 
analiz rynku światowego i jego uwarunkowań (produkcja, podaż, popyt) oraz cen 
surowców mineralnych; 
bilansowania gospodarki poszczególnymi surowcami mineralnymi i analiz 
zapotrzebowania; 
prognozowania rozwoju gospodarki surowcami mineralnymi; 
wpływu oddziaływania przemysłów surowcowych na środowisko; 
kreowania i modelowania krajowej gospodarki surowcowej oraz struktur 
przemysłów surowcowych; 
strategii długookresowego rozwoju gospodarki surowcami mineralnymi w kraju na 
tle uwarunkowań rynku światowego i krajowego; 
ekonomicznych, prawnych i ekologicznych uwarunkowań pozyskiwania surowców 
mineralnych; 
ocen efektywności przedsięwzięć, zwłaszcza w długim horyzoncie czasowym; 
warunków i możl iwości zastosowania nowoczesnych technik i technologii w 
gospodarce surowcami mineralnymi; 
usług informacyjnych i doradztwa w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi; 
baz danych dla potrzeb badań i zarządzania gospodarką surowcami mineralnymi. 

Oferty i zamówienia prosimy kierować na adres: 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
CENTRUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI 

SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ 
31-261 Kraków, ul.Józefa Wybickiego 7 

mgr inż. Tadeusz SMAKOWSKI 
tel. (012) 36-27-68, 36-11-00 wJ17-118 

fax. (012) 36-27-68, 36-35-24 
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Oprócz obniżenia poziomu wydobycia węgla w tzw. wariancie "O", będącym ekstra-
polacją stworzonej sztucznie (przez obowiązujący system rozliczeń finansowych, handlu 
zagranicznego oraz system organizacyjny) dramatycznej sytuacji ekonomicznej kopalni, 
występowałby brak możliwości odłużenia kopalń, proefektywnościowych działań w za-
kresie procesu wydobywczo-przeróbczego w kopalniach, działań ekologicznych itp. Rów-
nocześnie powstałby poważny problem bezrobocia licznych rzesz górników. 

Przedstawiona powyżej sytuacja służy tylko do celów porównawczych i zobrazowania 
skutków dalszego utrzymywania istniejącego stanu finansowego i organizacyjnego w gór-
nictwie węglowym. 

Przedstawione w tablicy 3 zdolności wydobywcze kopalń węgla kamiennego zostały 
określone przy uwzględnieniu przewidywanych uwarunkowań: 

zasobowych (podano wielkość, strukturę i charakterystykę zasobów węgla), 
>- inwestycyjnych, w których oszacowano (GIzG, 1982) wielkość niezbędnych 

nakładów (w mld zł wg cen 1991 r.): 

1991-1995 1996^2000 2001-2010 

wariant i 24.380 22,677 42,877 

wariant II 31,8{X) 20,700 40,400 

ekologicznych, w których przedstawiono niezbędne działania w trzech elementach 
środowiska: woda, ziemia, powietrze, jak również określono potrzeby finansowe 
związane z realizacją zadań ekologicznych, 
regionalnych (rozwój górnictwa węglowego powinien być skorelowany 
z regionalnym programem rozwoju i rekonwersji przemysłowej). 

8. Program poprawy jakości węgla energetycznego 

Wg aktualnego rozeznania GBS i PPW Separator uruchomienie zakładów wzbogacania 
miałów do 1995 roku przewiduje 21 kopalń, a tuż po roku 1995 dalsze 4 kopalnie 
(GIzG, 1992). 

Wspólnie w wyżej wymienionych zakładach o łącznej wydajności 15.400 t/h, wzbo-
gacanych będzie ok, 57 min t/rok miałów, z których uzyska się ok. 43 min t/rok 
koncentratów o średnio wyższej o ok. 3300 kJ/kg wiirtości opałowej, niższej o ok. 18% 
zawartości popiołu i niższej o ok. 0,3% zawartości siarki. 

Nakłady inwestycyjne na budowę 25 zakładów wzbogacania miału szacuje się łącznie 
w cenach 1991 roku na ok. 4.600 mld zł, nakłady do poniesienia w latach 1993-1995 
na ok. 2.800 mld zł, oraz niikłady poniesione po 1995 roku na ok. 720 mld zł. 

Pełna realizacja rozpoczętego rozszerzotiego, programu budpwy zakładów wzbogacania 
i odsiarcziinia miałów węgli energetycznych doprowadzi do istotnej poprawy parametrów 
jakościowych całkowitej masy węgla handlowego produkowanego w kraju, a równo-
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cześnie pozwoli na znaczna poprawę efektywności ekonomicznej samego górnictwa 
węglowego. 

9, Prognozowana efektywność ekonomiczna wydobycia węgla 
kamiennego 

Wg informacji Państwowej Agencji Węgla Kamiennego (PAWK, 1992) średnia cena zbytu 
węgla w okresie 11 miesięcy 1992 r. wyniosła ok. 372 tys.zł/tonę tj. ok. 27,5 USD/ (przelicznik 
13.500 zł/USD). Natomiast koszt jednostkowy sprzedaży węgla kamiennego w okiesie 11 mie-
sięcy 1992 r. wg PAWK wyniósł ok. 426,3 tys.zł/tonę tj. ok. 31,5 USD/t. 

Ten pozorny bnik efektywności sprzedaży węgla kamiennego wynika w znacznym 
stopniu z niższych cen węgla w Polsce w porównaniu z poziomem cen na rynkach 
międzyniu^odowych (ponad 40 USDA). Aktualnie cena węgla kamiennego cif port 
Rotterdam w przeliczeniu na l GJ wartości opałowej węgla kształtuje się na poziomie 
ok. U USD, podczas gdy cena polskiego węgla loco kopalnia wynosi ok. 1,16 USD/GJ 
a koszt jednostkowy K37 USD/GJ/lj. odpowiednio o ok. 32% lub 22% poniżej). 

Natomiast przy uwzględnieniu kosztów transportu węgla z Rotterdamu do polskich 
portów wraz z kosztami wyładunku w tych portach cena węgla importowanego 
do Polski kształtowałaby się w wysokości ok. 1,9 USD/GJ. Oznaczałoby to, że 1 t 
węgla importowanego do Polski cif polski-port byłaby droższa o ok. 15 USD od 1 
t węgla loco kopalnia pî zy uwzględnieniu kosztów wydobycia a o ok. 20 USD/t 
w odniesieniu do aktualnych cen węgla. 

W ramach restrukturyzacji sektora energetycznego, w najbliższych latach i w dalszej 
perspektywie należałoby dążyć do poziomu tzw. cen ekonomicznych paliw i energii, odpo-
wiadających kosztom wytworzenia nośników energii oraz zapewniających środki na działanie 
i rozwój poszczególnych podsektorów energii. Równocześnie ceny krajowych nośników 
energetycznych powinny być zbliżone, ale konkurencyjne - odpowiednio niższe (zwłaszcza 
własne nośniki energii) w stosunku do cen paliw i energii na rynkach międzynarodowych. 

W opracowaniu podstawowym GIzG przeprowadzono analizę dla oszacowania poziomu 
cen ekonomicznych węgla kamiennego, spełniających powyższe warunki. W tym celu 
określono poziom cen węgla kamiennego (o średniej jakości polskiego węgla) na rynkach 
międzynarodowych, przy założeniu wzrostu tych cen o 1% średniorocznie (tj. do ok. 
60-63 USDt w 2010 r.), lub o 2% średniorocznie (tj, do ok. 69-73 USD/t w 2010 r.). 
Następnie oszacowano prognozowany koszt jednostkowy węgla kamiennego (w cenach 
stałych), skorygowany w zakresie zużywanych materiałów i energii do poziomu cen 
paliw i energii zbliżonego do światowego oraz poziomu wynagrodzeń proporcjonalnie 
do zakładanego wzrostu spożycia dochodu narodowego w Polsce na l mieszkańca 
do 2010 roku. Oszacowano, że koszt len może wzrosnąć z obecnego ok. 32 USD/t 
do ok. 47 USD/t w 2010 r., a cena węgla do ok. 53-57 USD/t przy wzroście cen 
o 1% średniorocznie i do ok. 62-66 USD/t przy wzroście cen o 2% średniorocznie. 
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Jak wynika z tej wstępnej analizy, poziom cen węgla kamiennego w Polsce obniżony 
0 ok. 10-15% w stosunku do cen węgla na rynkach międzynarodowych, mógłby stanowić 
poziom cen ekonomicznych tj. pozwolić na samofinansowanie kopalń. 

Niezwykle istotnym jest jednak sposób przejścia z obecnego krytycznego stanu 
ekonomiczno-linansowego kopalń do prognozowanego poziomu cen ekonomicznych (tzw. 
„ścieżka cenowa"), przy uwzględnieniu występujących uwarunkowań gospodarczych 
1 sprzężeń zwrotnych oraz możliwości finansowych gospodarki narodowej i ludności. 

Rozważono również koszt jednostkowy ewentualnego importu węgla kamiennego 
do Polski w przyszłości. Koszt ten cif polski port (Gdańsk - Szczecin) w 2010 roku 
kształtowałby się na poziomie ok. 65-80 USD/t. Do tego należałoby dodać koszt 
rozładunku (przeładunku) w porcie polskim ok. 4,5 USD/t. Oznacza to, że w perspektywie 
2010 roku koszty węgla importowanego cif polski port byłyby wyższe o ok. 20-30% 
w porównaniu z ceną węgla krajowego loco kopalnia. 

10. Bilans węgla kamiennego 

W nawiqzaniu do przedstawionego w punkcie 6 zapotrzebowania odbiorców krajo-
wych i zagranicznych na węgiel kamienny oraz podanego w rozdziale 7 prognozowanego 
kształtowania się wydobycia węgła kamiennego. Centrala Zbytu Węgla opracowała dla 
Górnośląskiej Izby Górniczej (GIzG, 1992) bilans węgla do 2010 roku. Globalne 
wielkości tego bilansu przedstawiaj*} się następująco (w min ton): 

1990 1995 2000 2010 

Wariaiit I 

przychód ogółem 148,3 138,3 136.2 133,1 

zapotrzebowanie krajowe 119.4* 120,0 119,3 117,3 

zapotrzebowanie eksportu 28.5 25.0 25,0 25,0 

niedobór -6 .7 -UJ - 9 , 2 

Wariant II 

przychód og(^em 148.3 149,1 145,4 141,9 

zapotrzebowanie krajowe 119.4*=^ 125.9 128,1 129,9 

zapotrzebowanie eksportu 28.6 30.0 30,0 30,0 

niedobór -6 .8 -12.7 -18 ,0 

* ponadto 0,3 inbi l węgla przeznaczono na zjipasy 
** ponadto 0,3 mlii i węgla przeznaczono na zapasy 

Jak wynika z powyższych danych, bilans węgla kamiennego wykazuje niedobory, 
które tylko częściowo mogłoby zostać pokryte ewentualnym wydłużeniem czasu 
pracy kopalń (o ok. 5-6 min t), natomiast w zasadzie wymagałyby: rozbudowy 
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wariani I 

zdolności wydobywczych węgla (o co najmniej ok. 10 min t/rok), lub znacznego 
eksportu polskiego węgla. 

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że zapotrzebowanie krajowe na węgiel 
kamienny określone zostało przy założeniu znacznej racjonalizacji gospodarki ener-
getycznej oraz przy dużym wzroście dostaw innycłi paliw (ropy naftowej i gazu 
ziemnego), a w dalszej perspektywie również energii jiidrowej. W przypadku mniej 

t 

korzystnycłi uwarunkowań odnośnie racjonalizacji i dostaw innych nośników energii, 
zapotrzebowanie krajowe na węgiel kamienny może znacznie wzrosnąć, powodując 
niezwykle istotne perturbacje dla gospodarki narodowej i zagrażając bezpieczeństwu 
energetycznemu naszego kraju. 

Szczegółowy bilans węgla kamiennego przedstawiono w tablicy 4 i na rysunkach 6 i 7. 
W nawiązaniu do przedstawionego w punkcie 6.2 zapotrzebowania koksowni 

na węgiel oraz prognozowanego (wg PAWK) wydobycia poszczególnych typów 
węgla, Centrala Zbytu Węgla opracowała dla GIzG bilans węgla koksowego, przed-
stawiony w tablicy 5. 

Jak wynika z tego bilansu, po 
zaspokojeniu potrzeb koksowni 
pozostają znaczne ilości węgla 
koksowego do zagospodarowa-
nia w kraju i na eksport. Z tych 
ilości węgiel koksowy typu -35 
może być kierowany na eksport 
w ilościach od ok. 7,0-8,3 min t 
w 1995 r. do ok. 9-11 min t 
w 2010 r. Natomiast węgiel ko-
ksowy typu 34 w ilościach odpo-
wiednio od 7-15 min t do 8-21 
min t może być wykorzystany 
do twoaenia wysokojakościo-
wych mieszanek węgla energety-
cznego, przeznaczonych dla 
(Klbiorców krajowych i zagrani-
cznych. Spowoduje to jednak ob-
niżenie ceny węgla koksowego 
typu 34 do poziomu cen węgla 
energetycznego, Ziigadnienie to 
wymaga dalszej pogłębionej ana-
lizy techniczno-ekonomicznej. 

niedobór 

100 

5 0 

I 1 r 
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zawodowa 

koksownie 
L _ £ i ę p ł o w n ^ 
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przemysł 
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i I I 
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Rys. 7. Bilans węgla kairtiennego wariant I 

2010 rok 
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Bilans węgla kamiennego do 2010 roku 

Tablica 4 

Wykonanie Założenia 
Wy s zczególn ien i e 

1985 1988 1990 
1995 2000 2010 

1985 1988 1990 
w I w II w I w II w 1 w 11 

Przychód: 

Wydobycie 191,6 193.0 147,7 138,3 149,1 136,2 145.4 133,1 14 i ,9 

Produkcja brykietów 0,9 1.3 0,1 — — — - -

Import 1.0 1.1 0,5 — — 

Z zapasów u dostawców 2.1 — — — — — — — 

Razem przychód: 195,6 195,4 148,3 138,3 149,1 136,2 145,4 133,1 141,9 

Rozchód: 

Cele produkcyjne z tego: 132,3 131,9 105,4 100,8 107.1 101.8 110,6 106,2 118,6 

energetyka 60.6 58,6 49.3 49.0 53.0 52,0 56,0 55,0 62.0 

koksownie 20,4 22,5 17.9 13,4 14,7 10,7 12,7 9,4 11,4 

ciepłownie 6,0 6,4 6.0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6.5 

transport 2,3 1,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

pozostały przemysł 43,0 42,9 31,4 31.9 32,9 32,1 34,9 34,8 38,2 

Cele bytowo-komunalne 27,2 30,7 14,0 19,2 18.8 17.5 17,5 11,1 11,3 

Razem kraj 159,5 162,6 119,4 120,0 125,9 119,3 128,1 117,3 129,9 

Eksport 36,1 32.3 28,6* 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0 30,0 

Na zapasy — 0.5 0,3 — — — » ^ — 

Razem rozchód: 195,6 195,4 148,3 145,0 155,9 144,3 158,1 142,3 159,9 

Niedobór — — — -6 .8 1 -8 ,1 -12 ,7 -9 ,2 -18 ,0 

* Eksport zrealizowany izlko przez CFIZ ..Węglokoks" 
Źródło: Rola węgla kamiennego w pokryciu |X)trzeb energetycznych kraju. Część 11. Bilans węgla kamien-

nego do 2010 roku (Synteza). GómośLiska Izba Górnicza. Katowice, czerwiec 1992r. 

IL Wnioski końcowe 

z przedstawionych materiałów, prognoz i opracowań wynikają następujące wnioski 
i propozycje: 

1. Z wszystkich prognoz międzynarodowych organizacji wynika, że dalszy wzrost 
wydobycia węgla kamiennego jest aiezbędny dla wspólnego poki-ycia wraz z ropji 
naftową, gazem ziemnym, energią jądrową i innymi nośnikami energii - wzra-
stającego zapotrzebowania w świecie na energię, które jak ocenia WEC zwiększy 
się o ok. 53% do 2020 roku w stosunku do 1990 r. Należy przy tym powiedzieć, 
że wzrost zapotrzebowania na węgiel w krajach uprzemysłowionych będzie na-
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Bilans węgla koksowego do 2010 roku (w mlii ton) 

Tablica 5 

Wyszczególnienie 
1990 1995 2000 2010 

Wyszczególnienie 
wykonanie w I w II w I w II w I w II 

Produkcja węgla koksowego 29.3' 29,0 36,6 28,9 40,9 2 8 J 41,8 

w tyiii: 

typ 34^ 13,4 12,2 20,5 12,2 25,3 11,7 25,7 

typ 35 15.4 16,8 16,1 16,7 15,6 17,0 16,1 

Zapotrzebowanie koksowni 17.0 13,4 14,7 10,7 12,7 9,4 11,4 

w tym: 

typ 34" 7,3 5,1 5,6 4,1 4,8 3,6 4,3 

lyp 35 9.7 9,3 9,1 6,6 7,9 5,8 7,1 

Pozostiije do zagospodarowania 
w kraju (poza koksowniami) 12,3 15,6 21,9 18,2 28,2 19,3 30,4 
i na ek.spon 

w tym: 

lyp 34^ 6,1 7,1 14,9 8,1 20,5 8,1 21,4 

lyp 35 5,7 8,5 7,0 10.1 7,7 n , 2 9,0 

1) łącznie z importem 0,5 mlii t 
2) tzp 34 łącznie z typem 36-38 
Źródło: Rola węgla kamiennego w pokryciu {x>trzeb energetycznych kraju. Część II. Bilans węgla kamien-

nego do2010 roku (Synteza). Górnośląska Izba Górnicza. Katowice, czerwiec 1992r. 

Stępował zwłaszcza przez sektor elektroenergetyki. 
Równocześnie należy zwrócić uwagę, że zasoby geologiczne (tzw. resources) 
stanowią ok. 80% zasobów wszystkich paliw kopalnych, a rezerwy węgla nadajqce 
się do ekonomicznej eksploatacji przy obecnych technologiach i kosztach (tzw. 
proven reserves) stanowią ok. 60% rezerw wszystkich paliw kopalnych. 

2. Niezbędny jest znaczny wzrost międzynarodowego handlu węglem dla pokrycia 
potrzeb ki-ajów nie posiadajticych własnej bazy węglowej (jak np. azjatyckie kraje 
w regionie Pacyfiku) oraz krajów ograniczających własne zdolności wydobywcze 
węgla (ink np. kraje Europy Zachodniej). 

3. Czynnikiem ograniczającym wzrost zapotrzebowania w świecie na węgiel będq 
warunki ekologiczne. Masowe zastosowanie węgła powinno coraz bardziej har-
monizować ze środowiskiem przyrodniczym. W obecnej dobie jest już praktycznie 
wykluczone budowanie nowych urządzeń kotłowych, które nie dysponowałyby 
odpowiednimi systemami zapewniającymi ochronę środowiska. Równocześnie 
konieczna jest poprawa jakości węgla poprzez jego wzbogacanie i odsiarczanie. 
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4. W gospodarce energetycznej krajów uprzemysłowionych dąży się do ograniczenia 
zużycia węgla w sektorze komunalno-bytowym, usługach, handlu i w drobnym 
przemyśle oraz zastosowania dla tych odbiorców gazu ziemnego, produktów 
naftowych, energii elektrycznej, tj. nośników o wyższej sprawności, lepszym 
komforcie i mniejszej uciążliwości dla otoczenia. 
Natomiast następuje sukcesywny wzrost zużycia węgla w elektroenergetyce i cie-
płownictwie scentralizowanym. 
Zapotrzebowanie węgla dla potrzeb koksownictwa w większości krajów zmniejsza 
się na skutek ograniczenia udziału produkcji stali z wykorzystaniem technologii 
wielkopiecowej i uzyskiwania znacznych oszczędności w zużyciu koksu. 

5. Zgodnie z porozumieniem w Maastricht od 1 stycznia 1993 r. działa tzw. Jednolity 
Rynek Wewnętrzny krajów EWG, Jest to początkiem powstania tzw. Eui'opejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Przewiduje się, że do 1995 roku prawdopodobnie powstanie 
nie skrępowany przepływ towarów, usług, kapitałów i osób. Zakłada się, że Europejski 
Obszar Gospodarczy obejmie w przyszłości zarówno kraje EWG, j;ik i EFTA (kraje 
Skandynawskie, Szwajcaria, Austria). W dalszej przyszłości powinny doliczyć kraje 
CEFTA (Grupa Wyszegradzka tj. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). 
Trudno obecnie określić, jak powyższe zmiany integracyjne wpłyną na politykę 
energetyczni! krajów Europy, w tym również Polski. Z niektórych materiałów 
(np. Steinhohle 1992) wynika, że Komisja Wspólnot Europejskich dla krajów 
EWG przewiduje wzrost zapotrzebowania na energię o ok. 20% do 2010 roku, 
w porównaniu z 1990 r., przy czym udział paliw importowanych ma wzrosnąć 
ogółem 2 51 do 60%, w tym udział węgla importowanego z 33 do 58%. Każdy 
kraj będzie jednak posiiidał odmienne uwarunkowania i może prowadzić własna 
politykę energetyczni). Niewątpliwie Polska będzie dążyła do przyłączenia się 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i osiągnięcia zachodnich standardów 
życia, a dotyczyć to będzie również konsumpcji energii. Oznacza to konieczność 
bardziej efektywnego wykorzystania energii i zmian w strukturze nośników energii. 
Równocześnie z uwagi na wzrastający deficyt paliw, niezbędna będzie dywer-
syfikacja dosiaw energii z różnych źródeł, przy utrzymaniu, z uwagi na bezpie-
czeństwo energetyczne, możliwie dużego udziału własnych paliw tj. węgla 
kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego. 

6. Węgiel kamienny i brunatny stanowić lięd î w dalszym ciągu podstawę zaopatrzenia 
energetycznego Polski, aczkolwiek ich udział będzie się obniżał, przy równoczes-
nym wzroście dostaw i udziału gazu ziemnego, produktów naftowych, a w 
dalszych latach również przy rozwoju energetyki jądrowej. 
Jest to uzasadnione przede wszystkim względami bezpieczeństwa energetycznego 
i suwerenności narodowej oraz uwarunkowaniami społecznymi. Granice zastoso-
wania węgla powinny wynikać ze względów ekonomicznych i ekologicznych.. 

7. Zapotrzebowanie na węgiel kamienny do 2010 roku w Polsce charakteryzuje się 
stabilizacją na poziomie ok. 145 min t rocznie w waiiancie I (niskim) i na 
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I SZKOŁA 
GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI 

na temat: 
SYSTEM RYNKOWY: ekonomika, ochrona środowiska 

Celem Szkoły jest zaznajomienie kierownictwa zakładów górniczych z zasadami 
ekonomiki surowców mineralnycłi i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska 
w warunkach gospodarki rynkowe . 

Wykładowcami będą specjaliści z USA. 

W programie wykładów przewiduje się następujące tematy: 
podstawy ekonomiki surowców mineralnych, 
organizacja, struktura i funkcjonowanie rynków surowców mineralnych, 
czynniki określające funkcjonowanie rynków surowców mineralnych, 
elementy oceny efektywności przedsiębiorstw górniczych, 
planowanie i ocena inwestycji w górnictwie, 
problemy zaniedbań w ochronie środowiska, 
oszacowanie kosztów ochrony środowiska, 
technologie niskoodpadowe i redukujące emisje substancji szkodliwych, 
zarządzanie zasobami ludzkimi w przemysłach górniczych. 

Udział wykładowców z USA jest możliwy dzięki finansowemu wsparciu 
UNDP Umbrella Project 

Organizator: 

Centrum Postawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 

Koszt uczestnictwa: dla wpłat dokonanych: ~ do 30 kwietnia — 3.5 min zł. 
— po 30 kwietnia — 3.8 min zł. 

Termin zgłoszeń upływa 20 maja 1993 r. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 
Szkoła "SYSTEM RYNKOWY" 
CPPGSMiE PAN 
ul. Wybickiego 7 
31-261 Kraków 
skr. poczt. 765 

D o d a t k o w y c h in formacj i udzie la ją : dr inż. Wojc i ech Suwała i dr . inż. Lidia Gawlik 
le! (12) 36-11-00 w, 108 
fa \ ( i : ) 35 24 
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poziomie ok. 160 min t rocznie w wariancie II (wysokim), w tym na cele 
eksportowe ok. 25-30 min t. Podstawowym odbiorCii krajowym węgla kamiennego, 
wykazującym istotny wzrost potrzeb na to paliwo do wytwarzania energii ele-
ktrycznej i cieplnej, będzie energetyka zawodowa. 

8. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych niezbędne jest zapewnienie dalszej 
poprawy jakości węgla (podwyższenia w;irtości opałowej, obniżenie zawartości 
popiołu i siarki), w tym przede wszystkim miałów węgla energetycznego, prze-
znaczonych głównie dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. 

9. Przy wzmstajocym zapotrzebowaniu na węgiel ze strony krajów importerskich 
istnieje możliwość utrzymania (na korzystnych warunkach) obecności polskiego 
węgla na rynku międzynarodowym. Ponieważ podaż węgła na eksport u innych 
dostawców stale wzrasta, utrzymanie rynków zbytu wymaga spełnienia warunków 
(jak np. powiązania z odbiorcami o charakterze wieloletnim, rytmiczność w do-
stosowywaniu się do potrzeb odbiorców), które umacniają wiarygodność dostawcy 
wobec odbiorców zagranicznych. 

10. UdokuiTientowiine zasoby bilansowe węgla kamiennego w Polsce si} wystarczające 
m utrzymanie kilkudziesięcioletniej p"odukcji węgla na poziomie 145-160 mbi t rocznie. 

11. Istniejący potencjał wydobywczy, przy założeniu restmkturyzacji i działań proefe-
ktywnościowych, jak również realizacji niezbędnych inwestycji, pomimo konie-
czności likwidacji nieklóiych kopalń z uwagi na sczerpywanie zasobów 
i niekorzystne wyniki ekonomiczne, będzie w stanie zabezpieczyć dostawy węgla 
kamiennego w wysokości 150-160 min t, dla zaspokojenia zracjonalizowanych 
potrzeb odbiorców krajowych (ok. 120-130 min ton rocznie) oraz odbiorców 
zagranicznych (25-30 min t rocznie). 

12. Istnieje również ewentualna możliwość budowy nowych kopalń na obszarach 
perspektywicznych, których łączne docelowe zdolności wydobywcze wyniosłyby 
około 20 min t/r. Wymagałoby to jednak efektywnego rozwiązania problemów 
odsalania zmineralizowanych wód tych kopalń oraz działail związanych z poprawą 
stopnia udokumentowania złóż węgla kamiennego przez uintensywnianie prac 
geologiczno-badawczych oraz oUzymania niezbędnych środków finansowych na ich 
budowę i rozwiązanie ww. problemów. 

13. Porównanie wskaźnika udziału węgli koksowych w zasobach węgla kamiennego 
w Polsce (ok. 46%) oraz prognozowanych wielkości ich wydobycia ~ z jednej 
strony, a wielkości ograniczonego ich popytu krajowego i zagranicznego - z dru-
giej strony, wskazuje na powstanie znacznej nadpodaży tego typu węgla. Z tego 
względu należałoby dokonać pogłębionej analizy celowości i możliwości zwię-
kszenia. skali produkcji energetycznych mieszanek węglowych, w których zmeta-
morfizowane węgla typów 33 i 34 pełniły by rolę składników uszlachetniających. 
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14. Aktualnie podstawowym problemem wymagającym szybkiego uregulowania pra-
wnego jest stworzenie określonego systemu finansowania zadań proekologicznych. 
Aktualnie kopalnie węgla kamiennego ponoszą bardzo wysokie opłaty za korzy-
stanie ze środowiska. Proponuje się przyjęcie zasady, że kopalnie realizujące 
zadania proekologiczne powinny zatrzymywać w całości środki finansowe odpro-
wadzane za korzystanie środowiska, na realizację tych zadań proekologicznych 
(przy określonym czasie realizacji zadail). 

15. W opracowaniu GIzG podano również prognozę sytuacji w krajowym górnictwie 
węgla kamiennego wg tzw. wariantu który zakłada min. brak: skutecznych 
działań prowadzących do szybkiego „odłużenia" kopalń, możliwości proefektywno-
ściowych działań w zakresie procesu wydobywczo-przeróbczego, właściwych środków 
na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe. Przy takiej prognozie, zakładającej nie-
dopuszczalny, ale realny scenariusz funkcjonowania górnictwa, będący w gruncie 
rzeczy ekstrapolacją rezultatów stworzonej sztucznie (przez obowiązujący od pmwie 
3 lat system rozliczeń finansowych) dramatycznej sytuacji ekonomicznej kopalń, 
wydobycie węgla kamiennego obniżyłoby się do poziomu ok. 92 min t w 2010 
roku, co wymagałoby zaimportowanie ok. 25-40 min t węgla, przy równoczesnej 
całkowitej rezygnacji z eksportu polskiego węgla (ewentualnie import ok. 35-50 min 
t węgła energetycznego i eksport 10 min t węgla koksowego). 

16. Jednostkowy koszt wydobycia węgla kamiennego w Polsce jest obecnie przeciętnie 
znacznie niższy (o ponad 30%) od kosztu zakupienia węgla importowanego 
w porcie polskim. Według wstępnej i szacuiikowej analizy koszt 1 tony węgla 
kamiennego może wzrastać w tempie ok. 1,8% średniorocznie (w cenach stałych). 

17. Według wstępnej i szacunkowej analizy, ceny zbytu węgla kamiennego obniżono 
0 ok. 10-15% w stosunku do cen importowych mogłoby zapewnić pokrycie 
przeciętnych kosztów wydobycia węgla, zapłacenia podatków i dywidendy oraz 
środki na rozwój górnictwa węglowego. 
Zagadnienie to wymaga bardziej szczegółowej i wnikliwej analizy, przeprowadzonej 
dla poszczególnych kopalń, w oparciu o wyniki II etapu programów proefektyw-
nościowych restrukturyzacji kopalń. 

18. Niezwykle istotnym problemem jest sposób przejścia z obecnego krytycznego 
stanu ekonomiczno-finansowego kopalń do modelu docelowego oraz zaprogra-
mowania tzw. „ścieżki cenowej" dla węgla kamienengo (również dla innych 
nośników energii), z uwzględnieniem skutków i sprzężeń zwrotnych dla gospodarki 
narodowej. Postuluje się opracowanie w tym zakiesie szczegółowego i konse-
kwentnego programu działań. 

19. Uznając za uzasadnioną likwidację niektórych kopalń trwale nierentownych 
1 posiadających wyczeipane zasoby węgla, należy zwrócić uwagę na konieczność 
dokonywania każdorazowo oddzielnej analizy techniczno-ekonomicznej i finan-
sowej. W oparciu o taką wszechstronną analizę mogą być podejmowane decyzje 
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o postawieniu danej kopalni w stan likwidacji i ustalenia harmonogramu działań. 
Równocześnie trzeba zwrócić uwagę na konieczność subwencji podmiotowycli 
dla likwidowanycłi kopalń oraz problemy społeczne. 

20. Traktując prognozowanie perspektywicznego rozwoju gospodarki energetycznej 
jako proces ciągły, postuluje się kontynuowanie tych prac w zakresie górnictwa 
węgla kamiennego, w celu rozpatrzenia występujących prolemów, dostosowania 
podejmowanych decyzji i działań do zmieniających się uwarunkowań zewnętrz-
nych i wewnętrznych oraz zaproponowania możliwie optymalnych rozwiązań. 
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Aleksander Szpilewicz 

Górnictwo węgla kamiennego aktualia 
i rola w przyszłości 

Bliski dzień Barburki pobudza do przemyśleń i refleksji. Uzależnienie polskiej 
gospodarki od węgla kamiennego jest unikalne. Na węglu kamiennym opiera się w 2/3 
produkcja energii elektrycznej, 4/5 ciepła przemysłowego i domowego, cała wytapiana 
stal, cement, poki-ewne materiały budowlane i niemal całość cukru. 

Węgiel kamienny decyduje o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Zdrowy rozsadek 
dyktuje konieczność respektowania żywotnych interesów przemysłu węglowego i wy-
chodzenia im naprzeciw. Nakłada jednak na górnictwo przymus stabilizacji kosztu węgła 
na nieprzekj'aczałnym, zdolnym do udźwignięcia poziomie. Rzecz w niskim koszcie 
energii finalnej (czystej) w sferze użytkowania. 

Niski koszt eiiergii - lokoiTioiywq rozwoju. Problem sprowadza się do postrzegania 
elementarnego zwiqzku pomiędzy produktem krajowym brutto (PKB), konsumpcja (K), 
inwestycjami (I) oraz saldem zewnętrznych zobowiązań (S), wynikających z wymiany 
towarowej i ew. spłat zadłużenia. 

PKB = K + I + S 

Każda składowa zawiera komponent energetyczny (e) i poza-energetyczny (p). Wysoki 
koszt energii (Ke) ogranicza możliwości zwiększania dochodu (PKB) i uszczupla środki 
na konsumpjcę poz;ł-energetyczna (Kp) co ilustruje zapis: 

Ke = PKB - Kp - I - S 

Niski koszt energii wiąże się z koniecznością ponoszenia oki*eślonych nakładów na 
kompleks energetyczny (le). Wysoki poziom odnośnych nakładów ogranicza możliwości 
inwestowania w obszai^ach pozaenergetycznych. (Ip): 

le = PKB - K - Ip - S 

Inwestycje energetyczne w szerokim lego słowa znaczeniu - pozyskiwania i prze-
twarzania paliw oraz użytkowania energii finalnej („czystej") moga zadziałać pozytywnie 
jeśli wybór działań jest trafny a czas gestacji krótki liadź negatywnie, gdy wybór 
nietrafny a realizacja ślamaziuna. Pierwszy wariant prowadzi do spadku konsumpcji 
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energetycznej (energochłonności docłiodu) warunkując trwały wzrost produktu krajowego, 
drugi wywołuje skutek przeciwny, recesję i inflancję. 

Historia węglem pisana. Z odległej perspektywy widać lepiej. Przywołajmy garść 
faktów w trzech reprezentatywnych latach określających: finisz planu 6-letniego (1955), 
optymalny rok „przerwanej dekady" (1973) i szacunkowe wyniki roku bieżącego (1992). 
Wymowa faktów jest jednoznaczna. 

Po piewsze - spada wydobycia a rośnie pracochłonność co ilustruje porównanie: 
1955; wydobycie 95 mt; zatrudn. 170 tys.; wydajn. 500 t/zatr. rok 
1973; wydobycie 156 mt; zatrudn. 340 tys.; wydajn. 460 t/zatr. rok 
1992; wydobycie 135 mt; zatrudn. 340 tys.; wydajn. 400 t/zatr, rok. 

Po diDgie - spada popyt wewnętrzny i zmienia się jego struktura coraz bardziej 
uzależniona od zużycia w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, czego 

1955; zużycie krajowe 7l/mt, w tym elektrownie 10; koksownie 13; pozostali 48; 
1973; zużycie krajowe 120 mt, w tym elektrownie 32; koksownie 24; pozostali 64; 

>- 1992; zużycie krajowe 108 mt; w tym elektrownie 43; koksownie 13; pozostali 52; 

^ Po trzecie - kurczy się udział węgla kamiennego w bilansie energii pierwotnej 
dostarczanej (EPD); beneficjentami sa: węgiel bruntany jako tańsze i elastyczniejsze 
podażowo paliwo prądotwórcze a także ropa naftowa: gaz ziemny jako nośniki o 
wyższej zdolności kreowania dochodu, czego ilustracją: 

1955: udział węgla kamiennego 94,7; bruntanego 0,8%, ropy naftowej 3,4%, 
gazu ziemnego 1,1%; 
1973: udział węgla kamiennego 73,5%; brunatnego 7,1%; ropy naftowej 12,8%, 
gazu ziemnego 6,6%; 
1992: udział węgla kamiennego 63,7%; brunatnego 13,1%; ropy naftowej 14,4%, 
gazu ziemnego 8,8%. 

Po czwarte - rośnie koszt wydobycia a rosnący opór natury rzutuje nadproporcjonalnym 
wzrostem kosztów robocizny; ilustracją koszt loco kopalnia w porównywalnych 
okresach (styczeń-wrzesień): 

1990: koszt 183,9 tys. zł/t, w tym wynagrodzenia; ubezp. społ. 66,7; 
1973: koszt 312,0 tys. zł/t, w tym wynagrodzenia; ubezp. społ. 119,5; 
1992: koszt 420,6 tys. zł/t. w tym wynagrodzenia; ubezp. społ. 197,4; 

i odpowiednio udziały kosztu robocizny: 36% - 38% - 47%. 

Po piąte - ceny zbytu węgla (od stycznia 1992 r. zwolnione od kontroli) nie mają 
pokrycia w koszcie; stąd nadal ujemny wynik finansowy brutto, czego ilustracją 
porównywalne okresy jak uprzednio: 

1990: wynik na sprzedaży minus 7,3 bn zł. tj. minus 69,3 tys./t i koszt 1604 
zł na tys, zł sprzedaży; 
1991: wynik na sprzedaży minus 5,1 bn zł tj. minus 49,4 tys.zł/t i koszt 1188 
na lys. zł sprzedaży; 
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1992: wynik na sprzedaży minus 5,3 bn zł tj. minus 56 tys. zł/t i koszt 1153 
zł na tys. zł sprzedaży przy średniej cenie zbytu loco kopalnia nominalnej oraz 

V 

przeliczonej kursem walutowym odpowiednio: 
tys. zł/tonę: 116,6 - 262,6 - 364,6 
USD/tonę: 12,3 - 22,8 - 27,0 . 
USD/Gigadżul 0,53 - 0,97 - 1,15 

Po szóste - kurczy się eksport i spadają ceny transakcyjne mierzone odniesieniem 
ceny węgla (tona) do cen ropy naftowej (baryłka): 

1955: eksport 24 mt w tym dolarowy 12 mt; cena 10 USD/t ropa naftowa 
2 USD/bar; relacja węgiel/ropa = 5 
1973: eksport 36 mt. w tym dolarowy 22 mt; cena 8 USD/t ropa naftowa 
2 USD/bar; relacja węgiei/ropa = 4 
1992: eksport 20 mt w tym dolarowy 20 mt; cena 48 USD/t ropa naftowa 
20 USD/bar; relacja węgiel/ropa = 2,4. 

Udział Polski w międzynarodowym handlu węglem spada. Przyczyna agresywna 
polityka „tygrysów" z tanimi złożami odkrywkowymi czego ilustracja: 

1973 eksport morski 150 mt; USA 44, Kanada 10, Australia 25; RPA zero, 
Kolumbia zero; udział Polski 15% 
1991 eksport morski 360 mt; USA 99, Kanada 34, Australia 120; RPA 48, 
Kolumbia 15; udział Polski 5%. 

Potencjał eksportowy „tygrysów" przekracza globalny popyt wszystkich importerów 
i tygrysy uruchamiają wg miarodajnych infomacji nowe zdolności wydobywcze: Aastralia 
16 mt, RPA 10 mt, Kolumbia 16 mb, Indonezja (nowy partner) 18 mt. 

Po siódme - rachuby na odczuwalny wzrost popytu sa płonne; regulatorem będzie 
nadał zdolność podażowa i cena ropy naftowej oraz ofensywny pochód gazu ziemnego 
jako paliwa prądotwórczego; dekoniunktura hutnictwa żelaza opartego o wytop stali 
z rudy ma charakter nieodwracalny a spadek popytu na węgiel kamienny jest 
nieunikniony; naturalnym rynkiem polskiego węgla jest Zachodnia Europa z ele-
ktrowniami przywykłymi do jego spalania a tu chłonność jest ograniczona o czym 
liczby (w mt): 

1973 1991 

OECD Europa wydobycie 289 199 

import ogółem 56 159 

z Polski 20 16 

w tym: energetyczny 12 13 

koksowy 8 3 
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Eksport jest na granicy samofinansowania. Koszt frachtu, przeładunków i opłat 
portowych „waży" udziałem 35% efektywnego kosztu węgła eksportowego; ceny transak-
cyjne w pierwszym półroczu br. wyniosły 49 USD/t (1,75 USD za Gigadżul); stabilizacja 
kosztu wydobycie jest imperatywem utrzymania trwałej zdolności eksportowej. 

Po ósme - Opór natury tężeje a spadek wydobycia - bez dalszej eskalacji kosztu 
- nieuchronny; rzecz w dalekoidqcym „odwęgłeniu" ekonomicznych zasobów; ilustruje 
to porównanie wydobycia w śłąskich zagłębiach: 

okres 1750 - 1913; 1,1 mld ton, 
okres 1914 - 1945; 1,9 mld ton, 
okres 1946 - 1990; 6,0 mld ton, w tym: 1946/1960 - 1,29, 1961/1975 - 2,00; 
1976/1990 - 2,78: 

W ekonomicznych zasobach prześwituje dno. Strukturę wieku kopalń cechuje dłu-
gowieczność: 

wiek powyżej 100 lat - 20 kopalń z udziałem wydobycia 32% 
wiek 100-45 lat - 28 kopalń z udziałem wydobycia 26%, 
wiek poniżej 45 lat - 22 kopalnie z udziałem wydobycia 42%. 

Opór natury tężeje w miarę przechodzenia na głębsze poziomy, coraz cieńsze 
i bardziej zanieczyszczone pokłady; nie pomogło rosnące zaangażowanie kapitału, tech-
nicznego uzbrojenia i żywej pracy. 

Sprawdziły się kopalnie inwestycyjne pierwszej generacji oddane do ruchu przed 
1960 n; dotycz;] one 8 kopalń (Wesoła, Ziemowit, Jaworzno, Nowy Wirek, Julian, 
Halemba, Porąbka, 1. Maja); ich zdolność projektową (123 tys.t/dobę) wykorzystuje się 
mimo recesji w 81%. 

Gorzej wypadły inwestycje drugiej generacji; dotyczą 14 kopalń o łącznej zdolności 
projektowej 216 tys. t/dobę; okres zamrożenia środków wydłużył się do 10-15 lat; 
zdolność projektowa jest z reguły nieosiągalna; wynosi aktualnie 65%. Chlubnym 
wyjątkiem jest - po trudnym okresie udostępniania zasobów - kopalnia BOGDANKA. 

Tu udało się znacząco podnieść wydobycie i wydajność w przeliczeniu na zatru-
dnionego i zdobyć trwały rynek zbytu u odbiorców na tzw. „ścianie wschodniej". 

Nakładów kapitałowych „na węgiel" nikt dotąd nie policzył w czytelnej relacji -
np. w odsetku PKB. 

Rzecz nie tylko w nakładach bezpośrednich lecz towarzyszących (zaopatrzenie w 
stal, energię, transport, mieszkania) i oprocentowaniu zamrożonego kapitału. 

Po dziewiąte - uzależnienie od węgla musi ulec redukcji; nieodzowne jest silniejsze 
nasycenie ropą naftową i gazem ziemnym; związek między strukturą paliwową a 
zdolnością trwałego podnoszenia dochodu jest oczywisty o czym świadczy poró.vvnanie: 
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OECD EUROPA POLSKA 

1973 . 1990 1973 1990 

En. Pierw. Dostarczona 
(EPD> mtp.u. 

1639 1911 131 146 
t 

węgiel (kam. i brun.) % 21,2 19,3 80.6 77,5 

ropa naftowa % 
• ' 

62,2 44,0 12,8 13,2 

gaz ziemny % 10,3 16,6 6.6 9,3 

Zużycie na mieszkańca typuA^a 4,33 4,58 3,93 3,85 

Produkt kraj. brutto (PKB) mld (1985) 
USD 

2238 3440 105* 112* 

Energodilonność PKB (1985) USD/kg p.u. 0,70 0,56 1,25* 1,31* 

Dynamika 1973-1990 %/rok 

Prod. kraj. bmtto 2,3 

En. pierw, dostarczona 0.9 

w tym: węgiel (kam. 1 brun.) 0,4 

ropa naftowa - 1 , 0 

gaz ziemny 3.7 

energia elektr, wytworzona 2,9 

Źródło: OECD - Coal Iiifoniialion 1992: * Polska - ocena własna 

Po dziesiąte - dość biadolenia i inwektyw; zm'zuly pod adresem kolejnych Rządów 
o mafyną grę obliczona na zniszczenie górnictwa sq bezpodstawne; trudności rodzą 
się z nawyku równego dzielenia biedy, sztuczne przedłużanie życia „beznadziejnych"' 
dzieje się kosztem silnego trzonu kopalń zdrowych. 

Co dalej? Węgiel nadal paliwem strategicznym - wymaga 
wsparcia 

Wbrew pesymistycznym ocenom ostatnie trzylecie nie zostało zmai'nowane. Inflacyjne 
oddziaływanie rosnącego kosztu i cen węgla zostało zahamowane. 

Kopalnie do niedawna beznadziejne zdrowieją kondycyjnie - przykładem Janina, 
Gliwice, Bogdanka. Odbiorcy odczuwają wyraźną poprawę jakości węgla. 

Umacnia się inspirująca i moderująca rolą Paiistwowej Agencji Węgla Kamiennego 
w stymulowaniu działań dostosowawczych. 

Dojrzewa świadomość nieuchronnej likwidacji węgla dolnośląskiego i kopalń górno-
śląskich ogołoconych z zasobów. 

Obecnego stanu zatrudnienia nic wyżywią wpływy za malejącą spradaż węgla. 
Krajowy popyt ustabilizuje się na poziomie ok. 90 mt (elektrownie 45, koksownie 10, 
pozostali odbiorcy 35). Samofinansujący się eksport nie przekroczy baiueiy 20 mt, 
a wydobycie 110 mt. 
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yy 

Górnictwo musi się odchudzić tonażowo i załogowo. Strategiczna rola węgla pozostanie 
jedniik nie zacłiwiana. Węgiel kamienny będzie nadal głównym paliwem prądotwórczym. 

Skutki nawet tylko kilkugodzinnej przerwy elektrycznego zasilania w skali wielkiego 
miasta - nie mówiąc o kraju - sa niewyobrażalne. Przedsmakiem pamiętny „blackout 
z lat 60-tych w nowojorskim systemie zasilania z setkami tysięcy uwzięzionych w wa-
gonach kolei podziemnej i windach wieżowców, w mieszkaniach z wyłączoną klimatyzacja 
i w zatorach samochodowych (paraliż ulicznej sygnalizacji świetlnej) przy akompania-
mencie tłuczonych przez przestępcze elementy szyb w domach towarowych. 

Na węglu kamiennym nadal wytwarzać się będzie ponad 50% energii elektrycznej. 
Węgiel ma czysta hipotekę finansową. Księga wydatków i wpływów jest otwarta 
i przeji-zysta. Zamknie się w bieżącym roku niedoborem 13 bln zł, przy dynamice 
tegorocznego kosztu niższej od stopy inflancji. 

Dojrzewa proces przekształcania kopalń w jednoosobowe spółki skarbu państwa 
i kolejnej komercjalizacji w układzie holdingowych spółek. Ułatwi to skoordynowana 
gospodarkę złożami, selekcję poziomów wydobywczych wg kryterium kosztu, likwidację 
filarów szybowych, przerzut technicznego uzbrojenia i załóg z kopalń wymierających 
do zdrowych. 

Węgiel kamienny jest przyparty do ściiiny bariera cenowa. Jest nia cena transakcyjna 
skorygowana o różnice jakościowe, koszt przewozu i przeładunku. 

Przepisy prawne Wspólnoty Europejskiej uniemożliwiają wprowadzenie bai'ier celnych 
chroniących pn:ed konkurencja węglowych tygrysów. Nawrót bezpośredniego dotowania 
węgla grozi retorsjami antydopingowym! GATT z fatalnymi skutkami dla eksportu. 

Krajowe złoża węglowodorów sa marginalne - środki na import ropy i gazu musza 
się znaleźć. Węgla importować nie musimy i nie będziemy. Racja stanu nakazuje 
samowystarczalność w tym p(xlmiocie. Koszty gospodarczej przebudowy sa nierówno-
miernie rozłożone. Górnictwo „czanie" boryka się z trudnościami. 

Beneficjantami sa główni użytkownicy węgla- elektroenergetyka i ciepłownictwo. 
Pożywka ich tegorocznych zysków jest eskalacja urzędowych cen energii elektrycznej 
i ciepła. Rachunek kosztów jest zagmatwany i nieprzejrzysty. Prezentuje się tylko wynik 
końcowy bez klarownego rozbicia na koszt wytwarz:inia. przesyłania, dystrybucji i obsługi 
odbiorców. Każdy z uczestników tego procesu jest monopolista a to rodzi wynaturzenia 
i inercję. 

Wynaturzeniem jest jawna asymetria między kosztem podstawowego paliwa (węgla) 
a finalnego produktu (elektryczność, ciepło) dostarczonego odbiorcom. Propozycja: koszty 
zmienne - slale jest zdeformowana. Odbiorcy płaca za „gotowość dostawy" w stopniu 
nieporównywalnie wyższym niż w innych krajach. Tu proces oczyszczający jeszcze się 
nie rozpoczął. Parasolem ochronnym jest hasło „dochodzenia do cen światowych". 

Węgla nie wolno wystawić na pastwę sil rynkowych - nieodzowny tu wkład działań 
interwencyjnych - wspomagających. Górnictwo należy uwolnić od dywidendy. Należy 
je wesprzeć opodatkowaniem energii elektrycznej „złotówka węglowa". Wpłaty uiszczane 
na ochronę środowiska powinny się znaleźć w dyspozycji wyspecjalizowanych przed-
siębiorstwach utylizacji zbędnego mienia i sanacji gruntów kopalnianych kopalń likwi-
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dowanych. Tą droga stworzy się front pracy dla zwalnianych i dopływ środków za 
dzierżawę bądź sprzedaż pokopalnianych nieruchomości. Wszystko to pod warunkiem 
stabilizacji kosztu węgla na tegorocznym poziomie. 

Kluczem do wzrostu wydajności - bez zwiększenia uciążliwości będzie koncentracja 
wydobycia na ścianach i poziomach optymalnie dogodnych. Można będzie wprowadzić 
skrócony czas pracy przez system przekazywania zmian na stanowiskach pracy dołowej 
w miejsce dostosowywania go do grafiku kursowania środków komunikacji publicznej. 

Przyszłość węgla nie musi byc czarna! 

Załączniki 

źródło: A. Szpilewicz - PolaJid Naflional Energy Oytlook 1992; Los Gatos - California; 
October 1991. 

POLAND: ALL ENERGY TRANSFORMATIONS - LOSSES AND EFFICIENCY 

Year 
Total inpiit To tal net injiut 

Difference: 
net output - inpul 

Net 
efficiency: 

net output X 
100% 

Year 

PJ mtce PJ mtce PJ mice iuput 

1946 208.2 7.1 113.4 3.9 3.2 54.5 

1947 248.8 8.5 145.3 5.0 103.4 3.5 58.4 

'948 285.3 9.7 166.4 5.7 118.9 4.1 58.3 

1949 319.5 10.9 188.8 6.4 !30.7 4.5 59. i 

1950 336.3 11.5 197.5 6.7 138.7 4.7 58.7 

1951 365.2 12.5 212.7 7.3 152.4 5.2 58.3 

1952 434.8 14.8 251.6 8.6 U 3 . 2 6.3 57.9 

1953 479.2 16.4 274.1 9.4 205.2 7.0 57.2 

1954 530.6 IS.l 298.6 10.2 232.0 7.9 56.3 

1955 617.5 21.1 349.0 11.9 268.5 9.2 56.5 

1956 655.5 22.4 370.4 12.6 285.1 9.7 56.5 

1957 691.0 23.6 390.3 13.3 300.7 10.3 56.5 

1958 718.5 24.5 403.7 13.8 314.8 10.7 56.2 

1959 769.7 26,3 427.1 14.6 342.5 11.7 55.5 

1960 826.8 28.2 449.4 15.3 377.4 12.9 54.4 

1961 886.7 30.3 482.1 16.5 404.6 13.8 54.4 

1962 951.8 32.5 523.0 17.8 428.8 14.6 54.9 

1963 1021.8 34.9 560.0 19.i 461.8 15.8 54.8 

1964 1093.1 37.3 601.0 20.5 492.1 16.8 55.0 

1965 1200.0 41.0 672.3 22.9 527.7 18.0 56.0 

162 Tom 1 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

Year 
To tal inpul Total net input 

DilTerence: 
net output - input 

Net 
efficłciicy: 

net output X 
100% 

Year 

PJ mtce PJ mtce PJ mtce input 

1966 1255.5 42.9 709.2 24.2 546.4 18.6 56.5 

1967 1319.9 45.0 750.3 25.6 569.7 19.4 56.8 

1968 1460.9 49.9 84X3 28.9 613.6 20.9 58.0 

1969 1558.1 53.2 914.9 31.2 643.2 22.0 58.7 

1970 1676.4 57.2 953.8 32.6 722.6 24.7 56.9 

1971 1789.9 61.1 1017.9 ?A.7 771.9 26.3 56.9 

1972 1940,0 66.2 1118.7 38.2 821.3 28.0 57.7 

1973 2084.4 71.1 1193.0 40.7 891.4 30.4 57.2 

1974 2176.4 74.3 1224.6 41.8 951.8 32.5 56.3 

1975 2370.5 80.9 1327.9 45.3 1042.6 35.6 56.0 

1976 2564.7 87.5 1455.5 49.7 1109.2 37.9 56.8 

1977 2718.6 92.8 1525.5 52.1 U93.1 40.7 56.1 

1978 2848.3 97.2 1599.4 54.6 1249.0 42.6 56.2 

1979 2870.7 98.0 1593.1 54.4 1277.6 43.6 55.5 

1980 2926.9 99 » 1585.4 54.1 1341.5 45.8 54.2 

1981 2624.9 89.6 1418.9 48.4 1206.0 41.2 54.1 

1982 2628.9 89.7 1403.7 47.9 1225.2 41.8 53.4 

1983 2708.6 92.4 1408,3 48.1 1300.4 44.4 52.0 

1984 2823.9 96.4 1437.7 49.1 1386.2 47.3 50.9 

1985 2873.5 98.1 1447.9 49.4 1425.5 48.7 50.4 

1986 2930.8 100.0 1470.8 50.2 1460.1 49.8 50.2 

1987 3038.6 103.7 1515.9 51.7 1522.7 52.0 49.9 

1988 301J.7 102.8 1520.7 51.9 149i.O 50.9 50.5 

1989 2980.5 101.7 1510.7 51.6 1469.8 50.2 50,7 

1990 2591.0 88.4 1350.8 46.1 1240.2 42.3 52.1 

POIAND: THERMAL POWER PLANTS NET EFFiClENCY 

Year LipLit'lhemiaJec|uiv. Net output PJ Net efficiency 

PJ nitce electricity dislrict łx;al T O T A L %% 
1 9 3 4 5 6=4+5 7=6:2 

1946 61.2 2.1 7.5 0 7.5 12.2 

1947 74.0 0 S 
w * 9.1 0 9.1 12.2 

1948 82.0 2.8 lO.I 0 10.1 12.3 

1949 88.8 3.0 11.3 0 11.3 12.7 

1950 104.8 3.6 14.2 0 14.2 13.5 

1951 118.8 4.1 16.8 0 16.8 14.2 

1952 138.8 4.7 ' 19.6 0 19.6 14.1 

1953 5.4 23.9 1.8 25.7 16.1 

1954 181.6 6.2 28.1 2.5 30.6 16.9 
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Year Tiiput-themialeqiiiv. Net output PJ Net efficicncy 

PJ nitce «lectricity dislrict beat TOTAL %% 

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6:2 

1955 206.4 7.0 34.1 3.3 37.4 18.1 

1956 232.4 7.9 39.3 4.3 43.6 18.7 
1957 248.4 8.5 42.7 4.7 47.4 19.1 
1958 265.2 0.1 47.7 6.2 53.9 20.3 

1959 294.0 10.0 54.1 9.0 63.1 21.5 
1960 327.5 11.2 61.4 13.0 74.4 21.1 
1961 361.4 12.3 70.5 16.7 87.2 24.1 

1962 391.4 13.4 78.7 21.7 100.4 25.6 

1963 426.3 14.5 85.2 26.7 111.9 26.3 

1964 468.7 16.0 96.3 31.6 128.0 27.3 
1965 498.9 17.0 106.1 38.3 144.4 29.0 
1966 535.4 18.3 115.7 41.6 157.3 29.4 
1967 566.0 19.3 125.0 48.2 173.3 30.6 

1968 617.4 21.1 136.5 58.5 195.1 31.6 

1969 6S0.0 23.2 149.4 69.9 218.9 32.2 
1970 732.1 25.0 158.5 75.3 233.7 31.9 
1971 795.8 27.2 171.1 88.0 259.7 32.6 

1972 862.2 29.4 189.5 102.6 292.1 33.9 

1973 948.1 32.4 213.2 114.1 327.3 34.5 
1974 1009.3 34.4 232.3 118.6 350.9 34.8 
1975 1100.3 37.6 249.2 128.1 377.3 34.3 

1976 1192.6 40.7 267.1 150.5 417.6 35.0 
1977 1268.2 43.3 280.5 157.3 437.8 34.5 
1978 1372.5 46.8 296.2 181.1 477.3 34.8 
1979 1409.2 48.1 299.9 196.9 496.7 35.2 
1980 1491.2 50.9 307.6 216.7 524.3 35.2 
1981 1376.2 47.0 297.7 201.2 498.9 36.2 
1982 1409.6 48.1 307.1 199.5 506.5 35.9 
1983 1484.9 50.7 315.3 204.2 519.5 35.0 
1984 1620.5 55.3 347.0 225.2 572.1 35.3 

1985 1676.0 57.2 352.3 240.6 592.9 35.4 
1986 1713.2 58.5 358.8 238.0 596.8 34.8 
1987 \194A 61.2 370.2 259.2 629.4 35.1 
1988 1750.4 59.7 36'-). 0 252.0 621.0 35.5 

1989 1727.2 58.9 378.6 237.6 616.2 35.7 
1990 1536.4 52.4 359.4 234.0 593.4 38.6 
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FUEL OUTPUT IN POLAND, 1946-1990 
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1946 47.3 1.4 0.149 0 0 .U7 U09.1 37.9 98.1 1.0 0.5 0 0.4 
1947 59.1 4.8 0.145 0 0.127 1408.0 48.1 96.5 2.7 0.4 0 0.4 
1948 70.3 5.0 0.140 0 0.137 1667.4 56.9 97.0 2.4 0,3 0 0.3 

1949 74.1 4.6 0.136 0 0.147 1751,9 59.8 97.3 2.1 0.3 0 0.3 

1950 78.0 4.8 0.183 0 0.162 1845.4 63.0 97.2 2.1 0.3 0 0.4 

1951 82.0 4.9 0.277 0 0.165 194! .7 66,3 97.1 2.0 0.5 0 0.3 

1952 84.4 5.1 0.313 0 0.170 1999.9 68.3 97.1 2.0 0.5 0 0.3 

1953 88.7 5.6 0.319 0 0.175 2103.2 71.8 97.0 2.1 0.5 0 0.3 

1954 91.6 5.9 0.358 0 0.180 2173.9 74.2 96.9 2.2 0.6 0 0.3 
1955 94.5 0.6 0.393 0 0.180 2199.4 75.1 98.8 0.2 0.6 0 0.3 
1956 95.1 6.2 0.435 0 0.180 2259.5 77.1 96.8 2.2 0.7 0 0.3 
1957 94.1 5.9 0.418 0 0.185 2233.7 76.2 96.9 2.1 0.7 0 0.3 

1958 95.0 7.5 0.382 0 0.190 2266.2 77.3 96.4 2.6 0.6 0 0.3 

1959 99.1 9.2 0.418 0 0.195 2375.5 81.1 95.9 3.1 0.6 0 0.3 
1960 104.4 9.3 0.541 0 0.194 2502.5 85.4 96.0 3.0 0.8 0 0.3 

1961 106.6 10.4 0.722 0 0.203 2568.6 87.7 95.5 3.2 1.0 0 0.3 

1962 109.6 11.1 0,791 0 0.202 2645.6 90.3 95.3 3.4 1.0 0 0,3 

1963 113.1 15.3 0.945 0 0.212 2765.5 94.4 94.1 4.4 1.2 0 0.3 
1964 117.3 20,3 1.180 0 0.282 2913.2 99.4 92.6 5.6 1.4 0 0.4 

1965 118.8 22.6 1.312 0 0.339 2973.0 101.5 91.9 6.1 1.5 0 0.5 
1966 122.0 24.5 1.290 0 0.400 3063.6 104.6 91.6 6.4 1.5 0 0.5 

1967 123.9 23.9 1.463 0 0.450 3110.6 106.2 91.6 6.1 1.6 0 0.6 
1968 128.6 26.9 2.402 0 0.475 3276.5 111.8 90.3 6.6 2.6 0 0.6 

1969 135.0 30.8 3.672 0 0.439 3497.9 119.4 88.8 7.0 3.7 0 0.5 
1970 140.1 32.8 4.962 0 0.424 3675.8 125.5 87.7 7.1 4.7 0 0.5 
1971 145.5 34.5 5.062 0.102 0.395 3818.3 130.3 87.6 7.2 4.6 0.1 0.4 
1972 150.7 38.3 5.002 0.599 0.347 3975.4 135.7 87.2 7.7 4.4 0.4 0.4 

1973 156.6 39.2 5.015 0.796 0.392 4126.1 140.8 87.3 7.6 4.3 0.5 0,4 
1974 162,0 39.6 4.897 0.631 0.549 4251.8 145.1 87.6 7.5 4.0 0.4 0.5 
1975 171.6 39.9 4,625 1.150 0.552 4478.1 152.8 88.1 7.1 3.6 0.6 0.5 
1976 179.3 39.3 4.614 1.868 0.455 4663.3 159.2 88.4 6.7 3.5 1.0 0.4 
1977 186.1 40.7 4,345 1.59S 0,364 4835.2 165.0 88.5 6.7 3.1 1.3 0.3 
1978 192.2 47.8 4.116 3.500 0,355 5045.6 172.2 87.6 7.6 2.9 1.7 2.3 
1979 201.0 38.1 3.239 3.648 0.331 5142.3 175.5 89.9 5.9 2.2 1.7 0.3 
1980 193.1 36.9 2.485 3.386 0.329 4918.2 167.9 90.3 6.0 1.8 1.7 0.3 
1981 163.0 35.5 2.140 3.671 0.315 4208.9 143.6 89.1 6.7 1.8 2.1 0.3 
1982 189.3 37.5 1.604 3.400 -0.241 4801.5 163.9 90.7 6,2 1.2 1.7 0.2 
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1983 191.1 42.5 1.397 3.640 0.210 4880.2 166.6 90.1 7.0 1.0 1.8 0.2 
1984 191.6 50.4 1.760 3.925 0.189 4973.5 169.7 88.6 8.1 1.2 1.9 0.2 
1985 191.6 57.7 1.734 4.203 0.194 5037.9 171.9 87.5 9.2 1.2 2.0 0.2 
1986 192.1 67.2 1.540 3.897 0.167 5110.2 174.4 86.5 10.5 1.1 1.8 0.1 
1987 193.0 73.2 1.494 3.774 0.149 5173.6 176.6 85.8 11.3 1.0 1.8 0.1 
1988 193.0 72.0 1.527 3.750 0.160 5165.0 176.3 85.9 11.2 1.0 1.7 0.1 
1989 177.6 71.8 1.680 3.243 0.159 4802.4 163.9 85.1 12.0 1.2 1.6 0.1 
1990 147.6 67.6 1.260 2.621 0.162 4049.2 138.2 83.8 13.4 1.1 1.6 0.2 

Source - AUTHORS DATA BASE 

CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY IN POLAND, 1946-1990 
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1946 33.7 0.2 0.307 0.19 0 795.9 27.2 97.4 0.2 1.6 0.8 0 
1947 41.1 0.6 0.367 0.20 0 972.0 33.2 97.3 0.5 1.5 0.7 0 

1948 45-5 0.7 0.447 0.20 0 1077.4 36.8 97.1 0.5 1.7 0.6 0 

1949 47.3 1.0 0.497 0.21 0 1123.5 38.3 96.8 0.7 1.8 0.6 0 
1950 51.4 1.0 0.605 0.26 0 1224.2 41.8 96.6 0.7 2.0 0.8 0 
1951 56.0 1.1 0.645 0.38 0 1336.4 45.6 96.4 0.7 2.0 1.0 0 

1952 59.9 1.1 0.825 0.42 0 1435.1 49.0 96.0 0.6 2.4 1.0 0 

1953 64.3 1.4 1.025 0.44 0 1547.5 52.8 95.6 0.7 2.7 1.0 0 
1954 67.2 1.5 1.170 0.49 0 1622.7 55.4 95.3 0.7 3.0 1.1 0 
1955 70.3 1.9 1.400 0.53 0 '708.1 58.3 94.7 0.9 3.4 1,1 0 
1956 75.9 1.7 1.506 0.57 0 1841.0 62.8 94.8 0.7 3.4 l . l 0 
1957 81.0 1.8 1.745 0.59 0 1969.5 67.2 94.6 0.7 3.6 1.0 0 
1958 79.4 2.3 1.789 0.63 0 1939.9 66.2 94.1 0.9 3.8 1.1 0 

1959 84.3 3.5 1.970 0.64 0 2070.1 70.7 93.7 1.4 3.9 1.1 0 
1960 88.1 3.8 2.118 0.78 0 2170.9 74.1 93.3 1.4 4.0 1.3 0 
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1961 91.4 4.5 2.469 0.99 0 2274.2 77.6 92.4 1.6 4.5 1.5 0 

1962 94.0 5.4 2.838 1.08 0 2359.3 80.5 91.6 1.8 4.9 1.6 0 

1963 98.4 9.6 3.367 1.25 0 2521.8 86.1 89.7 3.0 5.5 1.7 0 
1964 100.4 14.9 3.835 1.48 0 2637.3 90.0 87.6 4.5 6.0 2.0 0 
1965 100.2 17.4 4.405 1.69 0 2693.6 91.6 85.9 5.2 6.7 2.2 0 
1966 102.0 19.4 5.071 1.99 0 2778.8 94.8 84.4 5.6 7.5 2.5 0 

1967 102.3 20.2 5.436 151 0 2827.4 96.5 83.2 5.7 7.9 3.2 0 
1968 104.9 22.9 6.723 3.40 0 2990.6 102.1 80.7 6.1 9.2 4.0 0 

1969 110.9 26.4 7.343 4.67 0 3226.3 110.1 79.1 6.5 9.3 5.1 0 

1970 113.6 28.8 7.928 5.96 0 3377.0 115.3 77.4 6.8 9.6 6.2 0 

1971 U7.5 31.0 8.857 6.55 0.102 3545.3 121.0 76.2 7.0 10.2 6.5 0.1 

1972 120.2 34.1 9.859 6.50 0.599 3683.6 125.7 75.1 7.4 11.0 6.2 0.4 
1973 123.1 34.2 11.974 6.73 0.796 3850.3 131.4 73.5 7.1 12.8 6.1 0.5 

1974 124.2 34.4 11.615 7.01 0.631 3868.6 132.0 73.8 7.1 12.3 6.3 0.4 

1975 135.3 36.5 13.826 7.14 1.150 4248.1 145.0 73.3 6.9 13.3 5.9 0.6 

1976 142.7 36.2 15.260 7.16 1.868 4492.8 153.3 73.1 6.4 13.9 5.6 1.0 
1977 149.0 37.3 16.426 7.10 2.595 4709.8 160.7 72.8 6.3 14.3 5.3 1.3 

1978 154.3 44.5 17.026 6.87 3.500 4927.4 168.2 72.0 7.2 14.2 4.9 1.7 

1979 161.6 35.1 17.748 7.22 3.648 5065.6 172.9 73.4 5.5 14.4 5.0 1.7 

J980 164.3 35.6 17.835 7.80 3.386 5149.1 175.7 73.4 5.5 14.2 5.3 1.6 

1981 149.9 34.1 15.754 7.40 3.671 4713.6 160.9 73.1 5.8 13.7 5.5 1.9 

1982 162.9 36.6 14.962 7.23 3.400 4987.4 170.2 75.1 5.9 12.3 5.1 1.6 

1982 162.9 36.6 14.962 7.23 3.400 4987.4 170.2 75.1 5.9 12.3 5.1 1.6 

1983 158.1 42.3 15.051 7.40 3.640 4938.3 168.5 73.6 6.9 12.5 5.2 1.8 

1984 150.5 50.4 15.293 7.77 3.925 4858.0 165.8 71.3 8.3 12.9 5.6 1.9 
1985 157.6 57.7 I5.S60 7.72 4,203 5107.7 174.3 7i.O 9.0 12.7 5.3 2.0 
1986 160.1 67.2 16.427 8.68 3.897 5290.6 180.6 69.6 10.2 12.7 5.7 1.8 
1987 164.2 73.2 16.049 8.52 3.774 5409.1 184.6 69.8 10.8 12.2 5.5 1.7 
1988 163.3 72.0 16.771 9.01 3.750 5424.9 185,2 69.1 10.6 12.7 5.8 1.7 

1989 150.6 71.8 16.848 9.59 3.243 5142.3 175.5 67.4 11.2 13.4 6.5 1.5 
1990 121.1 67.4 13.850 9.67 2.621 4293.7 146.5 64.9 12.6 13.2 7.9 1.5 

Source - AUTHORS DATA BASE 
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POLAND: FUEL INPUT FOR TRANSFORMATION, 1946-1990 
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PJ mtcc min t PJ mtcc min t PJ mtcc PJ mtcc 

1946 3,0 0.1 0.01 0 61.2 2.1 4.9 142.1 4.8 0.1 4 9 0.2 208.2 7.1 

1947 3.6 0.2 0.01 0 74.0 2.5 5.8 168.2 5.7 0.2 6.6 0.2 248.8 8.5 

1948 4.0 0,2 0,01 0 82.0 2.8 6.7 194.3 6.6 0.2 9.0 0.3 285.3 9.7 

1949 4.3 0.3 0.01 0 88.8 3.0 7.6 220.4 7.5 0.3 10.3 0.3 319.5 10.9 

1950 5.1 0.3 0.01 0 104.8 3.6 7.6 220.4 7.5 0.3 11.1 0.4 336.3 11.5 

1951 5.8 0.3 0.01 0 118.8 4.1 8.0 232.0 7.9 0.4 14.4 0.5 365.2 12.5 

1952 6.8 0.3 0.01 0 138.8 4.7 9.6 278.4 9.5 0.4 17.6 0.6 434.8 14.8 

1953 7.8 0.4 0.0 i 0 159.6 5.4 10.3 298.7 10.2 0.5 20.9 0.7 479.2 16.4 

1954 8.9 0.4 0.01 0 181.6 6.2 II.2 3248 n . i 0.6 24.2 0.8 530.6 18.1 

1955 lO.l 0.5 0.01 0 206.4 7.0 13.2 382.8 13.1 0.7 28.3 1.0 617.5 21.1 

1956 11.4 0.5 0.01 0 232.4 7.9 13.6 394.4 13.5 0.7 28.7 1.0 655.5 22.4 
1957 12.2 0.5 0.01 0 248.4 8.5 14.2 411,8 ' 14.1 0.8 30.8 1.0 691.0 23.6 

1958 13.0 0.6 0.01 0 265.2 9.1 14.5 420.5 14.4 0.8 32.8 1.1 718.5 24.5 

1959 14.0 1.7 0.01 0 294.0 10.0 15.2 440.8 15.0 0.9 34.9 1.2 769.7 26.3 

1960 15.6 1.8 0.01 0.02 327.5 11.2 16.0 464.0 15.8 0.9 35.3 1.2 826.8 28.2 

1961 16.8 2.5 0.02 0.13 361.4 12.3 16.8 487.2 16.6 0.9 38.1 1.3 886.7 30.3 

1962 17.8 3.4 0.03 0.20 391.4 13.4 17.5 507.5 17.3 1.3 52.9 1.8 951.8 32.5 

1963 18.1 6.9 0.05 0.20 426.3 14.5 18.5 536.5 18.3 1.4 59.0 2.0 1021.8 34.9 

1964 18.1 12.1 0.08 0.19 468.7 16.0 18.8 545.2 18.6 1.9 79.1 2.7 1093.1 37.3 
1965 18.6 15.1 0.08 0.08 498.9 17.0 19.2 556.8 19.0 3.5 144.3 4 9 1200.0 41.0 

1966 19.4 17.8 0.08 0.05 535.4 18.3 19.6 568.4 19.4 3.7 151.7 5.2 1255.5 42.9 
1967 20.7 18.5 0.09 0.01 566.0 19.3 20.2 585.8 20.0 4 1 168.1 5.7 1319.9 45.0 

1968 21.9 21.3 0.10 0.14 617.4 21.1 21.0 609.0 20.8 5.7 234.5 8.0 1460.9 49.9 

1969 23.2 24.6 0.17 0.35 680.0 23.2 21.3 617.7 21.1 6.4 260.3 8.9 1558.1 53.2 

1970 24.4 26.2 0.33 0.60 732.1 25.0 22.0 638.0 21.8 7.5 306.3 10.5 1676.4 57.2 

1971 26.3 28.5 0.38 0.75 795.8 27.2 22.5 652.5 22.3 8.3 341.5 11.7 1789.9 61.1 

1972 28.4 32.3 0.42 0.53 862.2 29.4 23.1 669.9 22.9 10.0 408.0 13.9 1940.0 66.2 

1973 32.3 32.8 0.49 0.56 948.1 32.4 23.8 690.2 23.6 10.9 446.1 15.2 2084.4 71.1 
1974 35.8 33.3 0.51 0.17 1009.3 34.4 24.1 698.9 23.9 11.4 468.2 16.0 2176.4 74.3 

1975 39.5 34.9 0.58 0.21 1100.3 37.6 24.5 710.5 24.2 13.7 559.7 19.1 2370.5 80.9 
1976 44.3 34-9 0.66 0,01 1192.6 40.7 254 736.6 25.1 15.5 635.5 21.7 2564.7 87.5 

1977 47.4 35.9 0.78 0.03 1268.2 43.3 26.7 7743 26.4 16.5 676.1 23.1 2718.6 92.8 

1978 52.0 36.5 0.97 0.02 1372.5 46.8 26.9 780.1 26.6 17.0 695.8 23.7 2848.3 97.2 

1979 54.5 34.0 1.10 0.06 1409.2 48.1 26.9 780.1 26.6 16.6 681.4 23.3 2870.7 98.0 

1980 59.0 33.7 0.99 0.03 1491.2 50.9 26.7 7743 26.4 16.1 661.3 22.6 2926.9 99.9 
1981 54.1 32.6 0.79 0.03 1376.2 47.0 23.9 693.1 23.7 13.6 555.6 19.0 2624.9 89.6 

1982 54.7 35.2 0.82 0.01 1409.6 48.1 23.1 669.9 22.9 13.4 549.4 18.8 2628.9 89.7 

1983 56.6 41.0 0.59 0,02 1484.9 50.7 22.9 664.1 22.7 13.7 559.7 19.1 2708.6 92.4 

1984 60.0 49.6 0.56 0.02 1620.5 55.3 22.2 643.8 22.0 13.7 559.7 19.1 2823.9 964 

1985 60.4 55.8 0.51 0.02 1676.0 57.2 21.4 620.6 21.2 14.1 576.9 19.7 2873.5 98.1 

1986 59.0 64.2 0.46 0.02 1713.2 58.5 21.8 632.2 21.6 14.3 585.5 20.0 2930.8 100.0 
1987 60.7 69.8 0.52 0.02 1794.4 61.2 22.7 658.3 22.5 14.3 585.9 20.0 3038.6 103.7 
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min t min t min t 
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m3 

PJ mtcc min t PJ mtce min t PJ mtcc PJ mtce 

• 1988 58.3 70.5 0.48 0.02 1750.4 59.7 22.3 646.7 22.1 15.0 614.6 21.0 3011.7 102.8 

1989 57.2 70.5 0.45 0.02 1727.2 58.9 21.7 629.3 21.5 15.2 624.0 21.3 2980.5 101.7 
1990 49.3 6Ć.4 0.45 0.02 1536.4 52.4 18.2 527.8 18.0 12.9 526.9 18.0 2591.0 88.4 
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tys t tys t tus t 

Jaworzno 1380 922 46 5782 Dobieńsko 800 623 105 5147 
Jan Kanty 500 454 46 3412 Pstrowski 515 483 21 4097 

Siersza 938 958 - 22 5555 Zabrze-B ielszo wice 1783 1551 210 8375 
Janina 1304 1273 20 5268 Sośnica 1474 1478 - 8 7136 

Brzeszcze 1590 1518 40 7718 Makoszowy 1528 1387 141 7398 
Silesia 651 583 55 3090 Gliwice 571 567 - 4611 

Piast 2752 2500 236 9068 Knurów 1697 1667 8 8261 
Ziemowit 3544 2995 534 9978 Szczygłowi ce 1831 1755 67 7536 
Czeczott 2221 2146 62 7352 Wawel 525 467 24 3026 
Jowisz 505 456 20 2600 Pokój 830 783 44 3915 

Grodziec 348 305 41 224 Nowy Wirek 987 950 24 3945 

Paryż 364 302 61 3398 Halemba 1817 1609 199 7771 

Saturn 476 341 107 3236 Śląsk 753 694 45 3367 

Sosnowiec 490 369 121 2920 Z \ C H Ó D X X X X 

Porąbka-Klimontów 738 653 68 4981 Rydułtowy 1147 1116 3 5344 

Kazi mierz-Juliusz 602 491 98 3939 Anna 811 747 10 4824 

Niwka-Modrzejów 812 712 86 4186 Marcel 913 783 38 4417 
Bof^danka 1302 1138 164 4250 Rymer 545 484 52 3357 

WSCHÓD X X X X Ch wałowi ce 786 669 84 4000 
Mysłowice 850 796 26 3942 Janko wice 1890 1856 16 6678 

Wieczorek 1050 963 43 4955 I Maja 928 925 - 5747 

Wujek 1021 977 6 454 Jastrzębie 1236 1170 63 5747 
Katowice 661 602 51 3284 Moszczenica 812 801 2 5516 
KJeofas 1019 972 38 4465 Zofiówka 1350 1255 - 23 7507 

Wesoła 1785 1642 133 6668 Borynia 1189 1179 » 6113 
Mu reki 1145 1077 49 4826 Pniówek 1575 1530 22 7957 
Polska 516 474 27 3040 ZMP 447 445 2 3467 
Staszic 2000 1848 152 6233 Krupiński 881 772 103 4348 

Centrum 817 700 100 3796 Morcinek 502 452 38 3184 

Szombierici 393 365 25 2708 Bolesław Śmiały 1222 1174 47 4321 
y 

Powstańców SL 1012 889 -107 5968 POŁUDNIE X X X X 

Miechowice 593 530 59 2907 Wałbrzych 167 167 - 2769 
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cd Tabl. 1 

K O P A L N I E : 
1 

• 

• c 
V 
H Ol 

c o 

• 

ot, 
N > 

A ^ 
O 

• d 

s K o p a l n i e : t 

• d 

c o 

ó . 

S' > 

- O 

o 
-ń 
Z ^ 

I P (^ROCZE 1992 lys t tys t tys t 

K o p a l n i e : 

tys t tys t tus t 
Bobrek 586 493 92 3318 Yictoria 102 102 3022 

Julian 871 795 67 4010 Thorcz 139 139 • 2544 

Rozbark 652 533 102 3860 Nowa Ruda 353 324 l 4694 

Andaluzja 917 876 31 4821 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Bari» ra-Chorzów 375 311 65 2306 RAZEM 69661 63668 4807 340970 

Siemianowice 768 604 97 4991 I PÓŁROCZE 1991 70687 69726 322 352887 

PÓŁNOC X X X X 

Źródło: C.O.I.G. 

TABL. 2, 

K o p a l n i e : 
< 
§ 
U 

fi C/3 
O 

S 
o ć a . 

t/) 
K o p a l n i e : U 

fi 

< 
D 
S 
s 

Q 

o, </3 

I PÓŁROCZE 1992 tys zł tcc C/K t c e ^ t r 

K o p a l n i e : 

tys zł tcc C/K tce/zatr 

Jaworzno 469 781 0,60 83 Dobieńsko 433 539 0,80 105 

Jan Kanty 443 716 0,62 79 Pstrowski 436 593 0,74 91 

Sieisza 394 536 0,73 98 Zabrze-Bielszowice 473 527 0,90 150 

Janina 457 464 0,98 160 Sośnica 415 536 0,77 169 

Brzeszcze 387 431 0,90 153 Makoszowy 378 447 0,85 145 

Silesia 447 613 0,73 135 Gliwice 556 544 1,02 79 

Piast 390 500 0,78 193 Knurów 426 455 0,94 165 

Ziemowit 444 419 1,06 211 Szczygłowi ce 392 417 0,94 183 

Czeczott 394 500 0,79 207 Wawel 514 443 1,16 131 

Jowisz 468 503 0,93 122 Pokój 530 527 1.01 164 

Grodziec 439 590 0,74 91 Nowy Wirek 443 393 1,13 215 

Paryż 470 709 0.66 69 Halemba 410 455 0,90 170 

Saturn 398 526 0,76 78 Śląsk 440 558 0,79 182 

Sosnowiec 447 530 0.84 87 ZACHÓD X X X X 

Porąbka-Klimontów 432 541 0,80 96 Rydułtowy 500 500 1,00 180 

Kazimierz-Juliusz 394 542 0.73 87 Anna 442 458 0,97 148 

Ni wka-Mod rzejó w 516 642 0,80 121 Marcel 438 452 0,97 163 

Bogdanka 451 539 0,84 165 Rymer 396 495 0,80 118 

WSCHÓD X X X X Ch walowi ce 463 510 0,91 131 

Mysłowice 478 468 1.02 162 Jankowice 425 415 1,02 215 

Wieczorek 536 525 1,02 155 I Maja 475 509 0,93 159 
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Cd Tabl. 2 

K o p a l n i e : 
g 
U 

1:3 
8 

g i 1 
t/i 

K o p a l n i e : 

g 
t j 8 

s 
i 

1 
o. 
co 

I PÓŁROCZE 1992 tys zi tce C/K tce/zatr tys d tce C/K t c e ^ t r 

Wujek 496 474 1,05 189 JastTZcbie 439 427 1,03 198 

Katowice 552 508 1,08 167 Moszczenica 483 509 0,95 148 

Kleofas 441 492 0,90 194 Zofiówka 487 487 1,00 164 

Wesoła 428 454 0 ^ 4 174 Boiynia 475 489 0,97 180 

Mu reki 361 449 0.80 155 Pniówek 487 486 1,02 183 

Polska 510 461 I.IO 148 ZMP 447 654 0,68 120 

Staszic 416 416 1,00 221 Krapiński 425 592 0,72 147 

Centrom 521 510 1.02 152 Morcinek 492 628 0,78 131 

Szombieiki 555 617 0,90 119 Bolesław Smialy 344 367 0,94 195 

Powstańców Śl. 533 496 1,07 123 POŁUDNIE X X X X 

Miechowice 568 56S 1,00 158 Wałbizych 570 1061 0,54 59 

Bobrek 525 540 0,97 134 Yictoria 495 1598 0,31 32 

Julian 468 483 0,97 151 Iłiorez 475 928 0,51 55 

Rozbark 504 529 0,95 181 Nowa Ruda 444 858 0,52 63 

Andaluzja 466 529 0,88 140 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Barbara-Chorzów 405 612 0,66 101 RAZEM 449 503 0,89 149 

Siemianowice 457 658 0,69 97 I PÓŁROCZE 1991 309 384 0,80 161 

PÓŁNOC X X X X 

źródło: CO.I.G. 

Tabl. 3. 

K o p a l n i e : 
s 
o 

Q 

a. t/3 

fi (A 
O i a . ŁO 

K o p a l n i e : 
fi t/ł 
c 

Q 

o. (A 

fi c/5 
O i CU 

c/5 

I P<^ROCZE 1992 mld t}l min zł / zatr. 

K o p a l n i e : 

mld zł min zł / zatr. 

Jaworzno 440 264 64,9 38,9 Dobieńsko 292 235 56,7 45,6 

Jan Kanty 194 120 56,8 35,2 Pstrowski 222 263 54,2 39,8 

Siersza 291, 214 52,4 3 8 ^ Zabrze-B ielszo wice 661 594 78.9 A 70,9 
Janina 391 385 74,2 73,1 Sośnica 647 500 90,7 70,0 

Brzeszcze 509 457 65,9 59,2 Makoszowy 481 406 65,0 54,9 
Silesia 255 186 82,5 60,2 Gliwice 318 325 69,0 70,5 
Piast 876 682 96,6 75,2 Knurów 619 580 74,9 70,2 

Zemowit 883 936 88,5 93,8 Szczyjęłowice 575 540 78,2 73,4 
Czeczott 762 600 103,6 81,6 Wawel 215 203 71,0 67,0 
Jowisz 160 149 61,5' 57,3 Pokój 338 340 86,3 86,8 

Grodziec 121 90 53.9 40,1 Nowy Wirek 334 376 84,7 95,3 
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Cd Tabl. 3 

K o p a l n i e : 
R co o 

Q 

04 
C/5 

8 
Ui 

Q 

CU co 
K o p a l n i e : 

oo 
O 

S 

co 
8 i 

CU co 

I PÓŁROCZE 1992 mld zł min zł / zatr. 

K o p a l n i e : 

mld 2I min zi / zatr. 

Paryż 166 110 48,8 32,4 Halemba 602 542 77,5 69,7 
Saturn 132 100 40,8 30,9 Śhsłc 342 270 101,6 80,2 

Sosnowiec 134 113 45,9 38,7 ZACHÓD X X X X 

Porąbka-Klimontów 259 207 52,0 41,5 Rydułtowy 482 482 90,2 90,2 

Kazimierz-Juliusz 1S6 135 47,2 34,3 Anna 327 316 67,8 65,5 
Ni wka- Mod rzejó w 326 262 78,2 62,9 Marcel 326 316 73,8 71,5 

Bogdanka 377 315 88,7 74,1 Rymer 196 157 58,4 46.8 
WSCHÓD n X X X Chwałowicc 267 242 66,7 60,5 
Mysłowice 298 305 75,6 77,4 Janko wice 595 609 89,1 91,2 

Wieczorek 402 411 81,1 82,9 I Maja 464 433 80,7 75,3 
Wujek 40S 427 89,6 93,7 Jastrzębie 486 500 84,6 87,0 

Katowice 278 302 84,6 92,0 Moszczenica 416 395 75,4 71,6 
Kleofas 426 382 95,4 85,5 Zofiówka 599 599 79,8 79,8 

Wesoła 527 497 79,0 74,5 Botynia 537 522 87,8 85,4 
Murcki 337 271 69,8 56,1 IMiówek 693 709 87,0 89.1 
Polska 208 230 68,4 75,6 ZMP 272 186 78,4 53.6 
Staszic 572 572 91,8 91,8 Krupiński 379 272 87,2 62,5 

Centrum 295 301 77,7 79,3 Morcinek 262 205 82,3 64,4 
Szombietki 198 178 73,1 66,7 Bolesław Śmiały 309 289 71,5 66,9 

Powstańców SI. 364 391 61,0 65^ POŁUDNIE X X X X 

Miechowice 260 260 89,4 89,4 Wałbrzych 173 93 62,5 33,6 
Bobrek 240 233 72,3 70,2 Yictoria 155 48 50,7 15,9 
Julian 292 283 72,8 70,6 Thorez 129 66 50,7 25,9 

Rozbark 208 198 53,9 59,3 Nowa Ruda 255 132 54,3 28,1 
Andaluzja 356 314 73,8 65,1 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Ba rbara-Chorzów 142 94 61,6 40.8 RAZEM 25572 22848 75.0 67.0 
Siemianowice 320 222 64,1 44,5 I PÓŁROCZE 1991 21395 17214 60.6 48.8 

PÓŁNOC \ * X 

Źródło: C.O.I.G. 

Tabl. 4, 

K o p a l n i e : 
os < < ^ E 

0 
CU 

2 CC 
S co 

« 

O 

Cu 
to 

K o p a l n i e : 

f - -J 
< ^ 
^ 0 2 

0£ 
co 

Q 
^ 

co 

I PÓŁROCZE 1992 MJ/kg % % t ^ tce 

K o p a l n i e : 

MJ/kg % % tys tce 
Jaworzno 17,9 20,0 1,48 563 Dobieńsko 25,5 14,7 0,77 542 
Jan Kanty 17,5 20,3 1,46 271 Pstrowski 22,7 20,8 1,16 374 

Siersza 16,6 19,1 2,10 543 Zabrze-B ielszo wice 23,7 21,3 0,67 1255 
Janina 19,4 13,5 1.37 843 Sośnica 23,9 16,7 0,93 1206 

Brzeszcze 22.8 21,2 0,48 1181 \fekoszowy 22,7 22,1 0,99 1075 
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cd Tabl 4 

K o p a l n i e : S 
O a. i co 

• 

0 

1 cc o* 
co 

K o p a l n i e : < Cu 
^ O 2 i c/5 

Q 
1 
a. 
co 

I PÓŁROCZE 1992 M j y k R % % tys tce 

K o p a l n i e : 

MJ/kg % % tys tce 

Silesia 20,9 20,8 0,77 416 Gliwice 30,2 9,3 0,94 584 
Piast 20^ 18,7 1,08 1749 Knurów 23.9 19,0 1,00 1360 

Ziemowit 20,6 18,5 1,07 2106 Szczygłowi ce 23,0 23,7 0,88 1378 
Czeczott 20,8 21,0 0,93 1523 Wawel 24,8 13,0 0,73 395 

Jowisz 20,4 21,9 1,11 318 Pokój 24,0 15,9 0,57 641 
Grodziec 19,7 25,4 0,63 205 Nowy Wirek 26,2 13,5 030 849 

Paiyż 22,7 12,6 0,78 234 Halemba 24,1 183 0,67 1323 
Saturn 21.6 17,6 0,88 251 

^ 

Slask 25,9 15,3 0,62 613 

Sosnowiec 20,1 18,5 0,92 253 ZACHÓD X X X X 

Porąbka-Klim ontó w 21,5 15,6 0,74 479 Rydułtowy 25,3 123 0,77 964 
Kazimierz-Juliusz 20,5 19,6 0,59 343 Anna 28,0 103 0,82 714 
Niwka-Modrzejów 20,9 18,7 0,70 508 Marcel 27,0 10,3 0,67 722 

Bogdanka 18,0 32,4 1.15 699 Rymer 24,0 20,6 0,89 396 

WSCHÓD X X X X Chwało wice 22,9 15,5 0,97 523 
Mysłowice 23,5 15,7 0,60 638 Jankowice 22,6 23,7 039 1432 
Wieczorek 23,3 18,1 0,66 765 I Maja 28,9 7,5 0,63 912 

Wujek 25,8 14,6 0,70 860 Jastrzębie 28,5 9,5 037 1138 
Katowice 26,6 9,1 0,69 545 Moszczenica 29,9 7,3 035 817 
Kleofas 26,1 11,0 0,76 866 Zofiówka 28,7 7,4 037 1229 
Wesoła 20,7 24,9 0,51 1160 Borynia 27,3 10,5 0,65 1098 
Mu reki 20,4 23,6 0,72 750 ftiiówek 27,9 8,6 0,65 1457 
Polska 27,9 10,0 0,77 451 ZMP 27,4 10,7 0,65 416 
Staszic 21,8 22,8 0,71 1375 Krupiński 24,3 15.2 0,69 640 

Centrum 24,2 13,9 0,58 578 Morcinek 27,0 9,3 036 417 

Szombierici 25,8 11,3 0,63 321 Bolesław Śmiały 21,0 24,3 1,06 841 
Powstańców Śl. 24,2 14,8 0,61 734 POŁUDNIE X X X X 

NC echo wice 25,3 14,9 0,51 458 Wałbrzych 28,6 6,7 0,85 163 
Bobrek 26,4 11,2 0,51 444 Yictoria 27,7 8.2 0.89 97 
Julian 22,3 15,3 0,75 605 Thorez 29,3 7,6 0,80 139 

Rozbark 21,6 18,4 0,68 393 Nowa Ruda 26,9 9,6 0,71 297 
Andaluzja 223 15,2 0,70 573 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Barbara-Chorzów 21.9 20,4 0,99 232 RAZEM 23,4 17,1 0,82 50847 
Siemianowice 23,6 18,0 0,86 486 

PÓŁNOC X X X X 

Zródlo: C.O.I.G. 
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TABL. 5 

K o p a l n i e : 
i < 

• 

oć 
u d B 

S 
j 
c/> 

K o p a l n i e : § < 

PĆ 
M -H 

d 

ui 

W 
u § 
J 
c/5 
D 

I PÓŁROCZE 1992 mld zł 

K o p a l n i e : 

mld xł 

Jaworzno 24,8 53.3 35,4 45.0 Dobieńsko 14,0 5 6 3 8,1 25,7 
Jan Kanty 12.1 26,1 19,3 23.5 Pstrowski 11.4 26,8 11,8 20,3 

Sieisza 13,1 37,9 16,3 27.4 Zabrze-B ielszo wice 36,6 117,7 40,7 110,9 
Janina 26.8 56.2 16,6 51.9 Sośnica 48,1 117,9 36,7 106,0 

Bi2eszcze 28,5 86,5 27,0 69.7 Makoszowy 29.0 83,6 26,7 62,9 
Silesia 10,4 26,6 12,0 42.3 Gliwice 21,9 39.1 19,4 32,7 
Piast 44,8 128,7 24.9 84,6 Knurów 28,0 78,4 21,3 100.2 

Ziemowit 42.8 157,9 29,2 125,6 Szczyrfowice 38.6 97,6 21,8 69,1 
Czeczott 75.3 125,8 24,0 85,1 Wawel 7.7 41,3 13,4 38,6 
Jowisz 9.3 28,5 2.6 4.4 Pokój 19,0 70,6 14.7 65,0 

Grodziec 15,4 8,0 17,8 Nowy Wirek 14,4 53,8 14,0 72,4 
Paryż 7.4 21,0 12,3 39.4 Halemba 43,7 93.9 36,5 115,5 
Saturn 6.3 19,8 7.6 21,1 ŚUsk 24,5 70.1 19,2 75,0 

Sosnowiec 17.6 13.6 10.7 10,0 ZACHÓD X X X X 

Porąbka-Klimontów 11,2 45,0 14,2 23.4 Rydułtowy 29,0 119,6 20,9 65,9 
Kaźmierz-Juliusz 10,7 24,4 9,8 16,2 Anna 20,0 51,0 22,5 41,6 

Niwka-Modrzejów 13.4 65,1 13,7 46,6 Nfercel 29,9 46,5 11,8 45,1 
Bof^danka 54,8 71,5 21,2 65,3 Rymer 6,9 37,5 9,2 25,2 
WSCHÓD X X X X Chwałowice 14,5 46.7 12,3 43,8 
Mysłowice 51,6 15,6 52,1 Jankowice 26,6 88,7 31,4 103,6 
Wieczorek 13,5 90,9 17,8 85,6 I N^ja 23,9 83.0 38,4 53,5 

Wujek 24,6 91,7 47,0 54,9 Jastrzębie 37,6 75,3 42.1 86,5 
Katowice n . 7 69,5 13,3 47,8 Moszczenica 32,7 57.1 17,8 76,6 

Kleofas 21,9 75,6 16,3 105,2 Zofiówka 33,3 119.7 18,3 123.7 

Wesoła 34.4 102,7 26,5 78,0 Borynia 33,6 82,3 43.7 90,3 

N^rcki 19,2 56.1 18,9 57,2 Pniówek 46,8 122,1 57,8 99,6 

Polska 5.6 42.9 12,1 32,5 ZMP 20,4 26,8 12,7 70,7 

Staszic 50,2 108.9 29,4 128,3 Krupiński 51,8 36,9 26,6 45,8 

Centrom 17,1 61,8 15.4 32,3 Morcinek 41,5 44,1 19,6 36,2 

Szombieiki 6.1 46.5 11,3 32,9 Bolesław Śmiały 15,0 47,3 18,1 39,1 
Powstańców Śl. 19,0 63.9 13.1 35,4 PCft-UDNIE X X X X 

Miechowice 9,2 49,4 17,6 54,0 Wałbfzych 7,6 16,3 24,2 39,3 

Bobrek 11,9 31,5 19^ 67,0 Yictoria 6,4 31,4 4,6 12,0 
Julian 12,5 73,4 10,2 37.6 Thorcz 6,4 10,1 19,6 12,4 

Ro^a ik 12,1 29,3 13,5 30.7 Nowa Ruda 14.1 27.0 19,5 26,3 
Andaluzja 17.4 83,0 13,2 53,5 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Barbara-Chorzów 6,6 24,0 8,8 28,5 RAZEM 1570.5 4329,3 1361,2 3887,0 

Siemianowice 11.7 55,2 18,1 48.9 % KOSZTU WŁ. 6.1 16,9 5.3 15,2 
PÓŁNOC X X X X % SPRZEDAŻY 6,9 18,9 5,9 17,0 
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TABL. 6. 

KOSZT ENERCn KOSZT ENERGH 

K o p a l n i e : 

^ a 
0 H 
01 t^ 

1 ^ 
i i 

S 
U 

K o p a l n i e : 

S M 
A • O^ 
^ C/5 

S 
U 

I PÓŁROCZE 1992 m l d zi 

K o p a l n i e : 

m l d zł 
Jaworzno 28.0 1,0 8.0 Dobieńsko 18,0 4,6 4.4 

Jan Kanty 13,0 0 3 5,7 Pstrowski 11,0 U 2.1 
Siensza 13,9 • 2.4 Zabrze-B ielszo wice 314 10.3 16,8 

Janina 14.5 1,1 2.7 Sośnica 23,7 3,9 7,6 
Brzeszcze 20,0 27,0 4,0 Makoszowy 17,8 3,0 3.9 

Silesia 8,2 4,8 1,8 Gliwice 13,6 4.0 6,6 
Piast 25,8 0.4 3.6 Knurów 21,0 2.0 2,8 

Ziemowit 33,4 • 5,8 Szczyj^owice 17.2 4.1 4,0 

Czeczott 18,7 0,1 3,9 Wawel 11,6 2 4 2.7 
Jowisz 4,5 0.3 1,3 Pokoi 10,0 U9 4,0 

Grodziec 6.7 « 2.7 Nowy Wirek 124 2,3 1,6 
Paiyż 8,8 0,7 2.7 Halemba 32,3 8 4 4 4 
Saturn 8,6 0,9 10,7 ŚUsk 14,1 4,9 2,4 

Sosnowiec 4,9 • 3,3 ZACHÓD X X X 

Porąbka-Klimontów 11,0 • 5,1 Rydułtowy 16,3 5,9 8,0 
Kazimierz-Juliusz 10,0 0.3 4.4 Anna 22,8 10,1 2.3 
Ni wka-Mod rzcjów 7,1 Marcel 154 6,6 2,6 

Bogdanka 18,2 1,8 3 , 2 Rymer 8,6 2.0 1,7 
WSCHÓD X X X Chwałowice 12,1 2.7 3,6 

Mysłowice 13,8 0,7 Janko wice 23,9 8,6 8,1 
Wieczorek 15,8 1,1 5.4 I N^ja 19,0 18,2 6.0 

Wujek 10,9 2,9 3,3 Jastrzębie , 21,0 16,3 5,4 
Katowice 10,2 0,7 6.2 Moszczenica 204 14,8 2,2 
Kleofas 13.0 0.5 3,6 Zofiówka ' 25,7 16,0 3,1 
Wesoła 23,5 3.4 2,9 Borynia 32.9 26,3 3.6 
Murcki 18,2 2,2 Pniówck 32.9 26.3 3.6 
Polska 8,6 1,4 5,1 ZMP 7,6 7.6 1,8 
Staszic 20,0 5,5 3,7 Krupiński 16,0 124 4,4 

Cent ram 13,5 0.1 6,1 Morcinek n , 3 14,0 2,9 
Szombierki 9,5 0,8 2.2 Bolesław Śmiały 13,7 0.8 2,9 

Powstańców Śl. 10,6 0.9 5.9 POŁUDNIE X X X 

Miechowice 11,0 1,5 5,7 Wałbizych 11.4 6,3 5.4 
Bobrek 10.7 2,9 6,6 Yictoria 7.7 104 34 
Julian 8,7 0.6 2,1 Thorez 8,2 5,4 4,6 

Ro^ark 134 1.0 6,7 Nowa Ruda 14,2 6 4 2,0 
Andaluzja 11,9 1,6 2,9 DOLNY ŚLĄSK X X X 

Barbara-Chorzów 6,9 0,8 2,2 RAZEM 1054,8 303,2 296,0 
Siemianowice 15.7 2,4 8,0 I PÓŁROCZE 1991 705,4 220,4 2094 

PÓŁNOC X X X 
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TABL. 7. 

USŁUGI OBCE USŁUGI OBCE 

K o p a l n i e : 

CU s < 
oe. 
H 

• i 
S i i K o p a l n i e : 

CU c/5 

H 

• 

i 
02 I i 

I PĆŁROCZE 1992 mld zł 

K o p a l n i e : 

mld d 
Jaworzno 6,7 13,3 2.0 23,0 Dobieńsko 3.1 11,7 2.6 8.3 
Jan Kanty 2,4 3.0 6,0 12,1 Pstrowski 5,7 U 8,9 

Siersza 6,3 6,5 1.2 26,0 Zabrze-B ielszo wice 18.5 16.9 27.5 48,0 

Janina 6,0 9,2 9,9 6.8 Sośnica 18,2 50,8 15,7 21,3 
Brzeszcze 7,8 16,1 15,8 30,0 Makoszowy 10,9 7,4 16,9 27,7 

Silesia 4,3 5,8 15.8 16,4 Gliwice 5.9 6.2 10,7 
Piast 11.3 14,2 13,8 45,3 Knurów 22,0 27,1 17,1 36,0 

Ziemowit 10,2 27,5 35,5 52,4 Szczyfiłowice 8,7 7, 3 0 ^ 22,7 
Czeczott 14,i 8,7 20,0 42,3 Wawel 3,3 10,4 4,6 15,3 
Jowisz 2,3 4,9 3,5 13,7 Pokój 4.7 17,0 13,9 29,4 

Grodziec 2,1 2.7 7.5 5 ^ Nowy Wirek 5.7 11.8 23.9 31,0 

Paiyż 1,4 4,0 2,9 31,1 Halemba 6,5 20,0 67,5 21,5 

Saturn 1,3 3,3 3.9 12.6 Śl^sk 10,8 15.9 32.1 16,2 
Sosnowiec 1,0 1,9 •• 7,1 ZACHÓD X X X X 

Porąbka-Klimontów 2,5 5.2 • 15,7 Rydułtowy 12,6 24,5 11,8 17,0 

Kazi mierz-Juliusz 4,0 1,9 0,2 10,1 Anna 11.9 5,8 0,8 23,1 
Ni wka - Modrzejo w 3,1 10,0 24,0 Marcel 13,0 9,4 6,8 15,9 

Bogdanka 17,8 6,3 * 41,2 Rymer 3,2 7,5 2,8 11.7 
WSCHÓD X X X X Ch wałów ice 5,6 7,0 17,5 13,7 

Mysłowice 3,9 18,3 8.4 21,5 Jankowice 21,9 28,4 11.7 41,6 

Wieczorek 9,3 14,2 37,8 24,7 I Maja 1U9 7,2 15,8 18,6 
Wujek 4.7 11,2 13,7 25,3 Jastrzębie 13,0 7,3 51,8 14,4 

Katowice 4,1 7,6 16,6 19^ Moszczenica 12,2 15,8 19,9 28,7 
Kleofas 1.0 13,6 52,4 38,2 Zofiówka 16,0 30,7 33,8 43,2 

Wesoła 12,7 11.8 25,0 28,5 Borynia 5,3 28,6 48,9 
Mu reki 11,1 7.6 22,5 16,0 Pni ó wek 21,3 15,0 29,4 33,9 
Polska 3.1 2.9 13.4 13,1 ZMP 14,2 1,9 2,3 52,3 
Staszic 22.2 12,3 22,7 71,1 Km piński 21,0 3.8 6.5 144 

Centrum 2,9 5,6 9,7 14,1 Morcinek 5,4 3,1 18.0 9.7 
Szombieiki 4.0 5,9 5,4 17,6 

• 
Bolesław Śmiały 5,6 6,3 11.9 15,3 

Powstańców SI. 3.6 3,3 8,9 19,6 PC4.UDNIE X X X 

Miechowice 3,8 10,5 24,8 14,9 Wałbrzych 10,9 1,1 11,1 16,1 

Bobrek 2.9 6,5 25,2 32,4 Victoria 4,6 4,4 0.9 0,9 
Julian 4,4 11,8 8,8 17,2 Thorez 2.1 1.2 4,5 4,8 

Rozbark 1.2 4,2 8.1 17,2 Nowa Ruda 4,7 2.9 11,6 7.1 
Andaluzja 4,0 7,6 16,7 25,2 DOUNTY ŚLĄSK X X X X 

Barbara-Chorzów 3,1 6.0 7,8 11,6 RAZEM 556,1 713,6 1046.0 1548,3 
Siemianowice 4.4 8.0 5.2 31.: I PÓŁROCZE 1991 517,4 605,7 1011,7 1579,2 

PÓŁNOC X X X X 
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TABL. 8. 

K o p a l n i e : 

Dć 
O < 

00 
m 

• 

a s • 
o 

i K o p a l n i e : 

O < 

« 

• 

• 

a 
§ 
H/i * 

o 

i 
I P<^ROCZE 1992 mld d 

K o p a l n i e : 

mld 7ł 

Jaworzno 146,2 57,0 56,0 33,8 Dobieńsko 107,8 43,9 20,3 15,7 
Jan Kanty 74,2 28.8 • 10,1 Pstrowski 87,8 35,2 9.0 19,3 

Siersza 135,0 49,6 5.0 17,0 2!abrze-B ielszo wice 208,8 81.5 16,3 48,2 
Janina 148.1 53,8 14.7 25.1 Sośnica 183,4 73,0 40.5 41,5 

Bizeszcze 193,3 77,6 4,0 22,6 Makoszowy 173.1 68,6 5,6 31,2 
Silesia 71,3 28,2 51,3 12.5 Gliwice 122,7 49,4 10,3 23.0 
Piast 216,9 90,4 250,0 36.1 Knurów 220,1 89.5 27,6 54.1 

Ziemowit 235,6 90,7 157,5 43,8 Szczyi^owice 206,0 80,2 21,4 40,0 
Czeczott 181.6 71,9 156,8 41,6 Wawel 69,3 27,8 3.8 13,3 

Jowisz 60,2 24.0 1,1 9,7 Pokój 104,1 41,4 0.4 22,5 
Gn:>dziec 47,7 19,0 1.6 7,0 Nowy Wirek 112,0 40,3 8 3 18.9 

Paryż 67,9 26,9 0.8 9,4 Halemba 179,9 68,8 15,9 47.5 
Saturn 41,0 16,5 11,9 7,8 ŚUsk 84.5 33,8 13,3 22.1 

Sosnowiec 47,2 18.8 4.5 11.5 ZACHÓD X X X X 

Porąbka-Klimontó w 107,0 42,7 0,9 14.8 Rydułtowy 156,6 63,5 26.9 
Kazimierz-Juli usz 81,3 32,9 1.2 9.8 Anna 118,5 48,4 2,4 23,3 
Niwka-Modrzejów 106,0 43,1 20,3 17,5 Marcel 112,9 44,3 10.0 26,0 

Bogdanka 98,3 39,8 — 26.5 Rymer 71,7 29,1 6.6 9.7 
WSCHÓD X X X X Chwałowice 85,0 34,9 10,6 19,6 
Mysłowice 100,0 38,9 1,6 23,1 Jankowice 188,3 72.9 50,8 32,7 

Wieczorek 119,2 46,9 4.5 23,4 I Maja 146,0 57,0 29,0 33.3 
Wujek 139,7 54,0 0.4 28,9 Jastrzębie 148,4 58,3 11,0 27,5 

Katowice 83,9 36,0 « 16,0 Moszczenica 137.6 54,6 7,2 32,3 
Kleofas 131,4 49,6 2,0 24.0 Zofiówka 180,4 72,0 14,3 37,5 
Wesoła 160,0 64,1 30,0 31,7 Bory ni a 150,2 52,2 50,5 34,3 
Mu reki 113,0 44,4 7,0 21,1 Pniówek 234,5 90,0 3,7 38,9 
Polska 71.9 28,0 2.0 12,8 ZMP 82,4 32,3 15,0 12,1 
Staszic 155,6 62.1 5.5 32.7 Krupiński 103,8 40.7 46,3 26,9 

Centrum 92,8 37,6 4,8 33,7 Morcinek 69.7 28,0 3,3 19.6 
Szombierki 63,6 25,5 0,2 12,2 Bolesław Śmiały 115,4 43,9 13,7 16,6 

Powstańców Śl. 145,2 58,1 3,7 25,6 PCŁUDNIE X X X X 

Miechowice 70.4 28.2 4,4 26,7 Wałbrzych 60,4 22.8 0,6 11.3 
Bobrek 68,6 27,6 - 14,0 Yictoria 61,2 23,3 4,0 12.2 
Julian 102.9 40,7 1,4 13,3 Thorez 48,6 18,9 2,1 10,7 

Rozbaric 75.8 29.4 2,4 14,6 Nowa Ruda 110,7 43,3 14.0 
Andaluzja 120,0 48,9 2,6 17,9 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Ba rbara-Chorzów 43,2 16,7 5,3 9,1 RAZEM 8259,6 3257.S 1305,1 1601.5 
Siemianowice 110,3 43,9 15,1 16,8 % KOSZTU WŁ. 32,3 12,7 5.1 6,4 

PÓŁNOC X X X % SPRZEDAŻY 36,1 14,3 5.7 7,0 
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TABL. 9. 

K o p a l n i e : 
PLACE I 
UBEZP. SPRZEDAŻ 

K o p a l n i e : 

PŁACE I 
UBEZP. SPRZEDAŻ 

I PÓŁROC7F 1992 
73 
3 
B 

« 

i 
•T3 
•o 
E 

i : K o p a l n i e : 13 1 1 
•a 
-o 
B 

1 
Jaworzno 203,2 30,0 264 38,9 Dobieńsko 151,7 29,5 235 45,6 

Jan Kanty 103,0 30,2 120 35,2 Pstrowski 123,0 30.0 163 39,8 

Siersza 174,6 31,4 214 38,5 Zabrze-B i elszo wice 290,3 34,7 594 70,9 
Janina 201,9 38,3 385 73.1 Sośnica 256,4 35,9 500 70,0 

Brzeszcze 270,9 35,1 457 59.2 Makoszowy 241,7 32,7 406 54,9 
Silesia 99^ 32,2 186 60,2 Gliwice 172,1 37.3 325 70,5 

Piast 307,3 33,9 682 75,2 Knurów 309.6 37,5 580 70.2 
Ziemowit 326,3 32,7 936 93,8 Szczygłowi ce 286,2 38,0 540 73,4 

Czeczott 253,5 34,5 600 81,6 Wawel 97,1 32,0 203 67,0 
Jowisz 84,2 32,4 149 57,3 Pokój 145,5 37,2 34,0 86,8 

Grodziec 66,7 27,3 90 40,1 Nowy Wirek 152,3 38,6 376 95,3 

Paryż 94,8 27,9 110 32,4 Halemba 248,7 32,0 542 69,7 

Saturn 57,5 17,8 100 30,9 Śląsk 118,3 35,1 270 80,2 

Sosnowiec 66.0 22,6 113 38,7 ZACHÓD X X X X 

Porabka-Klimontów 149,7 30,0 207 41,5 Rydułtowy 220,1 41,2 482 90,2 

Kazi mi erz-Juli usz 114,2 29,0 135 34,3 Anna 166,9 34,6 316 65.5 

Niwka-Modrzejów 149,1 35.6 262 62,9 Marcel 157,2 35,6 316 71,5 

Bogdanka 138,1 32,5 315 74,1 Rymer 100,8 30,0 157 46,8 

WSCHÓD X X X X Chwało wice 119,9 30,0 242 60,5 

Mysłowice 138,9 35,2 305 77.4 Jankowice 261,2 39,1 609 91,2 

Wieczorek 166,1 33,5 411 82,9 I N^ja 203,0 35.3 433 75,3 

Wujek 193,7 42,5 427 93,7 Jastrzębie 206,7 36,0 500 87,0 

Katowice 149,9 45,6 302 92,0 Niszczeń i ca 192,2 34,8 395 71,6 

Kleofas 181,0 40,5 382 85,5 Zofiówka 252,4 33,6 599 79.8 

Wesoła 224,1 33,6 497 74,5 Borynia 202,4 33.1 522 85.4 

Mu reki 157,4 32,6 271 56.1 Pniówek 324,5 40,8 709 89.1 

Polska 99,9 32,9 230 75,6 ZMP 114,7 33,1 186 53,6 

Staszic 217,7 34.9 572 91,8 Kiupiński 144.5 33,2 272 62,5 
Centrum 130,4 34,3 301 79.3 Morcinek 97,7 30,7 205 64.4 

Szombierki 89,1 32,9 178 66,7 Bolesław Śmiały 159.3 36,8 289 66,9 
Powstańców SI. 203,3 34,1 391 65,5 PCâUDNIE X X X X 

M j echo wice 98,6 33.9 260 89,4 Wałbrzych 83.2 30.0 93 33,6 

Bobrek 96,2 29,0 233 70.2 Victoria 84,7 28.0 48 15,9 

Julian 143,6 35,8 283 70,6 Thorez 67.5 26,5 66 25,9 
Rozbark 105,2 27,2 198 51,3 Nowa Ruda 154,0 32,8 132 28,1 

Andaluzja 168,9 35.0 314 65,1 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Barbara-Chorzów 59,9 26,0 94 40,8 RA7FM 
11517,1 

338 22848 67,0 

Siemianowice 154,2 30,9 222 44.5 I PÓŁROCZE 1991 81594 23,1 17214 48,8 
PÓŁNOC X X X X 
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TABL. 10. 

K o p a l n i e : ZATRUDNIENIE (OS.) 

K o p a l n i e : 

ZATRUDNIENIE (OS.) 

I P(^RCX:ZE czerw. 
1992 

X O 

o « 
< 
Z 

2 

s 

1 
K o p a l n i e : 

K 
W i 

< W 
D e 

< 
Z 

1 

U 

i < 
z 

s 
< 

06 

Jaworzno 657 4016 2020 6693 Dobieńsko 895 2477 1739 5111 

Jan Kanty 527 1743 1040 3310 Pstfowski 662 2080 1215 3957 
Siersza 805 3197 1400 5402 Zabrze-6 ielszo wi ce 1501 4145 2672 8318 
Janina 105 3932 1147 5184 Sośnica 1170 3627 2317 7114 

Brzeszcze 1089 4657 1984 7730 Makoszowy 1413 3807 2085 7305 

Silesia 315 1893 865 3073 Gliwice n o s 2096 1248 4452 

Piast 1090 5884 2050 9024 Knurów 1497 4097 2614 8208 

21iemowit 1529 5993 2525 10047 Szczytowi ce 1010 3947 2588 7545 

Czeczott 1115 4454 1704 7273 Wawel 464 1440 1065 2969 
Jowisz 370 1425 745 2540 Pokój 889 1592 1405 3886 

Grodziec 296 1344 614 2254 Nowy Wirek 843 1700 1354 3897 

Paryż 713 1676 966 335 Halemba 1100 4211 2380 7691 
Saturn 388 1645 1076 3109 Śląsk 620 1665 1128 3413 

Sosnowiec 450 1497 915 2862 ZACHÓD X X X X 
Porąbka-Klimontów 1390 2105 1395 4890 Rydułtowy 792 2940 1549 5281 

Kazi mierz-Juliusz 430 2318 1404 3852 Anna 763 2798 1231 4792 

Ni wka- Mod rzcjó w 654 2339 1219 4212 Marcel 668 2295 1402 4365 

Bogdanka 453 2686 967 4136 Rymer 429 1910 1013 3392 

WSCHÓD X X X X Giwałowice 589 2157 1236 3982 

Mysłowice 577 1955 1318 3850 Jankowice 885 3999 1706 6590 

Wieczorek 674 2511 1620 4805 I Maja 1289 2741 1638 5668 

Wuiek 787 2408 1398 4593 Jastrzębie 1127 2860 1703 5690 
Katowice 641 1552 1193 3386 Moszczenica 1200 2671 1541 5412 

Kleofas 864 2111 1473 4448 Zofiówka 774 4080 2613 7467 

Wesoła 753 3919 1911 6583 Borynia 1135 3019 1721 5875 

Mu reki 493 2733 1545 4771 Pniówek 1243 4726 1887 7856 
Polska 731 1183 1026 2940 ZMP 474 2013 879 3366 

Staszic 1213 3198 1689 6100 Krupiński 689 2407 1221 4317 

Centnim 643 1872 1267 3782 Morcinek 332 1713 1154 3199 
Szombierki 644 1145 880 2669 Bolesław Śmiały 809 2305 1221 4335 

Powstańców SI. 765 3469 1677 5911 POŁUDNIE X X X X 
Miechowice 432 1320 1087 2839 Wałbrzych 498 1422 704 2624 

Bobrek 264 1714 1247 3225 Yictoria 670 1509 680 2859 
Julian 759 2079 1158 3996 Thorez 333 1477 670 2480 

Rozbaric 736 1813 1198 3747 Nowa Ruda 922 2450 1234 4606 
Andaluzja 767 2634 1345 4746 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Barbara-Chorzów 194 1295 728 2217 RAZEM 53859 182640 99952 336451 
Siemianowice 763 2509 1643 4915 UDZIAŁ % 16 54 30 100 

P Ć ^ O C X X X X 
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TABL. 11 

K o p a l n i e : 
OCHRONA 

Ś R O a 
EKSPLOAT. 

ZŁOŻA K o p a l n i e : 
OCHRONA 

ŚROD. 
EKSPLOAT. 

7LOŹA 
I PÓŁROCZE 1992 mJd zł tysA mld zł tysA 

K o p a l n i e : 

mld zł tysA mld zł tysA 
Jaworzno 56,0 61 5,3 6 Dobieńsko 20,3 32 3,8 6 

Jan Kanty « • 2,3 5 Pstrowski 9,0 18 3,7 8 

Siersza 5.0 5 4 ^ 4 Zabizc-B ielszowice 16,3 10 12,9 8 
Janina 14.7 12 9.4 7 Sośnica 40,5 27 9.0 6 

Brzeszcze 3,9 3 7,0 5 Makoszowy 5,6 4 10,9 8 
Silesia 51,4 88 3.6 6 Gliwice 10,2 18 8,6 15 
Piast 250,0 100 13,1 5 Knurów 27,6 16 23,5 14 

Ziemowit 157,5 5,3 21.2 7 Szczyrfowice 21,4 12 11^ 6 
Czeczott 156,8 73 14,0 6 Wawel 3,8 8 2,0 4 
Jowisz l.t 2 3.5 7 Ptrftój 0,5 t 5,8 7 

Grodziec 1.6 5 2.3 7 Nowy Wirek 8,3 9 3,9 4 

Paryż 0.8 3 1.8 6 Halemba 15,9 10 11,1 7 
Satum 11,9 35 2.2 6 Śląsk 13,3 19 4,5 6 

Sosnowiec 4.5 12 2.6 7 ZACHÓD X X X X 
Porąbka-Klimontów 0.9 1 1,1 2 Rydułtowy - • 8,6 8 
Kazimierz-Juliusz 1,2 2 1,7 3 Anna 2,4 3 7,7 10 

Niwka^Modrzejów 20,3 28 4.2 6 N^rcei 10,0 13 6,1 8 
Bogdanka • • 4,6 4 Rymer 6,6 13 2,6 5 
WSCHÓD X X X X Ch wałowi ce 10,6 16 7.3 11 
Mysłowice 1.6 2 6.4 8 Janko wice 50,8 27 10,5 6 
Wieczorek 4,5 5 7.2 7 I Maja 28,9 31 7.2 8 

Wujek 0.4 1 9.9 10 Jastrzębie 11,0 9 10,6 9 
Katowice - 6,2 10 Moszczenica 7,2 9 6.8 8 
Kleofas 2,0 2 9.6 10 Zofiówka 14,3 U 12,2 10 
Wesoła 30.0 18 10.6 6 Borynia 50,5 43 9.6 8 
Mu reki 7.0 6 5.0 5 Pniówek 3,7 2 13,7 9 
Polska 2.0 4 4.5 9 ZMP 15,0 34 1,2 3 
Staszic 5 ^ 3 10,4 6 Krupiński 46,3 60 7,5 10 

Centrum 4,8 7 9,0 13 Morcinek 3,3 7 1,5 3 
Szombierici 0.2 1 3,2 9 Bolesław Śmiały 13,7 12 6,0 5 

Powstańców Śl. 3,7 4 8.1 9 POŁUDNIE X X X X 
Miechowice 4.4 8 5,3 10 Wałbizych 0,6 3 1.3 8 

Bobrek - 5,0 10 Yictoria 4,0 39 0,8 8 
Julian 1.4 2 3,2 4 Thorez 2,0 15 1.1 8 

Rozbari: 2.4 4 4,8 9 Nowa Ruda - •i 1,2 4 
Andaluzja 2,6 3 5,4 6 DOLNY ŚLĄSK X X X X 

Barbara-Chorzów 5,3 17 2,3 7 RAZEM 1305,2 20,5 460,1 7,2 
Siemianowice 15,1 25 4,2 7 I PÓŁROCZE 1991 %8.3 13,0 - • 

PÓŁNOC X X X X 
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Jacek Zabierowski 

Perspektywy krajowego górnictwa węgla 
kamiennego w świetle rezultatów prac 
dotyczących bilansu paliwowo-energetycznego 
i założeń polityki energetycznej polski 

1. Obecny stan pracy nad zagadnieniem 

Dokumentami lub opracowaniami, z których wynikać może przyszłościowy obraz 
polskiego górnictwa węgla kamiennego są m.innymi: 

programy restrukturyzacji, opracowane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu [1]; 
podsumowanie kluczowych zaleceń restrukturyzacyjnych dla polskiego przemysłu 
energetycznego [4] [5] oraz dokumenty z nimi związane; 
programy proefektywnościowej rekonstrukcji kopalń na lata 1991-2000 i w perspe-
ktywie do roku 2010 opracowywane przez KWK i PAWK SA [6]; 
opracowania dotyczące roli węgla kamiennego w pokryciu potrzeb energetycznych 
kraju wykonane przez zespół specjalistów powołanych przez GIzG [7], [8]; 
projekt złożeń polityki i programu energetycznego Polski opracowany w Instytucie 
PPT PAN w Warszawie pod auspicjami Ministerstwa PiH [9] [łO]; 
projekt ustawy ''prawo energetyczne" [2] [3]; 
prace zespołu doradczego Ministra Przemysłu [11]; 
prognozy gospodarcze [17] [18] [19] [20], krajowe i globalne (w tym energetyczne) 
oraz stanowiska gremiów opiniotwórczych. 

2. Wybrane tendencje światowe w gospodarce 
paliwowo-energetycznej 

Światowe zapotrzebowanie ąa energię w okresie do 2020r. będzie systematycznie 
rosnąć. W latach 1985, 2000, 2020 (wg [18]) wynosi ono odpowiednio: 7,7; 9,5; 
11,6 mld t. ekw.ropy/rok (w tzw. wariancie „niskim" zapotrzebowania), co daje 
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średnie roczne tempo wzrostu 1,2%/rok (w tzw. wariancie „wysokim" tempo wzrostu 
wynosi 1,6%/rok). 

Światowe wydobycie węgla kamiennego [17] w latach 1986, 1987, 1988, 1989 
rosło i wynosiło odpowiednio: 3,28; 3,40; 3,48; 3,52 mld t/rok (w tym w krajach 
Europy 2^chodniej malało i wynosiło odpowiednio: 244, 231, 223, 216 mld t/rok). 

Konsumpcja węgla kamiennego w świecie również rosła i wynosiła w latach 
1980, 1988, 1989 odpowiednio: 2,71; 3,37; 3,42 mld t/rok, a w krajach Europy 
Zachodniej malała i wynosiła odpowiednio: 330,6; 336,1; 336,0 min t/rok. 

Udział procentowy Polski w światowej produkcji węgla kamiennego wynosił w latach 
1986, 1987, 1988, 1989 odpowiednio: 5,9; 5,6; 5,5; 5,0%, co dawało jej odpowiednio: 
4, 4, 5, 6 miejsce na liście rankingowej producentów. 

Światowa produkcja i konsumpcja oraz import i eksport węgla kamiennego w dającej 
się przewidzieć przyszłości będą istotnie rosnąć [8] [20]. 

Zużycie energii pierwotnej na 1 mieszkańca [9] wynosiło w 1989 r., w krajach 
OECD: 6,94 tpu, a w Polsce 4,61 tpu. Zużycie całkowite energii pierwotnej, w od-
niesieniu do produktu krajowego brutto, wynosiło w 1989 r., w krajach OECD: 
14,7 MJAJSD, a w Polsce 32,2 MJ/USD (te wskaźniki zależą równie od zużycia jak 
i od wielkości produktu). 

Światowe prognozy cen węgla przewidują ich wzrost [18] w okresie do 2000 r.: 
Prognozy Banku światowego z 1986 i 1988 od 0,76 do 1,96% rocznie. 
Prognoza Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z 1989 od 0,96 do 1,22% rocznie 
(dla eksportu Polski 1,13% rocznie). 
Prognoza Komisji Wspólnot Europejskich z 1990 r., w odniesieniu do krajów EWG, 
od 1,21 do 4,57% rocznie. 

Z wynikami tych prognoz nie są zgodni autorzy pracy [18] uważając, że roczne 
przyrosty będą wynosić około 0,38%. Ci sami autorzy podają interesujące liczby dotyczące 
dynamiki wydajności pracy w górnictwie węglowym w latach 1980-86. W USA średni 
roczny przyrost tej wydajności wynosił 9,5%, a w Australii 7,3%. 

3. Cele polityki paliwowo-energetycznej Polski i restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego 

Reformowanie sektora paliwowo-energetycznego, w tym górnictwa węgla kamiennego, 
winno być poprzedzone opracowaniem racjonalnej strategii ich funkcjonowania w długim 
okresie czasu, która ma jasno precyzować cele realizacyjne, sposoby ich osiągnięcia 
oraz etapy przeobrażeń [12], 

Podkreślić należy znaczenie formułov ania celów, które winny być zharmonizowane 
i spójne. Wymogu tego nie spełniały [5] [13] [14] [16] cele przedstawione w kolejnych 
programach reformowania energetyki górnictwa węgla kamiennego [15] [4] [1], 

Zdecydowana zmiana w tym zakresie nastąpiła właściwie dopiero w b. roku kiedy 
w pracy [9], wykonywanej pod auspicjami Ministerstwa PiH, za podstawowy cel polityki 
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energetycznej, a więc również racjonalnych przeobrażeń w podsektorach kompleksu 
paliwowo-energetycznego, przyjęto konieczność: 

pełnego zaspokojenia potrzeb, 
zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju (przez: ciągłość dostaw, zróż-
nicowanie źródeł zasilania, zapasy, samowystarczalność), 
dążenia do zwiększenia efektywności ekonomicznej działań (w tym racjonalizacja 
zużycia) i ochrony środowiska przyrodniczego. 

Identyczny w treści oraz jedynie słuszny [3] cel omawianych przeobrażeń sugerowano 
również w pracach [6] [7] [8] i [2]. 

Takie ustalenie zobowiązuje jednak [10] do analizy i zajęcia stanowiska w sprawie 
niektórych zapisów w dokumentach związanych z ,Jcluczowymi zaleceniami" restru-
kturyzacyjnymi dla polskiego przemysłu energetycznego [4]. 

4. Zapotrzebowanie kraju na energię i węgiel kamienny 

Zapotrzebowanie bezpośrednie na energię będzie rosnąć [9] w latach 1990, 1995, 
2000, 2010 i wynosi odpowiednio: 93, 103, 108, 116 min tpu/rok (dla tzw, scenariusza 
„niskiego") oraz 93, 112, 121, 138 min tpu/K)k (dla tzw. scenariusza „wysokiego"). W 
scenariuszu niskim przyjęto średnie roczne tempo wzrostu dochodu narodowego brutto 
w lalach 1991-2010: 2,3%, a w scenariuszu wysokim: 4,2%. 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną będzie również rosnąć w latach 1990, 1995, 
2000, 2010 i wynosi odpowiednio 144,1; 158,7; 163,2; 177,2 min tpu/rok (dla scenariusza 
niskiego) oraz 144,1; 170,2; 181,8; 209,7 min tpu/rok (dla scenariusza wysokiego). 
Podane zapotrzebowanie na energię pierwotną uwzględnia spełnienie krajowych norm 
emisji do atmosfery (tzw. wariant „bazowy"). 

Krajowe zapotrzebowanie [9] na węgiel kamienny (po odliczeniu eksportu koksu) 
wynosi w scenariuszu niskim odpowiednio: 88,0; 94,1; 92,7; 92,1 min tpu/rok (co 
stanowi: 60,6; 59,9; 59,3; 55,0 procent zapotrzebowania na energię pierwotną). 

W konkluzji opracowania [9] zapotrzebowanie krajowe na węgiel kamienny (po odliczeniu 
eksportu koksu) określono na poziomie 115-120 min tpu/rok (140-150 min t/rok). 

5. Możliwości pokrycia zapotrzebowania kraju na węgiel 
kamienny 

Podane wyżej zapotrzebowanie kraju na węgiel kamienny można pokryć produkcją 
własną. Ta produkcja z czynnych obecnie KWK, jak ustalono w pracy [8], może 
wynosić, wg [19], w latach 1995, 2000, 2010 odpowiednio: 118, 117, 115 min tpu/rok, 
czyli odpowiednio 138, 136, 133 ^mln t/rok (jest to tzw. wariant II). 

Uzyskanie takiej produkcji jest jednak ściśle związane ze spełnieniem następujących 
zasadniczych warunków: 
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a) natychmiastowego uregulowania dramatycznej sytuacji ekonomiczno-finansowej 
KWK; 

b) wydatkowania, w okresie do 2010 r., nakładów inwestycyjnych rzędu 90-92 bil.zł 
na odtworzenie i rozwój; 

c) uzyskanie, pod koniec okresu analizy, nowych zdolności wydobywczych. 

W przypadku niespehiienia tych warunków, a jest to założenie bardzo realne, 
wydobycie węgla kamiennego w latach 1995, 2000, 2010 będzie znacznie mniejsze 
i wyniesie odpowiednio: 104, 93, 76 min tpu/rok; to jest: 127, 113, 92 min t/rok (w 
tym węgla energetycznego 102, 89, 71 min t/rok). Jest to tzw. wariant „O", sygnalizowany 
w pracy [8], którego realizacja wymaga również spełnienia w/w warunku a) oraz 
wydatkowania w okresie do 2010 r. nakładów inwestycyjnych rzędu 58 bil.zł. 

Porównanie wyżej podanego wydobycia węgła (wariant „O") z zapotrzebowaniem 
krajowym daje obraz przyszłych zagrożeń gospodarki energetycznej i gospodarki 
kraju w ogóle. 

6. Ekonomiczne aspekty działalności górnictwa węgla kamiennego 

6.1. Ceny i wartość produkcji 

Krajowe średnio-roczne ceny zbytu węgla kamiennego [21] w latach 1989, 1990, 1991 
wynosiły: 13,8; 126,8; 279,2 tys. zł/t. W okresie 4 m-cy 1992 r. cena ta wynosiła 356,0 tys. 
zł/t (0,59 Ł/GJ) i była znacznie niższa od uzyskiwanej w W.Brytanii, przez B.C. (ok. 
1,85 Ł/GJ). Wewnętrzne ceny zbytu węgla w Polsce są utrzymywane na poziomie niższym 
od kosztów oraz od wartości mierzonej cenami transakcyjnymi; są w gruncie rzeczy 
cenami regulowanymi, ze względu na urzędowe ceny energii oraz zaniżony okresowo 
popyt, będący głównie skutkiem recesji gospodarczej i polityki eksportowej. 

Politykę cenową w odniesieniu do węgla należy uznać za podstawowy i trudny 
problem decyzyjny „centrum", stanowiący jednak punkt wyjścia dla tworzenia strategii 
funkcjonowania górnictwa [22]. 

W związku z zaniżonymi od lat krajowymi cenami zbytu węgla, dla oceny wartości 
produkcji i jej ekonomicznej efektywności, wprowadzono pojęcie cen importowych. 
Odpowiadają one na pytanie ile należałoby zapłacić (ile by kosztował?) za węgiel 
importowany, o identycznych parametmch jakościowych jak krajowy loko wagon w porcie 
polskim (dla węgli energetycznych można tę wielkość odnosić do ceny węgla własnego 
loko wagon w porcie polskim (dla węgli energetycznych można tę wielkość odnosić 
do ceny węgla własnego loko kopalnia) [23] [24]. 

Dla wariantów funkcjonowania gómict /a ustalonych w [8] średnie ceny importowe, 
przy rocznym przyroście wartości w świecie 2%, w latach 1995, 2000, ^ 1 0 wynoszą 
odpowiednio: 

wariant I 713, 798, 934 tys.zł/t (839, 931, 1086 tys.zł/tpu) (62, 69, 80 USD/tpu); 
wariant II 743, 842, 991 tys.zł/t (853, 955, 1124 tys.zł/tpu) (63, 71, 83 USD/tpu). 
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W opracowaniu [9] przyjmuje się ceny węgła w imporcie, dla „umiarkowanego" 
wzrostu cen w lalach 1991, 1995, 2000, 2005, 2010 odpowiednio: 51, 53, 57, 60, 
63 USD/t, a w eksporcie: 49, 50, 54, 56, 59 USD/t zaś dla „przyśpieszonego" wzrostu 
cen podano dla 2010 r. ceny importowe: 80 USD/t i eksportowe 72 USD/t (węgiel 
o wart. opał. 6400 kcal/kg). 

6.2. Koszty 

Srednio-roczny koszt własny w krajowym górnictwie węgla kamiennego [21] w latach 
1989, 1990, 1991 wynosił odpowiednio: 30,3; 185,1; 313,6 tys.zł/t (384,3 tys. zł/tpu 
loko kopalnia), a w okresie 4 m-cy 1992 r.: 387,2 tys.zł/t (0,64 Ł/GJ) i był znacznie 
niższy od kosztów pozyskania węgla w kopalniach W.Brytanii (B.C.), które wynoszą 
ok. 1 i więcej Ł/GJ. Koszty własne w 1991 r. (w odniesieniu do 1990 r. - 100%) 
wzrosty o ok. 69% (a krajowe ceny zbytu o 120%). 

Krajowy koszt własny węgla kamiennego jest obecnie w praktyce zawyżony z tytułu 
tzw. „obciążeń" finansowych i częściowo zaniżony w związku z ochroną środowiska 
przyrodniczego. 

W pracy [9] zakłada się, że koszt wydobycia węgla kamiennego (wraz z transportem 
na średnią odległość do odbiorcy) będzie się kształtował na poziomie: dla KWK „moder-
nizowanych": 380 tys. zł/tpu; dla KWK „istniejących": 455 tys. zVtpu. 

W pracy [8] przyjmuje się, że uśredniony koszt dla wariantów I i II będzie wynosił 
(ceny z 1992 r.) w latach 1995, 2000, 2010 odpowiednio: 490,5; 557,0; 634,8 tys.zł/t 
(36,3; 41,3; 47,0 USDA). 

6.3. Rentowność i ekonomiczna efektywność 

Gdyby założyć, że między treścią pojęć „rentowność" a ekonomiczna efektywność 
kopalń (górnictwa) istnieją różnice, to można je najkrócej określić następująco: 

Rentowność przyjmuje bieżące (np. tylko w okresie jednego roku czy miesiąca) 
strumienie wpływów i wydatków, które w ich bilansie uwzględniają m.in. uzyskiwane 
ceny sprzedaży i notowane koszty wg przyjętej obecnie pragmatyki. 

Efektywność ekonomiczna uwzględnia rzeczywiste strumienie wartości produkcji (nie 
zniekształcone obowiązującym obecnie systemem cen) oraz obiektywnie określane stru-
mienie kosztów i nakładów w długim, wieloletnim okresie czasu oraz istniejące duże 
możliwości poprawy wartości produkcji i obniżenia kosztów przez zaangażowanie tych 
nakładów. 

W obecnych uwarunkowaniach górnictwa węgla kamiennego rentowność kojarzy się 
głównie z uzyskiwaną ceną zbytu, zaś efektywność ekonomiczną należałoby wiązać 
z ceną transakcyjną (np. importową). 

U podstaw podanych wyżej, sformułowań leży alternatywne założenie: 
a) istnieje własna produkcja węgla kamiennego zabezpieczająca popyt; 
b) węgiel trzeba importować. 
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W myśl tych definicji można stwierdzić, że krajowe górnictwo węgla kamiennego 
jest i będzie efektywne ekonomicznie oraz że nie jest, ale może być rentowne. Przemawia 
za tym m.in. porównanie wartości krajowego węgla z kosztami i nakładami (dane 
Uczbowe w p.rozdz. 6.1 i 6.2) ustalonymi w pracach [8] i [9], 

Z powyższego wynika również przekonanie o nieopłacalności importu węgla do Polski. 

6.4. Wybrane kierunki poprawy rentowności i ekonomicznej efektywności 
górnictwa w^la kamiennego 

Rzeczywistą i istotną poprawę rentowności i efektywności można uzyskać głównie 
podejmując działania w kopalniach racjonalizujące proces wydobywczo-przeróbczy, 
a wśród nich przede wszystkim: poprawiające jakość węgla handlowego oraz zwię-
kszające koncentrację produkcji w ścianach i oddziałach wydobywczych [25]. Prace 
takie, ze względu na brak środków są obecnie prowadzone w ograniczonym zakresie. 

Pełna realizacja rozpoczętego [26] „rozszerzonego programu budowy zakładów 
wzbogacania i odsiarczania miałów węgli energetycznych" (w ok. 25 KWK) do-
prowadzi do istotnej poprawy parametrów jakościowych węgla handlowego. W latach 
1995, 2000, 2010 wystąpi spadek: zawartości popiołu odpowiednio o 3,0; 3,9; 4,0%; 
zawartości siarki o 0,05; 0,06; 0,05% oraz wzrost kaloryczności o 790, 910 i 920 
kJ/kg. Zmniejszy się wprawdzie masa węgla handlowego, ale zwiększy jego wartość. 
Ostatecznym efektem będzie [27], po wydatkowaniu ok. 4,6 bil.zł nakł. inwest., 
znaczny przyrost rocznej, globalnej wartości produkcji węgla w latach 1995, 2000, 
2010 o: 4,2; 4,1; 4,4 bil. zł/rok. Powyższe nie uwzględnia dodatkowych korzyści 
z tytułu ochrony środowiska i transportu mas do odbiorców. 

Kolejnym ważnym kierunkiem jest dążenie do zwiększenia wydajności pracy i ob-
niżenia kosztów własnych drogą poprawy wskaźników koncentracji wydobycia w ścianach 
i oddziałach produkcyjnych» 

Ten kierunek postępu jest charakterystyczny dla rozwiniętego górnictwa światowego; 
u nas wdraża się go również, choć ograniczeniami są tu obecnie: brak środków na zakup 
kompleksów ścianowych oraz warunki naturalne. 

Poniżej przytacza się przykładowo rezultaty analiz [28] [29] [30] wykonanych dla 
KWK: Staszic, Zabrze-Bielszowice i Czeczott. 

W warunkach KWK Staszic wprowadzenie dwóch ścian o wydobyciu 6-8 tys.t/d 
z każdej może przynieść średnie korzyści ponad 83 mld zł/rok (ceny z 1990 r.). 
W warunkach KWK Zabrze-Bielszowice uruchomienie 6 ścian o wydobyciu 3,5-4 tys. 
t/dobę z każdej może przynieść zysk ponad 124 mld zł/rok (ceny z 1991 r.). 
W warunkach KWK „Czeczott" wprowadzenie sześciu ścian o wydobyciu ok. 4 tys. t/do-
bę z każdej może przynieść średnie korzyści ok. 335 mld zJ/rok (ceny z 1991 n). 
Dla realizacji tych zamierzeń niezbędne są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, 

na które nie stać wielu KWK w związku z ich obecną dramatyczną sytuacją ekono-
miczno-finansową. 
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gólnym uwzględnieniem procesu wydobywczo-przeróbczego i odsalania wód, Kraków, czerwiec 1992 r. 
(niepublikowane, wykonano dla KWK Czeczott). 
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H. Banszel 
A. Knapczyk 

Doświadczenia kopalni ,,Pniówek" w zakresie 
wdrażania obudowy kotwiowej - Informacje 
techniczne 

w dniu 7.10.1992 r. odbyto się w KWK „Pniówek" w Jastrzębiu Zdroju sympozjum 
pt. „Doświadczenia kopalni „Pniówek" w zakresie wdrożenia obudowy kotwiowej". 

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele WUG, OUG, PAWK SA, BUDOKOP, 
GIG, BOART, KWK. A 

Celem sympozjum było zapoznanie zaproszonych gości z techniką kotwienia wyrobisk 
górniczych w KWK ,JPniówek w oparciu o uzyskane w tym zakresie doświadczenia. 

Materi^y, które przygotowano w niniejszym opracowaniu przesyłamy w celu rozpo-
wszechnienia obudowy kotwiowej w innych kopalniach węgla kamiennego i wykorzystania 
zdobytych przez nas doświadczeń w tej dziedzinie w warunkach górnictwa polskiego. 

Mamy nadzieję, że materiały te będą użyteczne, a w przyszłości nawiązana zostanie 
współpraca z kopalniami, które zdecydują się na stosowanie tego typu obudowy. 

1. Krótka charakterystyka sprzętu do kotwienia 

W marcu 1991 r. przedstawiciele kopalni wzięli udział w prezentacji sprzętu 
do kotwienia produkcji angielskiej firmy BOART UK. Prezentację organizowała 
KENA Sp. z O.O., będąca wówczas pośrednikiem wprowadzającym angielski sprzęt 
wiertniczy do kopalń zagłębia miedziowego. 

Wizyta w firmie BOART w Anglii i rozmowy tam przeprowadzone doprowadziły 
do podpisania kontraktu na dostawę sprzętu kotwiącego do kopalni. 

Poniżej przedstawiono się krótką charakterystykę tego sprzętu. 

1.1. Kotwiarka BM̂ Ŝ 

Przeznaczona jest do wiercenia otworów w stropie, który stanowić mogą 
wszystkie węgle 
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wszystkie łupki ilaste 
łupki piaszczyste i piaskowce o wytrzymałości na ściskanie do 50 MPa oraz 
osadzania w nich kotwi wklejanych. 

W kopalni ,J*niówek" kotwiarka ta wykorzystywana jest do kotwienia dowierzchni 
ścianowych drążonych na strzał. 

Charakterystyka techniczna 

1. Wiertarka obrotowa 
— prędkość obrotowa (przy 601/min) 480 obr/min 
— moment (przy ciśn. 10 MPa) 190 Nm 

2. Prowadnice 
— prędkość przesuwu wózka (wiertarki) maks. 8 m/min 
— siła docisku wiertła 5 kN 

3. Rozpora 
— skok cylindra 650 mm 
— siła rozparcia 30 kN 

4. Ciśnienie nominalne 
— silnika posuwu 7 MPa 
— silnika wiertarki 10 MPa 

5. Parametry agregatu 
— wydajność 70 l/min 
— ciśnienie 10 MPa 
— ciecz robocza - olej hydrauliczny 

lub 5% emulsja olejowo-wodna 

6. Średnica wierconych otworów 28 mm 

7. Głębokość wiercenia min. 2,2 m 

8. Ciśnienie wody przepłuczkowej maks. 1,5 MP; 

9. Odległość między pulpitem a kotwiarką maks. 115 m 

1.2. Kotwiarka BM-505 

Współpracuje z kombajnem chodnikowym AM 50 i umożliwia zmechanizowane 
wiercenie otworów kotwiowych oraz zakładanie kotew. Adaptacja kotwiarki do współpracy 
z AM-50 została wykonana w Zakładach Naprawczych „REMAG". Istota rozwiązania 
jest posadowienie kotwiarki na ramieniu organu urabiającego kombajnu jak również 
przystosowanie układu hydraulicznego kombajnu do zasilania kotwiarki. 

Charakterystyka techniczna 
Wymiary gabarytowe 
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— długość 1740 mm 
— szerokość 385 mm 
— wysokość 385 mm 
Skok prowadnicy 1168 mm 
Prędkość obrotową 580 min. przy 60 l/min 
Moment obrotowy (ciśnienie zasil. 120 Nm/10 MPa 
Maks. dopuszcz. ciśnienie zasilania 11,4 MPa 
Siła docisku wiertła suportem 10 kH 
Średnica wierconego otworu 30 mm 
Natężenie przepływu czynnika rob. 78 l/min. 
Rodzaj przepłuczki woda 
Wysokość kombajnu z zamocowaną wiertnicą 

w stanie spoczynkowym 1700 mm 
Minimalna wysokość kombajnu z wiertnicą 

w stanie rozłożonym 2850 mm 
Minimalna wysokość kombajnu z wiertnicą 

rozpartą do stropu 3070 mm 
Ciecz robocza olej hydrauliczny 

1.3. Kotwiarka BM-12 

Przeznaczona jest do wiercenia otworów w stropie oraz osadzania w nich kotew 
wklejanych w warunkach opisanych przy kotwiarce BM-8. 

Stosowana jest przy wprowadzaniu do otworu kotew dodatkowych przeznaczonych 
do podwieszania w wyrobiskach kotwiowych urządzeń pomocniczych, w tym również 
kolejki KSP i taśmociągów. 

Charakterystyka techniczna 
Cylinder teleskopowy dwustopniowy jako siłownik dwustronnego działania 
— skok całkowity 1360 mm 
— siła docisku na wiertło 5 kN 
— chłonność silnika 55 l/min 
— moment nom. (przy ciśn. zasil. 20 MPa, 200 Nm 
— maks. ciśnienie pracy 20 Mpa 
— maks. ciśnienie na sfrfywie 1 MPa 
— ciecz robocza: 5% emulsja olejowo-wodna 

lub olej hydrauliczny Hydrol-30 P 
— prędkośę obrotowa wiertła przy chłonności 

silnika 48 l/min. 600 obr/min 
— prędkość posuwu 0-2 m/min 
— średnica wierconych otworów 28 mm 
— głęlK)kość wiercenia min. 2,2 m 
— masa 55 kg 
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ciśnienie wody przepłuczkowej maks 1,5 MPa 

2. Tryb przygotowawczy do stosowania obudowy kotwiowej 

Decyzję o zastosowaniu w projektowanym wyrobisku samodzielnej obudowy kotwio-
wej poprzedza analiza warunków górniczo-geologicznych oraz własności geotechnicznych 
skał stropowych, w oparciu o badania penetrometryczne stropu laboratoryjne węgla. 
W przypaku natomiast drążenia wyrobiska w zasięgu strefy wpływów eksploatacji 
sąsiedniego pokładu, prowadzone są ponadto sejsmologiczne badania stopnia wpływów 
eksploatacji na projektowane wyrobisko. 

Projektowanie obudowy kotwiowej odbywa się w oparciu o „Tymczasowe wytyczne 
stosowania obudowy kotwiowej..." Projekt techniczny kotwienia wykonywany jest 
indywidualnie dla każdego wyrobiska i opiera się na siatce kotwienia, którą na za-
sadzie zlecenia opracuje OBRBG BUDOKOP. Pracownicy BUDOKOP-u posiadają 
doświadczenia w zakresie obudowy kotwiowej, a ośrodek posiada właściwy sprzęt 
specjalistyczny do badania tej obudowy. 

Projekt obejmuje głównie: 
charakterystykę warunków geologicznych na podstawie rozeznania służb 
geologicznych kopalni, 
wyniki badań parametrów geotechnicznych skał z otworów penetrometrycznych, 
określenie stopnia wpływów eksploatacji w pokładach nadległych, 
schemat (siatkę) kotwienia, 
instrukcje wykonywania obudowy, 
instrukcje obsługi sprzętu. 

Wdrożenie obudowy kotwiowej w kopalni nastąpiło w wyniku podpisania umowy 
z OBRBG BUDOKOP, obejmującej całokształt systemu od projektowania poprzez 
szkolenie załóg i nadzór w pierwszym okresie do kompleksowego badania zachowania 
obudowy (monitoringu). 

Dobre rozeznanie warunków górniczo-geologicznych i prawidłowe zaprojektowanie 
technologii prowadzenia wyrobiska w obudowie kotwiowej są podstawą do bezpiecznego 
wdrożenia tego systemu: 

a) rozeznanie geologiczne obejmuje określenie własności geotechnicznych skał w zło-
żu oraz spodziewany rodzaj i przebieg ewentualnych zaburzeń w zaleganiu 
pokładów. Badania penetrometryczne pokładów 361, 362/3, 347 i 357/1 wykazały, 
że skały stropowe tych pokładów posiadają wytrzymałości Re. ok. 30,31-44,0 
MPa (f = 3,03-4,40) kąt tarcia wewnętrznego 30-40°, a spójność górotworu 
24-30 kG/m^ i ciężar objętościowy 2,5-2,6 t/m^. Stropy stanowią łupki generalnie 
ilaste, czasem łupki piaszczyste. Projektowane wyrobiska zalegają na głębokości 
od 700 do 850 m; o ile nam wiadomo w górnictwie polskim na tych głębo-
kościach dotychczas nie wykonawano obudowy kotwiowej. 
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b) Pomiary wpływów eksploatacji wykonywane w kopalni metodą sejsmiczną umo-
żliwiają ocenę stanu naprężeń w górotworze przy wykorzystaniu fizycznej za-
leżności zachodzącej pomiędzy prędkością rozchodzenia się fali sejsmicznej 
w górotworze a wartościami istniejących w nim naprężeń. W górotworze, gdzie 
występują strefy podwyższonych naprężeń rejestrowany jest wzrost prędkości 
rozchodzenia się fali sejsmicznej (anomalia dodatnia), w strefach zaś obniżonych 
naprężeń występuje jej zmniejszenie (anomalia ujemna). 
Strefy te związane są najczęściej z takimi sytuacjami górniczo-geologicznymi 
jak krawędzie zatrzymanej eksploatacji, wyrobiska korytarzowe (szczególnie ich 
zagęszczenie w górotworze), granice starych zrobów i filarów pozostawionych 
w pokładach oraz zaburzenia tektoniczne (uskoki, przegięcia, wy klinowania). 

3. Sposób wykonania obudowy kotwiowej 

Do zabezpieczenia stropu wyrobisk kotwiowych stosowane są kotwie stalowe typu 
POK, wykonane z pręta żebrowanego o średnicy min. 18 mm (do 22 mm), dopuszczone 
przez Resortową Komisję ds. Obudowy i Kierowania Stropem (Uchwała nr 87 z dnia 
10.05.1976 r.) Kotwy te dobrze spełniają swoje zadanie, nie było przypadku zerwania 
naciągiem do 270 kN. 

Długości stosowanych kotew - zależnie od projektu obudowy dla danego wyrobiska 
- wynoszą 1,6 m (w dowierzchniach), 1,9 m i 2,2 (w chodnikach). 

Jak już wspomniano, do kotwienia stropów używane są kotwiarki BM-8 (w dowie-
rzchniach) lub BM-505 (w chodnikach kombajnowych). Kotwy są wklejone do otworów 
0 średnicy 28 mm na całej długości i pracują w zamocowaniu ciągłym. 

Jako ładunki klejowe używane są ładunki produkcji niemieckiej CARBO-TECH typu 
SIS-BWV-DN-3,0 normałnowiążące i SIS-BWV-DPL-0,6 szybkowiążące. 

Ładunki te wykonane są w otoczce foliowej, przez co są wygodne w transporcie, 
trwałe podczas przechowywania i łatwo wprowadzane do otworów. 

Jako opinka stropu stosowana jest siatka ogrodzeniowa (w dowierzchniach) lub siatka 
1 cięgna z blachy profilowej (w wyrobiskach chodnikowych). 

Osobnym zagadnieniem jest kotwienie ociosów. Obliczenie schematów kotwienia wzma-
cniającego ociosy przeprowadzono zgodnie z dokumentacją GIG z roku 1979, pt. „Okre-
ślenie schematów kotwienia ociosów wyrobisk chodnikowych o wysokości ponad 3 m". 

Na pracę kotew zabudowanych w ociosach największy wpływ mają parcia boczne 
pochodzące od sklepienia ciśnień i dlatego w obliczeniach korzysta się z teorii Cym-
boriewicza, która zakłada występowanie strefy odprężnej w ociosach wyrobiska. Spękane 
skały swym ciężarem obciążają obudowę zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. 

Doświadczenia kopalni „Pniówek" wskazują, że ociosy przy lej głębokości zalegania 
(700-800 m) są niestabilne, również przy niższych wysokościach wyrobisk, co miało 
miejsce w dowierzchni B3 pokł. 362/3 o wysokości 1,7-1,8 m. Zwięzłość węgla 
w wymienionych pokładach wynosi f = 0,5-0,9. Początkowo do ociosów stosowano 
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kotwy drewniane klinowe. Doświadczenia stąd uzyskane były negatywne i sugerują, 
że tego typu kotwy mogą spełniać zadania wyłącznie w mocnycti węglach. 

Pękanie ociosów i odspajanie się brył węgla wymusiły szukanie skuteczniejszego 
sposobu. Na drodze tycłi poszukiwań wykonano próby scalania ociosów - szczególnie 
ich zewnętrznych warstw przy pomocy klejów podawanych metodą injekcji. Stosowano 
ładunki kleju pęczniejącego produkcji francuskiej WEBER oraz niemieckie kleje Beredol. 
Uzyskano wprawdzie poprawę w zakresie spojenia szczelin, jednak nadal obserwowano 
migrację ociosów do wewnątrz wyrobiska. 

Skutecznym sposobem wzmocnienia ociosów okazało się dopiero zastosowanie kotew 
z włókna szklanego, wklejanych na całą długość. Koty te posiadają klinowe zamocowanie 
płytek drewnianych od strony wystającego z ociosu końca dla przytwierdzenia siatki 
opinającej ocios. 

Badania stanowiskowe potwierdziły trafność zastosowania tych kotew. Założono 
mianowicie stanowisko pomiarowe miernicze i kotwy pomiarowe punktowo mocowane 
w ociosie (na identycznej zasadzie jak kotwy pomiarowe na rozwarstwienie stropu). 
Wnioski z badania wskazują, że niestabilność i migracja ociosów do wyrobiska mieszczą 
się w strefie do ok. 1,5 m w głąb. Zatem kotwy ociosowe winny być dłuższe niż 
zasięg tej strefy (stosuje się kotwy długości 2,0 m). 

Ponieważ stwierdzono liczne przypadki pękania płytek drewnianych, klinowo moco-
wanych do kotew od strony wystającego z ociosu końca, ostatnio przeprowadzane są 
próby zastosowania płytek również z włókna szklanego, wzmocnionych talerzami me-
talowymi wtopionymi do włókna. 

Elementy wyposażenia przodka, jak: lutnie, rurociągi podwieszone są do kotew 
obudowy zasadniczej przy pomocy specjalnie do tego celu wykonywanych w kopalni 
zawiesi. Natomiast elementy trasy kolejki szynowej podwiesza się na zawiesiach wy-
konywanych również w kopalni, a zaprojektowanych przez BUDOKOP, mocowanych 
do stropu kotwiami dodatkowymi. 

4. Kontrola pracy obudowy kotwiowej 

Kontrola obudowy kotwiowej prowadzona jest kompleksowo (tzw. monitoring) -
i obejmuje takie obserwacje jak: 

pomiary rozwarstwienia warstw stropowych, 
nośność kotew, 
miernicze punkty pomiarowe, 
stanowisko stensometryczne. 

Do pomiaru rozwarstwienia warstw stropowych wprowadza się do stropu, w odstępach 
co 20 do 50 m, w połowie szerokości wyrobiska, kotwy pomiarowe. Kotwy te mocowane 
są punktowo na jednym ładunku klejowym powyżej strefy kotwionej warstwy stropu 
(min. 30 cm). Dla każdego stanowiska pomiarowego w książce ewidencji pomiarów 
określony jest pomiar zerowy. Ponadto kotwy pomiarowe zaopatrzone są w tabliczki, 

196 Tom I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

na których podane są: długość kotwy, pomiar zerowy kotwy, dopuszczalne długości 
wystającego z tulei końca kotwy (czyli określenie dopuszczalnego rozwarstwienia). 

Pomiar wykonuje się mierząc długość odcinka kotwy wystającego poza tulejką pomiarową. 
Miarą rozwarstwienia jest różnica pomiędzy wartością początkową a wartością pomierzoną. 
Wartość graniczna rozwarstwienia się stropu wynosi 2% długości założonej kotwy pomiarowej. 
Po przekroczeniu tej wartości należy wzmocnić wyrobisko obudową podporową. 

Dotycłiczas nie zaobserwowano w żadnym wyrobisku rozwarstwienia stropu większego 
od 15 mm, co stanowi ok. 30% wartości dopuszczalnej i jest potwierdzeniem dobrego 
zachowania się obudowy kotwiowej w warunkach kopalni ,JPniówek". 

Pomiaru nośności kotwy dokonuje się poprzez próby ich wyrywania przy pomocy 
wyrywarki: próby te służą do określenia wielkości sił, jakie potrzebne są do wyrwania 
kotwy ze stropu lub zerwania żerdzi kotwiowej, i czy dane przyjęte do projektowania 
obudowy znajdują potwierdzenie. 

Minimalna nośność kotwy winna wynosić 100 kN, a pomiary przeprowadzane są losowo 
w ilości 2% ogólnej ilości zabudowanych kotew w liczbie 6 do 8 szt. na każde 50 m wyrobiska. 
Pomiary te są ewidencjonowane. Nie stwierdzono dotychczas ani jednego przypadku wyrwania 
kotwy siłą 100 kN: próbnie zastosowano wyrywaricę do 250 kN z podobnym efektem. 

Pomiary rozwarstwienia stropu wykonywane i odnotowywane są przez pracowników 
kopalni, natomiast pozostałe prace badawcze dotyczące oceny stanu obudowy kotwiowej 
wykonywane są przez pracowników OBRBG BUDOKOP na podstawie długoterminowej 
umowy wdrożeniowej. 

Oprócz badan wyżej opisanych założono kilka stanowisk badawczych dla określenia 
wielkości ewentualnej konwergencji stropu skotwionego. Zabudowane pod stojakami — 
rozpartymi między stropem a spągiem wyrobiska - tensometry określają wielkość nacisku 
stropu na te stojaki. Z dotychczasowych obserwacji nie odnotowano przyrostu obciążeń. 

Jeżeli rozwarstwienie skał stropowych przekracza 2% długości zabudowanych kotew 
pomiarowych, lub gdy więcej niż 20% badanych kotew wykazuje nośność graniczną mniejszą 

I 

od 100 kN, to zgodnie z „Wytycznymi..." wyrobisko należy wzmocnić obudową podporową. 
W praktyce kopalni nie zachodziła dotychczas konieczność takich dzi^an, choć w imię 

bezpieczeństwa ludzi, mimo pomyślnych wyników badań, kilkakrotnie, odcinkami, obudowę 
podporową zabudowywano, tj. w przypadkach stwierdzenia wykroplenia wody ze stropu, 
odspojenia się stropu po wykonaniu zabioru oraz zawsze w zaburzeniach geologicznych. 

Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że strefy uskokowe nie spełniają warunków 
niezbędnych do stosowania samodzielnej obudowy kotwiowej, choć połączenie obudowy 
kotwiowej z podporową daje lepsze wyniki niż sama obudowa podporowa. 

5. Efekty ekonomiczne 

Dotychczas wykonano następujące wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwiowej 
— dowierzchnia B3 w pokł. 362/3 - 167 mb 
— dowierzchnia W4 w pokł. 347/1 - 177,5 mb 
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— chodnik podścianowy BU w pokł. 361 - 680,5 mb 
W trakcie wykonywania są: 
— dowierzchnia K4 w pokł, 347/1 
— chodnik podścianowy W4 w pokł. 357/1 
Pozostaje do wykonania: 
— dowierzchnia W2 w pokł, 357/1 
— kompleksowa rozcinka pokł. 403/1 
— dowierzchnia B4 w pokł. 362/3 
— 2 dowierzchnie w pokł. 363 
Postępy uzyskiwane w omawianych wyrobiskach przedstawiono w tabeli: 

Wyrobisko IV V VI v n VIII DC X 
1. Chodnik B i l 361 14,5 82,0 81,0 90,0 108,0 144,0 161,0 
2. Dowierzch. B3 362/3 3,0 77,0 73,0 14,0 
3. Dowierach. W4 347/1 13,0 44,0 46,0 67,0 
4. Chodnik W4 357/1 43,5 

Tabela powyższa obrazuje wzrost wydajności w przodkach kotwiowych w miarę 
wzrost doświadczenia załóg. 

Analizując wyniki ekonomiczne kotwienia należy w sposób zasadniczy rozgraniczyć 
dwa zagadnienia: 

zagadnienie kosztów materiałowych, 
zagadnienie kosztów robocizny, 

Oba te elementy kosztów nie są do siebie przystające, bowiem jeżeli koszty mate-
riałowe są stałe (nie uwzględniając ruchu cen zaopatrzeniowych) to koszty robocizny 
zmieniają się wraz z uzyskiwaną wydajnością, a to z kolei w sposób zasadniczy związane 
jest z nabywaniem doświadczeń przez załogi i stroną psychologiczną przy tak rewolu-
cyjnej zmianie systemu obudowy. 

a) Efekty ekonomiczne z tytułu kosztów materiałowych 

Na przykładzie chodnika B i l pokł. 361 można stwierdzić, że efekty ekonomiczne 
z tytułu zastąpienia tradycyjnej obudowy łukowej V25/8 obudową kotwiową wynoszą: 

Obudwa kotwiowa 
— kotwy stalowe - stropowe dł. 1,9 m 

(108,0 : 0,9) X 6 szt. = 720 szt. a 37 000 zł./szt. 
— cięgła stropnicowe pod kotwy 

108,0 : 0,9 = 120 kpi. a 125 987 zł/kp. 
— klej szybkowiążący 23/300 

720 szt. X 2 = 1440 szt. a 7 950 z /szt. 
72 szt. X 2 = 144 szt, a 7 950 zi/szt. 

wolnowiążące 23/6(X) 
720 szt. X 2 = 1440 szt. a 10 660 zl/szt. 
72 szt. X 2 = 144 szt. a 10 660 zł/szt. 

= 26 640 000,-

= 15 118 440,-

= 11448 000,-
= 1 144 800,-

= 15 350400,-
= 1 535 040,-

198 Tom I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

— siatka ogrodzeniowa 
strop (/108,0 : 0,9/ x 6)x 1,5 = 1080 m^ 11 500 zł/ m^ = 12420000,-

ocios 108 X 1,5 X 2 = 324 m^ a 11500 zl/n? = 3 726 000,-
— raczki Dn 28 m/m = 85 szt a 33 500 zł/szt. = 2 847 500,-
— kotwy drewniane ciosowe 

108 : 0,9 = 120 X 4 = 480 szt. a 16 450 zł/kpi. = 7 896 000,-
— kotwy do podwieszania kolejki 

/108 : 3/ X 2 = 72 szt. a 37 000 zł/szt. = 2 664 000,-
— kotwiaika BM — 500 

/163 012 392 X 0,25/ : 12 = 3 396 092,-
— wynajem kombajnu AM-50 

31 dni X 1 555 075 = 48 207 325,-
152 393 597,-

1 mb = 152 393 597 zł. : 108,0 mb = 1411052 zł/mb 
Obudowa łukowa 

obudowa V-29/8 lub V-25/8 zagęszcz. co 0,75 m 
108,0 : 075 = 144 kpi. a 1 504 745 zł/kpl. = 216 683 280,-
siatka zgrzewana — 1,0 m 
144 kpi. X 12 szt. = 1728 szt. a 14 000 zł/szt. = 24 192 OOOr 
okładzina żelbetowa 1,0 m 
144 kpi. X 15 szt. = 2160 szt. a 6 100 zł/szt. = 13 176 000,-
rozpory 0,75 
144 kpi. X 7 szt. = 1008 szt. a 15 600 zł/szt. = 15 724 800,-
strzemiona.: 
144 szt. 63 500 zł/kpl. = 9 144 000,-
144 szt. a 116 500 zł/kpl. = 16 776 000,-
288 szt., a 68 000 zł/kpl. = 19 584 000,. 
stopy podporowe pod obudowę V 
144 kpi. X 2 szt. = 288 kpi. a 118 200 zł/szt. = 5 241 600,-
wynajm kombajnu AM-50 
19 dni X 1 555 075 zł/dobę = 29 546425,-

350 068 105,-
1 mb. = 350 068 105 zł: 108,0 mb = 3 241 371 zł/mb 

Różnica kosztów materialnycłi 
Poz. 2 - poz. 1 = 350 068 105 — 152 393 597 = + 197 674 508,-

1 mb. = 3 241 371 - 1411 052 = + 1 830 319,-
Zatem można szacować oszczędności materiałowe z tytułu zastosowania obudowy 

kotwiowej - na poziomie 1,8 mln/zł na 1 mb. wyrobiska. 
Na podstawie dowierzchni B-3 pokł. 362/3, gdzie obudowa kotwiowa zastąpiła 

obudowę prostokątną drewnianą (w której wykonane były poprzednie dowierzchnie B-2 
i B-1), należy stwierdzić, że efekty ekonomiczne są niekorzystne z uwagi na różnice 
cen pomiędzy drewnem a elementami obudowy kotwiowej. 
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Obudowa drewniana 
— stropnice: 47,0 m : 0,75 m = 190 szt. dł. 5,0 m 

przekr. Dn 15 cm 
— stojaki: 198 x 4 = 784 szt. dł. 2,0 m 

przekr. Dn 15 cm 
— ryspy: 147 m : 5 m = 30 szt. dł. 5,0 m 

przekr. Dn 15 cm 
— stojaki pod rysp 190 szt. dł. 2,0 m 

przekr. Dn 15 cm 
196 szt. - stropnice dł. 5,0 m - przekr. Dn 15 m = 

24,5 m^ a 600 00 = 14 700 00,-
980 szt. i stojaków dł. 2,0 m - przekr. Dn 15 cm = 

38,3 m^ a 600 000 zMn? = 22 980 000,-
— okorki 

10,0 m^ a 250 000 zVxx? = 2 500000,-
ok. 500 szt. połowic dł. 2,5 m Dn 14 cm (wzmóc, ociosów) 

(147:2,5) X 4 X 2 = 470 szt. 
10,9 m^ a 630 000 zł/m^ = 6 887 000,-

ok. 8(X) szt. rozpór drewnianych 
(147 : 0,75 x 4 = 784 sw) 5,5 m^ a 600 000 zł./m^ = 3 300 000,-

5 0 3 4 7 OOOr 

Obudowa kotwiowa 
— kotwy stalowe - stropowe dł. 1,6 m = 882 szt. a 32000 zł/kpl, 

(1147 X 6 szt.) = 882 szt. 28 224 000,-
— kotwy drewn. ociosowe = 400 szt. a 16 450 zł/kpl. = 6 580 000,-
— klej wolnowiążacy 22/600/147 x 6 x 2 = 1764 szt. a 7 000 zl/szt. 

= 12 348 000,-
— klej szybkowiążący 22/300/147 x 6 x 1 = 882 szt. a 4 320 zł./szt. 

= 3 810 240,-
— siatka ogrodzeniowa 147 x 5 x 1,5 = 1103 m^ a 11 500 zł/m^ 

= 112 684 500,-
— kotwiarka BM-8 = (131416 000 x 0,25) : 12 x 2 (amortyzacja) 

= 5 476 000,-
— raczki Dn 27 „KOBRA" = 140 szt. a 114 000 zł/szt. = 15980 000,-

Dn 28 = 20 szt. a 30 500 zł/szt. = 610 000,-
85 592 740,-

Różnica kosztów materiałowych wynosi: 35 345 740,-
Porównanie kosztów obudowy kotwiowej w tej dowierzchni do innej niż drewniana 

(prostokątna, stalowa, łukowa stalowa) wykaże oczywiście efekt ekonomiczny dodatni. 

b) Efekty ekonomiczne z tytułu kosztów robocizny 
Na przykładzie chodnika B-11 oceniono koszty robocizny następująco: 
Obudowa łukowa 
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— robocizna: przodkowa - 164 dn. a 466477 zł/dn = 76 502 228,-
zaprzodkowa - 523 dn. a 389 515 zł/dn = 203 715 345,-

280 218 573,-
Obudowa kotwiowa 
— robocizna przodkowa - 263 dn. a 480473 zl/dn = 126 364 399,-

zaprzodkowa - 709 dn, a 389 515 zł/dn = 275 458 271,-
402 822 670,-

Różnica kosztów robocizny 
poz. 2 - poz. 1 = 280 218 573 - 402 822 670 = - 122 604 097,-
Ujemny wynik kosztów robocizny związany jest oczywiście z niedostatecznym po-

stępem uzyskanym w cłiodniku w miesięcu sierpniu. We wrześniu postęp uległ kolejnemu 
zwiększeniu, a efekt ekonomiczny, z tytułu robocizny, osii]gnqł wartość dodatnią na po-
ziomie + 0,2 mln/lmb. 

Na przykładzie dowierzclmi B-3 oceniono koszty robocizny następująco: 
Obudowa drewniana 
Plan. ilość rdn przy śred. wydajn. z dow. B-I+2 = (147,0:0,293) = 502 rdn 
Obudowa kotwiowa 
Ilość przepracowanych rdn. w dow. B-3 = 147,0:0,352 = 418 rdn. 
Różnica kosztów robocizny: 
84 rdn x 403 158 = + 33 865 272 
Oszczędność robocizny w transporcie 
Obudowa drewniana 
226 szt. stropnic dł. 5,0 m = 1 2 szt. drzew. 
980 szt. stojaków dł. 2,0 m = 40 szt. drzew, 
10 m"̂  okorków = 10 szt. wozów kop, 
500 szt. połowic = 10 szt. drzew. 
800 szt. rozpór drewn. = 8 szt. drzew. 

80 szt. 
Załadunek obudowy na powierzchni (̂ Aac zaladow,) 

= 7 rdn X 217 229,- = 1 520 603,-
Transport kołowy od szybu pod prze!:, wzn. Ił/S-l poz. 705 m 

2 rdn X 356 786,- = 713 572,-
Transport kołowy od szybu pod przck, wzn. łI/S-1 poz. 705 m 

120 rodn x 356 786 = 42 814 320,-
kolejką w oddz. (80 : 4) x 4 = C3 rdn x 356.786,- = 28 542 880,-

73 591 375,-
Obudowa kotwiowa 
Zjiładunek elementów obud. na pow. 1 rdn x 217 229,- = 211 726,-
Transport kołowy od szybu pod przek. wzn. II/S-1 

0,4 rdn x 356 786,- = 1142 714,-
Transport pod dow. kołowy w^oddz. (14:4) x 6 = 21 rdn x 356 786,- = 

= 7 492 506,-
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— kolejką w oddz. (14:4) x 4 = 14 rdn x 356 786 = 4 995 004,-
12 847 453,-

Różnica 73 591 375 - 12 847 453 = 60 743 922,-
Zatem łącznie 33 007 380 + 93 751282 (tj. 600 969 zł) 1 mb). 
Reasumując efekty ekonomiczne drążenia wyrobisk z zastosowania obudowy kotwio-

wej można przyjąd, że: 
w chodnikacłi kombajnowych uzyskuje się oszczędności 2 min zl na 1 mb. 
w dowierzchniacłi ścianowych w porównaniu do obudowy drewnianej uzyskuje 
się oszczędności na poziomie 0,5 min zł na 1 mb. 

Rozpatrując porównanie kosztów prowadzenia wyrobisk w obudowie kotwiowej z wy-
robiskami w obudowie łukowej, należy poza kosztami bieżącymi, w trakcie pędzenia 
wyrobiska, uwzględnić również efekty perspektywicze, wynikające z funkcjonalności 
wyrobiska. Efekty perspektywiczne to: 

— utrzymanie wyrobiska - w trakcie eksploatacji ściany 
— likwidacja wyrobiska w czasie (lub po) eksploatacji ściany. 
Chodnik B-11 będzie chodnikiem podścianowym dla przyszłej ściany B-8, utrzymy-

wanym za ścianą ze względów wentylacyjnych. Porównywalny chodnik podścianowy 
czynnej obecnie ściany B-7 utrzymywany jest za ścianą poprzez wzmocnienie go 
drzwiami SV tzw. „bramkami". 

Różnica w kosztach utrzymania chodnika B-11 wynikała będzie z wyeliminowania 
owych odrzwi wzmacniających, co przynosi oszczędności materialne rzędu 2 min zł na 
1 mb. wyrobiska w robociźnie rzędu 0,4 min na 1 mb. 

Po wyeksploatowaniu ściany B-8 zajdzie konieczność zlikwidowania chodnika B-11, 
z tytułu wykonania go w obudowie kotwiowej, wyeliminowany będzie rabunek chodnika 
i transport wyrobowanej obudowy, co daje oszczędności rzędu 0,2 min zł/l mb. 

Reasumując można w przybliżeniu oszacowć efekty ekonomiczne stosowania obu-
dowy kotwiowej, do wykonywania chodników przyścianowych jako oszczędność rzędu 
4,5 min zł./l mb, 

W dowierzchniach ścianowych należy również uwzględnić spodziewane efekty podczas 
wprowadzania obudowy zmechanizowanej i z tego tytułu - poprzez zmniejszony zakres 
prac - oszczędności w robociźnie rzędu 0,8 mln/mb. 

Zatem w przybliżeniu można oszacować efekty ekonomiczne stosowania obudowy 
kotwicowej do wykonania dowierzchni ścianowych jako oszczędność rzędu 1,0-
1,5 min zł na 1 mb. 

Wnioski 

1. Przystępując do projektowania obudowy kotwiowej należy posiadać dobre rozeznanie 
właściwości geotechnicznych i struktury skał stropowych. Istotnym jest określenie 
płaszczyzny stropowej kotwionego wyrobiska, jako że np. występowanie cienkiej 
warstwy bezpośrednio przy stropowej, o małej zwięzłości stwarza niebezpieczeństwo 
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przepadania jej do wyrobiska i stwarza zagrożenie dla załogi pracującej pod 
odsłoniętyn^ stropem. W takim przypadku przypinanie tej niespójnej warstwy jest 
niekorzystne i należy zrywać ją równocześnie z urabianiem czda przodka. 

2. Projektując wyrobisko przeznaczone do obudowy kotwiowej należy określić wpływ 
na to wyrobisko eksploatacji nadległej. Obserwuje się widoczny wpływ krawędzi 
zrobów na zachowanie się ociosu wykonywanego w jej strefie wyrobiska. W cłiod-
niku B-11, który prowadzony był równolegle do krawędzi zrobów pokładu 360/1 
w odległości pionowej 38 m i poziomej 4 do 6 m, stabilność ociosu od strony 
krawędzi była znacznie zmniejszona niż ociosu przeciwległego, choć badaniami 
sejsmologicznymi wielkość wi^ywów tej krawędzi określono jako mierną do średniej. 

3. Wykonawstwo obudowy kotwiowej wymaga ścisłego zachowania reżimu tech-
nologicznego. Schemat kotwienia musi być realizowany z dużą dokładnością, 
a zakładanie ładunków kolejowych i osadzanie kotew precyzyjne. 

4. Niedopuszczalne jest wykonywanie zabioru ponad określoną w technologii wiel-
kość, a każdy cykl technologiczny musi być zakończony kotwieniem. 

5. Niezależnie od badań penetrometrycznych warstw stropowych niezbędne jest 
określenie parametrów wytrzymałościowych węgla dla określenia stabilności 
ociosów. Niestabilny ocios powoduje bowiem poszerzenie się półki stropowej, 
a to wymaga ponownego przeliczenia i znacznego zagęszczenia kotew stropowych 
dla wzmocnienia kotwiowej półki. 

6. Do stabilizowania ociosów najskuteczniejsze są kotwy wklejone o zamocowaniu 
ciągłym, podobnie jak kotwy stropowe, z materiałów urabialnych (najlepiej 
z włókna szklanego). 

7. Specjalnej uwagi wymaga kontrola zachowania się obudowy kotwiowej. Bieżąca 
kontrola rozwarstwienia się stropu daje obraz skuteczności spinania warstw 
stropowych. Kotwy pomiarowe należy ewidencjonować dla umożliwienia kom-
pleksowej obserwacji skotionego wyrobiska, szczególnie z upływem czasu. Wska-
zanym - wydaje się również - po wykonaniu wyrobiska, z przeznaczeniem do 
długotrwałego utrzymania, dokonywanie w pewnych odstępach czasu ponownych 
prób na wyrywanie. Próby takie miałyby na celu swierdzenie, czy z upływem 
czasu nie zachodzi proces destrukcji skał w bezpośrednim sąsiedztwie wklejonej 
kotwy (walcowej powierzchni na styku skala - klej). 

8. Należy czynić wszelkie przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do de-
stabilizacji ociosów, bo wówczas zaprojektowana uprzednio siatka kotwienia nie 
odpowiada przyjętym warunkom, natomiast zakładanie dodatkowych kotew po 
czasie może okazać się nieskuteczne. 

9. Preyuczenie załóg do pracy w tak diametralnie innych warunkach winno odbywać 
się w sposób rozważany, jako że pokonanie bariery psychologicznej jest warunkiem 
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decydującym o powodzeniu przedsięw/.icia. Rzutuje to później na osiągane wyniki 
ekonomiczne (szczególnie w zakresie wydajności) jak i na bezpieczeństwo pracy. 

10. Po okresie zaadoptowania się załóg w nowej technologii następuje okres znacznie 
bardziej niebezpieczny; ludzie zaczynają lekceważyć ustalenia technologiczne i dqża 
do „uproszczenia" sobie pracy poprzez nadmierne otwieranie stropu, dla podzielenia 
procesu technologicznego na dwa etapy: etap urabiania do maksimum (postęp 
całozmianowy) i etap kotwienia. Obserwuje się bowiem, że w tym właśnie okresie 
bezpośrednio „poadaptacyjnym", występuje wśród załóg taka tendencja. 

11. Efekty ekonomiczne kotwienia mogą być bardzo znaczne, nie można jednak 
się ich spodziewać wcześniej niż po 1/2 roku od momentu rozpoczęcia wdrożenia 
systemu. Decyduje o nich nie materiał, lecz koszt robocizny, a ten zależny 
jest od postępu w przodku. Z kolei liczący się postęp nie może być osiągany 
drogą uproszczenia i wymaga pewnego okresu wdrażania. Należy w tym miejscu 
zachować umiar i uzbroić się w cierpliwość, a bezpieczeństwo powinno być 
celem nadrzędnym. 
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Wpływ technologii eksploatacji na zagrożenie 
tąpaniami w kopalniach Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego 

Wstęp 

W kopalniach rud miedzi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego najpoważ-
niejszynł z zagrożeń naturalnych jest zagrożenie tąpaniami. Pierwsze tąpnięcie wystąpiło 
w kopalni Polkowice w 1972 roku. Od tego czasu ilośd tąpań zwiększyła się, chociaż 
w różnych okresach żywotności kopalń, ilość tąpań jest różna. Zagrożeniu tąpaniami w 
kopalniach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej sprzyjają czynniki zarówno naturalne, 
jak i technologiczno-gómicze. Spośród czynników naturalnych najważniejszymi są: 

duża wytrzymałość mechaniczna i zdolność do akumulowania energii sprężystej 
skał stropowych oraz złożowych, a także spągowych w licznych parcelach złoża; 
duża głębokość zalegania złoża; 
zaburzenia tektoniczne. 

9 

Do czynników technologiczno-gómiczych sprzyjających zagrożeniu tąpaniami należą: 
powszechne stosowanie systemów komorowo-filarowej eksploatacji; 
duża koncentracja wydobycia; 
nieprawidłowa likwidacja {M^estrzeni wybranej; 
coraz częstsze prowadzenie eksploatacji w sąsiedztwie rozległych zrobów; 
wybieranie calizny frontami zamykającymi między zrobami. 

Charakterystyka górniczych warunków eksploatacji 

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym występowaniu zagrożenia tąpaniami w ko-
palniach rud miedzi jest budową litologiczna górotworu i głębokość zalegania złoża. 
Samo złoże tworzą tu bilansowo okruszcowane warstwy piaskowców, łupków i dolomitów, 
występujące przy kontakcie utworów serii dolomitowo-wapiennej dolnego cechysztynu 
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i piaskowców czerwonego spągowca. Miąższość złoża zmienia się od kilkudziesięciu 
centymetrów do kilkunastu metrów. 

W spągu złoża występują zawsze drobnoziarniste piaskowce o spoiwie najczęściej ilasto-
węglanowym. Piaskowce te cłiarakteryzują się niską wytrzymałością. Tylko stropowa warstwa 
piaskowców o miąższości od około m do 1,5 m charakteryzuje się większą wytrzymałością. 
Lokalnie w obrębie okruszcowanycłi piaskowców białego spągowca występują strefy o 
bogatym spoiwie anłiydrytowym. Piaskowiec o spoiwie anhydrytowym charakteryzuje się 
bardzo wysokimi parametrami wytrzym^ościowymi (R^ do 130 MPa) oraz małą zawartością 
miedzi. Występuje on w famach zbliżonych do soczew o zmiennej długości i szerokości od 
około 12 do około 180 m oraz miąższości od 0,5 do 5 m, rzadziej do 15 m. 

Furta eksploatacyjna obejmuje we wschodniej i środkowej części obszaru złoża 
LGOM głównie piaskowca i warstwę łupków występującą w spągu serii dolomitowo-
wapiennej. W kierunku zachodnim mineralizacja bilansowa przesuwa się w górę profilu 
litologicznego i w krańcowym przypadku obejmuje tylko łupki i skały dolomitowo-wa-
pienne. Łupki mają niewielką wytrzymałość, natomiast skały dolomitowo-wapienne 
w furcie eksploatacyjnej, a szczególnie w stropie złoża, wyróżniają się wysoką wytrzy-
małością. W niektórych rejonach złoża cienka plastyczna warstwa łupków ilastych zanika. 

Seria skał węglanowych w stropie ma miąższość na większości obszaru okc^o 70 m, dlatego 
stropy cłiarakteryzują się dużą wytrzymałością i sztywnością, tym bardziej że nad serią skał 
dolomitowo-wapiennych zalega seria skał anhydrytowych o miąższości około 150 m. 

Charakterystyka systemów eksploatacji 

Przy wybieraniu złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej powszechnie stosowane 
są komorowo-filarowe systemy eksploatacji pozwalające na pełną mechanizację prac całego 
procesu wybierkowego oraz zapewniające dużą koncentrację wydobycia i wysoką wydajność 
pracy. Wszystkie wprowadzane nowe odmiany komorowo-filarowych systemów eksploatacji 
poprzedzane były rozwiązaniami analitycznymi i badaniami modelowymi. Zastosowanie 
systemów komoro-filarowych przy eksploatacji na tak dużej głębokości, na której filary 
technologiczne ulegają systematycznemu niszczeniu i pracują na froncie wybierkowym z 
pokrytyczną (pozaniszczeniową) podpomością, spełniając rolę podatnej obudowy podporowej 
stropu nieakumulującej energii sprężystej, jest dużym osiągnięciem polskiego górnictwa 
rud miedzi. Najnowsze rozwiązania systemów komorowo-filarowych pozwalają na utrzy-
manie strat eksploatacyjnych złoża na stosunkowo niskim poziomie. Natomiast odpowiednio 
dobrana geometria upodabnia je ze względu na mechanizm pracy górotworu do systemów 
ubietkowych. generalnie systemy komorow( -filarowe w kopalniach rud miedzi stosowane 
są w dwóch odmianach dwuetapowej i jednoetapowej. Ze względu na likwidację przestrzeni 
wybranej systemy eksploatacji można podzielić na: 

systemy z zaw^em stropu, 
systemy z podsadzką hydrauliczną. 

206 Tom I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

Eksploatacja złoża z podsadzką hydrauliczną prowadzona jest podczas wybierania z wy-
maganą ochroną powierzchni oraz przy wybieraniu złoża o miąższości większej od 5,0 m. 

Eksploatacja dwuetapowa polega na rozcięciu złoża, w pierwszym etapie robót, 
wyrobiskami chodnikowymi na filary wielkogabarytowe o wymiarach od około 25 + 
38 m do około 45 59 m usytuowane dłuższym bokiem prostopadle do linii frontu 
eksploatacyjnego (rys. l i 2). W drugim etapie eksploatacji filary wielkogabarytowe 
rozcinane są komorami i pasami wydzielającymi filary technologiczne, W przestrzeni 
roboczej utrzymywane są najczęściej dwa rzędy filarów technologicznych. W ostatniej 
fazie eksploatacji wybraną przestrzeń likwiduje się przez zaw^ skał stropowych lub 
wypełnienie podsadzką hydrauliczną. 

Rozcięcie pola eksploatacyjnego wyrobiskami chodnikowymi pierwszego etapu posiada 

A - A 
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Rys. 1. System komorowo-filarowy dwuetapowy z zawałem stropu 

kilka zalet. Pozwala między innymi na dokładne rozpoznanie złoża oraz usprawnia organizację 
robót przoz uzyskanie dodatkowych dróg jazdy maszyn łączących front eksploatacyjny z 
czynnymi wyrobiskami kopalni. Podstawową wadą tych systemów jest naruszenie stanu 
równowagi w górotworze robotami pierwszego etapu. Podczas prowadzenia robót wybierko-
wych w drugim etapie występują w filarach przed frontem duże koncentracje naprężeń, 
szczególnie przy eksploatacji z zawałem stropu. Stanowią one zagrożenie dla z^ogi oraz 
maszyn samojezdnych objawiające sic obwałami stropu i ociosów, a w skrajnych przypadkach 
dynamicznym niszczeniem tych filarów. Uniemożliwia to czasami wybieranie filarów w drugim 
etapie robót i prowadzi do wzrostu strat eksploatacyjnych, Z tego względu systemy dwuetapowe 
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nie sa stosowane przy wybieraniu złoża 
jiv warunkach zagrożenia tąpaniami. W 
przypadku celowości prowadzenia eks-
ploatacji dwuetapowej, dla uniknięcia 
wzmożonych ciśnień wywołanych roz-
cięciem pola rolx)tami pierwszego etapu 
wprowadzono ograniczone wyprzedze-
nie rozcinka złoża zasadniczego frontu 
wybierkowego. W wyniku tak prowa-
dzonej rozcinki, roboty pierwszego eta-
pu wyprzedzają linię zrobów 
maksymalnie o dwa rzędy filarów wiel-
kogabarytowych (rys. 3). 

Komorowo-filarowy - jednoetapo-
we systemy eksploatacji złoża rud 
miedzi (rys. 4) polegają na wybieraniu 
złoża jednym frontem eksploatacyj-
nym składającym się z szeregu rów-
noległych przodków komorowych 
łączonych pasami, między którymi po-
zostawiane są filary technologiczne 
zapewniające stateczność stropu 
w przestrzeni roboczej. W systemach 
tych unika się niedogodności, jalde 
wynikają ze wstępnego rozcinania zło-
ża na bloki w systemach dwuetapo-
wych, uzyskując jednocześnie 
korzystniejsze rozkłady ciśnienia eks-
ploatacyjnego wokół frontu eksploata-
cyjnego. Systemy jednoetapowe z 

zaw^^em stropu są ol)ecnie powszechnie stosowane przy eksploatacji złoża średniej 
miąższości. Przy schodzeniu z eksploatacji na coraz większe głębokości oraz przy dużej 
zmienności warunków złożowych i stropowych, ujawniły się trudności w stosowaniu 
tych systemów powodowane narastającym ciśnieniem. Wynikły problemy właściwego 
dol>oru geometrii tych systemów (wymiarów filarów technologicznych, szerokości otwarcia 
przestrzeni roboczej, prędkości postępu frontu eksploatacyjnego itp.) do warunków 
geologiczno-górniczych pola wybierkowego. Najistotniejszym zagadnienieniem jest dobór 

I 

wymiarów filarów technologicznych, aby zapewniały one stateczność stropu w przestrzeni 
roboczej, nie akumulując przy tym dużej ilości energii sprężystej. Wynika stąd duża 
różnorodność i ciągła ewolucja tej grupy systemów eksploatacji, gdyż globalnie największe 
wydobycie w kopalniach rud miedzi pochodzi z zasobów złoża o średniej miąższości. 
Podstawowe odmiany systemu jednoetapowego to: 

Rys. 2. System komorowo-filarowy duetapowy z podsadz-
ką hydrauliczną 
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Rys. 3. System komorowo-filarowy dwuetapowy z ograniczonym wyprzedzeniem rozcinką. 
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Rys. 4. System komorowo-filarowy jednoetapowy z zawałem stropu 
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1-2 - z kwadratowymi filarami technologicznymi od 5x5 m do 10x10 m, 
1-3 - z prostokątnymi filarami technologicznymi od 5 do 7 m x 16 m, 
I-3S - z prostokątnymi filarami technologicznymi o zmiennej szerokości od 7 do 

10 m, 
I-S - z prostokątnymi filarami technologicznymi o zmiennej szerokości od 12 do 

16 m i dhigości od 16 do 18 m. 

Wpływ parametrów systemów komorowo-filarowych na zagrożenie 
tąpaniami 

Podstawowymi parametrami górniczymi mającymi istotny wpływ na zagrożenie 
tąpaniami są: 

geometria systemu tj. wymiary filarów technologicznych, długość frontu 
eksploatacyjnego i szerokość otwarcia przestrzeni roboczej, 
sposób likwidacji przestrzeni wybieranej, 
prędkość postępu frontu eksploatacyjnego, 
lokalizacja i przygotowanie dróg komunikacyjnych frontu eksploatacyjnego. 

Wymiary filarów technologicznych uzależnione są przede wszystkim od czynników 
geologicznych: miąższości złoża, budowy litologicznej i parametrów wytrzymałościowych 
skał furty eksploatacyjnej, uławicenia stropu oraz intensywności zjawisk tektonicznych. 
W poszczególnych rejonach kopalń w budowie filarów wyróżnia się trzy podstawowe 
układy litologiczne: 

skały węglanowe, łupki miedzionośne, 
skały węglanowe, łupki miedzionośne, piaskowce, 
łupki miedzionośne, piaskowce. 

Zróżnicowanie filarów pod względem litologicznym, własności mechanicznych i sto-
pnia intensywnści zjawisk tektonicznych rzutuje wyraźnie na proces ich deformacji 
związany ze wzrostem ciśnienia eksploatacyjnego. Pomiary kopalniane wykazują istotny 
udział tych czynników w zmianach zachodzących w geometrii filarów. W wyniku 
intensywnego niszczenia zachodzi zmniejszenie powierzchni filarów. Powoduje to znaczne 
poszerzenie komór i pasów, a tym samym zwiększenie powierzchni stropu przypadającego 
na jednostkę czynnego przekroju filara, który posiada obniżoną sztywność i podpomość. 
Występujący wówczas wzrost zagrożenia zawałowego komplikuje organizuję robót na 
froncie eksploatacyjnym i nie sprzyja likwidacji (pobieraniu) filarów w pasie przyza-
wałowym, przed wymuszeniem zawału stropu, co jest przyczyną istotnego wzrostu strat 
eksploatacyjnych w resztkach filarów. Stąd wynika istota znaczenia takiego doboru 
wymiarów filarów technologicznych oraz ich usytuowania na froncie eksploatacyjnym, 
aby miały one wystarczającą podpomość zapewniającą stateczność przestrzeni roboczej, 
podatność niepozwalającą na akumulowanie energii sprężystej, a także żeby nie zachodziło 
ścinanie warstw stropowych na ociosach przy przesztywnieniu układu filar-strop. Opty-
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malne wymiary filarów i ich usytuowanie na froncie są każdorazowo dostosowane do 
lokalnych warunków geologiczno-górniczych pola eksploatacyjnego. 

Długość froontu eksploatacyjnego związana jest z właściwym kierowaniem stropem 
i rozkładem naprężeń wokół przestrzeni roboczej. Warunki te spełniają systemy długo-
firontowe o długości od 300 do 600 m. Przy mniejszych długościach frontu niekorzystne 
rozkłady naprężeń oraz trudności z kierowaniem stropu prowadzą do wzrostu zagrożenia 
zawałowego i dynamicznymi przejawami ciśnienia górotworu. 

Szerokość otwarcia przestrzeni rołK)Czej stanowiąca odległość linii zrobów od czoła 
przodków rozcinających caliznę jest parametrem ściśle związanym z jakością likwidacji 
przestrzeni wybranej. Teoretycznie im mniejsze otwarcie, tym mniejsze olciążenie filarów 
w przestrzeni roboczej i calizny przed frontem przez warstwy skał stropowych. W praktyce 
jednak, co wiąże się głównie z systemami z hkwidacją przestrzeni wybranej przez zawał 
stropu, uzyskanie natychmiastowej podpomości w zlikwidowanej przestrzeni wybranej 
jest niemożliwe. W systemach zawałowych wykonywane niepełne zawały technologiczne 
dają pełną podpomość dopiero w odległości kilkudziesięciu metrów od linii zrobów. 
Dla uniknięcia wynikającego stąd dodatkowego obciążenia calizny i filarów w przestrzeni 
roboczej wprowadzono odsunięcie strefy nieodpartego stropu od krawędzi calizny przez 
szersze otwarcie przestrzeni roboczej. 

Likwidacja przestrzeni wybranej w warunkach LGOM realizowana jest przez wy-
pełnienie podsadzką hydrauliczną, wymuszenie zawału skał stropowych robotami strzał-
kowymi lub ugięcie stropu na filarach resztkowych. Eksploatacja z podsadzką hydrauliczną 
prowadzona jest przy wybieraniu złoża grubego oraz przy wybieraniu z wymaganą 
ochroną powierzchni. Zastosowanie wybierania z podsadzką hydrauliczną w sposób 
istotny obniża aktywność sejsmiczną górotworu i ogranicza zagrożenie tąpaniami. Nie-
zależnie od sposobu likwidacji przestrzeni wybranej również istotny wpływ na zagrożenie 
tąpaniami posiada jakość wykonywanych robót likwidacyjnych. Od uzyskania bowiem 
podpomości stropu, w bezpośrednim sąsiedztwie linii zrobów, zależą warunki pracy, 
organizacja robót w przestrzeni roboczej oraz możliwości likwidacji przyzrobowego 
rzędu filarów technologicznych. 

Prędkość postępu frontu eksploatacyjnego jednoznacznie określono przy wybieraniu 
złoża pod stropami słabymi, w rejonach niezagrożonych tąpaniami oraz przy eksploatacji 
z podsadzką hydrauliczną, gdyż w tych przypadkach powinna być ona możliwie duża. 
Natomiast w przypadku eksploatacji złoża zagrożonego tąpaniami, poglądy i uzyskiwane 
doświadczenia o optymalnym postępie frontu, w aspekcie bezpieczeństwa robót i 
racjonalnej gospodaiki złożem, nie są jednoznaczne. Dlatego też praktykov/ane są w 
tych warunkach zarówno duże, jak i m^e postępy frontu. 

Lokalizacja dróg komunikacyjnych dla frontu eksploatacyjnego uzależniona jest od 
budowy litologicznej furty wybierkowej oraz rodzaju skał stropowych. W przypadku 
występowania słabych skał w furcie J stropie oraz obecności starych zrobów, utrzymanie 
dróg komunikacyjnych jest utrudnione i konieczne może być wykonawstwo nowych 
dróg dojazdowych wraz z postępem frontu. Dotychczasowe doświadczenia z utrzymaniem 
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dróg komunikacyjnych w warunkach zagrożenia tąpaniami wskazują również na celowość 
ich upodatniania. 

Rozwiązania technologiczne ograniczające zagrożenie tąpaniami 

I 
aa 

• I U ' L I " C J • U J " C J " 

Otwarcie przestrzeni roboczej w jednoetapowych systemach komorowo-filarowych w 
normalnych warunkach obejmuje trzy pasy i trzy rzędy filarów technologicznych. W 
przypadku wzrostu zagrożenia t^)aniami praktykuje się szerokie otwarcie przestrzeni 

roboczej do siedmiu pasów i siedmiu rzędów 
filarów technologicznych (w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się możliwość większego 
otwarcia przestrzeni roboczej) (rys. 5). Rozsze-
rzenie przestrzeni roboczej w warunkach zagro-
żenia tąpaniami, okazało się prostym i 
skutecznym sposobem ograniczenia naprężeń na 
krawędzi strop-calizna oraz zmniejszenia krzy-
wizny stropu nad przestrzenią roboczą. W sy-
stemach z klasycznym otwarciem, strop nad 
przestrzenią roboczą, w związku z często wy-
stępującym brakiem podparcia w gruzowisku 
zawałowym na krawędzi zrobów, jest intensyw-
nie zginany, co sprzyja gromadzeniu energii w 
odkształconych warstwach skalnych. Płyta stro-
powa podparta jest głównie, na znajdującej się 
w stanie sprężystym, krawędzi calizny. Umożli-
wia to gwałtowne niszczenie struktury skał zło-
żowych objawiające się w postaci tąpań i 
odprężeń. Po rozszerzeniu przestrzeni, pracujące 
w fazie pozniszczeniowej filary technologiczne, 

^ rf̂ "^ na froncie wybierkowym przenoszą znaczną 
częśc obciążeń pionowych oraz pochłaniają część 
energii mogącej wywołać zjawisko dynamiczne. 

Likwidacja przestrzeni wybranych podczas 
podziemnej eksploatacji złoża ma za zadanie 
opanowanie zruszenia górotworu w celu utrzy-
mania wyrobisk górniczych w stanie bezpiecz-
nym dla pracy ludzi i ruchu maszyn. Istnieją 
w zasadzie dwa podstawowe sposoby likwidacji 
zrobów: wypełnienie podsadzką lub ich zawa-
lenie pełne bądź częściowe. W kopalniach rud 
miedzi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Mie-
dziowego wybrana przestrzeń likwidowana do-

Rys. 5. System komorowo-fila rowy jednwtapo-
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tychczas była przez zawał skał stropowycłi wymuszony robotami staałowymi lub przez 
wypełnienie piaskową podsadzką łiydrauliczną. Likwidacja przestrzeni wybranej podsadzką 
hydrauliczną stosowana jest podczas eksploatacji grubego złoża lub przy eksploatacji z 
wymaganą ochroną powierzchni. Podczas wymuszania zawału skał stropowych robotami 
strzałowymi istnieją bariery techniczne i technologiczne nie pozwalające na nieograniczone 
powiększanie jego wysokości oraz na uzyskanie rozdrobnienia skał gruzowiska zawałowego 
zapewniającego pełne wypełnienie powstałej pustki. Niedostateczne natomiast podparcie 
wyższych warstw stropowych gruzowiskiem zawodowym w przestrzeni wybranej jest 
podstawową przyczyną wzmożonych przejawów ciśnienia górotworu, powodujących tąpania 
i odprężenia oraz wzrost zagrożenia niekontrolowanymi zawałami stropu w wyrobiskach 
górniczych. Ponadto wykonywanym strzelaniom zawałowym towarzyszy wydzielanie się 
dużej ilości energii, posiadającej dezintegrujący wpływ na otaczający górotwór. W tycłi 
warunkach wprowadzono odmienne podejście do technologii likwidacji przestrzeni wybranej 
zaniechując rozstrzeliwanie resztkowych filarów technologicznych. Likwidacja przestrzeni 
wybranej realizowana może być wówczas: 

przez ugięcie stropu na resztkach (będących w fazie pokrytycznej) filaracłi 
technologicznych i samoczynny zawał skał stropowych bez wymuszania jego 
robotami strzałowymi; 
przez ugięcie stropu na resztkowych filarach technologicznych i skale płonnej 
lokowanej w przestrzeni wybranej z robót kamiennych wykonywanych w polu 
oddziału lub jego otoczeniu; 
przez ograniczony zawał technologiczny skał stropowych na wysokość od 2,5 
do 4,0 m. 

Ugięcie stropu i samoczynny zawał skał stropowych w przestrzeni wybranej pozwala 
na ochronę słabego stropu bezpośredniego w przestrzeni roboczej oraz zapewnia korzystny 
rozkład naprężeń w wyniku uzyskania natychmiastowego podparcia wyższych warstw 
stropowych na resztkowych filarach technologicznych będących w fazie pokrytycznej, 
a wzmacnianych dodatkowo gruzowiskiem postępującego zawału samoczynnego. W 
przypadku mocniejszych stropów uzyskanie wzmocnienia resztkowych filarów technolo-
gicznych możliwe jest przez wykonanie ograniczonego zawału stropu. W sytuacji 
prowadzenia robót kamiennych w oddziale lub jego otoczeniu rolę podsadzki spełniać 
może skała płonna lokowana w przestrzeni wybranej. Eksploatacją doświadczalną z 
ograniczonym zawałem stropu wdrożono w ZG Polkowice w 1988 roku (oddział G-12) 
i stopniowo rozszerzano ją na kolejne oddziały. W 1991 roku eksploatację z ograniczonym 
zawałem stropu zastosowano w ZG Lubin (oddział G-4). Eksploatację eksperymentalną 
z ugięciem stropu robotami strzałowymi w kopalni „Rudna" zastosowano w 1989 roku. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników rozszerzono stopniowo jej zakres na kolejne 
oddziały wydobywcze. 

System komorowo-filarowy jednoetapowy z ograniczonym zawałem stropu odpowiada 
geometrycznie systemowi I-3S. Różjnią się one tylko sposobem likwidacji przestrzeni 
wybranej. W systemie z ograniczonym zawałem stropu filary resztkowe są pozostawiane, 
a wykonywany na wysokość od 2,5 do 4,0 m ograniczony zawał obsypuje i wzmacnia 
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te filary. Eksploatacja złoża rud miedzi z ugięciem stropu prowadzona jest typowymi 
geometrycznie systemami komorowo-filarowymi^ W r ^ z postępem frontu eksploata-
cyjnego, filary technologiczne w rzędzie przyzrobowym rozcinane są wcinkami, a 
powstjdie filarki resztkowe przybierane są do powierzchni od 12 do 120 m^. Po wykonaniu 
przybierek powierzchnię przeznaczoną do likwidacji z samoczynnym zawałem skał 
stropowych wygradza się stojakami drewnianymi. Wygrodzenie stojakami jest równo-
znaczne z ograniczeniem przestrzeni roboczej do linii zrobów. Pozostałe zasady eks-
ploatacji z samoczynnym zawdem stropu są takie same, jak podczas eksploatacji 
systemami komorowo-filarowymi jednoetapowymi z likwidacją przestrzeni wybranej 
zawałem technologicznym. 

W warunkach dużej wytrzymałości skał złożowych, a w szczególności w rejonach 
występowania piaskowca o spoiwie anhydrytowym stosowane są systemy: 

komorowo-filarowy w odmianie J-T (rys. 6) w złożu o średniej miąższości; 
komorowo-filarowy dwuwarstwowy „Rudna 4" (rys. 7). 

Rys. 6. Syslem komorow-filarowy I-T. 

System I-T z filarami o zróżnicowanej wytrzymałości 5 -t-10 x 16 -<-26 m, usytuowanymi 
dłuższą krawędzią prostopadle do linii frontu eksploatacyjnego posiada geometrię uzależnioną 
od zdolności filarów technologicznych do Jcumulowanią energii sprężystej: 

w złożu o dużej wytrzymałości, filary technologiczne rozcina się w połowie 
zmniejszając ich długość do 5,0-t-10,0 m; 
w złożu o średniej wytrzymałości, filary technologiczne upodatnia się wcinkami 
o szerokości 6,0 m na głębokość 3,0 m; 
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w złożu o małej wytrzymałości 
filary tecłinologiczne pozostają 
nienaruszone. Rozcinane i 
wybierane sa one w pasie 
przy zawałowym. 

System I-T zastosowano przy wy-
bieraniu złoża zawierającego piaskowiec 
anłiydrytowy w oddziałe G-15 ZG 
,Jludna". Pozwolił on w sposób bez-
pieczny wyeksploatować złoże eliminu-
jąc w istotny sposób zagrożenie 
tąpaniami. Ziaznaczyć należy, że decyzje 
o przecięciu filarów technologicznych 
lub o wykonaniu wcinek podejmowane 
są na podstawie obserwacji wizualnych 
zachowania się filarów. 

System „Rudna 4" stosowany jest 
do wybierania złoża o miąższości do 
15 m zalegającego pod stropem zwią-
złym o dużej wytrzym^ości. Wybiera-
nie złoża przebiega dwuetapowo, 
dwoma warstwami od góry do dołu z 
likwidacją przestrzeni wybranej podsa-
dzką hydrauliczną. W pierwszym etapie 
złoże rozcina się na pełną miąższość 
komorami i pasami z wydzieleniem 

wielkogabrytowych filjrów o wymiarach 24-«-28 x 61 m. Zakończenie pierwszego etapu 
polega na podsadzeniu komór do wysokości spągu warstwy przy stropowej. Pierwszy 
etap robót ma za zadanie upodatnienie soczew piaskowca o spoiwie anhydrytowym 
poprzez rozcięcie ich i nawodnienie. Po odwodnieniu podsadzki w komorach w drugim 
etapie robót ekaploatowane są filary wielkogabarytowe. Wybrana przestrzeń wypełniona 
jest podsadzką hydrauliczną. System ,Jludna 4" stosowany jest od 1985 roku przy 
wybieraniu bardzo grubego złoża o miąższości do 17 m w oddziale 0-1 ZG ,J^udna" 
w rejonie szczególnie zagrożonym tąpaniami. Pozwolił on dotychczas na bezpieczną 
eksploatację złoża przy stosunkowo małych stratach eksploatacyjnych nieprzekraczających 
średnio 10%. 

r 

Rys. 7. System komorowo-filarowy 4". Etap I 

Podsumowanie 

Oceniając przedstawione rozwiązaniua technologiczne ograniczające zagrożenie tąpa-
niami w kopalniach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej stwierdzić należy, że 
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Rys. 8. Upodatnianie calizny, filarów wielkogabarytowych i ociosów wyrobisk 

istotny jest ich wpływ na warunki eksploatacji oraz zmniejszenie zagrożenia tąpaniami 
i niekontrolowanymi zawałami stropu. Oceny dokonywano na podstawie obserwacji 
i pomiarów przejawów ciśnienia górotworu, każdorazowo po wprowadzeniu nowego 
rozwiązania. Niezależnie od rozwiązali technologicznych stosowane i doskonalone są 
aktywne metody zwalczania tąpań, jak: strzelania odprężające lub odprężająco-urabiające 
w caliźnie, strzelanie odprężające w spągu, strzelanie grupowe przodków, upodatnianie: 
calizny, ociosów wyrobisk i filarów na krawędzi wybieranego pola. Upodatnienia calizny 
i filarów na obrzeżach wybieranych pól pozwalają na minimalizację naprężeri na krawędzi 
zroby - calizna przez umożliwienie łagodnego ugięcia płyty stropu zasadniczego. 
Upodatnienie polega na wyprzedzającym rozcinaniu calizny lub filarów wielkogabary-
towych na głębokość kilku pasów od linii zrobów na filary niezdolne do akumulowania 
energii sprężystej (rys. 8). Natomiast upodatnienie ociosów wyrobisk polega na wykonaniu 
w ociosach wyrobisk wnęk na głębokość od 8 do 15 m najkorzystniej w osiach 
przyszłych pasów lub komór (rys. 8). 
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Paul Peter Feistel 

Neue Rahmenbedingungen fur die Forschung und 
Entwicklung der Ruhrkohle AG 

1. Wirtschaftiiche Notwendigkeiten 

Die Ruhrkohłe AG ist eine der sechs Gesellschaften des deutschen Steinkohlenbergbaus. 
Obwohl Ruhrkohle AG im Yergleich zu den anderen deutschen Produzenten die bei 
weitem gróBte Gesellschaft ist, bietet die Geschaftslage schon seit Jahren eher AnlaB 
zur Sorge ais zur Befriedigung; denn Kohleproduktion und Belegschaft gehen seit 
Gnindung der Ruhrkohle AG fast kontinuierlich zuriick. Zwar besteht Einigkeit in der 
deutschen Energiepolitik dariiber, daB die deutsche Kohle einen Beitrag zur Sicherung 
der Energieversorgung zu leisten hat, aber dieser Beitrag wird kleiner. 

Deshalb muBten bei unserem dauerhaft schwierigen betriebswirtschaftlichen und 
energiepolitischen Umfeld iiberall im Untemehmen, also auch fiir Forschung und En-
twicklung, neue Rahmenbedingungen gesetzt werden. Uber diese Yeranderungen mochte 
ich Ihnen berichten. Sie bestehen zum einen aus einem neuen F+E-Konzept, das die 
Auswahl der durchzufuhrenden F+E-Arbeiten erleichtert, und zum anderen aus orga-
nisatorischen MaBnahmen, vor allem bei der Gemeinschaftsforschung, um diese noch 
effektiver zu machen und ihr auch den Markt auBerhalb des Bergbaus zu offnen. 

2. Das neue F+E-Konzept der Ruhrkohle AG 
I 

Der Rahmen ist durch die Untemehmensziele der Ruhrkohle gesetzt. Es geht darum, 
die Wirtschaftlichkeit der Produktion zu verbessem, 
die ArbeiLsbedingungen fiir die Belegschaft zu verbessem, 
den berechtigten Forderungen des Umweitschutzes zu geniigen 
und die Marktchancen der Produkte zu verbessem. 
Wegen ihres hohen Abstndctionsgrades sind diese vier Ziele aiiein jedoch noch keine 

geeignete Yorgabe im Sinne einer inhaltlichen Straffung von Forschung und Entwicklung. 
Sie miissen handhabbar gemacht werden durch Formulierung konkreterer Teilziele, die 

Sekcja II 217 



Underground Exploitation School '93 

man ais strategische Ziele bezeichnen kann. Im Rahmen dieses Yortrages will ich dies 
beispielhaft am Untemehmensziel Vert)esserung der Wirtschaftlichkeit verdeutlichen. 

Zur Yerbesserung der Wirtschaftlichkeit lassen sich fiinf strategische Ziele fur F+I 
ableiten (Bild-L): 

Yerbesserung der Betriebsmittelausnutzung 
YergróBerung der Produktreinheit (Selektivitat) 
Erhaltung und YergroUerung der Planungsfreiheit 
Erhóhung des Integrationsgrades und Harmonisierung von Systemen 
Bessere Storfallbehebung 

Wirtschaftlichkeit 

- Betriebsmittelausnutzung 
-Selektivitm 
-Planungsfreiheit 
-Harmonisierung 
-Storfallbehebung 

Arbeitsbedingunger^ 

Umwelt 

Marktchancen 
Bild. !• Zu den Stralegischen F + E - Zieleń 

Die Yerbesserung der Wirtschaftlichkeit ist in der Yergangenheit vorwiegend in der 
Steigerung der Leistungsf^higkeit von Maschinen und Yerfahren gesucht worden. Diese 
Strategie stóBt mittlerweile jedoch an organisatorische und physikalische Grenzen. 
Zuwachs an Leistungsfahigkeit bei Teilsystemen wird zunehmend erkauft durch Yer-
schlechterung des Wirkungsgrades im Gesamtsystem. So haben beispielsweise die Antriebe 
von Strebforderem und Hobelanlagen eine solche Leistungsfahigkeit erreicht, daB die 
von ihnen entwickelten Krafte kaum noch iibertragen und die Einheiten nur mit hohem 
Aufwand montiert und bewegt werden kónnen. Und obwohl die starkere Auslegung 
von Maschinen und dereń Bauteilen auch zur Yerbesserung der Zuverlassigkeit beitragen 
sollte, stagniert der unbefriedigende Ausnutzungsgrad der Gewinnungsmaschinen in den 
letzten zwei Jahrzehnten nahezu unverjindert bei 50 % . 
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Ein Yorrangiges strategisches Ziel zur Yerbessening der Wirtschaftlichkeit ist es damit, 
auf Yorhandenem Leistungsniveau die Betriebsmittel besser auszunutzen. Der Weg dazu 
liegt in organisatorischen Mafinahmen und "intelligenterer" Nutzung der instaliieiten Leistung, 

d e r S e l e k f i y i t a t 

Im Zuge der Mechanisierung und der damit verbundenen Leistungssteigening hat 
der Steinkohlenbergbau hinsichdich der Selektivitat seiner Yerfahren Ruckschritte in 
Kauf genommen. Dies gilt ganz allgemein; am augenftilligsten wirkt es sich beim 
Bergeanteil in der Rohfórderung aus. Mitschneiden von Nebengestein bei der Gewinnung, 
Hangendnachfall, gróBere Streckenąuerschnitte und gemeinsame Abf5rderung von Roh-
kohle und Yortriebsbergen haben den Bergeanteil in der Rohfórdening in den vergangenen 
zwanzig Jahren von rd. 37 % auf nahezu 50 % steigen lassen. Hier liegt ein beachtliches 
Potential zur Yerbesserung der Wirtschaftlichkeit, und zwar teilweise durch die intelli-
gentere Nutzung der vorhandenen Leistung, Ein Beispiel zur ErschlieBung dieses Potentials 
ist das Multisensorsystem zur H5hensteuerung des Walzenschramladers (Bild 2). 

c2:> Ci 
1 

1 Me fiwrenj 1 

X I X 

Cfftchnuogdir 
S o i - y o r ę M 

Ele)(tro«« 

Bild 2. Prinzip des MuItisensorsvstems zur Hohensteuening der WaJzen eines Walzenschramladers. 

Dieses System arbeitet mit drei Sensoren; 
ein optischer Sensor, der Kohle und Gestein aufgrund des verschiedenen Refle-
xionsgrades unterscheidet, der aiso das Auge ersetzt 
DruckmeBmeiBel, die die unterschiedliche Hartę und Z^igkeit von Kohle und Gestein 
ais Unterscheidungskriterium nutzen und damit praktisch fuhlen 
und schlieBlich Schall- und Schwingungsmessungen an der Gewinnungsmaschine, 
ein Sensor also, der das Gehór des Walzenfahrers ersetzt. 
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Die Kombination dieser drei Sensoren M t das seit Jahren angestrebte Ziel einer 
automatischen Grenzschichterkennung in greifbare N ^ e riicken. Der Prototyp-Einsatz 
des Sensor-gefuhrten Walzenschramladers ist fur Ende 1993 geplant. 

Die Planungsfreiheit wird durch LagersUittenbedingungen eingeschrankt. Stichworte 
sind die mit der Teufenzunahme einhergehenden Erschwemisse wie Ausgasung, Ge-
birgsdruck, Klima, Durchbauungsgrad und wachsende Entfemung der Produktion zu den 
Fórderstandorten. Hinzu kommen die EinschrSnkungen, die sich aus einer gestiegenen 
Sensibilitat der Óffentlichkeit gegeniaber den Umweltauswirkungen des Steinkohlenberg-
baus ergeben. Erhallung und YergróBerung der Planungsfreiheit stellen daher ein weites 
Feld fur F+E dar, urn die Wirtschaftlichkeit zu erłióhen. 

<1 

H a r m o n i s i e n i n g v n n S y s t e . m e n 

Leistungssteigerung hat zu einer weltweit anerkannten Spitzenstellung deutscher 
Bergtechnik gefiihrt. Sie ist hMufig erreicht worden durch technische Fortentwicklung 
in Teilsystemen. Der Leistungszuwachs schwłndet jedoch auf dem Weg vom Streb bis 
zum Tage. Er versickert durch Reibung an den Nahtstellen zwischen den Teilsystemen 
oder durch negative Sekundarauswirkungen auf andere Teilsysteme. Ein lohnendes, 
viertes strategisches Ziel zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit ist somit die Harmonisierung 
der Teilsysteme. Systembedingte "Reibungsverluste" an den Schnittstellen mussen durch 
integrativen Ansatz vermieden werden. 

B e s s e r e S t ^ r f a l l b e h e b i i n g 

GroBere Leistungsfóhigkeit und Betriebssicherheit sind in der Yergangenheit vielfach 
durch starkere Dimensionierung erreicht worden. Gleichzeitig wurden Maschinen und 
Yerfahren komplizierter. Aufgrund der komplexen gegenseitigen Abhangigkeiten der 
Teilsysteme und wegen bergbautypischer UnwiSgbaiiceiten wird der Grubenbetrieb jedoch 
nie so planmiiBig und ungestort laufen wie ein industrieller Ferligungsbetrieb, d. h. es 
wird trotz aller erreichten und angestrebten technischen wie organisatorischen Yerbesse-
rungen immer wieder unplanmaBige Betriebszustande geben. In diesen Fallen wird 
derzeit mit Hilfsmitteln improvisiert, die sich im Prinzip seit 20 Jahren nicht veriindert 
haben, wobei der Storfail unter groBem Zeitdruck beseitigt werden muB. Ein weiteres 
strategisches Ziel zur Yerbesserung der Wirtschaftlichkeit ist es daher, den Bergmann 
in die Lage zu versetzen, Stórfalle schnell, sachgerecht und sicher zu beheben. Neben 
der Anwendung wartungsfreundlicher Konstruktionen muB an der Entwicklung geeigneter 
Hilfsmittel gearbeitet werden. 

So wird derzeit ein Expertensystem zur Diagnose stationUrer Motoren und Gełriebe 
entwickelt, das ais wesentlichen Bestandteil ein neuronales Netz ais Wissenserwerbs-
und SchluBfolgerungs-Komponente enthait. Neuronale Netze bilden die Struktur des 
menschlichen Gehims auf dem Computer nach. Ein solcher Computer enthiilt nicht nur 
ein Rechen- und ein Steuerwerk, sondem - ahnlich wie das Gehim - eine groBe Anzahl 
in mehreren Ebenen miteinander vemetzter, einfacher Prozessoren, die weitgehend parallel 
arbeiten (Bild 3). 
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Bild. 3. Grundlegende Architektur neuronaler Netze. 

Der besondere Yorteil neuronaler Netze liegt in ihrer begrenzten Lemfahigkeit. Sie 
brauchen nicht im herkómmlichen Sinne vom Anwender programmiert zu werden; 
yielmehr werden dem System fur eine bestimmte Aufgabenstellung in einer Lemphase 
korrekte Paare von Ein- und Ausgangsmustem vorgeIegt, wodurch es "trainiert" wird. 
Dabei wird die essentielle Information aus einer Yielzahl von Beispielen extrahiert. In 
der Anwendungsphase ist das Netz in der Lage, neuen Eingangsmustem korrekte 
Ausgangsmuster zuzuordnen. Neuronale Netze sind geeignet fiir Anwendungen, bei denen 
Lemfahigkeit von Systemen, adaptives Yertialten und Yerarbeitung unscharfen Wissens 
notwendig sind. Diese Eigenschaften machen diese Rechnertechnologie interessant auch 
fiir andere Anwendungen im Steinkohlenbergbau. 

Zur Erreichung aller bestehenden 14 strategischen Ziele - nur 5 habe ich Ihnen 
heute beispielhaft vorgestellt - wurden geeignete Entwicklungslinlen identifiziert, zu 
denen dann einzelne konkrete F+E-Yorhaben durchgefuhrt werden. 

In einem breit angelegten DiskussionsprozeB unter den F+E-Yerantwortlichen aller 
Teilbereiche der Ruhrkohle AG wurde folgenden Entwicklungslinien eine besonders 
hohe Prioritat zuerkannt (Bild 4). Diese sind (in alphabetischer Reihenfolge): 

Bergschadensminderung 
Entwasserung 
Exploration 
Gebirgsschlagyerhutung 
Integrierte Steuerungs-, Uberwachungs-, Regelsysteme *) 
Klimatisierung 

*) Diesen Entwicklungslinien kommt zusatzlich eln Querschnittscharakter zu, weil sie fiir alle Bereiche 
bergmannischen Tuns relevant sind. 
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Bergschadensminderung 
Entwasserung 
Exploration 
Gebirgsschlagverhutung„ 
Integrierte Steuerungs-, Uberwachungs 

und Regelsysteme 
Klinfiatisierung 
Manipulatoren 
Materialflu6optimierung 
MeSgeratefurdieAufbereitung 
Sortierung 
Staubbekampfung 
Stein-und Kohlenfall 
Steuerungstechnik 
Streb- / Strecken- Ubergangs-Technik 
Streckenausbautechnik 
Umweltfreundliche Betriebsmittel 
Vorbeugende Schadensfriiherkennung 

Bild 4. Entwicklungslinien hoherr Prioritat 

Manipulatoren 
MaterialfluBoptimierung 
MeBgeriite fiir die Aufbereitung 
Sortierung 
Staubbekampfung 
Stein- und Kohlenfall 
Steuerungstechnik *) 
Streb-/Strecken-Ubergangs-Technik 
Streckenausbautechnik 
Umweltfreundliche Betriebsmittel *) 
Yorbeugende Schadensfriiherkennung *) 

Das neue F+E-Konzept der Ruhrkohle AG ist auch in den zustiindigen Gremien des 
deutschen Steinkohlenbergbaus erórtert und ais gemeinsames F+E-Konzept verabschiedet 
worden. Es bildet die neue, verbindliche Grundlage fiir die weitere F+E-Arbeit bei den 
Gesellschaften und der Gemeinschaftsforschung. 

Forschung und Entwicklung im Steinkohlenbergbau konzentriert sich jetzt vor-
nehmlich darauf, den so definierten F+E-Bedarf durch geeignete neue Yorhaben 
abzudecken bzw. bei laufenden Yorhaben ein gegebenenfalls erforderliche Um-
orientierung vorzunehmen. 
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3. Die Neuorganisation der bergbaulichen 
Gemeinschaftsorganisationen durch Konzentration in der DMT 
(1990) und anschlieBende Fusion mit dem RWTUV (1993) 

Der deutsche Steinkohlenbergbau befindet sich - wie einleitend dargestellt - in einer 
anhaltenden Phase der Kapazitatsanpassung. Das erfordert die Konzentration aller Krafte, 
so auch eine Neuordnung seiner technisch-wissenschaftlichen Gemeinschaftsorganisatio-
nen. Pragend fur die Neuordnung waren im wesentlichen zwei Zielsetzungen: zum einen 
Erhalt des voftiandenen Potentials, das fur den Bergbau zur verstaiicten Einfiłhrung 
innovativer Techniken unverzichtbar ist. und zum anderen Schaffung von Strukturen, 
die eine verst^kte Yermarktung des vorhandenen Know-hows auBerhalb des Bergbaus 
erm5głichen. 

Den Grundstein fur die Neuordnung bildete der ZusammenschluB des Steinkohlen-
bergbauvereins mit Bergbau-Forschung GmbH, Essen, der Westfalischen Bergge-
werkschaftskasse, Bochum, und der Yersuchsgrubengesellschaft mbH, Dortmund, mit 
Wirkung zum 1. Januar 1990 zur DMT Deutsche Montan Technologie fiir Rohstoff, 
Energie, Umwelt e. V. (Bild 5). 

Die so geschaffene Gesellschaft umfaBt alle Gemeinschaftsaktivitaten des deutschen 
Steinkohlenbergbaus auf den Gebieten der Forschung und Entwicklung, des Priifwesens 
sowie der Aus- und Fortbildung. Durch diese Konzentration kann die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit besser abgestimmt, kostengunstiger durchgefiihrt und den Erforder-
nissen der Betriebe schneller angepaBt werden. Dadurch wird der technische Fortschritt 
im Steinkohlenbergbau beschleunigt. 

DMT 
łur Rohstoff, Energie 

und Umwelt e. V. 

fBWTI 

DMT 
Gesellschaft 

fur Forschung 
und 

Prufung mbH 

DMT 
Gesellschaft 

fOr Forschung 
und 

P ^ f u n g m b H 

Geschafts 
bttsorgung 

Schulen Techn.-
Deutsches wissensch. 
Bergbau- Institute 
Museum BVS 

, NachNoyelIterungBHKG . 
ab 1991 UmwandlunginDMT 

Ubertragung 

Integration 

Bil^ 5. Zur Gmnding der DMT 
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Die Untemehmensstruktur der DMT macht die enge Yericniipfung von Forschung, 
?rufung, Beratung und Lehre deutlich. Unter •dem-Dach eines eingetragenen Yereins 
arbeiten zwei Gesellschaften: In der DMT-Gesellschaft fur Forschung und PrUfung mbH 
wurden 14 technisch-wissenschaftliche Institute zusammengefaBt. Den DMT-Instituten 
sind Fachstellen fiir Sicherheit zugeordnet, die ais neutrale Stellen priifen, untersuchen 
und begutachten. In der DMT-Gesellschaft fiir Lehre und Bildung mbH ist das komplette 
bergbauliche Schulsystem konzentriert. Zu dieser Gesellschaft gehóren auch das DMT-
Institut fiir Untemehmensfiihrung und Fortbildung sowie - in gemeinsamer Triigerschaft 
mit der Stadt Bochum - das Deutsche Bergbau-Museum, 

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der neuen Gesellschaft wird auch in Zukunft 
von einem AusschuBwesen begleitet, das der veranderten Aufgaben- und Organisations-
struktur Rechnung triigt. Enlscheidungen iiber Forschungsziele und Forschungsvorhaben 
werden in einem iibergeordneten F+E-Ausschu6 getroffen, dem Reprasentanten der 
Bergbauuntemehmen und der Arbeitnehmer angehóren. 

Die vordringIiche Aufgabe der DMT im Griindungsjahr 1990 war die Bewaltigung 
der organisatorischen Hurden eines solc hen Zusammenschlusses. So wurden die tech-
nisch-wissenschaftlichen Institute bis auf wenige Ausnahmen am Standort Essen zu-
sammengefiihrt. Am Standort Bochum wurde die gestraffte zentrale Yerwaltung 
eingerichtet, Damit verbunden war eine durchgreifende Yereinheitlichung aller 
Yerwaltungsablaufe mit dem besonderen Problem der Zusammenfiihrung unterschiedlicher 
Systeme der elektronischen Datenverarbeitung. 

Die DMT hat bereits mit Erfolg ihr technisch-wissenschaftliches Potential in 
marktfahige Dienstleistungen und Produkte umgesetzt. Darunter sind Projekte, die auch «« 
in der Offentlichkeit groBe Aufmerksamkeit gefunden haben. 

So war die DMT zum Beispiel an einem europmschen GroBprojekt beteiligt, dem Bau 
des Eurotunnels zwischen Frankreich und GroBbritannien. Hier haben DMT-Yermes-
sungsexperten mit dem selbstentwickelten Yermessungskreisel Gyromat den entscheidenden 
Beitrag dazu geleistet, daB sich die Tunneh-ohren zentimetergenau getroffen haben. 

Auch beim Kontinentalen Tieflx)hrprogramm der Bundesrepublik Deutschland ist die 
DMT beteiligt. Hier soli das gemeinsam mit einem industriellen Partner entwickelte 
selbsttatige Zielbohrsystem bei der Herstellung einer 10.000 Meter tiefen Bohrung zur 
Erforschung der Erdkruste die Zielgenauigkeit der Bohrung im oberen Teil gewahrleisten. 

Auf groBes Interesse bei der italienischen Regierung ist die DMT mit einem Yorschlag 
zur Rettung des Schiefen Turms von Pisa gestoBen. Eine Entscheidung iiber die 
Projektvergabe steht zur Zeit noch aus. Auch hier ist technisches Know-how aus dem 
Bergbau Grundlage fur ein auf die spezifischen Belange des Kunden ausgerichtetes 
Dienstleistungsangebot. 

Die DMT gehórt mit rund 2.400 Mitarbeitem zu den groBen technisch-wissen-
schaftlichen Unternehmen Deutschlands. Typisch fiir ein Untemehmen mit einem breiten 
Forschungs- und Dienstleistungsspektrum in der Hochtechnologie ist der groBe Anteil 
hochąualifizierten Personals. Rund 1.300 Mitarbeiter sind ais Wissenschaftler, Ingenieure, 

224 Tom I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

Techniker und Doktoranden zahlreicher Fachrichtungen in den Instituten tatig. 230 Lehrer 
und Dozenlen unterrichten in den DMT-Schulen. 

Fusion DMT-RWTfjy 
Nach der Zusammenfassung der bergbaulichen Genneinschaftseinrichtungen in einer 

einzigen Gesellschaft - der DMT - bot es sich an, eine mogliche Zusammenarbeit mit 
anderen leistungsstaiicen und marktorientierten Partnem zu priifen. Der in Essen behei-
matete Rheinisch Westf^ische Technische Uberwachungsverein (RWTUV) erschien ałs 
idealer Partner fur eine kiinftige Zusammenarbeit. 

Seine untemehmeriscłien Schwerpunkte sind 
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpriifung 
Priiftechnik fur die Chemische Industrie sowie den Anlagen- und Maschinenbau 
Haus- und GebSudetechnik 

Beide Firmen verfolgen Zielvorstellungen, die durch ein Zusammengehen besser 
erreicht werden kónnen. Geschaffen werden soli ein breitgefóchertes, zukunftsorientiertes 
Dienstleistungsuntemehmen mit 

umfassender ingenieurtechnischer "Beratungstiefe" durch Integration von Forschung, 
Entwicklung, Planung, Engineering, Beratung, Priifung, Fertigung und Ausbildung 
Kompetenzvielfalt vom Bergbau iiber den Anlagen- und Maschinenbau sowie Umwelt-
und Geotechnik bis hin zur Informations- und Kommunikationstechnik 
effizienter Bundelung von Ressourcen und Know-how zum Angebot kompletter 
Dienstleistungsketten und kompłexer Problemlósungen in marktf^higen GróBen-
ordnungen auch fiir den Aufbau neuer Arbeitsgebiete. 

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Beitrages sind die Fusions-Yerhandlungen 
noch nicht abgeschl(^sen. Deshalb kann iiber ihr Ergebnis noch nicht abschlieBend 
berichtet werden. 

4. SchluBbemerkungen 

Mit den vorgestellten strategischen Zieleń und den Entwicklungslinien hoher Priorit^t 
steht fiir eine inhaltliche Bundelung der Forschungs-Aktivitaten ein geeigneter Rahmen 
zur Yerfiigung. Es kommt nun darauf an, die erforderliche inhaltliche Straffung konseąuent 
durchzusetzen, 

Ein weiterer Ansatzpunkt, die F+E-Ressourcen effektiver zu nutzen, besteht in der 
konseąuenteren Umsetzung der Forschungsergebnisse, Das ist sogar die einfachste und 
preiswerteste Methode. Sie erfordert von alłen Beteiligten Disziplin und Einsicht. Die 
yielzitierten "anderen Yerhaitnisse" auf benachbarten Bergwerken durfen kein Hindemis 
fiir die Umsetzung erfolgreicher ftrojektergebnisse sein. Das macht im UmkehrschluB 
die Ubertragbarkeit von vomherein zu einem ganz wesentlichen Kriterium bei der 
Beurteilung geplanter Projekte, weil sie hilft, Geld zu sparen. 
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Die Neuorganisation der berbaulichen Gemeinschaftsforschung in der DMT und 
sodann im Yerbund mit dem RWTUY ist ein*gutes Beispiel, wie es gelingen kann, 
Bergbau-Know-how einerseits zu bewahren und andererseits in neue Markte zu diver-
sifizieren. Dies eróffnet den dort beschaftigten Mitarbeitem Chancen, die ihnen der 
kleiner werdende F+E-Bedarf des Bergbaus nicht bieten kónnte. 

Yerzeichnis der Quellen: 
Ruhrkohle AG, Geschaftsbericht 1990 
DMT, Geschaftsbericht 1990 
Heiermann: SchluBwort zum Steinkohlentag 1989, Essen 
Ostermann, Czwalinna: Gluckauf 128 (1992), Nr. 1, Seite 41-48 
DMT-Joumal vom 01.10.1992 
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Jerzy Grzybek 

Wykorzystanie znanych i nowych technologii dla 
uzyskania wysokiej koncentracji wydobycia 
w warunkach dużego zagrożenia metanowego 

Koncentracja wydobycia napotyka jednak na różnego rodzaju bariery i ograniczenia. 
Należą do nich: 

warunki górniczo-geologiczne (grubość pokładu, nachylenie, tektonika, charakter 
skał otaczających), 
występowanie zagrożeń naturalnych i poziom natężenia tych zagrożeń (zagrożenie 
metanowe, występowanie tąpań, zagrożenie pyłowe, zagrożenie wodne), 
możliwość uzyskania odpowiedniego wyposażenia technicznego, 
warunki powierzchniowe (rodzaj terenu, zurbanizowanie, występowanie szkód 
górniczych), 
ograniczenia występujące z tzw. czynnika ludzkiego (kwalifikacje pracowników, 
przyzwyczajenia zawodowe, kwalifikacje i poziom kadry, bariery wynikające 
ze schematycznego myślenia i rutyny). 

W rozwoju koncentracji wydobycia w polskich kopalniach zaznaczyły się do tej 
pory dwa zasadnicze kierunki: 

1. uzbrojenie starannie dobranych i przygotowanych ścian w nowe wysokowydajne 
kompleksy produkcji zachodniej; 

2. wykorzystanie dotychczas stosowanych maszyn i urządzeń przeważnie produkcji 
krajowej po wprowadzeniu istotnych modyfikacji i udoskonaleń. Kopalnia „Brzeszcze" 
wybrała drugi kierunek. Głównym powodem były ograniczenia finansowe, które 
w ostatnim okresie dotknęły całe polskie górnictwo. 

Sekcja II 227 



Underground Exploitation Schcx>l '93 

1. Problemy wprowadzenia koncentracji wzdobycia w kopalni 
„Brzeszcze" 

Kopalnia „Brzeszcze" jest położona w południowo-wschodniej części Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Obszar górniczy o powierzcłini 26,22 kni2 ograniczają: 

od północy - nadanie kopalnia „Czeczott"» 
od wscłiodu - rzeka Soła, 
od zacłiodu - rzeka Wisła, 
od południa - uskok Jawiszowicki o zrzucie ok. 450m. 

Kopalnia eksploatuje łącznie 18 pokładów grupy orzeskiej, rudzkiej i siodłowej. 
Złoże karbonu zalega od głębokości 100 do ok. 1200m, nadkład stanowią utwory trzecio-
i czwartorzędowe, oddzielone od karbonu warstwą nieprzepuszczalnych iłów. Pokłady 
zapadają z południa na północ z nachyleniem 5-15 stopni w miarę regularnie. Średnia 
gruł)OŚć eksploatowanych pokładów wynosi ok. l,5m, przy czym grubość powyżej 2m 
osiągają jedynie 3 pokłady: 

364 - ok. 2,5 m, 
405 - ok. 3,0 m, 
510 - ok. 3,0 m, przy czym pokład ten nie jest jeszcze eksploatowany. 

Tektonikę złoża stanowią zasadniczo 3 uskoki o przebiegu równoleżnikowym 
i 5 uskoków o przebiegu południkowym, dzielące złoże na wzraźne partie i jednozna-
cznie ograniczające długość i wybieg ścian. Oprócz tego występuje cały szereg drobnych 
uskoków, wzmagających trudności przy prowadzeniu robót górniczych. 

Skały otaczające pokłady stanowią głównie łupki ilaste oraz niewielka ilość łupków 
piaszczystych i piaskowców. Taki charakter skał decyduje o występowaniu znacznych ciśnień 
górotworu i powoduje duże trudności z utrzymaniem stropu i spągu wyrobisk. Wiele wyrobisk 
korytarzowych musi być spągowanych kombajnami ł)ezpośrednio po ich wydrążeniu a utrzy-
manie wzrobisk za frontem eksploatacyjnym jest niemożliwe. Najpoważniejsze trudności 
w stosowaniu koncentracji wydobycia sprawiają występujące w kopalni zagrożenia naturalne: 

a) zagrożenia metanowe - wszystkie pokłady są zaliczone do IV kategorii zagrożenia 
metanowego a metanowość kopalni wynosi średnio 240m CH./min. Proponuje 

a 
się stały wzrost metanowości kopalni i w roku 2000 przekroczy ona 300 m 
CHymin, 

b) zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - wszystkie pokłady są zaliczone do klasy 
B zagrożenia wybuchem pyłu, 

c) zagrożenie pożarowe - wszystkie pokłady znajdują się w III i IV grupie samo-
zapalności węgla, 

d) zagrożenie wyrzutami metanu i skał w partii południowo-zachodniej eksploatowane 
pokłady są skłonne lub zagrożone wyrzutami, 

e) zagrożenie wodne jest niewielkie - występuje wyłącznie I stopień a ilość wody 
odprowadzonej z kopalni wynosi ok. lOm /min, 

O zagrożenie tąpaniami - nie występuje. 
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Zasoby przemysłowe operatywne kopalni wynoszą ok. 210 min ton z czego ok. 95 
min ton jest uwięziona w różnego rodzaju filarach Na pokłady o grubości do l,5m 
przypada ok. 53% zasobów. W pokładach o grubości powyżej 2m znajduje się 38% 
zasobów. Kopaliną towarzyszącą węglowi jest metan. Łączne zasoby metanu w złożu 
ocenia się na ok. 4-6 mld m^. 

Od lat 70-tych w kopalni był preferowany kierunek eksploatacji, polegający na jak 
największym rozrzuceniu frontów eksploatacyjnych na obszarze nadania i na różnych 
poziomach kopalni. Taki kierunek był podyktowany występowaniem zagrożenia meta-
nowego głównie w robotach eksploatacyjnych. Do roku 1988 kopalnia eksploatowała 
przeciętnie 1 ^ 1 5 ścian zmecłianizowanych, obłożonych średnio w ciągu trzech zmian 
wydobywczych przy czterozmianowym systemie pracy, osiągając średnie wydobycie 12. 
500 ton/dobę. Ściany były prowadzone przeważnie szeregowo parami. Eksploatacja 
niskich pokładów wymogła zastosowanie w tym okresie kombajnu Anderson AM-420 
do ściany o wysokości 1,1 - 1,3 m oraz strugów węglowych Halbach - Braun KHS-2 
z przenośnikami DMKF do ściany o wysokości 1,0 - 1,4 mm. Zastosowanie tych maszyn 
przyniosło wyraźną poprawę w jakości miałów i wypadzie grubych sortymentów. Od 
eksploatacji ścian strugowych odstąpiono z uwagi na dużą tward<^ węgla oraz wysokie 
koszty, związane z dużą awaryjnością i zużyciem maszyn powodowanych niekorzystnymi 
warunkami urabiania. Jednakże doświadczenia zebrane przy stosowaniu tego systemu 
urabiania pozwoliły na późniejsze udoskonalenie przenośników ścianowych. 

2. Kierunki rozwoju koncentracji wydobycia w kopalni „Brzeszcze" 

Poczynając od 1989 roku kopalnia rozpoczęła proces dostosowania swojej działalności 
do wymagań rynku i ekonomicznej efektywności. Zasadniczą sprawą w działalności 
gospodarczej stało się obniżenie kosztów wydobycia. Przyjęto, jako zasadniczy kierunek 
dzi^ania, wprowadzenie jak największej koncentracji wydobycia przy zachowaniu pełnego 
bezpieczeństwa wobec występujących zagrożeń naturalnych, szczególnie wobec zagrożenia 
metanowego. Postanowiono, że nowe technologie i metody będą wdrażane etapowo. 
Etapowe wprowadzenie koncentracji wydobycia podyktowane było koniecznością 
równoległego prowadzenia prac związanych z eliminacją zagrożenia metanowego 
a szczególnie z uzyskaniem wzrostu efektywności odmetanowania złoża. Przyjęto 
do realizacji etapy, następujące po sobie w kolejności: 

1) ściana o dużej koncentracji w warunkach niewielkiej metanowości w pokładzie 
o grubości ok. 2,5 m, 

2) ściana o dużej koncentracji w warunkach wysokiej metanowości w pokładzie 
o grubości ok. 1,6 m, 

3) ściana o dużej koncentracji w warunkach wysokiej metanowości w pokładzie 
o grubościach 1,3 m, 

4) ściana o dużej koncentracji w warunkach bardzo wysokiej metanowości w po-
kładzie o grubości ok. 1,3 m. 
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5) równoległe zmniejszanie ilości ścian w kopalni, 
6) równoległe wprowadzenie skutecznych metod odmetanowania, 
7) komercyjne pozyskiwanie metanu ze złoża służące poprawie wyniku finansowego 

kopalni. 

Dla wprowadzenia tycłi zamieizeń w życie przyjęto następującą metodykę postępo-
wania w przypadku każdej ściany: 

I. dokładna analiza warunków geologiczno-gómiczycłi, 
2. dokładna prognoza metanowości, 
3. przyjęcie systemu rozcięcia złoża, 
4. ocena możliwości powstawania i eliminacji zagrożeń, 
5. prognoza możliwości wydobywczycłi, 
6. dobór wyposażenia technicznego, 
7. dobór organizacji pracy, 
8. wyliczenie kosztów i efektów, 
9. korekta doboru wyposażenia technicznego, 

10. analiza danych rzeczywistych,otrzymywanych w trakcie prowadzenia robót przy-
gotowawczych i wprowadzenie korekt, 

II . przyjęcie systemu szkolenia pracowników. 
12. przyjęcie systemu motywacji ekonomicznych, 
13. ciągła analiza stanu i wprowadzanie korekt w czasie prowadzenia produkcji. 

Szczególnym czynnikiem, decydującym w znacznej mierze o prowadzeniu całego 
przedsięwzięcia jest przyjęcie odpowiedniego systemu szkolenia pracowników 
oraz skutecznego systemu motywacji ekonomicznych. Bardzo ważne jest zacho-
wanie równoległości wszystkich działań i koordynacja pracy poszczególnych służb 
technicznych i ekonomicznych, co jest zależne od wytworzenia odpowiedniego 
klimatu współpracy i zgodności celów wśród kadry technicznej i ekonomicznej. 

3. Przykłady rozwiązań ścian o zwiększonej koncentracji 
wydobycia kopalni „Br^^eszcze", 

Koncentrację wydobycia rozpoczęto wprowadzać w r. 1990 od ściany stosunkowo 
wysokiej (ok. 2,6m) i przy niewielkiej metanowości - 5m^/min. Była to ściana nr 078 
w pokł. 364 wschód. Ścianę o długości 240m wyposażono w przenośnik Rybnik 80 
z napędami 2 x 200 kW i łańcuchem f 26mm. Silniki i przekładnie zaadoptowano 
z napędu strugowego Halbach - Braun z przenośnika DMKF. Obudowa Fazos - 17/27 
wyposażona była dodatkowo w siłowniki korekcji położenia przenośnika ścianowego 
pomysłu i wykonawstwa kopalni. Korekcja położenia przenośnika została wprowadzona 
ze względu na miękki spąg z łupku ilastego. Urabianie prowadzono kombajnem 
KGS-320/RB. ścianę wyposażono w przenośnik podbierający PRP zmodernizowany w/g 
pomysłu kopalni. Ze względu na niską metanowość i wcześniejsze podebranie 
i odgazowanie ściany poldadem 405 nie prowadzono odmetanowania. Układ podwójnych 
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chodników wentylacyjnych pozwolił na całkowite uniknięcie występowania zagrożenia 
metanowego. Ze ściany uzyskiwano systematycznie wydobycie dobowe rzędu 4500 ton. 
Kolejną ścianą o zwiększonej koncentracji wydobycia była ściana nr 035 w pokł. 346 
wsch. Ściana była prowadzona w pokładzie niskim (ok. 1,3 - l»4m) i w warunkach 
wysokiej metanowości - 20 - 35 mVmin. Ścianę o długości 250m wyposażono 
w następujące urządzenia: 

przenośnik Rybnik 80 z n^)ędami 2 x 200 kW (Halbach - Braun) i łańcuchem 
f 26 mm oraz bocznym wysypem, 
obudowę Glinik - 08/22 Oz, 
kombajn KWB - 3 RNU. 

Ze względu na wysoką metanowość ściana była prowadzona z chodnikiem wygro-
dzeniowym. Odmetanowaniem ujmowano 12 - 18m^ CH^min, co dawało efektywność 
40 - 60%. Wiercenie otworów odbywało się z chodnika nadścianowego. ściany 
uzyskiwano wydobycie rzędu 2500 ton/dobę. Następną ścianą o wysokiej koncentracji 
była ściana nr 084 w pokł. 353 zach. ściana o długości 291m była prowadzona 
w pokładzie o grubości średnio l,6m przy średniej metanowości ok. 8 - 15 m^ CH^/min. 
Wyposażenie ściany było następujące: 

przenośnik Rybnik 80 z napędami 2 x 200 kW, łańcuchem OO mm oraz 
bocznym wysypem, 
obudowa Glinik 08/22 Oz, 
dwa kombajny KWB-3 RNU-B. 

W ścianie było prowadzone odmetanowanie, którym ujmowano 2-5 m^ CH4/min, 
a wentylacja była prowadzona dwoma równoległymi chodnikami wentylacyjnymi. W ten 
sposób całkowicie wyeliminowano zagrożenie metanowe. Wprowadzenie drugiego kom-
bajnu do górnego odcinka ściany zwiększyło znacznie zdolność wydobywczą i pozwoliło 
na sprawniejszą organizację pracy. Wydobycie dobowe z tej ściany wynosiło 3500 ton, 
szczytowo ok. 7000 ton, 6. Perspektywy 

Wykorzystując zebrane dotychczas doświadczenia przyjęto w kopalni następujące 
kierunki rozwoju koncentracji wydobycia: 

a) ze względu na brak wystarczających środków i możliwości kredytowania mod-
ernizować i udoskonalać krajowe maszyny i urządzenia przy udziale producentów 

b) wykorzystać maksymalnie rezerwy wydajności wynikające dotychczas z dużej 
awaryjności maszyn 

c) wykorzystać rezerwy wydajności wynikające z niedoskonałego poziomu organizacji 
i wykorzystania czasu pracy 

d) podejmować przedsięwzięcia, które pozwolą wyeliminować ograniczenia wynikające 
z poziomu zagrożeń naturalnych przed rozpoczęciem eksploatacji. Kopalnia aktu-
alnie i w najbliższej perspektywie uruchamiać będzie kolejne ściany o zwiększonej 
koncentracji wydobycia. Będzie to: 
ściana nr 091 w pokł. 347 ^ach. 
ściana nr 079 w poW. 364 wsch. 
ściana nr 018 w pokł. 356 wsch. 
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Wszystkie te ściany wejdą do eksploatacji w I kwartale bieżącego roku. Taki kierunek 
działań pozwolił na zmniejszenie ilości ścian w kopalni z 15 do 7, zachowując stały 
poziom wydobycia 12 500-13 000 ton/dobę. W tym samym okresie relatywnie obniżono 
koszty wydobycia. Przedsięwzięciem poprawiającym efekt ekonomiczny jest eksploatacja 
metanu ze złoża węglowego. Kopalnia „Brzeszcze" jest obecnie jedyną kopalnią o bardzo 
wysokiej metanowości, która w całości zagospodarowuje gaz z odmetanowania, przy 
czym sprzedaż gazu na zewnątrz wynosi ok. 80% ogólnego ujęcia a reszta jest wyko-
rzystana na miejscu. Kolejnym etapem l>ędzie pozyskiwanie gazu otworami z powierzchni 
w ramach spółki Joint - venture z partnerem zagranicznym. Taki sposób odmetanowania 
złoża pozwoli na jego wcześniejsze odgazowanie, którego perspektywicznym skutkiem 
stanie się radykalny wzrost koncentracji wydobycia węgla. Te działania umożliwią 
wybranie ścianami o wysokiej koncentracji pokładów, które byłyby niemożliwe do wy-
brania przy stosowaniu tradycyjnych sposobów odmetanowania. 

4. Wnioski 

1. Wprowadzanie w kopalni koncentracji wydobycia musi być poprzedzone głęboką 
analizą prowadzoną według precyzyjnie dobranej metodyki. 

2. Możliwe jest uzyskiwanie dobrych wyników ze ścian w różnych warunkach przy 
krajowym usprzętowieniu po wprowadzeniu modernizacji i udoskonaleń. 3. Jednym 
z zasadniczych czynników wpływających na efekt jest ciągła^praca z czynnikiem 
ludzkim". 

Podstawowe wskaźniki techniczne wybranych ścian 

Numer ściany 078 084 035 

Miąższość p<^ładu 6^66 1,62 1,34 

Metanowoić m / min 4,43 9,3 23,7 

Dhigość ściany 215,0 291,0 245,0 

Wybieg ściany m 650 670 640 

Wydobycie T/D 4500 4000 3000 

Wydajność T/R. DN 90 918 60 333 47 700 

Obudowa FAZOS 17/37-Oz GLINIK 08/22-OZ GLINIK 08/22-OZ 

Przenośnik RYBNIK 80 
RYBNIK 80 

(boczny wysyp) 
RYBNIK 80 

(boczny wysyp) 

Kombajn KGS-320/2B 2 X KBW - 3RNU/B KBW-3RNU/B 

Wsk. efektywności 
, t rzeczywisty 

ruchu —; ^ 
t dyspozycyjny 

0,917 0,942 0,931 
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4. W warunkach kopalni silnie metanowej jest możliwe wprowadzenie wysokiej 
koncentracji wydobycia po spełnieniu wymogu eliminacji tego zagrożenia. 

5. Ze względu na ograniczoną docelową efektywność odmetanowania sposobami 
tradycyjnymi konieczne staje się stosowanie bardziej skutecznycłi technologii, 
Na załączonych tabelach przedstawiono podstawowe wskaźniki techniczne kilku 
ścian w kopalni. 

Wzrost koncentracji wydobycia w latach 1988-1992 

Rok 1988 1989 1990 1991 1992 

Miąższość 
Eksploatacyjna 
Pokładów 

1,52 1,61 1,60 1,61 1,58 

Ilość ścian 13,6 12,9 10,9 10,3 7,3 
A 
Średnie 
wydobycie 
z jednej ściany 

1019 1046,8 1173,6 1257,6 1778,6 

t/^d 

2000 

1500 

lOOO 

lOOO 

1968 1989 1990 1991 I9d£ l a l A 

Wskaźnik koncentracji wydobycia z jednej ściany 
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Oleg W, KolokoloY 

The Solution Of Ecological Problems on the 
basis Of Undeground Gasification of Coal and 
on the Account Of Deposits Geodynamics 

During the last decade there exists a growing interest to the undeground coal 
gasification in coal countries of the world. Practical realization of the problem 
found it's place in our country in pre-war years. Two stations of undeground 
coal gasification (Angrenskaya and South-Abinskaya) are in operation in our country 
for about 30 years. 

There appeared a new theme for the scientific research at the chair of Deposits 
Mining in Dnepropetrovsk Mining Institute - that connected with Ihe production of 
artificial energy carriers on the basis of undeground coal gasification. 

This scientific orientation is being developed on the joint of fundamental sciences 
such as (ecology, chemistry and physics) and applied sciences (mining, heat-and-power 
engineering, municipal service and agricultural production). 

The theoretical aspects of technological processes have been created at the 
chair, which take place in the process of geotechnological coal mining by methods 
of undeground gasification and hydrogenation. We've chosen the analytical solution 
of the tasks connected with physico-chemical hydrogen transformations under the 
influence of high temperatures, oxygen and water vapour under the conditions 
of undeground gas generator. The questions of filtration and viscous liąuid movement 
in the coal seams and in pipelines were considered by the chair as well as 
those concerning oil deposits mining. 

The establishment of a new ecologically pure mining and chemical energy-producing 
enterprise was the result of the scientific research in this direction. The enterprise 
produces artificial gas - energy carrier; synthesis gas, which is necessary for the 
production of motor fuels (gasoline, methanol); natural gas substi- tute (methanol); 
hydrogen (the fuel of the futurę) and chemical products (resins, phenols, polymers, 
fertilizers, fodder proteins and others), and also thermoenergy for the creation of 
ramifide net of hot beds for rasing vegetables and thermosupply of villages. 

It make possible to create the new branch - thermo-chemical energetics on Ihe 
basis of progressive mixed and ecologicaly safe nonwaste technology. 
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The Dnepropetrovsk Mining Institute has elaborated: 

1) The new technology of the controlled undeground coal gasification process with 
the directed blasting suppły from the movable blasting-gas points, that makes 
possible the production of artificial gas, characterized by the calorific capacity 
in 8-15 mj/m3, that is 3-5 times higher than that of 2 functioning undeground 
gfsification enterprises of the USSR. 

2) Hie new technology of gob flushing, which permits to łicuidate the fissuring of 
rock mass, the lowing of the earth surface, gas leak, to save the łandscjq)e and 
the fertile layer of earth surface. 

3) The new technology of the creation of directed holing of holes at the UCG. 

UCG, by solving social problems, can be ecological małe nurse on the licuidation 
of negative conseąuences of modem fuel-and power complex: to clean the earth from 
the hard waste (ash-slag TS, coal entrichement slimes, shaft and roofind rocks, hard and 
toxic municipal waste) by the way of their gob flushing. It permits to decrease essentiałiy 
the lowings of the surface and return to agriculture temporarily foreign lands. 

Principally new in the solutions proposed, is the transition to the nonwaste technology, 
provided for the utilization of smoke waste. 

In this case the smoke waste enter to the pipeline from the power station back 
to the undeground generator, and under the high temperatures influence decompreses 
in non-toxic states. The proposed way of smoke waste decomposition is one of effective 
ways of struggle with hotbed effect, acidic rains and atmosphere smoke. 

The technical solutions permit to łicuidate heavy and safe labour of minere, to 
clean from the waste the inhabited medium, to reduce the morbidity of population, 
to increase the viability of ałl animate naturę, It was chainged Ihe very conception of 
struggle with the waste: instead of neutralization of waste - their prevention and 
utilization as raw products. 

At present, together with the project institute "Dneprogiproshaht" and with a number 
of other scientific and production organizations we finish the design of the experimental 
district UCG. Here all process flow diagram will be worked out and we shall obtain 
the parameters, necessary for projecting and the construction of a large-scale enterprise. 

The undeground coal gasification as well as cieaning and generator gas retreatment, 
will be conducted in automatic regime. For this purpose it is necessary to create the 
devices, which will permit to control the technological processes and to do that for the 
obtaining of optimal parameters. In particular, it's necessary to design the devices for 
the determination of fire face displacement in the conditions of gasification; installations 
for the express analysis of fuel gases and harmful impurities content in generator and 
productive gases; the apparatus for the automatic control of blasting pressure, temperature 
and the switching of blast and productive pipelines. We think of some technical means 
and methods that can be used at metallurgical and chemical enterprises. 
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In rcference to the traditional undeground coal-seams mining we have made the 
investigation to define the influence of geodynamic prpcesses on the effectiveness of 

A 

mining. Mine measurements have shown that each mine field consist of some blocks, 
characterized by different level of geodynamic activity. It was establish- ed thet the 
horizontal voltage component in the central Donbass region is 2,2 - 4 times higher 
than the vertical one. It confirms the fact» that rock pressure is the result of not only 
gravitational forces action, but it is the result of tectonic and some other forces of 
extemal origin (for example, astronomical influence). 

The investigations have indicated that technico-economical indexes of woiic at 
mining districts, the slability of mine workings and burst safety of coal seams depends 
essenially on their position relatively to the vector of peak voltages. It permitted to 
develop the science-substantiated recommendations on the choice of rational parameters 
of coal-seams mining, with the accoount of mine field geodynamics and tectonic 
fissuring of rock mass. The techniąues were elaborated and tested at a number of 
mines with the steep and flat seams occurence, which help to establish the geodynamic 
activity of rock mass on the basis of geodynamic mapping. The parameters of rock 
fissuring are defined at blocks with different activity, the Yoltage is measured and 
vector of total stress tensor and it's vertical and horizontal components are defined. 

The result of mine measurements and calculations are used as the basis for the 
elaboration of specifics technical and technological proposals, aimed at the raise of 
the effectiyenens of mining and it's safety under the condition given. These proposal 
are as follows: 

the choice of rational direction of coal field mining and it's separate areas; 
the choice of the rational disposition of the opening and the development of 
workings (mine shafts, pit-bottom workings, crosscuts, main haulage horizontal 
roads and inclines workings); 
the choice of safe direction of the development workings conduction in the 
seams, subjected to the sudden coal and gas bursts; 
the prove of the effective form of cross-section of mine workings and their 
supports; 
rational parameters of mining methods (the length of the working face, it's 
disposition in space on the account of the rock mass fissuring and the application 
of coal-extraction technology); 
effective coal-extraction technology (the mode of coal getting, ways of using 
longwall support system, roof control, ways of safety protection). 

These recomendation provide the improvement of technico-economical indexes of 
coal extraction and the decrease of traumation: the output per face grows in 10-30%, 
the expenses for timbers decrease in 1%, face advance increases in 20-25%. Depending 
from particular mining and geological conditions the expenditures on mine workings 
maintenance decrease in 2 or 3 times but the safety of mining works increases. The 
expenses for the maintenance of undeground workings diminish. 
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Wide development of a new appreach to the solution of the problem of mining is 
withstanded by the absence of necessary devices and installations for measuring tensions 
in rock mass, the geodynamic mapping of mine fields and for the study of rock 
fissuring. The task of main importance is to improve the training of personnel for the 
fulfilment of such works. 

At the same time mining engineers, who graduated from Dnepropetrovsk Mining 
Institute get necessary knowledge in the field of geodynamics, while in some other 
higher mining schools not so much attention is paid to this subject. 

Now we must note, that scientifically new results of investigations of undeground 
coal gasification geodinamic influence found its reflection in some thesis and novelty 
of technical elaborations is proved by 45 inventions. 
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Waldemar Korzeniowski 

Współczesne metody pomiarów geomechanicznych 
in situ z inteligentną akwizycją danych 

L Potrzeba i możliwości badania górotworu in situ 

Współczesna działalność inżynierska związana zarówno z budownictwem lądowym 
jak i budownictwem podziemnym oparta jest zawsze na szczegółowej analizie zacłiowania 
się podłoża skalnego, masywu lub górotworu. Do tego celu wykorzystuje się rozmaite 
narzędzia i metody badawcze charakterystyczne dla odpowiednich dyscyplin naukowych. 
Zwolennicy rozwijania i stosowania teoretycznych zasad opisujących poszczególne, istotne 
ich zdaniem, zjawiska fizyczne opracowują coraz to nowsze i bardziej skomplikowane 
modele bądź wzory mające na celu odzwierciedlenie rzeczywistych warunków panujących 
w danym ośrodku skalnym i środowisku. W każdym przypadku dużą barierę stanowią 
tzw. dane wejściowe, na których oparte są rozważania. Ich mnogość umożliwia wprawdzie 
przeanalizowanie teoretycznie nieskończonej liczby kombinacji wartości poszczególnych 
parametrów, ale jednocześnie nie pozwala na jednoznaczną interpretację i wybór opty-
malnego wariantu przez inżyniera projektanta lub praktyka. 

Dzisiaj nie trzeba chyba już nikogo przekonywać jak ważne znaczenie mają prawidłowo 
zaprogramowane i wykonane badania doświadczalne, szczególnie jeśli mamy do czynienia 
z bezpośrednim zagrożeniem życia ludzi. Taka sytuacja występuje z pewnością podczas 
podziemnej eksploatacji złóż surowców mineralnych na dużych głębokościach oraz w trakcie 
wykonywania innych wyrobisk podziemnych nie służących wydobywaniu kopalin. Obecnie 
w świecie, w zakresie geotechniki czy geomechaniki prowadzi się zarówno liczne podstawowe 
badania laboratoryjne, badania modelowe oraz badania polowe (in situ). Interpretacja 
wszelkich badań doświadczalnych, niezależnie od dyscypliny naukowej, jest oczywiście 
również skomplikowana i często niejednoznaczna. Wydaje się jednak, że może być 
doskonałym uzupełnieniem rozważań teoretycznych w wielu przypadkach odzwierciedlają-
cym rzeczywisty stan panujący w górotworze bądź masywie skalnym. 

Poziom współczesnej wiedzy, rozwój elektroniki, mikroprocesorów, techniki kompu-
terowej i sposobu przetwarzania danych czy wreszcie inżynierii materiałowej sprawia, 
że rzeczy wręcz niemożliwe do zrealizowania jeszcze wczoraj stają się zupełnie realne 
dzisiaj. Technika pomiarowa, ciągła obserwacja i bieżąca interpretacja różnorodnych 
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wyników pomiarów stają się faktem coraz bardziej powszechnym, a często wręcz 
niezbędnym podczas prowadzenia wszelkich prac inżynierskich. Tak dzieje się oczywiście 
również w górnictwie podziemnym, odkrywkowym oraz w budownictwie podziemnym, 
tzw. cywilnym. Z całą pewnością można powiedzieć, że każde nowoczesne przedsię-
biorstwo poważnie traktujące swoją działalność musi obecnie uwzględnić panujący trend 
oraz niebywałe możliwości techniczne w zakresie pomiaroznawstwa. To wszystko ma 
służyć nie tylko inżynierowi do głębszego poznania istoty zjawisk fizycznych aJe 
człowiekowi, poprawie komfortu jego pracy oraz nade wszystko zapewnieniu poczucia 
bezpieczeństwa. 

Przedmiotem niniejszego wykładu jest przedstawienie najnowszych osiągnięć, trendów 
i możliwości poprawy kontroli zachowania się górotworu i obudowy górniczej przy podziemnej 
eksploatacji złóż lub w innych wyrobiskach podziemnych. Należy podkreślić w tym miejscu, 
że wiele zaproponowanych tu metod badawczych, a szczególnie ich istota, nie uległy 
zasadniczej zmianie na przestrzeni lat. Istota postępu polega na możliwościach materiałowych 
zapewniających bardzo wysoką stabilność pracy urządzeń (czujników i mierników) w bardzo 
szerokim zakresie zmienności temperatur, wilgotności, itp.. Olbrzymie możliwości mają 
współczesne rejestratory danych oparte na układach cyfrowych i technice komputerowej. 
Wreszcie powszechność komputerów i odpowiedniego oprogramowania sprawiają, że ograni-
czenia techniczne związane z pomiarami nawet w tak ekstremalnych warunkach jakie panują 
w kopalni podziemnej ograniczone są rzeczywiście do minimum. Pardoksalnie, niebywałe 
możliwości wspomnianych powyżej urządzeń kontrolno-pomiarowych idą w parze ze stosun-
kowo prostą, masową i tanią technologią ich wytwarzania. Taka sytuacja powoduje, że cena 
sprzętu wysokiej klasy jest osiągalna nawet dla niezbyt zamożnych odbiorców. Coraz lepsze 
zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz wzrastająca powszechność zastosowań różnego typu 
systemów pomiarowych spowodowały powstanie wielu firm na świecie produkujących na 
dużą skalę specjalistyczne urządzenia pomiarowe dla potrzeb między innymi górnictwa. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo niepodważalnego postępu w technice pomiarowej nadal 
pewną trudność stanowi specyfika kopalni. Potencjalna możliwość wystąpienia zawału i tą-
pnięcia z jednej strony jest podstawowym bodźcem do instalowania jak najbardziej pełnych 
systemów kontrolno-pomiarowych, które w konsekwencji mają odpowiednio wcześnie ostrzec 
przed zagrożeniem, a z drugiej stanowi niebezpieczeństwo całkowitego zniszczenia sieci 
pomiarowej. Ponadto czas użytkowania wyrobisk górniczych, (a przez to i sieci kontrolno-po-
miarowej) szczególnie eksploatacyjnych jest ograniczony do kilku lub kilkudziesięciu miesięcy. 
Te i inne cechy powodują, że głównym „motorem" postępu w dziedzinie tzw. inteligentnych 
pomiarów pozostają nadal przedsięwzięcia inżynierskie czy naukowo-badawcze związane z 
budową głębokich magazynów podziemnych, zbiorników, sztolni hydroelektrowni czy tuneli 
komunikacyjnych. 

Wszechstronność i uniwersalność przytoczonych poniżej rozwiązań technicznych 
wskazuje na szansę opracowania kompleksowego systemu pomiarów w polskich kopalniach 
rud i węgla. Ze względu na ich relatywnie dużą wielkość ekonomiczny aspekt pomiarów 
w tym przypadku staje się nawet bardziej korzystny niż w innych kopalniach na świecie. 
Szczegółowe rozwiązania, wybrane przykłady zastosowań, możliwości i doświadczenia 
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różnych ośrodków badawczych i przemysłowych na świecie oparte na konkretnych, 
dostępnych na międzynarodowym rynku profesjonalnych przyrządach i urządzeniach, 
mają wskazać na możliwości oraz niezbędność analogicznego podejścia do zagadnień 
pomiarów górotworu w państwie, które zmuszone jest do poszukiwania wszelkich dróg 
unowocześniania swojej gospodarki. 

2. Klasyfikacja metod i urządzeń pomiarowych 

2.1 Metody badania górotworu in situ 

Skomplikowana natura górotworu powoduje, że do zrozumienia i wyjaśnienia wielu 
zjawisk w nim zachodzących włączają się coraz to nowsze dyscypliny naukowe wraz ze 
swym aparatem badawczym. Udoskonalane są zarówno metody teoretyczne jak i empiryczne. 
Dla tych ostatnich na szczególną uwagę zashiguje rozwój aparatury, czujników, oprzyrzą-
dowania czy wreszcie samej metodyki pomiarowej wykorzystującej dzisiaj niejednokrotnie 
najnowsze osiągnięcia techniki, szczególnie techniki komputerowej. Pomiar jest coraz 
dokładniejszy, a ilość i częstotliwość możliwych do zrealizowania pomiarów w bardzo 
krótkim czasie jest olbrzymia i częstokroć znacznie przewyższa praktyczne potrzeby. 

Badania empiryczne to badania prowadzone nie tylko w laboratoriach naukowych. 
Dla górnika, szczególnie pracującego pod ziemią na znacznej głębokości, w warunkach 
ciągłego zagrożenia życia, niezwykle istotne są obserwacje zachowania się górotworu 
i właściwa ich interpretacja, prowadzone na bieżąco wraz z postępem wyrobisk w wa-
runkach naturalnych. Współczesna geomechanika coraz częściej sięga do takich właśnie 
metod pomiarowych - badania górotworu in situ. Trudno dzisiaj stwierdzić kiedy po 
raz pierwszy zwrócono uwagę na istotę badań in situ bowiem z formalnego punktu 
widzenia nawet obserwacja gołym okiem tego co dzieje się w trakcie wykonywania 
rozmaitych robót górniczych to też swego rodzaju badanie in situ. Pozostaje problem 
właściwej interpretacji poczynionej obserwacji i ewentualnego przewidzenia skutków. 
Zadaniem autora niniejszego wykładu nie jest jednakże analiza historycznego rozwoju 
metod badawczych, lecz przedstawienie najnowszych osiągnięć w tym zakresie, które 
mogłyby mieć zastosowanie w warunkach polskich. 

Przywołane poniżej bogate doświadczenia państw zamożniejszych dotyczące górnictwa 
lub budownictwa podziemnego oraz możliwości dostępu do odpowiednich urządzeń, nie 
pozostawiają zdaniem autora cienia wątpliwości co do celowości wprowadzenia nowo-
czesnych technik pomiarowych również w polskim górnictwie. 

Pośród metod badawczych stosowanych do pomiarów i obserwacji górotworu można 
wyróżnić następujące metody: 

— geodezyjne, 
— geofizyczne, 
— geomechaniczne. 
Metody geodezyjne stosuje się w kopalniach przede wszystkim do bieżących pomiarów 

zmian współrzędnych wysokościowych lub zmiany kątów poziomych lub pionowych w celu 
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określenia wielkości i kierunku przemieszczenia stropu lub spągu, wielkości konwergencji 
czy zmiany kształtu wyrobiska. Generalnie, chodzi o zapewnienie odpowiednich kierunków 
projektowanych i wykonywanych wyrobisk oraz o ich właściwą lokalizację w przestrzeni. 
Podstawowe przyniądy pomiarowe to różnego typu niwelatory, teodolity lub mechaniczne 
przymiaiy. Bardziej zaawansowaną metodą jest metoda fotogrametryczna. Pomiaiy geode-
zyjne obejmują swym zasięgiem na ogół większe obszary kopalni (np. wyrobiska połączone 
ciągiem poligonowym). Rzadziej mają one charakter lokalny. 

Metody geofizyczne, pomijając w tym miejscu ich typowe i powszechne zasto-
sowanie do poszukiwania i rozpoznawania zalegania złóż oraz lokalizacji uskoków 
bądź innych dyslokacji, stosuje się dzisiaj również do rozwiązywania zagadnień 
związanych przede wszystkim z techniką strzelniczą i tąpaniami. Parametry mag-
netyczne, elektryczne i cieplne skał, zdolność do przenoszenia, tłumienia lub odbijania 
różnorodnych impulsów stały się podstawą do powstania i rozwoju odrębnych i 
bardzo już dzisiaj rozwiniętych dziedzin geofizyki. Metody magnetyczne, geoele-
ktryczne, geotermiczne, sejsmiczne czy grawimetryczne stosowane są obecnie zarówno 
do pomiarów w makroskali (skorupa ziemska, masywy skalne) jak i w mikroskali 
rozumianej w sensie kopalni bądź tylko jej ograniczonego obszaru. Pozwalają one 
na stwierdzenie anizotropii, nieciągłości lub niejednorodności odpowiedniej cechy 
górotworu. Obserwacja wyżej wymienionych, charakterystycznych dla danej metody 
cech fizycznych górotworu pozwala niejednokrotnie na precyzyjne określenie wpływów 
bądź zmian zachodzących wskutek prowadzenia robót górniczych. 

Metody geomechaniczne badania górotworu in situ mają przede wszystkim na celu 
określenie stanu naprężeń w górotworze, śledzenie jego zmiany oraz w konsekwencji 
określenie wartości dopuszczalnych (bezpiecznych). Często w warunkach in situ określa 
się dane parametry skał (lub masywu) według metodyki analogicznej do stosowanej 
w laboratorium (moduły sprężystości, odkształcenia, itp.). Podstawowym parametrem 
mierzonym bezpośrednio jest najczęściej przemieszczenie (deformacja górotworu lub 
obudowy, odkształcenie, itp.) mierzone z bardzo wysoką dokładnością sięgającą tysię-
cznych milimetra i w rozmaitych konfiguracjach. Ponadto mierzy się rozwój szczelino-
watości, wytrzymałość i parametry reologiczne. 

Przedstawiony powyżej podziw metod badawczych ma charakter umowny dla potrzeb 
niniejszego wykładu. Należy mieć świadomość, że wiele stosowanych współcześnie metod 
badawczych ma charakter interdyscyplinarny i nie da się jednoznacznie zakwalifikować do 
jednej określonej grupy. Niekiedy również metoda nazwana tu metodą geomechaniczną może 
być przez kogo innego uważana np. za geodezyjną. 

Szczegółowa analiza zaprezentowana w dalszej części poświęcona jest geomecha-
nicznym metodom badania górotworu. Dokonano klasyfikacji aparatury i urządzeń 
pomiarowych z uwzględnieniem ich dostępności oraz dotychczasowych doświadczeń 
innych użytkowników na świecie. 

2.2. Metody pomiarów 
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Zastosowana metoda określonych pomiarów zależy zarówno od celu, któremu mają 
one służyć jak i oczywiście od typu i możliwości technicznych urządzenia pomiarowego. 
Przyjmując jako kryterium typ stanowiska pomiarowego, bez względu na przyjętą 
metodykę badań, można wyróżnić dwie zasadnicze metody prowadzenia pomiarów 
geomechanicznych: 

— pomiar bez ingerencji w górotwór, 
— pomiar z ingerencją w górotwór. 

Metoda bez ingerencji w górotwór polega na określeniu danego parametru na 
istawie pomiaru nie wymagającego wykonania jekiegokolwiek dodatkowego wyrobiska, 

otworu lub szczeliny w górotworze (np. pomiar obniżenia stropu bezpośredniego, 
wypiętrzenia spągu, tłumienia fali sprężystej przechodzącej przez filar, itp.). 

Ingerencja w górotwór polega na wykonaniu w górotworu specjalnego otworu, 
szczeliny lub filara badawczego (makropróbki). 

Jeżeli mierzy się zmiany określonych parametrów wskutek samoczynnych zjawisk 
zachodzących w górotworze (rozwarstwienia, zaciskanie otworu, obniżenie stropu) spo-
wodowanych naturalnym ruchem górotworu lub eksploatacją złoża to wówczas mówimy 
o b i e r n y m sposobie obserwacji. W przypadku gdy sztucznie obciążamy jakąś partię 
masywu skalnego przy pomocy dodatkowych urządzeń (próba wytrzymałości, pomiar 
modułu sprężystości, itp.) aby określić wielkość charakterystyczną, to taki sposób 
nazywamy sposobem a k t y w n y m . 

2.3. Rodzaje i typy czujników stosowanych do badania górotworu 

Wiele znanych zjawisk i własności fizycznych różnych materiałów wykorzystuje się 
jako zasadę działania przyrządu pomiarowego do badania górotworu. Spośród nich na 
uwagę inżyniera górnika zasługują przede wszystkim te, które zdobyły już dzisiaj uznanie 
wielu użytkowników. Ze względu na rodzaj mierzonego parametru fizycznego można 
wymienić następujące rodzaje czujników: 

mechaniczne, elektrooporowe, indukcyjne, magnetyczne, 
wibracyjne, ciśnieniowe, aerometryczne, radiometryczne, 
piezometryczne, hydrauliczne, optyczne. 

Pozytywne doświadczenia pozwoliły w wielu przypadkach na uruchomienie produkcji 
czujników na większą skalę i ich sprzedaż. Oczywiście możliwe są teoretycznie wszelkie 
kombinacje pomiędzy poszczególnymi grupami w ramach jednego przyrządu jeśli jest 
to tylko celowe ze względu na łatwość przetwarzania pewnego sygnału na inny, 
dogodniejszy do zrejestrowania. Specyfika i zasada działania poszczególnych rodzajów 
czujników zależą od konkretnego rozwiązania technicznego. 

Z punktu widzenia inżyniera gómika bardziej przydatny wydaje się być podział 
czujników pomiarowych opierający się nie na fizycznej zasadzie działania, ale na 
rozróżnieniu wartości mierzonej i szacowanej w górotworze. Tak więc wyróżnia się 
następujące typy czujników: 
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tensometry, extensometry, konwergometry, deformometry, dylatometry, 
inkJinometry, 
pochyłomierze, szczelinometry, wkładki elastooptyczne, endoskopy, inkluzje 
sztywne, 
piezometry, dynamometry, kotwie pomiarowe, sondy radiometryczne, 
sondy aerometryczne, hydrauliczne głowice ciśnieniowe, siłowniki hydrauliczne. 

Zasady działania większości poszczególnych typów przyrządów sa znane od wielu 
lat i opisane w literaturze, dlatego w tym miejscu autor pragnie zwr6ci(5 uwagę jedynie 
na dwa przyrządy stosunkowo nowe i obecnie intensywnie wykorzystywane i usprawniane: 
kotwie pomiarowe i głowice ciśnieniowe. 

Kotwie pomiarowe mogą być typowymi kotwiami wyposażonymi dodatkowo w ele-
menty mierzące wielkości przemieszczeń lub odkształceń, np.sprężynowe, wibracyjne 
lub tensometryczne. Służą do obserwacji zarówno stopnia obciążenia samej obudowy 
jak i naprężeń panujących w górotworze. 

Hydrauliczna głowica ciśnieniowa jest stosunkowo nowym urządzeniem pomiarowym 
w geomechanice. Zasada jej działania polega na wtłaczaniu odpowiedniej cieczy do 
otworu badawczego w określonym cyklu i powodowaniu pękania górotworu w jego 
otoczeniu. Następnie wprowadza się sondę umożliwiającą zlokalizowanie powstałych 
pęknięć. Na tej podstawie określa się kierunek i wielkość naprężeń panujących w gó-
rotworze. Zaletą tej metody jest możliwość pomiaru naprężeń z powierzchni na głębokości 
nawet kilkuset metrów. Metoda ta zwana „hydraulic fracturing" ma coraz więcej 
zwolenników na świecie i jest coraz częściej wykorzystywana, szczególnie w nowo 
zagospodarowywanych rejonach górniczych. 

Przedstawione powyżej przyrządy pomiarowe mogą służyć do pomiarów ciągłych, wyko-
nywanych na bieżąco (np. w trakcie drążenia wyrobiska czy podczas eksploatacji) lub też do 
pomiarów sporadycznych. Sporadyczny charakter mają najczęściej badania niszczące. Badania 
nieniszczące trwają przeważnie dłuższy okres czasu (kilka miesięcy lub lat). 

2.4. Rejestracja danych 

Współczesna technika dysponuje wieloma rozwiązaniami umożliwiającymi odczyt 
i rejestrację danych doświadczalnych: 

1. Odczyt bezpośredni z prostych przyrządów pomiarowych (przymiarów, manome-
trów, itp.) z ręcznym zapisem zmierzonych wartości. 

2, Odczyt wielkości elektrycznych 
a) tylko na wyświetlaczu, 
b) na wyświetlaczu z możliwością l)ezpośredniego wydrukowania lub zachowania 

w pamięci, 
c) z dodatkową możliwością odczytu danych przez komputer, 
d) z transmisją danych j miejsca pomiaru do komputera, 
e) z możliwością bezpośredniego odczytu w miejscu pomiaru, transmisją danych 

do komputera z jednoczesnym zapisem w pamięci wewnętrznej i możliwością 
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zdalnego sterowania pomiarem. Możliwe jest połączenia z komputerem w innym 
odległym mieście. Jest to tzw. inteligentny sposób akwizycji danych. 

Z punktu widzenia wygody służb pomiarowycłi najwygodniejszy jest oczywiście 
ostatni z wymienionycłi sposol)ów. Jednakże w praktyce, wielokrotnie wynik analizy 
poniesionycti kosztów zmusza do kompromisu i wybrania rozwiązań adekwatnych do 
sytuacji. W pewnych okolicznościach ryzyko związane ze zniszczeniem bądź utratą 
drogich urządzeń lub ich niezadziałaniem w krytycznej sytuacji jest zbyt duże i lepsze 
jest rozwiązanie nieco mniej wygodne, ale prostsze i przez to mniej zawodne. 

3. Przykład kompleksowych geomechanicznych pomiarów in situ 

W wielu krajach na świecie (USA, Kanada, RFN, Finlandia, Szwecja, Norwegia, 
Francja, Włochy, i inne) kompleksowe pomiary różnorakich parametrów górotworu in 
situ prowadzi się z powodzeniem przy wykorzystaniu inteligentnej akwizycji danych. 
Nie sposób w ramach krótkiego wykładu przytoczyć wiele licznych rozwiązań techni-
cznych. Dla przykładu podano jedynie, pojedynczy reprezentatywny zdaniem autora, 
przykład niemiecki (Heusermann i inni, 1991). 

W kopalni soli Asse w Niemczech, na poziomie 850 [m], prowadzono pomiary 
odkształceń i naprężeń w otworach o głębokości 35 [m] oraz metodami geodezyjnymi. 
Stosowano trzypunktowe i pięciopunktowe extensometry otworowe z włókna szklanego 
i metalowe z indukcyjnymi przetwornikami przemieszczeń. Extensometry stropowe 
i spągowe były nawiązane do ciągu poligonowego. Opracowano tu metodę pomiaru 
naprężeń w bezpośrednim sąsiedztwie w specjalnie przygotowanych głębokich szcze-
linach, nad którymi umieszczano płaskie poduszki ciśnieniowe Glootzla lub inkluzje. 
Inkluzje stanowiły trzy połączone poduszki ciśnieniowe (wypełnione olejem lub 
rtęcią), każda o innej orientacji i na innej głębokości. Inkluzje nadają się również 
do pomiarów na większych głębokościach w otworze, nawet do 50 [m]. Poduszki 
cementuje się lub wkleja w otworach przy pomocy żywicy. Rejestracja danych 
odbywa się automatycznie z bieżącą, komputerowo sterowaną kontrolą procesu. Lo-
kalny komputer osobisty (32 bitowy z dyskiem 20 MB) zbierał dane ze wszystkich 
453 punktów pomiarowych, a następnie przesyłał do sieci komputera VAX 8650 
w Hannowerze. W analogiczny sposób przesyłano dane z czujników indukcyjnych, 
elektrooporowych, piezoelektrycznych i czujników temperatury. 

Podobne systemy pomiarowe funkcjonują powszechnie nie tylko w kopalniach, ale 
również w innych wyrobiskach podziemnych, tunelach, magazynach, zbiornikach oraz 
przy monitorowaniu zachowania się górotworu w sąsiedztwie tam elektrownianych 
i innych ważnych budowli. 

Na przykład, praktycznie we wszystkich kopalniach norweskich i przy drążeniu 
wielu tuneli prowadzi się na szeroką skalę, dzisiaj już rutynowe, choć stosunkowo 
skomplikowane i wymagające doświadczenia i precyzji wykonania, pomiary naprężeń 
metodą obwiertu rdzenia (dwu- i trójosiowe). Rutynowe pomiary geomechaniczne 
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in situ przy wykorzystaniu najnowszych technik niestety nie zawsze Są publikowane, 
ze względu na ważność najczęściej podziemnych obiektów, lub publikowane są 
z bardzo dużym opóźnieniem. 

4. Czujniki i aparatura kontrolno pomiarowa 
do geomechanicznych badali in situ 

Spośród pomiarów rozpowszechnionych obecnie w świecie dotyczących zagadnień 
będących przedmiotem zainteresowania geomechaniki i jednoczśnie, bezpośrednio praktyki 
inżynierskiej, można wyróżnić następujące, charakterystyczne rodzaje pomiarów: 

a) Pomiar konwergencji i przemieszczeń wzdłuż osi długich otworów badawczych, 
b) Pomiar przemieszczeń osi otworu w płaszczyźnie do niej prostopadłej, 
c) Pomiar zmiany średnicy otworu badawczego, 
d) Obserwacja pęknięć i szczelin, 
e) Kontrola ol)ciążeń i odkształceń kotwi. 

Znane są i powszechnie stosowane w Polsce urządzenia do pomiaru konwergencji 
i przemieszczeń wzdłuż otworów badawczych. Na ogół stosuje się do tego celu różne 
konwergometry, przymiary taśmowe czy ekstensometry. 

Nowoczesne ekstensometry wielopunktowe różnią się materiałem z jakiego są wy-
konane, sposobem mocowania w otworze oraz możliwością odczytu zmierzonej wielkości. 
Dostępne dzisiaj ekstensometry zbudowane są z elementów metalowych bądź z włókna 
szklanego. W otworach są one wklejane lub utwierdzane mechanicznie przy pomocy 
różnorodnych zamków mechanicznych alłx) rozpieranych hydraulicznie. 

Zasady działania i podstawowe cechy niektórych, dostępnych urządzeń pomiarowych 
stosowanych w wielu kopalniach na świecie przedstawiono poniżej. 

Extensometr wielopmktowy MPBX składa się z głowicy pomiarowej do względnego 
odczytu maksymalnie sześciu czujników połączonych z kotwiami pomiarowymi. Kotwie 
rozpierane są w otworze o średnicy co najmniej <t)75 [mm], hydraulicznie łub są wklejane. 
Przemieszczenie może być mierzone mechanicznie lub elektrycznie. 

Trójosiowy extensometr - tńvec, jest urządzeniem przenośnym, wielokrotnego użytku. 
Mierzy przemieszczenia jednocześnie w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach 
w otworze z uprzednio wklejonymi (zacementowanymi) rurami ze specjalnymi znacz-
nikami rozmieszczonymi co 1 [m]. Wartości przemieszczeń w kierunkach x, y ,z 
wyświetlane są bezpośrednio na mierniku posiadającym interface RS-232 do wczytywania 
danych do komputera oraz pamięć do 8000 odczytów. Pomiar (zakres ±20 [mm] 
z dokładnością ±0.003 [mm]) odbywa się bardzo szybko. Trzydziestometrowy otwór 
może być zmierzony w przeciągu 1 godz. (trzy składowe na każdym metrze wysokości 
mierzone dwukrotnie - w dół i w górę). 

Extensometr akustyczny 7000 rpa możliwość śledzenia do 20 punktów pomiarowych 
w jednym otworze. Element pomiarowy (sonda) instalowany jest jako głowica i mierzy 
względną odległość magnesów umieszczonych na końcach żerdzi pomiarowych. Pomiar 
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może odbywać się każdorazowo za pomocą miernika lub w sposób ciągły, zdalnie. 
Typy extensometrów są zróżnicowane ze względu^mna sposób mocowania w otworze. 

Extensometr increx 722, jest przenośnym extensometrem wielopunktowym do 
pomiaru w otworach badawczych o średnicy <t)42 (typ A) lub <|)70 [mm] z dokładnością 
pomiaru ±0.02 [mm]. Idea pomiaru polega na monitorowaniu przemieszczeii pierścieni 
- znaczników umieszczonych na zewnętrznej części rur wykładzinowych PCW i wkle-
jonych w otwór przy pomocy kleju lub cementu. Bardzo precyzyjne cewki w sondzie 
umożliwiają określanie położenia znaczników (rozmieszczonych co jeden metr) w trakcie 
przesuwania sondy wzdłuż osi otworu. Dopuszczalny zakres przemieszczeń znaczników: 
±20 [mm]. Odczyt mierzonych wielkości odbywa się przy pomocy elektronicznego 
miernika typu DIRU 2 (czas pracy przy zasilaniu bateryjnym - 28 godz.) lub DET 
umożliwiającego inteligentną akwizycję danych (24 godziny) na bazie mikrokomputera 
Epson HX 20, z dodatkowo wbudowaną mikrokasetą magnetofonową. Pomiar extenso-
metrem Increx może odbywać się w otworach shażących do pomiaru inklinometrem 
umożliwiając w ten sposób określanie trzech składowych przemieszczeń. 

Ekstensometry mogą być wyposażone w różne głowice pomiarowe umożliwiające 
pomiar mechaniczny lub elektryczny. Spośród głowic elektrycznych stosuje się obecnie 
najczęściej trzy typy: 

Głowica pomiarowa potencjometryczna lub indukcyjna zbudowana jest z potencjo-
metrów (czujników indukcyjnych) liniowych (2, 4, lub 6), umieszczonych w bezpiecznej 
obudowie. Umożliwia bezpośredni odczyt przemieszczeń do 150 [mm] z dokładnością 
0.01 [mm] przy pomocy miernika elektronicznego lub zdalny (ciągły), jak również 
mechaniczny. 

Głowica pomiarowa - strunowa nadaje się szczególnie do pomiarów ze znacznych 
odległości, zarówno bezpośrednich jak i zdalnych. Maksymalne mierzone przemieszczenie 
wynosi 150 [mm], z dokładnością do 0.01 [mm]. Współpracuje z przenośnym miernikiem 
oraz z inteligentnym rejestratorem danych. 

4.1. Pomiar przemieszczeń osi otworu w płaszczyźnie do niej prostopadłej 

Pożytecznym uzupełnieniem przemieszczeń wzdłużnych określonych ekstensometrem 
są wartości i kierunki przemieszczeń osi otworu. Do tego celu może służyć inklinometr 
lub inny czujnik osiadania. 

Inklinometr NMG umożliwia pomiar przemieszczeń prostopadłych do osi otworu 
w dwóch kierunkach lub w jednym kierunku (w zależności od typu sondy). Otwór 
pomiarowy musi być wyłożony rurami wykładzinowymi PCW ze specjalnymi prowad-
nikami. W razie potrzeby jest możliwość dokładnego zorientowania położenia prowad-
ników przy pomocy specjalnego kompasu. Typowy zestaw umożliwia pomiar w otworach 
do 100 [m] głębokości. Dopuszczalna jest praca w temperaturze od -5 do +60 C. 
Istnieje również możliwość zainstalowania inklinometru stacjonarnego umożliwiającego 
inteligentną akwizycję danych. 

Czujnik osiadania, 50329, może być wykorzystany do pomiaru przemieszczeń pio-
nowych filara mierzonych w poziomym otworze ^ 1(X) [mm] w filarze, na bazie 
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odcinków pomiarowych o długości 0.5 [m]. Wykorzystuje się tu telskopowe rury 
wykładzinowe PCW. Z ^ d a działania oparta jest na dwóch akcelerometrach. Jeden ma 
oś pomiarową pionowa, a drugi poziomą. Odczyt wartości odbywa się przy pomocy 
przenośnego miernika z wyświetlaczem LCD z pamięcią, procesorem i drukarką. Pomiar 
odbywa się z dokładnością ±2.5 [mm] na długości 30 [m] i dopuszcza pochylenie 
otworu do ±53. Dla większej dokładności, pomiaru dokonuje się w dwóch przeciwległych 
kierunkach. Otwór pomiarowy może być dostępny z jednej lub z dwóch stron. 

4.2. Pomiar odkształceń, naprężeń i deformacji otworu (zmiany średnicy) 

Otworowy czujnik naprężeń, model 4350, jest czujnikiem strunowym mierzącym 
naprężenia w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, w jednej płaszczyźnie. Ma 
kształt zamkniętego^ wydłużonego walca. Wklejany jest do otworów o średnicy ^60 
[mm], przy ich długości do 60 [m]. Mierzy naprężenia ściskające do 190 [MPa]. 
Dodatkowo możliwy jest pomiar odkształceń wzdłużnych i temperatury. Nadaje się do 
pomiaru zdalnego. 

Czujniki odkształceń, VCE-4200 i VCE^210, strunowe, o długości odpowiednio 150 
[mm] i 250 [mm], przystosowane są do zacementowywania na stałe bezpośrednio w 
betonie lub w podsadzce utwardzanej, w określonym kierunku, w odległych i niedostę-
pnych miejscach. Mierzą odkształcenia do 3000 |i£. 

Powierzchniowy czujnik odkształceń, model VSM-4000, jest czujnikiem strunowym 
o standardowej długości 150 [mm] i może służyć do pomiaru odkształceń występujących 
na powierzchni stropu bądź ociosu wyrobiska. Zakres pomiarowy czujnika wynosi 
3000 |4£. Model 4100 ma dodatkowo wzmocnioną i wodoszczelną obudowę. 

Czujniki EF 45 B5 i 10 do pomiaru ciśnienia w podsadzce piaskowej są poduszkami 
napełnionymi powietrzem. Umożliwiają pomiar wielkości ciśnienia do 1 [MPa]. Do 
pomiaru używa się rejestratory automatyczne. 

Poduszki ciśnieniowe z przetwornikiem elektrycznym mogą być zastosowane również 
do mierzenia ciśnienia w podsadzce. Płaskie (12 [mm] wysokości, 220 [mm] średnicy) 
poduszki wypełnione są rtęcią lub innym płynem. Mogą być wyposażone, w zależności 
od typu, w przetworniki ciśnienia: pneumatyczne (miernik Petur C-102), półprzewodnikowe 
(miernik RB-101), elektrooporowe (miernik Yishay P350A, P3500,itp.) i strunowe 
(miernik GK-403). Nadają się do pomiaru ciśnienia w zakresie od 0.10 [MPa] do 34.0 
[MPa] przy dokładności 0.001-0.007 [MPa]. 

Poduszki ciśnieniowe systemu AWID, służą do pomiaru naprężeń metodą precyzyjnej, 
automatycznej kompensacji ciśnienia w czujniku. Czujnik skonstruowany jest na zasadzie 
swego rodzaju zaworu bezpieczeństwa. Ciśnienie zewnętrzne (w górotworze) reguluje 
ciśnienie płynu w czujniku. Podczas pomiaru bardzo mała ilość oleju jest pompowana 
przewodem zasilającym ze stałą prędkością. W początkowej fazie przyrost ciśnienia 
w poduszce jest powolny. Z chwilą osiągnięcia równowagi z otoczeniem (górotworem) 
zawór powoduje nagły wzrost ciśnienia. Zarejestrowana w tym momencie wartość 
odpowiada aktualnie panującemu ciśnieniu w górotworze. Poduszki mogą być wypełnione 
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gazem lub cieczą. Na przykład sześć odpowiednio zorientowanych poduszek połączonych 
we wspólnym zestawie określa sześć składowych 4ensora naprężen. 

Otworowe poduszki ciśnieniowe, model 3200, cementuje się bezpośrednio w otworze 
badawczym o średnicy <t>57 [mm] lub wkleja do otworu jako inkluzję sztywną. Płaska 
poduszka wypełniona cieczą i wstępnie sprężona mierzy ciśnienie w kierunku prostopadłym 
do jej powierzchni. Dzięki zastosowaniu strunowego przetwornika ciśnienia możliwy 
jest zdalny odczyt mierzonych wartości. Dopuszczalny zakres pomiarowy - 70 [MPa], 
przy dokładności odczytu 0.4%. 

4.3. Obserwacje pęknięć i szczelin 

Oglądanie wnętrza otworu badawczego można prowadzić przy pomocy znanego endo-
skopu optycznego. Inna metoda lokalizacji spękań, czy rozwarstwień w głębi górotworu, 
to metoda radiometryczna, od lat stosowana z powodzeniem przez zespól AGH. 

Interesujące wydaje się być również lokalizator pęknięć, który może być przyklejany 
powierzchniowo lub w otworze o średnicy (t)42 [mm]. Zasadniczy element pomiarowy 
stanowią dwa przewody miedziane z naklejonymi opornikami w interwale co kilkanaście 
[cm] na długości do 30 [m]. Przy pomocy miernika identyfikuje się specjalne oporniki, 
które zostały uszkodzone wskutek zaistniałego przemieszczenia na określonej głębokości. 

4.4. Kontrola odkształceń i obciążenia kotwii 

Mechaniczny czujnik obciążenia, ME 20/25, jest prostym czujnikiem, którego zasad-
niczym elementem pomiarowym jest podkładka sprężynująca ukształtowana w formie 
„miseczki". Umieszczona jest ona na typowej kotwii pomiędzy stropem a podstawą 
czujnika. Znana charakterystyka podkładki umożliwia śledzenie zmian naprężeń wstępnie 
obciążonej kotwii. Nominalne obciążenie wynosi 20 [T], a maksymalne - 25 [T]. 
Standardowo pomiar odbywa się przy pomocy czujnika zegarowego umieszczanego 
w otworze pomiarowym. 

Czujnik obciążenia kotwii, 5130 mierzy obciążenie kotwii przechodzącej przez oś 
podłużną czujnika.Wartość obciążenia może być odczytana dzięki precyzyjnym czujnikom 
odkształceń umieszczonym na cylindrze pomiarowym w układzie mostkowym. Odczyt 
odbywa się za pomocą miernika z wyświetlaczem LCD. Zakres pomiarowy: - do 50 
[T] i co 50 [T] do 300 [T]. 

Czujnik obciążenia kotwii^ model 4900 jest cylindrycznym czujnikiem strunowym. 
Zastosowany tu układ elementów mierzących ma na celu minimalizację efektu niekon-
centrycznego usytuowania kotwii. Pomiar bezpośredni wykonuje się przy pomocy miernika 
lub przy automatycznej akwizycji danych z rejestratorem Data Logger. Zakres obciążenia 
- w bardzo szerokim przedziale - do 4r0 [T]. 

Czujniki obciążenia kotwii serii 3000 w kształcie cylindrów z centralnymi otworami, 
nadają się szczególnie do długich kotwii o dużej n(^ności do 45 [T] i do 272 [TJ. 
Zasada ich działania oparta jest na wykorzystaniu zmian długości tensometrów elektro-
oporowych naklejonych na cylinder pomiarowy wskutek jego obciążenia. Umożliwiają 
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one bardzo precyzyjny pomiar z dokładnością od kilku do kilkudziesięciu [kg], w za-
leżności od zakresu pomiarowego. Posiadają system korekcji nieosiowego usytuowania 
kotwii. Do odczytu stosuje się miernik Yishay P350A. 

Hydrauliczne czujniki obciążenia kotwii są płaskimi (ok. 30 [mm] wysokości) 
siłownikami z centralnym otworem służącym do umieszczenia w nim kotwii. Umieszcza 
się je bezpośrednio pod podkładką kotwii, na stałe. Czujniki typu TK mają na stałe 
wbudowany manometr zegarowy umożliwiający l>ezpośredni odczyt na miejscu pomiaru, 
przetworniki elektryczne lub zawory kompensacyjne do zdalnego odczytu ciśnienia. 
Dopuszczalne obciążenia: 0-16, 25. 40 i 60 [T]. Czujniki są bardzo wygodne w użyciu 
i mało wrażliwe na niecentryczne icłi usytuowanie względem kotwii. 

Mechaniczna kotew pomiarowa - MMA jest wewnętrznie wydrążoną typową kotwią, 
w której umieszczono pręty pomiarowe o średnicy [mm], przytwierdzone w kilku 
punktacłi do wnętrza kotwii (5 lub 9). Pomiar odbywa się mechanicznym czujnikiem 
zegarowym o zakresie do 50 [mm] i dokładności 0.01 [mm] lub czujnildem indukcyjnym. 

Kotew pomiarowa (MA 20, MA 25), mecłianiczna, jest kombinacją kotwi i exten-
sometru. Wzdłuż żerdzi osi podłużnej kotwii o średnicy 26 [mm] wywiercony jest 
otwór, w którym umieszczono miniaturowe exlensometry przytwierdzone w kilku punktach, 
w określonym interwale odległości, do wewnętrznej powierzchni otworu w żerdzi. 
Zadaniem kotwi p. jest określenie miejsc zwiększonych naprężeń w kotwii, powstałych 
wskutek zaistnienia rozwarstwień górotworu na określonej głębokości. Kotwie p. instaluje 
się identycznie jak pozostałe i spełniają one również rolę obudowy. Całkowita długość 
wynosi do 6 [m], a dokładność pomiaru 0.01 [mm]. Zmiana odległości pomiędzy 
czterema punktami przytwierdzenia a głowicą pomiarową mierzona jest bezpośrednio 
zegarowym czujnikiem przemieszczeń. 

Elektryczna kotew pomiarowa - EMA służy do pomiiiru rozkładu sił prostopadłych 
do osi kotwi wklejanej, wzdłuż otwoni. Zakres mierzonej siły - do 306 [kN], z do-
kładnością ±1 [kN]. Kotwie mogą mieć długość do 7 [m], lub po przedłużeniu - do 
14 [m]. W typowym pręcie stalowym wywiercony jest osiowo otwór, w którym 
umieszczono pręt z włókna szklanego z naklejonymi tensometrami elektrooporowymi. 
Pręt pomiarowy jest mocowany do wnętrza kotwi w kilku punktach (do 8). Do odczytu 
używa się miernika elektronicznego. 

Kotew pomiarowa, model 4910, jest zwykłą kotwią z dodatkowo wywierconym 
otworem wzdłuż osi podłużnej, w której umieszczony jest czujnik strunowy. Ma on za 
zadanie wskazywanie wielkości obciążenia kotwii po zainstalowaniu. Zasada pomiaru 
polega na każdorazowym włożeniu sondy pomiarowej do kontaktu znajdującego się we 
wnętrzu kotwii. Dopuszczalne obciążenie kotwii - 520 [MPa]. Kotew spełnia zarazem 
zadanie obudowy. 

Kotew pomiarowa, model 4911, służy do pomiaru odkształceń. Możliwe są dwie 
odmiany. Jedna, tzw. „kotew siostrzana" (o średnicy <t)12 [mm]) instalowana jest 
najczęściej w zbrojonych konstrukcjach l)etonowych obok zwykłych prętów stalowych. 
Druga, może być przyspawana do obserwowanego pręta i wówczas jej średnica jest 
dopasowana do średnicy pręta macierzystego. Kotew pomiarowa składa się z trzech 
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elementów. Element środkowy uzbrojony jest w czujnik strunowy zainstalowany osiowo, 
od którego wychodzą kable elektryczne. Dwie^pozostałe części stanowią zwykłe pręty 
przyspawane do końców części środkowej. Dzięki osiowemu usytuowaniu czujników 
wyeliminowano wpływ momentu gnącego na pomiar odkształceń. 

Kotew pomiarowa, model 4912, służy do pomiaru naprężeń rozciągających w kotwii. 
Element pomiarowy, zawierający czujnik strunowy, jest obustronnie nagwintowany w celu 
połączenia z aktualnie zainstalowaną kotwią. Zakres pomiarowy - do 520 [MPa]. 

4.5. Mierniki elektryczne i intel^entne rejestratory danych 

Wielkości mierzone urządzeniami mechanicznymi (mikrometrem, przymiarem, itp.) 
zapisywane są ręcznie, a następnie ewentualnie wprowadzane do komputera w celu 
ich dalszej obróbki. 

Stosowanie odpowiednich przetworników wielkości mechanicznych na wielkości 
elektryczne umożliwia użycie mierników do ich pomiaru. W zależności od budowy 
mogą one wyświetlać, zapamiętywać i zapisywać wyniki pomiarów. Niekiedy mierniki 
wyposażone są w interface do załadowania danych bezpośrednio do komputera. 

Najbardziej wyrafinowanym sposobem gromadzenia i obróbki danych oraz sterowania 
pomiarem jest tzw. inteligentna akwizycja danych (system IDA). Typowy system 
automatycznej akwizycji zawiera: 

— czujniki (extensometry, inklinometry, itp.), 
— rejestrator danych (data logger), 
— dodatkowa pamięć zewnętrzna, 
— źródło zasilania, 
— urządzenia umożliwiające transmisję danych (anteny, modemy, sieć telefoniczna), 
— komputer z wyposażeniem (drukarka, ploter). 

Poszczególne układy różnią się zazwyczaj szczegółami wskutek różnorakich warunków 
oraz wymagań pomiaru, dystansu, warunków klimatycznych itp. 

— Czujniki stanowią niewątpliwie najważniejszy element układu pomiarowego. Muszą 
być dobrane ze względu przede wszystkim na: czułość, zakres pomiaru, dokładność, 
powtarzalność, temperaturę, wilgotność, żywotność i wahania napięcia. Właściwe 
przygotowanie, często głębokiego otworu, badawczego i umieszczenie czujników 
w odpowiednim miejscu jest niezwykle istotne. Często błędów popełnionych na 
tym etapie nie da się już naprawić później. 

Uwzględniając wyjątkowo trudne warunki pracy wszelkich urządzeń (szczególnie 
precyzyjnych pomiarowych) w kopalni podziemnej, należy zwrócić szczególną uwagę 
na coraz powszechniej dzisiaj stosowane czujniki strunowe. 

Podstawową ich zaletą jest bardzo duża stabilność pracy w długich, wieloletnich 
cyklach pomiarowych oraz możliwość transmisji danych na duże odległości (ponad 2 
[km]) bez obawy zakłóceń pomiaru wynikających ze zmiany temperatur, napięcia, itp.. 
Zasada ich działania polega na wzbudzaniu napiętych strun i określaniu rezonansowej 
częstotliwości drgań. Nawet minimalne zmiany napięcia struny powodują mierzalną 
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zmianę częstotliwości drgań. W zależności od sposobu mocowania struny służą do 
pomiarów różnych wielkości (sił, naprężeń, odkształceń, temperatury, itp.). Częstotliwość 
rezonansowa czujników strunowycłi jest uzależniona od długości elementu mierzącego. 
Ważne jest, że czujniki strunowe mają charakterystykę liniową i są bardzo czułe. 
Większość czujników wykazuje liniowość ± 0.5% całym zakresie oraz rozdzielczość co 
najmniej 0.1% całego zakresu. W specjalnych układach możliwe jest osiągnięcie liniowości 
±0.1 % i rodzielczości 0.01% pełnego zakresu pomiarowego. 

— Rejestrator danych (data logger) zbiera, zapamiętuje i wysyła dane zgodnie 
z programem wpisanym indywidualnie przez użytkownika. Niektóre typy reje-
stratorów stanowią źródło zasilania dla czujników. Istotnym elementem uzupeł-
niającym i jednocześnie obniżającym koszty pomiaru są multipleksery 
umożliwiające wielokrotne użycie poszczególnych kanałów do odczytu wielu 
sensorów. Rejestratory umożliwiają zarówno zdalne sterowanie jak i odczyty 
w czasie rzeczywistym. 

— Pamięć zewnętrzna może stanowić zwykły magnetofon bądź w trudnych warunkach 
pamięć typu RAM z własnym zasilaniem. > 

— Źródło zasilania może stanowić sieć zewnętrzna, bateria lub akumulator. Stosuje 
się wyłączniki zasilające układ tylko wtedy jeśli odbywa się właśnie odczyt. Przy 
dużej ilości odczytów jest to ogromna oszczędność energii. 

— Urzadzenia do transmisji danych to najczęściej modemy telefoniczne wykorzy-
stujące istniejącą sieć albo połączone do własnej, niezależnej linii, lub modemy 
radiowe wymagające anten nadawczych i odbiorczych, 

— Komputery i urządzenia peryferyjne nie stanowią już dzisiaj problemu i ceny 
ich są z dnia na dzień coraz niższe. Coraz częściej do badań in situ wykorzystuje 
się komputery typu lap-top czy note-book, przenośne, bardzo wygodne i kom-
patybilne z IBM. Niekiedy, częścią składową miernika jest przystosowany, prze-
nośny mikrokomputer. 

Miernik czujników strunowych - GK-403 nadaje się do współpracy ze wszystkimi 
przyrządami pomiarowymi opartymi nh bazie czujników strunowych. Mierzy i wyświetla 
na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu LCD odczytane wartości z czujników przemieszczeń 
oraz umieszczonych w nich czujników temperatury. Ma pamięć wewnętrzną i możliwość 
bezpośredniej transmisji danych do komputera IBM PC i odwrotnie (port RS-232). 
Pamięć RAM - 64K+48K(dost.) i ROM - 32K EPROM +16K. Każdy zapamiętany 
odczyt posiada swój numer, od 1 do 256, z odpowiadającym mu czasem, dalą i 
temperaturą. W każdej chwili, na miejscu pomiaru, można sprawdzić dowolny, uprzednio 
dokonany odczyt z dowolnego sensora. Jedna z opcji umożliwia programowanie tzw.ze-
rowych odczytów oraz wprowadzanie odpowiednich przeliczników dla indywidualnych 
czujników, jak również wprowadzanie dowolnych jednostek fizycznych. Zapis w postaci 
wierszy i kolumn (15x8) umożliwia wygodną formę układu danych. Np. w wierszach 
można zanotować pomiaiy z wielu^ czujników przeprowadzone w konkretnym czasie 
lub w układzie sekwencyjnym z poszczególnych czujników, w kolumnach. Sposób zapisu 
danych pomiarowych umożliwia bezpośrednią komunikację z programem Lotus 1.2.3, 
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Microsoft Excel i podobnymi. Miernik GK-403 jest przenośny, (3 [kg]) w mocnej, 
bezpiecznej i trwałej obudowie. Wewnętrzny 12V akumulator (Yuasa NP2.6-12) umożliwia 
pracę do 10 godz. 

Miernik datamate, 50310900 współdziała z inklinometrem, pochyłomierzem i czuj-
nikiem osiadania. Rejestruje do 10 000 w 40 układach pomiarowych i umożliwia 
przeniesienie danych do komputera bezpośrednio lub poprzez modem telefoniczny. 
Pracuje na wewnętrznym zasilaniu do 16 godzin. Posiada oprogramowanie (50310970) 
do współpracy z IBM PC. Wykorzystuje typowe oprogramowanie (dBase III i IV). 

Miernik digitilt PC, 503098(X}, wyposażony jest we własny mikrokomputer z ekranem 
LCD. Dodatkowo ma „disk drive" do zapisu bezpośrednio na dyskietkach (3.5"). 
Praktycznie możliwe jest zapamiętanie 140 cyklów pomiarowych 30 metrowego otworu. 
Pamięć RAM-640KB oraz 1 MB EMS RAM. Oprogramowanie (50309870) dopuszcza 
współpracę modemem telefonicznym. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godzin. 

Jednokanałowy inteligentyny rejestrator danych, model 8500, zabudowany jest w sta-
lowej, nierdzewnej rurze o średnicy <1)1.875" i długości ok. 1 [m], służy do długotrwałego 
sterowania i zapisu pomiarów w odległych i niedostępnych miejscach (można je instalować 
w zaślepionych otworach). Współpracuje z wszelkimi typami czujników strunowych, 
z czujnikami tensometrycznymi i indukcyjnymi. Ma pamięć RAM 64K (opcjonalnie 128K) 
umożliwiająca zapis 3200 (6400) wskazań wraz z data pomiaru, czasem i temperaturą 
oraz EPROM 32K. Współpracuje z komputerem IBM PC poprzez port RS-232. Wewnętrzne 
zasilanie umożliwia nieprzerwaną pracę w okresie ok.230 dni, a zasilanie zegara 5 lat. 

Otworowy rejestrator danych, 526130(X) współpracuje z czujnikami strunowymi-
piezometrycznymi lub innymi strunowymi i niektórymi elektrooporowymi. Umieszczany 
jest w otworze o średnicy ok. (1)50 [mm], w niewidocznym miejscu. Może pracować 
na zasilaniu bateryjnym do 12 miesięcy, gromadząc do 15000 odczytów. Program 
pomiarów oraz odzysk wyników dokonuje się przy pomocy komputera IBM PC 
i programu dBase III lub Idagraph. Posiada zegar czasu rzeczywistego. W ciągu minuty 
może odczytać do 30 wskazań. 

inteligentny rejestrator danych - MICRO 10 służy jako komputer, zegar, miernik 
i kontroler praktycznie wszelkiego typu czujników (strunowych, tensometrycznych, pół-
przewodnikowych, potencjometrycznych). W wersji podstawowej może obsługiwać do 
12 kanałów (6 przy pomiarze różnicowym). Liczba kanałów może być rozszerzona do 
384 (192 różnicowych), co 64. Posiada 8 wyjść i port RS-232 do komunikacji 
z komputerem IBM PC. Niski pobór mocy umożliwia pracę przez kilka miesięcy w 
niedostępnych i odległych miejscach, przy założeniu częstotliwości odczytu raz na 
minutę. Standardowo Micro-10 posiada pamięć 64K umożliwiającą zarejestrowanie 29 
900 odczytów. Dodatkowa pamięć umożliwia zapis 180 0(X) danych pomiarowych. 
Odczyt danych może odbywać się również przy pomocy magnetofonu i następnie za 
pomocą interface'u można wprowadzić je do komputera. Moduł pamięci SM 192 
włączony do rejestratora może automatycznie odczytać do 96 (XX) danych do późniejszego, 
bezpośredniego, wczytania do komputera. Oprogramowanie umożliwia komunikację z mo-
demem radiowym lub telefonicznym. Modem telefoniczny SC95C i SC95A umożliwia 
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dwuprzewodowe połączenie Micro-10 z komputerem lub drukarką na odległość ok. 5 
[km]. Przy wykorzystaniu istniejącej sieci telefonicznej używa się inne typy modemów. 
Zastosowanie sieciowego interface'u MD9 umożliwia komunikację aż 256 rejestratorów 
Micro-10 z centralną stacją poprzez pojedyńczy kabel koncentryczny. Każda stacja działa 
jak niezależny rejestrator przy możliwym dostępie poprzez sieć przy pomocy komputera. 

5. Uwagi końcowe 

a) Na tle metodyki stosowanych obecnie na świecie rodzajów geomechanicznych 
pomiarów in situ, sklasyfikowano te pomiary, które zyskały już sobie obecnie 
powszechne uznanie u wielu użytkowników. Nadal podstawowymi wielkościami 
mierzonymi w górotworze pozostają przemieszczenia, odkształcenia i pośrednio 
naprężenia. Zmieniają się przede wszystkim dokładność pomiaru, łatwość wyko-
nania i kontrolowania oraz niezawodność. 

b) Skuteczne rozwiązania komputerowo wspomaganych systemów kontrolno-pomia-
rowych w kopalniach oraz innych obiektach podziemnych na świecie stwarzają 
szanse na powszechne i kompleksowe opracowanie geomechanicznych systemów 
pomiarowych in situ w warunkach polskich. 

c) Przedstawiony przegląd sprawdzonych w trudnych warunkach i dostępnych czuj-
ników i urządzeń pomiarowych, które mogą mieć zastosowanie w polskich 
kopalniach, ma za zadanie jedynie uświadomienie potencjalnym użytkownikom 
współczesnych możliwości techniki pomiarowej w aspekcie zagadnien geomecha-
nicznych. Istnieje jeszcze wiele innych interesujących urządzeń, które zapewne 
znalazły by uznanie pośród zarówno pracowników nauki jak i praktyki górniczej, 
jednakże ze względu na ograniczenia techniczne nie mogą być zaprezentowane 
w ramach niniejszego wykładu. 

d) Dotychczasowe doświadczenia polskiego gómictwa pozwalają sądzić, że niektóre 
rozwiązania stosowane dotychczas mogą być zastąpione nowocześniejszymi lub 
też tylko uzupełnione o niezbędne wyposażenie dodatkowe, szczególnie do po-
miarów ciągłych i zdalnych. 

e) Dla kopalń głębokich, szczególnie z zagrożeniem tąpaniami, istotne znaczenie ma 
możliwość zdalnego pomiaru z wykorzystaniem istniejących komputerów i ich 
oprogramowania oraz odpowiednich, skrupulatnie dobranych czujników. 

O W dużych kopalniach przy stosunkowo dużych odległościach ewentualnej transmisji 
danych, na szczególną u w ^ ę zasługują różnego typu czujniki strunowe. Nie są 
one wrażliwe na zakłócenia wynikające z odległości oraz wykazują bardzo dużą 
stabilność parametrów. Bardzo dobrze współpracują z systemami komputerowymi. 
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g) Oprogramowanie potrzebne do akwizycji i opracowywania wyników pomiarów 
ma na ogół znacznie większe możliwości, apiżeli wymagane i wykorzystywane 
przez indywidualne czujniki. Niektóre z nich sa od dawna używane w kopalni 
dla innych celów. 

h) Niezależnie od istnienia gotowych urządzeń przeznaczonych do określonych 
pomiarów są również szerokie możliwości budowania czujników nietypowych, a 
jednocześnie współpracujących z aktualnie stosowanymi. 

i) Zbudowanie rozległej sieci pomiarowej w kopalni, obejmującej wiele rodzajów 
pomiarów, pozwoli na wielokrotne wykorzystanie tych samych urządzeń, co w 
oczywisty sposób znacznie zwiększy bezpieczeństwo pracy i jednocześnie obniży 
całkowite koszty tego typu badań. 

j) Dobór odpowiedniego oprzyrządowania wymaga każdorazowo indywidualnego 
podejścia i analizy zarówno warunków technicznych jak i aspektu ekonomicznego. 

k) Zdalne, ciągłe i niezależne śledzenie zmian zachodzących w górotworze może 
okazać się wręcz niezbędne nawet w kopalniach przeznaczonych do sukcesywnej 
likwidacji gdzie istnieją odległe rejony rzadko kontrolowane przez służby kopal-
niane, a mogące stanowić źródło zagrożenia. 

1) Obliczenie kosztów instalacji systemu pomiarowego z inteligentną akwizycją danych 
jest możliwe jedynie po uprzednim precyzyjnym zaprojektowaniu pola badawczego, 
rodzaju i celu prowadzonych pomiarów, miejsca, głębokości, itp.. W zależności 
od potrzeb i możliwości finansowych kopalni system może być bardziej lub 
mniej rozbudowany. 
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Andrzej Lisowski 

100 lat technologii podsadzki hydraulicynej; 
możliwości poprawy efektywności technicznej 
i ekonomicznej 

1. Wprowadzenie 

Pogląd o konkurencyjności eksploatacji pokładów z podsadzka hydrauliczną w stosunku 
do dewastacyjnej eksploatacji zawałowej nie ma dotycłiczas zbyt wielu obrońców. Ale 
sytuacja, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego ulega zmianie. Ostatnio sygnalizował 
to dowcipnie mgr inż. Włodzimierz Grudzień, dyrektor kopalni ,JSfiwka-Modrzejów'\ gdy 
w dyskusji powiedział: „podsadzkę musimy polubić, nie mamy innego wyjścia". 

W miarę narastania nacisku gospodailci rynkowej na respektowanie wymagań eko-
nomicznej produkcji i ochrony środowiska - walory technologii podsadzki hydraulicznej 
i nieodzowność jej modernizacji aby te walory powiększać - są coraz powszechniej 
dostrzegane. Pytanie: „Czy stosować podsadzkę hydrauliczną", albo częściej: „Jak jej 
uniknąć" - zmienia się coraz wyraźniej na pytanie: ,Jak zwiększyć techniczną skuteczność 
i ekonomiczną efektywność technologii podsadzki hydraulicznej"? 

Aby wyjaśnić, jakie w tym referacie proponuję podejście do odpowiedzi na to 
pytanie, na rysunku 1 przytaczam znany wykres uogólniający aktualne eksploatacyjne 
doświadczenie kopalń węgla kamiennego. Doświadczenie to dowodzi bezspornie, że gdy 
zmechanizowane ściany zawałowe i podsadzkowe uzyskują jednakową koncentrację 
produkcji (t/dobę), wówczas pracochłonność oddziałowa porównywalnych systemów jest 
niemal jednakowa, a całkowity oddziałowy koszt wydobycia w systemie podsadzkowym 
jest tylko nieznacznie wyższy niż w systemie zawałowym (około 10% całkowitego 
kosztu produkcji). 

Ta stała kwota - niezależna od skali osiąganej koncentracji produkcji, o którą koszt 
eksploatacji podsadzkowej przewyższa koszt eksploatacji zawałowej - określa saldo 
,4cosztu własnego" porównywanych technologii. Po stronie podsadzki kształtują go: koszt 
materiidu podsadzkowego, rurociągów, tam podsadzkowych itp. Poprzez modernizację 
technologii podsadzki hydraulicznej i obniżenie poszczególnych elementów kosztu, oma-
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Rys. 1. Oddziałowy koszt produkcji węgla oraz oddziałowa pracocłiłonność w oddziałach stosującycli ściany 
kompleksowo zmecłianizowane, prowadzone z zawałem stropu i z podsadzką hydrauliczną - w sytuacji, gdy 
koncentracja produkcji t/d, osiągana w tych ścianach jest jednakowa. Zależność ujawniono dzieląc odnośne 

zbiory na sześć równolicznych klas. Dane za VII, VIII, IX - 1990 r. [44] 

wianą nadwyżkę niezależną od koncentracji produkcji można zmniejszyć lub nawet 
zlikwidować. 

Tak więc z przywołanego wykresu wynika, że najprostsza i w zasadzie jedyna droga 
do poprawy efektywności eksploatacji z podsadzką hydrauliczną prowadzi poprzez mo-
dernizację technologii podsadzki hydraulicznej w dwóch współzależnych płaszczyznach: 

1) efektywności technicznej - produkcyjnej, mierzonej bezwzględną wartością wskaź-
nika koncentracji produkcji (produktywności t/dobę) uzyskiwanej w ścianach 
podsadzkowych oraz względną wartością tego wskaźnika odniesioną do ścian 
zawałowych. 

2) efektywności ekonomicznej - własnej, mierzonej sumą kosztów specyficznych dla 
technologii podsadzki hydraulicznej, takich jak koszt materiału podsadzkowego, 
rur, tam i pozostałych elementów, oraz ewentualnie względną wartością tego 
wskaźnika odniesioną do analogicznych kosztów eksploatacji zawałowej. 

Nie trzeba uzasadniać, że współzależność wskazanych płaszczyzn efektywności pro-
dukcyjnej i własnej jest bardzo ścisła i że wzrostu produktywności (t/dobę) w eksploatacji 
z podsadzką nie da się osiągnąć bez zmiany „charakterystyki własnej'* technologii 
hydraulicznego podsadzania. Celem wprowadzonego rozróżnienia jest jedynie lepsze 
„wyostrzenie optyki" patrzenia na problemy modernizacji podsadzki hydraulicznej, a nie 
wprowadzanie do rozumowania nowych rodzajów efektywności. 
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Zwraca uwagę zwłaszcza rozmiar zadań okre^Ionycłi wykresem w zakresie efe-
ktywności technicznej. Aby w klasie najbardziej produktywnych ścian (spośród sześciu 
wyróżnionych klas), ściany podsadzkowe zrównały swój poziom koncentracji produkcji 
ze ścianami zawałowymi, muszą podnieść produkcję o 700 t/dobę. Dla kolejnych 
w hierarchii produktywności grup ścian - zadania sa mniejsze, ale przy aktualnym 
stanie technologii podsadzki hydraulicznej w kopalniach, są także trudne. Oznacza 
to, że wśród kryteriów oceny rozwiązań modernizujących technologię podsadzki 
hydraulicznej, kryterium wpływu na wzrost produktywności przodków eksploatacyjnych 
ma znaczenie podstawowe, 

W pracy [44], do której nawiązałem omawianym wykresem, starałem się uzasadnić 
tezę, źe wzrost technicznej i ekonomicznej efektywności podsadzki hydraulicznej stanowi 
realną szansę i może doprowadzić w grupie najlepszych ścian podsadzkowych do osiąg-
nięcia średniej koncentracji produkcji rzędu 3500 5000 t/dobę. Argumentowałem 
powołując się przede wszystkim na wyniki prac badawczo-rozwojowych realizowanych 
w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 1986 1990. Rozwiązania, te choć są 
stosowane dopiero w pilotowych wdrożeniach, a niektóre są dopiero przygotowywane 
do praktycznego stosowania - zarysowują dość wyraźnie drogę dalszego moderni-
zacyjnego rozwoju technologii podsadzki hydraulicznej, a z tym również wzrostu jej 
technicznej i ekonomicznej efektywności. 

W niniejszej pracy w istocie uzasadniam ten sam co wówczas pogląd na możliwości 
i warunki wygrywania konkurencji z technologią zawałową przez technologię podsadzki 
hydraulicznej. W tym tekście sięgam jednak głównie po argumenty wynikające z pra-
widłowości zaznaczających się w 100-Ietnim rozwoju technologii podsadzki hydraulicznej 
od jej początków po stan aktualny i perspektywę. 

2. Narodziny i droga rozwoju technologii 

Podsadzanie wyrobisk skałą urobioną na miejscu w procesie wydobywczym jest tak stare 
jak górnictwo. W znanych kopalniach krzemienia w Krzemionkach Opatowskich do dziś 
można oglądać podsadzkę starannie ułożoną w sąsiesiedztwie wyrobisk sprzed 4 + 5 tysięcy 
lat. Pasy podsadzki układane ze skały urabianej na miejscu, w ścianach wybieranych jeszcze 
do niedawna na tzw. „ślepe chodniki", mają więc bardzo odległy rodowód. 

Jest zrozumiałe, że podsadzanie wyrobisk skałą transportowaną z powierzchni, czyli 
tzw. „podsadzka sucha" - pojawiła się znacznie później. Dla kogoś, kto chciałby szukać 
daty narodzin tego rodzaju podsadzki - intrygująco brzmią nakazy królów polskich, 
które wydawali swym żupnikom w kopalniach srebra i ołowiu, aby powstrzymać szkody 
górnicze występujące w kościele św. Krzyża w Olkuszu. Zapomniany prekursor nowo-
czesnego górnictwa Hieronim Łabęcki przytacza w swym znakomitym dziele [1] mandat 
Króla Władysława IV z nakazem, aby roboty w pobliżu kościoła były „zaniechane", 
a roboty, które „... z dawna odbieżane zostawały ... nieomieszkanie doskonale opatrzone 
były". Król Jan Kazimierz, mandatem z 1958 r pomienioną górę ... cale zasypać 
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i zawalić kazał". Nie ma jednak odpowiedzi na pytanie, czy owo „nieomieszkane 
opatrzenie odbieżanych robót" i „zasypanie góry" polegido na ich podsadzeniu czy nie. 

Podsadzka hydrauliczna, transportowana do wyrobisk grawitacyjnie w postaci hydro-
mieszaniny, to „wynalazek" znacznie późniejszy ze znanym rodowodem. Profesor Bo-
lesław Krupiński narodziny współczesnej technologii podsadzki hydraulicznej wioże 
w sposób przekonywujący z kopalniami dąbrowskimi, zwłaszcza z kopalnią „Niwka 
„... gdzie karbon jest przykryty l^ezpośrednio piaskami Przemszy ... a zawały stropu 
występujące w wielkich komorach o wymiarach sięgających nierzadko 10 x 50 m, 
którymi w latach 1880 - 1892 wybierano pokład 510 o grubości 9 m ... otwierały 
drogę z powierzchni do starych zrobów, kurzawce i nawodnionym piaskom" [23]. 

„Komu teraz przypada zaszczyt skierowania tego żywiołu do rur podsadzkowych..." 
pyta prof. Krupiński i odpowiada [23]: „Był okres z pewnością przejściowy (po zatopieniu 
i zamuleniu w 1880 r. kopalni ,J.udmiła" - przyp. A.L.). Do transportu piasku z wodą 
używano rynien drewnianych. Mamy wszelkie dowody na to, że sporadycznie były one 
stosowane w kopalni „Niwka", a już w szerszym zakresie były stosowane w kopalni 
,J'aryż" w r. 1894 w czasie wielkiego pożaru na szybie „Cieszkowski" ... „Doświadczenia 
kopalni „Niwka" zostały wykorzystane w kopalni „Mysłowice". Tam po raz pierwszy 
w 1901 r.l/^ na szybie „Anna" zbudowano zbiornik o pojemności 80 m^ i założono 
rurociąg w szybie z blaszanych rur spawanych... I od tego czasu następuje powolny, 
ale stopniowy rozwój podsadzki płynnej w kopalniach dąbrowskich i górnośląskich... 

Warto podkreślić, że pierwsze publikacje poświęcone podsadzce hydraulicznej w pol-
sko-języcznych czasopismach technicznych w latach 1902, 1903 i 1904 wiążą się 
z kopalnią „Mysłowice" [2, 3, 5]. Do prac tych będę jeszcze nawiązywał, ale w tym 
miejscu przytoczę znamienną ocenę systemu rozwijanego w tej kopalni, zamieszczoną 
w 1904 r. przez Bronisława Jasińskiego w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym: ,JVa Śląsku 
Górnym za przykładem kopalni Mysłowickiej przedsięwzięto prawie we wszystkich 
kopalniach próby zastosowania sposobu zamulenia.... Codziennie napływają nowe spo-
strzeżenia dotyczące udoskonalenia i rozwoju nowego sposobu, dające w każdym kierunku 
zadziwiające rezultaty.... Wielkie znaczenie nowego sposobu... nie ulega dziś najmniejszej 
wątpliwości. Kopalnię Mysłowicką odwiedzają specjaliści ze wszystkich państw, a re-
zultatem tego jest, że wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, sposób ten zostaje 
wprowadzony" [5]. 

Nie można negować, że w tym samym czasie, a może nawet wcześniej materiał 
skalny był metodą hydrotransportu grawitacyjnego kierowany do wyrobisk górniczych, 
np. tam, gdzie wokół rzek kopano i płukano złotonośne piaski, gdzie przy płaskim 
zaleganiu złóż otworami opuszczano mieszaninę podsadzkową do poeksploatacyjnych 
pustek [3] itp. Wiadomo, że w związku z zakazem zanieczyszczenia rzek, w 1891 roku 

1 W. Stawicki w 1912 n pisze [9): .J^ierwszy lej w Europie był urządzony w kopalni Mysłowickiej 
na Śląsku Gómym w roku 1900**. Nie jest jasne, czy cytowani Autorzy mówią o tym samym zbiorniku 
- leju, czy o różnych budowanych w tym samym czasie. 
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w kopalni węgla koło Plymuoth w USA, do wyrobisk górniczych zaczęto opuszczać 
...wody płuczkowe i odpadki z sortowni..." [9], co Hieronim Kondratowicz uznaje za 
odkryty przypadkowo... nowy sposob odbudowy, który się okazał najlepszym ze wszy-

stkich dotąd znanych" [4 wyd. U z 1919 r.]. 
Ale prof. B. Krupiński nie podziela poglądu, w którym lokowanie odpadów w wy-

robiskach uznaje się za przypadkowe odkrycie „nowego sposobu odbudowy". Podkreśla, 
że dopiero w dąbrowskich i śląskiech kopalniach podsadzkę hydrauliczną zaczęto sto-
sować w sposób celowy do rozwiązania problemów eksploatacji pokładów i rozwijano 
ją systematycznie w skali niespotykanej nigdzie w świecie. Przypomina, że już w 1910 
roku w dąbrowskich i śląskich kopalniach użyto do podsadzki około 6 milionów m^ 
piasku - co jest niewątpliwie rekordem światowym - i na tych argumentach opiera 
przekonywujące stwierdzenie, że „podsadzka płynna jest dziełem myśli rąk polskiego 
górnika" [23]. 

W okresie między I i II wojną światową polscy górnicy pomnażali swój wkład 
w rozwój technologii podsadzki hydraulicznej i umacniali w niej swą wiodącą pozycję. 
W 1929 r. B. Krupiński opublikował opis systemu eksploatacji grubego pokładu ścianami 
podsadzkowymi po rozciągłości - rozwiniętego w kopalni „Niwka" [13]. Powstał też 
system ścian podwójnych prowadzonych w układzie „Y" [16] oraz system Kazimierzo-
wski, w grubych pokładach o dużym nachyleniu [14]. 

W 1930 r. w Zagłębiu Dąbrowskim 80% wydobycia uzyskiwano z zastosowaniem 
podsadzki hydraulicznej [14]. Do 1939 r. ukazały się 32 publikacje poświęcone podsadzce 
hydraulicznej, większość w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym. 

W okresie powojennym można w rozwoju podsadzki hydraulicznej wyróżnić dwa 
okresy o wyraźnie przeciwstawnej charakterystyce. 

Ćwierćwiecze 1945 + 1970 to okres intensywnego rozwoju tej technologii, tak w aspe-
kcie jej infrastruktury technicznej jak sprawności procesu podsadzania wyrobisk eksplo-
atacyjnych. Bezpośrednio po wojnie kierownictwo techniczne Przemysłu Węglowego, 
ze swym Naczelnym Dyrektorem Bolesławem Krupińskim - trafnie dostrzegło największą 
szansę szybkiego i efektywnego wzrostu produkcji węgla na potrzeby wyniszczonej 
gospodarki - w masowej eksploatacji filarów ochronnych [23, 24]. Aby ją umożliwić 
zbudowano tzw. „magistralę piaskową", która połączyła większość ówczesnych kopalń 
z odkrywkami piasku na obrzeżach Pustyni Błędowskiej i w dorzerzu Kłodnicy [20]. 
W kopalniach zbudowano kilkadziesiąt nowoczesnych (na owe czasy) zbiorników pod-
sadzkowych wyposażonych w sprawne mosty samowyładowcze, umożliwiające rozłado-
wanie w ciągu kilku minut całych pociągów dowożonego piasku [21]. 

Kopalniom zapewniono niezbędne zaopatrzenie w stalowe rury (150 i 185 mm) 
armaturę (łuki, rozgałęźniki) oraz płótno podsadzkowe, które umożliwiało znaczne 
uproszczenie procesu tamowania ścian. Wiedza o technologii podsadzki hydraulicznej 
została uporządkowana [22] i powstał ambitny program dostosowania jej parametrów 
do wymagań nowoczesnej skoncentrowanej eksploatacji [25], Stare podsadzkowanie 
w wielu kopalniach (zwłaszcza dąbrowskich) zost^y zmodernizowane, a technologia 
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„pełnego zasilania" rurociągów podsadzkowych została wprowadzona w większości 
kopalń, przynosząc skokowy wzrost wydajności po^Jsadzania (m^/h) [33]. 

Ćwierćwiecze 1945 - 1970 można więc uznać za okres wyraźnego rozwoju tectinologii 
podsadzki hydraulicznej. Wydobycie węgla kamiennego uzyskiwane z zastosowaniem tej 
technologii wyraźnie rosło (rys. 2). W 1967 z podsadzką hydrauliczną uzyskano 502% 
ogólnej produkcji węgla kamiennego, a w roku 1970, choć udział wydobycia z podsadzką 
obniżył się do 46,5% - produkcja osiągnęła najwyższy poziom - 65 milionów ton. 

OS ag B t 

Rys, 2. Produkcja uzyskiwana w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem zawału oraz podsadzki 
hydraulicznej i suchej w latach 1950 - 1991, wyrażona w milionach ton/rok i w % 

Dwudziestolecie 1970-1989 to niestety okres ,/ugowania" podsadzki hydraulicznej 
z kopalń oraz stagnacji, zwłaszcza w kopalniach, prac nad dostosowaniem tej technologii 
do wymagań wynikających z eksploatacji pokładów nowoczesnymi ścianami o kapita-
łochłonnym wyposażeniu. Pośrednią, nie zawsze dostrzeganą przyczyną tego zwrotu 
było rosnące marnotrawstwo taniej, dotowanej energii oraz coraz wyraźniej proilościowy 
rozwój kraju pod rządami nakazowo-rozdzielczej gospodarki planowej - co w sumie 
wywoływało olbrzymi nacisk na wzrost produkcji węgla kamiennego. Ponieważ stoso-
wanie tecłinologii podsadzki hydraulicznej było w owym czasie uznawane za czynnik 
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utrudniający wzrost produkcji kopalń - zamiast usprawniać tę technologię i dostosowywać 
ja do zwiększonych wymagań - wybrano drogę łatwiejszy: po prostu zakres stosowania 
podsadzki hydraulicznej systematycznie zmniejszano ignorując, wszelkie związane z tym 
konsekwencje: wzrost szkód górniczych na powierzchni, marnotrawstwo zasobów, rosnące 
zagrożenie pożarami, tąpaniami itd. Jak pokazano na wykresie - rys. 2, wydobycie 
uzyskiwane z podsadzką hydrauliczną spadło w omawianym dwudziestoleciu z 65 
do 26 milionów ton, a jej udział w ogólnym wydobyciu ze szczytowych 50% do 15%. 

W roku 1990, gdy wraz z wyjściem całej gospodarki na drogę przekształceń ryn-
kowych, znikły ilościowe wymagania produkcyjne stawiane kopalniom, a wydobycie 
węgla kamiennego znacznie się obniżyło - dla stosowania i rozwoju technologii podsadzki 
hydraulicznej nie powstały, niestety, korzystniejsze warunki. Wprawdzie przestały de-
cydować kryteria ilościowe spychające nieuchronnie technologię podsadzki hydraulicznej 
na przegraną pozycję, ale wystąpił nowy czynnik: pogrążenie się górnictwa węgla 
kamiennego w głębokiej recesji wywołanej „rozproszeniem" organizacyjnym i funkcjo-
nowaniem pod rządami ustawy o przedsiębiorstwie; także antywęglową polityką rządu 
oraz innymi przyczynami, które zahamowały proces przedstawiania się kopalń na pełne 
respektowanie praw ekonomiki i wymagań ochrony chrodowiska [47]. 

Gdy jednak górnictwo wyjdzie z kryzysu, wówczas nastąpi obiektywna konfrontacja 
technologii podsadzki hydraulicznej z konkurencyjną technologią zawałową i technologią 
podsadzki suchej. Sukces każdej z nich zacznie rzeczywiście zależeć od efektywności 
własnej i od efektywności produkcyjnej zapewnianej obsługiwanym przodkom w kopal-
niach, które będą ponosić pełną odpowiedzialność za szkody wywołane w środowisku 
i zagospodarowaniu powierzchni oraz w zasobach. 

W takiej konfrontacji, szanse technologii podsadzki hydraulicznej są duże. Wskazuje 
na to nie tylko jej upowszechnienie na przełomie lat 1960/70, ale również „logika 
przemian", które zaznaczają się w 100-letnim rozwoju omówionych niżej, podstawowych 
ogniw technologii. 

3, Podsadzkownie 

Prototypem podsadzkowni zmywczych stosowanych powszechnie w naszych kopal-
niach jest skarpa piasku zalegającego w pobliżu szybów, z której zaczęto czerpać 
materia! podsadzkowy. Wynika to jasno z następującej relacji W. Stawickiego zamie-
szczonej w 1912 r. w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym: „... zmulanie polega na tym, 
że strumieniem wody o znacznym ciśnieniu oddziela się piasek od ogólnej masy, 
a oddzielony w ten sposób materiał podsadzkowy odpływa z wodą rynienkami lub 
rowem wprost do leja, a następnie do linii rur. W roku 1894 podczas pożaru kopalni 
,Paryż" w Dąbrowie Górniczej wpadł na ten pomysł inżynier górniczy Stanisław Stra-
tilato, i zastosowana tam po raz pierwszy w kraju naszym dzisiejsza metoda zmulania 
uwieńczona była wynikiem pomyślnym i przyczyniła się do ugaszenia pożaru" [9]. 
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Rys. 3. Pierwszy zbiornik podsadzkowy w kopalni Mysłowice 
według K. Bokalskiego (Przegląd Techniczny, 1902 r. [2]) 

Osiemnaście lat po pionierskim sk.u:ioo. 
zastosowaniu procesu zmulania, K. 
Bokalski tak opisuje pierwszy 
zbiornik podsadzkowy, który wów-
czas dopiero od paru miesięcy fun-
kcjonował w kopalni „Mysłowice" 
„... Tuż koło szybu (rys. 3) wy-
bitego w terenie piaskowym, 
umieszczony jest równo z powie-
rzchnią stożefe z blachy żelaznej, 
w rodzaju lejka, połączonego 
w dalszym ciągu z rurami żela-
znymi... Do leja tego, opatrzonego 
w niższej części silną siatką dru-
cianą S, wpada rurami umieszczo-
nymi z dwóch stron nad siatką 
woda o silnym prądzie. Woda ta 
miesza się z wysypywanym 
z wózków "koleb,, do leja pia-
skiem, poczem materyał podsadzkowy jest gotowy... Rurami mieszanina schodzi szybko, 
przyczym wydaje odgłos jakby gotującej się wody" [2]. 

Takie były początki. A czym znamienny jest dalszy rozwój? 
Przede wszystkim okazały się bezpodstawne obawy H. Kondratowicza formułowane 

w podręczniku z 1903 roku [4], że „... system ten (odbudowy z podsadzką płynną - przyp. 
A.L.) może być zastosowany tylko w tych kopalniach obok których, a przynajmniej w ich 
bliskości znajdują się grube warstwy piasku". Najpierw w kopalni „Królowa Ludwika" 
w Zabrzu (1907 r. [7]) a później w kopalni „Hrabia Renard" w Sosnowcu (1912 r.), pojawiły 
się samowyładowcze „wozy grzbietowe ... w postaci skrzynki czworobocznej" [8]. Ten typ 
wozów otworzył drogę do konstrukcji wagonów i mostów samowyładowczych, co doprowa-
dziło stopniowo do całkowitej eliminacji transportu materiału podsadzkowego w ręcznie 
pchanych „kolebkach" altx) pociągach ciągniętych przez konie. Zastąpił je masowy transport 
kolejowy materiału podsadzkowego do kopalni z dużych odległości. 

Równolegle następowało stopniowe przekształcanie pierwszego lejka i zbiornika 
podsadzkowego - poprzez różnorodne skomplikowane konstrukcje (rys. 4) - w dość 
prostą współczesną podsadzkownię skarpową lub szybową o objętości użytecznej, prze-
ważnie 1,2 do 3,6 tys. m^ (do 5(XX) m^). Stymulowały ten rozwój rosnącego wymagania 
w zakresie wydajności podsadzania, wynikające z upowszechniania w latach trzydzie-
stych produktywnej eksploatacji ścianowej, a od roku 1959 upowszechnianie technologii 
pełnego zasilania rurociągów podsadzkowych [25]. 

Współczesnym efektywnym „przedłużeniem" owych pierwszych podsadzkowni są 
tzw. zmywnice lokowane obok otworów lub szybików rozlokowanych na gómiczym 
obszarze kopalń ZGH „Bolesław" do podsadzania rozproszonych wyrobisk rud cynko-
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wo-ołowianych. Transport materiału podsadzkowego odbywa się wywrotkami, które 
zastąpiły stosowane kiedyś ,Jcoleby". 

Aby sprostać rosnącym wymaganiom eksploatacyjnym, w większości starych podsa-
dzkowni i częściowo również w podsadzkowniach budowanych po drugiej wojnie świa-
towej, w latach 1960 zwiększano nachylenie dna zbiorników i pojemność lei 
podsadzkowych, powiększano powierzchnię sit, lepiej wykorzystywano zainstalowane 
zespoły pomp lub wymieniano na nowe o większej wydajności oraz powiększano liczl>ę 
monitorów zmywczych [30]. 

W roku 1970 w kop. ,J!.ubin" uruchomiono pierwszą w naszym górnictwie podsadzkownię, 
w której zastosowano proces dozowania materiału podsadzkowego i wody, w miejsce procesu 
zmywania materi^u ze skarpy. Do roku 1980 w górnictwie miedziowym zbudowano dwie 
dalsze, podobne, podsadzkownię z elementami automatyzacji procesu zasilania, przy zadanej 
gęstości mieszaniny. Także w górnictwie węgla kamiennego została zbudowana jedna podsa-
dzkownia tego typu (kopalnia ,J*owstańców Śląskich", Szyb VI, 1975 r.), ale ten kierunek 
modernizowania podsadzkowni nie msA szans na szerszą realizację. W końcu lat 1970 kopalnie 
górnośląskiego zagłębia dysponowiJy już 97 podsadzkowniami zmywczymi (w tym 25 
w rezerwie); jedyny realny kierunek mógł więc polegać na korygowaniu ich konstrukcji 
i wyposażaniu w dodatkowe urządzenia. Nie oznacza to oczywiście, że już w niedalekiej 
przyszłości nie znajdzie ekonomicznego uzasadnienia zastosowanie w niektórych kopalniach 
węgla, zautomatyzowanego dozowania różnych materiałów do mieszaniny podsadzkowej 
o zadanych parametrach. 

W latach 80-tych istotny postęp zaznaczył się w dostosowywaniu funkcjonujących podsa-
dzkowni do zwiększonego udziału w materiale podsadzkowym odpadów przeróbczych i ka-

mienia z robót przygotowawczych; także 
do tzw. lokowania w zrobach innych mate-
risdów odpadowych: popiołów, pyłów dy-
mnicowych, żużli elektrownianych itp., 
bądź to jako dodatku do konwencjonalnych 
materiałów podsadzkowych (piasku, odpa-
dów kopalnianych) bądź też jako materiału 
samoistnego. Stosowane rozwiązania są 
bardzo różne: od blaszanego wygrodzenia 
w podsadzkowni na pył zmywany do ruro-
ciągów (np. kop. „Wujek") poprzez wielo-
średnicową rurę ułożoną od obrzeża 
zbiomika w kierunku leja, do której jest 
wsypywany kopalniany kamień (kop. 
Iska") aż do skomplikowanej instalacji 
umożliwiającej podawanie do rurociągu 
samozestalającej się podsadzki pyłowej 

„ ^ J , u .. z określonym dodatkiem cementu (kop. 
Rys. 4. .Zbiornik wymurowany z cegły lub betonu . ^ r 
tuż obok szybu z pojemnością przynajmniej 200 m^', , J a s t r z ę b i e ) . 
Rysunek i treść podpisu zaczerpnięte z pracy [9] 
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Jest przy tym istotne, źe w wielu kopalniach, rezygnując z dostosowywania podsa-
dzkowni do zwiększonego udziału kamienia dołowego i odpadów przeróbczycłi w ma-
teriale podsadzkowym - opanowano technikę wykorzystania wspólnego zbiornika 
do podsadzania zarówno piaskiem jak i odpadami górniczymi w dowolnych proporcjach. 
Operując odpowiednio monitorami zmywczymi uzyskuje się w tych podsadzkowniach 
mieszaninę o wymaganym, dostatecznie równomiernym składzie; w miarę potrzeby 
przechodzi się również na podsadzanie samymi tylko odpadami. 

Można też wskazać na pewne osiągnięcia w dalszym dostosowywaniu podsadzkowni 
do wymagań pełnego zasilania rurociągów i uzyskiwania mieszaniny o większej gęstości. 
Jako rokujące postęp w tym zakresie można wskazać zainstalowanie w kopalni 
„Mysłowice" w 1988 roku, pierwszego wielofunkcyjnego układu 
pomiarowo-sygnalizacyjnego do rejestracji gęstości mieszaniny podsadzkowej, ilości 
przetransportowanego materiału podsadzkowego, ilości zużywanej wody i prędkości 
przepływu mieszaniny; także do sygnalizacji niektórych awaryjnych stanów występujących 
w procesie podsadzania. Wprawdzie wykorzystanie układu w kopalni napotyka 
na trudności, nie oznacza to jednak, że tego rodzaju instalacje są w technologii zbędne. 

Czy podsadzka hydrauliczna, skazana na funkcjonowanie przy wykorzystaniu już 
istniejących podsadzkowni zmywczych, ma w naszych kopalniach szanse na wzrost 
efektywności w tym podstawowym ogniwie technologii? 

Otóż dotychczasowy rozwój wykazuje, że tak. Tam wszędzie, gdzie eksploatacja 
górnicza i pozostałe ogniwa technologii będą narzucać zwiększone wymagania w zakresie 
wielkości zasilania, gęstości mieszaniny i rodzaju stosowanych materiałów - podsadz-
kownie zmywcze mają szansę im sprostać; głównie poprzez stosowanie rozwiązań 
modernizacyjnych takich jak: zwiększenie nachylenia dna zbiornika skarpowego, powię-
kszenie powierzchni sit, zwiększenie objętości leja podsadzkowego i innych podobnych. 
Są to rozwiązywania wielokrotnie sprawdzone i jeżeli zostaną wykorzystane wraz 
ze sprawnymi układami do kontroli podstawowych parametrów zasilania - głównie 
gęstości mieszaniny - ich skuteczność może okazać się zadowalająca w większości 
kopalń, również w przypadku stosowania przodków o wysokiej koncentracji. 

Istotną rolę w dalszym usprawnieniu podsadzkowni zmywczych, mogą odegrać rozwiąza-
nia proponowane ostatnio przez GIG [44], choć są to rozwiązania dopiero oczekujące 
na weryfikację w kopalniach. Dotyczy to zwłaszcza układu pomiarowo-regulacyjnego z tyry-
storowym napędem pomp do stabilizacji pełnego zasilania instalacji rurowej; mechanicznego 
dogęszczacza mieszaniny instalowanego na drodze jej spływu ze skarpy na sita oraz zdalnie 
sterowanych zaworów ułatwiających prowadzenie procesu podsadzania z zachowaniem zada-
nych parametrów góstości mieszaniny, jej składu ziarnowego i ilości. 

4. Zasilanie rurociągów - materiał, wydajność, gęstość 

Warunki, które określały zakres stosowania różnych materiałów w podsadzce hy 
draulicznej ulegały w procesie jej rozwoju znamiennym przemianom. Jak wyżej wspo 
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mniano, w najwcześniejszym okresie, możliwość stosowania podsadzki wiązano ściśle 
z występowaniem w pobliżu szybów grubych warstw drobnoziarnistych piasku [2]. 
Jednak już w 1903 r. w Przeglądzie Technicznym stwierdza się, że w kopalni Mysłowice 
oprócz piasku pozyskiwanego z 20 + 50 m warstwy zalegającej w sąsiedztwie szybów, 
użytkowano również: „... popiół spod koUów, nie nadający się do sprzedaży miał 
węglowy i osady płuczkowe, a w przyszłości zamierza się również skorzystać z kamienia, 
pochodzącego z robót podziemnych, który ma być w tym celu rozdrabniany w stosow-
nych przyrządach" [3]. 

W roku 1904 B. Jasiński omawiając postęp dokonany w podsadzce płynnej w „... 
ciągu lat dwóch od jej zaprowadzenia,..", stwierdza: każdy materiał, mogący poruszać 
się w prądzie wody, nadaje się do użytku. Niewątpliwie najlepszym jest czysty piasek 
można jednak z równym powodzeniem stosować popiół, pył węglowy, kamień kruszony, 
kurzawkę, piasek szlakowy, gruz a nawet glinę. W tym kierunku bardzo ciekawe są 
próby dokonane w kopalni „Ferdynand" („Katowice" - przyp. A.L), dzie okazało się 
konieczne stosowanie iłu a nawet tłustej gliny" [5]. Jeszcze osiem lat później W. Stawicki 
relacjonuje: „Tam gdzie odpowiedniejszy materiał znajduje się w małej ilości, do pod-
sadzki używają: 35% gliny, 25% kamieni tłuczonych, 30% piasku, 10% zwałów" [9]. 

Jednak wraz z rozwojem środków transportowych, które umożliwiały pozyskiwanie 
materiałów ze znacznych odległości - tendencje do wykorzystania materiałów lichych 
osłabły. Gdy prof. F. Zalewski w roku 1935 zajmował się ścieralnością porcelanowych 
wykładzin do rur podsadzkowych, rozpatrywał jedynie piasek jako podstawowy materiał 
podsadzkowy stosowany w kopalniach [17]. Utrzymuje się natomiast tendencja do zu-
żywania w podsadzce odpadów przeróbczych, czego przykładem jest m.in. eksploatacja 
ścianowa prowadzona w kopalni „Emma" w filarze oporowym, przy użyciu samych 
tylko „płóczyn (kamień z płuczki)" [15, 18], 

W okresie powojennym, gdy względy ekonomiczne przestały w kopalniach odgrywać 
znaczącą rolę, zanikły również tendencje do zużywania własnych odpadów przeróbczych. 
Przypadki dodawania materiałów odpadowych należały do rzadkości. Umocniła się 
dominacja piasku, dogodnego w użyciu i dostarczanego stosownie do za|K)trzebowania 
sprawną koleją piaskową. Dopiero w latach siedemdziesiątych, głównie pod naciskiem 
wymagań ochrony środowiska, zaznaczyła się zmiana tendencji. 

W latach: 1980, 1985 i 1990 udział odpadów kopalnianych dodawanych do piasku 
- głównie odpadów przeróbczych i kamienia dołowego - wzrastał już całkiem wyraźnie 
osiągając następujące wskaźniki: 12,8, 14,1, 19,1%. Niektóre kopalnie potrafiły zwiększać 
udział odpadów kopalnianych w stosowanym materiale podsadzkowym do ponad 70% 
i co istotne, obok uciążliwości związanych z materiałem podsadzkowym o takim składzie 
(trudność zmywania w zbiorniku, większe opory przepływu) zaczęły też dostrzegać jego 
walory, np. szybsze „osiadanie" w otamowanej przestrzeni, a w przypadku stosowania 
samych odpadów - bardzo szybkie odwodnienie osadzonego materiału. 

Z rodzajem materiału stosowanego do podsadzki hydraulicznej wiązała się oczywiście 
zarówno osiągana wydajność rurociągów, jak gęstość stosowanej mieszaniny. Nie wiemy 
nic o wydajności podsadzania w okresie stosowania rynien drewnianych. W roku 1902, 
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gdy używano już rury walcowane o średnicy 165 nrim, K. Bokalski pisał: „... Na godzinę 
opuszczono... 50 m^ piasku i 100 m^ wody i przy tej ilości tylko 1/3 przekroju rur 
okazała się zajętą mieszaniną podsadzkową.... Do podsadzania jednego filaru 660 m^ 
wybranej przestrzeni, trzeba 3 dniówek ... 27 godzin" [2]. Ale już w 1904 r. B. Jasiński 
relacjonuje, że w kopalni Mysłowickiej „... normalnie opuszcza się codziennie przez 
jedną nirę 1000 + 1200 m^ ,materiału,.." a kopalnia ,Jadwiga" „...doszła w swych 
próbach do ...wydajności 270 m^ na godzinę. Można by więc tam przy bardzo dobrym 
zresztą materiale, spuszczać ... na dwie zmiany do 5400 m^, co odpowiada urobkowi 
węgla 7000 t na dzień!" [5], 

Według W. Stawickiego (1912 r. [9]): „... przy krętych i długich liniach rur, stosunek 
wody do materiału podsadzkowego powinien być następujący: 

na 1 m^ piasku od 0,7 do 1 m^ wody, 
na 1 m^ popicrfu i szlaki od 2 do 3 m^ wody, 
na 1 m^ kamienia tłuczonego i gliny od 3 do 5 m^ wody.... 
W ogóle podmulanie należy prowadzić tak, żeby zużytkowanie wody było jak 

najmniejsze.,.". 
Początki z^wiada ły więc szybki wzrost wydajności rurociągów i stosowanie gęstej 

mieszaniny, zwłaszcza przy podsadzaniu piaskiem. Jeszcze dziś, po blisko 100 latach, 
wskaźnik 0,7 m^ wody na 1 m^ piasku, w niektórych kopalniach określa się jako 
nieosiągalny. Jednak dalszy rozwój - cały okres międzywojenny i pierwsze lata powojenne 
- nie potwierdziły tych optymistycznych rokowań. Postęp w rozpatrywanym aspekcie był 
oparty przede wszystkim na własnym doświadczeniu poszczególnych kopalń, był więc 
zróżnicowany i powolny. W 1929 roku W. Budryk tak charakteryzuje ówczesną sytuację: 
„... funkcjonowanie urządzeń, służących do wytwarzania i transportu mieszaniny z powie-
rzchni do wyrobiska, nie zawsze jest zadowalające, a często po prostu fatalne: mamy 
kopalnie gdzie zatkania przewodów są na porządku dziennym; nierzadkie są przypadki, 
kiedy wszystkie rezerwowe przewody są zatkane na znacznej powierzchni" [12]. 

Trzy prace analityczne opublikowane w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym, kolejno 
w latach 1924, 1927, 1929 nie doprowadziły, niestety, do skutecznego wychodzenia 
z trudności. Ich skalę dobrze charakteryzuje osiągana wydajność rurociągów. Jeszcze 
w roku 1957 było wiele rurociągów, które nie osiągały wydajności 50 m^/godzinę 
uzyskiwanej w 1902 roku w kopalni „Mysłowice". Średnia użyteczna wydajność czynnych 
wówczas 152 rurociągów podsadzkowych o średnicy 150 mm wynosiła 102 m^/godzinę, 
a średnia 181 rurociągów o średnicy 185 mm - 140 m^godzinę; średnia wszystkich 
instalacji rurowych, 123 m^godzinę [33]. 

Oto najkrótsza charakterystyka wskazanych prac analitycznych: 
Inż. Karol Leroy, ówczesny inspektor maszyn Towarzystwa Hrabia Renerd, 
w swej „teorii biegu urządzeń podsadzkowych" zajmował się głównie problemem 
zatkań rurociągów [10]. Analizował związek między „chyżością" wody 
a wielkością ziaren i ich tarciem w rurociągach o różnym nachyleniu, w aspekcie 
„prawidłowego (bez zatkań) działania urządzenia". Rozpatrywał pojęcie „chyżości 
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krytycznej", przy której materiał zalega w rurociągu, skupiał więc uwagę 
na małych prędkościacłi przepływu i małym zasilaniu. 
Inż. Ludwik Benis podał „sposób graficzny wyznaczania" maksymalnej godzinowej 
wydajności rurociągu w m^ osadzonego materiału podsadzkowego [ł l] . Lansował, 
niestety bezskutecznie, pionierski, do dziś aktualny pogląd, że „... istnieje pewien 
stosunek piasku do wody, dający najlepsze wyniki i najmniejszy koszt własny 
na 1 m^ osadzonej podsadzki". Efekt zastosowania swojej metody cłiarakteryzował 
następująco: , J ^ e z zmniejszenie rozcieńczenia (tzn. stosunku objętości wody 
do objętości kwarcu w mieszaninie - przyp. A.L) do 1,8 można było zwiększyć 
na owej kopalni przelotowość rurociągu z 80 m^ na godzinę na 200 m^ 
na godzinę koszty własne 1 m podsadzki zostały znacznie obniżone (więcej 
niż do połowy)". Ponadto bardzo trafnie podkreślał, że zysk uzyskany w wyniku 
osiągniętego wzrostu produkcji był „,., o wiele większy od oszczędności wyżej 
wymienionej, spowodowanej racjonalnym sposobem prowadzenia podsadzki". 
Dr inż. Witold Budryk opublikował pracę: ,j^ucłi podsadzki płynnej w rurociągach 
zamuleniowych" [12], najwszechstronniej rozwiniętą teorię grawitacyjnego 
transportu materiałów podsadzkowych. Teoria ta zyskała uznanie środowisk 
górniczych i odegrała dużą rolę w projektowaniu instalacji podsadzkowych. Jej 
pozytywny wpływ na rozwój technologii podsadzki hydraulicznej został niestety 
osłabiony ze względu na skupienie uwagi na tzw. „idealnych warunkach ruchu... 
zapewniających najmniejsze opory przepływu mieszaniny"; także ze względu 
na zakwestionowanie możliwości wyeliminowania „woriców powietrznych" drogą 
zasilania instalacji możliwie dużą ilością mieszaniny 

Wyraźna zmiana w poglądach nastąpiła dopiero w roku 1959 i w ślad za nią 
rozpoczął się proces modernizacji zasilania instalacji rurociągowych w kopalniach. 
W owym czasie, w wyniku eksperymentów przeprowadzonych w pionierskiej kopalni 
Mysłowice - Główny Instytut Górnictwa zaczął lansować nowatorską w owym czasie 
TECHNOLOGIĘ PEŁNEGO ZASILANIA instalacji podsadzkowych z całkowitym 
wyeliminowaniem przepływu powietrza [25, 26, 30]. Zaznaczył się w niej istotny 
zwrot w traktowaniu energii wykorzystanej w transporcie grawitacyjnym. Zamiast 
zasady minimalizacji oporów przepływu, słusznej w hydrotransporcie pompowym, 
przyjęto zasadę pełnego wykorzystania tej energii do podniesienia efektywności procesu 
podsadzania. 

Wzrost efektywności jest osiągany przede wszystkim poprzez: 
zmniejszenie liczby zatkan występujących w rurociągach, w wyniku 
wyeliminowania tzw. „worków powietrza" a więc „uspokojenia" przepływu, 
zwiększenia jego prędkości, „ujednostajnienia" itp.; 
zwiększenie zasilania i związany z tym wzrost gęstości mieszaniny, co zapewnia 
wzrost wydajności podsadzania, zmniejszenie ilości szlamów unoszonych 
z otamowanych przestrzeni, obniżenie ilości i kosztu osadników itp.; 

Sekcja II 267 



Underground Exploitation Schcx>l '93 

zwiększenie w materiale podsadskowym udziału tanich odpadów kopalnianych, 
które w warunkach pełnego zasilania nie stanowią zagrożenia dla pewności 
ruchu. 

Ostatnie trzydziestolecie to powolne ale systematyczne opanowywanie przez kopalnie 
technologii pełnego zasilania i usprawnianie procesu zasilania instalacji podsadzkowych. 
Do roku 1970 średnia wydajność rurociągów wzrosła o blisko 100%. Dziś już coraz 
liczniej występują kopalnie, w których zatkania rurociągów należą do rzadkości: pełne 
zasilanie jest rutyną, a ilość wody dodawanej na m^ materiału podsadzkowego schodzi 
wyraźnie poniżej 1 m własne odpady przeróbcze i kamień dołowy są w całości 
zużywane do podsadzki hydraulicznej; wydajność rurociągów utrzymuje się na poziomie 
500 + 600 m^godzinę, a szczytowe wydajności sięgają 800 -i- 1000 m^godzinę. 

W obszarze badań, w 1964 roku pojawiła się empiryczna metoda wyznaczania 
optymalnego ciężaru właściwego mieszaniny podsadzkowej i wydajności rurociągów 
podsadzki hydraulicznej [32], a ostatnio jej rozwinięcie: tzw. metoda OG [48]. Choć 
innymi środkami poznawczymi, metoda realizuje zapomnianą myśl inż. L. Benisa z 1927 
r. Jest mianowicie instrumentem ułatwiającym kopalniom taki dobór jakościowego składu 
materiału podsadzkowego jako kompozycji piasku podsadzkowego i odpadów górniczych 
oraz taki dobór gęstości transportowanej mieszaniny, aby koszt lokowania 1 m^ materiału 
podsadzkowego w otamowanej przestrzeni był minimalny. Metoda znajduje się w fazie 
zastosowań weryfikacyjnych i wymaga uzupełnienia dalszymi zależnościami charaktery-
zującymi przepływ podsadzki hydraulicznej w rurociągach; mimo to może już być 
rozpatrywana jako realny czynnik kształtujący efektywność procesu zasilania rurociągów. 

Jakie są więc perspektywy dalszego wzrostu efektywności podsadzki hydraulicznej 
w rozpatrywanym ogniwie? Odpowiadam z przekonaniem, że ogromne, i to drogą 
najprostszą, bo poprzez upowszechnianie rozwiązań już sprawdzonych! 

W październiku 1992 r. 1 m^ piasku loco podsadzkownia kop. „Wujek'* kosztował 
26.700 zł. Za transport własnych odpadów przeróbczych bądź kamienia dołowego 
na centralne zwałowisko kopalnia musiała płacić 35.000 zł/t i dodatkowo ponosiła koszt 
opłaty za „szczególne korzystanie ze środowiska" w wysokości 40 000 zl/t. Efekt 
zastąpienia piasku własnymi odpadami górniczymi wynosił więc w tym przypadku ponad 
125 000 zł/m^, co stanowi około 27% ówczesnego średniego w skali PW kosztu produkcji 
tony węgla. Gdyby dodawanie odpadów doprowadziło do zmniejszenia gęstości miesza-
niny i obniżenia wydajności instalacji, efekt ten trzeba by odpowiednio pomniejszyć. 
Jednak analiza przeprowadzona przy wykorzystaniu metody OG wykazała, że dodawanie 
nawet 70% odpadów nie musi prowadzić do wyraźnego pogorszenia warunków podsa-
dzania (rys. 5). 

Dotychczasowy rozwój technologii wykazuje jednoznacznie, że zwiększanie udziału 
odpadów górniczych w stosowanym materiale podsadzkowym oraz zwiększanie wydajności 
rurociągów poprzez stosowanie gęstej mieszaniny podsadzkowej - w warunkach pełnego 
zasilania i niezbędnej sprawności pozostałych ogniw technologii - będzie nadal skutecznym 
podstawowym sposobem zwiększania technicznej i ekonomicznej efektywności zasilania 
instalacji rurociągowych. Problem ściśliwości podsadzki z udziałem odpadów górniczych. 
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Rys. 5. Zależność między wydajno.cią podsadzania a gęstością mieszaniny gama dla mieszanin 
podsadzkowych o różnym udziale odpadów kopalnianych u, określona przy wykorzystaniu metody OG dla 

instalacji obsługującej w kopalni Wujek ściany w pokładzie 504 (wartości przybliżone) 

wyjaśniony dla bieżących potrzeb znanym, wykresem (rys. 11 w pracy [40]) będzie 
wymagał głębszego rozpoznania w aspekcie doboru takicłi kompozycji materiałów odpa-
dowych, aby ściśliwość uzyskiwanego materiału podsadzkowego była minimalna, co jest 
istotne w przypadku eksploatacji pod szczególnie chronionymi obiektami. 

Jako odrębna gsdąź technologii zasilania będzie się nadal rozwijać hydrauliczne 
podmulanie (lokowanie szlamów) lub wypełnianie zrobów podsadzką hydrauliczną o bar-
dzo zróżnicowanym składzie materiałowym - kojarzoną z pełnym łub częściowym 
zawałem stropu. Poszukiwania realizowane w ostatnich dziesięcioleciach w różnych 
ośrodkach badawczych i w wielu kopalniach [34, 35] wskazują, że jest to jedna 
z istotnych dróg podnoszenia efektywności rozpatrywanej technologii. Szczególnie efe-
ktywne może być tworzenie zrekonsolidowanych stropów i przeciwpożarowych warstw 
izolacyjnych za pomocą szlamów, mułów, pyłów itp. lokowanych w zrobach zawałowych 
przy tak dużej gęstości mieszaniny, aby cała zawarta w niej woda mogła być trwale 
wiązana w stosowanej kompozycji materiałowej; lokowanie w zrobach zawałowych 
zwykłych odpadów kopalnianych; także podsadzania wyrobisk nie zabezpieczonych 
tradycyjną obudową, z zastosowaniem tam przesuwnych. 
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5. Rurociągi 

O „linii rur'*, którymi w roku 1894 przesyłano podsadzkę hydrauliczną do objętych 
pożarem wyrobisk kopalni ,J*aryż" - nie wiemy nic. Prawdopodobnie były to przewody 
zbite z desek, podobne do „lutni", które w latach 1920-1930 uldadano „po spodzie zabierki" 
w celu odprowadzenia wody podsadzkowej [13], a dziś stosuje się niekiedy w trudnych 
sytuacjach odwadniania podsadzkowych wyrobisk (np. wysokich wyrw w stropie). 

O pierwszych żelaznych rurach stosowanych w kopalni „Mysłowice", tak pisrf 
K. Boksalski w 1902 r.: „Rury używają się do tej roboty ciągnione (walcowane) 
0 średnicy 165 mm, jednakowej na całej długości tak w szybie jak i na chodnikach; 
grubość ich ścianek wynosi 6 mm; łączenie rur kołnierzowe... Rury lane okazały się 
mniej praktyczne: jako ciąższe, liczniejszej wymagały obsługi ..." [2]. 

W 1904 r. B. Jasiliiski relacjonował: ,J^erwsze rury w kopalni Mysłowickiej wytrzym^y 
przez 1 1/2 roku przy dwurazowym przewracaniu;... z około 7000-metrowego przewodu 
rurowego ... po przepuszczeniu przezeń 4000 000-500 000 m^ materyału uległo zupełnemu 
zużyciu zaledwie 340 m bieżących tj. niecałe 5%". W kopalni „Concordia" Światło 
rur wybrano początkowo 165 mm, następnie jednak podniesiono je do 205 mm ponieważ 
przekonano się, że większa średnica rur posiada pewne ważne zalety ..." [5]. 

W 1919 r. H. Kondratowicz w swym podręczniku górnictwa tak ocenia sytuację, 
która po kilkunastu latach rozwoju wytworzyła się w omawianym ogniwie technologii 
podsadzki hydraulicznej: „... Najczęściej używają się rury z żelaza zlewnego o średnicy 
150 - 200 mm w świetle, od 3 do 12 m długie, grubość ścian których wynosi od 5 
do 10 mm..." „W Kopalni Królowej Ludwiki na Szląsku długość przewodu rurowego 
wynosi około 60 km, W Kopalni Giesche 24 km" [4]. 

Tak więc już w pierwszym okresie stosowania podsadzki hydraulicznej zaznaczyła 
się różnorodność rozwiązań i dominowało poszukiwanie rozwiązań najkorzystniejszych, 
zwłaszcza w aspekcie zmniejszenia zużycia rurociągów, które osiągały już znaczną 
długość i stanowiły poważną pozycję kosztów. Przy niepełnym zasilaniu instalacji 
mieszaniną podsadzkową, największe zużycie rur występowało z oczywistych względów 
w dolnej części ich profilu. Obracanie rur o 180® lub 120® było więc uznanym 
1 stosowanym sposobem zmniejszenia kosztów. Również kolana (łuki) zainstalowane 
horyzontalne były „przekładane" [6]. W 1935 r. prof. F. Zalewski badał ścieralność 
„wkładek porcelanowych", które były już „w użyciu od dawna" [17]. W 1936 r. 
inż, T, Kochanowski opublikował poważne studium nad „zużywaniem się rurociągów 
podsadzkowych", w którym badał nie tylko rury o profilu kołowym, ale również 
eliptycznym z „żelaza lanego z wkładką stalową (rys, 6 [19]). 

Unifikacja i normalizacja szeroko zastosowana po znacjonalizowaniu górnictwa 
w 1945 r. zlikwidowała dominującą różnorodność rozwiązań. W Hucie „Częstochowa 
uruchomiono masową produkcję rur walcowanych (bez szwu) o podstawowej długości 
4 m, wyposażonych w łącze kołnierzowe z ruchomym pierścieniem i sześciu śrubami; 
w wersji normalnej, grutwść ścianki 8,8 mm, masa rura 207 kg; w wersji grubościennej 
- 16 mm, masa 372 kg. Produkcję armatury stosowanej w ciągach rurowych: łuków 
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Rys. 6. Rura owalna z „żelaza lanego z wkład-o 
ką stalową" o trwałości około 339.000 m pia-
sku - według Z. Kochanowskiego (Przegląd 

Gómiczo-Gulniczy, 1936 r. [19] 

(kolan) oraz rozgałęźników (45® i trójników 
(90®) - podjęły inne mniejsze przedsiębior-
stwa i częściowo kopalnie we własnych 
warsztatacłi. W pierwszych dziesięciole-
ciach przeważały rury o średnicy wewnę-
trznej 150 mm, jednak stopniowo 
następowało upowszechnienie rur o średni-
cy 185 mm, które w ostatnim dziesięcioleciu 
pokryły około 90% c^owitego zapotrze-
lx)wania kopalń. 

Prace modernizacyjne po 1945 r. uleggły 
centralizacji i były prowadzone głównie 
w jednostkach badawczych, z dużym udzia-
łem GIG. W latach 1950 uruchomiono pro-
dukcję 2-metrowych rur z wykładziną 
z topionego bazaltu, a w r. 1974, na pod-
stawie wcześniejszych badań [28] produkcję 
rur z wykładziną z żużla pomiedziowego. 
Ta ostatnia wkrótce ustała, natomiast rury 
z wykładziną bazaltową są nadal produko-
wane w niewielkich ilościach. Trwałość 

tych rur jest wysoka (około 2 min m^ przetransportowanego materiału) ale ze względu 
na małą długość i duży ciężar są przez kopalnie stosowane niechętnie (m.in. ze względu 
na urazy kręgosłupa występujące wśród załogi). 

Również termicznie utwardzone, których produkcję podjęła w połowie lat osiem-
dziesiątych Huta Częstochowa w kooperacji z przedsiębiorstwem BUIX)STAL-4 w ilości 
około 10 -J- 20 km rur/rok, nie otworzyły nowych perspektyw przed omawianym ogniwem 
technologii. Występujący wzrost ceny rur nie odpowiada niestety osiągniętemu, niezna-
cznemu przyrostowi ich trwałości. 

W kopalniach dominują więc rury tradycyjne, produkowane przez hutę „Częstochowa", 
Ich trwałość jest oceniana przez kopalnie przeważnie na około 0,3-0,5 miliona m^ 
przetransportowanego materiału, rzadziej na 1 milion m^ i wyjątkowo na 1,5 miliona 
dla rur grubościennych. Są to tylko szacunki, gdyż kopalnie nie prowadzą systematycznej 
kontroli trwałości rur. Trwałość armatury jest na ogół określana jako dwukrotnie mniejsza. 
Warto zauważyć, że bardziej równomierne zużywanie rur wzdłuż ich obwodu, iov>/si-
rzyszące pełnemu zasilaniu, w zasadzie wyeliminowało obracanie rur. 

Ze względu na brak miarodajnych informacji - zarówno w kopalniach jak w pracach 
ł)adawczych - o trwałości rur stosowanych po wojnie, przeprowadzono podane niżej 
obliczenie dla lat 1979 -f- 1988, dla których przechowały się wiarygodne dane Centrali 
Zaopatrzenia PW o dostawach ^rur podsadzkowych dla kopalń. Długość rurociągów 
podsadzkowych zainstalowanych w kopalniach węgla kamiennego w 1979 r. wynosiła 
1.038 km. W następnych .latach, do roku 1988, dostarczono do kopalń 1772 km rur 
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Isadzkowych wszystkich rodzajów przy czym szczytowe dostawy w roku 1987 
osiągnęły 232 km rur. Ponieważ w stosunku do rokia 1979 długość rurociągów w roku 
1988 zmalała do 831 km, ubytek długości dodano do sumy dostaw. Tak skorygowaną 
sumę dostaw podzielono przez średnią długość drogi materiału podsadzkowego w ru-
rociągach rozpatrywanych kofmlń (mówiąc inaczej - średnią długość ciągów rurowych). 
Uzyskany tą drogą bezwymiarowy wskaźnik określa długość ciągów rurowych). Uzyskany 
tą drogą bezwymiarowy wskaźnik określa intensywność odtwarzania rurociągów o okre-
ślonej długości w rozpatrywanym okresie. 

Ponieważ średnia długość ciągów rurowych w kopalniach nie jest, niestety, rejestro-
wana w statystyce technicznej, do obliczeń wprowadzono pięć średnich wartości tego 
wskaźnika: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 oraz 3,5 km. Dzieląc następnie ilość materiidu podsadzkowego 
zużytego w rozpatrywanym 10-leciu (282,2 min m^) przez obliczone wartości wskaźnika 
intensywności odtworzenia instalacji rurowych - uzyskano pięć miar trwałości rur 
podsadzkowych użytych do przetransportowania tej ilości materiału. Ich wartości wynosi: 
0,21; 0,28; 0,35; 0,42 i 0,49 min m^ materiału podsadzkowego. Za najbardziej prawdo-
podobną wartość trwałości rozpatrywanych rur można przyjąć 0,35 min m^ odpowiadającą 
długości tras 2,5 km. 

Porównując określoną tym sposobem trwałość rur stosowanych w przyjętym do ob-
liczeń okresie 10 lat od 1979 do 1988 roku - z podaną wyżej trwałością rur użytych 
w kopalni Mysłowickiej w pierwszych latach przemysłowego funkcjonowania podsadzki 
hydraulicznej przed blisko 100 laty - ocena uzyskiwanego postępu nie może być, 
niestety, pozytywna. Zestawienie ówczesnego wskaźnika 0,4-0,5 min m^, przy całkowitym 
zużyciu tylko 5% trasy, z najbardziej prawdopodobnym wskaźnikiem 0,35 min m^ przy 
zużyciu 100% - źle świadczy o dokonanym wysiłku modernizacyjnym. 

Jak w tej sytuacji można oceniać szanse na poprawę efektywności technologii 
podsadzki hydraulicznej w rozpatrywanym ogniwie? Czy osiągnięcie niezbędnej bez-
awaryjności podsadzania i równocześnie dużej wydajności instalacji zasilanej gęstą 
mieszaniną, z dużym udziałem odpadów kopalnianych, będzie nadal wymagać częstej 
kosztownej wymiany zużywających się rurociągów oraz wielkiego wysiłku organiza-
cyjnego związanego z ich konserwacją i obsługą, na który nie wszystkie kopalnie 
mogą się zdobyć? 

Otóż twierdzę z przekonaniem, że realną szansę na znaczącą modernizację instalacji 
rurociągowych w celu zapewnienia im pełnej sprawności w słubie przodków o wysokiej 
koncentracji, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztu instalacji i utrzymania ciągów 
rurowych - dają rury z wykładziną gumową. Doświadczalna penetracja tej szansy 
rozpoczęła się w Głównym Instytucie Górnictwa w końcu lat 1950 r., gdy J. Wyszomirski 
przygotował pierwsze 0,5-metrowe wkładki gumowe do rur stalowych, wzorowane 
na wkładach ceramicznych [25] i gdy w toku prac nad podsadzkowaniem mieszaniną 
odwodnioną zastosowano wykonaną w zakładach "Stomil" w Wolbromiu, wewnętrznie 
gumową rurę elastyczną o średnicy 150 mm [31]. 

Szersze badania nad możliwością zastosowania w kopalniach rur z wykładziną gu-
mową i nad odpornością tej wykładziny, rozpoczęły się w połowie lat siedemdziesiątych 
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gdy duży zespół pracowników GIG z udzi^em dr inż. J. Ratmana [36] doprowadził 
do wytworzenia w Zakładacłi Gumowycłi Górnictwa, i Zakładach „Stomil" w Wolbromiu 
paru kilometrów gumowycli rur podsadzkowycti, stalowych i elastycznych. Ze względu 
na „warsztatową charakterystykę" opracowanych wówczas technologii - produkcji tego 
typu rur niestety nie zdołano uruchomić. Niewątpliwym dorobkiem ówczesnych prac 
jest 400-metrowy odcinek rur gumowych zainstalowanych w kopalni „Barbara Chorzów 
Według danych kopalni przetransportowano nim dotychczas ponad 6 min m^ materiału 
podsadzkowego, głównie piasku z niewielkim dodatkiem odpadów górniczych, przy 
czym nadal pozostaje w dobrym stanie. 

Właściwe otwarcie szans nastąpiło dopiero w pięcioleciu 1986-1990 i w latach 
ostatnich. W wyniku żmudnych prac konstrukcyjnych i eksperymentalnych w specjalnie 
zbudowanej hali technologicznej, opracowano i zweryfikowano w produkcji doświad-
czalnej oryginalną technologię gumowania cienkościennych płaszczy stalowych (5,6 mm) 
lub rur tkaninowych produkcji fabryki BEZALIN oraz w dalszym rozwinięciu: łuków 
i rozgałęźników. Osiągnięto integrację procesu wytłaczania wykładziny gumowej z pro-
cesem jej układania we wnętrzu gumowanej rury i tzw. konfekcjonowaniem końców 
mr. Czas gumowania 4-metrowej rury skrócono do 60-90 sekund, co umożliwia wy-
twarzanie w jednym ciągu technologicznym 50-60 km rur/r. (lub wyrobów technologicznie 
równoważnych). 

Przy zastosowaniu opracowanej technologii, koszt wytwarzania gumowych rur sta-
lowych i niezbędnej armatury (wraz z rurami elastycznymi) - może być niski. Ich cena 
rynkowa powinna stosunkowo nieznacznie przewyższać cenę wyrobów tradycyjnych. 
Ze wzgędu na walory użytkowe, głównie parokrotnie wyższą trwałość oraz mniejszy 
ciężar (masa rury 170 kg), instalacje podsadzkowe wyposażone w wykładzinę gumową 
mają szansę wyprowadzenia tego ogniwa podsadzki ze stanu względnego zacofania 
i przesunięcia w nowoczesność. O tym, czy możliwość ta zostanie wykorzystana będą 
decydować zarówno producenci, przed którymi stoi zadanie opanowania nowej produkcji, 
jak kopalnie, które mają do przełamania tradycjonalizm, a niekiedy również uprzedzenia 
pochodzące z okresu nieudanych prób i doświadczeń; także technolodzy gumy przed 
którymi otwiera się jeszcze nie spenetrowane pole takiego doboru receptury gumy 
do warunków jej pracy w rurociągach, aby osiągnąć najwyższą jakość wyrobów dla 
każdego zastosowania. 

Oprócz wskazanego, podstawowego kierunku modernizacji instalacji rurociągowych 
istotną rolę będą niewątpliwie odgrywać również inne rozwiązania, zarówno znane 
i sprawdzone wielokrotnie jaki nowe. Wśród sprawdzonych warto przypomnieć możliwość 
powiększania średnicy rur podsadzkowych, o czym pisał B. Jasiński przed blisko stu 
laty. Jeżeli osiągana wydajność instalacji mimo pełnego wykorzystania energii, którą 
dysponujemy w transporcie grawitacyjnym okazuje się niewystarczająca, to najprostszym 
sposobem podniesienia tej wydajności jest powiększenie średnicy rurociągu. Zastępując 
rury o średnicy wewnętrznej 185 mm, rurami 205 lub 220, możemy zwiększyć wydajność 
odpowiednio o 22 i 41%. Jeżeli przy zastosowaniu rur tradycyjnych zabieg taki mógłby 
być trudny ze względu na duży ciężar rur, to przy zastosowaniu rur gumowanych 
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problem jest o wiele łatwiejszy. W określonych sytuacjach korzystny efekt można 
uzyskać stosując rury o powiększonej średnicy tylko na jednym z odcinków instalacji 
np. w lunecie łączącej podsadzkownię z szybem podsadzkowym [45]. 

Wśród rozwiązań, które oczekują na zastosowanie, wymienię trzy: 
Odpowietrzacz instalacji podsadzkowych, w których nie ma warunków stosowania 
pełnego zasilania, np. ze względu na dużą wartość stosunku H/L; jest to specjalny 
rurociąg o niewielkiej średnicy montowany w szybie równolegle z górnym 
odcinkiem pionowego rurociągu podsadzkowego, połączony z nim odpowiednią 
liczbą króćców rurowych w celu odprowadzenia na powierzchnię powietrza 
porywanego przez mieszaninę. 
Teleskopowe kompensatory instalowane w ciągach rurowych w celu likwidacji naprężeń 
powstających w wyniku Irfędów montażowych, ruchów górotwom \tp:, naprężenia te są 
jedną z istotnych preyczyn uszkadzania łączy i rozszczelniania rurociągów (rys. 7 [43]). 

Rys. 7. Kompensator teleskopowy eliminujący nadmierne napróżenia występujące w mrociągach podsadzkowych 
w wyniku ruchu górrtworów lub niedokładności montażowych; (skonstruował w GIG mgr inż. K. Sdtysek) 

Specjalistyczny manometr do pomiaru ciśnienia w rurociągach podsadzkowych 
(rys. 8) ułatwiający kontrolę pracy instalacji podsadzkowej oraz wykonywanie 
tzw. próby wodnej, niemal zapomnianego zabiegu w procedurze kontroli stanu 
rurociągu; także współpracujący z manometrem układ zabezpieczający instalację 
rurową (np. rurociągi tkaninowo-gumowe zainstalowane w ścianie) przed 
przekroczeniem zadanego ciśnienia. 
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Rys. 8. Specjalistyczny manometr do pomiaru ciśnienia w rurociągach podsadzkowych przystosowany 
do współpracy z elektronicznym układem zabezpieczającym instalację przed przekroczeniem zadanego 

ciśnienia [49] 

6. Podsadzanie wyrobisk - tamowanie, osadzanie, odwadnianie 

Właściwy proces podsadzania wyrobisk składa się z trzech głównycłi elementów 
tecłinologii: tamowania podsadzkowej przestrzeni, osadzania w niej materiału oraz od-
prowadzania wody z otamowanej przestrzeni do pomp głównego odwadniania. 

Aby prześledzić wczesny rozwój tego procesu znowu sięgnijmy do K. Bokalskiego, 
któiy tak opisuje proces poddaszania wyrobisk „... Tamy sa zbudowane na stemplacłi 
i zbite są z dwóch rzędów desek, pomiędzy którymi układa się warstwę nawozu^; takim 
sposobem stają się one przepuszczalne dla wody, nieprzepuszczalne zaś dla piasku; ... 
rury są pomieszczone możliwie wysoko. Rurami wylewa się mieszanina podsadzkowa 
za tamę ... woda uchodząca przeciska się ... przez tamy i odpływa przeciekami 
do najbliższego chodnika pochyłego. Piasek osadzając się układa się warstwami pozio-

2 Warto przypomnieć, że wówczas na dole pracowały konie, nawóz był więc na miejscu naturalnym 
materiałem do wykorzystania. 
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mymi coraz wyżej ... aż dojdzie do wylotu rury i wtedy robota jest ukońcaena ... Już 
na drugi dzień po podsadzeniu można rozebrać tamę-^i użyć gdzie indziej" [2], 

W uzupełnieniu warto zwrócić uwagę na następujący opis z roku 1911: „Oddzielenie 
wody odbywa się albo w przestrzeniach podsadzkowych ..." i wówczas wypełnienie 
wyrobionej przestrzeni odbywa się ... z pewnymi przerwami ... albo poza ich obrębem". 
„W wypadku drugim, dogodniejszym, przestrzeń dcreślona wypełnia się aż do samej góry, 
a woda przez szczeliny tam lub przez osobne otwory spływa do położonych niżej starych 
wyrobisk, filtrując się w drodze. Częściej jednak w celu filtrowania woda mętna zbiera 
się w wielkich przestrzeniach zamkniętych skąd najprzód usuwa się woda czysta a następnie 
osiadły muł. Za pomocą urządzenia pneumatycznego... szlam gęsty o zawartości 31% 
wody ... łatwo może być przenoszony na dowolną odległość i wysokość..." [8]. 

Ten zasadniczy schemat i przekonywujący opis procesu podsadzania pozostał aktualny 
do dziś. Zmiany w szczegółach były stymulowane przede wszystkim rozwojem systemów 
eksploatacji górniczych i ich rosnącymi wymaganiami w stosunku do technologii pod-
sadzki hydraulicznej; także postępem osiąganym w produkcji wyposażenia technicznego 
i zaopatrzenia materiałowego dla podsadzki hydraulicznej, umożliwiającym sprostanie 
tym wymaganiom. 

> > • 

Rys, 9. Podsadzanie fiłaru w kopalni Mysłowice wg. K. Bokalskiego (1902, ...) r-rurociąg, d-pozioma 
przecinka, c-pochylnia; widoczna tama zbita z dwóch rzędów desek i nad nią rurociąg 

W systemach zabieilcowych tama podsadzkowa budowa zgodnie z opisem K. Bokal-
skiego, przetrwała długo. H. Kondratowicz w swym podręczniku z 1919 r. powtarza ten 
opis prawie bez zmian. Dodaje, że „... z zewnątrz tamę zamocowują obudową, żeby prąd 
jej nie obalił" [4] stosowana obudowa to znane do dziś „podciągi" oraz ich rozparcie 
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Rys. 10. Wydobycie węgla kamiennego uzyskiwane z za-
bierek oraz ścian i ubierek prowadzonych z zastosowaniem 
podsadzki hydraulicznej w latach 1950-1990 

do stropu i spągu. W roku 1930 tamy 
nie są już zbijane z dwóch rzędów desek 
ale buduje się je z ,Jkantówki" o gru-
bości 20 do 32 mm, którą „... przybija 
się do stempli z dołu do góry w miarę 
malenia zabierid"[14]. Z czasem tamy 
ulegają dalszemu uproszczeniu a jako 
uszczelnienie pojawia się płótno podsa-
dzkowe - ale zasada ich budowy pozo-
staje niezmieniona. Ten typ tamy zanika 
w szerokim zastosowaniu dopiero wraz 
z systemem zabierkowym (filarowym), 
co następuje w pierwszych latach 1970 
(rys. 10); w węższym zakresie jest sto-
sowany nadal w różnych odmianach 
przy podsadzaniu chodników oraz 
w górnictwie rud. 

Prawdziwa rewolucja w technice ta-
mowania podsadzanych przestrzeni na-
stąpiła dopiero w ścianowym systemie 

wybierania pokładów w latach 1920 i 1930. Prof. B. Krupiński stwierdza: ,Zagadnienie 
ścianowej odbudowy właściwie rzecz biorąc sprowadza się do zagadnienia tamy ..."[13], 
W ścianach o długości najczęściej 50-60 m, - pojawia się „lekka lama płócienna", 
stawiana co 7,7 m (5 zabiorów x 1,5 m). Między stojakami obudowy ustawia się „... 
stemple dodatkowe, na stemplach rozpina się drut z rozplecionych zużytych lin.... 
Właściwą tamę stanowi płótno jutowe nakładane na pasma drutów od strony wewnętrznej 
tamy. Płótno jest szerokości 0,80 m, 1 m, 1,20 m lub 1,4 m ... płótno zszywa się 
miękkim drutem ...[13]. 

W użyciu były również deski (zamiast lub obok drutów), które zakłada się 
zawsze od strony zewnętrznej, w tym celu ażeby po skończeniu mulenia można było 
tamę rozebrać i przenieść na nowe miejsce. W tamie czołowej, co 10 m pozostawia 
się tzw. okna celem odpływu wody. ... Straty w drzewie 15%. Pomimo, że 70% 
wydobycia bierze się na podsadzkę płynną, zużycie drzewa na całej kopalni wynosi 
tylko 0,018 m^ na tonę węgla" [16]. 

W powojennym czterdziestoleciu prace nad usprawnieniem procesu podsadzania ścian 
były kontynuowane, zwłaszcza prace nad usprawnieniem tam czołowych i instalacji 
rurowych oraz zmniejszeniem uciążliwości gospodarki wodą podsadzkową. Dokonywane 
parokrotnie materiałowe i technologiczne modyfikacje płótna podsadzkowego w kierunku 
zwiększenia wytrzymałości i potanienia produkcji doprowadziły do znacznego uproszcze-
nia konstrukcji tam i skrócenia czasu ich wykonywania. Upowszechnienie prostych 
„zasuw okularowych" montowanych wraz z rozgałęźnikami w rurociągu ścianowym 
spopularyzowało tzw. „podsadzanie na wpusty", w miejsce stosowanego wcześniej pod-

Sekcja II 277 



Underground Exploitation Schcx>l '93 

sadzania „na upinkę". Rozwinęła się i upowszechniła praktyka wykonywania w podsa-
dzonych przestrzeniach różnego rodzaju wygrod^ń do odprowadzania i równocześnie 
oczyszczania wody podsadzkowej z unoszonych w niej szlamów, co zmniejszyło zakres 
stosowania osadników polowych i zmniejszyło częstotliwości ich oczyszczania. W re-
zultacie wskazanych i wielu innych działań modernizacyjnych łączny przyrost koncentracji 
produkcji uzyskany w dwudziestoleciu między rokiem 1955 a 1975, w ścianach pod-
sadzkowych i zawałowych - był jednakowy i wynosił okrągło 570 t/dobę; koncentracja 
w ścianach podsadzkowych była stale niższa o około 100-120 t/dobę ale przyrost 
koncentracji był niemal identyczny (patrz rys. 1 w pracy [44]), 

Opóźnienie modernizacyjne procesów podsadzania w stosunku do technologii zawa-
łowej ujawniło się wyraźnie dopiero na przełomie lat 1975/1980, gdy w ścianach 
zaw^owych szybko upowszechniały się obudowy zmechanizowane i wysokoproduktywne 
kombajny, natomiast w ścianach podsadzkowych to nowoczesne wyposażenie torowało 
sobie drogę z najwyższym trudem. Podczas gdy łączne wydobycie z zawałowych ścian 
kompleksowo zmechanizowanych w latach 1970, 1975, 1980 i 1985 osiągało odpwiednio 
wskaźniki: 4,1; 53,7; 116,3 i 128,8 min ton - w kompleksowo zmechanizowanych 
ścianach podsadzkowych wydobyto odpowiednio 0,06; 5,6; 12,8 i 13,9 min ton. 

W ścianach podsadzkowych pojawił się przy tym układ, który musi budzić inżynierski 
sprzeciw: za nowoczesną obudową zmechanizowaną o miliardowej wartości i między 
sekcjami tej obudowy stosuje się tradycyjną obudowę drewnianą jak przed pół wiekiem, 
gdy system ścianowej eksploatacji dopiero się rodził. Do wybranych przestrzeni, pod 
strop zabezpieczony tą obudową wprowadza się kilkunastu lidzi, którzy wykonują 
tradycyjną tamę podsadzkową, demontują rurociąg albo przestawiają stojaki aby przesunąć 
go w całości; ręcznie sterują strumieniem mieszaniny kierowanej za tamę itd. Wprawdzie 
dzięki wielkiemu wysiłkowi organizacyjnemu kopalń i wielu usprawnieniom stosowanym 
przez nie w systemie obudowy i procesie podsadzania - nawet w tak paradoksalnym 
układzie niektóre kopalnie umieją uzyskiwać wysoką koncentrację produkcji (np. kopalnia 
Pokój w I kwartale 1984 uzyskała z jednej ściany średnie wydobycie dobowe 2785 
ton) - nie oznacza to jednak, że układ ten można uznać za normalny i trwały. 

Skoro w rozwoju omawianego ogniwa technologii podsadzki hydraulicznej - w kon-
frontacji z rozwojem procesów urabiania i obudowy ścian - ujawniła się tak wyraźna 
,Jcolizja", można pytać czy nie stawia to pod znakiem zapytania możliwości rozwojowych 
całej technologii? Czy podsadzanie wyrobisk jest w stanie wyjść z tej ,Jcolizji" i sprostać 
wyzwaniom nowoczesności, która pojawiła się w innych procesach górniczej eksploatacji, 
współodpowiedzialnych za uzyskiwaną efektywność. 

Otóż twierdzę z pełnym przekonaniem, że odpowiedź negatywna na tę kwestię byłaby 
Irfędem. Skuteczna i najbardziej efektywna droga, którą można uwolnić się od wskazanego 
wyżej fatalnego układu jest jednoznacznie określona: za nowoczesną obudową przodku 
ek^loatacyjnego, zapewniającą pełne przykrycie stropu w strefie roboczej przodka, trzeba 
zastosować przesuwną tamę, która szczelnie odgrodzi przestrzeń wybraną i umożliwi jej 
podsadzanie w dowolnie wybranym czasie w ślad za szybko postępującym frontem wy-
bierania. W zależności od jakości stropu jego opanowanie może odbywać się różnie. Przy 
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zwięzłych, wytrzymałych stopach, prawidłowe zachowanie się stropu, można l)ędzie prze-
ważnie uzyskać odpowiednio zwiększając częstotliwość i szczelność podsadzania; w skraj-
nym przypadku podsadzając np. co 0,9-1,8 m. Przy zaleganiu w stropie warstwy węgla 
i przy słabych stropach z pewnością trzeba będzie stosować kotwienie stropu, znanym 
w świecie nowoczesnym sprzętem współpracującym z obudową. Prowadząc eksploatację 
pod stropem niewęglowym, trzel)a też będzie godzić się z mniejszym lub większym 
opadem stropu, utrzymując go w takiej skali aby nie mógł przenosić się do roboczej 
strefy przodka i nie oddziaływa ujemnie na szczelność podsadzania. 

Przygotowanie wskazanej drogi rozpoczęło się już w latach sześćdziesiątych, gdy 
w GIG a następnie w innych jednostkach podjęło prace nad skonstruowaniem zmecha-
nizowanej obudowy i współpracujących z nią przesuwnej tamy człowowej dla ścian 
podsadzkowych [37], W dwóch następnych dziesięcioleciach prace były kontynuowane, 
ale ani koncentracja potencjału konstrukcyjnego i środków finansowych ani konsekwencja 
i upór zespdów badawczych nie były współmierne do podejmowanego zadania. Mimo 
niepowodzeń, rezultat tych wysiłków jest zachęcający, zarówno liczbą zaproponowanych 
rozwiązań i pomysłów jak też rozmiarem nagromadzonych doświadczeń. 

Optymizm uzasadniają przede wszystkim trzy okoliczności: 
W kopalni ,J»iowy Wirek", przy wykorzystaniu przesuwnej tamy łańcuchowej 
własnej konstrukcji [39], od roku 1986 zostały wyeksploatowane cztery ściany 
0 łącznym wybiegu około 3000 m, przy średnim wydobyciu 1000 - 1500 t/dobę, 
w zasadzie bez stosowania za obudową zmechanizowaną obudowy drewnianej 
1 bez wprowadzania załogi za tamę. Jest to pierwszy przypadek, w którym w tak 
dużej skali zrealizowano myśl prowadzenia ścian podsadzkowych w sposób 
ciągły, analogicznie do ścian zawałowych - lansowany przez GIG przed z górą 
trzydziestu laty [25]. 
W Głównym Instytucie Górnictwa, w wyniku dziesięcioletnich badań nad 
możliwością skonstruowania w pełni odkształcałnej i szczelnej tamy 
przepompowanej - powstały trzy konstrukcje tego typu tamy, z szansami 
na pozytywną przemysłową weryfikację [44]. Ich zasadniczą zaletą jest prostota 
i mały koszt oraz możliwość stosowania we współpracy zarówno z obudową 
osłonową jak podporową, kasztową; (rys. 11, jedna z wersji tamy przepompowej). 
W kopalniach i fabrykach maszyn dojrzało przekonanie, że eksploatacja 
prowadzona z podsadzką hydrauliczną wymaga skonstruowawania odrębnych 
typów obudowy zmechanizowanej dostosowanych do specyfiki tek eksploatacji; 
prowadzonej na całą grubość pokładu bądź w warstwie pierwszej i dalszych 
warstwach. Obudowy określane dotychczas jako podsadzkowe były w istocie 
obudowami zawałowymi, z niewielką adaptacją; były więc zbyt ciężkie, drogie 
i niefunkcjonalne. 

Potencjał produkcyjny utworzony w omawianym ogniwie technologii podsadzki hy-
draulicznej za pomocą przesuwnych tam podsadzkowych współpracujących z odpowiednio 
przekonstruowaną obudową zmechanizowaną - musi być wsparty sprawnym wyposaże-
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Rys. 11. Schemat ilustrujący konstrukcję i funkcjonowanie przeponowej tamy ES-5; a) łańcuchowe podwieszenie 
przepony do stropnic z luźną tkaniną uszczelniającą odcinek między przeponą a stropnicą; b) Kinematyczny 
schemat odkształcania konstrukcji gdy jedną z sekcji zostaje przesunióta a sąsiednie pozostają na miejscu [44] 

niem uzupełniającym. Rozwiązania opracowane w ostatnich latach przed GIG stanowią 
w tym zakresie zachęcającą ofertę. Przypomnę elastyczne łącze rur podsadzkowych 
(EŁR-1) i tkaninowo-gumowe rury podsadzkowe (AGT) ułatwiające przemieszczenie 
instalacji rurowej bez demontażu wraz z obudową zmechanizowaną lub przenośnikiem 
ścianowym oraz klapową przerzutnicę podsadzkową (PPK-2), która może okazać się 
szczególnie przydatna do sterowania strumieniem mieszaniny w ścianach wyposażonych 
w obudowę zmechanizowaną i tamę przesuwną z ograniczoną przestrzenią utrudniającą 
stosowanie tradycyjnych zasuw okularowych [43, 44]. Warto też przypomnieć tzw. 
pompy o swobodnym przepływie, które sprawdziły się w wielu kopalnianych instalacjach 
odwadniania oraz oczyszczania osadników i lokowania szlamów w zrobach [38]. 

Tak więc, podsadzania wyrobisk - jako podstawowe ogniwo technilogii podsadzki 
hydraulicznej - dysponuje zarówno drogą wyjścia z kolizji, w której znalazło się 
w wyniku opóźnienia w stosunku do procesów obudowy i urabiania ścian, jak 
też rozwiązaniami, które są już częściowo sprawdzone i mają dużą szansę przy-
spieszenia postępu na tej drodze. Można mieć pewność, że górnicy tę szansę wy-
korzystają aby otworzyć perspektywę osiągania w eksploatacji z podsadzką 
hydrauliczną takiej koncentracji produkcji i takiej efektywności, którą dziś widzi 
się tylko w eksploatacji zawałowej. 
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7. Wnioski 

Analiza możliwości zwiększenia efektywności technologii podsadzki hydraulicznej, 
przeprowadzona z perspektywy jej lOO-letniego rozwoju - jest pouczająca. Z tej perspektywy 
widać wyraźnie, że eksploatacja pokładów z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej pojawiła 
się w górnictwie gdy wybieranie z zawałem stropu było jedynym powszechnie przyjętym 
sposobem. Podsadzka wygrida konkurencję z tym monopolistą w „w wielkim stylu", 
wygr^a swą skutecznością w rozwiązywaniu problemów ówczesnych kopalń i swą eko-
nomiczną efektywnością. W ciągu kilkunastu lat pojawiły się (i występują nadal) kopalnie, 
które 100% swego wydobycia uzyskują z podsadzką hydrauliczną. W okresie 15 lat 
(1955-1975), z zastosowaniem tej podsadzki wydobywano na Górnym Śląsku tyle samo 
węgla co z zawałem, tj. około 30 do 60 min ton/rok (rys. 2). 

Nie jest więc prawdą, że technologia hydraulicznego podsadzania nie jest konku-
rencyjna w stosunku do dewastacyjnej technologii zawałowej - co dość często usiłują 
udowadniać przeciwnicy jej stosowania. Podsadzka hydrauliczna została wyrugowana 
z kopalń węgla głównie w latach 1975-1985, w okolicznościach wyjątkowych, gdy 
w szczytowej fazie proilościowej presji na wzrost wydobycia - funkcjonowanie praw 
ekonomiki było wyraźnie ograniczone, konieczność ochrony środowiska była ignorowana, 
a przenoszenie eksploatacji na coraz głębsze poziomy nabrało niebywałego tempa. 
Drastyczny spadek wydobycia z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej obserwowany 
w ostatnim dwudziestoleciu nie może być odczytywany jako dowód na jej niekonku-
rencyjność w stosunku do technologii zawałowej. 

Również występujący od roku 1975 wyraźny spadek koncentracji produkcji w ścianach 
podsadzkowych - w stosunku do zawałowych - nie jest dowodem na niekonkurencyjność 
eksploatacji z podsadzką hydrauliczną. Jest, owszem, dowodem na opóźnienie wystę-
pujące w rozwoju technologii, ale nie na jej „wrodzoną" niewydolność. Gdyby chociaż 
niewielki ułamek tego potencjału badawczo-rozwojowego, który był angażowany w rozwój 
technologii zawałowej - zost^ skierowany na poprawę sprawności podsadzki hydrauli-
cznej, luka między rozwojem procesu podsadzania wybranych przestrzeni a rozwojem 
procesów obudowy i urabiania - w ogóle by nie wystąpiła. Ten niewielki potencjał, 
który w kopalniach i zapleczu badawczym pracował nad rozwojem podsadzki, wystarczył 
jedynie aby ujawnić wyraźne możliwości zlikwidowania pojawiającej się luki, ale nie 
był w stanie zapobiec jej wystąppieniu w kopalniach. 

Przedstawiony przegląd rozwoju czterech podstawowych ogniw technologii podsadzki 
hydraulicznej: podsadzkowni, zasilania instalacji rurowych, rur i armatury do przesyłu 
podsadzki oraz podsadzania wyrobisk - wykaz^, że w żadnym z nich nie występują 
ograniczenia, które mogłyby skutecznie uniemożliwić wzrost koncentracji produkcji 
w przodkach podsadzkowych. Przeciwnie! We wszystkich ogniwach są wyraźne rezerwy 
i szanse rozwojowe. Ich wykorzystanie, jak to potwierdza doświadczenie przodujących 
kopalń, umożliwia uzyskiwanie w ścianach prowadzonych z podsadzką hydrauliczną 
wydobycia porównywalnego z tym, które uzyskuje się w ścianach zawałowych. 
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Jeżeli rezerwy i szanse technologii zostaną wykorzystane, wówczas w sprzyjających 
warunkach geologiczno-górniczych ściany podsadzkowe mogą osiągać wydobycie rzędu 
3,5-5,0 tys. ton/dobę, co w naszym górnictwie odpowiada koncentracji produkcji w naj-
lepszych ścianach zawjdowych. Przyczyną utrzymywania się średniej koncentracji produkcji 
w ścianach podsadzkowych w 1992 r. na poziomie 60% wskaźnika ścian zawałowych -
nie jest niewydolność któregoś z ogniw technologii podsadzki hydraulicznej. Tą przyczyną 
jest niepełne wykorzystanie aktualnych i potencjalnych możliwości podsadzki hydraulicznej 
powodowane głównie tradycjonalizmem, a często po prostu niewystarczającym zaintereso-
waniem inżynierów stanem i rozwojem omawianej technologii. 

Końcowe wnioski z przeglądu prawidłowości zaznaczających się w 100-letnim roz-
woju technologii podsadzki hydraulicznej, formułuję następująco: 

1. Podsadzka hydrauliczna nie ma na Górnym Śląsku alternatywy! Jeżeli rozwijane 
tu górnictwo nie ma popadać w coraz ostrzejszy konflikt z interesem lokalnych 
społeczności i samorządów, kopalnie powinny powrócić do szerokiego stosowania 
podsadzki hydraulicznej, która jest równocześnie technologią górniczą i technologią 
ochrony środowiska. Rozpatrując problem stosowania bądź rezygnacji ze stoso-
wania podsadzki hydraulicznej, musi być uwzględniona z najwyższą starannością 
nie tylko efektywność robót górniczych ale również wielorakie efekty zmniej-
szonych osiadań powierzchni, które ta technologia likwiduje w 90 -t- 89%. 

2. Gdy decyzje o zaniechaniu bądź staosowaniu podsadzki hydraulicznej będą po-
dejmowane w warunkach funkcjonowania praw ekonomiki i rygorów ochrony 
środowiska, wówczas zakres jej stosowania będzie się szybko rozszerzał prawdo-
podobnie również na tereny, dla których dotychczas nie wyznaczano filarów 
ochronnych. Najbliższe dziesięciolecie będzie więc okresem intensywnych prac 
nad usunięciem zaniedbań, które powstały w rozwoju technologii podsadzki 
hydraulicznej i równocześnie okresem wyraźnego „powrotu" tej technologii do ko-
palń. Leży to zarówno w interesie ochomy środowiska ludzi żyjących na Śląsku 
jak też w interesie kopalń, które tą drogą mają szansę podnieść swą efektywność 
i utrzymać polski węgiel na europejskim rynku. 

3. Podsadzka hydrauliczna „powracająca" do kopalń w latach dziewięćdziesiątych 
będzie się tym różnić od tej, którą masowo stosowano w latach 1955-1975, że 
nie będzie już podsadzką niemal wyłącznie piaskową i że ilość materiału wpro-
wadzanego do zrobów będzie dostosowywana do warunków i potrzeb. Odpady 
przeróbcze i kamień dołowy staną się dla kopalń podstawowym, tanim składnikiem 
materiału podsadzkowego, własnym lub dostarczanym przez „sąsiadów". Upo-
wszechni się też częścio o podsadzanie zrobów odpadami przemysłowymi, pyłami, 
popiołami itp. zwłaszcza gdy efekty ich lokowania na dole kopalń będą się 
sumować z efektami górniczymi, takimi jak: profilaktyka przeciwpożarowa, re-
konsolidacja zrobów, zmniejszenie ściśliwości zawału itp. 
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4. Podsadzka hydrauliczna lat dziewięćdziesiątych, funkcjonując w gómictwiewłą-
czonym do światowej gospodarki rynkowej, będzie musiała sprostać nie tylko 
tym wymaganiom, które wynikają z aktualnego rozwoju techniki górniczej w na-
szych kopalniach, ale również nowym wyzwaniom XXł wieku [41]. Najwięksi 
eksporterzy węgla kszt^tujący jego ceny na rynku światowym już dziś osiągają 
imponujące wyniki eksploatacyjne. Wystarczy przypomnieć, że średnie wydobycie 
przodków ścianowych w Australii kszt^tuje się na poziomie 5-6 tys. t/dobę, 
a średnie roczne wydobycie jednej ściany w USA w 1989 r, wyniosło 1,37 min. 
ton [46]. Jest to wyzwanie, które musi być brane pod uwagę przez całe nasze 
górnictwo a więc odnosi się również do technologii podsadzki hydraulicznej. 
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Mirosław Major 

Doświadczenia w stosowaniu wysoko wydajnego 
kompleksu ścianowego z perspektywy roku 

1. Podstawowe założenia wprowadzenia do produkcji 
wy sokowy daj nego kompleksu i problemy związane z realizacją 
przedsięwzięcia 

Poważna dyskusja wokół technicznej rekonstrukcji procesu produkcyjnego Kopalni „Sta-
szic" rozpoczęła się w niej na początku 1990 roku. W okresie tynri nie mówiło się jeszcze 
w kraju o potrzebie dokonania poważnego przeobrażenia polskiego górnictwa. Z obserwacji 
jednak osiąganycłi wyników w zakresie koncentracji wydobycia i wydajności w górnictwie 
światowym wyciągnięto ważny wniosek, że jedynym warunkiem utrzymania się górnictwa 
polskiego na światowym rynku węglowym jest odważne przekroczenie tworzącej się przepaści 
technologicznej dzielącej nas od przodujących w górnictwie krajów świata. Wiadomo było, 
że restrukturyzacja kopalni musi iść w wielu kierunkach jednak jako podstawowy czynnik 
ekonomicznej efektywności uznano koncentrację wydobycia w przodku wybieikowym której 
znaczny, wielokrotny wzrost może być najważniejszym źródłem ekonomicznej efektywności. 
Dla obrazowego przedstawienia problemu można porównać dwa modele kopalni - z jednej 
strony model większej śląskiej kopalni o wydobyciu około 15000 t/d, zatrudnieniu rzędu 8000 
pracowników, wyposażonej w 5 szybów z bogatą infrastrukturą powierzchniową i dołową, 
dwa poziomy wydobywcze, 10 oddziałów produkcyjnych i kilkadziesiąt pomocniczych i fun-
kcyjnych, i ponad 200 km wyrobisk do utrzymania, z drugiej strony model Kopalni często 
spotykanej w górnictwie amerykańskim, australijskim a coraz częściej w zachodnioeuropej-
skim - w porównywalnych warunkach górniczo-geologicznych, a więc kopalni o wydobyciu 
15000 t/d przy zatrudnieniu 300 - 500 pracowników, wyposażonej w 2 szyby o maksymalnie 
uproszczonej aczkolwiek funkcjonalnej infrastrukturze powierzchni i dołu, jeden poziom 
wydobywczy z jedną lub, co najwyżej, dwoma ścianami. 

Można się zgodzić, że żadnej z istniejących polskich kopalń nie da się podciągnąć 
do modelu wzorcowego, ale każda droga przybliżająca je choć w niewielkim stopniu 
do niego jest drogą ku ekonomicznej efektywności. 
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Bogate doświadczenia kopalni w zakresie utrzymywania koncentracji produkcji na najwyż-
szym krajowym poziomie pozwoliły na stwierdzenie, że podstawowym warunkiem osiągnięcia 
na tym polu spektakularnych efektów jest zastosowanie w procesie produkcyjnym maszyn 
i urządzeń najnowszej generacji pocłiodzących z importu. Wysoki koszt tych urządzeń, brak 
wiary w możliwość osiągnięcia deklarowanych efektów i często brak zrozumienia problemu 
części decydentów, nie tylko w centralnych ośrodkach decyzyjnych, ale także na terenie 
kopalni gdzie również pewna część kadry technicznej i zaJogi wykazywała początkowo duż^ 
rezerwę w ocenie zamienionego przedsięwzięcia sprawiło, że sam proces przygotowawczy 
do podjęcia ostatecznej decyzji był bardzo długi. Dokonano szeregu opracowań analitycznych 
uzasadniających celowość zakupu i zorganizowano wiele prelekcji dla kadry technicznej 
kopalnii załogi na temat osiągnięć światowego górnictwa bo wiadomobyło, że dla osiągnięcia 
sukcesu w tej ważnej sprawie niezbędne było zburzenie pewnej bariery psychologicznej 
i przeobrażenie mentalności u wszystkich, którzy mają brać udział w przedsięwzięciu. 

Od samego początku wiązano też problem zakupu kompleksu dla kopalni z otrzy-
maniem dokumentacji licencyjnych na produkcję elementów Kompleksu przez polskie 
fabryki maszyn górniczych. 

Równolegle czyniono wielokierunkowe poszukiwania sposobu finansowania kosztow-
nego 10 min. dolarów) zakupu wybranego z wielu ofert kompleksu. W końcu 
uzyskano korzystny kredyt z Banku Londyńskiego za pośrednictwem Przedsiębiorstwa 
Eksportu i Importu „KOPEX", który spłacony ma być w ciągu trzech lat. 

Uruchomiony w dn, 12.XIL199łr wysokowydajny kompleks ścianowy o zakładanym 
wydobyciu 6 - 8 t/d składa się z kombajnu Elektra 550 firmy Anderson-longwall, 
przenośnika ścianowego i przenośnika podścianowego firmy Meco. Obudowę ściany sta-
nowiła obudowa Glinik 13-26 wraz z systemem elektrohydraulicznego sterowania, na 
licencji firmy Meco. Tej samej firmy była sekcja obudowy na skrzyżowaniu ściany 
z chodnikiem. Kompleks uruchomiony został w oddz. KG-1 na poz. 500 m w pokł, 352. 

2. Warunki górniczo-geologiczne w ścianie 1002 w pokł. 352 

Pokład 352 w polu L, w którym zlokalizowano wysokowydajny kompleks ścianowy, 
posiada grubość 1,7-2,15 m z lokalnym występowaniem przerostu łupkowego o gru-
bości do 0,1 m. 

W stropie bezpośrednim pokładu występuje łupek ilasty o grubości 0,6-13,5 m 
lokalnie zaś występuje warstwa piaskowca o grubości do 10 m. W spągu pokładu 
występują łupki ilaste i piaszczyste z wkładkami piaskowca. Upad pokładu w kierunku 
południowym pod kątem 30-70. 

Zaleganie pokładu 352 w polu L jest regularne, jednak występujące w linii wybiegu 
ściany 1002 przegięcia i pofałdowania powodowały, że warunki w jakich pracował 
kompleks były trudne tym bardziej, że na wybiegu ściany ujawniły się niespodziewanie 
duże zaburzenia tektoniczne. Przed rozpoczęciem wybierania ściany 1002 na jej wybiegu 
stwierdzono na chodniku nadścianowym 3'L w odl. 440 m od rozcinki ściany 
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występowanie 3 uskoków zrzucających o amplitudach 0,3 m, 1,20 m i 0,35 m i w 
odl. 120m od końca ściany uskok wynoszący o amplitudzie 1,2 m. W trakcie wybierania 
ściany tektonika okazała się jednak bardziej skomplikowana. Napotkane uskoki 
charakteryzowały się przeciwnymi zrzutami o wielkości do 3,7 m. Pokład 352 w polu 
L jest zaliczony do pokładów niemetanowych zaś pole eksploatacyjne zaliczone jest 
do II kat. zagrożenia metanowego. Węgiel pokładu 352 zaliczony jest do kl. B zagrożenia 
pyłowego i do pokładów bardzo silnie skłonnych do samozapalenia (Szaf = 178). 

Ściana 1002 na całym swym wybiegu prowadzona była w filarze ochronnym dla 
dworca towarowego PKP Katowice-Muchowiec gdzie poza torowiskiem z ważniejszych 
obiektów nad polem eksploatacyjnym śc. zlokalizowane są: hala wagonowni i budynek 
administracyjno-socjalny oraz acetylenownia z wytwornicami i zbiornikami acetylenu. 
Wymienione obiekty zaliczone zostały do 2 i 3 kategorii odporności. 

3. Okres przygotowawczy do uruchomienia ściany 

Kontrakt na dostawę maszyn i urządzeń wysokowydajnego kompleksu podpisany 
zost^ w marcu 199Ir. Urządzenia wchodzące w skład kompleksu wystawione były jako 
wspólna ekspozycja FMUiG „Glinik"i firmy „MECO" na organizowanej w Katowicach 
od 14 - 18.IX.1991r wystawie Simex-91 po czym przekazane zostały kopalni „Staszic". 

Przed opuszczeniem elementów kompleksu do ściany 1002 został on zamontowany 
na powierzchni Zakładu Głównego gdzie przez okres 3 tygodni przeprowadzono szcze-
gółowe szkolenie załogi w zakresie obsługi i zasad eksploatacji wszystkich urządzeń 
wchodzących w jego skład. 
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Część załogi i osób dozoru ruchu oddziałów przewidzianych do obsługi kompleksu 
miała możliwość przejścia szkolenia praktycznego w kopalniach brytyjskich gdzie pra-
cowały podobne urządzenia. 

Równocześnie przygotowywano drogi oddziałowe do bezkolizyjnego transportowania 
wielkogabarytowych elementów kompleksu. Montaż urządzeń w ścianie rozpoczęto w po-
łowie października, a uruchomiono ścianę 12 grudnia 1991r. 

4. Przebieg eksploatacji 

Ściana 1002 o długości 272 m i wysokości 1,8-2,2 m miała na swym liczącym 
1250 m wybiegu kilka charakterystycznych etapów, w których eksploatacja odbywała 
się z pewnymi uwarunkowaniami. Ze względu na eksploatację w filarze ochronnym 
dworca towarowego PKP Katowice-Muchowiec Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach 
ograniczył postęp ściany do 175 m/mies. Ustalenie takiego postępu nastąpiło po uzgod-
nieniach pomiędzy Kopalnią, DOKP, OUG w oparciu o specjalistyczne opracowania 
Głównego Instytutu Górnictwa i Politechniki Śląskiej. Określono też szczegółowe przejście 
frontu ściany pod obiektem wagonowni. Obiekt ten przed rozpoczęciem wybierania 
ściany był zabezpieczony zgodnie z opracowaną na tę okohczność ekspertyzą GIG. 

W odległości 80 m przed wagonownią i 80 m po przejściu pod nią ściana miała 
ograniczony postęp - 120 m/mies. Natomiast na odcinku 100 m wybierania bezpośrednio 
pod tym obiektem - 90 m/mies. Poza tym na ograniczenie postępu ściany wpływ miały 
dwie strefy uskokowe występujące na jej wybiegu. 

Pierwszy etap wybierania ściany to okres od jej uruchomienia do końca marca kiedy 
ściana weszła w strefę zaburzeń tektonicznych. W okresie rozruchu ściany w przeciągu 
12 dni grudnia 1991 roku uzyskano postęp 39 m i wydobycie dobowe śr. 3016 ton 
przy wydajności ścianowej 87 t/rdn. Już w styczniu wydobycie wzrosło do 4800 l/d 
przy wydajności 105,2 t/rdn. Najlepszy wynik dołx)wy uzyskano 30.1.92r. 

W ciągu 3 pełnych zmian i 1/4 czasu czwartej zmiany wykonano 14 skrawów 
i wydobyto 8400 ton przy wydajności 200 t/rdn. Dalszy wzrost średniomiesięcznego 
wydobycia osiągnięto w lutym - 5600 t/d przy wydajności 111,3 t/rdn. W marcu nastąpił 
spadek wydobycia do śr. 4322 t/d. 

Na początku i na końcu tego miesiąca przekroczono kilkakrotnie wydobycie 6000 
t/d jednak w środkowej części miesiąca ujawniło się stosunkowo dużo usterek Kombajnu 
ścianowego i wystąpiła największa w całym okresie ilość awarii. 

Drugi etap to przechodzenie na odcinku wybiegu ok. 110 m pierwszej strefy 
zaburzonej tektonicznie. Napotkane uskoki charakteryzowały się przeciwnymi zrzutami 
o amplitudzie do 3,7 m i płaskim przebiegu co było powodem m.in. powstania obwału 
w ścianie. Przez strefę tę ściana przechodziła od końca marca do połowy maja. 

Napotkany zakres zaburzenia nie miał dotychczas precedensu w historii kopalni, 
a uzyskane mimo to stosunkowo wysokie wyniki produkcyjne świadczą, że urządzenia 
ścianowe kompleksu sprawdziły się w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. 
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W kwietniu wydobycie ściany wynosiło 4350 t/d przy wydajności ścianowej 78,9 t/rdn, 
natomiast w maju 3960 l/d przy wydajności ściangwej 125,2 t/rdn. 

Od połowy maja ściana weszła w trzeci etap wybierania pod obiektem hali wagonowni. 
W okresie tym - do końca lipca - postęp ściany był ograniczony. W czerwcu przy postępie 
90 m/mies uzyskano wydobycie 3350 t/d i wydajność 120,3 t/rdn, natomiast w lipcu przy 
postępie 130 m/mies wydobyto 4920 l/d, a wydajność osiągnięto w wysokości 154,7 t/rdn. 

Kolejny etap wybierania ściany to miesiące sierpień i wrzesień - po przejściu 
ograniczeń ze względu na obiekt wagonowni do momentu rozpoczęcia się kolejnej strefy 
uskokowej i fazy zakończenia ściany. W miesiącach tycłi uzyskano odpowiednio: 

wydobycie 4350 t/d i 5770 t/d 
wydajność 167,2 t/rdn i 152,4 t/rdn. 

przy czym w sierpniu ściana pracowała wyłącznie na 3 zmiany. 
Od początku października ściana weszła w drugą strefę uskokową, która występowała 

do momentu zakończenia ściany w listopadzie. Październik zamknięto wydobyciem 3620 
t/d przy wydajności 112,2t/rdn. 

W listopadzie rozpoczęto przygotowywanie ściany do likwidacji. W okresie od stycznia 
do października 1992r (ciągnięto w ścianie wydobycie śr. 4682t/d przy wydajności śr. 120,14 
t/rdn. Orientacyjny, wstępny jednostkowy koszt produkcji wyniósł około 50000 zł/t w tym 
amortyzacja 38900 zł/t (krótki 4 letni okres rozliczania amortyzacji). W tym samym okresie 
najlepsza z pozostałycłi w kopalni zmecłianizowanycłi ścian zawałowych tj. śc.503 w pokła-
dzie 407/1 o długości 205 m i wysokości 2,33 m wyposażona w krajowe zamortyzowane 
urządzenia uzyskała wydobycie śr. 1831 t/d i wydajność śr 47,3 t/rdn. 

Orientacyjny jednostkowy koszt produkcji wyniósł ok, 25400 zł/t w tym amor-
tyzacja 1755 zł/t. 

5. Ocena pracy urządzeń wchodzących w skład kompleksu 

Eksploatacja urządzeń zainstalowanych w śc. 1002 potwierdziła trafność doboru tego 
wyposażenia. Jedyny element na drodze urobku ze ściany do szybu wydobywczego-polski 
przenośnik taśmowy Gwarek-1200 był powodem pierwszych zatorów i trzeba było zwiększyć 
szybkość taśmy do 3,15 m/sek. Zastosowany w ścianie kompleks stanowi w zasadzie bezawa-
ryjny zespół urządzeń z^ewniających dużą zdolność produkcyjną i j^ynność ruchu przy 
wysokim komforcie pracy i zapewnieniu optymalnych warunków bezpieczeństwa pracy. Przez 
okres 6 miesięcy wdrożenia kompleksu był on obsługiwany przez inżynierów serwisowych 
ze strony producentów. 

Najbardziej awaryjnym elementem kompleksu okazał się kombajn Elektra 550. 
Awaryjność wynikała z pewnych niedociągnięć montażowych, braku doświadczenia 
pracowników polskich obsługujących kombajn, a przede wszystkim pracy kombajnu 
na granicy lub powyżej granicy obciążeń. 

Zbyt wysoka moc kombajnu w stosunku do napięcia zasilania powodowała częste 
przegrzania toru prądowego, wyłączników, zabezpieczeń. W okresie 6-ciu miesięcy firma 
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wymieniła wszystkie awaryjne czy niewłaściwie dobrane elementy i praktycznie po 
15 czerwca awaryjność zmniejszyła się do minimum. 

Kombajn ten wykazuje bardzo wysoką dyspozycyjność wynoszącą 96%. Dla porów-
nania w sąsiedniej ścianie 1001 na porównywalnym jej wybiegu wymieniono w kom-
bajnie KWB-3RNU 6 razy głowicę kombajnu i 12 razy organ urabiający - te elementy 
kombajnu Elektra-550 przeszły bezawaryjnie cały wybieg śc. 1002. Spawania wymagał 
jedynie organ urabiający w wyniku przecłiodzenia przez strefę uskokową i urabianiea 
skały płonej, w tym także piaskowca. Obudowa licencyjna Glinik ze sterowaniem 
elektrołiydraulicznym zapewniła szybkie, automatyczne przesuwanie obudowy w ślad za 
szybkim posuwem kombajnu. Wyposażenie jej w dodatkowe siłowniki korekcyjne i pod-
noszenia sekcji pozwalało na korzystanie z dużego komfortu pracy. 

Na całym wybiegu ściany nie stwierdzono żadnego wycieku w układzie łiydraulicznym 
ani pęknięć przewodów wysokociśnieniowych. Nie wymieniono też żadnego elementu 
podczas gdy w sąsiedniej ścianie 1001 na jej wybiegu wymieniono prawie wszystkie 
stojaki obudowy Glinik 08-22, a na bieżąco występowały problemy ze szczelnością 
układu łiydraulicznego. 

Sekcja obudowy na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem pracowała bezawaryjnie 
zapewniając ł>ezpieczenstwo pracy w rejonie skrzyżowania i płynność przekładki napędu 
przenośnika ścianowego i przenośnika podścianowego, nawet w przypadku miękkiego, 
rozluźnionego spągu. 

Przenośnik ścianowy Meco wraz z ramą krzyżową pracował bezawaryjnie 
zapewniając wysoką wydajność rzędu 1500 t/h. W przenośniku wystąpiły już 
na początku wybiegu ściany pęknięcia blachy w jego korytach. Była to jednak 
wada technologiczna w trakcie produkcji i firma zapewniła nową dostawę całego 
kompletu koryt. Cały wybieg ściany przenośnik przepracował jednak na korytach 
wadliwych bez ich wymiany. Na wybiegu sąsiedniej ściany 1001 w polskim 
przenośniku Rybnik 80 wymieniono natomiast praktycznie wszystkie rynny, 
niektóre parokrotnie oraz łańcuch przenośnika ze zgrzebłami. 
Przenośnik podścianowy wraz z zespołem przesypowym Matylda również 
pracował praktycznie bezawaryjnie. Wymieniono wprawdzie łańcuch przenośnika 
jednak dokonała to firma w ramach gwarancji; gdyż łańcuch ten był źle dobrany. 

W sumie urządzenia kompleksu spełniły oczekiwania i na podstawie jego prawie 
rocznej pracy na wybiegu 1250 m ściany 1002 w trudnych warunkach górniczo-
geologicznych można stwierdzić, że w warunkach optymalnych kompleks ten może 
regularnie dawać założone wydobycie rzędu 6-8 tyś. t/dobę pod warunkiem jednak 
podniesienia napięcia zasilania kombajnu. 

Osiąganie wyższego wydobycia warunkowane musi być zwiększeniem mocy kombajnu 
i przenośnika i stosowaniem napięcia zasilania 3300 Volt. Taki kombajn - Electra 1000 
- kopalnia zakupiła dla następnej wysokowydajnej ściany w pokładzie 352 w polu L, 
uruchomionej w styczniu 1993r. 
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6. Ocena doświadczeń górniczych 

Ściana 1002 w pokł. 352 była poligonem doświadczalnym pozwalającym na obserwację 
t 

i badanie różnorodnych zjawisk zachodzących w górotworze w warunkach szybko postępują-
cego frontu. Zjawiska te są przedmiotem zainteresowania wielu zesprfów specjalistycznych 
Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Śląskiej i Akademii Gómiczo-Hutniczej w Kra-
kowie i z pewnością ich obserwacje, w trakcie i po wybraniu większych płaszczyzn pokładu 
kolejnymi ścianami, stanowić będą cenny materiałów do badań teoretycznych. 

Dziś można powiedzieć, że np. szybki postęp ściany pod chronionymi obiektami 
dworca towarowego PKP Katowice-Muchowiec, częściowo ograniczony pod czułym 
obiektem wagonowni-nie spowodow^ skutków przekraczających odkształcenia wynikające 
z tradycyjnych postępów frontów eksploatacyjnych, choć szybkość ujawniania się wpły-
wów na powierzchni była o wiele większa w porównaniu z ujawnieniem się wpływów 
eksploatacji tradycyjnej. Eksploatację zakończono przy zachowaniu funkcjonalności chro-
nionych obiektów, a powstałe szkody są na bieżąco usuwane. Jeżeli chodzi o zagrożenia 
naturalne to w śc. 1002 występowało jedynie zagrożenie pożarowe. Obserwacje zjawisk 
związanych z tym zagrożeniem prowadził zespół specjahstyczny GIG. 

Stwierdzono, że węgiel śc. 1002 charakteryzuje się dużą skłonnością do samozapalenia 
a okres inkubacji określono na 26 dni. W tej sytuacji duży postęp ściany i system 
przewietrzania na U wzdłuż calizny węglowej pozwolił uniknąć zagrożenia pożarowego 
mimo pozostawienia w zrobach niewybranego pasa węgla izolującego śc. 1002 od zrobów 
śc, 1001. W trakcie wybierania ściany zaobserwowano dużą zmienność stężenia tlenku 
węgla w powietrzu wypływającym ze ściany w zależności od pracy kombajnu. Analiza 
zjawiska pozwoliła na stwierdzenie, że główną jego przyczyną jest samorzutny proces 
wzmożonego utleniania urabianego węgła tlenem zawartym w powietrzu kopalnianym. 

7. Wnioski 

Eksploatacja urządzeń wysokowydajnego kompleksu ścianowego w śc. 1002 
potwierdziła słuszność wyboru kierunku restrukturyzacji kopalni. Kolejne ściany 
z elementami kompleksu, lub w miarę możliwości z pełnymi kompleksami będą 
uruchamiane w innych pokładach i warunkach górniczo-geologicznych. 
Stwierdzono, że uzyskiwanie znacznego wydobycia ze ściany - powyżej 6000 
t/d wymaga zainstalowania większych mocy, a to z kolei warunkowane jest 
zwiększeniem napięcia zasilania powyżej 1000 Volt. 

Powodzenie restrukturyzacji polskiego górnictwa zależeć będzie, w dużej mierze, od 
podjęcia i rozszerzenia przez polski przemysł maszynowy licencyjnej produkcji maszyn 
i urządzeń gómiczych najnowszej generacji, zapewniających wielokrotnie wyższą wy-
dajnośćw stosunku do urządzeń stosowanych w polskich kopalniach. 
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Jan Materzok 

Roczne doświadczenia w zakresie stosowania 
kompleksu ścianowego C-3 w pokładzie 417 
w KWK „Marcel" 

1. Wprowadzenie 

Dokonujące się w ostatnim okresie czasu przekształcenia w gospodarce kraju nie 
omijają górnictwa węgla kamiennego. Wymogi stawiane polskiemu górnictwu przez 
gospodarkę rynkową niejako ukierunkowują restrukturyzację tej branży przemysłowej, 
a w szczególności podstawowych jej zakładów tj. kopalń. 

Podjęte działania mają na celu: 
osiągnięcie rentowności górnictwa, 
zapewnienie konkurencyjności polskiego węgla na rynku światowym, 
stworzenie warunków do rekonstrukcji kopalń tj. prowadzenia inwestycji 
odtworzeniowych i modernizacyjnych. 

Działania, o których mowa, mające swą podstawę w marketingu stymulującym, 
w zależności od potrzeb rynku produkcję węgla pod względem jego parametrów i ilości, 
oł>ejmują przekształcenia w zakresie: 

technicznego wyposażenia zakładów, 
organizacji pracy w szerokim sensie, 
sposobu zarządzania potencjałem ludzkim z założeniem stosowania właściwej 
motywacji pracy oraz doboru kadry. 

Sprawą zasadniczą jest w pierwszej kolejności obniżenie kosztów produkcji węgla. 
Celowi temu ma służyć: 

koncentracja wydobycia, 
ograniczenie poziomów wydobywczych, 
uproszczenie rejonów wentylacyjnych. 

Zorganizowanie i uruchomieijie w 1991 roku wysokowydajnego kompleksu ściano-
wego w pokładzie 417 jest jednym z pierwszych przedsięwzięć kopalni „Marcel" 
w kierunku przedmiotowych działań. Szczegółowo zamierzenie to zostało zaprezentowane 
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w Szkole Eksploatacji Podziemnej 1992 i opisane w materiałach wyżej wymienionej 
Szkoły (Sympozja i Konferencje, wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków 1992). 

Dla przypomnienia - temat dotyczy wprowadzenia nowoczesnego systemu wydo-
bywczego o wydajności powyżej 3,5 tys. ton na dol>ę przez zastosowanie wysokowy-
dajnych maszyn i urządzeń produkcji krajowej jak i zagranicznej, gwarantujących wysoki 
stopień bezpieczeństwa załogi i pracowników obsługi. 

System zastosowany zost^ do eksploatacji pokładu 417 w rejonie C na poziomie 
400 do 600 m, w którym zalega 8 min ton węgla przy miąższości 2,3 do 4,45 m. 
Pokład wybierany jest trzema kolejnymi ścianami o długości po 207 m każda i o 
wybiegach 1250 m, 1150 m i 870 m. 

Kompleks ścianowy przezbrajany będzie do kolejnych ścian z zachowaniem tych 
samych maszyn i urządzeń. 

Początkowe wyposażenie w maszyny i urządzenia: 

a) maszyny i urządzenia ścianowe: 
kombajn KGS-440/2BPH wykonany jako prototyp z zastosowaniem silników 
elektrycznych o mocy 190 kW i organów urabiających o średnicy 2200 mm, 
obudowa zmechanizowana FAZOS-22/44-Oz wraz ze sterowaniem pilotowym 
firmy Tiefenbach wykonana jako prototyp, 
zgrzebłowy przenośnik ścianowy PF-4/932 o wydajności szczytowej 800 t/h -
producent WESTFALIA - LTNEN (RFN), 

b) urządzenia odstawy: 
zgrzebłowy przenośnik podścianowy PF-2/832, o wydajności szczytowej 1000 
t/h - producent WESTFALIA - LTNEN (RFN), 
przenośniki taśmowe GWAREK-1000 o wydajności 420 - 780 t/h - producent 
PIOMA - Piotrków Trybunalski, 

c) pozost^e urządzenia: 
kolejka szynowa spągowa typu KS-650/100, do transportu materiałów i jazdy 
ludzi firmy BECKER-PIOMA - produkcja niemiecko - polska, 
kruszarka DLB-1000 K-V - producent BRIEDEN RFN, 
zestaw trzech pomp EHP-3K 125/50 - producent HAUHINCO RFN, 
osprzęt elektryczny krajowy. 

2. Ocena praktycznych doświadczeń zwiazanych z pracą kompleksu 

2.1. Rzeczywiste warunki gorniczo - geologiczne w porównaniu 
z przewidywanymi dla ściany C-3 w pokładzie 417 

Zalegający w Niecce Chwałowickiej pokład 417 z do tej pory prowadzonej eksplo-
atacji w poz. 200-400 m został rozpoznany jako pokład o stałej miąższości i zaleganiu, 

294 Tom I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

niewielkim zapopieleniu. Miąższość w tych rejonach waha się od 3,80 do 4,20 m wraz 
z występującymi przerostami węgla z łupkiem w ilości do 15%. 

Rejon projektowanej ściany C-3 byl rozpoznany robotami wiertniczymi z pokładu 
415/2 i dawał w miarę optymistyczny obraz złoża. Jedynie w rejonie Nasunięcia Mi-
chałkowickiego miąższość pokładu spadła do 1,30 m. Wraz z rozpoczęciem rol)ót 
przygotowawczych odsłaniała się zmienność złoża. 

Spodziewana miąższość pokładu w granicach 4 m potwierdziła się jedynie na ok. 
30% powierzchni projektowanej ściany i to w końcowym odcinku jej wybiegu. Na od-
cinku ok, 300 m od dowierzchni grubość pokładu wahała się od 2,10 do 2,90 m. 

W chodniku C-3 stwierdzono dwa uskoki o zrzutach 1,0 i 0,6 m, które jednak nie 
zostały potwierdzone w chodniku C-2. 

Już w czasie eksploatacji ściany, z rejonu wyżej wymienionych uskoków, diagonalnie 
do frontu ścianowego przesuwała się strefa uskoków o charakterze synsedymentacyjnym 
na odcinku 100 m postępu ściany, o zrzucie do 1,60 m, co powodowało konieczność 
urabiania zwięzłych mułowców i piaskowców ze spągu pokładu. 

Dodatkowo na małą miąższość i trudną tektonikę nałożyły się trudne warunki stropowe 
w postaci łupku laminowanego węglem, który przy urabianiu calizny węglowej powodował 
niebezpieczne opady stropu do wysokości ok. 2,0 m nad obudową. Zapopielenie węgla 
waha się od 7 do 50%. Są to węgle energetyczne typu 32 i 33. 

2.2. Kombajn ścianowy 

Początkowo mając na uwadze koszty oraz preferencje własnego przemysłu, zastoso-
wano przygotowany dla kopalni „Marcel" przez Fabrykę Maszyn Górniczych FAMUR 
kombajn KGS-440/2BPH z organami o średnicy 2200 mm firmy KRUMMENAUER. 
W związku z występującymi na począdtu wybiegu ściany C-3 uskokami (przy wskaźniku 
zwięzłości „ f dla skał stropowych 3,8, spągowych 4,1 i przerostów 2,0-3,2) kombajn 
ten wykazał się bardzo dużą awaryjnością przy małej sile pociągowej. 

Wpłynęło to na podjęcie decyzji o jego wymianie na kombajn EDW-300L produkcji 
niemieckiej firmy EICKHOFF, co nastąpiło po trzech miesiącach biegu ściany tj. 
na przełomie 1991 i 1992 roku. 

Kombajn EDW-300L jest kombajnem dwubębnowym, pracującym w systemie bez-
cięgnowym Eicotrack. Ciągnik kombajnu umożliwia automatyczną regulację prędkości 
posuwu, w zależności od ciśnienia panującego w układzie oraz olx;iążenia silnika 
elektrycznego, a tym samym od oporów ruchu kombajnu. 

Kombajn EDW-300L wyposażony został w te same organy urabiające globoidalne 
firmy KRUMMENAUER, które pracowały z kombajnem KGS-440/2BPH. Organy te 
posiadają dysze zraszające pod nożami urabiającymi oraz umieszczone na płatach dysze 
inżektorowe umożliwiające bardzo skuteczne wychwytywanie cząstek pyłu węglowego 
w miejscu jego wytwarzania. 

Dane techniczne kombajnu: 
wysokość urabiania 4300 mm 
głęt>okość zabioru 630 mm 
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zagłębienie w spąg 505 mm 
średnica organów urabiających 2200 mm 

^ liczba obrotów organu 23 obr/min 
prędkość skrawania 2,6 m/s 
rodzaj noży styczne 
prędkość posuwu 0-5,3 m/min 
siła pociągowa maks. 642 kN 
moc zainstalowanego silnika 300 kW 

>- napięcie znamionowe 1000 V 
prędkość obrotowa silnika 1470 obr/min 
długość kombajnu (przy poziomo ułożonych 
ramionach - pomiędzy osiami organów) 10326 mm 
wysokość kombajnu 1663 mm 

y^ masa kombajnu (z organami) 41820 kg 

Układ wodny: 
>- agregat pompowy ZW-50 

wydajność pompy 350 l/min 
ciśnienie 2,5 MPa 

Układ hydrauliczny podnoszenia organu: 
wydajność pomp „Bosch" 22 l/min 
ciśnienie robocze 20 MPa 

Układ hydrauliczny smarowania ramienia: 
wydajność pompy zębatej 

• ^ » • A 

23 l/min 

W trakcie eksploatacji kombajn objawił swoje zalety wynikające z zastosowania tzw. 
Eicomatu - urządzenia regulującego automatycznie wielkość posuwu w zależności od 
urabialntóci calizny, co praktycznie pozwała na jego pracę w każdych warunkach. 

Wadą kombajnu jest nadmierne zużycie oleju między innymi na skutek tworzenia 
się częstych nieszczelności i spowodowanych nimi wyciekami. 

W warunkach będącej do dyspozycji wodnej instalacji zasilającej z jej parametrami, 
nie zdały egzaminu dysze zraszające na organach urabiających w związku z ich syste-
matycznym zatykaniem się (zbyt mały przekrój). 

2.3. Przenośniki i urzadzenia odstawy urobku 

Przenośnik ścianowy PF-41932 

Przenośnik ścianowy PF-4 jest wysokowydajnym przenośnikiem zgrzebłowym dwu-
łańcuchowym posiadającym dwa napędy. 

Napęd dolny wysypowy wyposażony jest w boczny wysyp, który pozwala na bez-
kolizyjną wsp<Mpracę przenośnika ścianowego z podścianowym. Górny napęd pozwala 
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na urabianie górnym organem kombajnu w chodniku nadścianowym bezwnękowo. Rynny 
przenośnika są zakryte tzn. posiadają od spodu tzw. płytę denną, uniemożliwiającą 
podsadzanie przenośnika urobkiem w czasie przekładki przenośnika. Co piąta rynna 
posiada „szufladę" rewizyjną, pozwalającą na kontrolę dolnego łańcucłia przenośnika. 

Dane tecłiniczne przenośnika: 
wydajność przenośnika 800 t/łi 
długość przenośnika 211 m 
prędkość łańcucha <t» 30 x 108 1,09 m/s 
moc napędu 2 x 160 kW 
typ przekładni (chłodzona cieczą) - kątowa, 
i = 33 silniki dwubiegowe chłodzone cieczą 

o prędkościach 738/1475 obr/min (produkcji 
Brauer-Motoren RFN) 
napięcie znamionowe 1000 V 
wysokość profilu rynny (wraz z ostrogą) 330 mm 
szerokość rynny 932 mm 
długość rynny 1500 mm 
grubość blachy ślizgowej 40 mm 
grubość blachy dennej 25 mm 
masa rynny 1480 kg 
nośność złącza pomiędzy rynnami 3000 kN 

Zaletami przenośnika są: 
prosta konstrukcja pdączeń rynien trasy, związany z tym szybki jej montaż 
i demontaż, 
wyposażenie w hydrauliczne urządzenie do spinania łańcucha przenośnika 
i regulacji jego naciągu, 
podwójna prędkość biegu łańcucha - wolny (rozruchowy) i szybki, ułatwiająca 
uruchomienie przenośnika. 

W trakcie eksploatacji zaszła konieczność wymiany początkowo zainstalowanego 
łańcucha z <(> 26 na <}> 30 mm oraz zgrzebeł o mocniejszej konstrukcji, co miało związek 
z występującymi zaburzeniami (uskokami). Z tych samych powodów przekonstruowaniu 
poddano odkładnię na napędzie wysypowym. 

Nadmiernemu zużyciu ulegają górne prowadzenia łańcucha zgrzebłowego w napędzie 
zwrotnym oraz rynnie dołącznej napędu przedniego. 

Przenośnik podścianowy PF-2/832 

Pr7enośnik podścianowy ściśle współpracuje z przenośnikiem ścianowym. Jego zwro-
tnia znajduje się pod napędem yysypowym przenośnika PF-4 i jest z nią prfączona. 
W momencie przebudowy napędu cała trasa przenośnika podścianowego przemieszcza 
się o wielkość zabioru kombajnu, tj. o 0,6 m. Przenośnik od połowy swojej długości 
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jest uniesiony do góry i oparty na dwóch zespołach jezdnych, które pozwalają na łatwe 
przemieszczanie przenośnika wzdłuż chodnika. Zespoły jezdne poruszają się po trasie 
wykonanej z profili ceownika składającej się z łatwo demontowanych elementów uło-
żonych na spągu chodnika. 

Zespoły jezdne są tak skonstruowane, że umożliwiają współpracę ze zwrotnią oraz 
odcinldem 15-metrowym trasy przenośnika taśmowego GWAREK-1000. Korpus napędu 
pozwala na napięcie łańcucha poprzez jego hydrauliczne zsuwanie do 400 mm. Prze-
budowę przenośnika umożliwiają dwa hydrauliczne siłowniki zabudowane na kruszarce. 

Dane techniczne przenośnika: 
wydajność przenośnika 1000 t/h 
długość przenośnika 35 m 
prędkość łańcucha <[» 26 x 92 1,29 m/s 
moc napędu 110 kW 
typ przekładni (chłodzona cieczą) - kątowa i = 28 
silnik cłiłodzony cieczą o prędkości obrotowej 1470 obr/min 
napięcie znamionowe silnika 1000 V 

Dane dotyczące trasy przenośnika: 
wysokość profilu rynny 231 mm 
szerokość rynny 832 mm 
długość rynny 1500 mm 
masa rynny 565 kg 
grubość blachy ślizgowej 25 mm 
grubość blachy dennej 20 mm 
kąt uniesienia trasy przenośnika 12 
wysokość zespołu jezdnego od 1,5 do 2 m 

Uwagi: 
Na skutek dużych odstępów pomiędzy zgrzeWami łańcucha 
do nadmiernego wycierania blach dennych na rynnach profilowych. 
Niedopracowana konstrukcja przesypu z PF-2 na przenośnik taśmowy oraz 
stosunkowo duża częstotliwość przebudowy stacji zwrotnej przenośnika taśmowego 
c o l 3 - 1 5 m - krótkimi odcinkami. 

Kruszarka DLB-1000 

Na trasie przenośnika podścianowego zabudowana jest kruszaika tworząc z nim 
jeden ciąg. Posiada ona wał z przykręcanymi, wymiennymi elementami (bijakami), 
wykonanymi z węglików spiekanych. Duża energia kinetyczna zgromadzona w wale 
kruszącym oraz kole pasowym pozwala na łatwe kruszenie dużych kęsów skały płonnej. 
W wale kruszącym znajduje się kanał połączony z dyszami zraszającymi, co pozwala 
na efektywne zwalczanie zapylenia powstałego podczas kruszenia. 
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Dane techniczne kruszarki: 
długość 4500 mm 
szerokość 1970 mm 
wysokość 1850 mm 
moc silnika 90 kW 
prędkość obrotowa silnika 1470 obr/min 
napięcie znamionowe silnika 1000 V 
typ przekładni - pasowa klinowa i = 3,15 
prędkość obrotowa wału kruszącego 476 obr/min 
prędkość liniowa noża kruszącego 22,6 m/s 
masa 12000 kg 

Zastosowana w trudnych warunkach eksploatacyjnych (opady skał stropowych o dużych 
wymiarach przy przechodzeniu uskoków) zdała w pełni egzamin pracując bezawaryjnie. 

Przenośniki taśmowe 

W związku z tym, że sumaryczna długość odstawy urobku wynosi 4200 m zastosowano 
do niej łącznie siedem przenośników taśmowych Gwarek-1000, w tym cztery na pochylni 
od poziomu 580 m do poziomu 400 m przy średnim nachyleniu okc^o 14. 

W początkowej fazie eksploatacji ściany C-3 w pokładzie 417, trasa odstawy urobku 
nie była w stanie przenieść tak dużej nadawy urobku Występowały częste zerwania 
taśm, spadanie urobku na trasie przenośników, postoje na przesypach, a szczególnie 
na przesypach kątowych. Zainstalowane silniki 2 x 50 kW powodowały liczne wybicia 
napięcia oraz ulegały spaleniu. 

Po szczegółowej analizie awarii i usterek wprowadzono szereg poprawek, po-
legających na: 

a) zainstalowaniu przekładni szybkobieżnych oraz silników o mocy 2 x 75 kW 
(zwiększono prędkość do 2,5 m/s), 

b) zastosowaniu szycia firmy MATO typu U-37 do taśm gumowych na pochylni 
C-2 w pokładzie 417 oraz próbnie szycia MATO typu K-28 do taśm PCV 
w chodniku ścianowym C-3 pokładu 417 (próby wypadły pomyślnie - szycia 
K-28 są znacznie tańsze i pomimo mniejszej wytrzymałości w zupełności speł-
niały swoje zadanie w przypadku obciążonych urobkiem przenośników o długości 
ok. 600 m), 

c) zainstalowaniu zsuwni z blachy na przesypach kątowych (urobek w przesypie 
nie spadał punktowo lecz z pewną prędkością początkową na taśmę następną), 

d) zagęszczeniu na całej trasie odstawy wsporników górnej konstrukcji do odstępów 
co 0,8 m i dolnej co 2,0 m oraz większym naprężeniu lin nośnych. 
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e) dodatkowym wzmocnieniu trasy pętlic konstrukcją z kształtowników o profilu 
[, co w znacznym stopniu przyczyniło się ̂  do poprawienia sztywności trasy 
pętlic, a co z tym się wiąże, pozwoliło na zastosowanie długich pętlic do 50 m 
bez powodowania przy tym przewijania się taśm w bębnach pętlicy, 

f) zastosowaniu klejenia na zimno klejem firmy TIP-TOP ponieważ przy zastoso-
waniu na pochylni C-2 pokł. 417 taśm gumowych produkcji „Wolbrom" żadne 
połączenie taśmy nie zdawało egzaminu (taśma zrywała się obok zszywek). 

2.4. Obudowa ścianowa 

Obudowa zmechanizowana FAZOS-22/44-Oz jest obudową prototypową wykonaną 
dla kopalni „Marcel". Nowością jest to, że każda sekcja liniowa posiada stropnicę 
wychylno - wysuwną, wyposażoną w osłonę czoła ściany. Zastosowane sterowanie 
przylegle oparte jest na rozdzielaczach pilotowych firmy Tiefenbach oraz 16-kanałowych 
przewodach (mutliwąż) tej samej firmy. 

Nowością dla polskiego górnictwa jest zastosowanie po raz pierwszy zestawów obudowy 
prowadzonych w chodnikach przyścianowych, wyposażonych w dzieloną osłonę łukową 
przejmującą zadanie obudowy ŁP. Obudowa zmechanizowana zasilana jest emulsją olejowo 
- wodną o stężeniu 0,8%. Ciśnienie do obudowy wytwarzane jest w centralnej pompowni 
wyposażonej w dwie pompy EHP-3k 125 firmy Hauhinco o wydajności 200 l/min każda. 
Pompy czerpią emulsję z dwóch zbiorników o pojemności 1000 1 każdy. Emulsja olejowo -
wodna przygotowana jest w centralnej emulgatomi na powierzcłini kopalni. Wytworzona 
emulsja pod ciśnieniem o wartości 25 MPa podawana jest rurociągiem wysokociśnieniowym 
f 45 mm przez zespół filtrów „Hydac" do ściany. Powrót emulsji ze ściany do zbiorników 
w centralnej pcwnpowni odbywa się rurociągiem ^ 45 mm z pompą ZW-50. 

Dane techniczne sekcji liniowej FAZOS-22/44-Oz 
zakres wysokości obudowy 2,2-4,4 m 

>- podziałka obudowy 1,5 m 
nachylenie ściany podłużne do 25 
nachylenie ściany poprzeczne od -10 do +15 
skok obudowy do 0,7 m 

lpomoś<5 wstępna 660 kN/m 
Ipomośd nominalna 950 kN/m 

siła przesuwania zestawu 358 kN 
siła przesuwania przenośnik 232 kN 
liczba podpór hydraulicznych zestawu 4 
siła w podporze hydraulicznej stropnicy: 
wstępna 1230 kN 
nominalna 1720 kN 
siła w podporze hydraulicznej osłony odzawałowej: 
wstępna 865 kN 
nominalna 1040 kN 
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siła podparcia stropu na końcu stropnicy: 
zsuniętej 202 kN 
wysuniętej 131 kN 
siła podparcia stropu przez osłonę czołową 
przy wysuniętej stropnicy 30 kN 
ciśnienie zasilania 25 MPa 
masa 17412 kg 

Dodatkowo obudowa ta spełnia stawiane jej wymagania, zwłaszcza w zakresie 
zabezpieczania słabego stropu w polu prayociosowym dzięki wyposażeniu w stropnice 
wychyino - wysuwne z osłonami czoła ściany. Jej konstrukcja umożliwia swobodne 
poruszanie się ludzi w ścianie, co nie jest bez znaczenia dla warunków bhp. 

Stwierdzone w czasie eksploatacji ściany mankamenty to: 
sterowanie Tiefenbach - do czasu obrócenia pilotów sterujących o 90 notowano 
uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami i wodą, 
wadliwe połączenie podpory stropnicy (urywa spawy), 
słabe połączenie: stropnica wysuwna 
klapa odociosowa, 
wadliwe połączenie siłowników wysuwu klapy odociosowej, 
wadliwe rozwiązanie kotwienia przenośnika i dolnych sekcji. 

Wszystlde te uciążliwości były konsultowane wspólnie z konstruktorami i wykonaw-
cami obudowy tj. Fabryką Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS w Tarno-
wskich Górach w ramach zobowiązań gwarancyjnych na bieżąco usuwane. 

2«5. Kolejka szynowa spągowa typu KS-650/100 

Kolejka firmy BECKER-PIOMA produkcji niemiecko - polskiej w sposób znaczny 
wpłynęła na komfort pracy zatrudnionej w ścianie załogi eliminując w dużym stopniu 
wysiłek energetyczny łwiązany z dojściem i wyjściem ze ściany. 

W czasie jej używania nie stwierdzono większych problemów. Na zdecydowane 
zmiejszenie awaryjności kolejki wpłynęło ograniczenie zużycia liny dzięki właściwej 
trosce o stan techniczny rolek kierujących liny powrotnej. 

czasie 
eksploatacji 

Dla celów poglądowych, tzn. dla lepszego zobrazowania poziomu bezpieczeństwa 
pracy wyliczono wskaźnik Uości wypadków ogółem na 100 tys ton dla przedmiotowego 
kompleksu i ściany W-1 w pokł. 417 tj. w zbliżonych warunkach górniczo - geologi-
cznych z zastosowaniem tradycyjnego rozwiązania techniczno - organizacyjnego (kombajn 
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KGS-320/2B/4050, obudowa zmechanizowana PIOMA-25/45, przenośnik ścianowy RY-
BNIK-80/225). 

Tabela 1. 

Oddział 
śc/pokł 

rok 

Ilość wypadlów przy 
poszerzaniu wnęk oraz 

rabunku chodników 

Eośd wypadków w czasie 
dojścia transportu i inne Razem 

Ilość 
wypadków 

na 100 tys. 
ton 

IV 
C-3/417 

1992 
5 3 8 1.3 

IV 
W-1/417 

1990 
12 7 19 6,9 

Dla porównania wskaźnik ilości wypadków ogółem na 100 tys ton dla kopalni za 
rok 1992 wyniósł IX 

Powyższe zestawienie wykazuje zdecydowanie bardziej korzystny wynik pod względem 
bhp na rzecz zastosowanego w ścianie C-3 kompleksu. 

Dla pełnego zobrazowania sytuacji wyjaśnienie - zaistniałe trzy wypadki w czasie 
dojścia i transportu nie były związane z prowadzeniem transportu kolejką spągową. 

4. Rozliczenie nakładów poniesionych przy zastosowaniu nowej 
technologii wybierania pokładu 417 dla ściany C-3 

Tabela 2. 

Lp. Wyszczególnienie zadań Załoenia (min il) Wykonanie (min d ) 

1. 
Opracowanie technologii 
eksploatacji i dokumentacji 
tecłuiiczno-ruchowych 

2 799 2 788 

2. Zakup maszyn i urządzeń 103 100 
a) 81 355 
b) 103 471 

3. Atestacja i dopuszczenie 
maszyn i urządzeń do ruchu 

44 19 

4. 

Przygotowanie ściany do 
eksploatacji (roboty 
przygotowawcze + 
zbrojeniowe) 

16 820 12 999 

5, 
Ocena 
techniczno-ekonomiczna 
nowej technologii 

50 20 

Og^em nakłady 122 813 
a) 97 181 
b) 119 297 
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a) przy zastosowaniu kombajnu KGS-440/2BPH 
b) przy zastosowaniu kombajnu EDW-300L 
Zakup maszyn i urządzeń (min zł) 

obudowa Fazos 22/44-Oz 53 820 
kombajn: 
a) KGS-440/2BPH 2 965 
b) EDW-300L 25 081 
przenośnik PF-4/932 5 339 
przenośnik PF-2/832 1 500 
kruszarka DLB-IOOO K-V 1 900 
kolejka spągowa Walter-Becker 5 000 
urządzenia odstawy 7 131 
urządzenia elektryczne 3 700 
Ogółem 

a) 81355 
b) 103 471 

Żrodla finansowania 

Tabela 3 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Planowane Rzeczywiste 

1. Środki własne mld zl 52,1 a) 58,2 
b) 80,3 

2. Dotacje z KBN Warszawa mld zł 40,0 9,0 

3. Kredyt bankowy mld zl 30,0 30,0 

Razem mld zł l i 2 , l a) 97,2 
b) 119,3 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 97,181 mld zł przy zastosowaniu prototypowego 
kombajnu polskiego KGS-440/2BPH. Po zastosowaniu kombajnu importowanego 
EDW-300L (polski kombajn ze względu na dużą awaryjność i małą moc został wycofany 
ze ściany po trzymiesięcznej eksploatacji) koszt ten wzrósł do wielkości 119,297 mld zł. 
Założony koszt przedsięwzięcia w wysokości 122,813 mld zł nie został przekroczony. 

Poniesione wielkości nakładów na poszczególne prace oraz zakupy maszyn i urządzeń 
zostały przedstawione w poszczególnycłi zestawieniach. 9 

Źródła finansowania przedsięwzięcia to: 
finansowanie ze środków własnych, 
dotacje z Komitetu Badań Naukowych w Warszawie (na planowaną wielkość 
40 mld zł kopalnia otrzymała 9 mld zł), 
kredyt bankowy z Banku Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie (Fundacja 
na Rzecz Nauki Polskiej). 

Sekcja II 303 



Underground Exploitation Schcx)l '93 

Wielkości planowane jak i poniesione przedstawione zostały w tabeli 3 , ^ód l a 
finansowania". 

Wskaźniki techniczno - ekonomiczne uzyskane w ścianie C-3 pokładu 417 
na przestrzeni pierwszego nsku eksploatacji w porównaniu do pozostałych 

Tabela 4. 

IP. Wyszczególn ien ie Jednostki miary 
Ściana C-3 
pokł. 417 
poz. 450 m 

Średnio na 
pozostałych 

ścianach 

1. Wydobycie węgla t/d 2 750 
718 

śr. z 1 śc. 

2. Wydajność ścianowa kg/rdn 76 018 45 295 

3. Wydajność oddziałowa kg/tdn 25 448 9244 

4. Średni postęp m/d 3,66 2,02 

5. Koszt jednej tony złA 96 000 146 700 

Osiagniecia szczytowe ściany C-3 w pokl. 417 
Wydobycie węgla netto 4 500 t/d 
Średni postęp ściany 5,8 m/d 
Wydajność ścianowa 91 302 kg/rdn 4. 
Wydajność oddziałowa 43 270 kg/rdn 

W okresie początkowej eksploatacji ściany w IV kw. 1991 roku nie zostały osiągnięte 
założone podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne. 

Średnie wydobycie dobowe węgla kształtowało się na poziomie 1500 t/d. Podsta-
wowym powodem była zbyt duża awaryjność prototypowego kombajnu ścianowego 
KGS-440/2BPH, który pod koniec miesiąca grudnia 1991 roku został wycofany z eks-
ploatacji i zast^iony kombajnem produkcji niemieckiej typu EDW-300L. 

Przy pomocy ww. kombajnu w bardzo trudnych warunkach górniczo-geologicznych 
(przechodzenie ścianą przez uskok na wybiegu 200 m), w miesiącach styczeń - kwiecień 1992 
roku otrzymano wy(k)bycie rzędu 2000 t/d, by w maju osiągnąć zakładaną wielkość 3500 t/d. 
W miesiącu tym uzyskano wydobycie w wysokości 3542 t/d przy wydajności ścianowej rzędu 
76 562 kgA'dn. Szczytowe wydobycie w maju osiągnęło wielkość 4500 t/d. 

W wyżej wymienionym miesiącu uzyskano średni postęp ściany w wysokości 4,67 
m/d (93,4 w miesiącu), co znacznie przekroczyło założenia celowe. 
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Tabela 5 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miaiy 

1991 rok 1992 rok I 93 r. 

1. Wydobycie węgla netto t/d 6 885 7 376 8 805 

2. Wydajność ogólna kg/pdn 1878 2 087 2 576 

3. Wydajność dołowa w 
urobku węglowym 

kg/rdn 4 404 4 915 5 560 

4. Zatrudnienie oddziałów 
wydobywczych 

osób (na 
koniec okresu) 805 742 711 

5. Średnia liczba ścian ilość 10 7 7 

6. Koszt jednej tony dA 377 185 412 916 -

6. Wpływ eksploatacji ściany C-3 w pokŁ 417 na uzyskane przez 
kopalnię „Marcef' podstawowe wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne w roku 1992 

Wprowadzenie wysokowydajnego kombajnu do ściany C-3 w pokł. 417 pozwoliło 
kopalni na uzyskanie znacznie wyższych wskaźników techniczno-ekonomicznych w roku 
1992 w porównaniu do roku 1991, co zostało przedstawione w tabeli 5. Zwiększenie 
wydobycia dobowego, wydajności dołowej i ogólnej, obniżenie zatrudnienia, zmniej-
szenie ilości ścian z 10 w roku 1991 do 7 w roku 1992 umożliwiło kopalni prowadzenie 
odpowiedniej polityki finansowej (nieznaczny wzrost kosztu produkcji jednej tony 
węgla w roku 1992 o około 9% przy znacznie wyższej inflacji w kraju rzędu 45-50%)» 
Wprowadzenie tego typu wysokowydajnego kompleksu pozwoliło kopalni uzyskać 
wyniki ekonomiczno - finansowe istotne z punktu widzenia jej restukturyzacji. 

7. Wnioski końcowe 

a) Doświadczenia z rocznej pracy kompleksu udowodniły słuszność przyjętych 
założeń i strategii działania. Potwierdziły również przydatność nowych konstrukcji 
obudów zmechanizowanych, systemów pociągowych (napędów) kombajnów oraz 
wysokowydajnych niezawodnych ruchowo urządzeń technicznych, stanowiąc 
zarazem wzorzec dla innych kopalń. 

b) Jak w każdej dziedzinie zastosowane rozwiązania muszą być na bieżąco uspraw-
niane i doskonalone. Wymaga to współpracy na linii użytkownik - producent 
i konstruktor. 

c) Na bazie doświadczeń z eksploatacji ściany C-3 w pokł. 417 projektowane jest 
uiuchomienie nowego kompleksu ścianowego w innym rejonie kopalni. 

Sekcja II 305 



Underground Exploitation Schcx)l '93 

d) Osiągnięte wskaźniki produkcji oraz dyspozycyjność urządzeń wynikająca z ich 
sprawności przy odpowiedniej organizacji pracy załogi przybliżają docelową 
koncepcję modelu kopalni ,Marcel": 
dwie ściany zawałowe o dużej koncentracji (po jednej w każdej części kopalni), 
dwie ściany podsadzkowe (o długości ok. 300 m) w części marklowickiej, 
dwie ściany rezerwowe zawałowe (po jednej w każdym rejonie). 

e) Wyniki ekonomiczno-finansowe uzyskane dzięki stosowaniu tego typu kompleksu 
ścianowego są podstawą stworzenia wyjściowej bazy finansowej dla działań 
w kierunku przyszłościowej restukturyzacji zakładu. 
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Włodzimierz Sikora 

Kierunki rozwoju technologii wybierania węgla 
ścianowymi systemami eksploatacji - Świat 
a Polska 

1. Wprowadzenie 

Celem rozwoju technologii wybierania węgla ścianowymi systemami eksploatacji jest 
pozyskanie węgla po cenach konkurencyjnych w stosunku do innych nośników energii. 
W rozpatrywaniu kosztów pozyskania w grę wchodzą nie tylko koszty samej eksploatacji 
lecz także koszty transportu do użytkownika jak również komfort posługiwania się 
danym nośnikiem w jego transformacji na energię użytkowa. Dopiero te wszystkie 
czynniki razem decydują o konkurencyjności na rynkach światowych i krajowych. 

Ażeby sprostać tej konkurencji koszt wydobycia węgla w kopalni winien być 
zminimalizowany, a to ze względu na wysokie koszty transportu oraz stosunkowo niską 
sprawność uzyskania energii w stosunku do gazowych czy płynnych nośników energii. 
Stąd też koszt wydobycia węgla decydować t)ędzie w przyszłości o jego dalszym 
użytkowaniu. 

Fakt ten znajduje szerokie odbicie w przemysłach węglowych wielu krajów. Wszędzie 
tam, gdzie koszt wydobycia węgla był zbyt wysoki, stopniowej likwidacji uległy górnictwa 
węgla kamiennego np. w Belgii i Holandii. Górnictwo węglowe Francji zbliża się 
do pełnej likwidacji, zaś gómictw Niemiec i Angliii ograniczają stopniowo swoje 
wydobycie, eliminując kopalnie o najwyższych kosztach. 

Jedną z najbardziej skutecznych dróg obniżenia kosztów produkcji jest koncentracja 
produkcji w przodku eksploatacyjnym. Najlepiej poddają się wymogom koncentracji 
ścianowe systemy wybierania węgla. Świadczą o tym wyniki produkcyjne zarówno 
pojedynczych ścian jak również wyniki całych przemysłów węglowych. Istnieje ścisła 
zależność kosztów wydobycia od wielkości wydobycia z przodków eksploatacyjnych. 
Wzrost koncentracji produkcji z jednego przodka ścianowego to zdecydowany wzrost 
wydajności pracy, to uproszczenie struktury kopalni, to uproszczenie procesów zarządzania. 
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Uznając zatem koncentrację produkcji za najważniejsze wyzwanie przemysłu węglo-
wego, koniecznym jest skupienie się na metodach i środlcach prowadzących do tego 
celu. Technologie górnicze muszą zabezpieczyć możliwości dalszego wzrostu koncentracji. 

2. Koncentracja produkcji - wyniki w niektórych krajach 
europejskich i pozaeuropejskich 

Przemysły górnicze wielu krajów prowadzą politykę koncentracji produkcji od szeregu 
lat. Najlepszym tego dowodem są coraz to wyższe efekty produkcyjne przodków 
ścianowych. Można to prześledzić na podstawie tab. 1, w której zestawiono dane 
z górnictwa polskiego, angielskiego i niemieckiego w porównywalnym okresie czasu. 

Tabela 1 

lata 
t o n / d 1960 1970 1980 1985 1990 1991 

Polska 222 484 921 892 880 917 

Anglia — 594 
643 

(1978) 869 
1856 

(1989) 
— 

Niemcy 310 868 1408 1672 1803 1903 

Jak widać z tej tabeli w Anglii i w Niemczech następuje duże przyspieszenie 
w koncentracji produkcji, podczas gdy w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił 
poważny regres. Sżczegóhiie po roku 1985 ogromny postęp obserwuje się w górnictwie 
angielskim, oraz w mniejszym stopniu w górnictwie niemieckim. Górnictwo polskie nie 
wróciło jeszcze do poziomu koncentracji z roku 1980. Fakt ten świadczy o poziomie 
technicznym i organizacyjnym naszego górnictwa. 

Wysokie przyspieszenie możemy obserwować w górnictwie pozaeuropejskim, a głów-
nie w Australii i USA. Np. w Australii w 1980 r, było 5 przodków ścianowych, które 
wydobyły 1,5 min ton węgla, a w roku 1991 było już 23 przodków ścianowych 
o wydobyciu 23,3 min ton. Z prostego przeliczenia wynika, że w 1980 r. roczne 
wydobycie ze ściany wyniosło około 300 tys. ton, co w przeliczeniu na dzierł dawało 
około 1500 ton. W roku 1991 średnie wydobycie ze ściany wyniosło nieco ponad 1 
min ton. Połowa ścian daw^a wydobycie ponad 1.5 min ton rocznie. Wyniki rekordowe 
to 26 953 t/d w kopalni Oakey Creek oraz 25 978 t/d w kopalni Ulan. Kopalnia Oakey 
Creck rozpoczęła w 1990 roku eksploatację ściany i w ciągu 6 miesięcy wydobyła 1,36 
min ton, co daje w miesiącu wydobycie 225 tys. ton, zaś w przeliczeniu na dobę 
wynosi to ponad 12,5 tys.ton. Średnie wydobycie ze ściany w górnictwie australijskim 
wyniosło w 1990 roku około 6 tys. ton. 
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W USA eksploatację ścianową na skalę przemysłową rozpoczęto dopiero w latach 
siedemdziesiątych. W 1978 roku ścianami wydobyto tam 10,9 min ton. W roku 1991 
pracowały tam 93 przodki ścianowe dając wydobycie około 130 min ton. W roku 1988 
średnie wydobycie na zmianę wyniosło 1818 t, w roku 1989 spadło ono do 1637 t, 
aby w roku 1990 osiągnąć 2152 t/zmianę. Cechą charakterystyczną osiągnięć w wydo-
byciu ze ściany jest jej stała, wysoka wartość w dłuższym przedziale czasu. Oto kilka 
przykładów: 

AEP Meigs No 31 Mine 470 000 ton 20 dni 
Peabody Federał No 2 Mine 2 800 000 ton 9 miesięcy 
Wolf Creek Collieries No 4 Mine 700 000 ton 7 tygodni 
jw 1 100 000 ton 15 tygodni 
Shamroek 404 000 ton 6 tygodni 
Mettiki Mine 400 000 ton 1 miesiąc. 

Jak z tego zestawienia widać istnieją w USA przodki ścianowe, które przez okres 
jednego miesiąca osiągają dzienne wydobycie w wysokości ponad 20 tys. ton/dobę 
w sposób ciągły. Znane jest osiągnięcie rekordowe w wysokości 33 tys. ton/zmianę 
w kopalni AEP Meigus No 2. Jest to najwyższe osiągnięcie w świecie. Na tle osiągnięć 
górnictwa Australii oraz USA osiągnięcia europejskie pozostają daleko w tyle mimo, 
że wysoką produktywność uzyskują one przy użyciu sprzętu producentów europejskich 
lub wyprodukowanych w tych krajach na licencjach producentów europejskich. Ponieważ 
przodki ścianowe o wysokiej koncentracji produkcji mają wysokie postępy miesięczne 
ich czas pracy wynosi do kilku miesięcy, w związku z czym lepiej jest porównanie 
najlepszych osiągnięć odnosić do jednego miesiąca pracy ciągłej przodka i to zarówno 
w odniesieniu do średniego wydobycia z wszystkich ścian jak i do pojedynczych ścian 
0 szczytowym wydobyciu. 

W tab. 2 przedstawione zostały wyniki średnie i szczytowe osiągnięte w niektórych 
krajach górniczych w roku 1990. 

Z porównania tych liczb widać wyraźnie, że wyniki polskiego przemysłu górniczego 
odstają nie tylko od wyników Australii, czy USA, ale również od górnictwa Niemiec 
1 Anglii. Od ich wyników dzieli nas również znaczny dystans. Wyniki w zakresie 
koncentracji produkcji są w stosunku do odpowiednich wyników Anglii i Niemiec ponad 
dwukrotnie niższe, w stosunku do Australii ponad pięciokrotnie niższe zaś w stosunku 
do USA blisko ośmiokrotnie niższe. Te wyniki wskazują na ogromne zapóźnienie 
techniczne, technologiczne i organizacyjne naszego przemysłu węglowego. 

3. Koncentracja produkcji a wydajność pracy 

Przyrost wydajności pracy,, w funkcji koncentracji produkcji można zaobserwować 
na rzeczywistych przykładach górnictwa węglowego w różnych krajach. Ponieważ różne 
źródła podają różne wydajności na ich podstawie będzie można prześledzić jedynie 
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Tabela 2 

Polska 
r 

Niemcy Anglia Australia USA 

Wielkość wydobycia 
z przodków ścianowych min t/rok 130 70 

(132) 85 22 130 

Liczba ścian w ruchu szt. 700 147 175 21 93 

Średnie wydobycie z 
przodka ścianowego 

• 

roczne min ton 0,185 
0,48 
(090) 

0,49 1,05 1,40 

miesięczne tys. ton 18 39 
(74) 40 87,5 116 

dobowe ton 880 1803 
(3740) 

1856 5000 5800* 

Szczytowe wydobycie 
z przodka ścianowego 

tys. ton / 
mies 100 140 240 340 400 

Szczytowe wydobycie 
dobowe 

tys ton / 
dobę 

8 — 15 340 80* 

* Niektóre liczby zamieszczone w tej tabeli, a dotyczące górnictwa zagranicznego są wyliczane na pod-
stawie danych z literatury, stąd mogą być obarczone błędami, jednakże nie dezawuuje to tych da-
nych, jeżeli chodzi o rząd wielkości. 

trendy a nie bezwględne wartości. Jednak dla znalezienia ogólnej zależności między 
tymi wielkościami jest to celowe. Poniżej zamieszczono odpowiednie dane. 

1960 1970 1980 1985 1990 

a 310 868 1408 672 1803 
iciTicy 

b 6 12,5 1,9 24,8 27,3 

a - wydobycie z przodka, t/d, 
b - wydajność przodkowa, t/rdn 

Na przykładzie górnictwa niemieckiego widać wyraźnie jak w miarę zwiększania 
się wielkości wydobycia z przodka rośnie wydajność przodkowa. 

1982 1985 1986 1987 1988 

A nnlło a 743 869 1067 1205 1477 
/\nglla 

b 3,06 3,40 4,09 4,46 5,03 

a - wydobycie z przodka, t/d, 
b -- wydajność dc^owa, t/rdn 
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Również na przykładzie górnictwa angielskiego widać wyraźny przyrost wydajności 
dołowej kopalń w miarę wzrostu koncentracji wydobycia. 

Podobną zależność można zad)serwować w górnictwie Australii. 

1981 
* 

1983 1985 1987 1989 

a 3100 3200 4300 6200 5200 
AUSirolla 

b 1800 2500 2900 3700 4000 

a - wydobycie z przodka, t/d, 
b - wydajność dołowa w roku, l/rdn. 

Wraz ze wzrostem wielkości wydobycia z przodka ścianowego rośnie wydajność 
mierzona w tonach na robotnika i na rek. Wzrost tutaj jest bardzo wysoki i potwierdza 
doświadczenia europejskie oczywiście na zdecydowanie wyższym poziomie. 

W górnictwie polskim od ponad dziesięciu lat wydobycie z jednego przodka 
eksploatacyjnego pozostaje na prawie nie zmienionym poziomie. W związku z tym 
również praktycznie nie ulega znacznym zmianom wydajność zarówno ogólna jak 
i dołowa. Jednakże gdyby przypatrzeć się kopalniom, które wprowadziły do rucłiu 
przodki ścianowe o wysokiej koncentracji produkcji, to można zauważyć i tutaj pewne 
prawidłowości. Np. w kopalni Staszic po urucłiomieniu ściany o wydobyciu około 
5000 ton/dobę wydajność dołowa wzrosła o ok.10%, a ogólna o blisko 15%. Jest to 
zatem wzrost znaczący. 

4. Koncentracja wydobycia a koszty produkcji węgla 

Jak powszechnie wiadomo, wzrost koncentracji produkcji wpływa na obniżenie 
kosztu produkcji węgla. Zależność taką można zaobserwować również w naszym 
górnictwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej wpływu koncentracji 
produkcji na koszt produkcji można zaobserwować wyraźną korelację między tymi 
czynnikami (rys. 1), Z rysunku tego widać jednoznacznie, że im w kopalni większe 
wydobycie ze ściany tym niższy koszt produkcji. Obniżenie wydobycia ze ściany 
o około 25% daje wzrost kosztu produkcji o około 40%, obniżenie wydobycia o około 
40% daje wzrost kosztu o 80%,zaś spadek wydobycia o około 60% daje wzrost 
kosztu wydobycia o 120%. A zatem im wyższe średnie wydobycie w kopalni z jednej 
ściany tym niższy koszt produkcji. 

Znaczący wpływ na koszt produkcji wywiera udział ścian o wydobyciu poniżej 500 
t/dobę (rys. 2).Kopalnie o udziale takich ścian na poziomie 10% mają najniższy koszt 
produkcji zaś przy udziale 65% najwyższy, co świadczy o destrukcyjnym wjrfywie 
przodków ścianowych o niskiej produkcji na efekty ekonomiczne kopalni. Analiza została 
przeprowadzona na materiałach z miesiąca lipca 1991 roku, stąd tak niskie koszty. 
Aktualne koszty są znacznie wyższe jednak tendencje pozostały podobne. 
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Rys. 1. Wielkość wydobycia z przodka ścianowego a koszty wydobycia w kopalni. 
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Rys. 2. Udział przodków ścianowych w kopalni o wydobyciu do 500 t/d a reszty wydobycia, 
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Bardzo wyraźną zależność można zaobserwować również w górnictwie angielskim. 

1982 1985 1986 1987 1988 

Wielkość wydobycia 
ze ściany t/dobę 

743 869 1067 1205 1477 

Koszty wydobycia 
1 GJ Funt 

2,13 2,02 1,76 1,73 1,54 

Przy wzroście wydobycia ze ściany o prawie 100% w okresie 7 lat koszt wydobycia 
zmniejszył się o około 28%. Jest to więc zależność nie do podważenia. Warto również 
przywołać dane z górnictwa USA. Otóż w 1984 średnie wydobycie ze ściany wyniosło 
tam 913 t/zmianę, a w roku 1989 2365 t/zmianę. W tym samym okresie tj. w latach 
1985 do 1989 koszt produkcji w kopalniach podziemnych zmniejszył się z 32,91 $ 
USA do 28,44 $, Wprawdzie wydobycie ze ścian stanowi około 33% wydobycia 
podziemnego w USA a reszta wydobywana jest systemem Room-Pillar to spadek kosztów 
przypisuje się w większym stopniu przodkom ścianowym. 

Przedstawione tu przykłady potwierdzają w sposób jednoznaczny wpływ koncentracji 
produkcji ścianowej na koszty wydobycia. Stąd też obserwowany jest w górnictwie 
światowym stały wzrost koncentracji produkcji, sięgający już obecnie wartości, o których 
niedawno jeszcze górnicy nie mogli nawet marzyć. 

5. Koncentracja produkcji a warunki naturalne 

Istotną sprawą przy analizowaniu wyników produkcyjnych różnych gómictw jest 
porównanie warunków naturalnych w jakich jest prowadzona eksploatacja. Często słyszy 
się, że te warunki w różnych krajach są nieporównywalne. A jak jest w rzeczywistości? 
Ważnym czynnikiem jest grubość eksploatowanych pokładów. W tym obszarze warunki 
są porównywalne. 

W górnictwie Australii przodki ścianowe zlokalizowane są w pokładach o grubości 
1,7-3,2 m. Większość szczytowego wydobycia osiągnięto w ścianach o grubości 2,0-2,2 m. 

W Anglii rośnie średnia grubość eksploatowanych pokładów. O ile w 1970 roku 
średnia grubość pokładów wynosiła 1,35 m to w roku 1989 wyniosła ona już 
około 1,80 m. Świadczy to o stałym eliminowaniu eksloatacji w pokładach cienkich, 
która jest całkowicie nieekonomiczna. Wprawdzie są wyjątki, w których 
w pokładach 1,0 : 1,5 m osiąga się najbardziej ekonomiczne wydobycia, jednakże 
w większości cienkich pokładów eksploatacji nie prowadzi się. Również 
w górnictwie niemieckim obserwuje się tendencję do zwiększania wysokości ścian, 
która nie jest równoznaczna z grubością pokładu. Obrazują to najlepiej cyfry: 
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1960 1970 .1980 1985 1991 

Wysokość ściany 142 151 188 180 181 

z czego węgiel [m] 124 138 154 147 145 

Różnica między wysokością ściany a grubością pokładu jest przyczyną dużego 
zanieczyszczenia urobku, które dochodzi do 50%, jednakże z eksploatacyjnego punktu 
widzenia jest to korzystne, gdyż pozwala na zastosowanie bardziej wydajnego sprzętu, 
pozwala na poprawę warunków pracy ludzi oraz działania operacyjnego maszyn. Na tym 
tle warunki naturalne w naszym górnictwie są korzystne. Przodków ścianowych o wy-
sokości do 1,5 m jest około 10%, w przedziale wysokości 1,5-2,5 m jest blisko 50%, 
w przedziale 2,5-3,5 m jest około 37%. Reszta w pokładach o grulx)ści powyżej 3,5 m. 
A zatem udział wydobycia w pokładach o korzystnej grubości z punktu widzenia me-
chanizacji jest wysoki. 

Głębokość zalegania eksploatowanych pokładów u nas jest porównywalna z głębo-
kością w Anglii i w Niemczech. W Australii głębokość eksploatacji awiera się w prze-
dziale 165-550 m. W USA głębokość eksploatacji jest podobna do głębokości 

» 

w Australii. Jednakże w obu tych krajach większość wydobycia pochodzi z mniejszych 
głębokości. A zatem istnieje pewna różnica w analizowanych krajach w stosunku 
do przeciętnych warunków zalegania górnictwa europejskiego i pozaeuropejskiego. 

Zagrożenie metanowe istnieje we wszystkich analizowanych gómictwach z tym, 
że występuje ono w różnym stopniu. Znane są wskaźniki metanowości złóż w gómic-
twach Niemiec i Anglii i te są porównywalne do naszych. Opisywane w literaturze 
niektóre przodki ścianowe w Australii i USA prowadzone są również w kopalniach 
metanowych. W oparciu o doświadczenia zdobyte w wielu krajach można uznać, 
że problem metanu jest do opanowania w przodkach o wysokiej koncentracji. 

Odrębny problem stanowi zagrożenie tąpaniami. To zagrożenie występuje szczególnie 
jaskrawo w naszym górnictwie. Wprawdzie w górnictwie niemieckim i angielskim rów-
nież występują tąpania jednakże w skali zdecydowanie mniejszej niż u nas. W kopalniach 
USA i Australii gdzie prowadzone są przodki ścianowe praktycznie to zagrożenie nie 
istnieje. A zatem jest to problem, który będzie musiał być u nas szczegółowo rozpatrzony 
dla przodków o szybkim postępie dobowym. Najbliższe miesiące przyniosą nam pierwsze 
doświadczenia z kopalni Staszic. 

Przy analizie warunków naturalnych należy rozpatrzyć również problem pośrednio 
z nami związany, a mianowicie problem wpływu szybkiej eksploatacji złoża na powie-
rzchnię. Problem ten praktycznie nie istnieje w Australii i USA, gdyż eksploatacja 
odbywa się tam w terenach niezabudowanych, a więc skutki wpływów eksploatacji 
na powierzchnię mają tam tylko znaczenie krajobrazowe. Problemy z powstawaniem 
szkód górniczych istnieją w górnictwie niemieckim i angielskim, stąd też można w pew-
nym zakresie uznać, że zagadnienie to można efektywnie rozwiązać. Pierwsza szybka 
eksploatacja w Polsce miała miejsce w kopalni Staszic, gdzie postęp miesięczny prze-
kroczył 120 m. Prowadzone były szczegółowe obserwacje geodezyjne, których analiza 
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wstępna wskazuje, że istnieje możliwość prowadzenia takich przodków również w filarach 
ochronnych, jednak na pełne uogólnienia trzeba będzie jeszcze poczekać. 

Z analizy wpływu czynników naturalnych na możliwości zwiększenia koncentracji produ-
kcji ścianowej można wnioskować, że najmniej zbadany jest wpływ szybkiego postępu przodka 
na zagrożenie tąpaniami, a w drugiej kolejności dynamika wpływów eksploatacji na powie-
rzchnie. I te dwa ważne problemy muszą być przedmiotem szczególnej troski ze strony nauki 
jak i praktyki górniczej. 

6. Koncentracja produkcji a maszyny i urządzenia górnicze 

w zakresie zależności koncentracji produkcji od maszyn, istnieje sprzężenie zwrotne. Nie 
ma bowiem wysokiej koncentracji bez wysokowydajnych maszyn a wysokowydajne maszyny 
pozwalają na uzyskiwanie wysokiej koncentracji produkcji. Możliwości wzrostu wydobycia 
z przodka eksploatacyjnego dyktowały maszyny, a zwłaszcza kombajny. Gdy popatrzymy 
wstecz na kombajny to ich moce w początkach mechanizacji przodków ścianowych były 
na poziomie kilkudziesięciu kilowatów. W następnych latach moce te rosły osiągając w róż-
nych krajach 125 kW, 190 kW, 320 kW, 500 kW, 780 kW, a ostatnio pojawiły się kombajny 
o mocach 1000 kW i więcej. Podobną sytuację można zaobserwować w rozwoju przenośników 
ścianowych. Pierwsze przenośniki miały zainstalowaną moc 45 kW. Następne miały już 
90 kW, 135 kW, 200 kW, 400 kW a ostatnio 1000 kW i więcej. 

Istotnym krokiem w kierunku zwiększenia możliwości produkcyjnych było zastoso-
wanie obudów zmechanizowanych, które pozwoliły skrócić czas zabezpieczenia stropu 
w trakcie pocesu technologicznego^ Miernikiem sprawności operacyjnej obudowy jest 
czas przemieszczania sekcji. Jest on stale skracany. Czas przesuwania sekcji zmniejszył 
się z 60 s do poniżej 10 s. Przyczyniła się do tego pełna automatyzacja sterowania. 
W tab. 3 zamieszczono na przykładzie górnictwa australijskiego zmiany w parametrach 
stosowanych maszyn i urządzeń. 

Jak widać z tej tabeli następował wyraźny wzrost zainstalowanej mocy zarówno 
w kombajnie jak i przenośniku, co umożliwiało zwiększenie prędkości posuwu kombajnu 
a tym samym wzrost wydajności maszyny. W połączeniu ze skróceniem czasu przesuwu 
obudowy pozwoliło to na osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych. 

Ten ogromny wzrost zainstalowanej mocy w kombajnach jest niezbędny dla uzyskania 
prędkości roboczych na poziomie 10-15 m/min. Nasze kombajny pracują ze średnią 
prędkością 3 m/min. Znaczny przyrost zainstalowanej mocy w przenośnikach związany 
jest z wysoką wydajnością, dochodzącą do 2 tys. tón/godz. oraz długościami docho-
dzącymi do 300 m. 

Kombajny projektowane są z nadmiarem mocy także dlatego, ażeby można było 
nimi urabiać twarde przerosty w eksploatowanym pokładzie. Istotnym problemem było 
rozwiązanie mechanizacji czynności na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem przyściano-
wym. Obecnie istnieją już skutecznie działające urządzenia, które pozwalają na postępy 
przodków ścianowych do 15 m/dobę. Kierunek rozwoju maszyn ścianowych został 
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Tabela 3 

Kszt^towanie się niektórych parametrów technicznych w{4^ających na wzrost koncentracji w kopal-

niach australijskich 

Param eliy Jednostka 
Lata 

Param eliy Jednostka 
1982 1986 1987 

I ^ g o ś ć przodka m 135 200 200 

Grubość pokładu m 2,8 2,3 3,2 

Urabianie — A B B 

Efektywny zabiór m 0,95 0.95 0,95 

Energia właściwa kWh/cm 0,25 0,30 0,45 

Moc kombajnu kW 375 460 1080 

Moc przenośnika kW 600 700 1050 

Czas przesuwu sekcji obudowy s 18 10 9 

wytyczony przed kilkunastu laty i jest konsekwentnie realizowany a wynikiem tego jest 
coraz więcej przodków ścianowych w świecie przekraczających wydobycie 10 tys. 
t/dobę, a wiele przekracza 20 tys.ton/dobę, a nawet więcej. 

7. Koncentracja produkcji - rozwój technologii dla przodków 
ścianowych w Polsce 

Startujemy do wzrostu koncentracji produkcji z bardzo niskiego pułapu co jest 
wynikiem niskiego poziomu technicznego, technologiczego i organizacyjnego. Aktualny 
średni poziom wydobycia z jednego przodka ścianowego w wysokości okc^o 900 t/d 
odzwierciedla dobitnie ten stan. W ścianach z obudową zmechanizowaną uzyskuje się 
nieco ponad 1000 t/d. Udział przodków wg wielkości wydobycia w grupie ścian 
z obudową zmechanizowaną przedstawia się następująco: 

Wydobycie 
t/dobą 

Udział 
% 

Liczba ścian (9.1992) 

< 500 28,6 143 

500-1000 36 180 

1000-1500 21 105 

1500-2000 7,8 39 

> 2000 6,6 33* 

w tej liczbie 6 ścian o wydobyciu powyżej 3000 
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Z zestawienia wynika, że aż 143 przodki ścianowe z obudową zmechanizowaą daje 
wydobycie poniżej 500 ^d. Do tego dochodzi 100 &ian w obudowie indywidualnej także 
o wydobyciu poniżej 500 t/d. Daje razem 243 przodki ścianowe o wydobyciu kwalifikującym 
je do zamknięcia lub gruntownego przeorganizowania. Tylko 33 przodki ścianowe dają 
wydobycie powyżej 2000 t/dobę w tym 4 powyżej 3000 t/d a 2 powyżej 4000 t/d. 

Ten niski poziom koncentracji produkcji wywiera decydujący wpływ na strukturę 
przestrzenną naszycłi kopalń na wydajność dołową i ogólną, na koszty produkcji. Stan 
ten musi ulec zmianie jeżeli chcemy doprowadzić koszty wydobycia do poziomu cen 
zbytu węgla na rynkach światowych. Czas nagli. 

Analizując rozwój technologii wydobycia węgla systemem podziemnym można prze-
widywać, że przez najbliższe 20 lat podstawowym systemem wydobycia w Polsce będzie 
system ścianowy. Stąd technologiom ścianowym trzeba poświęcić w najbliższym czasie 
dużo wysiłku intelektualnego. Program jaki należy w tym zakresie opracować musi być 
bardzo ofensywny, gdyż już dzisiaj wiadomo, że poziom koncentracji jaki osiągnęły 
górnictwa Anglii i Niemiec jest niewystarczający dla ekonomicznego istnienia kopalni. 
Celem do którego dążyć musi nas przemysł jest uzyskanie w 2000 roku średniego 
wydobycia z przodka ścianowego na poziomie 2000 ł/dobę. Ażeby uzyskać taki poziom 
wydobycia należy wprowadzić do naszych kopalń: 

przodki ścianowe o wysokiej koncentracji produkcji na poziomie 10 tys. ton/dobę 
a nawet więcej, przodków takich można będzie zlokalizować w naszym 
przemyśle nie więcej niż 10, 
przodki o wydobyciu 5-10 tys.ton/dol>ę: analizy warunków eksploatacyjnych 
takich jak wybiegi, jakość skał stropowych i spągowych, zagrożenie naturalne 
wynika, że przodków takich będzie można zlokalizować 20-25, 
przodki o wydobyciu 2-5 tysion/dobę, przodków takich będzie można 
zlokalizować 80-100, 
reszta to fH'zodki o wydobyciu poniżej 2000 tys. ton/dobę, jednakże niemniej 
niż 1000 ton. 

Przodki o wysokiej koncentracji produkcji charakteryzować się będą następującymi 
parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi: 

długość przodka ścianowego 250-300 m, 
wysokość przodka ścianowego 2,0 m, 
zaleganie poziome lub upad 10 
postęp 10 m/dobę, 
wybieg 1000 m 
wybieranie od granic 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy technika światowa rozwiązłą już szereg 
problemów, niezbędnych do prowadzenia przodków ścianowych o wysokiej koncentracji, 
do których zaliczyć należy: 

konstrukcje maszyn i urządzeń o wysokiej wydajności i niezawodności, 
urządzenia dla umożliwienia mechanizacji operacji na skrzyżowaniu ściana-chodnik. 
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metody i środki dla szybkiego prowadzenia robót przygotowawczych, 
automatyzację pracy obudowy zmechanizowanej, 
monitoring produkcji, 
monitoring zagrożeń naturalnych (gazowych), 
zasilanie urządzeń elektrycznych napięciami 3 kVa, 5 kVa, 6 kVa. 

Jednakże powodzenie wprowadzania w naszym przemyśle koncentracji i 
wiązania problemów, które za granicą nie występują. Do nich należy zaliczyć 

w filarach ochronnych, 
w warunkach zagrożenia tąpaniami, 
w warunkach zagrożeń skojarzonych. 

Niedogodności wynikające z tych warunków eksploatacji wpływają aktualnie na ogra-
niczenia w uzyskiwaniu wysokiej koncentracji prodkcji. Ograniczenia te wynikają zarówno 
ze sfery technicznej jak i w dużym stopniu psychologicznej. Poniżej sformułowane 
zostały wymagania w obszarze techniki i technologii niezbędne dla prawidłowego wdro-
żenia przodków o wysokiej koncentracji produkcji. 

Zagadnienie eksploatacji w filarach ochronnych w aspekcie wysokiej koncentracji 
IM"odukcji to w p-aktyce znaczne zwiększenie prędkości posuwu przodka, która może 
dochodzić do 10 m/dobę. Na podstawie pomiarów wykonanych w kopalni Staszic badane 
są skutki szybkiego posuwu frontu na powierzchnię tak w aspekcie teoretycznym jak 
i praktycznym. Dotychczas tego rodzaju badan nie prowadzono. 

Duże znaczenie w procesie produkcyjnym, wymagającym ochrony powierzchni ma 
podsadzka zarówno sucha jak i jrfynna. Aktualnie technika górnicza nie dysponuje 
jeszcze technologiami podsadzania, mogącymi sprostać znacznym postępom dobowym 
przodka ścianowego. 

Zagrożenie tąpaniami znane w naszym przemyśle od długiego czasu nie było 
dotychczas badane w warunkach szybkiego postępu przodków, gdyż takich nie było. 
W nowouruchamianej ścianie w kopalni Staszic będą prowadzone badania, mające 
na celu opisanie zjawisk zachodzących w górotworze, przy dużych postępach przodka 
wraz z monitorowaniem zagrożeń tąpaniami. 

W naszych kopalniach występuje często eksploatacja w warunkach zagrożeń skoja-
rzonych. Bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w takich warunkach wymaga 
stosowania kompleksu metod technologicznych, ograniczających do minimum zagrożenie. 
Na razie nie można w takich warunkach prowadzić skoncentrowanej eksploatacji. 

Istotnym problemem decydującym o powodzeniu skoncentrowanej eksploatacji jest 
drążenie wyrobisk korytarzowych. Wysokie postępy przodków ścianowych wymagają 
wysdcich postępów wyrobisk korytarzowych. Wymagane są postępy dobowe rzędu 
kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Wymaga to nowych technologii drążenia, opartych 
o maszyny samojezdne, podobne do stosowanych w systemach komorowo-filarowych. 
Konieczne jest powszechne zastc^wanie kotwienia i zastąpienie nim obudowy stalowej 
podporowej. Zwiększenie koncentracji produkcji wymaga zmiany struktury przestrzennej 
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kopalni zwłaszcza w kierunku unikania jednoczesnej eksploatacji wielopokładowej. Op-
tymalna będzie eksploatacja w jednym lub conajwyźej w dwu pokładach. 

Zwiększenie kocentracji produkcji wymaga zastosowania maszyn i urządzeń przod-
kowych nowej - generacji. Rozwiązania takie istnieją już w górnictwie światowym. 
Koniecznym jest podjęcie przez rodzimy przemysł maszyn górniczych produkcji nowych 
kombajnów ścianowych, przenośników ścianowych, obudów zmechanizowanych ze ste-
rowaniem elektrohydraulicznym, odpowiadających standardom światowym. 

Wysoka koncentracja produkcji wymaga wnikliwego, bieżącego monitorowania procesu 
produkcyjnego oraz zagrożeń naturalnych i eksploatacyjnych. Potrzebne jest i w tym 
zakresie podjęcie produkcji przez rodzimy przemysł, ażeby zapewnić zatrudnienie w istnie-
jących zakładach oraz uzyskać produkt po zdecydowanie niższej cenie od cen światowych. 

Skutkiem zwiększonej koncentracji produkcji będzie co najmniej dwukrotne zmniej-
szenie liczebności załóg górniczych. Wywołać to może pewne niepokoje spdeczne 
i dlatego program restrukturyzacji wydobycia powinien być zsynchronizowany z natu-
ralnym ubytkiem pracowników kopalń, odchodzących na emerytury lub renty. Taka 
możliwość istnieje i powinna być wykorzystana. Program restrukturyzacji wydobycia 
wymagać będzie określonych nakładów finansowych, które można wykorzystać w dwojaki 
sposób to jest albo na zakup sprzętu zagranicą, albo na sfinansowanie podjęcia produkcji 
nowych maszyn w krajowych fabrykach maszyn. Zdecydowanie korzystniejsza jest ta 
druga opcja, gdyż w ostatecznym rozrachunku będzie ona wyraźnie oszczędniejsza. 
A zatem należy opracować również program restrukturyzacji produkcji w fabrykach 
maszyn górniczych obejmujący produkcję wysokowydajnych maszyn w oparciu o roz-
wiązania własne lub licencje zagraniczne. Od tego działania zależeć będzie w decydującym 
stopniu powodzenie działań w kierunku koncentracji wydobycia. 

Ażeby przystąpić do realizacji zamierzeń w zakresie koncentracji produkcji należy 
opracować szereg problemów. Niektóre muszą być opracowane w skali kopalni inne 
w skali przemysłu. Jedne będą opracowywane przez sam przemysł a inne przez jednostki 
badawcze i rozwojowe dla tego przemysłu. Za niezbędne tematy do szybkiego opraco-
wania uznać należy: 

Analizę struktury zasobów w aspekcie przydatności do eksploatacji przodkami 
o wysokiej koncentracji produkcji. 
Opracowanie przestrzennej struktury kopalń przy założeniu eksploatacji jedno 
lub dwupokładowej oraz przy znaczącym zwiększeniu wydobycia z jednego 
przodka ścianowego. 
Opracowanie układu technologicznego zapewniającego wydobycie z jednej 
ściany zawałowej 3, 6 i 10 tys.t/d dla różnych warunków naturalnych. 
Opracowanie nowych konstrukcji kombajnów i przenośników o wysokich 
parametrach produkcyjnych i wdrożenie ich do produkcji, 
Opracowanie i wdrożenie do produkcji monitoringu parametrów produkcyjnych 
ścian oraz zagrożeń naturalnych, 
Opracowanie i wdrożenie do przemysłu zasilania maszyn przodkowych 
napięciem 3 kVA oraz w następnej kolejności 6 kVA, 
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Rozwiązanie słozyżowania ściana-chodnik, umożliwiającego postęp ściany do 10 m/d, 
Opracowanie układów technologicznych dla śęian o dhig<^ci do 300 m. 
Opracowanie wysokowydajnej technologii drążenia wyrobisk korytarzowych 
rzędu kilkudziesięciu metrów na dobę. 
Opracowanie wysokowydajnych technologii eksploatacji pokładów wąskimi 
przodkami dla wybierania resztek pokładów, 
Opracowanie wysokowydajnych i efektywnych systemów do podsadzki płynnej 
i suchej wraz ze środkami mechanizacyjnymi w celu zmniejszenia skutków 
eksploatacji na powierzchni oraz w celu zwiększenia alokacji odpadów 
górniczych na dole kopalń 
Rozwijanie techniki i technologii kotwienia w celu zastąpienia nią obudowy 
podporowej. 
Doskonalenie metod przyspieszonej relokacji obudów zmechanizowanych, gdyż 
częstotliwość przemieszczeń w przodkach o wysokiej koncentracji jest 
kilkakrotnie większa niż dzisiaj. 
Zbadanie wpływu szybko przesuwających się frontów ścianowych na zachowanie 
powierzchni oraz zabudowań. 

Jak wynika z zestawienia problemów do rozwiązania koniecznym jest podjęcie 
szeregu tematów badawczych, organizacyjnych, konstrukcyjnych które pozwolą uinten-
sywnić wprowadzanie wysokowydajnych technologii ścianowych do kopalń. Jest sprawą 
niezwykle istotną, ażeby do tego ważnego przedsięwzięcia przystąpić w sposób zor-
ganizowany i przemyślany. Od tempa wprowadzania wysoko produktywnych technologii 
zależeć będzie w dużym stopniu efektywność naszego przemysłu węglowego, a więc 
także jego przyszłość. 

8. Wnioski 

1. Warunki zalegania naszych złóż węgla kamiennego w wielu przypadkach nie 
różnią się od warunków w RFN, czy w Wielkiej Brytanii, a także niektórych 
pokładów w Australii i USA, w których osiągane jest wysokie wydobycie z przod-
ka ścianowego. Wskazuje to na możliwość uzyskania w naszych kopalniach 
zdecydowanego wzrostu koncentracji wydobycia w przodkach ścianowych, 

2. Od warunków eksploatacji w wymienionych krajach węglowych różnią nas do-
datkowe utrudnienia, takie jak: eksploatacja pod obiektami na powierzchni, jak 
eksploatacja w warunkach zagrożenia tąpaniami i zagrożeń skojarzonych. Wymaga 
to od nas prowadzenia intensywnych badań w tym zakresie w kopalniach, które 
już prowadzą przodki wysokiej koncentracji produkcji. 

3. Na podstawie doświadczeń zagranicznych można stwierdzić, że istnieją w świecie 
rozwiązania maszynowe, aparaturowe i kontrolne, które pozwalają uzyskiwać 
wydobycie z jednego przodka ścianowego na poziomie kilkudziesięciu tysięcy 
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ton na dobę. Liczba takich przodków stale wzrosła. W Polsce w kilku ścianach 
podjęto już eksploatację przemysłową na poziomie 5-10 tys.ton/dobę w oparciu 
o maszyny zagraniczne oraz częściowo krajowe. Liczba takich przodków musi 
także stale rosnąć. 

4. Na podstawie przeprowadzonej analizy warunków naturalnych i techniczno-gór-
niczych, szacuje się, że w naszych kopalniach będzie można zlokalizować: 

przodków o wydobyciu na poziomie 10 tys.ton/dobę nie więcej niż 10, 
przodków o wydobyciu 5-10 tys.ton/dobę okdo 20-25, 
przodków o wydobyciu 2-5 tys.ton/dobę około 80-100. 

5. Problem restrukturyzacji wydobycia w naszych kopalniach musi być rozwiązywany 
kompleksowo. Wraz ze wzrostem wydobycia z przodka eksploatacyjnego musi 
rosnąć prędkość drążenia wyrobisk korytarzowych, co wymagać będzie całkowitej 
zmiany technlogii ich wykonywania w oparciu o inne niż dotychczas maszyny 
oraz sposoby obudowy. 

6. Podjęcie działania w zakresie wydatnego wzrostu wydobycia z jednego przodka 
eksploatacyjnego wymaga podjęcia produkcji maszyn nowej generacji przez polskie 
fabryki maszyn górniczych. Przedsięwzięcie to, niezbędne dla odzyskania efe-
ktywności ekonomicznej przez nasz przemysł węglowy musi być wsparte przez 
fundusze państwowe. OjKircie koncentacji produkcji tylko o maszyny importowane 
byłoby bardzo kosztowne oraz ze względu na brak środków finansowych rozłożone 
na długi okres czasu. Na takie działanie nie możemy sobie pozwolić. 

7. Dyrekcje kopalń węgla kamiennego powinny od zaraz rozpocząć prace nad 
programami restrukturyzacji wydobycia poprzez koncentrację produkcji, a następnie 
realizować je konsekwentnie. 
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Sposoby iniekcyjnej rekonstrukcji obudów 
szybowych w oparciu o badania nieniszczące 
oraz uszczelnianie górotworu za obudową 

1. Wprowadzenie 

W szybach o długim okresie pracy procesy korozyjne, zarówno powierzchniowe jak 
i wewnętrzne powodują znaczne osłabienia materiału, zmniejszając nośność obudowy. 
Dotyczy to zwłaszcza głęlx)kiej korozji i wymyć zaprawy wewnątrz obudów, często 
na kontakcie różnych materiałów w obudowach wielowarstwowych. 

Przykład takiego wewnętrznego wymycia zaprawy w wyniku zaprawy korozji pokazano 
na rysunku 1, natomiast uszkodzenia powierzchniowe przedstawiono w pracy [1, 3], 

wymyto zaprą wo __ 

Rys. 1. Przykład korozyjnego wypłukania zaprawy wewnątrz obudowy murowej z cegły klinkierowej 
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Podobna sytuacja występuje przy głębokiej korozji powierzcłini, z której w przy-
padkacłi ekstremalnycłi złuszczają się i odpadają części obudowy. Zasięg uszkodzeń, 
rodzaj oraz głębokość są zazwyczaj nieregularne, najczęściej wynikając z warunków 
łiydrogeologicznycłi, cłiemizmu wód, rodzaju i jakości obudowy. Istniejące poziomy 
wodonośne powodują powstanie cłiarakterystycznycłi stref wycieków stymulujących pro-
cesy korozyjne, wewnątrz i na powieracłini obudowy, obniżające nośność konstrukcji. 
Stąd przy projektowaniu iniekcyjnych uszczelnień i wzmocnień celowe jest określenie 
aktualnej nośności oraz zasięgu i wielkości uszkodzeń. 

Badania obudowy można wykonać stosując tzw. metody nieniszczące [1. 2], Z szeregu 
różnych metod badań nieniszczących praktyczne zastosowanie znajduje metoda skle-
rometryczna i metody wykorzystujące rozchodzenie się impulsów fal sprężystych o róż-
nych pasmach częstotliwości. W przypadku korozji powierzchniowej i defektoskopii 
obudowy, metody sklerometryczne są całkowicie nieprzydatne. W badaniach za podsta-
wową przyjęto metodę falową sejsmoakustyczno-ultradźwiękową. będącą komplikacją 
technik ultradźwiękowych i sejsmoakustyki. 

Dla iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania obudowy szybowej oraz górotworu 
za obudową, stosuje się szeroką gamę środków chemicznych i materiałów wiążących 
mineralnych o zróżnicowanych własnościach, dobieranych w zależności od celu, jaki 
zamierza się osiągnąć (szybkie zamknięcie wypływu wody lub kurzawki, wzmocnienie 
obudowy, trwałe uszczelnienie obudowy lub strefy za obudową). 

2. Metodyka i aktualny zakres badań szybowych 

w wyniku badań różnych obudów w ponad 30 szybach stwierdzono konieczność 
stosowania dwóch technik pomiarowych, tj. techniki powierzchniowej „A" i otworowej 
„B", co pokazano na rysunku 2. Technika pomiarów na powierzchni przyjęta za pod-
stawową jest stosowana w obudowach nowych lub przy niewielkiej korozji tj. do głę-
bokości około 10 cm. Generalnie sposób ten jest wykorzystany do kontroli własności 
fizykomechanicznych i detektoskopii struktury powierzchniowej. Zasady interpretacji 
pomiarów przedstawiono w sposób syntetyczny na rysunku 3. 

W przypadku małych uszkodzeń powierzchni, grubość warstwy uszkodzonej tj. 
skorodowanej lub spękanej w wyniku przemrożenia powierzchni można szacunkowo 
określić ze wzoru: 

Oznaczenia jak na rysunku 3. 
Określenie grubość i* warstwy osłabionej pozwala na ustalenie rzeczywistej grubości 

nośnej obudowy, przejmującej obciążenie zewnętrzne pochodzące zarówno od ciśnienia 
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SJrota ; OOudowa 

; f ; cl 

= = $ 

= ł 

"fl"— Pomiar parametraw propagacji fal(L) i. (ti) 
na doUępneJ ptatzczijinię obudowy 

4 

Pomiar otworówy parametrów propagacji faU 
podtainej(L) gComcami ołworo^ymi nadawcta'łh 
i odbiorczą -O'* 

Rys. 2. Podstawowe układy pomiarowe stosowane w bada-
niach obudów 

Rys. 3. Zasady interpretacji w przypadku pomiarów powierzch-
niowych w obudowie z korozją powierzchni. Oznaczenia: 

1. 
c = ctg = —; dla 1. c^ = const; ĉ j - prędkość w ośrodku 

ł 
nienaruszonym, h^ - gnibość warstwy skorodowanej, Cĵ  - prędkość 
w warstwie skorodowanej 1 = 1 ~ l ; t = t , - t n +1 n* n +1 n 

skał, jak również od ciśnień 
hydrostatycznych warstw zawo-
dnionych lub środków iniekcyj-
nych przy zatłaczaniu. 

W jM^ypadku długotrwałej pra-
cy obudowy w środowisku wód 
agresywnych powstają wewnętrzne 
uszkodzenia materiału o różnym 
stopniu i zasięgu osłabień określa-
ne przez „gradient" [3,4]. Oznacza 
to, że wzdłuż grubości obudowy 
następuje zmiana parametrów fizy-
komechanicznych i wytrzymało-
ściowych od ekstremalnych 
osłabień na powierzchniach we-
wnętrznej i ewentualnie zewnętrz-
nej, do wartości maksymalnych 
w części nienaruszonej. W takiej 
sytuacji konieczne jest stosowanie 
pomiarów otworowych pokazanych 
na rysunku 2 („B"). Polegają one 

na określaniu parametrów na różnej 
głębokości w obudowie poprzez 
równoległe wsuwanie i wysuwanie 
głowic ultradźwiękowych do rów-
nolegle wywierconych otworów 
w obudowie. Ze względów konstru-
kcyjnych stosowany jest interwał 
głębokości wsunięcia 10 cm. Pomie-
rzone w ten sposób parametry po-
zwalają na określenie nośności 
wielokierunkowo zdegradowanej 
obudowy metodą elementów skoń-
czonych (MES). 

Prze(Uużając otwory poza obu-
dowę, o ile pozwalają na to wa-
runki, można określać zasięg stref 
spękań i analizować współpracę 
obudowy z górotworem, co poka-
zano schematycznie na rysunku 4. 
Zakres badań obejmuje: 
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a - defektoskopię struktury konstru-
kcji w zależności od warunków 
i dostępu; 

b - parametry sprężyste i odkształ-
ceniowe; 

c - wytrzymałość materiału. 

ad a 
Defektoskopia konstrukcji obudowy 

obejmuje głównie badanie korozji po-
wierzcłini oraz wewnętrzne nieciągło-
ści i mikrospękania (również 
naprężeniowe). 

Rozróżnienie pomiędzy zmianami 
prędkości fali, wywołanymi nieciągło-
ściami struktury a zmianami związany-
mi z osłabieniem dokonuje się poprzez 
rejestrację zmian widma amplitudy 
i zmian energii [4]: 

AC? a ' x Ą x k L o 

X d X f2 
O 

gdzie: 

(S\ 
[flPa] 

i[m] 

Rys. 4. Zasady interpretacji w przypadku pomiarów otwo-
rowych. Oznaczenia: 1 - pomiar w obudowie; 2 - strefa 
spękań; 3 - strefa koncentracji naprężeń; 4 - pierwotny 
stan naprężeń 

AC^- zmiany prędkości jM^y przejściu fali przez szczeliny ośrodka (zawodnione), 
Cjj - prędkość fali podłużnej w materiale ze szczelinami, 
ACL= CLO- CU, 
^Lo ~ fali podłużnej w materiale bez szczelin (nie naruszonym), tj. o ciągłej 

strukturze, 
a ' - współczynnik tłumienia, 
f - częstotliwość, 

d - odległość pomiędzy szczelinami; dg - rozwarcie szczeliny, 

k = 0,78 wsp. k = ^ 

\ 

\ / 

ad b 
Parametry sprężyste niezl)ędne przy ocenie nośności obudów metodami nume-

rycznymi można określić ze związków prędkości różnych postaci fal ze stałymi 
sprężystymi [1, 3], tj. 
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/ 
E = f C l i v = f 

V / 

f C 

Cl 
/ 

Dla betonu i muru istnieją proste empiryczne związki pomiędzy wsp<Mczynnikami 
sprężystości: 

dla betonu: 

5200 X R^ 

23+ R c 

1000000 

' R 
C 

dla muru: 

E j^ = 0.8 â  X R^^ - cegła (wg BN-79/0434-03) 

E^^ = 1200 R^^ bentonity (wg BN-79/0434-03) 

ad c 
Wytrzymałość na ścislcanie olcreśla się z empirycznych związków z prędkościami 

fal. W warunkacłi typowycłi przyjmuje się zasady i kryteria obowiązującycłi norm 
i Instrukcji Instytutu Tecłiniki Budowlanej, natomiast przy nietypowych warunkach, 
wytrzymałość na ściskanie oblicza się z dwóch parametrów określających R = fCCj^) 
i R = przyjmując związki w postaci wielomianów drugiego stopnia. 

Maksymalną i minimalną wartość wytrzymałości betonu dla pomierzonego parametru 
„m" oblicza się ze wzoru: 

max 

gdzie: 
R^^p średnia wytrzymałość betonu, obliczona z pomierzonych wartości parametru m; 
^(m)" odchylenie standardowe parametru m; 

1,64; parametr dla prawdopodobieństwa P = 0,90; 
m - parametr, z którego wartości oblicza się przedział wytrzymałości, tj.: 

. m = L - dla fali podłużnej, 
m = R - dla fali powierzchniowej (Rayleigha). 

Za przedział rzeczywistej wytrzymałości na ściskanie betonu przyjmuje się wspólną 
część wartości obliczonych dla fali podłużnej (L) i powierzchniowej (R), tj: 

Rmin R min . Rmin R min 
max max max max 
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Oznaczenia: 
« m/Ciek wodif 

1 ] ubytki obmgna 
irri pr-tyMiona strefa uukodreri 

Miflkoiei ^famrtfy t tton obudowy 

I y ptztfbHiona słrsfo poteocjcliufch zaępo/eń 
Q miejsct pomiaru wykozajcjcego uszkodzenia 
^ mi9fsc0 pomiaru wfjhjzującego (tuże uszkodzenia 

Rys. 5. Określenie zasięgu uszkodzeń obudowy na planie rozwinięcia obmurza szybu A-I 

3. Wykorzystanie wyników badań nieniszących do oceny stanu 
obudowy i projektowania wzmocnienia 

Przykładem wykorzystania wyników obudowy może być ocena zasięgu uszkodzeń 
obudowy szybu A-I przedstawiona na rysunku 5. Określone parametry wytrzymałościowe 
w nałożeniu na zewnętrzne osłabienia i wewnętrzne strukturalne wymycia zaprawy po-
zwoliły na wydzielenie zasięgu dwóch stref: 

strefy występującycłi uszkodzeń; 
strefy potencjalnie zagrożonej 
wypływem. 

Podane wartości wytrzymałości muru 
pozwalają na określenie małcsymalnycłi 
ciśnień iniekcji nie powodujących uszko-
dzeń. 

Przykład wykorzystania pomiarów 
otworowych do badań obudowy silnie sko-
rodowanej o dużym zróżnicowaniu para-
metrów pokazano na rysunku 6. Obudowa 
betonowa szybu Piast II od strony wycie-
ków i spływającej wody uległa silnej ko-
rozji, przy czym zasięg uszkodzeń byl 
ograniczony. Wykonując pomiary powie-
rzchniowe i otworowe określono zasięg 

flPa 
lÔ HPfl 

0.1 

grubod^ [fn2_ 

Rys. 6. Rozkład wytężcń wz(fluż gnibości obudo-
wy i określenie głębokości maksymalnych zniszczeń 
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uszkodzeń i własności wytrzymałościowe wydzielonycłi warstw. 
Parametry s|M'ęźyste (E) i wytrzymałość na ściskanie ( R . betonu dla różnej głębokości O 

podano w górnej części rysunku. 
Zasięg zniszczonej warstwy obudowy wg Hipotezy Couloml)a - Mołu^ obejmuje tę 

część, dła której wytężenie W > 1. 
Wartość wytężenia w wydzielonych pierścieniach pokazuje linia ciągła na rysunku. 

Wynika z tego, że obciążenie przejmuje nieuszkodzona wewnętrzna część obudowy od 
głębokości 0,25 m, natomiast część wewnętrzna ulegnie spękaniu (ozn. linią ciągłą). 

4. Aktualne możliwości technologiczne rekonstrukcji obudów 

Dostępne aktualnie nowe materiały wiążące środki chemiczne dają możliwoś 
podejścia do uszczelniania wycieków z obudowy i równoczesnego jej wzn 
Dotyczy to zwłaszcza dwóch sposobów zastosowań, tj.; 

I - powierzchniowej ochrony antykorozyjnej obudowy; 

II - wewnętrznego uszczelniania i wzmacniania konstrukcji. 

ad I 
Powierzchniowe zal>ezpieczenie obudowy stosuje się w szybach nowych lub w przy-

padkach płytkich osłabień powierzchniowych, przy potwierdzeniu pełnej nośności kon-
strukcji. Środki te najczęściej nanoszone są natryskiem, rzadziej szerokim pędzlem. 
Zabezpieczenie odbywa się w dwóch etapach: 

a - najpierw stosuje się pokrycie środkiem rozkładającym i wiążącym chemicznie 
z podłożem produkty korozji; 

b - następnie nakłada się warstwy antykorozyjne zabezpieczające. 
Równocześnie dostępne są tworzywa osłonowe antykorozyjne o własnościach ela-

stycznych, pracujące przy znacznych odkształceniach > 3%o (np. typu „beton elastyczny" 
lub „elastikschlamm"). 

Przy dobrym powiązaniu z powierzchnią betonu niektóre tworzywa wytrzymują znaczne 
ciśnienie słupa wody, charakteryzując się przyczepnością około 0,8 MPa + 2 MPa. 

ad U 
Środki do wewnętrznego zat)ezpieczenia konstrukcji obudowy dzieli się na: 
a) uszczelniające, 
b) wzmacniające i uszczelniające. 

ad a. Tworzywa uszczelniające stosuje się przy stwierdzeniu pełnej nośności obudowy. 
Środki takie charakteryzują się małą lepkością i zachowaniem elastyczności po 
spolimeryzowaniu oraz przyczepnością do podłoża. Stosowane są głównie 
do uszczelniania mikrospękan i wewnętrznych porów lub zerwanych powiązań 
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cegła - z^rawa. Tworzywa te nadają się również do uszczelniania wypływów 
wód silnie zmineralizowanych. 

ad b. Tworzywa wzmacniające i uszczelniające przeznaczone są do wypełnienia 
pustek i kanałów wewnątrz obudowy, powstałycłi w wyniku korozyjnego wymycia 
zaprawy w murze lub na kontakcie warstw w obudowach wielowarstwowycłi. 
Tworzywa takie sporządzane są głównie na bazie mineralnych materiałów wią-
żących z dodatkami modyfikującymi ich własności. Charakteryzują się znacznie 
większą lepkością od tworzyw uszczelniających oraz dużą wytrzymałością na ści-
skanie rzędu 20 + 80 MPa. 

5. Środki do uszczelniania i wzmacniania obudowy szybowej 
i górotworu za obudową 

Środkom używanym do uszczelniania i wzmacniania obudowy szybowej lub górotworu 
za obudową stawiane są ściśle określone wymagania, z których wymienić należy [5, 6]: 
brak palności i toksyczności, antyelektryczność, odporność na własności buforowe i ad-
sorpcyjne c^odka, łatwość i szerdd zakres regulacji czasu polimeryzacji lub wiązania, 
odporność na korozję chemiczną i destrukcję biologiczną, dużą przyczepność, odpowiednie 
własności mechaniczne po spolimeryzowaniu lub utwardzeniu, łatwość sporządzania za-
czynów iniekcyjnych oraz względnie niski koszt w stosunku do zamierzonych oczekiwań. 
Sprostanie tym wszystkim wymaganiom równocześnie okazuje się praktycznie niemożliwe 
lub co najmniej trudne do osiągnięcia. 

Wieloletnie obserwacje i baćmm obudów pozwalają na przedstawienie kilku przy-
padków, w których uznać należy za celowe i skuteczne zastosowanie środków uszczel-
niających i wzmacniających, dla zapewnienia dalszej bezawaryjnej pracy szybu. 

W tym zakresie wyróżnić można: 
A - awarie związane z nieoczekiwanym wypływem wody lub kurzawki przez 

uszkodzoną obudowę; 
B - niewielkie migracje wody przez porowatą obudowę lub na kontakcie obudowy 

z górotworem; 
C - wewnętrzne migracje wody na kontakcie warstw obudowy wielowarstwowej; 
D - zawodnione kawerny lub wypłukane pustki w górotworze za obudową; 
E " częściowa utrata nośności obudowy w wyniku korozji lub przemarzania. 

2^ożoność problemów związanych ze skutecznym zastosowaniem środków uszczel-
niających i wzmacniających do wyeliminowania skutków i przyczyn niedogodności wy-
nikających z zaistnienia przedstawionych przypadków (A, B, C, D, E), wymaga 
indywidualnego podejścia do każdego przypadku, przede wszystkim w zakresie wyboru 
odpowiedniej technologii oraz określenia podstawowych własności i parametrów tech-
nicznych proponowanego środka dla uzyskania określonego celu. 
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6. Schematy technologiczne iniekcji 

z uwagi na ograniczoną objętość referatu w taf>eli I przedstawiono sposób prze-
ciwdziałania oraz podstawowe wymagania dła środków stosowanych w wymienionych 
wcześniej przypadkach. 

Tabela 1 

Przypadek Sposób przeciwdziałania Podstawowe własności i parametry 
techniczne środka 

A 
Zabezpieczenie obudowy przez kotwienie 
blach oraz iniekcję uszczelniającą 
za obudową 

— duża lepkość; 
— krótki czas polimeryzacji 

lub wiązania; 
— wzrost objętości (ekspansja); 
— odpomość na rozmywanie 

w początkowej fazie; 
— elastyczność i wodoszczelność po 

okresie polimeryzacji lub utwardzenia 

B 

Niskociśnieniowa iniekcja 
dla wypełnienia drobnych szczelin 
i por w obudowie lub na kontakcie 
z górotworem 

— niska lepkość; 
— regulowany czas polimeryzacji; 
— brak skurczu; 
— wysoka przyczepność; 
— podatność (trwała elastyczność); 
— odpomość na korozję 

C 
Niskociśnieniowa iniekcja otworami 
małej średnicy i zmiennej (ttugości 
związanej z grubością warstw 

— niska lepkość; 
— regulowany czas polimeryzacji; 
— trwała elastyczność; 
— odpomość na korozję; 
— wodoszczelność 

D Iniekcja za obudową 
— duża lepkość; 
— regulowany czas wiązania; 
— odpomość na korozję 

E 
Iniekcja za obudowę, natrysk 
uzupełniający 

— duża lepkość; 
— wysoka przyczepność; 
— krótki czas wiązania; 
— odpomość na korozję; 
— brak palności 

Z uwagi na zróżnicowane warunki wynikające z; 
bezpieczeństwa stosowania, 
dostępności energii zasilania, 
rodzaju środka iniekcyjnego, 
wielkości ciśnienia iniekcji, 
koniecznej wydajności iniekcji, 
całkowitej ilości iniektu. 

330 Tom I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

Wykorzystać można co najmniej trzy schematy technologiczne iniekcji, wynikające 
z rodzaju stosowanego urządzenia (pompy do zaczynów jednoskładnikowych, zbiornika 
ciśnieniowego, pompy do niezależnego przetłaczania dwóch składników zaczynu). 

Na rysunku 7 pokazano schemat układu technologicznego iniekcji z pompą WT-30. 
Na rysunku 8 przedstawiono schemat układu technologicznego iniekcji z wykorzystaniem 
zbiornika ciśnieniowego, a na rysunku 9 przykład schematu układu technologicznego 
z pompą do niezależnego przetłaczania dwóch składników zaczynu. 

Rys, 7. Schemat układu technologicznego iniekcji z pompą WT-30, A - nabojnica iniekcyjna; B - pompa; 
C - mieszalnik; D - komponenty zaczynu iniekcyjnego. 1 - zawór zwrotny; 2 - pierścienie uszczelniające; 
3 - mechanizm rozpierania uszczelnień; 4 - łącznik; 5 - wąż tłoczny (ciśnieniowy); 6 - wąż ssący; 7 -
odf^wka; 8 - kosz ssawny; 9 - mieszadło; 10 - mrociąg wodny; 11 - SW-25; 12 ~ TEA; 13 - NA; 

14 - wypełniacz mineralny 

Rys. 8. Schemat układu technologicznego iniekcji z wykorzystaniem zbiornika ciśnieniowego. A - nabojnica 
iniekcyjna; B - zbiomik ciśnieniowy; C - mieszalnik; 1 - zawór zwrotny; 2 - pierścienie uszczelniające; 
3 - mechanizm rozpierania uszczelnień; 4 - łącznik; 5 - wąż tłoczny (ciśnieniowy); 6, 7, 12 - zawory; 

8 - wypływ dla płukania zbiornika; 9 ~ manometr, 10 - wlew; 11 - mrociąg wodny 
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Rys. 9. Schemat układu technologicznego iniekcji z pompą 
do niezależnego przetłaczania dwódi składników zaczynu. 
A - nabojnica iniekcyjna; B - pompa; C - składniki 
zaczynu II 1 - zawór zwrotny; 2 ~ pierścienie uszczel-
niające; 3 - mechanizm rozpierania uszczelnień; 4 - mie-
szalnik; 5 - trójnik; 6 - węże tłoczne; 7 - węże ssawne 

Przedstawione schematy tech-
nologiczne zawierają ogólnie dostę-
pne<̂  i dopuszczone do stosowania 
w kopalniach podziemnych maszy-
ny i urządzenia oraz sprzęt pomo-
cniczy. 

1. Przykłady uszczelniania 
i wzmacniania obudów 
szybowych 

Na podstawie przeprowadzonych 
wierceń badawczych oraz obserwacji 
wycieków wody w strefie uszkodzo-
nej obudowy turbinowej w szybie M-
n KWK „Miechowice" stwierdzono 
znaczne zawodnienie górotworu za 
obudową. Ponieważ kopalnia przewi-
dywała dalszą eksploatację dofdaro-
wą, a następnie w filarze, istniała 
uzasadniona obawa pojawienia się 
dalszych uszkodzeń obudowy połą-
czonych z intensyfikacją wycieków 
wody z udziałem piaszczystych i py-
lastych części stałych. W lej sytuacji 
podjęto decyzję o wykonaniu do-
szczelnienia górotworu za obudową, 
w celu ograniczenia wycieków wody 
wynoszącej drobnoziarniste części sta-
łe. Na podstawie wykonanego opraco-

wania [6] w okresie czterech miesięcy prowadzono w szybie roboty uszczelniające. Roboty 
te poległy na wykonywaniu iniekcji środkiem chemicznym (Solakryl ASM-10)» pi^ez od-
wiercone w obudowie tubingowej otwory. Zaczyn iniekcyjny tłoczono przy użyciu zbiornika 
ciśnieniowego, jak na rys. 8. Ilość zużytego zaczynu oraz rozmieszczenie otworów iniekcyj-
nych przestawiono na rysunku 10. W wyniku wykonanych robót iniekcyjnych nastąpiło 
widoczne osuszenie się partii tubingów w wyniku uszczelnienia i wypełnienia pustek za 
obudową. 

Wykonane badania nieniszczące oraz próby wytrzymałościowe pobranych próbek 
_ • 

z obudowy szybu I KWK „Zory" przedstawione w opracowaniu [7], stanowiły pod-
stawę dla opracowania sposobu uszczelnienia i zal>ezpieczenia obudowy szybu pole-
gającego na: 
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Rys. 10. Schemat rozmieszczenia otworów iniekcyjnych oraz ilości 
zużytego zaczynu 

A) iniekcyjnym uszczelnieniu 
i wzmocnieniu wewnętrznej 
struktury obudowy, otworową 
metodą niskociśnieniową 
przez penetrację, przy użyciu 
tworzyw organicznych na ba-
zie pochodnych kwasu akry-
lowego; 
uszczelnieniu połączeń po-
między pierścieniami obudo-
wy; 

C) uszczelnieniu wycieków pun-
ktowych polimerami szybko-
wiążącymi metodą iniekcji 
otworowej; 

D) wzmocnieniu i uszczelnieniu 
części górotworu środkami 
penetrującymi i hydrofobi-
zującymi poza obudową gło-
wicy szybu z równoczesnym 
wypełnieniem ewentualnie 
występujących pustek lub jego 
rozluźnień (konsolidacja grun-
tu). 

Przyjęto, że uszczelnienie 
i wzmocnienie obudowy gło-
wicy szybu I KWK „ZMP" 
wykonane będzie w dwóch 
etapach: 

pierwszy etap 
(p. A, B i C) obejmuje 
uszczelnienie i wzmocnie-
nie struktury muru cegły 

oraz wewnętrznej warstwy betonu wykazującej lokalne wymycia, nieszczelności 
i nieciągłości fizyczne w ich budowie; 
drugi etap 
(p. D) obejmuje konsolidacje gruntu znajdującego się poza obudową głowicy szybu. 

Rozmieszczenie stref iniekcji, w nawiązaniu do zlokalizowanych wycieków i spękań 
oraz stwierdzonych badaniami osłabień obudowy, przedstawiono na rysunku 11. 

Do uszczelnienia w pierwszym etapie (p. A i B) użyto środków chemicznych 
(Solakryl M i Solakryl SW). 
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Rys. 11. Schemat robót uszczelniających w głowicy szybu 
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W drugim etapie (p. C) użyto cementu SG-45 oraz stosowanych wcześniej środków 
chemicznych. W wyniku przeprowadzonych prac iniekcyjno-uszczelniających uzyskano: 

likwidację wypływów i wycieków wody przez obudowę do głębokości 14,0 m 
od zrębu szybu; 
wzmocnienie i doszczelnienie struktur obudowy w iniekowanych strefach oraz 
uszczelnienie w kontakcie pomiędzy pierścieniami obudowy (zwłaszcza w strefie 
hydroizolacji); 
uszczelnienie górotworu za obudową. 

PodsumoM^anie 

Przedstawiony zakres badail obudów szybowych pozwala na kompleksową ocenę ich 
stanu technicznego oraz umożliwia podjęcie decyzji o sposobie jej rekonstrukcji, wzmo-
cnienia lub uszczelnienia. Przytoczone w referacie własności środków do uszczelniania 
i wzmacniania obudów lub strefy za obudową wskazują na szeroki zakres możliwości 
ich wykorzystania w praktyce. 

Omówione przykłady zrealizowanych przedsięwzięć świadczą o skuteczności przed-
stawionych rozwiązań i zachęcają do podejmowania podobnych robót. 
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Paweł Batko 

O związkach pomiędzy efektem sejsmicznym 
strzelania a parametrami detonacji 
materiału wybuchowego 

Jednym z niekorzystnych zjawisk towarzyszących detonacji materiału wybuchowego 
jest rozchodzenie się w otaczającym ośrodku drgań, które w pewnych warunkach mogą 
powodować powstawanie różnego rodzaju szkód w obiektach i budowlach sąsiadujących 
z rejonem strzelań. Literatura omawiająca zagadnienia związane z powstawaniem i roz-
przestrzenianiem się drgarł jest dosyć obszema, a pomimo to istnieją w wiedzy o tych 
zagadnieniach duże luki. Informacje przytoczone w niniejszym opracowaniu być może 
pozwolą na pewne uzupełnienie wiedzy o tych zagadnieniach. 

Problematyka drgań sejsmicznych jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym 
na technologię urabiania surowców skalnych. Pierwszym krokiem działań w tym 
zakresie jest zwykle wprowadzenie odpalania z opóźnieniami milisekundowymi. Po-
nieważ ten krok właściwie już we wszystkich kopalniach został uczyniony, często 
nie pamięta się jego przyczyny. W wielu kopalniach nie jest to już wystarczające 
i wtedy kolejnym etapem jest określenie wielkości ładunków, które mogą być odpalane 
w serii i tym samym numerem stopnia opóźnienia zapalników milisekundowych. 
Wielkości te określa się w zależności od odległości miejsca strzelania od chronionego 
obiektu, po uprzednim wykonaniu serii pomiarów drgań wzbudzanych strzelaniami 
typowymi dla danej kopalni i opracowaniu ich wyników. Taki tok postępowania 
wynika z konieczności zebrania materiału doświadczalnego dla określenia wielkości 
pewnych współczynników występujących we wzorach wykorzystywanych przy opra-
cowywaniu odpowiednich opinii. Przykładem takiego wzoru jest zależność wiążąca 
intensywność drgań „v" z wielkością odpalanego ładunku i odległością od miejsca 
strzelania do punktu obserwacyjnego „r": 

V = Kx r-P 

W równaniu tym współczynniki i określane są w trakcie opracowywania 
wyników wspomnianych pomiarów. W sposób jedynie pośredni uwzględniają one cha-
rakterystykę ośrodka przenoszącego drgania i charakterystykę źródła tych drgań. Tak 
opracowane opinie zaopatrywane są zwykle w klauzule, że zmiana warunków strzelania 
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wymaga wykonania pomiarów sprawdzających podane w opinii wielkości. We wszystkich 
dotychczasowych rozważaniach prognostycznych i profilaktyce dotyczącej drgań sejsmi-
cznych, materiał wybuchowy traktowany byl jako źródło energii o stałej charakterystyce. 
Takie podejście mogło być tolerowane do czasu, gdy różne produkowane i stosowane 
MW charakteryzow^y się parametrami detonacji mało różniącymi się od siebie. Od 
szeregu lat jednak ta sytuacja uległa radykalnej zmianie. W kolumnie 4 tabeli 1 
przytoczono dane na temat zmienności niektórych własności strzelniczych MW obecnie 
stosowanych lub dopuszczonych do stosowania. 

Tabela 1 

Zakres zmienności wybranych własności strzelniczych MW 

Lp. Parametr 

1 

Jednostki 

Zakres 
zmienności MW 
produkowanych 

o d - d o 

Zakres 
zmienności MW 

użytych 
w badaniach 
kopalnianych 

o d - d o 

1 2 3 4 5 

1. Prędkość detonacji m/s 1000 + 6000 1377 + 5612 

2. Gęstość pozorna kg/dm^ 0,631.1,56 0.89 + 1.47 

3. Objętość gazów dm^/kg 433 979 469 + 977 

4. Skuteczność (w bloku Trauzla) cm^ 57 428 57 + 428 

5. Zdolność do wykonania pracy %Hx 2 4 + 9 3 24 + 86 

6. Ciepło wybuchu kJ/kg 620 + 6044 620 + 5952 

7. Koncentracja energii kJ/dm^ 508 + 7229 682 + 5833 

8. Ciśnienie wybuchu MPa 550 + 8720 650 + 5345 

Jak widać z zestawienia, pomimo dużej, często ponad dziesięciokrotnej zmienności 
wielu, nawet intuicyjnie uznawanych za istotne parametrów, w wielu opracowaniach 
dotyczących projektowania strzelali czy prognozowania wielkości drgań sejsmicznych 
(parasejsmicznych), materiał wybuchowy nadal uważany jest za czynnik nie mający 
swoich zmiennych cech użytkowych. 

W początku lat osiemdziesiątych zainicjowane zostały w AGH, przez autora niniej-
szego opracowania badania nad wpływem parametrów stosowanego MW na rejestrowany 
efekt sejsmiczny strzelania. Po wielu przygotowaniach przeprowadzono serię odstrzałów 
badawczych w złożu wapieni dewońskich „Kowala", należącym do Zakładów Cemen-
towo-Wapienniczych „Nowiny" w Sitkówce. W strzelaniach badawczych użyto 16 ro-
dzajów MW o zmienności parametrów podanej w kolumnie 5 tabeli 1. Jak widać, 
w wielu przypadkach osiągnięto maksymalną lub zbliżoną do maksymalnej zmnienność 
poszczególnych parametrów. 

Chcąc uzyskać porównywalne warunki prób, zdecydowano się detonować ładunki 
o masie 3 kg i średnicy 90 mm w otworach o głębokości 6 m. Wielkość ładunku 
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została określona teoretycznie i sprawdzona praktycznie tak, aby był to ładunek 
kamufletowy. Przy takim umieszczeniu ładunku największa część energii wyzwalającej 
się w czasie detonacji jest rozpraszana w formie fali drgań sejsmicznych. Ładunki 
inicjowano dwoma pobudzaczami wybuchowymi (detonatorami) T-50 uzbrojonymi 
ostrymi zapalnikami elektrycznymi. Ponadto na każdym ładunku montowano sondę 
pomiarową, pozwalającą mierzyć prędkość detonacji ładunku w otworze, przy rów-

I 

noczesnej rejestracji na kilku stanowiskach efektu sejsmicznego strzelania. 
Drgania sejsmiczne rejestrowano aparaturą typu ABEM TERRALOC Mk3, wyposażoną 

w czujniki trójskładowe typu L28B 4,5 Hz. Rejestrowanym parametrem była prędkość 
drgań. Przebiegi były rejestrowane w zapisie cyfrowym przez wbudowany w aparaturę 
komputer. Pozwoliło to na wielostronną późniejszą analizę danych uzyskanych z po-
miarów. Czujniki pomiarowe rozmieszczano w odległościach od 29,5 do 180,7 m. 
Odległość od miejsca strzelania (od poszczególnych otworów badawczych) do pierwszego 
czujnika była w przybliżeniu stała i wynosiła od 29,5 do 31 m. Niżej przedstawiono 
analizę niektórych wyników pomiarów zarejestrowanych właśnie przez pierwsze czujniki 
pomiarowe. 

W czasie badań, w których odpalano ładunki o jednakowej masie 3 kg, zarejestrowano 
na pierwszym stanowisku pomiarowym prędkości drgań (wektor przestrzenny) zmieniające 
się w granicach od 8,33 do 50,49 mm/s. Już sam ten rezultat pozwala uznać za 
udowodnione twierdzenie, że parametry detonowanego MW mają istotny wpływ na re-
jestrowany (odczuwany w danym miejscu) efekt sejsmiczny strzelania. Do dokładniejszej 
analizy wytypowano następujące pomierzone lub obhczone programem KIKONI parametry 
detonacji stosowanych MW: 

Dr - pomierzoną prędkość detonacji. 
Do - prędkość detonacji obliczoną dla idealnych (molowych) warunków wymieszania 

składników, 
Og - objętość gazów, 
Qw - ciepło wybuchu, 
El - energię potencjalną ładunku (iloczyn ciepła wybuchu i masy ładunku), 
Ke - koncentrację energii. 
Er - różnicę pomiędzy ciepłem wybuchu a energią właściwą (w przybliżeniu można 

ją rozumieć jako energię potencjalną gazowych produktów wybuchu), 
Ge - gęstość energii działającej na ścianki l)0czne otworu, liczoną jako iloraz energii 

potencjalnej ładunku przez powierzchnię ścianek bocznych otworu; powierzchni 
dennych nie brano pod uwagę), 

Cw - ciśnienie wybuchu, 
Nw - iloczyn ciśnienia wybuchu i powierzchni bocznej ładunku, 
Cd - ciśnienie detonacji w strefie Chapmana-Jougeta, 
Nd - iloczyn ciśnienia detonacji i powierzchni bocznej ładunku, 
Zp - zdolność do wykonania pracy (według Cooka), 

Uzyskaną zmienność tych parametrów podano w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Zakres zmienność parametrów MW użytych w ba<faniach w ^ożu ,JCowala" 

Lp. Parametry 
Jednostki 

2^kres zmienności Lp. 
(oznacz.) Jednostki 

od do 

1. Dr m/s 1377 5 612 

2. Do m/s 3007 6 655 

3. Og dm^/kg 469 977 

4. Qw kJ/kg 620 5 952 

5. £1 ki 1 860 17 856 

6. Ke kJ/dm^ 682 5 833 

7. Er kl/kg 168 4 790 

8. Ge kJ/m^ 13 113 112 772 

9. Cw GPa 0,650 5,345 

10. Nw MN 79 513 

11. Cd GPa 2.869 16,182 

12. Nd MN 348 1555 

13. TA kl/kg 723 5 681 

Obliczenia przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie przeliczono para-
metry rozkładu dla funkcji jednej zmiennej poszczególnych wymienionych w tabeli 2 
parametrów. Obliczenia wykonano dla funkcji typu: 

liniowego Y = a + b x X , 
potęgowego Y = a x 
wykładniczego Y = exp (a + b x X), 
hiperbolicznego Y = 1 / (a + b x X). 

Dla każdego typu funkcji obliczono parametry rozkładu i współczynnik korelacji. 
Wyniki tych obliczeń przedstawiono w tabeli 3, przy czym parametry rozkładu podano 
jedynie dla funkcji o najwyższym współczynniku korelacji. Wartość krytyczna współ-
czynnika korelacji wynosiła: 

dla poziomu istotności a = 0,10 
dla poziomu istotności a = 0,05 
dla poziomu istotności a = 0,02 
dla poziomu istotności a = 0,01 
dla poziomu istotności a = 0,001 

- 0,2486, 
- 0,2943, 
- 0,3462, 
- 0,3805, 
- 0,4747. 

Dodatkowo w tabeli 3 zamieszczono wyniki obliczeń dla prędkości podłużnych fal 
sprężystych w złożu. Parametr ten oznaczono jako „Cp", a jego wielkość liczbowa 
dotyczy drogi przebiegu fal od ładunku do pierwszego czujnika pomiarowego. Dla 
ułatwienia, wszystkie parametry uszeregowano według malejącego współczynnika korelacji 
funkcji najlepiej opisującej (jako funkcja jednej zmiennej) zależność zarejestrowanej 
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na pierwszym stanowisku pomiarowym prędkości drgań, od poszczególnych branych 
do analizy parametrów. 

Tabela 3 

Wsp^czynniki korelacji i wsp^czynniki regresji dla zależności efektu sejsmicznego 

od poszczególnych parametrów 

Lp. i § 
Wsp^czynniki korelacji w postaci funkcji 

Wsp^czynniki regresji dla 
funkcji o najwyższym wsp. 

korelacji 
Lp. i § 

Liniowej 
Y = a + b x X 

Potęgowej 
Y = a X X*' 

Wykładniczej 
Y = exp (a + 

+ b X X) 

Hiperboli cznej 
Y = 1 / (a + 

+ b X X) 

» 1 
a b 

1. Ge 0,4445 0,5125 0,5093 
• 1 1 1 1 1 • 9 

1 •>.>'<••. < < > • > < 1 • 0,08881 -4,4979E-7 

2. Ke 0,4435 0,5122 0,5087 i i 
• 1 »»»»»!«<< 
i i i i i i i 0,08881 -8,6761 E-6 

3. Dr 0,4376 Siiiilil;;;::;:;::: 0,4933 -0,5124 0,49051 0,57017 

4. Er 0,4490 0,5083 0,4953 
• • • • . • • 1 1 , 1 • • • • • • 

0,08524 -l ,0785E-5 

5. Zd 0,4561 0,5073 0,4978 m m m m 0,08824 -9,56 E-6 

6. Qw 0,4536 0,5053 0,4948 0,08620 -8,7352E-6 

7. El 0,4536 0,5053 0,4948 m m m m 0,08620 - 2 , 9 n 7 E - 6 

8. Cp 0,3644 0,4359 0,4346 
* $ $ * $ 4 4 1 4 4 4 ś $ t * 

P P t t 9 t t 4 4 W* 
0,1366 -1,7608E-5 

9. Nw 0,3980 mmmmmm 0,4426 -0,4653 9,2571 0,35138 

10. Cw 0,3261 < • 1 • 1 • 1 >_i • • h • J • • 1 < < < < 
mmM^Mm • <<••»«>/ \ , 4 • \ . > > > > 1 « .4 I. 0,3865 -0,4253 490,67 0,31459 

n. Do 0,3403 0,4233 0,3935 0,1056 -9,9698E-6 

12. Nd 0,3202 t t i % * » •A iiiili 0,2946 -0,3989 1,2758 0,42334 

13. Cd 0,2354 
f 1 

i 0,2946 -0,3368 214,93 0,32838 

14. Og 0,2041 i 1 
\\ 0,2052 -0,2042 2,6067 0,39302 

Z wyników obliczeń zestawionych w tabeli 3 wynika, że w funkcji jednej zmiennej 
jedynie objętość gazów nie jest skorelowana z prędkością drgań sejsmicznych i to nawet 
przy współczynniku istotności a = 0,1. Pozostałe parametry nic mogą być uznane za 
nie wpływające na efekt sejsmiczny strzelania nawet przy współczynniku istotności a = 
0,001. Nie sposób więc w dalszych rozważaniach na temat efektu sejsmicznego strzelania 
pomijać istotny wpływ własności strzelniczych detonowanego MW na ten efekt. 

Zdecydowanie najistotniej prędkość drgań sejsmicznych zależy od parametrów chara-
kteryzujących energetykę detonacji, takich jak koncentracja energii ładunku Ke, czy 
gęstość strumienia energii przekazywanej na ścianki otworu strzałowego Ge. Obserwacja 
ta ma duże znaczenie praktyczne, gdyż pozwala ocenić lub przynajmniej oszacować, 
jak może się zmienić efcjft sejsmiczny strzelania przy zmianie np. gęstości ładunku, 
czy przy zmianie średnicy otworu strzałowego. Przykładowe dane na ten temat przed-
stawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4 

Zmiana wsp^czynnika Ge dla Amonitu skalnego 40 odpalanego w otworach strz^dowych 

o różnych średnicach 

Gęstosć MW Średnica otworu Ke Ge 

Mg/m^ mm kJ/dm^ kJ/m^ 

0,91 40 5 358 535 

0,91 70 5 358 938 

0,91 90 5 358 1206 

0,91 105 5 358 1 406 

1.12 40 6 731 673 

1,12 70 6 731 l 178 

1,12 90 6 731 1515 

1,12 105 6 731 1767 

1,18 40 7 129 713 

1,18 70 7 129 1247 

1,18 90 7 129 1 604 

1,18 105 7 129 1 871 

Wysoka jest zależność pomiędzy rzeczywisty prędkością detonacji materiału wybu-
chowego, a prędkością drgań sejsmicznych. Ważna jest przy tym znajomość faktycznej 
prędkości detonacji MW w danych warunkach gdyż wiadomo, że może się ona zmieniać 
dla danej receptury nawet o kilkadziesiąt procent w zależności od warunków detonacji. 
Oczywiście w codziennej praktyce zakładu górniczego nie można pozwolić sobie na sy-
stematyczne mierzenie prędkości detonacji materiałów wybuchowych w otworach strza-
łowych, jednak pewne badania na ten temat zostały już wykonane w Stacji Badawczej 
Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Wydziału 
Górniczego AGH, i będą nadal kontynuowane, a ich wyniki będą w różnej formie 
systematycznie publikowane. Istota tych badań polega na statystycznym podejściu do pa-
rametrów detonacji przeprowadzonej w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych 
(osłonka, średnica, gęstość ładunku, sposób inicjowania) do warunków występujących 
w czasie odstrzjdów kopalnianych. 

Dosyć wysokie i porównywalne ze sobą są współczynniki korelacji charakteryzujące 
zależność prędkości drgań sejsmicznych, od parametrów charakteryzujących potencjalną 
energię wybuchu ładunku, takich jak ciepło wybuchu Qw, energia ładunku El, zdolność 
do wykonania pracy (według Cooka) Zd, czy różnica pomiędzy ciepłem wybuchu MW, 
a energią właściwą jego produktów detonacji Er. Niezależnie więc od sposobu definio-
wania i obliczania parametrów charakteryzujących możliwości energetyczne detonacji, 
pomijanie tej grupy czynników nie powinno mieć miejsca. 
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Nieco mniejsza, lecz również istotna (nawet przy współczynniku a = 0,01) jest 
zależność prędkości drgań od ciśnienia wybucłiu Cw i ciśnienia w strefie przemiany 
detonacyjnej Cd. Zależność ta nieznacznie wzrasta po uwzględnieniu powierzcłini 
oddziaływania tych ciśnień (Nw i Nd), jednak w funkcji wielu zmiennycłł samo 
ciśnienie wybuchu i ciśnienie detonacji były lepiej skorelowane z efektem sejsmicznym 
strzelania. Trzeba tutaj dodać, że liczbowy obraz zależności jest w sposób oczywisty 
związany ze sposol)em określania tych parametrów. Poglądy na ten ostatni temat nie 
są w literaturze jednoznaczne. 

Istotny, chociaż ze zrozumiałych względów dosyć niski, jest wpływ obliczeniowej 
(idealnej) prędkości detonacji Do. Parametr ten może być jednak wykorzystywany 
zwłaszcza na etapie opracowywania nowych receptur MW w wytwórniach i jednostkach 
badawczych. Z rozpatrywanych parametrów najniższy wpływ na prędkość drgań ma 
objętość gazów. Parametr ten okazał się jednak znacznie bardziej istotny przy analizowaniu 
regresjii wielorakiej, co będzie krótko przedstawione w końcowej części niniejszego 
opracowania. Własności ośrodka przenoszącego drgania w różny sposób były i są 
uwzględniane w rozważaniach na temat przenoszenia i intensywności drgań sejsmicz-
nych. W rozważaniach tych własności ośrodka przenoszącego drgania zawsze były 
istotnym czynnikiem rzutującym na ich wielkość. Pewnym zaskoczeniem było więc 
uplasowanie się w środku tabeli, indywidualnie rozpatrywanej prędkości rozprzestrzeniania 
się podłużnych fal sprężystych w ośrodku skalnym Cp. Parametr ten reprezentował 
sprężyste własności ośrodka przenoszącego drgania. Obraz ten uległ zdecydowanej 
zmianie przy rozpatrywaniu zależności prędkości drgań od kilku równocześnie analizo-
wanych parametrów. 

Przy rozpatrywaniu funkcji wielu zmiennych przyjęto założenie, że funkcja nie 
powinna być zbytnio rozbudowana. Dlatego jednorazowo brano do analizy nie więcej 
niż pięć zmiennych niezależnych. Obliczenia wykonano dla funkcji liniowej typu: 

Y = a + b x X i + c x X 2 + d x X 3 + e x X 4 + f x X 5 

oraz dla funkcji potęgowej typu: 

Y — a X X X X x 

Po wykonaniu przeliczeń dla wielu zestawów parametrów okazało się, że dla funkcji 
liniowej przy uwzględnianiu wyłącznie parametrów detonacji MW, najwyższy współ-
czynnik korelacji, wynoszący 0,527 (przy wartości krytycznej wynoszącej 0,496 dla 
ot=0,05) miała zależność uwzględniająca (w kolejności malejącej wartości testu „t"): 

Dr - prędkość detonacji, 
Og - objętość gazów, 
Cd - ciśnienie dejonacji, 
Cw - ciśnienie wybuchu, 
Ge - gęstość strumienia energii przekazywanej przez ładunek ośrodkowi skalnemu. 
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Funkcja potęgowa charakteryzowała się współczynnikiem korelacji 0,537 (jego wartość 
krytyczna jak poprzednio), a zależność uwzględniała Ue same parametry jak dla funkcji 
liniowej z tym, że gęstość energii Ge może być zastępowana energią ładunku El. 

Po uwzględnieniu również p-ędkości podłużnych fal sprężystych w ośrodku przeno-
szącym drgania, najwyższy współczynnik korelacji wynosił 0,676 (przy wartości krytycznej 
wynoszącej 0,496 dla a=0,05, i 0,565 dla a=0,01). W odpowiednim równaniu występują 
następujące parametry (również w kolejności malejącej wartości testu „t'*): 

Cp - prędkości podłużnych fal sjM^ężystych, 
Dr - prędkości detonacji MW, 
Cd - ciśnienia detonacji, 
Cw - ciśnienia wybuchu, 
Og - objętości gazów. 

Nieznacznie niższy (R = 0,672) był współczynnik korelacji dla zależności, w której 
zamiast objętości gazów była uwzględniana gęstość energii Ge lub energia ładunku El. 
Warto zauważyć, że zależności uwzględniające zarówno wybrane parametry detonacji 
ładunku MW, jak również prędkość podłużnych fal sprężystych ośrodka skalnego, mają 
współczynniki korelacji znacznie wyższe od ich wartości krytycznej, nawet dla współ-
czynnika istotności a=0,01. 

Wnioski 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań i w oparciu o dotychczas uzyskane wyniki 
obliczeń można uznać za całkowicie zasadne twierdzenie, że własności strzelnicze 
detonowanego materiału wybuchowego mają bardzo istotny wpływ na rejestrowany 
efekt sejsmiczny strzelania. 

2. Nawet przy ot)ecnym stanie wiedzy można stwierdzić, że wprowadzenie zmian 
w technice wykonywania strzelań, takich jak np. podmiana MW, czy zmiana średnicy 
otworów strzałowych, powoduje zmianę intensywności drgań sejsmicznych. 

3. Uwzględnienie w analizie parametru reprezentującego własności ośrodka przeno-
szącego drgania (np. prędkości rozchodzenia się po dłużnych fal sprężystych 
w tym ośrodku) znacznie lepiej wyjaśnia zależność pomiędzy analizowanymi 
parametrami. 
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Kryteria doboru materiałów wybuchowych 
(zarys problematyki) 

Materiały wybuchowe stosowane są do urabiania skał od 1627 r. kiedy to Kaspar WeindI 
dokonał pierwszego odstrzału ładunku prochu przy drążeniu wyrobiska podziemnego. Strze-
lanie to odbyło się w Środkowej Słowacji (Bańska Stiavnica). Ponieważ przez ponad 200 łat 
proch czarny był jedynym materiałem wybuchowym stosowanym tak w górnictwie jak i w 
technice wojskowej problem doboru materiału wybuchowego do urabiania określonych skał 
nie istniał. Wiek XDC był okresem bardzo silnego rozwoju materiałów wybuchowych i w n 
jego połowie pojawiły się różne ich rodzaje z istotnymi różnicami charakterystyk strzałowych 
i użytkowych. Badania prowadzone przed wojną krymską w Petersburgu wywołały zainter-
esowanie odkrytą w 1847 r. (Ascanio Sobrero) nitrogliceryną (tiójazotan gliceryny). Zajmie 
się nią później w latach sześćdziesiątych XIX w. Alfred Nobel. Burzliwie rozwijająca się 
chemia organiczna dorzucała do zestawu MW kolejne wybuchowe związki chemiczne. Co 
prawda, niektórzy uczeni po stwierdzeniu własności wybuchowych odkrytego przez siebie 
związku fakt odkrycia z przyczyn etycznych zatajali (Wilbrand - trotyl i Romburgh - tetryl) 
jednakże inni tych skrupułów nie mieli. W latach sześćdziesiątych Nobel zaczął produkować 
prymitywne mieszaniny nitrogliceryny z ziemią okrzemkową, były jednak te ąuasi-dynamity 
materiałami mało poręcznymi, nim jednak doszło do ich produkcji noblowskie fabryki 
nitrogliceryny zaczęły kolejno eksplodować co mocno wzburzyło ówczesną Europę. Właściwie 
wszystlde państwa Europy zakazały na swoim terytorium produkowć, bądź przwewozić, bądź 
składować, bądź stosować nitroglicerynę. Jednakże detonacja 32 ton nitrocelulozy w Austrii 
i odważna akcja propagandowa Nobla w Anglii, Niemczech i Szwecji zaczęły przywracać 
zaufanie do tego MW, a przypadkowe wylanie płynnej nitrogliceryny na ziemię okrzemkową 
stało się zalążkiem imperium Nobla. Odkryta przez niego w 1876 r. żelatyna wybuchowa i 
wprowadzenie w 1878 r. w całej Europie wyłącznie dynamitów żelatynowanych z równole-
głymi odkryciami innych MW (proch bezdymny - Mendelejew i Nobel niezależnie od siebie, 
dynamity „bezpieczne" Nobla, belgijskie saletroty, itd) spowodowały znaczne rozszerzenie 
asortymentu środków strzałowych będących do dyspozycji górnictwa. Wiek XX wprowadzi 
jeszcze znaczną ilość rodzajów MW ( oksylikwłty, dynamony, chloranowe, nadchloranowe, 
wapniowo-saletrzane, amonity, metanity, granulowane, zawiesinowe, emulsyjne), a tym samym 
problem ich przydatności do optymalnego urabiania określonych skał stanie się coraz Iwdziej 
wyeksponowany. Z drugiej strony warunki eksploatacji zaczęły się zmieniać na niekorzyść, 
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wymusiło to tworzenie nowych metod i systemów eksploatacji nie zawsze optymalnych. 
Utrudnienia eksploatacji chociażby przez doi^yw wody, konieczność uzyskiwania lub unikania 
określonej granulacji urobku, upad warstw, powstawanie progów przysięgowych, konieczność 
minimalizacji szkodliwych oddziaływań wybuchu wymusiło na służbach technicznych konie-
czność poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań. Powstawały nowe technologie urabiania 
jak choćby strzelanie dwuwiertami, strzelanie konturowe, strzelanie z zastosowaniem otworów 
odprężających, urabianie z dopasowaniem energetycznym do warunków miejscowych itd, 
jednakże metody te wymagały - aby dać wynik poprawny - materiałów wybuchowych o 
określonych własnościach. Ponadto zawsze zainteresowanie budził problem właściwego wy-
korzystania potencjalnej energii MW. Tak ogólniejsze rozważania jak i cząstkowe, szczegółowe 
badania doprowadziły do sformułowania kilku zasad według których MW miały by być 
dobierany do urobienia s k ^ w konkretnych warunkach, tym bardziej, że producenci środków 
strzałowych są bardziej niż kiedykolwiek przedtem skłonni do produkcji tychże środków na 
indywidualne zamówienia lub produkcji a'odków o określonej charakterystyce strzałowej i 
użytkowej. Konsekwencją tego wszystkiego jest łatwo dostrzegalny ruch nie tylko w branży 
środków strzałowych ale i w zaldadach górniczych. Kiedy proste sterowanie efektem strzelania 
tylko parametrami przestało dawać poprawne wyniki - jako jeden z elementów sterujących 
zaczął być traktowany MW, a właściwie jego parametry użytkowe. Dzisiaj użytkownika nie 
zadowala samo sformułowanie „dynamit", ale chce jeszcze znać jego prędkość detonacji lub 
ciepło wybuchu czy średnicę krytyczną, zawartość szkodliwych nitroestrów itd. Artykuł 
niniejszy jest próbą pewnej systematyki (i opisu) rozproszonych, nie zawsze jasno wyartyku-
łowanych zasad doboru MW do urabiania skał. Niektóre zasady nie mają pełnego jasnego 
uzasadnienia, niektóre wyczuwa się intuicyjnie, inne są w stadium tworzenia. 

Prawidłowy dobór MW dourabiania skał powinien odbywać się ze względu na 
następujące uwarunkowania: 

A. Maksymalne wykorzystanie potencjalnej energii MW do urobienia określonej 
skały. Mieszczą się w tym: 
— dostosowanie potencjalnej charakterystyki MW do charakterystyki urabianej 

skały, 
— działania zmierzające do wymuszenia detonacji o stabilnych i wysokich 

parametrach (problemy średnicy ładunku, siły inicjatora, gęstości, uziamienia, 
korektorów własności itp). 

B. Wykorzystanie własności MW dla uzyskania określonego celu technologicznego: 
— zmniejszania ilości nadgabarytów, 
— zmniejszania ilości poziama, 
— uzyskiwania ziam o określonej wielkości, 
— zmniejszania szkodliwych efektów sejsmicznych i spękań wstecznych. 

C. Właściwe skorelowanie własności MW z technologią urabiania 
— dostosowanie energetyki MW do energochłonności urabiania przy danych 

parametrach strzelania i danych parametrach skały, 
— dobór własności użytkowych MW do warunków miejscowych. 

MW dobierany bywa też do pracy w warunkach szczególnych gdy występują: woda, progi. 
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łatwość zawieszania się ładunku w otworze, Iconieczność mechanizacji załadunku i^ . 
Niekiedy moga wystąpić sprzeczności co zmusza do wyboru celu głównego (np. •s 

walka z drganiami czy z progami). MW do urabiania skał może być dobierany w oparciu 
o następujące kryteria: 

— kryterium równości impedancji MW i skały, 
— kryterium większej objętości gazów przy urabianiu skał słabszych, 
— kryterium czasu trwania impulsu, 
— kryterium łagodzenia impulsu, 
— kryterium celu technologicznego, 
— kryterium ceny MW, 
— kryterium przydatności do mechanicznego załadunku, 
— kryterium braku szkodliwych oddziaływań, 
— kryterium odległości od wytwórni, 
— przyzwyczajenia i znajomość określonych środków strzałowych, 
— kryteria energetyczne, lokalne i inne, niezdefiniowane. 
Wymienione kryteria stanowią zespół decyzyjny, w którym kryteria logiczne nie 

zawsze mają pierwszeństwo. Stąd istotne znaczenie ma nie tylko rzeczowa informacja 
o charakterystyce proponowanych środków strzałowych, ale i umiejętność ich „podparcia" 
pokazem, sympozjum czy konferencją. Istotne znaczenie ma również sensowne wdrażanie 
nowych środków i metod pod nadzorem zespołu badawczego, prowadzone z uwzględ-
nieniem elementów optymalizacji kompleksowej. 

1. Kryterium równości impedancji 

Skuteczność działania MW zależy nie tylko od jego parametrów strzałowych ale 
i od własności urabianej skały, przy czym z badawczego punktu widzenia brak jest 
wiarygodnych statystystycznie zależności określających wielkości (lub siłę) wpływu danej 
cechy MW na efekt strzelania oraz brak odpowiednich krzywych będących graficznym 
obrazem zależności efektu strzelania od określonej cechy MW. Istnienie takich uniwer-
salnych krzywych dla każdej cechy skały pozwalałoby dobierać charakterystykę MW 
najbardziej optymalną. Mimo, że brak uniwersalnych zależności posiadających ekstrema 
lokalne istnieją zależności cząstkowe posiadające takie ekstrema, które pozwalają na 
stwierdzenie, że dana skała dla maksymalnego rozdrobienia wymaga MW o takiej to 
a takiej prędkości detonacji, takiej to a takiej objętości gazów oraz o cieple wybuchu 
mieszczącym się w pewnym przedziale. Wyniki te są możliwe do uzyskania tylko 
w warunkach dobrej powtarzalności badań - a więc w warunkach laboratoryjnych. 

Jednym z lepiej udokumentowanych kryterium doboru MW jest kryterium równofei 
impedancji MW i skały. Kryterium to zakłada, że stopień wykorzystania energii wybuchu 
na kruszenie skały jest największy przy równości impedancji, w każdym innym przypadku 
jest on mniejszy nie osiągając niekiedy nawet połowy wartości maksymalnej (mimo, 
że i ta wartość maksymalna stanowi zaledwie kilka procent potencjalnej energii MW). 
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Dlatego dla użytkownika MW informacjami podstawowymi są wartości impedancji 
urabianej przez niego skały (odpowiednie izolinie można prosto wyznaczyć w kopalni) 
oraz podstawowa charakterystyka MW (gęstość, prędkość detonacji, energia itp.). 

Podczas detonacji MW w układzie MW / skała - występują następujące procesy: 
— narastanie ciśnienia na ścianki otworu strzałowego, 
— poszerzanie komory ładunkowej, uplastycznienie, wzrost gęstości i płynięcie skały 

(kilka-kilkanaście mikrosekund), 
— rozchodzenie się fal naprężeń, fale padająca i odbita (kilka ms), 
— powstawanie mikr<^zczelin (wpierw radialnych później obwodowych), 
— rozszerzanie się mikroszczelin (działanie gazów), 
— przesuwanie strefy szczelinowacenia górotworu, 
— rozpraszanie (dyssypacja) energii w górotworze, 
— zmiana charakteru fal, 
— przenikanie gazów w powstające szczeliny i wsp^działanie z falami odbitymi. 
Stopień transformacji energii wybuchu w masyw skalny zależy od impulsu ciśnienia 

w otworze strzałowym. Impulsem ciśnienia jest rozkład ciśnienia w czasie: 

p ( O X dt 

gdzie: 
p — chwilowa wartość ciśnienia, 
t — zmienna czasowa. 
Ciśnienie średnie w komorze ładunku w przybliżeniu równe jest połowie ciśnienia 

na czole fali detonacyjnej, tj.: 

1/2 x ( 1/4 x ą x D 2) = 1 / 8 x ^ x ^ 2 

gdzie: 
^ — gęstość ładunku, kg/m , 
D — prędkość detonacji, m/s. 
Ciśnienie w ośrodku skalym (P) wywołane ciśnieniem detonacji określane jest S 

(w pewnym przybliżeniu) następująco: 

1 + 

gdzie (układ SI): 
P^ — ciśnienie w skale, 
Pj^ — ciśnienie w komorze ładunku, 
K — gęstość początkowa MW, 
D — prędkość detonacji, 
Y — gęstość pozorna skały, 

— prędkość podłużnych fal sprężystych. 
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Równanie powyższe po przekształceniu ma postać 

P 2xyxC S • £ 

i posiada ekstremum lokalne wtedy, gdy Cp x Y = ^ x ^ wówczas P^ = Pj^. W każdym 
innym przypadku P^ ^ P^. Jest rzeczą charakterystyczną, że dla P^ = Pj^ E^ = Ej^ przy 
czym w punkcie tym P^ = min. E = max co będzie dalej wykazane. Stosunek energii 

S S 

fali uderzeniowej MW (E^^) do energii fali przechodzącej do ośrodka skalnego (Es) 
określany jest zależnością: 

E 4xyxC xŁxD s P 

gdzie: 
Y — gęstość skały, 
Cp — prędkość podłużnych fal sprężystych w skale, 
^ — gęstość MW, 
D — prędkość detonacji. 
Oznaczając y x C^ = Ĵ ^ oraz ^ x D = J j ^ otrzymujemy 

^''sk ^ MW ^ 

Przedstawiona zależność jest parabolą, która posiada ekstremum lokalne (maksimum) 
w punkcie J^ = w każdym innym przypadku (Ĵ ĵ  ^̂  ^mw^ funkcja będzie mieć 
wartości mniejsze od możliwych. Kryterium to nie bywa stosowane konsekwentnie z 
racji braku MW o odpowiednio wysokich impedancjach. Jednakże przy urabianiu skał 
w warunkach trudnych np. przy jednej powierzchni (wyrobiska korytarzowe) lub ze 
skłonnościami do tworzenia progów wymagane będą MW o wysokich prędkościach 
detonacji, dużej gęstości i o wysokim cieple wybuchu. Materiały wybuchowe o niedo-
stosowanych parametrach będą po prostu mniej efektywne, a uwzględniając nakłady i 
uzyskane wyniki - znacznie droższe. Muszą to być MW nat>ojowane, wodoodporne, o 
zróżnicowanych średnicach i masach. Ich zużycie będzie sięgało co najwyżej kilkunastu 
% globalnego zużycia MW w kopalni o nawet najbardziej skomplikowanych warunkach 
urabiania. 

2. Kryterium toksyczności MW 

Górnicze materiały wybuchowe, szczególnie te klasyczne, mieszaninowe zawierają 
szereg składników, które niestety są składnikami silnie toksycznymi. Są nimi: 

— trójnitrotoluen. 
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— dwunitrotoluen, 
— trójazotan gliceryny, 
— dwuazotan glikolu etylenowego, 
— azotany celulozy, 
— różne izomery wymienionych związków. 
Związki te w przypadku silniejszego łub wielokrotnego zatrucia mogą wywoływać 

następujące objawy: bóle głowy, wymioty, sinicę, krwawe biegunki, wypadanie włosów, 
bóle stawów, cłioroby wrzodowe skóry, brak ^ t y t u , silne pragnienie, bóle mięśni, 
zaburzenia wzroku, zaburzenia równowagi, czernienie skóry, egzemy i uczulenia, porażanie 
ośrodków ruchu, porażanie ośrodków mowy, obniżanie ciśnienia, obniżanie (i to znaczne) 
temperatury ciała. Do organizmu trucizny te dostają się przez połykanie pyłów (trotyl, 
DNT oraz ich izomery), przez skórę (nitrogliceryna, nitroglikol, w małym stopniu 
nitropochodne) oraz przez wdychanie. Ostatni przypadek dotyczy płynnych nitroestrów, 
a szczególnie silnie parującego, bezwonnego i bardziej toksycznego (5-6 razy) nitroglikolu, 
szczególnie niebezpiecznego podczas up^ów, przy pracy w podwyższonej temperaturze.. 

Wg danych literaturowych zatrucia nitroestrami mogą utrzymywać się do 4 miesięcy, 
przez taki bowiem okres czasu skutki zatrucia mogą pozostawać w organizmie. Zatrucia 
nitropochodnymi aromatycznymi mogą utrzymywać się do 17 miesięcy i dotyczy to 
przede wszystkim DNT (a więc związku bardziej toksycznego od TNT). Nitropochodne 
aromatyczne jako ciała stałe osadzają się przede wszystkim w wątrobie, z której są po 
jakimś czasie wypłukiwane. Należy wspomnieć, że związki oparte o pierścień benzenowy, 
bywają w mniejszym lub większym stopniu przyczyną chorób nowotworowych, Z racji 
tej nowoczesne materiały wybuchowe muszą posiadać receptury, w których zmniejszać 
się będzie zawartość nitroglikolu poprzez zwiększanie zawartości nitrogliceryny w 
mieszaninach tych dwóch nitroestrów oraz należy eliminować DNT i jego izomery 
spośród składników MW. Niezależnie od wymienionych „uszlachetnień", MW przyszło-
ściowe muszą mieć ograniczoną do minimum zawartość składników toksycznych. 

Drugim źródłem zatruć są gazy postrzałowe. Nawet bardzo dobry teoretycznie dobór 
bilansu tlenowego nie chroni przed wytwarzaniem toksycznych składników wybuchu. 
Podczas wybuchu wytwarza się nie tylko para wodna i dwutlenek węgla, ale również 
tlenki węgla i tlenki azotu. Związane to jest szczególnie z materiałami grubodyspersyjnymi, 
w których nośniki węgla i wodoru z jednej strony oraz nośniki tlenu z drugiej strony 
(reagenty) znajdują się od siebie w odległościach „kosmicznych". Prowadzi to nie tylko 
do niepełnej reakcji chemicznej i bardzo dużych strat energetycznych (sięgających nawet 
50% energii potencjalnej), ale i do wytwarzania takich składników wybuchu, jakie 
wynikają z warunków miejscowych. Oprócz powyższego grut>odyspersyjność składników 
obniża znacznie prędkość detonacji (i ciśnienie), co znowu zmniejsza impedancję MW 
tak istotną w procesie przdcazywania energii skale. Stąd następnym zaleceniem będzie 
stosowanie takich MW, w których składniki (nośniki reagentów) będą znajdować się 
blisko siebie (dobre zmielenie i wymieszanie składników). Wówczas końcowy skład 
produktów wybuchu będzie bardziej skorelowany z bilansem tlenowym. 

Badania skbdników chemicznych po detonacji wykazdy, że gazy postrzałowe za-
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wierają nie tylko niepożądane tlenki, ale też całe nieprzereagowane cząsteczki MW 
jednorodnych (jednoskładnikowych). Szczególnie dotyczy to nitroghkolu którego nie-
przereagowane cząstki odkryto niedawno w gazach postrzałowych. 

Ponadto w gazach postrzałowych mogą znajdować się śladowe ilości alkoholi czy 
cyjanowodowru oraz szereg związków jakie mogą powstad w „tyglu" podczas wybuchu 
w wysokiej temperaturze, przy wysokim ciśnieniu głównie z węgla, azotu, wodoru i 
tlenu. 

3. Kryterium przydatności do mechanicznego załadunku 

Mechanizacja robót strzałowych obejmuje następujące zagadnienia, które są lub będą 
w przyszłości aktualne w odniesieniu do największych zakładów górniczych w Polsce: 

— problem stacji wytwarzania MW „in situ", 
— problem mechanizacji prac załadunkowych i wyładunkowych w wytwórniach i 

składach, 
— problem paletyzacji MW, 
— problem mechanizacji załadunku otworów strzałowych, 
— problem mechanizacji prac jM^ybitkowych. 
Czynnością, która musi ulec jak najszybszej mechanizacji jest załadunek MW do 

otworów strzałowych. Mechanizacji podlegać powinien: 
— mechaniczny załadunek MW nabojowanych do otworów o różnych nachyleniach 

i średnicach, 
— mechaniczny z^adunek MW sypkich, plastycznych, półpłynnych do otworów o 

różnych nachyleniach i średnicach. 
Mechanizacja załadunku związana jest z bezpieczeństwem tych prac i zmusza do 

rozwiązania dwóch zagadnień technicznych: 
— produkcji urządzeń do mechanicznego załadunku MW, 
— produkcji MW o odpowiednich parametrach bezpieczeństwa. 
Materiały, które mogą być stosowane do mechanicznego załadunku muszą spełniać 

określone warunki w zakresie: 
— odpowiedniej wrażliwości na lK)dźce zewnętrzne, głównie na tłoczenie pneuma-

tyczne czy mechaniczne, 
— minimalnego pylenia podczas załadunku, 
— wytwarzania elektryczności statycznej o wielkości nie przekraczającej odpowiedniej 

normy. 

3.L Zjawiska elektryczne w potoku MW 

Podczas pneumatycznego transportu MW powstają zjawiska elektryczności statycznej, 
które grożą wybuchem pyłów MW. Warunki mechanicznego załadunku MW nie zawsze 
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zapewniają bezpieczeństwo procesu, poniewż w potoku MW łub w obszarze formowania 
ładunku występują pola elektrostatyczne z wartościami n^ięcia osiągającymi wiele 
tysięcy woltów na metr. Przyczyną powstawania tak ogromnych potencjałów jest 
wzajemne oddziaływanie padającego i powrotnego potoku sypkiego MW w obszarze 
formowania ładunku.. Stopień elektryzacji zależy od objętości zajętej potokiem powrotnym, 
który charakteryzowany jest stosunkiem średnicy węża załadunkowego do średnicy 
otworu strzałowego oraz długością strugi formującej ładunek MW, Przy stosunku średnicy 
węża załadowczego do średnicy otworu strzałowego wynoszącym 1:2 określono racjonalne 
parametry pneumatycznego załadunku na: 

— prędkość wylotu cząstek MW z węża załadunkowego - 25 do 30 m/s, 
— koncentracja fazy stałej w potoku - do 40 kg/m , 
— długość strugi MW - 0,4 do 0,8 m (dla średnicy otworu mniejszej od 50 mm) 

lub 0,4 do 0,6 m (dla średnicy otworu strzałowego wynoszącej 60 do 75 mm). 
Formowany w takich warunkach ładunek MW może mieć gęstość do 12(X) kg/m 

i można się spodziewać, że wartość potencjału elktrycznego w potoku MW będzie 
bezpieczna. Należy (i stanie się to w bliskim czasie koniecznością) opracować metody 
pomiaru wielkości elektrycznych w potoku MW oraz odpowiednie przyrządy. 

Przed rozwiązaniem tego problemu określanie przydatności danego MW do mecha-
nicznego załadunku z gwarancją bezpieczeństwa tego procesu jest niemożliwe. 

3.2. Pylenie MW przy mechanicznym załadunku 

Znaczne zwiększenie zastosowania MW granulowanych zwiększyło emisję do atmo-
sfery trujących pyłów MW, Najbardziej pyłotwórczymi procesami są: 

— mechaniczne mieszanie MW (do 2(X)0 mg pyłu MW na 1 m^ powietrza), 
— mechaniczny załadunek MW do otworów strzałowych (do 150 mg pyłu na 1 m^ 

powietrza). 
Tworzenie się pyłów zależy od fizyko-mechanicznych własności MW i aerodyna-

micznych charakterystyk ruchu wielofazowego w przewodzie załadunkowym. W procesie 
tym z powierzchni granul saletry zrywane są nie tylko pyły saletry, ale i pyły innych 
składników mieszaniny, np. glinu. Ponieważ do formowania ładunku użyte są tylko 
cząstki MW o pewnej granulacji granicznej, wszystkie inne cząstki (pyły), w których 
stosunek masy do powierzchni jest mniejszy od pewnej wartości granicznej, przy danej 
prędkości strumienia są wynoszone w potoku powrotnym powietrza. Zwiększa to zapylenie 
atmosfery, jak i stopień zagrożenia toksycznego w rejonie załadunku. Problem pylenia 
przy załadunku MW granulowanych w przestrzeniach zamkniętych rozwiązywany może 
być tylko komplek^wo z uwzględnieniem charakterystyki wytrzymałościowej granul 
MW, ich „czystości" i parametrów urządzeń zirfadowczych. 

MW przystosowane do mechanicznego zdadunku będą musiały być uszlachetniane -4. 
dodatkami, które zmniejszą podatność granul na wytwarzanie elektryczności statycznej 
(dodatek antyelektrostatyczny) oraz w pewnym sensie będą zwilżały ich powierzchnię 
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dla zmniejszenia pylenia - i to wszystko niezależnie o wytrzymałościowych charakterystyk 
składników MW i niezależnie od stosowania optymalnych parametrów urządzeń zała-
dowczych. 

4. Kryterium impulsu 

Rozkład ciśnienia w czasie (impuls) i jego charakterystyka mają istotne znaczenie 
w procesie urabiania skał. Impuls (w tym jego wartość maksymalna i czas trwania) 
zależy od własności stosowanego materi^u wybuchowego, może więc być „a priori" 
zakładany, a z rozważań przytoczonych w p.l wynika, że jego wpływ na rozkład 
ciśnienia w skale (po wybuchu) i na stopień przekazania energii skale jest znaczny. 
Impuls może być formowany przez odpowiedni skład chemiczny mieszaniny wybuchowej, 
Stosowane w MW mieszaninowych tzw „korektory własności" wpływają nie tylko na 
ciepło wybuchu, objętość gazów, ciśnienie czy prędkość detonacji, ale też i na impuls 
ciśnienia, przede wszystkim na długość jego trwania z równoczesnym łagodzeniem jego 
amplitudy w fazie początkowej. Szczególnym, wielofunkcyjnym korektorem własności 
jest glin, stosowany w postaci pyłowej w amonitach i przede wszystkim w MW 
zawiesinowych w których pełni rolę uczulacza. Poza tym dodatek glinu zwiększa ciepło 
wybuchu, zmniejsza prędkość detonacji, zmniejsza objętość gazów i znacznie wydłuża 
impuls ciśnienia. W procesie wybuchu glin tworzy różne rodzaje tlenków w zależności 
od chwilowych warunków temperatury i ciśnienia. W temperaturze powyżej 3270* K 
w fali detonacyjnej tworzą się początkowo niższe tlenki glinu (AI2O i AlO) dające 
odpowiednio 142 kJ/mol i 263,7 kJ/mol. Otrzymany w pierwszym stadium wybuchu 
efekt energetyczny utlenienia glinu jest znacznie niższy niż możliwy do uzyskania po 
pełnym utlenieniu glinu do Al^O^ (1666,3 kJ/mol). W kolejnych stadiach rozszerzania 
się produktów wybuchu spada temperatura i następuje przechodzenie niższych tlenków 
glinu w wyższe z dodatkowym wydzielaniem ciepła wg reakcji: 

3A10—^ AI^ O3 +Al + 1240,3 kJ 

3AI2O Al203 + 4Al + 875,2kJ 

Nowotworzący się w tych reakcjach wolny glin wypiera węgiel i wodór z powstałych 
w fazie początkowej dwutlenku węgla i wody łącząc się z tlenem na Al^O^ według 
reakcji: 

2A1 + 3CO2 —> AI2O3 + 3C0 + 593,7kJ 

2A1 + 3H2O AI2O3 + 3H2 + 944,5kJ 

Przedstawione wyżej reakcje chemiczne zachodzące po pewnym czasie po przejściu 
fali detonacyjnej i po rozszerzeniu się i oziębieniu produktów detonacji dostarczają 
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ogromnych ilości energii wzmacniającej słabnący już impuls. Takie działanie pozwalające 
na bardziej równomierny rozkład ciśnienia w czasie pozwala znaczne zmniejszenie strat 
energii w strefie uplastycznienia: jest ona wówczas mniejsza, mniejsza jest również 
prędkość ruchu granicy MW/skała. Tak t>adania laboratoryjne, jak i przemyśłowe 
potwierdziły większą równomierność urobku przy urabianiu MW zawierającymi glin, 
a szczególnie mniejszy wychód podziama. 

5. Kryterium objętości gazów 

Urabianie skał odbywa się z równoczesnym działaniem fal (padających i odbitych) 
i tłokowym dzi^aniem rozszerzających się gazów. A. N. Chanukajew badając rolę obu 
tych czynników w procesie urabiania, stwierdził, że znaczenie tych czynników zmienia 
się w miarę zmiany impedancji (a ta związana jest ze zwięzłością) urabianych skał. 
Przy małych impedancjach skał (do 5 x 10^ kgxs"'m~^) głównym czynnikiem urabiającym 
są rozszerzające się gazy, przy impedancjach średnich (do 15 x 10^ kgxs"^m"^) fale 
i gazy, przy impedancji dużej - fale: padająca i odbita. Przy urabianiu skał o m^ej 
wytrzymałości ilość gazów jaka wytworzy się z jednostki masy MW ma duże znaczenie 
i w znacznym stopniu decyduje o efektywności urabiania szczególnie wtedy gdy 
stosowane materiały nie różnią się istotnie pod względem energetycznym, natomiast 
FÓżnia się znacznie pod względem ilości wytwarzanych podczas wybuchu gazów. 
Udowodnienie tej tezy stało się możliwe w badaniach laboratoryjnych, w których 
parametry wzorca skalnego były stałe, zaś parametry strzałowe MW dobrano tak, by 
przy jednakowym cieple wybuchu występowała istotna różnica w objętości wytwarzanych 
gazów. Dwie testowane mieszaniny z których jedną sporządzono na bazie tetrylu, drugą 
zaś na bazie heksogenu różniły się ciepłem wybuchu o 0,146% i objętością gazów 
0 26,7%. Po przeprowadzeniu szeregu strzelań i wykonaniu stosownych pomiarów 
1 obliczeti okazało się, że wyniki strzelań mierzone stopniem rozdrobienia różnią się 
o ponad 22%. Dowodzi to, że przy urabianiu skał słabszych wybór MW o większej 
objętości gazów daje w konsekwencji określone korzyści. 

6. Podsumowanie 

W referacie przedstawiono kilka elementów które powinny być brane pod uwagę 
przy wyborze rodzaju MW do urabiania określonych skał w konkretnych warunkach. 
Pominięto sprawy oczywiste jak doł)ór MW wodoodpornych dla urabiania w warunkach 
zawodnionych, {k)bór MW wysokoenergetycznych do urabiania w strefie wzmożonego 
zapotrzebowania energetycznego. Pominięto też wpływ poszczególnych parametrów MW 
na określone efekty strzelania, bowiem uzyskane w badaniach laboratoryjnych wyniki 
są ważne dla konkretnego przypadku i ich przydatność jest natury ogólnej: do wyznaczenia 
kierunku zmian efektu strzelania przy zmianie parametrów MW. Przedstawione kryteria 
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doboru zostały w pewien sposób uszeregowane, zasygnalizowano też ich istnienie. 
Problem kompleksowego, pełnego opracowania kryteriów doboru MW jest załkowicie 
otwarty, tym bardziej, że będsi istniały kryteria wykluczające się w konkretnym przypadku, 
co zmuszać l)ędzie do tworzenia tiierarchii celów. 
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Aktualny stan środków strzałowych używanych 
w górnictwie i perspektywy ich rozwoju 

Pozyskiwanie surowców mineralnych związane jest w większości przypadków z 
wykonywaniem robót strzałowych, które wykorzystuje się bezpośrednio lub pośrednio 
do ich urabiania. Ilość wykonywanych robót strzałowych a tym samym zapotrzebowanie 
na środki strzałowe jest bardzo zróżnicowana w różnych branżach górnictwa. Środki 
strzałowe wykorzystywane są dla urabiania węgla kamiennego, rud miedzi, cynku, 
ołowiu, siarki, węgla brunatnego, soli, wapieni i innych surowców skalnych, w geo-
fizyce, hutnictwie i w robotach inżynierskich. Zakres wykorzystania jest bardzo szeroki 
więc i asortyment środków strzałowych powinien być bardziej zróżnicowany i związany 
z celem ich wykorzystania. Generalnie można wyróżnić wykorzystanie środków 
strzałowych dla: 

a) urabiania skał, 
b) prowadzenia specjalnych robót inżynierskich, 
c) badań geofizycznych. 
Największa ilość środków strzałowych wykorzystywana jest do urabiania skał. Hość 

środków strzałowych zużywanych w poszczególnych branżach górnictwa czy rodzajach 
urabianych skał nie jest związana bezpośrednio z ilością urabianej masy, co bardzo 
wyraźnie widać w przypadku urabiania np. węgla brunatnego czy siarki, gdzie część 
środków strzałowych wykorzystywana jest do robót przygotowawczych. Po przeprowa-
dzeniu szczegółowej analizy zużycia środków strzałowych w poszczególnych branżach 
górnictwa można jednak zauważyć pewną prawidłowość w zużyciu środków strzałowych 
w stosunku do urabianej masy skał. Takie też powiązania przyjęto dla oszacowania 
zapotrzebowania na środki strzałowe według rodzajów, typów i postaci w poszczególnych 
grupach surowcowych. 

Wydobycie surowców mineralnych, dia których wykorzystywane są środki strzałowe 
przedstawiono w tab. 1. 

Analizę zużycia środków strzałowych w gómictwie wykonano głównie w oparciu o; 
a) ankiety wypełnione przez użytkowników środków strzałowych, 
b) materiały zebrane ptzez pracowników Instytutu Górnictwa Odkrywkowego AGH, 
c) prognozy kierunków wydobycia do 2000 roku, 
d) roczniki statystyczne. 
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Tabela 1 

Rzeczywiste i prognozowane wydobycie surowców mineralnych w latach 1990-2000» [w min Mgl 

RODZAJ KOPALINY 
WYDOBYCIE 

RODZAJ KOPALINY Rzeczywiste Prognozowane* RODZAJ KOPALINY 

1990 1991 1990 1995 2000 
Węgiel kamienny 147,7 140,2 183,7 174,0 169,0 
Węgiel brunatny 67^ 67,3 67,6 75,7 84,6 
Rudy miedzi 24,4 22,0 29,5 32,3 32,3 
Rudy cynku i ołowiu 4,9 4,8 5,3 5,3 5.3 
Sol kamienna 4,1 3,9 1,3 1.3 1.3 
Siarka 2.7 2.0 4.9 5.4 5,4 
Surowce wapienne w tym na: 48,0 46,0 
kruszywa 4,5 5,0 5.0 
kamień dla przemysłu hutniczego 
i chemicznego 9.9 11.1 11,4 

mączka wapienna 1.6 U 1.9 
wapno budowlane 3.2 3.2 5,3 7.4 8,4 
cement 12,5 11,6 18,2 19,4 21,0 
Kamień wapienny 29,9 24,1 32,8 34,9 37,8 
Kamień budowlany i drogowy: 
kamienne elementy budowlane w 
tys. m^ 600 1500 

tłuczeń 10,1 7.0 12,2 14,8 27,0 
grysy 3,9 2,9 5,0 6,4 25,5 

* prognoza wg CPBP 04.. 10.04 Ochrona i kształtowanie środowiska w rozwoju 
górnictwa w Polsce. Wyd. 1988 r. 

e) badania własne. 
Materiały zawarte w ankiecie stanowią bogaty zbiór obejmujący swoim zakresem 

wszystkie dziedziny działalności, w których prowadzone są roboty strzałowe. Informacje 
w ankiecie zawierają: 

1) - wydobycie w 1991 roku oraz zdolność wydobywczą zakładu, 
2) — rodzaj i ilość stosowanych materiałów wybuchowych w rozbiciu na: 
— MW proszkowe, 
— MW nitroestrowe - plastyczne i półplastyczne, 
— MW granulowane, 
— MW w opakowaniach lub luzem, 
— ilość MW wykorzystywanych ,4n situ" w zakładach, 
— zużycie trotylu, 
— rodzaj i ilość środków inicjujących (ZE, LD, ładunki prasowane), 
— życzenia odbiorców środków strzałowych, 
— inne uwagi. 
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1. Zużycie środków strzałowych w przemyśle węgla kamiennego 

Wydobycie węgla kamiennego w 1991 roku wynosiło około 140 min Mg natomiast 
pełnej odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania udzieliły kopalnie, których łączne 
wydobycie wyniosło 78 min Mg co stanowi ponad 55% wydobycia w 1991 roku. W 
przemyśle wydobywczym węgla kamiennego MW stosuje się głównie do robót przy-
gotowawczych i towarzyszących. Używane są w większości MW sypkie tj. metanity 
(57%) i karbonity (2%) w nabojach o średnicy 32-36 mm. W mniejszym stopniu stosuje 
się barbaryty (26%) i dynamity (15%). Materiałów wybuchowych granulowanych, 
zawiesinowych i emulsyjnych prawie się nie stosuje. Jako środki inicjujące powszechnie 
stosowane są zapalniki decy- i milisekundowe (odpowiednio 30% i 47%) a w mniejszym 
stopniu zapalniki natychmiastowe (23%). Średnie wskaźniki zużycia środków strzałowych 
wynosiły: MW - 70,4055 Mg MW na 1 min Mg węgla, (0,07 kg/t), zapalników -
130,24 tys. sztuk na 1 min Mg węgla. Uwzględniając fakt, że pewną część kopalń 
przeznaczona jest do likwidacji należy liczyć się tym samym ze zwiększonym zapo-
trzebowaniem na środki strzałowe, zróżnicowane pod względem rodzajowym. 

2. Zużycie środków strzałowych dla wydobycia rud miedzi, cynku 
i ołowiu 

w Polsce wydobycie rud miedzi, cynku i ołowiu prowadzone jest sposobem eksploatacji 
podziemnej. Metody prowadzenia eksploatacji są podobne a więc i zużycie środków 
strzałowych jest asortymentowo prawie jednakowe, dlatego też omówiono je razem. 
Eksploatację prowadzi się pozyskując rudy z pędzonycłi cłiodników oraz metodą ko-
morową. W chodnikacłi strzelanie odbywa się krótkimi małośrednicowymi otworami, 
natomiast w komorach strzelanie prowadzone jest długimi otworami. 

Do strzelania stosuje się prawie wszystkie rodzaje środków strzałowych a to: 
— MW proszkowe - głównie amonity, 
— MW granulowane - saletrole i saletroty, 
— MW plastyczne - dynamity i barbaryty, 
— ZE natychmiastowe i zwłoczne, 
— lont detonujący. 
W niewielkim stopniu wykorzystuje sie mechaniczne ładowanie MW do otworów 

strzałowych. Rudy cynku i ołowiu eksploatowane w rejonie Olkusza urabiane są głównie 
metodą chodnikową. W chodnikach stosuje się strzelanie otworami o mniejszych średnicach 
32-50 mm. 

Średnie wskaźniki zużycia środków strzałowych dla urabiania rud cynku i ołowiu 
wynoszą: 

a) zapalniki elektryczne - 351,8 tys. sztuk/min Mg rudy, 
b) materiały wybuchowe - 335400 Mg/mln Mg rudy. 
Podany przedział zużycia materiałów wybuchowych wynika ze stosowania w zakładach 
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wydobywczych MW granulowanych (saletrol lub saletrot) wykonywanych „in situ'. 
Kopalnie używające saletry rolniczej do wytwarzania MW granulowanych nie podawały 
prawdziwego zużycia MW granulowanych i stąd wartość szacunkowa. Bardziej rzeczywisty 
wydaje się wskaźnik 400 Mg MW na min Mg rudy. Taki też wskaźnik przyjęto dla 
prognozowania. W ilości tej około 19 % stanowią MW granulowane, głównie saletrole. 

Jako środki inicjujące stosuje się zapalniki elektryczne głównie decysekundowe (0,5 s) 
w ilości około 98% w tym klasy 0 2 - 90% i klasy 2A - 10%. Stosowany jest także 
lont detonujący w ilości 12,7 tys. mb na 1 min Mg wydobywanej rudy. 

Rudy miedzi eksploatuje się stosując głównie komorowe metody urabiania (ok. 80% 
wydobycia), stąd też asortyment stosowanych środków strzałowych jest inny niż przy 
urabianiu rud cynku i ołowiu. W większych ilościach zużywany jest saletrol i w ostatnim 
okresie dynamit wielkośrednicowy, Saletrol ładowany jest do otworów strzałowych 
mechanicznie a jako ładunki udarowe stosowany jest dynamit 13G5M (ok. 26% używanych 
MW). 

Urabianie rud miedzi metodą komorową z zastosowaniem otworów strzałowych o 
średnicach 60-90 mm spowodowało, że kopalnie rud miedzi bardzo chętnie używają 
do strzelania dynamitu nabojowanego w większych średnicach tj. 60-80 mm i masie 
nabojów - 4 kg. Taka postać MW ułatwia ładowanie zawilgoconych otworów strz^owych 
materiałem wybuchowym. 

Obliczone średnie wskaźniki zużycia środków strzałowych dla wydobycia rud miedzi 
wynoszą: 

a) zapalniki elektryczne - 223,3 tys. szt./mln Mg rudy, 
b) materiały wybuchowe - 391,7 Mg/mln Mg rudy, 
c) lont detonujący - 60(X) m/mln Mg rudy. 

3. Zużycie środków strzałowych dla wydobycia surowców 
skalnych i siarki 

Wydobywanie surowców skalnych prowadzone jest metodą odkrywkową. Przemysł 
ten wydobywa znaczne ilości surowców mineralnych (w 1986 roku - 46,5% całości 
wydobycia) lecz nie wszystkie z nich urabiane sa z użyciem środków strzałowych. 
Takie surowce jak naturalne kruszywa budowlane, surowce ilaste czy piaski podsadzkowe 
wydobywane są mechanicznie z bardzo niewielkim użyciem środków strzałowych (głównie 
strzelanie zmarzliny). 

Urabianie środkami strzałowymi prowadzone jest powszechnie dla pozyskania: 
1) wapieni dla produkcji wapna, cementu, kruszyw budowlanych, dla przemysłu 

hutniczego (topniki), cukrowniczego itp. 
2) kamienia budowlanego, drogowego (tłucznie) i przemysłowego (eksploatacja pia-

skowców, marmurów, bazaltów, porfirów, melafirów, gabra, sjenitów, kwarcytów, 
wapieni twardych, dolomitów, granitów). 

Pomimo tak dużej liczby rodzajów pozyskiwanych surowców metody urabiania są 
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prawie takie same. Poza urabianiem skał na bloki (tj. około 100 tys. Mg - 600 tys. 
m^ elementów w 1990 roku) powszechnie stosuje się strzelanie długimi otworami o 
średnicy 90-115 mm z inicjacją ładunku MW zapalnikami. Do inicjacji stosuje się 
głównie zapalniki milisekundowe (ok. 39%) natomiast zapalniki natycłimiastowe używane 
są przeważnie do strzelania wtórnego (rozdrabnianie brył ponadwymiarowych). Do 
inicjowania ładunków MW używany jest również lont detonujący (w ilości około 19 
tys. mb na min Mg urobku). 

Do urabiania złóż w zależności od warunków (głównie zawilgocenia otworów) 
stosuje się: 

— MW granulowane (saletrole i saletroty) - 51% 
— trotyl do otworów zawodnionych - 2-3% 
— trotyl do saletrotów - 27% 
— hydroamonity (znikoma ilość) - 0,2% 
— amonity - 4%. 
— inne (dynamity, MW wojskowe). 
Do strzelali pomocniczych oraz do inicjacji jako ładunki udarowe stosowany jest 

amonit i dynamit w nabojach zużycie odpowiednio 2,5% i 6% oraz kształtki trotylowe 
w ilości około 1%, 

Według analizy zebranych materiałów wskaźniki zużycia środków strzałowych dla 
wydobycia surowców skalnych są następujące: 

a) zapalniki elektryczne - 35,4 tys.szt./mln Mg wydobycia, 
b) materiały wybuchowe - 271,45 Mg/mln Mg wydobycia, 
c) lont detonujący - 19 660 mb/mln Mg wydobycia. 
Są to wskaźniki średnie obliczone na podstawie zebranych ankiet. Potwierdzają one 

powszechnie przyjmowane wskaźniki jednostkowego zużycia materiału wybuchowego 
potrzebnego do urabiania skał w granicach 0,15--0,3 kg/Mg urobku. 

Dla urabiania rudy siarki stosowane są takie same metody urabiania (długie otwory 
strzałowe) jak dla wydobycia innych surowców skalnych. Urabianie wykonuje się strzelając 
saletrolem inicjowanym ładunkami amonitów i kształtkami trotylowymi. W otworach zawo-
dnionych (w części mokrej) stosuje się do strzelania trotyl (1.700 Mg). 

Wskaźniki zużycia środków strzałowych wynoszą: 
a) zapalniki elektryczne - 12,1 tys. szt./mln Mg rudy, 
b) materiały wybuchowe - 211,46 Mg/mln Mg rudy. 
Do inicjowania stosuje się głównie zapalniki milisekundowe (ok. 78%). Zapalników 

natychmiastowych używa się do strzelań wtórnych. Stosowanie trotylu do strzelali w otwo-
rach zawodnionych jest bardzo kłopotliwe. Przeważnie używany jest trotyl łuskowany, 
który t»ardzo trudno tonie w wodzie. Powoduje to powstawanie progów i niepełną detonację 
trotylu (zatruwanie środowiska). Wydaje się więc celowe zastąpienie trotylu używanego 
do otworów zawodnionych ładunkami dynamitu o większych średnicach i masach. Można 
przyjąć, że zużycie dynamitów z tego powodu może wzrosnąć o ponad 100 Mg rocznie. 

W grupie materiałów wybuchowych największe zużycie (jeśli nie ladzie innych 
MW np. zawiesinowych lub emulsyjnych) przypadnie na MW granulowane tj. saletrole 
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i saletroty (ok. 51% zużycia). Kopalnie odkrywkowe stosują powszechnie do urabiania 
saletrole i saletroty z uwagi na ich niższą cenę w porównaniu z innymi MW. 
Materiały te w wielu przypadkach nie powinny być używane w górnictwie od-
krywkowym gdyż są „słabymi MW", źle wykonywanymi w kopalniach. Do urabiania 
słabych wapieni, wapieni mocnych, granitów czy porfirów stosowane są saletrole 
pomimo różnego zapotrzebowania energetycznego do kruszenia tych skał. Stąd też 
w wielu kopalniach powstają progi skalne po strzelaniu a urobek jest źle rozdrobiony. 
Dodatkową przyczyną złej „pracy MW" (detonacji) są ładunki stosowane do inicjacji 
- słaby inicjator z zapalnika elektrycznego (0,6 g MW) i mała koncentracja energii 
ładunku udarowego (słabe dynamity o małej zawartości nitroestrów lub amonity). 

Dla poprawy efektywności strzelania należy ujednolicić rodzaj saletroli i zwiększyć 
moc ładunków udarowych. 

4* Zużycie środków strzałowych dla wydobycia soli kamiennej 

Eksploatacja soli wykonywana jest głównie metodą podziemnej eksploatacji systemem 
komorowym (ok. 65%). Do urabiania soli wykorzystywano MW sypkie (amonity i 
metanity), nabojowane (ok. 87%) oraz saletrol (ok. 13%). Ładunki MW inicjowano 
lontem detonującym i zapalnikami zwłocznymi (100%). 

Do celów prognozowania zużycia środków strzałowych dla urabiania soli określono 
wskaźniki zużycia: 

a) zapalniki elektryczne - 456,3 tys.szl/mln Mg surowca, 
b) materiały wybuchowe - 555,4 Mg/mln Mg surowca. 

5. Zużycie środków strzałowych w branży węgla brunatnego 
i innych działach gospodarki 

Dla rozluzowania zwięzłych skał zalegających w nadkładzie węgla brunatnego 
używa się pewnej ilości środków strzałowych. Prowadzi się też niekiedy strzelanie 
rozluzowujące w węglu. Średnice otworów wiertniczych wynoszą 90-110 mm. Strze-
lanie wykonywane jest MW granulowanymi a w węglu karbonitami. Stosuje się 
także strzelania dużych głazów kamiennych tkwiących w nadkładzie. Wykonywane 
są one tylko w niektórych kopalniach i dlatego nie można określać wskaźników 
zużycia środków strzałowych w stosunku do wielkości wydobycia. Według prze-
prowadzonej analizy w przemyśle węgla brunatnego zużyto około 20,3 Mg MW 
na min Mg węgla (w tym około 75% saletrolu i 15% dynamitów) oraz 1,5 tys. 
sztuk zapalników zwłocznych na min Mg węgla. 

Środki strzałowe używane są także w geofizyce, w hutnictwie oraz prowadzonych 
robotach inżynieryjnych (wyburzanie fundamentów, murów, kominów itp.). 

Same tylko Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg" sprzedały w 1991 tym odbiorcom 
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następujące ilości dynamitów i zapalników: 
geofizyka - 320 Mg dynamitu i 260 tys. sztuk ZE, 
hutnictwo - 30 Mg dynamitu i 38 tys. sztuk ZE, 
inne - 120 Mg dynamitu i 60 tys. sztuk ZE, 
RAZEM - 470 Mg dynamitu i 358 tys. sztuk ZE. 
W związku z modernizacją przemysłu zachodzi duża konieczność wyburzeń starych 

budowli i konstrukcji żelbetowych, stąd też zużycie środków strzałowych tj. nabojowanych 
MW i zapalników zwłocznych będzie znacznie większe. Wielkości te są jednak trudne 
do ustalenia. 

Zapotrzebowanie będzie więc wynosić: 
1) zapalniki elektryczne (różne) - 700 tys. sztuk, 
2) materiały wybuchowe (dynamity) - 950 Mg. 
Wartości te uwzględniono w zestawieniu ujętym w tab. 2. 

Tabela 2. 

Prognoza zapotrzebowania na środki strzałowe 
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6. Prognoza zapotrzebowania na środki strzałowe w 1995 n 

Zużycie środków strzałowych dla urabiania surowców oraz zapotrzebowanie w innych 
działach gospodarki (roboty inżynierskie, geofizyka) związane jest z zapotrzebowaniem 
na surowce mineralne. Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza kraju nie ułatwia 
dokładniejszego planowania zadań gospodarczych a tym samym zapotrzebowania na 
surowce mineralne. Przyjęcie i realizowanie pewnych założeń dotyczących rozwoju 
takich działów jak budownictwo, przemysł chemiczny, hutnictwo, drogownictwo i surowce 
energetyczne pozwoli na określenie zapotrzebowania na surowce mineralne. Znając 
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wielkość zapotrzebowania w przemyśle wydobywczym oraz średnie wskaźniki zużycia 
środków strzałowych, można prognozować wielkość produkcji środków strzałowycłi 
potrzebnycłi na zrealizowanie planów wydobycia. 

Według różnych źródeł informacji wielkość zapotrzebowania na surowce w prze-
myśle wydobywczym w 1995 roku nie powinna przekroczyć wydobycia z 1991 roku 
a co najwyżej osiągnąć może poziom 1986 roku. Obecnie jednak jest bardzo trudno 
określić, które wartości będą bliższe prawdy. Dla przybliżonego określenia zapotrze-
l)0wania na środki strzałowe przyjęto zasadę ustalenia średniego zużycia środków 
strzałowych na 1 min Mg surowca w 1991 roku. Był to rok w przemyśle wydobywczym 
o niewielkich nowych inwestycjach w branżach wydobywczych a tym samym prze-
znaczenie środków strzałowych na te cele również było nieznaczne. Większość środków 
strzałowych przeznaczonych było na bezpośrednie wydobycie. 

Prognozę zapotrzebowania na środki strzałowe zestawiono w tab. 2. W tabeli tej 
przyjęto wielkość wydobycia węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu oraz węgla 
brunatnego na poziomie 1991 roku, natomiast w innych gałęziach przemysłu wydobyw-
czego przyjęto najbardziej prawdopodobną wielkość wydobycia (co podano w tab. 1). 

Tak przyjęte założenia pozwoliły ustalić prognozę zapotrzebowania na środki 
strzałowe w ilości: 

— materiały wybuchowe razem - 40 729^3 662 Mg w tym MW granulowane -
12 440-13 440 Mg. 

Uwzględniając zużycie środków strzałowych wg rodzajów i typów podanych w 
odpowiedziach udzielonych przez użytkowników, można przypuszczać, że zapotrzebo-
wanie na materiały wybuchowe przedstawiać się będzie następująco: 

— 1,5% MW sypkie luzem, 
— 22,0% MW sypkie nalx)jowane, 
— 28,0% MW granulowane, 
— 11,8% trotyl w różnych postaciach, 
— 36,0% MW plastyczne (nitroglicerynowe) nabojowane, w tym 27,5% dynamitów 

i 8,5% barbarytów. 
Z podanych informacji wynika również, że zużyto około 0,06% hydroamonitów oraz 

sygnalizowano dalsze z^trzebowanie na tego rodzaju MW. W przypadku produkcji 
należy przypuszczać, że te MW mogą być zużywane w ilości zastępującej 50% trotylu 
i MW granulowanych. 

Zapotrzebowanie na zapalniki elektryczne szacuje się na około 29.260-29.600 tys. sztuk. 
W rozbiciu na rodzaje stanowi to: 
— zapalniki natychmiastowe - 21,3% 

w tym metanowe - 0,3% 
— zapalniki milisekundo we - 38,8 % 

w tym metanowe - 2,5% 
— zapalniki decysekundowe - 39,9% 

w tym metanowe - 5,0% 
Prognozuje się również zapotrzebowanie na lonty detonujące w ilości 12 4400-13 440 mb. 
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7. Życzenia stawiane przez odbiorców środków strzałowych 

Dokonując analizy zużycia środków strzałowych w górnictwie oraz prognozując 
kierunki rozwoju uwzględniono także niedomagania i kłopoty jakie mają użytkownicy 
w powszecłinym icłi stosowaniu. Uwagi i opinie o ol>ecnie produkowanych środkach 
strzałowych podali we wspomnianej ankiecie. Wśród różnych życzeń najwięcej dotyczyło 
przedłużenia ważności terminu używania materiałów wybuchowych. Zakłady górnicze 
uważają, że okres 6 miesięcy powinien być najkrótszym okresem ważności materi^ów 
wybuchowych pozwalającym na ich stosowanie w górnictwie. Przedłużone okresy 
ważności posiadają krajowe środki strzałowe eksportowane poza granice kraju. Jeżeli 
produkowane dla odbiorców krajowych nie mają takich stałości fizycznych i chemicznych 
jak produkowane na eksport, należy dążyć do zmiany ich jakości i wydłużenia okresu 
stosowania. Wydaje się, że jest to bardzo słuszny postulat i powinien być z^twiony 
pozytywnie przez producentów środków strzałowych w ośrodku wydającym stosowne 
opinie o terminach przydatności materiałów wybuchowych. Klasycznym przykładem 
absurdu jest termin ważności dla trotylu (6-mcy) a w wojsku używany jest trotyl przez 
lata i odsprzedawany dla stosowania w górnictwie z powodzeniem. 

Kolejnym życzeniem stawianym przez odbiorców środków strzałowych było posze-
rzenie asortymentów MW nitroglicerynowych (dynamitów i barl)arytów). Zakłady górnicze 
(głównie kopalnie rud miedzi cynku i ołowiu oraz górnictwo skalne) mają potrzeby 
korzystania z większych średnic dynamitów niż dotychczas produkowane. Proponowane 
ładunki MW powinny mieć średnice 60, 70, 80 i 90 mm i masę 1000, 1500, 2000 
i 40(X) g. Życzenia takie miały także kopalnie o zagrożeniu metanowym klasy B, 
stosujące zarówno materiały wybuchowe sypkie jak i plastyczne. Ładunki takie będą 
dopasowane do stosowanej technologii strzelania długimi otworami w średnicach 70-
110 mm. Większość tych ładunków MW powinna posiadać zwiększoną energię jedno-
stkową materidu wybuchowego. W branży górnictwa skalnego isnieje zapotrzebowanie 
na materiały wybuchowe, które można używać do strzelania rozszczepkowego. Powinny 
być to ładunki pakowane w folie o masach 50 g i średnicy 28-30 mm. Wiele kopalni 
(głównie węgla kamiennego i soli) postuluje ujednolicenie średnic produkowanych 
materiałów wybuchowych, takich jak karbonity czy metanity. Do wiercenia stosują sprzęt 
(wiertarki - żerdzie) dający średnice otworu 32 mm, a większość produkowanych 
metanitów i karbonitów ma średnice 36 mm. Są więc trudności z^adowania otworów 
strz^owych tymi ładunkami MW. Wiercenie otworów głównie w kopalniach podziemnych 
odbywa się z płuczką wodną. Powoduje to zawilgocenie i zawodnienie otworów. Dla 
udogodnienia ładowania MW do otworów korzystne byłoby pakowanie ich w otoczki 
z foli. Można by przez to poszerzyć zakres stosowania MW sypkich nabojowanych. 

Utrudnieniem w używaniu środków strzałowych (głównie MW) jest ich toksyczność. 
Należałoby więc produkować materi^y wybuchowe o mniejszej (lub bez nich) zawartości 
składników toksycznych w mieszaninach, 

Z uwagi na konieczność wprowadzenia szerszej mechanizacji w pracach strzałowych 
bardzo pilnym wydaje się wznowienie produkcji wodoodpornych MW ładowanych 
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mechanicznie do otworu strzałowego. Problem ten jest od bardzo wielu lat stawiany 
we wnioskach różnych konferencji i nie może doczekać się realizacji. Wznowienie 
produkcji wodoodpornych MW (MW zawiesinowe, emulsyjne) musi być jednak poprze-
dzone dopuszczeniem do stosowania ładowarki do mechanicznego załadunku MW. 

W ostanich latach wzrosło zapotrzelwwanie na eksploatację bloków koniecznych dla 
budownictwa i innych branż. Sytuacja ta spowodowała zmianę technologii pozyskiwania 
bloków skalnych, a co za tym idzie stosowania odpowiednich rodzajów materiałów 
wybuchowych. W wielu krajach dla pozyskiwania bloków kamiennych czy wykonywania 
prac inżynierskich (budowa tuneli, dróg itp) wykorzystuje się powszechnie MW o dużej 
koncentracji energii jednostkowej pakowane w sztywne tulejki o małej średnicy (12-16 
mm) z wkładką centrującą. Ładunki takie ładowane są do otworów o większych 
średnicach (32 mm i więcej) wykonując tzw. „miękkie strzelanie". Wydaje się koniecznym 
zapoczątkowanie w kraju produkcji takich ładunków MW. 

Większość tych postulatów można zrealizować bezpośrednio od zaraz, pod warunkiem 
że będzie istniał stały kontakt pomiędzy producentami środków strzałowych dla ujed-
nolicenia produkcji wszystkich ich rodzajów. Produkowane niejednokromie pewne rodzaje 
MW są wykonywane tylko dla jednego odbiorcy Gednej branży), a nie dla szerszego 
grona zainteresowanych. Wynika to być może z indywidualnego doboru MW. 

Wśród uwag ze strony odbiorców środków strzałowych były także uwagi dotyczące 
zapalników. Najwięcej z nich dotyczyło słabej spłonki stosowanej w zapalnikach ele-
ktrycznych. Należy więc zmienić konstrukcję zapalnika i powiększyć jego „moc", 
zwiększając ilość MW w spłonce. Utrudnieniem w robotach slrz^owych jest zakaz 
opuszczania na przewodach strzałowych większych ładunków jak 150 g. Odbiorcy 
postulują by można produkować zapalniki (lub zmienić przepis) pozwalające opuszczać 
do otworów strz^owych ładunek do 500 g MW tym bardziej, że „udźwig" przewodów 
zapalnikowych jest znacznie większy. Ułatwi to roboty strzirfowe prowadzone metodą 
długich otworów wierconych pionowo lub z pewnym nachyleniem. 

Wyposażenie zapalników elektrycznych w szbkozłącza w postaci wkładki metalowej 
włożonej w otoczkę z masy izolacyjnej poddawane są także krytyce wśród odbiorców. 
Bardziej korzystne i wygodniejsze w stosowaniu są szybkozłącza robione z tulejki 
metalowej włożonej w otoczkę izolacyjną. 

Analizując całościowo zyczenia użytkowników środków strzałowych wydaje się, że 
wynikają one z braku odpowiedniej koordynacji pomiędzy użytkownikiem a producentami 
co do rodzaju, postaci i formy produkowanych środków strzałowych. Producenci bowiem 
produkują duży asortyment środków strzałowych, które nie w pełni mogą być używane 
w stosowanych technologiach urabiania. 

Instytut Górnictwa Odkrywkowego AGH posiada odpowiednią bazę laboratoryjną 
i kadrę techniczną, która może prowadzić taką koordynację, by producenci środków 
strzidowych produkowali odpowiedni rodzaj i typ środków strzałowych najbardziej 
poszukiwanych przez odbiorców ku obopólnemu zadowoleniu i korzyści. 

Bardzo ważnym źródłem informacji o zapotrzebowaniach na odpowiednie rodzaje, 
typy i formy użytkowanych środków strzałowych mogą być wspólnie organizowane 
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konferencje i synnpozja naukowe z udziałem szerokiego grona zainteresowanych. 
Instytut Górnictwa Odkrywkowego AGH może byd inspiratorem i organizatorem 

tych spotkań a także jest przygotowany na aplikację nowych środków strzjtfowych 
w górnictwie i w innych branżach stosujących MW i środki strzałowe. 
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Badania drgań sejsmicznych przy strzelaniu 
i opracowywanie wyników pomiarów 
dla określenia ich intensywności 

z urabianiem skał za pomocą MW związane jest wzbudzenie nieraz silnych wstrząsów 
(fal sejsmicznych), które mogą wpływać szkodliwie na różne obiekty kopalniane oraz 
na zabudowania znajdujące się w sąsiedztwie wyrobisk górniczych. Określenie stopnia 
ich szkodliwości przeprowadza się wyłącznie przez pomiary za pomocą odpowiedniej 
aparatury. Wiadomo bowiem, że wszelkie obliczenia oparte na założeniach teoretycznych 
czy korzystanie z gotowych wzorów empirycznych, podawanych w literaturze, nie dają 
na tyle dokładnych wyników, aby mogły one być podstawą oceny szkodliwości drgań. 
Dlatego tylko bezpośrednie pomiary, wykonywane w danych warunkach geologicznych 
i górniczych, umożliwiają prawidłowe określenie intensywności drgań parasejsmicznych. 

Po detonacji ładunku MW tworzy się w środowisku skalnym kilka rodzajów fal 
rozchodzących się z różnymi prędkościami. Fale te przechodząc przez środowiska 
o odmiennych właściwościach sprężystych oraz ulegając załamaniom i odbiciom na 
płaszczyznach podziału masywów skalnych rozdzielają się na różne rodzaje fal, pi^y 
tym tracą część energii, a rezultatem tego jest stosunkowo szybkie zmniejszanie się 
drgań maksymalnych. Dlatego na małych odległościach od źródła fal, gdzie drgania są 
największe, ruch falowy jest najprostszy, a dopiero w większych odległościach następuje 
skomplikowanie obrazu falowego. 

Dla uproszczenia opisu zjawiska zakłada się, że środowisko jest sprężyste a ruchy 
cząstek mają postać drgań zbliżonych do sinusoidalnych. Pozwala to w prosty sposób 
wyznaczać parametry drgań, takie jak: przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia, 
a także związane z nimi naprężenia i odkształcenia czy też ich energię. 

Bezpośrednia rejetracja drgań przestrzennych jest ot>ecnie technicznie niemożliwa do 
przeprowadzenia, dlatego stosowana aparatura w uproszczeniu rozkłada je na trzy 
składowe wzajemnie prostopadłe. Orientacja składowych może być dostosowana do 
kierunku pomiarowego lub badanego obiektu, a analizę drgań przeprowadza się dla 
poszczególnych składowych lub wektorów płaskich i przestrzennych, W szczególności 

Sekcja V 371 



Underground Exploitation School '93 

wielkości wektora u dddadnie wyrażają intensywność drgań. Podkreślić należy, że ZAy 
chodzi tu o wektor rzeczywisty, obliczony w znany sposób: 

(t) + uJ(t) + uJ(t) dla ty 

a nie wektor pozorny wyznaczony z wielkości maksymalnych występujących w różnych 
momentach czasowych. Ten ostatni sposób postępowania powszechnie występuje przy 
określaniu intensywności drgań za pomocą rejestratorów oscylograficznych. 

Wybór aparatury badawczej uzależniony jest od częstotliwości mierzonych drgań 
i ogólnie można powiedzieć, że przy niskich częstotliwościach mierzy się przemieszczenia, 
a przy wysokich przyspieszenia. Natomiast prędkości mierzy się przy częstotliwościach 
średnich. Oczywiście taki podział częstotliwości jest czysto umowny i w zasadzie dotyczy 
pomiarów drgań budynków, przy których za niskie uważa się drgania do 10 Hz, a za 
wysokie powyżej 70 Hz [2]. 

Przy ustalaniu mierzonych parametrów drgań powinno się brać pod uwagę i inne 
kryteria uwzględniające sposoby wykorzystania wyników pomiarów. Urządzenia pomia-
rowe dobiera się tak, aby nie zmieniając parametrów badanego układu można było 
zmierzyć takie wielkości, które dają największą liczbę informacji o danym obiekcie. 

W skład aparatury badawczej wchodzą urządzenia do pomiaru (czujniki, sejsmometry) 
i rejestracji (rejestratory oscylograficzne, magnetyczne, cyfrowe), a w starszych typach 
wydzielone były części pośrednio służące do wzmacniania i przetwarzania danych. 
Czujniki zamieniają ruch wejściowy (drgania) na wielkości wyjściowe (elektryczne), 
a ich cechami są: funkcja przetwarzania zwana czułością i charakterystyka częstotliwo-
ściowa. Zakres pomiarowy czujnika musi odpowiadać przewidywanemu zakresowi zmian 
wielkości mierzonych, a w charakterystycznym paśmie przenoszenia częstotliwości po-
winien posiadać płaską charakterystykę. Przeważnie stosuje się różnego rodzaju czujniki 
elektrodynam ic zne. 

Jeżeli chodzi o wzmacniacze to budowane są z myślą o współpracy z czujnikami 
i od tego zależy ich konstrukcja. Zazwyczaj wyposażone są one w filtry przepuszczające 
określone pasma częstotliwości. 

Najważnieszą częścią aparatury są rejestratory. Zapisują w sposób trwały przebiegi 
badanych parametrów drgań analogowo lub cyfrowo. Dotychczas w mierzonych pasmach 
częstotliwości stosowano rejestratory świetlne, piszące na papierze światłoczułym, a po-
wszechnie używana aparatura składała się z elektrodynamicznych czujników WEGiK 
i rejestratorów oscylograficznych POB-12M. Aparatura taka ma jednak szereg wad 
użytkowych, z których do ważniejszych można zaliczyć wąski zakres czułości i uza-
leżnienie dokładności pomiaru od umiejętności obsługi, a w szczególności możliwości 
popełnienia istotnych błędów przy interpretacji wyników. Występują też znaczne trudności 
przy wyznaczaniu rzeczywistych wektorów drgań. 

W zasadzie dopiero rejestratory cyfrowe pozwoliły na zwiększenie dokładności pomiarów 
drgań i to przy znacznie większej czułości oraz w dostatecznie szerokim paśmie częstotliwości. 
Największą jednak zaletą tych rejestratorów jest możliwość współpracy z komputerem 
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Rys. 1. Sejsmogram z pomiaru drgań przy zastosowaniu rejestratora Terraloc 

i bezpośrednie przetwarzanie danych wecBug specjalistycznych oprogramowań, co eliminuje 
subiektywne podejście analityka do inteipretacji wyników badan. 

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę skomputeryzowanej aparatury produkcji 
szwedzkiej do badania intensywności drgań parasejmicznych. 

Najlepiej znana jest aparatura do badań sejsmiczno inżynierskich, której pod-
stawową częścią jest rejestrator cyfrowy ABEM Terraloc Mk3. W zależności od 
wyposażenia znajduje zastosowanie do badań geologiczno-inżynierskich (np. sejsmika 
refrakcyjna), a także może służyć do pomiarów intensywności drgań parasejsmicznych. 
Do tego celu używa się geofony trójskładowe L-28B^ ,5 Hz lub sejsmometry 
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SM3. Składa się z urządzenia rejestrującego i komputera kontrolującego jego dzia-
łanie. Wyposażony jest w monitor, dwie stacje dysków elastycznych 3,5" oraz w 
dwa bloki pamięci elektronicznej (RAM-dysk). Czas trwania zapisu od 24 do 5000 
ms przy stałym lOOO-krotnym próbkowaniu sygnału. Po rejestracji można skontrolować 
jakość zapisów przez wyświetlenie na ekranie monitora i wstępną analizę. Dane 
zapisywane są na dyskacłi elastycznycti i clu-onione przed zniekształceniem. 
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Rys. 2. Prędkość drgań na poszczególnych składowych i wektor z x y dla punktu pomiarowego oznaczone 
go na sejsmografie (rys. 1). 
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Przykładowo na rysunku 1 
przedstawiono sejsmogram z po-
miaru drgań w odległości 755 m 
od miejsca odstrzelenia serii dłu-
gicłi otworów o ładunku całkowi-
tym Qc = 2006 kg, oraz ładunku 
pojedynczego opóxnienia milise-
kundowego Qz = 136 kg MW, 
w jednej z kopalń odkrywkowycłi. 

Typowym urządzeniem do 
pomiaru intensywności drgań 
parasejsmicznych jest ośmioka-
nałowa aparatura UVS 1608 DIN 
firmy Nitro Consult. Można nia 
mierzyć nie tylko drgania ale 
także ciśnienie uderzeniowej fali 
powietrznej. Rejestracja odbywa 
się na dysku elastycznym 3,5" 
lub w elektronicznej pamięci, a 
wewnętrzny komputer umożliwia 
analizę danych bezpośrednio po 
pomiarze, dzięki czemu natych-
miast po pomiarze otrzymuje się 
na przykład prędkości na po-
szczególnych składowych oraz 
wielkość rzeczywistego wektora 
drgań. Aparatura wyposażona 
jest w filtry dolno- i gómoprze-
pustowe umożliwiające analizę 
drgań zgodnie z normą DIN 
45669. Ważną cechą jest dobór 
czasu rejestracji od 1 do 20 s 

Rys. 4. Raport z pomiaru przy użyciu aparatury UVS 1608. 
przy częstotliwości próbkowania 
od 1250 do 5000 Hz. W typo-
wym komplecie aparatura wypo-

sażona jest w dwa trójskładowe sejsmometry UVS-DIN oraz dwa szerokopasmowe 
mikrofony wstęgowe do pomiaru ciśnienia fali powietrznej. Sejsmometry te można 
łatwo przymocować do badanej konstrukcji. 

Drugą aparaturą tego typu jest czterokanałowe urządzenie UVS 1504, które wyposażone 
jest w sejsmometr trójskładowy i mikrofon do pomiaru ciśnienia. Oprócz tego do kontroli 
intensywności drgań parasejsmicznych zastosowanie znajduje jedno- lub trójkanałowe 
urządzenie UVS 50Ó. UVS 1504 i UVS 500 mogą być włączone na czas pomiaru lub 
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ustawiane do pracy tzw. czuwającej. Wtedy uruchomienie ich następuje po przekroczeniu 
założonego impulsu granicznego. Wewnętrzne oprogramowanie może przetwarzać dane 
podobnie jak w aparaturze UVS 1608 dla wielkości maksymalnych. Czas rejestracji 
wynosi 30 dni (wymiana baterii zasilających). Po podłączeniu do drukarici polowej 
można w terenie wydrukować wyniki w postaci raportów. 

Jeżeli chodzi o ocenę szkodliwego wpływu drgań na budynki, to przykładowo na 
rysunku 2 przedstawiono prędkości przemieszczeń na poszczególnych składowych oraz 
wykres rzeczywistego wektora u^^, dotyczące rejestracji drgań na jednym ze stanowisk 
pomiarowych (sejsmogram z rysunku nr 1). Stosuje metodę szybkiej transformacji Fouriera 
można też przeprowadzić analizę częstotliwościową zarejestrowanych drgań, której wyniki 
ilustrują wykresy na rysunku 3. Oczywiście jest to tylko przykład opracowywania wyruków, 
które mogą być różnie analizowane w zależności od celu badań, 

W przypadku rejestratorów UVS otrzymuje się wydruki rejestracji przedstawione na 
rysunkach 4, 5 i 6, gdzie podane są maksymalne wielkości mierzonego parametru wraz 
z graficznym przedstawieniem przebiegu jego zmienności. W przypadku UVS 1504 
dodatkowo wyniki pomiarów są nanoszone na skalę szkodliwości DIN. 
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Rys, 5. Raport z pomiaru przy użyciu aparatury UVS 1504. 
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op^Tos: analizę wyników. Cechuje się 

małymi wymiarami i jest zasi-
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Wpływ zatrucia gazami postrzałowymi oraz 
nitroestrami załóg górniczych przy wykonywaniu 
robót górniczych na obniżenie kosztów urabiania 

Materiał wybuchowy detonując nie ulega całkowitemu rozkładowi, w następstwie 
czego w produktach detonacji występują gazy lub pary toksyczne. Zagadnienie 
gazów postrzałowych ma znane od dawna poważne znaczenie ze względu na mo-
żliwość zatrucia tlenkiem lub tlenkami azotu. Wysoka toksyczność tych gazów 
bywa przyczyną nie tylko zachorowań, lecz także wypadków śmiertelnych w wy-
niku niedostatecznego przewietrzania lub zbyt szybkiego udania się do przodku 
po odpaleniu znacznych ładunków materiału wybuchowego. Doświadczenia wykazują, 
że ilość i jakość produktów detonacji zależy zarówno od warunków, w jakich 
przebiega detonacja, jak i od składu chemicznego materiału wybuchowego. 

Znajomość wpływu różnych czynników na ilość i skład gazów toksycznych, 
powstających podczas detonacji materiałów wybuchowych jest konieczna dla pra-
widłowej oceny ich rzeczywistego występowania i wskazania sposobów zapobiegania 
ich powstawaniu, a co za tym idzie i uniknięcia wypadków śmiertelnych lub 
zachorowań (zatruć), a nawet skrócenia czasu przewietrzania i lepszego wyko-
rzystania czasu pracy, prowadzącego do obniżenia kosztów urabiania. Czynniki 
te scharakteryzowano poniżej. 

1. Wpływ bilansu tlenowego 

Bilans tlenowy jest to wyrażona w procentach różnica między ilością tlenu, znaj-
dującego się w składzie danego materiału wybuchowego, a tą jego ilością, która jest 
niezbędna do całkowitego utleniania węgla do CO2 i wodoru do H2O. Różnica ta 
może mieć wartość dodatnią, zerową lub ujemną. 

Dodatnim jest bilans denowy wtedy, gdy materiał wybuchowy zawiera nadmiar 
tlenu. Bilans tlenowy uważa się za ujemny, gdy ilość tlenu zawartego w materiale 
wybuchowym jest niedostateczna do całkowitego utlenienia wszystkich palnych pier-
wiastków w nim zawartych. Zerowym nazywa się bilans tlenowy wtedy, gdy ilość 
tlenu zawarta w materiale wybuchowym odpowiada dokładnie ilości tlenu potrzebnej 
do całkowitego ustalenia wszystkich palnych pierwiastków. 
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Z powyższego wynikałoby, że najbardziej racjonalnym - zarówno z punktu tworzenia 
się gazów toksycznycłi podczas detonacji, jak również z punktu widzenia uzyskiwania 
maksymalnej energii wybuchu - jest zerowy bilans tlenowy. 

Ujemny bilans tlenowy prowadzi do tworzenia się znacznej ilości CO, ponieważ 
ilość tlenu jest niedostateczna do utlenienia węgla do CO2. Dodatni natomiast bilans 
tlenowy materiału wybucłiowego, zawierającego saletrę amonową, może być źródłem 
tworzenia tlenków azotu kosztem rozkładu azotanu amonu w wysokiej temperaturze. 

Stwierdzono, że: 
bilans tlenowy materiału wybuchowego wywiera znaczny wpływ na tworzenie 
określonej ilości gazów toksycznych podczas wybuchu większości ładunków mate-
riałów wybuchowych amonowo-saletrzanych, 
ilość tlenków azotu tworzących się podczas wybuchowego rozkładu materiału 
wybuchowego jest proporcjonalna do nadmiaru zawartego w nim tlenu, 
zawartość CO wzrasta ze zwiększeniem wartości ujemnego bilansu tlenowego, 
przy opracowywaniu materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych przeznaczonych 
do tohói strzałowych w podziemnych zakładach górniczych, warunkiem zapewniającym 
tworzenie się najmniejszej ilości gazów toksycznych jest zerowy bilans Uenowy. 

2. Wpływ przebiegu detonacji 

Całkowita detonacja, charakteryzująca się największą prędkością i największą 
krusznością materiału wybuchowego, zapewnia powstanie najmniejszej ilości gazów 
toksycznych. Aby osiągnąć całkowitą detonację należy stosować odpowiednio silne 
środki inicjujące. 

3. Wpływ stopnia rozdrobnienia poszczególnych składników materiału 
wybuchowego 

Rozdrobnienie materiału wybuchowego wywiera istotny wpływ na wielkość i prędkość 
detonacji, a więc czynnik ten powinien mieć również wpływ na skład i ilość gazów toksy-
cznych. Wielkość cząstek poszczególnych składników zależy od czasu i sposobu rozdrobnie-
nia. Im mniejsza jest liczba cząstek, tym mniej tlenków azotu powstaje w produktach wybuchu. 
Stwierdzono również, że przy dostatecznie dużym rozdrobnieniu materiału wybuchowego 
dalsze jego rozdrobnienie nie powoduje zmniejszenia ilości gazów toksycznych. 

Można stwierdzić, że niedostateczne rozdrobnienie poszczególnych składników oraz 
nieodpowiednie ich wymieszanie może ujemnie wpływać na charakter wybuchowego 
rozkładu i na skład gazów postrzałowych. 

4. Wpływ zawartości wi^oci w materiale wybucbowym 

Zawartość wilgoci w materiale wybuchowym wywiera wpływ na ich własności 
strzelnicze oraz na skład i ilość tchórzących się podczas detonacji gazów toksycznych. 
Zwiększone zawilgocenie materiałów powyżej 1% powoduje wzrost ilości tlenków 
azotu w gazach. 
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5. Wpfyw papierowej otoczki naboi i jej pokrycia zabezpieczającego przed 
wilgocią 

Obecność papierowej otoczki naboi i jej pokrycia (np. parafiny) wywierają 
znaczny wpływ na skład i ilość gazów toksycznych tworzącycłi się podczas wy-
buchu. Wpływ ten może mieć dwojaki charakter. Z jednej strony, wskutek obecności 
papierowej otoczki i parafiny czyli nośnika węgla o znacznym ujemnym bilansie 
tlenowym, następuje zwiększenie ilości CO w produktach wybuchu. W przypadku 
materi^u wybuchowego o dodatnim bilansie tlenowym obecność papierowej pa-
rafinowej otoczki nie tylko sprzyja zwiększaniu CO w produktach wybuchu, ale 
również pewnemu obniżeniu ilości tlenków azotu. Tłumaczy się to tym, że część 
tlenu jest zużywana na utlenienie węgla z otoczki i parafiny, i dlatego jest utru-
dnione tworzenie się tlenków azotu. 

Z drugiej strony papierowa parafinowana otoczka sprzyja włączaniu się pyłów 
i gazów do rozwoju reakcji wybuchowej, hamując normalny jej przebieg i doprowa-
dzając do znacznego zwiększenia ilości tlenków azotu. 

6. Wpfyw dodatków do składu materiału wybuchowego 

Wprowadzenie do materiału wybuchowego specjalnych dodatków w postaci soli 
mineralnych prowadzi do wyraźnego obniżenia ilości tworzących się gazów toksycznych. 
Najlepszym dodatkiem jest azotan potasu (KNO3), tak zwana saletra potasowa. Dodatek 
azotanu potasu powoduje zmniejszenie ilości tlenków azotu, przy czym najwyraźniejsze 
zmniejszenie obserwuje się przy zawartości saletry potasowej do 10%; dalsze zwiększanie 
zawartości KNO3 nie wykazuje istotnego wpływu. 

Dodatek innych soli mineralnych takich, jak: azotan sodu (NaN03), chlorek sodu 
(NaCl), chlorek potasu (KCl) - również prowadzi, lecz w mniejszym stopniu, do zmniej-
szenia ilości tlenków azotu w produktach wybuchu. 

7. Wpływ środowiska skalnego otaczającego ładunek 

Analizując zjawisko wybuchu materiałów amonowo-saletrzanych, umieszczonych 
w środowisku skalnym o określonej gęstości, można rozróżnić dwie fazy jego przebiegu. 
W pierwszej, początkowej fazie, zachodzi raptowne podwyższenie ciśnienia wskutek 
utworzenia się dużej ilości silnie nagrzanych gazów. Faza ta trwa tak długo, dopóki 
nie zacznie się pękanie skał otaczających ładunek. Druga, końcowa faza polega 
na szybkim rozszerzaniu się i ochładzaniu produktów gazowych - mieszaniu ich 
z powietrzem kopalnianym oraz wtórnych reakcjach, zachodzących zarówno między 
produktami wybuchu, jak również między ich mieszaniną z powietrzem. 

Niewątpliwy wpływ na reakcje wybuchu wywierają masa i wytrzymałość środowiska 
skalnego. Im wytrzymalsze są skały otaczające ładunek, tym dłużej przebiega pierwsza 
faza, tym pełniejsza jest detonacja materiału wybuchowego i tym większe ciśnienie 
powstaje w otworze. Wydłużenie czasu trwania pierwszej fazy wybuchu oznacza, 
że większość reakcji zdąży zakończyć się przed rozerwaniem calizny, co prowadzi 
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do zmniejszenia ilości toksycznych gazów postrzałowych. Również rodzaj środowiska 
skalnego ma wpływ na powstawanie i rodzaj gazów toksycznych (np. powstawanie 
siaikowodoru w kopalniach siarki, zwiększenie zawartości CO w kopalni^h węgla). 
Dość gazów toksycznych wydzielających się ze skał początkowo wzrasta, następnie 
stabilizuje się» a nawet maleje. Zjawisko to tiumaczy się tym, że przy dużej ilości 
węgla (lub siarki) w skałach otaczających, słabnie jego wpływ chemiczny, natomiast 
wzmaga się wpływ fizyczny, wyrażający się w ochładzaniu najdrobniejszych cząstek 
węgla (siarki) i hamowaniu rozwoju reakcji. 

8. Wpływ zawodnienia calizny i wilgotności powietrza w przodku 

Stwierdzono, że wykonywanie robót strz^owych w wilgotnej atmosferze wyrobiska 
prowadzi niekiedy do obniżenia ilości tlenków azotu w gazów postrzałowych. Zjawisko 
to tłumaczyć można przereagowaniem pewnej ilości tlenków azotu z wilgotnością 
powietrza do kwasów azotowego (HNO3) i azotawego (HNO2), które skraplając się, 
osadzają się na ociosach i spągu wyrobiska. 

9. Wptyw odległości między ścianką otworu strzałowego i nabojami 

Wielkość średnicy otworu strzałowego z reguły jest ściśle związana z wielkością 
średnicy nabojów materiału wybuchowego. Dopuszczalna różnica średnic otworu i naboju 
nie powinna być większa niż 3-4mm. W takich warunkach detonacja ładunku przebiega 
w obszarze prawie całkowicie wypełnionym, co zapewnia osiąganie maksymalnego 
ciśnienia wybuchu. 

Wspomniana wyżej różnica średnic gwarantuje swobodne przesuwanie się naboi 
ładunku na całej długości otworu, bez ich deformacji lub uszkodzenia otoczki. Duża 
różnica średnic otworu i naboju prowadzi wyraźnie do obniżenia efektywności rol)ót 
strzałowych (wskutek istnienia objętości nie załadowanej, prowadzącej do obniżenia 
początkowego ciśnienia wybuchu). Różnica średnic otworu i naboju, dochodząca często 
do lOmm, wywołuje nie tylko wyraźne osłabienie wybuchu ładunku, lecz także znaczne 
zwiększenie ilości gazów toksycznych (zwłaszcza tlenków azotu) w produktach wybuchu. 

Z powyższego wynika, że duże różnice między średnicami otworu i naboju materiału 
wybuchowego są niedopuszczalne. W razie konieczności zastosowania większej średnicy 
otworów należy również zwiększyć średnicę naboi. Przestrzeganie tego warunku spo-
woduje znaczne obniżenie ilości gazów toksycznych w produktach wybuchu i osiągnięcie 
maksymalnej efektywności robót strzałowych. 

10. Wpływ małej średnicy naboi bdunku 

Zastosowanie otworów o małej średnicy, poniżej 30mm, wymagające zmniejszenia 
ustalonej (32 mm) średnicy nabojów materiałów wybuchowych w pewnych przypadkach 
może okazać się korzystne ze względu na możliwość zwiększenia efektywności robót 
strzałowych. Należy przy tym wziąć pod uwagę konieczność całkowitej detonacji 
ładunku w otworze strzałowym. Niektóre materiały wybuchowe w nabojach o średnicy 
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24-28mm nic detonują całkowicie i obserwuje się występowanie częściowych niewy-
pałów. Obecnie stosowane materiały wybuchowe charakteryzują się zwiększoną wra-
żliwością i niewątpliwie z£q)ewniają całkowitą detonację w nabojach o mniejszej 
średnicy. Z powyższego wynika, że zmniejszenie średnicy naboi nie może być nieo-
graniczone. Dla każdego materiału wybuchowego istnieje minimalna krytyczna średnica 
ładunku, która z ^ w n i a całkowitą detonację bez powstawania niewypałów. Zmniejszenie 
średnicy otworu, a co za tym idzie - zmniejszenie średnicy naboju - zmniejsza 
szybkość detonacji oraz podwyższa zawartość tlenków azotu w gazach postrzałowych, 

11. Wpływ głębokości otworu 

Na zawartość i skład gazów postrz^owych ma również wpływ głębokość otworu 
strzałowego; im jest ona większa, to znaczy im większa jest masa skały otaczającej 
ładunek i im większa energia wyzwala się podczas detonacji materiału wybuchowego, 
tym pełniej przebiega jego rozkład i tym mniej tworzy się tlenków azotu. Z tego 
względu coraz powszechniejsze stosowanie głębokich otworów jest prawidłowe. 

12, Wpływ przybitki 

Dostatecznie gęsta przybitka o wytrzymałości zbliżonej do wytrzymałości urabianych 
skał, zapewnia niezawodną detonację ładunku materiału wybuchowego, a tym samym 
normalny przebieg reakcji, wyrażający się w tworzeniu głównie końcowych produktów 
wybuchu. Im większa jest „tęgość" (czyli gęstość) przybitki, tym większa jest kruszność 
i zdolność do wykonania pracy przez materiał wybuchowy, a tym samym pełniejszy 
przebieg reakcji wybuchu i mniejsza ilość tworzących się gazów toksycznych. Podczas 
strzelania bez przybitki lub przy zastosowaniu nieodpowiedniej przybitki ilość toksycznych 
składników gazów powybuchowych wzrasta kilkakrotnie. 

Stan atmosfery kopalnianej po detonacji materiałów 
wybuchowych 

Po odstrzale widoczny jest obłok gazów, pyhi oraz mgły wodnej (która powstaje po 
ochłodzeniu gazów o dużej wilgotności). Ilość mgły potęguje się, gdy skały są wilgotne 
lub występuje woda w atmosferze wyrobiska. W ol)łóku gazów można też stwierdzić 
obecność resztek nierozłożonego materiału wybuchowego. Po odstrzale w węglu, w po-
wietrzu występować może tak dużo pyłu węglowego, że gazy mają brązowe zabarwienie, 
mogąc sugerować dużą zawartość tlenków azotu. Może się zdarzyć, że w urobku lub 
na ociosach przodku wyrobiska znajduje się rozproszony materiał wybuchowy nitroglice-
rynowy, powodujący bóle głowy. 

Po detonacji materiałów wybuchowych, gazy przedostają się do powietrza kopalnianego 
w sposób bezpośredni, mieszają się z nim i mogą wchodzić w reakcję. Najczęściej podczas 
detonacji materiału wybuchowego wydziela się tlenek azotu, który po zmieszaniu z powie-
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trzem i ochłodzeniu - utlenia się do dwutlenku azotu, dając brunatno-brązowe zabarwienie. 
Gazy postrzałowe zmieszane z powietrzem są tak rozcieńczone, że ilość tlenu potrzebna 
do utleniania tlenku azotu i tlenku węgla jest wystarczająca. Podczas rozprężania gazów 
postrzałowych w małej objętic^i może tienu zabrakną. 

2^trucia gazami postrz^owymi przebiegają w różny sposób zależnie od stężenia 
gazu, odporności, wieku i ogólnego stanu zdrowia człowieka. Szkodliwe działanie 
gazów jest bardziej niebezpieczne, gdy tlenki azotu i tlenki węgla występują równo-
cześnie. Toksyczny wjrfyw mieszaniny gazów jest znacznie większy, niż w przypadku 
indywidualnego występowania jednego z nich. 

Przy długotrwałym narażeniu górników na działanie gazów toksycznych, z uwagi 
na brak kumulacji tego działania, wysypują tylko doraźne zatrucia, nawet przy większych 
stężeniach i dłuższym okresie przebywania w atmosferze zagrożonej. 

Na podstawie analizy wyników oznaczania zawartości tlenku węgla i tlenków azotu 
w atmosferce kopalnianej po robotach strzałowych stwierdzono, że ilość toksycznych 
gazów różni się w zależności od rodzaju i masy stosowania materi^ów wybuchowych 
oraz zmiany warunków ich detonacji. 

Występowały przypadki, że mała ilość detonowanego materiału wybuchowego powodo-
w^a większe stężenia w powietrzu kopalnianym tlenku węgla i tlenków azotu po detonacji, 
niż w przypadku większej masy detonowanego materi^u wybuchowego. Analiza potwierdza 
w{^w różnych czynników na powstawanie i występowanie tlenku węgła i tlenków azotu 
w atmosferze kopalnianej po detonacji. 

Sposoby zabezpieczenia załóg górniczych przed zatruciami 
gazami postrzałowymi 

Powietrza wydalane z przodku bezpośrednio po odstrzale materiałów wybuchowych 
zawiera najwięcej gazów toksycznych; szczytowe stężenie tych gazów ujęto nazwą 
,4corka", przemieszczającego się wyrobiskiem. 

Badania nad sposobami zabezpieczania załóg górniczych przed zatruciami podczas 
wykonywania robót strzałowych obejmowały zabezpieczenie ich przed dojściem „korka" 
oraz zoł)ojętnienie (obniżenie) gazów natychmiast po ich utworzeniu. 

1. Zabezpieczenie załóg górniczych przed zatruciem gazami postrzałowymi 
znajdującymi się w tzw. ,,korku" 

Dotychczasowe obserwacje i badania gazów posti^^owych, powstających po robotach 
strz^owych, wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnych zawartości tlenków azotu 
(w przeliczeniu na NO2) powyżej 0,00025%, to jest 2,5 ppm i tlenku węgla powyżej 
0,002%, to jest 20ppm w powietrzu kopalnianym. W celu zabezpieczenia z^óg górni-
czych, pracujących w wyrobiskach, przed szkodliwym działaniem gazów toksycznych, 
znajdujących się w gazach postrzałowych, można przyjąć dwa warianty rozwiązania 
powyższego zagadnienia. 
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Wariant I 

Stanowisko strzałowe powinno być zlokalizowane w odległości ponad lOOm od 
miejsca wykonywania roboty strzałowej, w obiegowym prądzie powietrza; załogę 
na okres wykonywania rolK)ty strzrfowej i przewietrzania wyrobiska należałoby wycofać 
do wyrobiska z obiegowym prądem powietrza. 

Czas przewietrzania wyrobiska po robocie strzałowej nie powinien być mniejszy 
niż 10 minut; czas ten dla miejsca, w którym są wykonywane rolx)ty strzałowe powinna 
ustalić osoba dozoru, odpowiedzialna za prowadzenie robót strz^owycłi i wpisać 
do dzienniczka strzałowego. Po upływie tego (minimalnego) czasu przewietrzania 
wyrobiska konieczne byłoby wykonanie pomiarów CO i NO2 (rurkami wskaźnikowymi) 
w prądzie powietrza wypływającego z wyrobiska. W przypadku, gdy pomiary wykażą 
zawartość CO poniżej 0,002%, to jest 20ppm, a NO2 poniżej 0,00025%, to jest 2,5 ppm, 
strzałowy mógłby dopiero wtedy dokonać kcKitroli wyrobiska po robocie strzałowej, 
a następnie zezwolić na pracę w wyrobisku. W przypadku stwierdzenia większycłi 
stężeń CO i NO2, niż podano wyżej, czas przewietrzania musiałby ulec wydłużeniu. 

Wariant II 

Stanowisko strzałowe pozostaje zlokalizowane w wyrobisku ślepym, a detonacja 
środków strzałowycłi w przodku odbywa się z wnęki strzałowej (tak zwanego schronu), 
wykonywanej z bezpiecznej odległości od przodku, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. W celu zabezpieczenia załogi przed kontaktem z gazami postrzałowymi wy-
konywać można namioty lub schrony wentylacyjne, względnie wnęki, dodatkowo 
uszczelniane płótnem wentylacyjnym. W „pomieszczeniach" tych celowym byłaby 
dodatkowa instalacja dysz lub rurek perforowanych, doprowadzających sprężone po-
wietrze w celu wywołania niewielkiego nadciśnienia i niedopuszczenia do dostania 
się gazów postrzałowych z prądu powietrza wydechowego. 

Dysze lub rury perforowane umożliwiają ciągłe doprowadzenie świeżego powietrza 
do schronu i obniżenie stężenia gazów toksycznych. Dysze lub rury perforowane 
powinny być czynne podczas przebywania załogi w schronie. O słuszności stosowania 
schronów z powietrzem - świadczą wyniki analiz gazów postrzałowych na zawartość 
tlenków azotu, przedstawione w tablicy 1. 

Z tablicy 1 wynika, że stężenie gazów postrzałowych w schronie w niektórych 
tylko momentach i miejscach przekracza dwukrotnie dopuszczalne stężenia, gdy nato-
miast na zewnątrz schronu przekroczenie to najczęściej spowodowane przepływem 
,Jcorka" jest okcAo czterdziestokrotne. 

Niewielkie przekroczenie stężenia NO2 w schronie można porównać z chwilowym 
dopuszczalnym stężeniem, wynoszącym 0,0(X)50%, czyli 5 ppm. Porównując wyniki 
badan w schronie z dopuszczalnym stężeniem NO2 stwierdzić można, że przekroczenia 
wyst^iły tylko w pięciu przypadkach, przy czym nie przekraczały dopuszczalnego 
stężenia chwilowego. 

384 Tom I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '93 

Tablica 1 

Zawartość tlenków azotu w powietrzu pobranym na zewnątrz i z namiotu 

Procentowa zawartość tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 na stanowisku 

na zewnątrz namiotu w namiocie 

0,02531 0,00047 
0,02491 0,00050 
0.00484 0.00037 
0,00644 0.00033 
0,00112 0.00034 
0,00149 0.00027 
0,00908 0,00000 
0,00411 0,00000 
0,01092 0.00024 
0,00876 0.00022 

W razie stwierdzenia w schronie przekroczenia chwilowej dopuszczalnej zawar-
tości tlenku węgla (0,020%, to jest 200 ppm) lub tlenków azotu - konieczne 
byłoby wycofanie załogi do wyrobiska z obiegowym prądem powietrza lub poza 
strefę zaniku występowania gazów toksycznych, do czasu prawidłowego uszczel-
nienia i przewietrzenia scłironu oraz uzyskania pozytywnego wyniku analizy che-
micznej składu gazów toksycznych. 

Również w takim przypadku strzałowy dokonuje odpalenia ładunków materiału 
wybuchowego z wnęki strzałowej i natychmiast wycofuje się w wyznaczone miejsce. 
Ponowne wejście załogi do wyrobiska może nastąpić po usunięciu gazów toksycznych 
z wyrobiska. Czas oczekiwania w minutach na bieżąco określa dozór oddziałowy. 
Powyższe zalecenia powinny obowiązywać do czasu uzyskania pozytywnych wyników 
analiz chemicznych. 

W celu obniżenia kosztów urabiania skał techniką strzelniczą zaleca się zamiast 
wykonywania drogich wnęk strzałowych w wyrobiskach korytarzowych, stosowanie 

to 

znacznie tańszych schronów strzałowych. Przenośny schron strzałowy wykonany według 
dokumentacji Kopalni Doświadczalnej „Barbara" składa się z rozbieralnej konstrukcji 
stalowej, której ściany wypełnione są deskami oraz szczelnego namiotu umieszczonego 
wewnątrz schronu. Namiot wykonany jest z płótna o małej przepuszczalności powietrza 
i zamykany za pomocą zamka błyskawicznego lub sznurowadła. 2^daniem namiotu jest 
odizolowanie przebywającej w schronie załogi od gazów postrzałowych, płynących 
wyrobiskiem po odstrzale. W celu zapewnienia przebywającej w schronie załodze 
dostatecznej ilości świeżego powietrza, do wnętrza namiotu doprowadza się je 
z rurociągu powietrza sprężonego. 

Zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów („Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1971r. w sprawie nabywania, prze-
chowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych - §84") 
„stanowisko odpalania ładunków" w wyrobisku korytarzowym powinno być zlo-
kalizowane w schronie, we wnęce lub za załamaniem wyrobiska. Miejsce schronienia 

Sekcja V 385 



Underground Exploitation School '93 

załogi i stanowiska odpalania ładunków powinny jednak być tak wyznaczone i przy-
stosowane, aby zapewniona była skuteczna ocjtu-ona przed rozrzutem odłamków, 
oberwaniem się skał i gazami postrzałowymi. 

2. Ograniczenie ilości emitowanych gazów toksycznych do powietrza 
kopalnianego 

Ważnym elementem w tecłinice urabiania skał rołwtami strzałowymi, jak już 
wspomniano, jest między innymi przybitka otworów strzałowych. Długość kolumny 
przybitki i jakość materiału, z którego jest sporządzona, w sposób istotny wpływają 
na skład i ilość gazów toksycznych, powstających podczas detonowania ładunków 
materiałów wybuchowych w otworach strziJowych. 

Efektywnym środkiem sprzyjającym obniżaniu ilości gazów toksycznych jest sto-
sowanie neutralizatorów, to jest ciał, które zoł>ojętniają gazy powybuchowe na-
tychmiast po ich utworzeniu. Do neutralizatorów zalicza się: wapno gaszone, wapno 
palone, dwuwęglan sodowy, sole metali alkalicznych oraz wodne roztwory al-
kaliczne, np. sody. 

Przybitka z w ^ n a gaszonego wywiera zdecydowany wpływ na obniżenie stężenia 
toksycznych składników w gazach postrzałowych, silniejszy - w stosunku do tlenków azotu, 
słabszy - w stosunku do tlenku węgla. Obniżenie to, w zależności od rodzaju materiału 
wybuchowego i warunków strzelania może osiągać nawet 30% (średnio 28%). 

W celu obniżenia zawartości toksycznych składników w gazach postrz^owych 
przeprowadzono badania ruchowe z przybitką alkaliczną z roztworem sody, która 
wywiera jeszcze bardziej zdecydowany wpływ na obniżenie zawartości tlenków azotu; 
w gazach postrzałowych obniżenie to osiąga 50%. 

Innym, również bardzo efektywnym sposobem zmniejszania ilości powstających 
gazów toksycznych jest zraszanie przodku i urobku roztworem alkalicznym, np, 
roztworem sody. 2 ^ z a n i e może odbywać się za pomocą dysz lub przez detonację 
naboju materiału wybuchowego, umieszczonego w pojemniku polietylenowym 
z omawianym roztworem. Detonacja nał)oju umieszczonego w pojemniku (w celu 
rozproszenia roztworu) powinna odbywać się równocześnie z „odstrzałem" przodku; 
dodatkową zaletą tego sposobu jest zmniejszenie zapylenia wyrobiska. 

4. Możliwość zatrucia nitroestrami przy prowadzeniu robót 
strzałowych 

W produktach detonacji materiałów wybuchowych nitroestrowych, a mianowicie 
dynamitów i barbarytów, powstają różne gazy oraz - często rozpylone i rozrzucone 
- cząstki niezdetonowanego materiału wybuchowego. 

W latach osiemdziesiątych, kiedy w kraju wystąpił brak nitrogliceryny do produkcji 
górniczych materiałów wybuchowych nitroglicerynowych, zaczęto zastępować nitro-
glicerynę w całości lub w znacznej części (do 80%) bardziej lotnym nitroglikolem. 
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Brak doświadczenia oraz badań naukowych nad obniżeniem lotności nitroglikolu 
przez odpowiednia żelatynizację samego nitroglikolu lub mieszaniny nitroglikolu 
z małą ilością nitrogliceryny w stosunku 4:1 oraz nie najlepszej jakości używanych 
surowców do dynamitów lub barbarytów, nie dało to zbyt długo czekać na skutki 
i już w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych zaczęto odczuwać wpływ nitroglikolu 
na organizm, ujawniający się bólem głowy, wymiotami i złym samopoczuciem. 
Przypadki te występowały najczęściej w szybach i przekopach drążonych przez 
zakłady robót górniczych. 

Przyczynę tę usunięto pizez wycofanie z produkcji dynamitu opartego na samym 
nitroglikolu oraz na zmianie stosunku nitrogliceryny do nitroglikolu, stosując skład 
eutektyczny mieszaniny (60% nitrogliceryny i 40% nitroglikolu), mający najniższą 
temperaturę zamrażania. Taki skład nitrogliceryny stosuje się w większości krajach 
zachodu produkujących materi^y wybuchowe nitroglicerynowe. 

Często występujące wady MW utożsamia się z zaistniałym zdarzeniem w KWK 
„Kaczyce" w dniu 1984.08.14, gdzie po robotach strzałowych prowadzonych przy 
użyciu dynamitu skalnego 6G5 wystąpiła niedyspozycja zdrowotna u siedmiu pracow-
ników kolejnej zmiany, nie biorących bezpośredniego udziału przy robotach strzałowych, 
podczas zjazdu na dno szybu (po uprzednio wykonanej w nim robocie strzałowej 
z użyciem około 300 kg MW, załadowanego do 145 otworów strzałowych). Lekarz 
stwierdził u poszkodowanych objawy znacznego obniżenia ciśnienia krwi, co świadczyć 
mogło o zatruciu nitroestrami. Zaistniałe zjawisko (lub zjawiska podobne) często 
wiąże się z „niewłaściwym" składem chemicznym MW, polegającym na zastąpieniu 
w materiale wybuchowym nitrogliceryny nitroglikolem. 

W przypadku KWK „Kaczyce" stosowano dynamit skalny 6G5, posiadający największą 
zawartość nitrogliceryny (50% nitrogliceryny i 50% nitroglikolu), taką samą co dynamit 
skalny 5G1 stosowany w latach 70-tych. 

Przyczyną złej jakości omawianych MW jest mała ich wodoodpomość, w wyniku 
czego materiał wybuchowy ulega rozmakaniu i niepełnej detonacji, w szczególności -
przy jego stosowaniu w warunkach podwyższonej temperatury oraz dużej wilgotności 
powietrza, jakie to warunki występowały między innymi w KWK Kaczyce. 

Stosowane w poprzednich latach tego typu dynamity w warunkach suchych, wil-
gotnych lub lekko zawodnionych nie dawały takich reakcji. Dynamit skalny o zawartości 
do 30% nitroestrów do 1986 roku nie był produkowany w kraju jako materiał wybu-
chowy wodoodporny. W związku z powyższym zaistniała konieczność opracowania 
nowych materiałów wybuchowych wodoodpornych o zawartości do 30% nitroestrów. 

Takim wymaganiom odpowiadają górnicze materiały wybuchowe - nitroestrowe 
Dynamity skalne 10G5H i 12G5H. Oprócz tych dynamitów opracowano wodoodporny 
Barbaryt powietrzny IH, niezbędny do prowadzenia robót strzałowych w mokrych 
i zawodnionych skałach oraz w skałach z przerostami węgla, gdzie występuje metan. 
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Środki strzałowe dla potrzeb górnictwa 

1. Krótki zarys historii zakładu 

Fabryka w Bieruniu została założona w 1871 roku. Do roku 1924 zakład istniał 
tylko jako fabryka dynamitów. Nitroglicerynę produkowało się wg typowych rozwiązań 
rodziny Nobel. W 1925 roku wybudowano kompletny, nowoczesny oddział produkcji 
lontów wszystkich typów, tj. górniczych, przemysłowych i specjalnych. Badanie gotowych 
lontów odbywało się na urządzeniach świetlnych, akustycznych oraz przede wszystkim 
przy pomocy aparatu Rentgena. Była to absolutna nowość. Również w roku 1925 
wybudowano oddziały produkcji łusek i spłonek górniczych, zaś w roku 1927 został 
wybudowany pierwszy w Polsce oddział produkcji zapalników elektrycznych dla celów 
górniczych i przemysłowych. Były to tzw. zapalniki proste. 

W latach powojennych rozbudowano wydziały i uruchomiono produkcję dynamitów 
i zapalników elektrycznych, pod kątem pełnego zabezpieczenia potrzeb krajowego gór-
nictwa węglowego i skalnego, jak również i na eksport. Ot)ecnie zakłady są w stanie 
sprostać prawie każdemu zamówieniu w zakresie produkcji zapalników i dynamitów. 

2. Ewolucja, klasyfikacja, technologia produkcji zapalników 
elektrycznych z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie 

Zakłady w Bieruniu rozpoczęły produkcję spłonek dla górnictwa w 1925 roku. 
Spłonka jest to metalowa łuska, w której znajduje się zaprasowany materiał wybuchowy, 
Spłonki były inicjowane lontem. W 1927 roku uruchomiono tak zwane zapalniki 
proste, które służyły do inicjacji spłonek pobudzających w miejsce stosowanych 
do inicjacji lontów. Zapalniki te składały się z dwóch przewodów żelaznych ocyn-
kowanych lub miedzianych o średnicy 0,6 mm. Przewód izolowany był papierem 
kablowym, a następnie smołowany. Do końca przewodów przylutowana była główka 
zapalcza, wsunięta w tulejkę papierową. Zapalniki te były łączone ze spłonkami tuż 
przed użyciem w kopalniach. Do końca 1939 roku zakłady w Bieruniu Starym pro-
dukowały 4 rodzaje zapalników prostych żarowych i 2 rodzaje szparowych. W czasie 
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wojny łączenia zespołu elektrycznego ze spłonką pobudzającą dokonywano w zakła-
dzie, a nie w kopalni przed pracami strzelniczymi. 

W latacłi powojennych udoskonalono konstrukcję zapalnika elektrycznego dla górnictwa. 
Oprócz zapalników o działaniu natychmiastowym opracowano i wprowadzono kolejno do pro-
dukcji zapalniki zwłoczne ze spłonką sekundową, pi^kundową i 25 milisekundową, a w 
ostatnich latach ze zwłoką 15, 20, 30 i 75 nrulisekundową. W zależności od wymagań 
bezpieczeństwa uruchomiono z^alniki skalne, węglowe i powietrzne oraz antyelektrostatyczne 
oraz bezpieczne wobec prądów błądzących, termooĄx)me, ciśnienioodpome i inne specjali-
styczne. W ostatnich latach decydującą zmianą była zmiana konstrukcji polegająca na zmniej-
szeniu ładunku inicjującego i umieszczenie go w tulejce opóźniacza. 

Aktualnie zakłady w Bieruniu mają dopuszczone do produkcji i stosowania przez 
Wyższy Urząd Górniczy dwadzieścia różnych typów i rodzajów zapalników, które 
generalnie możemy sklasyfikować następująco: 

L Z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji: 
skalne 
węglowe 
metanowe 

2. Pod względem klasy bezpieczeństwa elektrycznego: 
0,20 A 
0,45 A 
2,0 A 
4,0 A 

3. Ze względu na czas opóźnienia: 
natychmiastowe 
półsekundowe 
milisekundowe o zwłokach międzystrz^owych 20 i 25 msek w seriach od 15 
- 18 sztuk 

Wszystkie produkowane zapalniki posiadają zabezpieczenia antyelektrostatyczne. 

3. Krótki zarys technologii 

Najogólniej podchodząc do obecnej konstrukcji zapalnika elektrycznego, to składa 
się on z dwóch podstawowych zespołów: 

zespołu spłonkowego 
zespołu zapalczego 

połączonych ze sobą przez wgniecenie łuski na kotku. 
zespół spłonkowy składa się z łuski z Cu, Al lub Zn wykonanej metodą ciągnienia 
z taśmy lub pręta. W łusce na samym dnie jest zaprasowany MW kruszący, jak 
penetryt, tetryl, h e ^ g e n lub trotyl w ilości 0 ,6-1 ,0 g. Ładunek ten jest preypra-
sowany tulejką znalową, w której znajdują się: masa opóźniająca pirotechniczna, 
azydek ołowiu, który jest przykryty warstewką materi^u wybuchowego kruszącego. 
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zespół zapalczy składa się z korka, główki z^aJczej, która jest połączona z prze-
wodami metodą zagniatania, lutowania lub zgrzewania. Przewody miedziane lub 
żelazne ocynkowane powleczone PCW zwinięte w motek. Na końcu motka znajduje 
się tzw. numerowskaz, któiy określa rodzaj zapalnika oraz stopień zwłoki. Przewody 
sa zwarte przy pomocy szybkozłącza. Każda główka jest zabezpieczona osłonką 
przed elektrycznością statyczną. 

Ogólnie rzecz biorąc każdy z^)alnik eldctryczny ma dwa główne miejsca wymagające 
bardzo precyzyjnych rozwiązań tecłmicznycłi oraz absolutnej powtarzalności technologicznej. 

1. Opóźniacz pirotechniczny, dla zapalnika zwłocznego 

2. Główka zapalcza dla każdego typu ZE 

Ad - 1. Tulejki opóźniające, w których jest zaprasowana masa opóźniająca, są 
wykonane ze stopu Znal metodą odlewania. Tulejki są kontrolowane automatycznie 
na długość, średnicę zewnętrzną i średnicę kanalika. Stosuje się masy opóźniające 
w postaci granulowanej o różnej szybkości palenia dla uzyskania różnych podsta-
wowych czasów zwłoki, którymi są obecnie 20 i 25 milisekund, 0,5 sekundowe 
(w badaniach dopuszczeniowych WUG - „Barbara" są ZE o zwłoce 30 msec). 
Ponieważ każdy typ w/w zapalników składa się z minimum 10 i max. 18 stopni, 
stąd czas zwłoki regulowany jest wysokością słupka zaprasowanej masy opóźniającej. 
Generalnie stosujemy różne typy mas w zależności od typu zapalnika. O ważności 
tego elementu zapalnika niech świadczy przykład: 
Rozpatrzmy ZE milisekundowe o zwłoce 25 msec. 
Nr 1 odpala po 25 msec 
Nr 4 odpala po 100 msec 
Nr 5 odpala po 125 msec 
Nr 6 odpala po 150 msec 
Nr 10 odpala po 250 msec 

Nie może być zachodzenia czasów, tzn. na przykład by stopień Nr 5 nie odpalał 
jak Nr 4 lub Nr 6, itp. Jest to bardzo istotny parametr zapalnika zwłocznego decydujący 
o jakości prac strzelniczych. 

Ad - 2. Główka zapalcza 
Jest to najważniejsza część zapalnika. Każda główka składa się z dwóch (2) biegunów 
metalowych, tzw. elektrod, spiętych klamerką z polipropylenu. Do górnej części pary 
biegunów odległych o ok. 1,5 mm mocuje się drucik żarowy chromonikielinowy 
o średnicy ok. 35 My i oporze rzędu ok. 1300 om/m. Opór elektryczny takiej pary 
biegunów waha się w granicach od 1,6 - 2,2 oma. Jest to tzw. mostek żarowy. 
Dolna para biegunów posiada kształt rowkowany służący do łączenia z przewodami 
metodą zagniatania, zgrzewania lub lutowania. Takie pary biegunów są produkowane 
kompletnie na automacie i cięte na tzw. grzebienie. 
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Jeden grzebień składa się z 25 par elektrod. Grzebienie są układane do tzw. irfytek 
formujących w ilości 30 sztuk, a następnie nanosi się na mostki, tj. na drucik żarowy, 
masę zapalczą metodą maczania. Pierwsza masa tzw. pierwotna jest dopasowana do włas-
ności drucika żarowego, to znaczy w odpowiednicłi warunkach musi zostać zapalona przez 
mostek żarowy. Druga masa naniesiona na masę pierwotną jest masą dającą jrfomień 
potrzebny do zapalenia masy opóźniającej. Masy zapalcze muszą tworzyć kropelkę o od-
powiedniej tolerancji wymiarowej i są zabezpieczone przed uszkodzeniem, zawilgoceniem 
oĄx)wiednimi lakierami. Masy zapalcze oparte są na różnych materiałach, jednakże naj-
częściej stosowanymi są: pikramian dowiu; dwunitroortokrezolan ołowiu, cyikonu; alumi-
nium, chloran potasu; minia crfowiana. Składniki te o bardzo wysokim rozdrobnieniu „na 
sitach" 6 - 1 2 tys oczek/cm^, są mieszane z lepiszczem. Są to specjalnie preparowane 
roztwory nitrocelulozy lakierowej z octanem amylu. Preparowanie roztworów pozwala 
również na modyfikację czułości główek na impulsy prądowe. 

Wszystkie główki są sprawdzane na opór, podczas sprawdzania następuje ich segre-
gacja na tzw. grupy oporowe w zakresie: 1,6-1,8; 1,8-2,0; 2 ,0-2 ,2 oma. 

Segregacja jest niezbędna dla niezawodnego działania zapalnika w serii, gdyż jedną 
z najważniejszych własności jest impuls zapłonu. Impuls zapłonu jest to najmniejsza 
ilość energii elektrycznej, przypadająca na jednostkę oporu (rezystancji) zapalnika 
elektrycznego potrzebną do jego odpalenia. Jednostką impulsu zaj^onu jest 
miliwatosekunda/om [milidżul/om] 

A : = / 2 / 
mWsek 

weźmy przykład: 
Zapalniki klasy bezpieczeństwa 0,45 A muszą spełniać wymagania impulsu w zakresie 
od 8 do 16 mWsek/om. Jeśli np. połączymy 50 sztuk zapalników w serię, to po 
odpaleniu pierwszy detonuje najczulszy zapalnik przerywając obwód prądu, pozostałe 
zaś zapalniki, aby zdetonow^y, muszą być w różnych fazach zainicjowane przed 
opóźniaczem, stąd tak ważną sprawą jest segregacja główek, a tym samym - zapalników 
elektrycznych - na grupy oporowe. 

4» Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki odpalania 

Nowe rozwiązania dają nam okazję do przypomnienia ogromnych wysiłków, które dopro-
wadziły do osiągnięcia obecnego poziomu techniki. W przeszłości odpalanie ładunków wy-
buchowych stanowiło poważny problem. Pierwsza spłonka Alfreda Nobla była większym 
wynalazkiem w technice strzałowej aniżeli odkrycie dynamitu. Bez bezpiecznego czasu 
opóźnienia odpalania ładupku wybuchowego technika strzdowa nie mi^aby takiego powo-
dzenia w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Jednakże istnienie wysokich napięć, fal 
radiowych, obecność metanu, wzrost zastosowania tworzyw sztucznych pod ziemią, stosowanie 
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ANFO, zmusiło producentów środków strzałowych do pokonania zagrożeń mających wpływ 
na niekontrolowany, przedwczesny wybuch. 

Opracowano zapalniki o bezpiecznym prądzie, tj. o niskiej czułości od 0,45 A do 
4 A; jak również poprawiono stan bezpieczeństwa podczas manipulacji i transportu 
przez umieszczenie azydku ołowiu w tulejce opóźniającej. 

Generalnie można stwierdzić, że rozwój zapalników elektrycznych osiągnął swoje granice 
i bardzo trudno będzie wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa zapalników. 

R)nieważ wszystkie znane i stosowane obecnie systemy odpalające mają pewne ogra-
niczenia, stąd w ostatnich latach opracowano dużą liczt>ę rozwiązań, urządzeń odpalających. 
Rozwiązania te są znane tylko z lakonicznych opisów patentowych i na pewno nie znajdą 
powszechnego zastosowania, z wyjątkiem trzech następujących rozwiązań, które są już 
wprowadzone, względnie przewidziane do produkcji na skalę masową. 

4.1. System Nonel 

Jest to skrócona forma wyrazu „nieelektryczny" non-electric. System opracowany i pro-
dukowany wyłącznie przez firmę ,J4ITRO NOBEL" w Szwecji. W systemie Nonel energia 
przeznaczona do inicjacji inicjującego materiału wybuchowego lub elementu opóźniającego 
nie jest wytwaizana przez płomień główki zapalczej, lecz przez falę uderzeniową. Substancja 
reagująca jest napylona na wewnętrzną ściankę rurki tworzywowej o średnicy 3 mm i wytwa-
rza falę uderzeniową wewnątrz ruild o prędkości 2000 m/s. Nie ma pizy tym działania 
wybuchowego a rurka działa prawie jak przewód sygnalizacyjny. Rurka typu Nonel o odpo-
wiedniej długości jest swoim końcem połączona z zapalnikiem opóźniającym. 

Ponieważ nie ma bezpośredniej łączności z jednej rurki do następnej, to istnieją specjalne 
elementy łącznikowe, zaopatrzone w miniaturowy zapalnik zwany „Unidet-blocks", który 
zapewnia prawidłowe pdączenie z jednej rurki do maksymalnie 8 rurek lub 8 „Unidet-blocks". 
Najnowszym opracowaniem są „Unidet-blocks", które posiadają elementy zwłoczne o czasie 
opóźnienia 17 ms lub 25 ms, produkowane dla górnictwa odkrywkowego. Każdy zapalnik 
w otworze strzałowym ma taki sam czas opóźniania, zaś opóźnienie poza nimi w „Unidet-
blocks" określa czas opóźniania całego ładunku. 

System Nonel ma korzystną właściwość, że jest bezpieczny względem wpływu 
prądów błądzących, jelektryczności statycznej oraz częstotliwości radiowych. 

Ilość ładunku materiałów wybuchowych w jednej serii nie jest ograniczona i nie zależy 
od typu zapalarki. Istnieje jednak ta wada, że system Nonel może być sprawdzany tylko 
wizualnie przez śledzenie rurek i nie może być stosowany w przemyśle gómictwa wę-
glowego podziemnego, ponieważ nie jest bezpieczny względem metanu. 

4.2. Zapalniki elektroniczne 

Ten typ zapalnika zostid opracowany przez firmę „DYNAMIT NOBEL" Niemcy 
i jest już w fazie aplikacji. Jest to system odpalania składający się z programowanych 
elektronicznie zapalników zwłocznych w zwłoki od 2 do 100 milisekund. Zapalniki 
te osiągają nieosiągalną dotychczas dokładność zwłoki - 1 ms od wartości zadanej. 
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Zapalnik elektroniczny odpowiada wymiarami zwykłemu zapalnikowi na bazie piro-
technicznej. Elektroniczny element zwłoczny umieszczony jest przed ładunkiem za-
płonowym. Nowy system odpalania otwiera nowe drogi w tecłinice strzelania, 
a mianowicie powoduje zmniejszenie wstrząsów w czasie odpalania, oddziaływuje 
na ziarnistość urobku i zmniejsza szkodliwy wpływ na górotwór. Cena tycłi zapalników 
jest na razie dziesięciokrotnie wyższa od normalnycłi. 

4.3. Zapalniki bez inicjując^o materiału wybucliowego 

Jeszcze w dobie obecnej zapalnik stanowi najczulszy element w operacjach strzel-
niczych, a właściwie najczulszą na uderzenia mechaniczne jest spłonka. Usunięcie ma-
teriału wybuchowego inicjującego daje nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa 
w manipulacji, ale pozwala również na stosowanie tych zapalników w wyższych tem-
peraturach, np. przy głębokootworowym geotermicznym rozsadzaniu skał. 

W zakresie wyeliminowania materiału wybuchowego inicjującego zostało opracowa-
nych kilka różnych nowych systemów odpalania, jednakże na skalę przemysłową został 
opracowany i wdrożony zapalnik firmy NITRO NOBEL - Szwecja. Jest to normalny 
zapalnik elektryczny o tych samych własnościach i wymiarach jak stosowany obecnie, 
lecz nie posiadający azydku ołowiu, co zwiększa jego bezpieczeństwo. 

5. Materiały wybuchowe kruszące dla górnictwa 

Materiały wybuchowe w postaci środków pirotechnicznych zbliżonych do prochu czarnego 
stosowano już kilka wieków przed naszą erą. Od tego czasu proch czarny znajdował coraz 
szersze zastosowanie w technice wojskowej, a w XVn-XIX wieku rozpoczęto używać 
materiały wybuchowe w górnictwie. Ze względu na duże zagrożenie występujące w kopal-
niach podczas stosowania prochu czarnego (zapalenia metanu i pyłu węglowego) w ubiegłym 
wieku rozpoczęto próby stosowania innych MW do prac strzelniczych w górnictwie. Najpierw 
używano ciekłą nitroglicerynę; jej skuteczność była ogromna, ale ze względu na dużą wrażli-
wość na bodźce mechaniczne, wszelkie manipulacje z nitrogliceryną były bardzo niebezpie-
czne. Autorem następnego dużego kroku w tej dziedzinie był Alfred Nobel, który zastosował 
dynamit, czyli mieszaninę porowatego ciała stałego z nitrogliceryną, jako bezpieczny na bo-
dźce mechaniczne, silny MW. Ten pierwowzór dynamitu stał się podstawą powstania i ewolucji 
wielu rodzajów MW kruszących opartych na nitroglicerynie i nitroglikolu jako głównych 
sldadnikach. Ewolucja ta trwa do dziś, ale w ostatnich kilku latach obserwuje się intensywne 
poszukiwanie silnych MW kruszących, nie zawierających nitroestrów. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych w Bieruniu jako zakład z największymi tradycjami 
już od ponad 120 lat produkuje MW na bazie nitroestrów. Rozpoczęto od produkcji 
nitrogliceryny w oparciu o pryginalną technologię Alfreda Nobla w reaktorach drew-
nianych, wyłożonych blachą ołowianą i chłodzonych wodą z okolicznych jezior. 
Nitroglicerynę mieszano z mączką drzewną i w tej postaci stosowano w górnictwie. 
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Od tego czasu technologia uległa zasadniczym zmianom przebiegaj^ym w kilku 
etapach. Reaktory drewniane zast^iono stalowymi, a, następnie uruchomiono instalację 
inżektorową szwedzkiej fumy NITRO NOBEL, pracującą do dziś. W obecnie produ-
kowanych materiałach wybuchowych nitroghceryna jest zastąpiona tańszą mieszanką 
nitrogliceryny z nitroglikolem, zżelatynizowaną nitrocelulozą, a składniki sypkie to głów-
nie saletra amonowa z dodatkami nadającymi dynamitom żądane własności użytkowe 
(wodoodpomość, bezpieczeństwo wobec metanu i wobec pyłu węglowego itp.). 

W zakresie techniki uruchomiono nową instalację do nabojowania dynamitów 
wielkogabarytowych, pakowanych w folię, a w bieżącym roku zostanie uruchomiona 
instalacja do mieszania MW w oparciu o wysoko wydajny mieszalnik wstęgowy 
typu „Tellex-Mixer", 

Produkcja nitroestrów pochłonęła wiele ofiar, ale uległa zasadniczym zmianom od 
czasów Nobla. W najwyższym stopniu na świecie technologię produkcji nitroestrów 
opanowała szwedzka firma NITRO NOBEL istniejąca od 1860 roku. Trzy zakłady 
w Polsce, produkujące nitroestrowe MW, posiadają technologię licencyjną tej firmy, 
a mimo to nie ustrzegły się poważnych zakłóceń podczas produkcji i śmiertelnych ofiar. 
Stąd też wynika zainteresowanie MW nie zawierającymi nitroestrów. 

Pierwszym krokiem w tej dziedzinie było zastosowanie MW typu ANFO (saletra 
amonowa plus olej palny). Są to materiały bardzo proste, tanie, mało wrażliwe, ale 
trudne do zainicjowania, posiadające niezbyt dobre własności wybuchowe (średnica 
krytyczna, przenoszenia detonacji) oraz zupełnie nieodporne na wilgoć i wodę. Następnym 
osiągnięciem były MW zawiesinowe, które mają znacznie lepsze własności wybuchowe 
od ANFO, są równie ł)ezpieczne podczas produkcji i transportu, ale wymagają bardziej 
skomplikowanej technologii i surowców (np.: importowany guar-gum). 

Ostatnim osiągnięciem w tej dziedzinie są MW emulsyjne, które pod względem 
składu są zbliżone do ANFO, ale posiadają znacznie lepsze własności wybuchowe oraz 
przede wszystkim całkowitą wodoodpomość. 

Materiały Wybuchowe Emulsyjne (MWE) posiadają strukturę emulsji typu woda 
w oleju (w/o), gdzie fazą wodną jest przesycony roztwór soli nieorganicznych (głów-
nie saletry amonowej), a fazą olejową -olej palny z emulgatorem i innymi dodatkami. 
Emulsja posiada strukturę „plastra miodu" o ziarnistości kilku mikronów, co gwa-
rantuje doskonały kontakt paliwa z utleniaczem. Warunkiem odpowiedniej czułości 
MWE jest niewielki dodatek „mikrobalonów" zawierających powietrze, które ku-
mulując energię fali detonacyjnej działają jak tzw. „gorące punkty". 

MWE posiadają bardzo dobre własności użytkowe i obecnie wypierają z rynku 
inne górnicze MW. 

ZTS ,£rg" w Bieruniu od kilku lat prowadzą badania ANFO oraz MWE i należy 
się spodziewać uruchomienia ich produkcji w najbliższych latach. W oparciu o istniejące 
instalacje półtechniczne rozpoczęto już badania aplikacyjne u odbiorców krajowych 
i zagranicznych. 

Zakłady nasze starają się być w stałym kontakcie z klientem w celu takiego sterowania 
techniką i technologią MW, aby w najwyższym stopniu zaspokoić jego wymagania. 
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