
•U 
A' 4 

POLSKA AKADEMIA NAUK 

CENTRUM 
PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI 
SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ 

Szkota ŁAsploatacji Pi •'9r 

Sympozja f Konferencje nr 25 

Kraków 1997 







POLSKA AKADEMIA NAUK 
Centrum Podstawowych Problemów 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
Zakład Górnictwa Podziemnego 

MATERIAŁY 
SZKOŁY EKSPLOATACJI 

PODZIEMNEJ '97 

Szczyrk, 24—28 luty 1997 

Kraków 1997 



KOMITET ORGANIZACYJNY 
Jacek Jarosz (sekretarz), Jerzy Kicki (przewodniczący), Maciej Mazurkiewicz, 
Zenon Pilecki (wiceprzewodniczący), Zbigniew Piotrowski, Piotr Saługa, Jacek Sobczyk, 
Krzysztof Stachurski 

KORESPONDENCI ZAGRANICZNI 
Mietek Rataj (Australia), Richard Sabela (Niemcy), Anton Sroka (Niemcy), Leszek Wojno (RPA) 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 
Szkoła Eksploatacji Podziemnej 
ul. J. Wybickiego 7 
30-950 Kraków 65, skr. poczt. 49 
tel./fax (0-12) 32-13-24 
fax 32-35-24 

Druk publikacji wykonano na podstawie dostarczonych tekstów 
na odpowiedzialność Autorów 

Fotografie na okładce zamieszczono dzięki uprzejmości 
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu 

ISBN 83-86286-38-5 

ADRES WYDAWNICTWA 
30-950 Kraków, ul. J. Wybickiego 7, skr. poczt. 49, PAN CPPGSMIE 
tel. (0-12) 32-33-00 w. 144 
fax (0-12) 32-35-24 

© Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1997 

Druk z gotowych oryginałów wykonała Drukarnia „PATRIA", Kraków, ul. Św. Filipa 17 
Wydanie I. Nakład 400 egz. 



POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
Minerals and Energy Economy Research Centre 

UNIVERSITY OF MINING AND METALLURGY 
Department of Underground Mining 

PROCEEDINGS 
OF THE SCHOOL OF 

UNDERGROUND MINING '97 

Szczyrk, 24—28 February 1997 

Cracow 1997 



ORGANIZING COMMITTEE 
Jacek Jarosz (secretary), Jerzy Kicki (chairman), Maciej Mazurkiewicz, 
Zenon Pilecki (deputy chairman), Zbigniew Piotrowski, Piotr Saługa, Jacek Sobczyk, 
Krzysztof Stachurski 

FOREIGN CORRESPONOENTS 
Mietek Rataj (Australia), Richard Sabela (Germany), Anton Sroka (Germany), Leszek Wojno (RSA) 

COMMITTEE ADDRESS 
School of Underground Mining 
ul. J. Wybickiego 7 
30-950 Cracow 65, box. 49 
tel./fax +48-12-321324 
fax +48-12-321324 

Proceedings are based on originally texts 

Cover photohraphs by courtesy of Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom 

ISBN 83-86286-38-5 

PUBLISHED BY 
30-950 Kraków, ul. J. Wybickiego 7, box 49 
tel. +48-12-323300 ext. 144 
fax +48-12-323524 

School of Underground Mining, Cracow 1997 
Printed in Poland 



Spis treści 

Słowo wstępne 1 

Sesja — Perspektywy górnictwa 

Wiktor Ż. Arens 
Perspektywy górnictwa w XXI wieku — nowe technologie 5 

Wiesław Blaschke, Lidia Gawlik 
Koncepcje rozwiązań sposobów rozliczeń cen węgla energetycznego w układzie górnictwo—energetyka 

zawodowa 13 

Jerzy Kicki 
Zmierzch górnictwa w krajach Unii Europejskiej — czy grozi nam podobny scenariusz? 25 

Andrzej Lisowski 
Prowadzić czy nie górniczą eksploatację złóż, gdy powierzcłinia wymaga ochrony? 37 

Richard Sabela 
Ponowne zagospodarowanie terenów po zakładach górniczych jako element restrukturyzacji w Zagłębiu Ruhry 59 

Sekcja 1. Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 

Andrzej Katułski, Witold Bugajski, Zbigniew Bryja, Mike Fabjanczyk 
Pomiar przedeksploatacyjnego pola naprężeń w KGHM Polska Miedź, 0/ZG Rudna 67 

Adam Klich 
Szanse nowych technik urabiania w polskich kopalniach węgla i rud 77 

Tadeusz Kostecki 
Wysokowydajny przodek ścianowy z podsadzką hydrauliczną w KWK Staszic 97 

Stanisław Kowalik 
Praktyczne aspekty komputerowego wspomagania procesów eksploatacji węgla 109 

Karl Kowol 
Szanse i perspektywy podziemnego zgazowania węgla 117 

Mieczyisław Rataj 
Aktualne tendencje w technice i technologii kotwienia w kopalniach węgla kamiennego Australii 127 

Christopher Reynolds, Jerzy Rus 
Wprowadzenie australijskiej technologii kotwienia stropu w brytyjskich kopalniach węgla 137 

Włodzimierz Sikora 
Pozytywne i negatywne strony technik urabiania: strugowej i kombajnowej w systemach ścianowych — 

tendencje rozwoju 151 

Spis treści V 



Underground Exploitation School '97 

Stanisław Stachowicz, Marian Łupikasza, Rajmund Krukowski 
Doświadczenia KWK Bogdanka w zakresie wybierania ścian o długich wybiegach — aspekty technicz-

no-ekonomiczne 165 

Mladen Stjepanović 
Warunki i możliwości dalszej produkcji w kopalniach Serbii 183 

Krystian Wanat 
System łączności bezprzewodowej i lokalizowanie ludzi objętych zawałami 203 

Sekcja IL Nowoczesne rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne warunkiem 
bezpiecznej i efektywnej pracy kopalń 

Janusz Cygankiewicz, Józef Knechtel, Józef Wacławik 
Ocena cieplnych warunków pracy w wyrobiskach kopalnianych 209 

Andrzej Czapliński, Hans Henting 
Urządzenia GFW do klimatyzacji kopalń 227 

Jan Drenda 
Ocena klimatycznych warunków pracy gómików 255 

Krzysztof Fiłek, Bernard Nowak 
Wpływ chłodnicy powietrza na jego stan w wyrobisku górniczym 267 

Andrzej Frycz 
Stabilizacja wydatków powietrza w ścianach i je j wpływ na zagrożenia pożarowe, metanowe i kli-
matyczne 277 

Zygmunt Kajdasz, Władysław Kozłowski 
Nowoczesne technologie izolacji górotworu w profilaktyce pożarowej i konstrukcje tam przeciwwybucho-

wych — kierunki rozwoju 285 

Yiktor Kral 
Modelowanie ciśnienia powietrza wytwarzanego przez spadającą wodę w wyrobiskach pionowych 301 

Kazimierz Lebecki 
Nowa technologia łatwego i szybkiego izolowania pożarów 305 

Kazimierz Lebecki, Włodzimierz Roszczynialski 
Kształtowanie się zapylenia powietrza przy różnych technikach wentylacji i odpylania 319 

Jerzy Litwiniszyn 
O stabilności pracy wentylatorów 337 

Petr Novaćek 
Wymagania sieci wentylacyjnej w czasie prowadzenia eksploatacji i likwidacji kopalń w Zagłębiu 

Ostrawsko-Karwińskim 353 

Franciszek Rosiek, Marek Sikora, Jacek Urbański, Janusz Wacłi 
Generowanie schematów potencjalnych sieci wentylacyjnych 359 

Włodzimierz Roszczynialski 
Symulacja komputerowa rozpływów powietrza w kopalnianych sieciach wentylacyjnych 367 

VI Spis treści 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

Włodzimierz Roszczynialski, Tomasz Wojdyński 
Recyrkulacja powietrza — niedoceniana w technice wentylacji polskich kopalń podziemnych 383 

Janusz Roszkowski, Nikodem Szlązak, Jan Szlązak 
Odmetanowanie jako środek zwalczania zagrożeń oraz sposób pozyskiwania paliwa 401 

Stanisław Siewierski, Władysław Turkiewicz 
Przewietrzanie wyrobisk górniczych w kopalniach rud miedzi — stan aktualny i kierunki zmian 417 

Andrzej Strumiński 
Aktywne i pasywne metody zwalczania pożarów 429 

Nikodem Szlązak, Jan Szlązak, Stanisław Nawrat 
Stan zagrożenia klimatycznego i możliwości jego poprawy na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 441 

Józef Wacławik 
0 perspektywach klimatyzacji w górnictwie polskim 455 

Stanisław Wasilewski 
Monitorowanie i sterowanie procesami wentylacji kopalń elementem obniżenia kosztów wydobycia 471 

Sekcja III. Badania zagrożeń naturalnych w kopalniach metodami geofizycznymi 

Jan Białek, Andrzej Jaworski, Piotr Bańka, Zygmunt Gerlach 
Wykorzystanie wyników obserwacji geofizycznych do oceny metodami analitycznymi zagrożenia wstrząsami 

1 tąpaniami 489 

Krzysztof Brudnik, Zbigniew Fajklewicz, Krzysztof Jakiei 
Grawimetryczny obraz zagrożeń wodnych w obszarze górniczym KS Wieliczka 501 

Józef Dubiński 
Praktyczne aspekty badania zagrożeń naturalnych w kopalniach metodami geofizycznymi 509 

Janusz Dworak, Andrzej Malesza, Edward Markowski, Marian Pokultinis 
Zastosowanie geotomografii do oceny stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie prowadzonych robót górniczych 

w KWK Bobrek 525 

Joanna Kurzeja, Tadeusz Rosek 
Definicja wydobywczych i niewydobywczych jednostek czasu dla potrzeb sejsmoakustycznej oceny stanu 

zagrożenia tąpaniami 543 

Henryk Marcak 
Teoretyczne podstawy badania zagrożeń naturalnych w ko pal nich metodami geofizycznymi 555 

Adam Mirek, Zbigniew Kochan, Pawrf Żarów, Józef Sachar 
Przykłady zastosowania metody elektrooporowej do detekcji i kontroli zagrożeń w kopalniach węgla 

kamiennego 565 

Grzegorz Mutke, Paweł Pytlik, Ryszard Skatuła, Zbigniew Szreder 
Ocena zagrożenia sejsmicznego na podstawie zmian współczynnika b oraz wybranych parametrów ognisk 

wstrząsów w KWK Jas-Mos 575 

Andrzej Waśko, Roman Sadlok 
Pomiar energii zdarzeń sejsmoakustycznych za pomocą aparatur PRS-4a lub ARES 585 

Spis treści VII 



Underground Exploitation School '97 

Sekcja IV, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

Edward Cichowski 
Systematyka identyfikacji zagrożenia wypadkowego w zakładzie górniczym 593 

Joanna Martyka 
Przygotowanie ludzi do bezpiecznej pracy 

Teresa Musicrf 
Audit bezpieczeństwa 

605 

621 

Zygmunt T. Niczyporuk 
Identyfikacja zagrożeń oraz szacowanie i redukowanie ryzyka w technologiach górniczych 631 

Piotr Rosmus, Jerzy Sobala 
Analiza ryzyka — integralny element systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie 643 

Ryszard Studenski 
Zarządzanie bezpieczeństwem jako szczegółowe zastosowanie zasad i metod zarządzania 657 

Marek Wachowski, Krystyna Nowakowska 
Koszt organizacji bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie 671 

Jerzy Zacharzewski, Jerzy Rydlewski 
Metoda analizy wypadków przy pracy i proponowane kierunki ich profilaktyki w kopalniach węgla kamiennego 687 

Sekcja V. Sposoby obniżenia kosztów wydobycia w kopalniach 

Józef Hansel 
Wybrane sposoby obniżania kosztów transportu pionowego przy równoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa 

pracy wyciągów szybowych 707 

Andrzej Janowski, Lech Jaroń 
Połączenie kopalni Polkowice i Sieroszowice jako przykład racjonalnego i skutecznego realizowania 

procesu restrukturyzacji KGHM Polska Miedź S.A 723 

Andrzej Jaśkowski 
Optymalizacja ilościowo-jakościowej struktury produkcji grupy kopalń węgla kamiennego (spółki, holdingu) 

w aspekcie potrzeb głównych jego odbiorców 735 

Andrzej Karbownik, Zdzisław Kosiński 
Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni 749 

Adam Kurbiel 
Restrukturyzacja gospodarki mieszkaniowej w KWK Makoszowy jako działanie obniżające koszty wydobycia 

węgla — analiza ekonomiczna 763 

Eugeniusz Kurzeja 
Połączenie kopalń Pokój i Wawel — aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne 767 

Stanisław Stachowicz, Mirosław Masiakiewicz, Henryk Gałąź, Bolesław Kózek 
Stabilizacja spągu wyrobisk korytarzowych za pomocą kotwienia — jako przykład obniżenia kosztów ich 

utrzymania w KWK Bogdanka 777 

VIII Spis treści 



Contents 

Preface 

Tadeusz Kostecki 
High-efficiency filling system in Staszic Coal Mine 

1 

Session — Perspectives of mining 

Wiktor Z. Arens 
Perspectives of mining in the 2lst century — new technologies 5 

Wiesław Blaschke, Lidia Gawlik 
A concept of clearing steam coal prices in the coal mining—power industry system 13 

Jerzy Kicki 
Mining decline in European Union — is it scenario for Poland? 25 

Andrzej Lisowski 
Whether or not to carry on mining exploitation of fossils when the surface requires protection? 37 

Richard Sabeia 
Management of mining sites as an element of restructurization program in Ruhrkohle Bergbau A.G 59 

Section L New technologies and techniąues in mining 

Andrzej Katulski, Witold Bugajski, Zbigniew Bryja, Mike Fabjanczyk 
Measurement of pre-mining stressfield at Rudna Mine 67 

Adam Klich 
Chances of new mining technologies in Polish coal and ore mines 77 

97 

Stanisław Kowalik 
Practical aspects of computer-aides mining processes 109 

Karl Kowol 
Prospects and chances of underground coal gasification 117 

Mieczysław Rataj 
New methods and technologies of roofbolting in Australian coal mines 127 

Christopher Reynolds, Jerzy Rus 
The introduction of Australian roofbolting technology to U.K. coal mines 137 

Włodzimierz Sikora 
Positive and negative sides of a plow and a shearer technology in a longwall systems 151 

Contents IX 



Underground Exploitation School '97 

Stanisław Stachowicz, Marian Łupikasza, Rajmund Krukowski 
The experience of the Bogdanka Coal Mine in excavating the long-panei longwalls — technological-economic 

aspects 165 

Mladen Stjepanović 
The condition and possibilities for further production in mines of Serbia 183 

Krystian Wanat 
Wireless telecommunlcation system and location of men under fali of roof 203 

Section II. Modem ventilation and air conditioning — reąuirements of safe mine 

Janusz Cygankiewicz, Józef Knechtel, Józef Wacławik 
Estimation of climalic conditions in working 209 

Andrzej Czapliński, Hans Henting 
The GFW devices for mine air conditioning 

New technoiogy of quick fire insulation 

Jerzy Litwiniszyn 
On the stability of fans operation 

227 

Jan Drenda 
The estimation of climalic conditions of the miners work 255 

Krzysztof Filek, Bernard Nowak 
Influence of air cooler on air condition in a mining excavation 267 

Andrzej Frycz 
Stabilization of air volume in longwalls and its influence on fire» methane and climalic hazards 277 

Zygmunt Kajdasz, Władysław Kozłowski 
New technoiogy of rock-mass insulation in fire prevenlion and construction of anti>explosion dam — 

devełopment directions 285 

Yiktor Kral 
Modelling of aeromotoric pressure of falling-down water in vertical mine workings 301 

Kazimierz Lebecki 
305 

Kazimierz Lebecki, Włodzimierz Roszczynialski 
Dustiness of the mine air at various techniques of ventilation and dust removal 319 

337 

Petr Novacek 
Main Yentiiation of Oslrava-Karvina Coal Basin mines during mining and liquidation 353 

Franciszek Rosiek, Marek Sikora, Jacek Urbański, Janusz Wach 
Generating of potential diagram of ventilating network 359 

Włodzimierz Roszczynialski 
Computerized simulation of the air flow in the mine ventilation networks 367 

Włodzimierz Roszczynialski, Tomasz Wojdyński 
Air recirculation — an underestimated factor in the Polish underground mine ventilation techniques 383 

X Contents 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

Janusz Roszkowski, Nikodem Szlązak, Jan Szlązak 
Demethanization as the method of overcoming hazards and obtaining fuel 401 

Stanisław Siewierski, Władysław Turkiewicz 
Yentilation of the mining excavations in copper mines — current state and conditions of changes 417 

Andrzej Strumiński 
Actłve and passtve methods of fire fighting 

» ^ • • 

429 

Nikodem Szlązak, Jan Sziązak, Stanisław Nawrat 
Acclimatisation hazards and the possibilities of their decreasing on the basis of the analysis of Jastrzębska 

Spółka Węglowa 441 

Józef Wacławik 
The perspective of deyelopment of air-conditioning systems in Polish mining 455 

Stanisław Wasilewski 
Monitoring and control system to reduce cost of ventilation in coal mines 471 

Section III. Detection of naturally occurring hazards by geophysical methods 

Jan Białek, Andrzej Jaworski, l^otr Bańka, Zygmunt Gerlacli 
Application of the results of geophysical observations for the evaluation of tremor hazards and rock-burst 

hazards using analytical methods 489 

Krzysztof Bnidnik, Zbigniew Fąjklewicz, Krzysztof Jakiel 
Water hazard over the Salt Mine of Wieliczka's district in the light of gravity research 501 

Józef 
Practical aspects of natural hazards investigations by geophysical methods in mines 509 

Janusz Dworak, Andrzej Malesza, Edward Markowski, Marian Pokultinis 
Application of seismic geotomography lo the assessment of the state of rock-burst hazard tn the Bobrek 

Coal Mine 525 

Joanna Kurzeja, Tadeusz Rosek 
Defming productive and non-productive time units for the use of acoustic emission/microseismic activity 

in determining state of rockburst hazard 543 

Henryk Marcak 
Theoretical basis for estimation of natural hazards tn mines with use of geophysical methods 555 

Adam Mirek, Zbigniew Kochan, Paweł Żarów, Józef Sachar 
Examples of use of electric method for discontinuities detection in coal mines 565 

Grzegorz Mutke, Paweł Pytlik, Ryszard Skatuła, Zbigniew Szreder 
Seismic hazard evaiuation on a basis of b-value changes and chosen tremor source parameters in Jas-Mos 

Coal Mine 575 

Andrzej Waśko, Roman Sadlok 
Measuring of acoustic emission pulse energy using the PRS-4a or ARES apparatus 585 

Contents XI 



Underground Exploitation School '97 

Section IV. Safety management in mines 

Edward Cichowski 
Systematics of accident hazard identification in a mining plant 593 

Joanna Martyka 
Preparation of the personnel to the safe work 

Teresa Musit^ 
Audit of safety 

Marek Wachowski, Krystyna Nowakowska 
Costs of safety work in enterprise 

605 

621 

Zygmunt T. Niczyporuk 
Identification of hazard, risk assessment and reduction in mining technology 631 

Piotr Rosmus, Jerzy Sobala 
Risk assessment — an integral element of the safety management system in the mining industry 643 

Ryszard Studenski 
Safety management as particular application of generał methods and principles of management 657 

671 

Jerzy Zacharzewski, Jerzy Rydlewski 
An analysis method of industrial accidents in hard coal mines and suggested ways of preventing them 687 

Section V. Ways of output costs reduction in mines 

Józef Hansel 
Selected methods of reduction of costs of vertical transport with concurrent increase of operation safety 

of shaft winding installations 707 

Andrzej Janowski, Lech Jaroń 
Fusion of Polkowice and Sieroszowice copper mines as an example of effective and economical 

restructurization program in KGHM Polska Miedź S.A 723 

Andrzej Jaśkowski 
Optimisation of quantitative-qualitative production structure of a group of coal mines (company, holding 

company) in the light of prime needs of coal consumers 735 

Andrzej Karbownik, Zdzisław Kosiński 
Computer aided plannig of underground working in coal mine 749 

Adam Kurbiei 
Housing restructurization as a element of economical program for production effectiveness decrease in 

Makoszowy Coal Mine 763 

Eugeniusz Kurzeja 
Fusion of the Pokój and Wawel Coal Mines — social, economic and technical problems 767 

Stanisław Stacłiowicz, Mirosław Masiakiewicz, Henryk Gałąź, Bolesław Kózek 
The floor stabilization of dog headings by means of bolting as an example of lowering of maintenance 

costs in the Bogdanka Coal Mine 777 

XII Contents 



Słowo wstępne 

A zatem spotykamy się już po raz szósty. 
Uznanie, przychylna ocena oraz duże zainteresowanie Uczestników i Sympatyków 

Szkoły dotychczasowymi naszymi poczynaniami stawiają przed nami coraz wyższe wy-
magania. Staramy się im sprostać. Przedstawiliśmy drugie już wydanie Biuletynu Infor-
macyjnego. Chciałbym, aby stał się on stałą formą dialogu Komitetu Organizacyjnego 
z Uczestnikami i służył dalszemu podniesieniu poziomu naukowego i organizacyjnego 
Szkoły. Tegoroczne materiały Szkoły ukazują się w nowej szacie graficznej. Podjęliśmy 
zasadnicze starania, aby już od przyszłego roku materiały Szkoły ukazywały się na 
CD-romie, i mam nadzieję, że uda się nam tego dokonać — ukażą się wtedy materiały 
Szkoły '96. Szkoły '97, Szkoły *98 oraz Vademecunu 

Stale uzupełniamy nasze Yademecum — w tym roku o wykaz konferencji oraz kilkaset 
nowych przedsiębiorstw, niekiedy bardzo małych, działających na obrzeżach górnictwa 
i geologii. 

Zakończyliśmy druk Poradnika geofizyka górniczego. Powstał on dzięki wysiłkowi 
licznego grona Autorów, za których rzetelną współpracę przez okres trzech lat pragniemy 
wyrazić im serdecznie podziękowania. Poradnik zamierzamy wznowić w nowej szacie 
graficznej i w poszerzonej wersji. 

Kontynuujemy prace związane z wydaniem kolejnych tytułów w ramach Biblioteki 
Szkoły, Mam nadzieję, że tegorocznej Szkole towarzyszyć będzie wydanie książki 
pt. Składowanie odpadów w kopalniach podziemnych (ekologia, technologia, geointy-
nieria). Niestety, Eksploatacja podziemna złóż najprawdopodobniej ukaże się już po 
Szkole. 

Przed nami Szkoła '97. Jej program oraz dobór tematyki poszczególnych sesji był 
w dużej mierze wynikiem sugestii Uczestników wyrażonych w ankietach oceniających 
ubiegłoroczną Szkołę. Stąd więc w programie znalazły się zagadnienia wentylacji i klima-
tyzacji w kopalniach oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy. Interesująca i — mam 
nadzieję — w przyszłości ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników będzie tematyka 
sesji „Sposoby obniżania kosztów wydobycia w kopalniach". Tradycyjnie już towarzyszyć 
nam będą obrady związane z nowymi rozwiązaniami w technice i technologii eksploatacji 
podziemnej oraz badaniami geofizycznymi w kopalniach. 

Wierzę, że Szkoła '97 stanie się okazją do kolejnej interesującej wymiany poglądów, 
wielu gorących dyskusji, nawiązania nowych i utrwalenia starych przyjaźni. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

dr inż. Jerzy KICKl 
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Sesja — Perspektywy górnictwa 

Session — Perspectives of mining 





Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej '97, s. 5—12 

Wiktor Z. ARENS 
Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych, Moskwa, Rosja 

Perspektywy górnictwa w XXI wieku — nowe technologie 

Słowa kluczowe 
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Streszczenie 
Nadchodzące tysiąclecie stawia na pierwszy plan rygorystyczne wymagania w stosunku 

do równowagi ekologicznej produkcji górniczej i środowiska naturalnego. Zatem skala 
wydobycia surowców mineralnych nie powinna wyraźnie zwiększać się, a tradycyjne 
technologie górnicze winny być zastąpione przez zupełnie nowe — geotechnologiczne. 
Podobne technologie będą bazować na przechodzeniu surowców mineralnych w stan płynności 
(gaz, stop, roztwór, mieszanina hydrauliczna) na miejscu zalegania oraz pozyskiwaniu ich 
głównie przez otwory wiertnicze, co stworzy warunki sterowania procesu wydobycia 
z powierzchni, a także wyeliminuje pracę pod ziemią. Cechę charakterystyczną metod 
geotechnologicznych stanowi sprowadzenie do minimum ekologicznych skutków działalności 
górniczej. 

Jak wiadomo, historia nie zna trybu oznajmującego. Całkiem możliwe, że również 
przeszłość w niczym nie przewyższa przyszłości. Jeżeli w przeszłości rozwój górnictwa 
odbywał się według określonego schematu, to — być może — można go ekstrapolować 
na przyszłość? Będzie to już fatalizm — zaprogramowanie rozwoju górnictwa w przyszłości. 
Prawdopodobnie należy zgodzić się z tym, że właściwe rozumienie przeszłości otwiera 
nam drogę ku przyszłości. 

Wielu badaczy próbowało już zajrzeć w przeszłość [1, 2, 3, 4, 5]. Klub Rzymski 
w 1978 r. przedłożył „prognozę rozwoju drogi ludzkości", w której prof. M. Medows 
przedstawił pesymistyczną prognozę ,jak zasoby surowców mineralnych będą określać 
poziom życia na naszej planecie". Inny autor (Kallo) wykazał, że zasoby kopalin użytecznych 
Ziemi są ogromne, tzn. nie ma kryzysu surowcowego, natomiast ma miejsce kryzys techniki 
i technologii ich pozyskiwania. 

Fala nowych rozwiązań technologicznych również była odbierana w różnych krajach 
i dlatego wielu idei i propozycji technologicznych w licznych krajach nie realizowano. 
I tak na przykład, idea ługowania w kopcach oraz podziemnego ługowania złota znajdowała 

Sesja — Perspektywy górnictwa 5 



Underground Exploitation School '97 

się w polu rozważań wielu uczonych rosyjskich, lecz znalazła szeroką możliwość realizacji 
w ostatnim dziesięcioleciu w USA i RPA. 

Dlatego też w rozwiązaniu wspomnianych oraz innych problemów wiele krajów nie 
może się obejść bez cudzych doświadczeń. Przejmowanie doświadczeń powinno się odbywać 
w tempie przyśpieszonym oraz powinno być skorelowane z własnymi osiągnięciami w dzie-
dzinie rozwoju górnictwa. Nie należy odchodzić od własnych doświadczeń, gdyż zawierają 
one w sobie ziarno przyszłości — inaczej wszystko powinno się rozpocząć od nowa, od 
odtworzenia utraconego i poszukiwania nowej drogi. 

Wszyscy chcieliby wejść w świetlaną przyszłość, ale w tym celu trzeba wiele pracować, 
poszukiwać nowych rozwiązań. Uczony to podróżnik w przyszłość, który powinien prze-
widywać, podobnie jak Nostradamus, kiedy i co się dokona, lecz dzisiaj bardzo trudno 
jest twierdzić o czymś konkretnym w przyszłości. 

Jak wiadomo, społeczeństwo może funkcjonować jedynie pod warunkiem ciągłego 
postępu technicznego, ponieważ spowalnianie rozwoju, rozpowszechniania i wykorzystywania 
osiągnięć nauki prowadzi społeczeństwo ku katastrofie. 

Całkiem możliwe, że w najbliższych 30—50 latach w związku ze wzrostem ludności 
planety oraz produkcji przemysłowej trzeba będzie wydobyć z głębi ziemi większą ilość 
surowców mineralnych. 

Postindustrialna cywilizacja będzie stanowić społeczeństwo informatyczne, gdzie głównymi 
dziedzinami będzie wiedza naukowo-techniczna i informacja. Zadaniem więc nauk górniczych 
jest wskazywanie dróg obniżania kosztów produkcji towaru (rudy, węgla, koncentratu, żwiru, 
itp.) oraz przyspieszenie opracowania nowych technologicznych procesów poszukiwań, 
wydobycia i przeróbki kopalin użytecznych, urządzeń dla ich realizacji, a przede wszystkim 
obniżanie ryzyka nieudanych rozwiązań, zapewnienie ekologicznego i technologicznego 
bezpieczeństwa produkcji górniczej. 

Jakie czynniki na początku XXI wieku będą wywierać wpływ na produkcję górniczą? 
1. Przede wszystkim złożoność górniczo-geologicznych i geograficznych warunków 

eksploatacji i złóż kopalin użytecznych. 
2. Każde z przedsiębiorstw, aby wygrać wyścig ekonomiczny, powinno posiadać mo-

żliwości wykorzystania całej informacji światowej. 
3. Najwidoczniej nie ominie przemysłu górniczego światowa tendencja łączenia wydobycia 

i przeróbki kopalin użytecznych w duże międzynarodowe konglomeraty-kompanie. 
4. W warunkach konkurencji przedsiębiorstwa będą dążyć do wytworzenia produkcji 

finalnej (poszukiwanego na rynku towaru). 
5. W tradycyjnym górnictwie będzie przeważać tendencja upraszczania i podnoszenia 

wytrzymałości urządzeń. 
6. Rygoryzm aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i przysto-

sowania przepisów eksploatacji bogactw naturalnych do międzynarodowego „Mining Law". 
7. Prawdopodobnie przedmiotem szczególnych badań stanie się oddziaływanie produkcji 

górniczej i przyrody w ich ogólnokonceptualnym, filozoficznym znaczeniu. Niezbędne staną 
się więc poszukiwania ogólnych konceptualno-teoretycznych podstaw nauk górniczych na 
bazie wielokryterialnego podejmowania decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. 

8. W najbliższej przyszłości na plan pierwszy wysuną się technologie wykorzystywania 
surowców mineralnych, przewidujące oszczędne sposoby ich użytkowania. To oczywiście 
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nie oznacza, że poszukiwania nowych złóż i nowycli tecłinologii w zakresie ich eksploatacji 
i przeróbki będą zaniechane. 

9. W połowie XXI wieku prawdopodobnie górnictwo zajmie się bezpośrednio mine-
ralnymi zasobami oceanu światowego i kosmosu, 

10. Znajdowanie się górnictwa na przedłużeniu problematyki środowiska naturalnego 
i działalności człowieka czyni szczególnie aktualnym i złożonym badanie ich wzajemnych 
powiązań. 

Dlatego też problematyka ekologiczna zajmie jedno z głównych miejsc w badaniach 
XXI wieku, gdyż trzeba będzie określić nie tylko obecność w zrobach i zwałowiskach 
określonych pierwiastków, lecz również formy ich zalegania, zdolność migracji itp. 

Tak więc, wchodząc w nowe tysiąclecie, należy: 
— zorientować się w realnym zapotrzebowaniu na surowce mineralne i na tej podstawie 

zmniejszyć ich zużycie (znajdując zamienniki); 
— zapewnić globalną równowagę ekologiczną między produkcją górniczą i środowiskiem 

naturalnym; 
— opracować w każdym z krajów narodową strategię stabilnego rozwoju kompleksu 

mineralno-surowcowego; 
— ściśle przestrzegać aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego 

w obrębie działalności górniczej oraz utworzyć międzynarodowe „Mining Law"; 
— zrestrukturyzować czynne przedsiębiorstwa górnicze oraz poszukiwać nowych tech-

nologicznych rozwiązań w dziedzinie wydobycia i przeróbki surowców mineralnych. 
Jak już wspomniano, coraz większego znaczenia dla przyszłości ludzkości nabierają 

obecnie badania w zakresie zagospodarowania bogactw naturalnych Ziemi. Świat podlega 
dzisiaj wstrząsom wywoływanym kryzysem związanym z „głodem" surowcowym, a w naj-
bliższym czasie deficyt wielu rodzajów kopalin mineralnych znajdzie się na porządku 
dziennym. Ponadto zapotrzebowanie na naturalne surowce mineralne ciągle rośnie. Aby go 
zaspokoić, do eksploatacji wprowadza się coraz to uboższe złoża, zalegające na dużych 
głębokościach w złożonych warunkach górniczo-geologicznych. W związku z tym dosko-
nalenie technologii eksploatacji odkrywkowej i podziemnej nie może zapewnić wyraźnego 
wzrostu wydajności pracy oraz obniżenia kosztów własnych surowców mineralnych. I tak 
na przykład w USA wydajność pracy w zakresie wydobycia węgla na przestrzeni lat 
1969—1978 zmniejszyła się o 30%. To samo można powiedzieć o innych dziedzinach 
górnictwa. Dana prawidłowość wiąże się z charakterystycznymi właściwościami przemysłu 
wydobywczego, na który przyroda wywiera istotny wpływ. Istota rzeczy polega tutaj nie 
tylko na społecznej, lecz również na naturalnej wydajności pracy, która zależy od naturalnych 
warunków pracy. 

Wiadomo, że praktycznie w ciągu pół wieku górnictwo zrobiło ogromny krok naprzód 
od kilofa i łopaty do potężnych kompleksów zmechanizowanych. Jednakże wspomniany 
skok nosi bardziej ilościowy niż jakościowy charakter, gdyż u podstaw technologii wydo-
bywczych leżą te same narzędzia: kilof i łopata, chociaż mechaniczne. 

Tradycyjne odkrywkowe i podziemne sposoby eksploatacji złóż, oparte na mechanicznym roz-
dzieleniu kopaliny użytecznej od masywu, cyklicznym ładowaniu, odstawie, transporcie, wymagają 
obecności ludzi na miejscu wydobycia. Prawdopodobnie nawet w przyszłości wszystkich operacji, 
głównie w procesie eksploatacji podziemnej, nie uda się w pełni zautomatyzować. 
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Dlatego też nadal aktualne pozostaje zagadnienie poszukiwań zasadniczo nowych dróg 
wydobycia kopalin użytecznych, uniknięcia przemieszczania mas płonnej skały, eliminowanie 
obecności człowieka pod ziemią oraz widocznego podniesienia wydajności pracy. 

Do powyższego należy dodać to, że wszystkie istniejące sposoby eksploatacji złóż 
odnoszą się jedynie do górnej części skorupy ziemskiej, a ekonomiczne sposoby wydobycia 
stałych kopalin użytecznych z dużych głębokości dotąd pozostają nie znane człowiekowi. 
W tym zaki'esie ani geolodzy ani górnicy nie osiągnęli jeszcze decydującego postępu 
w procesie poszukiwań, rozpoznania geologicznego i eksploatacji głębokich złóż surowców 
mineralnych. Tak więc postęp w rozwoju nauk o Ziemi i zagospodarowania bogactw 
naturalnych związanych z pozyskiwaniem niezbędnych człowiekowi zasobów surowcowych 
pozostawia wiele do życzenia. 

W trakcie tradycyjnych procesów wydobywczych nie zachodzi zmiana jakościowych, 
fizycznych lub chemicznych własności wydobywanego produktu, ponieważ jest on wydo-
bywany w postaci rozdrobnionej bryłowatej masy i dopiero podczas dalszej przeróbki 
przybiera nowe własności, kształt, cechy jakościowe itd. Na współczesnym etapie rozwoju 
górnictwa, kiedy wydobyta „bryła" kosztuje bardzo drogo, i z upływem lat zawiera coraz 
mniejszą ilość komponentu użytecznego, dalsza przeróbka związana jest z nakładami 
niewspółmiernymi do zawartości wydobywanych produktów. Można wysunąć prognozę, 
która wykazuje, że w najbliższym czasie wydobycie wielu rodzajów kopalin użytecznych 
w postaci „bryły" będzie nieopłacalne: niezbędne będzie wydobycie wybiórcze tylko 
składników użytecznych lub, inaczej mówiąc, wydobycie powinno być powiązane z przeróbką 
pod ziemią. Naturalnie, że realizacja takiego zwrotu powinna tworzyć zasadniczo nowe 
zmiany jakościowe w górnictwie, a przede wszystkim przejście przy rozpatrywaniu procesu 
wydobywczego surowców mineralnych od poziomu „bryły" do poziomu jonu, cząsteczki, 
a nawet atomu. 

Z powyższego wynika, że obecnie w górnictwie istnieje rewolucyjna sytuacja, kiedy 
potrzeby społeczne dyktują wydobycie coraz to uboższych i głęboko zalegających złóż 
wraz z obowiązującymi warunkami ochrony środowiska naturalnego, a współczesny poziom 
rozwoju techniki i technologii nie stwarza możliwości powiązania postawionych zadań 
z podniesieniem ekonomicznej efektywności produkcji. 

Tymczasem istnieje wewnętrzna gotowość i dojrzałość nauk górniczych do wzbogacania 
ich najnowszymi osiągnięciami nauk podstawowych, na bazie których górnictwo będzie 
w stanie uczynić zauważalny krok do przodu, tzn. dokonać zwrotu w bazie technicznej 
produkcji górniczej. 

Wykazano, że jako punkt wyjściowy rewolucji w siłach wytwórczych może posłużyć 
jedynie narzędzie pracy — jakościowe zmiany w zakresie narzędzi pracy stanowią po-
czątek przewrotu w siłach wytwórczych. K, Marks wykazał, że w tym celu, by wywołać 
rewolucję w siłach wytwórczych, narzędzie pracy powinno zawierać w sobie nową 
zasadę. 

Znany jest również przykład, który przytacza K. Marks; „Pług (j^śli zmieniła się tylko 
siła napędowa, w miejsce zwierzęcia — maszyna, przyp. W. A.) wcale nie zawiera w sobie 
nowej zasady i zupełnie nie nadaje się do tego, by wywołać rewolucję przemysłową". Stąd 
wynika, że zamiana łopaty na koparkę lub taczek na 120-tonową samowyładowarkę nie 
wywołała rewolucji naukowo-technicznej. 
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Należy podkreślić, że rewolucja naukowo-techniczna powinna objąć wszystkie rodzaje 
narzędzi pracy w zakresie technologii wydobywczych i przeróbki, ponieważ zastąpienie 
ich w jednej operacji technologicznej, na przykład w urabianiu, przy zachowaniu 
zasady działania większości pozostałych narzędzi pracy w innych operacjach, nie 
będzie w stanie zrewolucjonizować sił wytwórczych. Rewolucja w siłach wytwórczych 
powinna przejawiać się jako rewolucja technologiczna, gdzie wyczerpanie sił poten-
cjalnych jednych form ruchu wymaga przejścia do innych, posiadających wyższe tech-
nologiczne możliwości. 

Z naszego punktu widzenia, rewolucja naukowo-techniczna w sferze produkcji górniczej 
w widoczny sposób jest związana z rozwojem nowej dyscypliny naukowej geotechnologii 
oraz wykorzystaniem jej możliwości do opracowywania nowych geotechnologicznych metod 
wydobywczych. 

Wiadomo, że zawsze w obrębie starego pojawia się coś nowego, które stoi wobec niego 
w sprzeczności i w przyszłości go zastąpi. Podobnie dzieje się w górnictwie. 

Od dawna sól wydobywano przy pomocy jej podziemnego rozpuszczania, W ubiegłym 
wieku D.J. Mendelejew wysunął ideę podziemnej gazyfikacji węgla. Podziemne wy-
tapianie metodą Frascha jest szeroko stosowane przy wydobyciu siarki od początku 
XX wieku. Metody ługowania miedzi, uranu, złota, znalazły obecnie szerokie za-
stosowanie przemysłowe. Są to jedynie początki. Wraz ze wzrostem głębokości wy-
robisk górniczych pod ziemią będzie można wytwarzać praktycznie dowolne wiel-

• 

kości temperatury i ciśnienia oraz prowadzić najróżnorodniejsze procesy chemiczne 
lub fizyczne, pozwalające w wielu przypadkach na pozyskiwanie już nie pośrednich, 
lecz finalnych produktów, tzn. połączyć na miejscu wydobycie i przeróbkę surowców 
mineralnych. 

Przy zastosowaniu geotechnologicznych metod wydobywana kopalina użyteczna prze-
chodzi w stan płynności (gaz, stop, roztwór, hydromieszanina) i wydobywana jest na 
powierzchnię. W tym celu na miejsce jej zalegania doprowadza się czynniki robocze 
i wywołuje procesy cieplne, procesy wymiany masy, procesy chemiczne i hydrodyna-
miczne, dzięki którym powstaje możliwość wydobycia kopaliny użutecznej z danej 
głębokości przez otwory wiertnicze. Z powyższego wynika, że istota procesu geote-
chnologicznego polega na przemieszczeniu kopaliny użytecznej w złożu. Należy tu 
wspomnieć o czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych, sprzyjających przebiegowi pro-
cesu wydobywczego. 

Czynniki wewnętrzne stanowią własności minerałów, natomiast zewnętrzne to warunki 
geomechaniczne. Wszystkie te czynniki oddziałują wspólnie. 

Geotechnologia to nauka o geotechnologicznych metodach wydobycia surowców mine-
ralnych i środkach ich realizacji. Bada ona warunki fizykogeologiczne, środowisko górnicze, 
chemię i fizykę procesów wydobywczych, metody i środki ich realizacji. Należy zauważyć, 
że badacz prowadzący prace w dziedzinie geotechnologii, powinien patrzeć na kopalinę 
użyteczną i środowisko górnicze, w którym ona zalega, z geotechnologicznego punktu 
widzenia, który polega głównie na badaniu dróg przechodzenia wydobywanych surowców 
mineralnych w stan płynności. 

W geotechnologii wyodrębnia się dwa podstawowe kierunki: Pierwszy z nich związany 
jest z badaniami fizykogeologicznych warunków złoża; drugi — z opracowywaniem sposobów 
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Tabela I. Wykorzystanie metod geotechnologicznych 
Table 1. Using of geotechnological method 

Metoda 
Obiekty zagospodarowania 

przemysłowego 

Obiekt badań półprzemysłowych i 
doświadczalnych 

Opracowania, propozycje 

Rozpuszczanie podziemne Złoża soli kamiennej i potasowej 

Ługowanie podziemne Strefy utlenienia siarczanowych złóż 
miedzi i niklu. Uran złóż 
infiltracyjnych i osadowo-
-infiltracyjnych, a także pozabilansowe 
obszary złóż endogenicznych 

Złoża bischofitu, sody, soli glauberskiej 

Wytapianie podziemne Złoża siarki samorodnej Złoża manganu, siarczkowe złoża 
miedzi, ołowiu, cynku i niklu, złota, 
tytanu, wapnia. Osadowe złoża 
limonitowe 

Geofizyka podziemna Złoża węgla kamiennego i brunatnego Siarka w rudach nieprzepuszczalnych, 
asfalty, ciężka ropa naftowa, ozokeryt, 
siarka złóż wulkanicznych, asfaltyt, 
metale 

Otworowe wydobycie 
hydrauliczne 

Złoża fosforytów, piaski budowlane, 
żelazo 

Osadowe złoża metali, piaski 
budowlane i żwiry. Tytan, kasyteryt 
w złożach okruchowych 
pogrzebanych, konkrecje fosforytowe, 
węgiel, miękkie boksyty, żelazo itp. 

Wydobycie kopalin 
użytecznych z wód 
podziemnych 

Złoża wód jodowo-bromowych, 
a także wód zawierających bor, uran 
i tor 

Przelewowe wody kopalniane, kopalni 
rud i kopalni ropy naftowej i gazu 

Wydobycie i wyko-
rzystanie ciepła Ziemi 

Naturalne parohydrotermy 
t « 

Ciepło „suchych" skał 

i środków wydobycia, określeniem ich zależności od warunków fizykogeologicznych i jej 
zmian w procesie eksploatacji złoża. Wynika stąd, że związek geologicznego cyklu nauk 
z geotechnologią jest bardzo ścisły. Ponadto, według obrazowego wyrażenia N.W. Mielni-
kowa, metody geotecłinologiczne „... wtórują przyrodzie z tą tylko różnicą, że procesy 
w głębi ziemi podobne są do naturalnycłi i steruje nimi człowiek. A zachodzą one 
w korzystnej dla niego „odwrotnej kolejności" [5]. Wiadomo, że główną przyczynę odkładania 
się licznych substancji mineralnych stanowią reakcje chemiczne wraz z tworzeniem się 
nierozpuszczalnych iub trudno rozpuszczalnych produktów. Dlatego też, badając złoże 
surowców mineralnych, do rozważań i analizy można zaproponować następujące zagadnienia 
ogólne: 

1. Jakie procesy fizyczne, chemiczne lub fizykochemiczne mogą zapewnie zmianę stanu 
skupienia kopaliny użytecznej? 

2. W jakich warunkach stałe asocjacje mineralne mogą przejść w stan płynności? 
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Odpowiedź na powyższe pytania ułatwi nam zbadanie genezy złoża, gdyż poznawszy 
proces powstawania kopaliny użytecznej, można dojść do teclinologii opartej na „odwrotnym" 
procesie jej przechodzenia w stan rucłiliwości. 

Tak na przykład, jedna z głównycłi łiipotez powstwania złóż soli wiąże icli genezę 
z parowaniem wody w lagunie morskiej, dlatego w procesie eksploatacji takich złóż możliwe 
jest zastosowanie rozpuszczania soli w wodzie. Złoża osadowe rud pulchnych z reguły 
powstawały w wyniku osadzania się mechanicznych zawiesin z wody, a strumieii wody 
z hydromonitora stwarza możliwość wprowadzenia rudy w stan płynności. Powstawanie 
złóż hydrotermalnych związane jest z osadzaniem się kopalin użytecznych z wysokotempe-
raturowych gazów, par, rozwtworów. Drogą zmiany parametrów hydrotermodynamicznych 
w obrębie złoża można uzyskać sztuczne gazohydrotermy i z nich pozyskiwać komponenty 
użyteczne. 

Zasadnicza różnica metod geotechnologicznych od zwykłych, pozwalająca upatrywać 
w nowej technologii perspektywę górnictwa, polega na ich charakterystycznych cechach: 
wydobycie surowców mineralnych odbywa się przez otwory wiertnicze, co stwarza 
możliwość sterowania procesem wydobywczym z powierzchni, zmieniające parametry 
technologii (wydatek, ciśnienie, temperatura, koncentracja itp.); narzędzie pracy-in-
strument wydobycia stanowi czynnik roboczy (rozpuszczalnik, nośnik ciepła, utleniacz 

ą 

itp), który za pośrednictwem fizycznego, chemicznego itp, oddziaływania przekształca 
kopalinę użyteczną w stan ruchomy; w głębi ziemi jednocześnie z wydobyciem kopalin 
użytecznych często prowadzona jest ich przeróbka, tzn. złoże jednocześnie stanowi 
obiekt przeróbki oraz miejsce, gdzie przebiega technologiczny proces częściowej prze-
róbki. 

Już na współczesnym etapie rozwoju techniki i technologii prac przygotowawczych 
istnieje zasadnicza możliwość wydobycia przy zastosowaniu metod geotechnologicznych 
wszystkich surowców mineralnych, których własności pozwalają przekształcić je w stan 
rozwoju geotechnologicznych metod wydobywczych. Z tej prognozy wynika, w którym ze 
złóż już obecnie łub w najbliższej perspektywie można zastosować różne metody geote-
chnologiczne. 

Przekazano 4 stycznia 1997 r. 
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Perspectives of mining in the 21st century — new technologies 

Abstract 
The coming new millenium puts forward strict reguirements concerning the ecological 

equilibrium of mining production and natural environment. Therefore the rangę of output 
of minerał raw materials should not be increased and the traditional mining technologies 
should be replaced by completely new ones, i.e. geotechnological. Similar technologies will 
be based on the transfer of minerals into the state of fluidity (gas, alloy, solution, hydraulic 
mixture) on the place of depositing and on mining them mainly through the bore holes 
which will create new conditions for the control of mining from the surface and will 
eliminate the work underground. The geotechnological methods are characterized by mini-
mizing the ecological effects of mining. 
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Koncepcje rozwiązań sposobów rozliczeń cen węgla energetycznego 
w układzie górnictwo—energetyka zawodowa 

Słowa kluczowe 

Jakość węgla-formuła sprzedażna-system sprzedaży-górnictwo-energetyka zawodowa 

Streszczenie 

W pracy omówiono problem skutków stosowania sprzedaży węgla według tzw. klas 
zbytu. Wskazano na nieprawidłowości mogące być podstawą zjawisk patologicznych. Za-
proponowano nowy sposób kupna/sprzedaży węgla polegający na wprowadzeniu pośrednika 
do układu kopalnie—zakłady wytwórcze energetyki zawodowej. Będzie on kupował węgiel 
od kopalń według dotychczasowych zasad, ale sprzedawał ten węgiel według ilości ciepła 
w nim zawartego. Zaproponowano także zmianę formuły sprzedażnej węgla energetycznego 
wprowadzając do wzoru parametry węgla normatywnego i zwiększając cenotwórczą rolę 
wartości opałowej. Prezentowane rozwiązania mogą być podstawą do dyskusji o cenach 
pomiędzy górnictwem a energetyką zawodową. 

1. Wstęp 

Ceny miałów energetycznych sprzedawanych zakładom wytwórczym energetyki za-
wodowej przez spółki węglowe określone są obecnie według zmodyfikowanej formuły 
sprzedażnej z maja 1990 roku. Modyfikacja polegała na tzw. „wyprostowaniu" struktury 
cen tzn. przyjęciu zasady, że ceny węgla rosną proporcjonalnie do poprawy parametrów 
jakościowych produktów handlowych w całym przedziale tych parametrów jakościowych. 
Rozwiązanie to nie jest szczęśliwe, gdyż pogarsza opłacalność wzbogacania węgla, 
a w wielu przypadkach czyni nieopłacalnym proces polepszania jakości węgli. Mody-
fikacja jest korzystna dla użytkowników, ale ponieważ strony na rynku miałów ener-
getycznych wyraziły chęc jej stosowania, trudno polemizować ze słusznością zmian. 
Zwrócić należy jednak uwagę na zjawisko rzadko uświadamiane przez zainteresowane 
strony, a mianowicie, że zastąpienie formuły sprzedażnej tablicami cennikowymi powoduje 
zniekształcenie struktury cen. 
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Praktyka stosowania tablic cennikowych (w zasadzie od zawsze), a więc przyjęcie 
w rozliczeniach za podstawę tzw. klas zbytu węgla, pociąga za sobą znaczące konsekwencje 
finansowe. Wartości rzeczywistych parametrów jakościowych węgla są, przy takim podejściu, 
zaokrąglane w kierunku gorszych parametrów stanowiących granicę klasy zbytu. Wartość 
opałowa jest zaokrąglana w dół do pełnych MJ/kg, zawartość popiołu do pełnych procentów 
w górę, a zawartość siarki do parzystych dziesiętnych części procenta w przedziałach co 
0,2% w górę. W ten sposób w jednej klasie zbytu znajdą się zarówno węgle o wartości 
opałowej np. 22 999 kJ/kg, jak i węgle o wartości opałowej 22 000 kJ/kg. W tej samej 
klasie znajdą się węgle o zawartości popiołu 20,01%, jak i o zawartości popiołu 21,00. 
Analogicznie dla siarki w tej samej klasie będą węgle o zawartości 0,81%, jak i 1,00% 
siarki. Ta ostatnia wartość pokazuje, że obniżenie zawartości siarki o prawie 0,2% może 
w skrajnych przypadkach nie wywołać wzrostu ceny węgla (granice przedziałów klas zbytu 
dla zawartości siarki są zbyt szerokie), co dyskusyjnym może czynić proces częściowego 
odsiarczania węgla. 

Porównując ceny węgla wyliczone na podstawie formuł sprzedażnych dla skrajnych 
wartości poszczególnych klas zbytu z cenami określonymi z tablic cennikowych otrzymuje 
się różnice w cenach rzędu 7,5 do 12,5% dla węgli z obszaru zainteresowania energetyki 
zawodowej. W praktyce, dla średnich wartości rzeczywiście sprzedawanych węgli, różnice 
są nieco mniejsze, ale zawsze powstaje pewna wartość niedopłaty za dostarczony węgiel. 

W świetle powyższych stwierdzeń jasny staje się fakt, że przy stosowaniu w rozliczeniach, 
pomiędzy spółkami węglowymi a zakładami wytwórczymi energetyki zawodowej, tablic 
cennikowych (określanie cen wg klas zbytu) górnictwo, dostarczając węgiel o lepszych 
parametrach jakościowych niż granica klas zbytu uzyskuje niższe ceny od wynikających 
ze struktury cen według formuły sprzedażnej. Energetyka zawodowa otrzymuje jak gdyby 

% 

„za darmo" pewną ilość ciepła. Tu należy dodać, że w świetle zasad rozliczeń zakładów 
wytwórczych z PSE-SA otrzymują one środki finansowe za zakup ilości ciepła zawartego 
w węglu normatywnym (obecnie 32 USD/t). Elektrownia kupuje węgiel w ilościach 
i o jakości wynikającej z zaplanowanej (zakontraktowanej i odebranej) produkcji energii 
elektrycznej, a więc kupuje określoną ilość energii chemicznej koniecznej do wyprodukowania 
tej ilości energii elektrycznej. Nabywca energii (PSE-SA) płaci w cenie energii za zakupiony 
węgiel dla teoretycznej sytuacji, gdyby elektrownia spalała węgiel normatywny (przy 
uwzględnieniu pewnych korekt, wynikających z dodatkowych indywidualnych, specyficznych 
dla danego obiektu wskaźników). Tak liczona energia pokrywa wszystkie koszty związane 
z zakupem, transportem i użytkowaniem (koszty ochrony środowiska) węgla. System ten 
zapewnia rentowność każdego zakładu wytwórczego, zwłaszcza że w rozliczeniach PSE-SA 
płaci nie tylko za odebraną energię elektryczną, ale również za tzw. moc (można by to 
nazwać z pewnym przybliżeniem gotowością do produkcji energii elektrycznej będącą 
odpowiednikiem kosztów stałych). Podane powyżej, w sposób uproszczony, zasady regu-
lowane są rokrocznie decyzjami MPiH [7 . 

Górnictwo, sprzedając węgiel według klas zbytu, dostarcza energetyce zawodowej pewną 
superatę ciepła powodując wytworzenie w elektrowniach nienależnego zysku. Należny zysk 
regulują zasady rozliczeń z PSE-SA. 

Przeprowadzone obliczenia dla poszczególnych kopalń na danych uśrednionych w skali 
roku pokazują, że tylko z tytułu operowania klasami zbytu, a nie formułą sprzedażną. 
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uzyskano ceny niższe od kiiku groszy do ponad 6 zł na tonie. Tak więc górnictwo uzyskało 
w 1994 roku ceny niższe o 3,37 zł/t, a w roku 1995 o 3,62 zł/t. Oznacza to nieuzyskany 
przychód górnictwa w wysokości 308 min złotycłi (nowycti) w 1995 roku. Użytkownicy 
miałów energetycznycłi otrzymali węgiel lepszy od tego, za który zapłacili. W ten sposób 
uzyskali za darmo około 39 milionów GJ ciepła w węglu, co jest równoważne prawie 1,9 
miliona ton węgla normatywnego. Górnicy oddali za darmo ponad 2,2% swej produkcji 
miałów węgli energetycznycłi [2]. 

Zjawisko powyższe wynika z tego, że system rozliczeń zakupów węgla pomiędzy 
energetyką zawodową z PSE SA jest inny od systemów rozliczeń za dostawy węgla 
pomiędzy górnictwem a energetyką. Zakłady wytwórcze energetyki zawodowej kupują od 
górnictwa węgiel o konkretnycłi parametrach jakościowych (klas zbytu), zwykle innych niż 
parametry węgla normatywnego, a otrzymują zwrot kosztów w postaci ceny za jednostkę 
ciepła zawartą w równoważnej energetycznie ilości węgla normatywnego. 

System sprzedaży węgla według klas zbytu, a nie według ilości zawartego w nim ciepła, 
powoduje możliwość powstawania zjawisk patologicznych, na co zwrócił uwagę Zespół 
MPiH ds. Oceny handlu węglem kamiennym w swym raporcie „W sprawie nieprawidłowości 
obrotu węglem kamiennym" (listopad 1995). 

W niniejszej pracy autorzy przedstawiają rozważania dotyczące pewnej koncepcji roz-
wiązania sposobu rozliczeń cen węgla energetycznego w układzie górnictwo—energetyka 
zawodowa, mającej na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zasadach sprzedaży węgla. 

2. Analiza możliwości zmiany zasad sprzedaży węgla 

W pracy [1] przedstawiono szczegółowo elementy rozliczeń za węgiel na drodze od 
górnictwa, poprzez energetykę aż do PSE-SA. Ograniczona objętość niniejszego referatu 
nie pozwala na przytoczenie tekstu pracy. Można w skrócie napisać, że przeprowadzone 
analizy doprowadzają do wniosku, że obecnie stosowane systemy rozliczeń zawierają 
elementy działające przeciwko górnictwu. Autorzy nie zamierzają tu dyskutować o głośnym 
problemie poziomu cen na węgiel, który obecnie jest powodem kryzysu pomiędzy górnictwem 
a energetyką i będzie niedługo przedmiotem szerokich negocjacji, zwracają jednak uwagę, 
że pozostałe elementy systemów wzajemnych rozliczeń pozostawiają dużo do życzenia. 

Obecna struktura cen w rozliczeniach pomiędzy górnictwem a energetyką nie jest 
prawidłowa. Z jednej strony cena węgla wzbogaconego bardzo często nie pokrywa kosztów 
jego wzbogacenia, z drugiej zaś ta sama cena jest zbyt wysoka, by energetyka mogła 
użytkować dobry węgiel bez strat. Parametry normatywne węgla w rozliczeniach energetyki 
z PSE-SA są zbyt niskie (słaby jakościowo węgiel) i w konsekwencji powodują zahamowanie 
użytkowania dobrych jakościowo węgli. Wreszcie same zasady sprzedaży węgla (według 
klas zbytu) powodują wymierne straty dla gospodarki (w tym zaniżone ceny, a więc niższy 
podatek VAT). nie mówiąc już o możliwości nadużyć. 

Cały system rozliczeń, jeśli ma w przyszłości być systemem proefektywnościowym 
i proekologicznym, wymaga przebudowy. Prace takie powinny być rozpoczęte jak najszybciej 
i obejmować równocześnie modyfikacje wszystkich ogniw rachunku. Nie jest możliwa 
zmiana zachowań energetyki zawodowej wobec górnictwa bez przebudowy systemu jej 
rozliczeń z PSE-SA. Prace powinny iść w kierunku stworzenia spójnego systemu, w którym 
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zyski rozłożone są w miarę równomiernie między wszystkich uczestników procesu wytwa-
rzania energii. Wielkim wygranym może być wówczas środowisko naturalne, gdyż tylko 
czysta energia ma szanse długoterminowego rozwoju. 

2.1, M o ż l i w o ś ć p r z e j ś c i a z t z w . k l a s z b y t u n a s p r z e d a ż e n e r g i i 
za w a r t e j w w ę g l u 

Wyeliminowanie możliwości zachowań patologicznych na rynku węgla wydaje się sprawą 
pilną, zwłaszcza że istnieją sposoby regulacji zachowań uczestników rynku (producentów — 
pośredników — użytkowników) zapewniająca im osiąganie godziwego i znacznego efektu 
ekonomicznego. 

Mechanizm powstawania nieprawidłowości polega na tym, że górnictwo (jak już uprzednio 
wspomniano) sprzedaje węgiel do energetyki według klas zbytu, zaliczając do danej klasy 
węgiel o parametrach zaokrąglonych w kierunku parametrów jakościowo gorszych. W efekcie 
energetyka otrzymuje pewną ilość węgla jak gdyby za darmo, w postaci nadwyżki ciepła 
w każdej dostarczonej tonie węgla. W procesie produkcji elektrownie wytwarzają więc 
większą ilość energii elektrycznej niż to wynika z ich sprawności i klasy zakupionego 
węgla. Ponieważ system rozliczeń z PSE-SA nie pozwala na ujawnienie pozornej podwyżki 
sprawności wytwarzania energii (w następnym roku wystąpiłaby korekta odpowiednich 
wskaźników) z gospodarki kraju „znika" zysk wynikający z przetworzenia otrzymanych 
w węglu nadwyżek ciepła na energię elektryczną. 

Rozwiązaniem problemu byłoby stworzenie możliwości legalnej kompensaty nadwyżek 
ciepła poprzez dostosowanie zasad sprzedaży węgla pomiędzy górnictwem a zakładami 
wytwórczymi do zasad ich rozliczeń z PSE-SA. Wdrożenie takich zasad jest możliwe 
poprzez ustanowienie pośredników w zakupach węgla pomiędzy górnictwem a energetyką. 
Tu należy dodać, że w obecnym systemie rozliczeń pośrednicy są w zasadzie niepotrzebni. 
Przy zmianie zasad problem przedstawia się nieco inaczej. Proponowane zasady rozliczeń 
są następujące: 

— Pośrednik kupuje węgiel z kopalni z przeznaczeniem do odsprzedaży do energetyki 
na ogólnych warunkach, na jakich dotychczas dokonywane są transakcje kupna/sprzedaży 
pomiędzy górnictwem a energetyką, a więc według klas zbytu po wynegocjowanej cenie 
(np. obecnie jeszcze stosowana cena 32 USD/t za węgiel normatywny). Pośrednik nie 
otrzymuje upustu cenowego na węgiel. 

— Cena umowna, po jakiej pośrednik sprzedaje węgiel do energetyki, jest ceną wyrażoną 
w zł/GJ (z dokładnością co najmniej 5 miejsc po przecinku), wyliczoną przez podzielenie 
rzeczywistej ceny zakupu (wynikającej ze stosowanych obecnie tabel cennikowych) przez 
dolną granicę wartości opałowej klasy zbytu węgla będącego przedmiotem transakcji: 

Se 
S = — 

" Qk 

gdzie: 
Su — cena umowna jednostki ciepła w węglu o klasie zbytu będącego przedmiotem 

umowy [zł/GJ 
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Qk 
[MJ/kg 

cena cennikowa klasy zbytu węgla będącego przedmiotem umowy [zł/t 
dolna granica wartości opałowej klasy zbytu węgla bedącego przedmiotem umowy 

— Pośrednik nie narzuca marży na sprzedawany węgiel. 
— Kupujący płaci pośrednikowi za zakupione w węglu ciepło. Obliczenie kwoty należnej 

odbywa się według wzoru: 

W^ = M • • S^ 

gdzie: 
W w wartość zakupionego węgla [zł], 
M — ilość dostarczonego węgla [i 
Qr — średnia ważona wartość opałowa dostarczonego węgla w MJ/kg zaokrąglona do 

100 kJ/kg w dół, 
Sy — cena umowna jednostki energii w węglu [zł/GJ 

— W uzgodnionych odstępach czasu (po każdej dostawie lub miesięcznie) pośrednik 
i kupujący dokonują rozliczeń wtórnych i pośrednik udziela kupującemu upustu cenowego 
w wysokości wynikającej z wzoru: 

gdzie: 
U -
Su • 

Qk 
MJ/kg 

Qr • 

U = i s u 1 
V 

Qr 

\ 

/ 

upust od ceny umownej [zł/GJ 
cena umowna jednostki energii w węglu [zł/GJ], 

dolna granica wartości opałowej klasy zbytu węgla będącego przedmiotem umowy 

średnia ważona wartość opałowa dostarczonego węgla w MJ/kg zaokrąglona do 100 kJ/kg w dół; 

— Wszystkie zapisy dotyczące parametrów gwarancyjnych, kar za niedotrzymanie 
parametrów jakościowych węgla oraz rozliczeń z tytułu dostarczenia węgla o innej 
(niż w umowie) klasie jakościowej mogą pozostać niezmienione. Jeśli kupujący umieści 
je w swej umowie zakupu, pośrednik zawrze analogiczne klauzule w swej umowie 
z producentem. 

Proponowany system rozliczeń pozwala energetyce na zakup ciepła w węglu, co oznacza, 
że na wyprodukowanie zakontraktowanej przez PSE-SA ilości energii można zakupić taką 
ilość ciepła w węglu, jaka wynika wprost z jednostkowego zużycia energii chemicznej 
węgla na produkcję energii elektrycznej netto. Zakupi więc mniejszą ilość (w tonach) węgla 
po identycznej cenie umownej jak w dotychczasowym systemie. Cena z upustem będzie 
więc dla energetyki niższa niż dotychczasowa cena zakupu węgla. Oznacza to, że energetyka 
zyska na proponowanym systemie. Również pośrednik, który zakupi węgiel po cenie dla 
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klasy zbytu, a sprzeda go według rzeczywistej wartości opałowej zarobi na dodatkowej 
ilości ciepła w każdej tonie węgla. 

Formuła na obliczenie upustu cenowego jest tak skonstruowana, by zyski wynikające 
ze zmiany systemu rozliczeń za zakup węgla przez energetykę były konsumowane mniej 
więcej po połowie przez energetykę i pośrednika. 

Korzyści górnictwa polegać będą na tym, że nie trzeba będzie udzielać pośrednikom 
upustów cenowych, aby pokryć koszty ich funkcjonowania. 

W proponowanym systemie w dalszym ciągu pozostanie w energetyce pewna nadwyżka 
ciepła, wynikająca z zaokrąglenia rzeczywistej wartości opałowej dostarczonego węgla do 
100 kJ/kg w dół. Jest to niestety nieuniknione. Nie można, jak się wydaje autorom, oprzeć 
handlu węglem na rzeczywistych parametrach jakościowych bez określenia przedziału dopusz-
czalnych odchyleń, gdyż prowadziłoby to do ciągłych sporów na temat, jaka była faktyczna 
jakość (wartość opałowa) dostarczonego węgla. Ilość ciepła, jaka pozostawałaby poza rozlicze-
niami pośrednika i elektrowni byłaby jednak wielokrotnie niższa niż w obecnym systemie. 

Autorzy przeprowadzili obliczenia skutków proponowanego systemu na przykładzie 
dwóch elektrowni odbierających węgiel z 8 i 9 kopalń. Analizę wykonano na danych 
rzeczywistych. Z wykonanych obliczeń wynika, że proponowany system rozliczeń jest 
korzystny zarówno dla kupującego, jak i dla pośrednika. 

Zysk wypracowany przez obie strony nie wynika z obniżenia cen dla producenta węgla, 
ale jest przeniesieniem zysków, które w obecnym systemie funkcjonują w „szarej strefie" 
gospodarki. Wydaje się, że jest to korzystne dla wszystkich uczestników rynku węglowego: 

— gospodarka uzyska podatek od wypracowanego przez podmioty zysku, 
— PSE SA nie musi zmieniać swych zasad rozliczeń z energetyką, 
— energetyka wypracuje zyski; pozbędzie się kłopotów z ukrywaniem nadwyżki ciepła 

oraz zaoszczędzi środki finansowe, które wymagane by były dla niwelacji nadwyżek ciepła 
u dotychczasowych pośredników, funkcjonujących w obecnym systemie rozliczeń {ta korzyść 
dotyczy tych przypadków, gdzie operacje takie są lub muszą być dokonywane), 

— pośrednik znajdzie szeroki rynek zbytu obejmujący energetykę zawodową (mniejsze 
zyski jednostkowe rekompensowane są dużymi obrotami), 

— kopalnia sprzeda węgiel na dotychczasowych zasadach, nie l>ędzie musiała zabiegać 
o odbiorcę ani (co często się zdarza w obecnym systemie) stosować upustów cenowych 
z wynegocjowanego poziomu cen. 

Prezentując nowy system kupna/sprzedaży węgla autorzy zdają sobie sprawę, że wyliczenie 
skutków dla dwóch elektrowni i kilkunastu kopalń może nie być reprezentatywne. Przed 
ewentualnym wprowadzeniem proponowanego systemu należałoby więc wykonać szereg 
dalszych obliczeń. Ich wykonanie przekraczało możliwości niniejszej pracy. Zdaniem autorów 
przedstawiona propozycja powinna być punktem wyjścia do dalszej dyskusji nad modyfikacją 
zasad kupna/sprzedaży węgla dla energetyki zawodowej. 

2.2. M o ż l i w o ś c i m o d y f i k a c j i s t r u k t u r c e n w ę g l a k a m i e n n e g o d l a 
e n e r g e t y k i z a w o d o w e j 

W poprzednim rozdziale przedstawiono propozycję całkowicie nowego podejścia do 
sposobu rozliczania cen węgla pomiędzy górnictwem a energetyką. Autorzy zdają sobie 
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sprawę, że zmiana systemu nie będzie prawdopodobnie możliwa do przeprowadzenia ,,od 
zaraz". W środowiskach górniczym, energetycznym, a także wśród pośredników funkcjonują, 
pogłębiane przez lata, przyzwyczajenia do rozliczeń raczej ilościowych niż jakościowych. 
Z uwagi na te przyzwyczajenia nie stosuje się w obliczeniach cen węgla wielkości 
wynikających z obowiązującej formuły, lecz wielkości z tablic. Każdy z zainteresowanych 
od lat wie, która „kratka w cenniku" (czyli klasa zbytu węgla) odpowiada cenie jego 
węgla. Bez względu na to, jak zmieniają się szczegóły w tych rozliczeniach „kratka" jest 
zawsze w tym samym miejscu. Te w sumie prymitywne uwagi były stawiane w I kwartale 
1990 roku autorom systemu cen na węgiel kamienny jako uzasadnienie konieczności 
utrzymania tablic cennikowych. Przeforsowano równoległe stosowanie tablic obok istniejącej 
i zatwierdzonej formuły sprzedażnej. Po uwolnieniu cen na węgiel kamienny w II połowie 
1992 roku, gdy formalnie przestał obowiązywać system wprowadzony w maju 1990 roku, 
zarówno górnictwo, jak i energetyka postanowiły dalej używać tej samej formuły sprzedażnej, 
modyfikując ją nieco w styczniu 1994 roku. Jednak zarówno producenci, jak i użytkownicy, 
a także autorzy formuły z maja 1990 roku, często podnosili problem konieczności zmiany 
dotychczasowego systemu cen. 

Potrzebę zmiany obecnego systemu rozliczeń odczuwają głównie ci, dla których 
jest on niekorzystny. W dużym uproszczeniu problem w górnictwie sprowadza się do 
tego, iż obecne ceny nie pokrywają kosztów pozyskania węgla, a więc (w opinii 
górników) węgiel jest zbyt tani. Zupełnie przeciwne stanowisko prezentuje energetyka 
uważając, iż węgiel jest za drogi przy narzuconym od góry (w ustawie budżetowej) 
poziomie cen energii. 

Nadpodaż węgła na rynku (chociaż w świede prognoz PSE SA przejściowa) powoduje 
w górnictwie trudności nie tylko ze zbytem węgla, lecz także z uzyskaniem ceny wynikającej 
z podpisanych umów wieloletnich. Wystąpiło także zjawisko zwiększonego popytu na gorsze 
akościowo węgle przy argumentach, że dobrej jakości węgle są zbyt drogie. Nie jest to 

do końca prawdziwe, gdyż wystarczy przeanalizować system rozliczeń pomiędzy zakładami 
wytwórczymi energetyki PSE-SA i dojść do wniosku, że to właśnie ten system preferuje 
(prawdopodobnie wbrew intencjom autorów) użytkowanie węgli o gorszych parametrach 
od parametrów węgla normatywnego. 

Wprowadzenie pojęcia „węgiel normatywny" i wykorzystanie go w rozliczeniach ele-
ktrowni z PSE-SA spowodowało pewne komplikacje w stosowaniu formuły z maja 1990 
roku. W formule tej występuje bowiem pojęcie „węgla wskaźnikowego", które jest podstawą 
wszelkich przeliczeń, w tym także tablic cennikowych. Ustalając cenę węgla normatywnego 
(a to zawarto w umowach wieloletnich górnictwa i energetyki) trzeba wyliczać, jak gdyby 
od tyłu, cenę węgla wskaźnikowego. Następnie wprowadza się ją do formuły, by tworzyć 
tablice cennikowe. Stwarza to określone utrudnienia i w praktyce powoduje, że rozliczenia 
zaczynają być sztuczne, odbiegające od realiów. Łatwo zauważyć, że sprawę przeliczeń 
cenowych skomplikowała modyfikacja struktury cen dokonana w styczniu 1994 roku. Teraz 
sztuczne stały się także obliczenia „parytetu importowego" węgla energetycznego. Autorzy 
cennika z 1990 roku wielokrotnie zwracali uwagę, że każdy zamiar zmiany struktury 
cennika wymaga zmiany całego systemu cen. W przeciwnym razie „majsterkowanie" przy 
strukturze cen degeneruje system cen. To zjawisko miało miejsce w systemach cen przed 
1990 rokiem i powtórzyło się w roku 1994. 
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W świetle powyższych rozważań jasne staje się, że istnieje konieczność wypracowania 
nowej formuły sprzedażnej, która mogłaby być uzgodniona i zaakceptowana przez strony 
uczestniczące w rynku węglowym. Kilka propozycji nowego podejścia do systemu cen 
prezentowano już w innych publikacjach [3—6]. Tutaj przedstawiono Jeszcze jeden z mo-
żliwych do rozważenia wariantów. Obecna propozycja ma dwie zalety w stosunku do 
obecnie stosowanej formuły: 

— ma prostszą formę pozwalającą na wyeliminowanie takich pojęć, jak „węgiel 
wskaźnikowy" czy „węgiel o parametrach wskaźnikowych", 

— spełnia postulat zgłaszany zarówno przez energetykę, jak i część spółek węglowych, 
aby przyrost cen węgla wraz z poprawą jego jakości był niższy. 

Ten drugi warunek wymaga jednak innego podejścia do tzw. poziomu cen. Każde 
spłaszczenie struktury cen powoduje konieczność podniesienia poziomu cen dla zbilansowania 
wpływów za sprzedaż węgla w ramach spółki węglowej lub branży górnictwa węgla 
kamiennego. Jest to delikatny problem, gdyż energetyka nie chce słyszeć o systemowym 
podnoszeniu poziomu cen węgla kamiennego. Stanowisko to nie jest do końca słuszne, 
gdyż korzyści ze spłaszczenia cen nie może uzyskiwać wyłącznie jedna strona uczestnicząca 
w rynku węglowym. Autorzy przypominają tu zasadę, już wcześniej przez nich sformułowaną, 
że o strukturze cen powinni decydować w zasadzie użytkownicy węgla, natomiast o poziomie 
cen winni decydować producenci węgla. Tylko taka zasada pozwala na prawidłowe ure-
gulowanie wzajemnych zastrzeżeń co do obecnego systemu cen na węgiel (nieobowiązującego, 
ale stosowanego). 

Proponowana nowa formuła sprzedażna do obliczania ceny węgla dla energetyki zawo-
dowej oparta jest na pojęciu „węgiel normatywny", wprowadzając jego parametry jakościowe 
do wzoru. Nową formułę opisuje wzór; 

/ c . . . A 

rz ^ w n 
Q wn 

j ^rz ^wn ^ r z ~ ^ w n 

10 100 
\ y 

gdzie: 

Crz — cena sprzedawanego węgla energetycznego [zł/t 
Cwn — cena węgla normatywnego [zł/t], 
Qrz, Af^, Sf^ — parametry jakościowe sprzedawanego węgla podawane w stanie roboczym; 

zawartość siarki i popiołu w %; wartość opałowa w MJ/kg, 
Qv/iv Awn, Swn — parametry jakościowe odpowiadające parametrom węgla uznanego 

za węgiel normatywny. 

Otrzymaną cenę można wyrazić także w USD/t, jeżeli w tej walucie określimy cenę 
węgla normatywnego. 

Przyjmując, że parametry jakościowe węgla normatywnego wynoszą: 
— wartość opałowa — 21 MJ/kg, 
— zawartość popiołu — 22%, 
— zawartość siarki — 0,9% 

wzór przyjmuje postać: 
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Jak widać, podstawową cechą odróżniającą tę formułę od formuły ol^ecnie stosowanej 
jest występowanie we wzorze parametrów węgla normatywnego zamiast węgla wskaźnikowego 
(Q = 6000 kcal/kg, A 12%, S = 1,0%). Cena węgla normatywnego uzgadniana jest 
w negocjacjach pomiędzy stronami. Jej wprowadzenie do formuły sprzedażnej daje klarowny 
obraz formuły i relacji przez nią opisywanych. Tu należy z całą siłą podkreślić, że nie 
może to być poziom 32 USD/t, lecz poziom cen parytetu importowego lub niewiele od 
niego niższy. W praktyce powinien to być poziom cen pokrywający koszty pozyskania 
węgla. Zgodnie z programem Ministra J, Markowskiego poziom cen krajowych nie może 
być wyższy od poziomu cen parytetu importowego. 

Biorąc pod uwagę szczególną rolę wartości opałowej ciepła, a więc energii chemicznej 
zawartej w węglu, postanowiono wzmocnić jej oddziaływanie w formule sprzedażnej poprzez 
wyciągnięcie wartości opałowej przed nawias. Koncepcja ta jest uzasadniona, a na prawid-
łowość jej wprowadzenia może wskazywać fakt, że podobne rozwiązanie cenowe funkcjonuje 
w niemieckim systemie cen (co prawda nie ma w nim czynnika zawartego w nawiasie, 
ale parametry te są uzgadniane w kontraktach). 

Wprowadzona modyfikacja (wymiana parametrów węgla wskaźnikowego na parametry węgla 
normatywnego) powoduje pewne spłaszczenie struktury cen. Gdyby porównać przebieg prostych 
cen z poprzedniej i proponowanej formuły zakładając, że posiadają one tę samą cenę dla 
parametrów węgla normatywnego, to okazuje się, że dla nowej propozycji ceny węgla o para-
metrach lepszych od węgla normatywnego są niższe, a dla węgla o parametrach gorszych nieco 
wyższe. Zjawisko to jest z ekologicznego punktu widzenia słuszne, gdyż bardziej niż w poprzednim 
systemie preferuje użytkowanie jakościowo dobrych węgli. 

Przedstawiona propozycja jest jedną z wielu możliwych modyfikacji obecnego systemu cen. 
Nie może być ona rozważana w oderwaniu od całego systemu wzajemnych rozliczeń. Jej 
zastosowanie praktyczne byłoby możliwe po dyskusji i negocjacjach, w których trzeba podjąć 
równoczesne decyzje dotyczące zarówno struktury cen, jak i poziomu cen (wyrażanego jako 
cena węgla normatywnego). Ważne też będzie podjęcie decyzji czy stosowana będzie bezpośrednio 
formuła sprzedażna, czy też stosowane będą tablice cennikowe. Autorzy uważają, że powinna 
być stosowana wyłącznie formuła, a rzeczywiste parametry jakościowe sprzedawanego węgla 
powinien określać certyfikat węgla. Można podawać, dla orientacji, ceny węgla dla typowych 
w konkretnej kopalni produktów handlowych. Gdyby jednak wprowadzone musiały być tablice 
cennikowe, to przedziały parametrów jakościowych określające poszczególne klasy zbytu powinny 
być ustalone dla wartości opałowej co 0,5 MJ/kg, a dla zawartości siarki co 0,05%. Zbyt szerokie 
klasy ziarnowe, co wykazano w poprzednich rozdziałach, są niekorzystne dla górnictwa i mogą 
stanowić dobry punkt wyjścia dla działań o charakterze patologicznym (wynikających z systemu, 
a nie z fałszowania danych). 

3. Podsumowanie 

W niniejszej pracy przedstawiono dwa sposoby rozwiązania problemu rozliczeń cen 
węgla energetycznego w układzie górnictwo—energetyka zawodowa. 
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W pierwszym sposobie proponuje się zmianę polegającą na przejściu w rozliczeniach 
ze sprzedaży węgla według tzw. klas zbytu na sprzedaż energii zawartej w węglu. Sposób 
ten niejako wydłuża drogę węgla od producenta do użytkownika, gdyż wprowadza pośrednika. 
Pośrednik jest pewnego rodzaju „buforem", u którego następuje zmiana rozliczeń: z zakupu 
według ilości ton węgla na sprzedaż ciepła w nim zawartego. Pośrednik wchodzi w miejsca, 
gdzie dotychczas stosowane metody rozliczeń miały pewną lukę. System zakupu węgla 
w spółkach węglowych przez pośrednika może nie wywoływać potrzeby zmiany stosowanych 
obecnie umów. Zmieniają się jednak zapisy umowne przy zakupie węgla przez zakłady 
wytwórcze. Muszą one być dostosowane do nowo proponowanego systemu rozliczeń. 
W pracy [1] autorzy przygotowali projekty wzorcowych umów. Sposób pierwszy pozwala 
na uporanie się z niektórymi zjawiskami patologicznymi na krajowym rynku energetycznym. 

Drugi sposób modyfikuje formułę sprzedażną, a w praktyce proponuje nową formułę. 
Oparta jest ona na realiach obecnego rynku węgla energetycznego. Wprowadza do wzoru 
parametry jakościowe węgla normatywnego oraz zwiększa rolę wartości opałowej (energii 
chemicznej węgla). Spłaszcza strukturę cen preferując użytkowanie jakościowo dobrego 
węgla. Nowa formuła może być wprowadzona tylko w przypadku zmian poziomu cen 
węgla normatywnego. Poziom len musi zapewniać pokrycie kosztów pozyskania wzboga-
conych produktów handlowych. 

Przedstawione propozycje mogą być podstawą do rozmów górnictwa z energetyką 
zawodową na temat zarówno poziomu cen, jak i struktur cenowych tak, aby oba elementy 
cenotwórstwa zćipewniły efektywność funkcjonowania tak górnictwa, jak i energetyki za-
wodowej. Jest sprawą oczywistą, że wprowadzenie jednego ze sposobów wymaga zgody 
stron działających na rynku węglowym. Autorzy włączają się niniejszą propozycją do 
dyskusji nad problemami rozhczeń w sektorze paliwowo-energetycznym. 

Przekazano 20 stycznia 1997 r. 
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A concept of clearing steam coal prices in the coal mining—power 
industry system 

Abstract 
The paper deals with the consequence of using the so called ,,saleable classes of coal" 

in coal transaction. It is shown that the different methods of clearing systems between 
coal mining—power plants and power plants—Polish Grid Company may cause pathological 
behaviour. The new method of buying/selling of coal is proposed. The method is based 
on the concept of a dealer between coal mines and power plants. Dealers would buy coal 
according to presently existing rules, but would sell the amount of heat that the coal 
contains. The paper proposes also the change of the price formuła for steam coal by 
introducing into the formuła the parameters of the „marker" coal and by reinforcing the 
role of heat content in the price formuła. The presented solutions may be a base for 
a wide discussion on the problem of prices between coal mining and power sector. 
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Zmierzch górnictwa w krajach Unii Europejskiej — czy grozi nam 
podobny scenariusz? 

Słowa kluczowe 
Górnictwo w Europie i na swiecie-koszty pracy-perspektywy górnictwa-projekty inwes-

tycyjne 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono sytuację górnictwa w Europie i krajach Unii Europejskiej 

na tle górnictwa światowego. Wskazano na czynniki ograniczające rozwój górnictwa 
w Europie i na zagrożenia dla górnictwa w Polsce. 

1. Wstęp 

Górnictwo w Europie ma niewątpliwie olbrzymie tradycje. Nie ulega też wątpliwości, 
że przez wiele łat było motorem jej rozwoju gospodarczego. Warto wymienić chociażby 
niektóre wydarzenia ostatnich kilku wieków: 

— wynalezienie maszyny parowej i jej pierwsze zastosowanie w kopalni, 
— wynalezienie lontu prochowego i dynamitu, 
— odkrycie wielu złóż, które w istotny sposób zmieniły obraz gospodarczy całych 

regionów i krajów, 
— wynalezienie i zastosowanie po raz pierwszy w kopalniach silnika napędzanego 

sprężonym powietrzem. 
Przed pięciuset laty właśnie w Europie powstała książka — dwunastotomowe dzieło pt. 

„Agricoli De Re Metalicca" — przez wiele lat uważana za encyklopedyczny poradnik 
górnictwa. 

W referacie przedstawiono dzisiejszy obraz górnictwa w Europie i krajach Unii Euro-
pejskiej oraz scharakteryzowano zagrożenia dla górnictwa w Polsce, ograniczając się do 
kopalin o istotnym znaczeniu gospodarczym. 

2. Wspólnota Europejska — 1996 r. 

Wspólnota Europejska liczy obecnie 15 członków: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, 
RFN, Włochy, Austria, Dania, Finlandia, Szwecja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Wielka 
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Brytania, Irlandia. W „kolejce" do przyjęcia czekają Cypr i Malta oraz sześć krajów Europy 
• 

Środkowo-Wschodniej. Zalążkiem Wspólnoty Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla 
i Stali (1952 r.), a następnie Europejska Wspólnota Gospodarcza, która powstała w roku 
1958. Systematyczny wzrost liczby członków oraz szereg działań integrującycłi i rozsze-
rzających współpracę (np. zniesienie barier celnych we wzajemnym handlu, swobodny 
przepływ towarów i usług, ludności i kapitału na obszarze państw członkowskich) sprzyjały 
poczuciu wspólnej siły gospodarczej. 

W roku 1992 w Maastricht podpisano traktat o Unii Europejskiej jednoczącej zrzeszone 
kraje politycznie, ekonomicznie i walutowo. 

Unia Europejska jest obecnie ogromną potęgą gospodarczą. Wytwarza jedną trzecią dochodu 
światowego przy 6,5% liczby ludności świata i zajmowanej 3,5-procentowej powierzchni. Posiada 
najwyższy stopień zaludnienia — ok. 5 razy wyższy niż Afryka i Ameryka Łacińska, prawie 
9 razy wyższy niż Ameryka Północna i 50 razy wyższy niż Australia. Udział w światowym 
eksporcie sięga 50%, z czego tylko niewielką część stanowi górnictwo. 

3. Przyszłość górnictwa krajów Unii Europejskiej na tle górnictwa światowego 

Przyszłość górnictwa krajów Unii Europejskiej na tle perspektyw górnictwa na świecie 
przedstawiono dokonując zestawienia projektów inwestycyjnych na poszczególnych konty-
nentach, a także nakładów inwestycyjnych w latach 1981—-1996 (rys. I, 2, 3, 4). Zestawień 
dokonano na podstawie analiz przedstawionych w czasopiśmie Engineering & Mining 
Journal, przy czy wyróżniono podział na surowce główne, którymi są: miedź, cynk, ołów, 
aluminium, rudy żelaza, nikiel, złoto oraz uran, i surowce pozostałe, które obejmują kobalt, 
chrom, niob, mangan, molibden, wolfram, inne metale szlachetne, metale lekkie, łupek 
naftowy i piasek, azbesty, sole potasowe (wł. węglan potasowy), fosforany, sodę amoniakalną 
i inne wykorzystywane w przemyśle (other industrial). 
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Rys. L Projekty inwestycyjne według kontynentów w latach 1981—1996. Główne surowce 
Fig. Capital investment plans according to the continents over 1981—1996, Major commodities 
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Rys. 2. Projekty inwestycyjne według kontynentów w latach 1981—1996. Pozostałe surowce 
Fig. 2. Capital investment plans according to the continents over 1981—1996. Otłier commodities 
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Rys. 3. Nakłady inwestycyjne w górnictwie według kontynentów w latacłi 198J—1996 [min USD], 
Główne surowce 

Fig. 3. Capital investment of the mining industry according to the continents over 1981—1996. Major 
commodities [$ milion 

W ostatnich latach w Europie widoczny jest pewien wzrost liczby projektów in-
westycyjnych w grupie głównych surowców (rys. 1), jednak wielkość i skala nakładów 
wykazują jednoznacznie bardzo niewielki udział Europy w inwestycjach górniczych 
na świecie (rys. 3). W grupie pozostałych surowców (rys. 2 i 4) sytuacja Europy 
kształtuje się nieco odmiennie i przy stałym spadku liczby projektów skala zaan-
gażowania inwestycyjnego nie jest tak rażąco niska w stosunku do pozostałych kon-
tynentów. 
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Fig. 4. Capital investment of tlie mining industry according to the continents over 1981—1996. 
Other comnnodities [$ milion] 

Dalsze perspektywy górnictwa w świecie ilustruje rysunek 5. Przedstawia on 
spadek udziału Europy i USA w górnictwie światowym oraz rosnący wzrost znaczenia 
krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Chin, Australii, Kanady i RPA. Pewnym 
potwierdzeniem tego jest stan zaangażowania kapitału w krajach byłego ZSRR przed-
stawiony w publikacji redakcyjnej Engineering & Mining Journal w maju ubiegłego 
roku. W listopadzie roku 1995 możliwości inwestowania kapitału w działalność 
górniczą w krajach byłego ZSRR zwielokrotniły się, kiedy Kazachstan zaoferował 
projekty dla inwestorów warte 7 miliardów dolarów jako część narodowego programu 
uzdrowienia podupadającego krajowego przemysłu metalowego do końca bieżącej 
dekady. W sumie 75 projektów zostało udostępnionych dla zagranicznych inwestorów, 
wliczając w to 53 projekty metali nieżelaznych o wartości 5,2 miliarda dolarów 
i 22 projekty odnoszące się do żelaza o wartości 1,8 miliarda dolarów. Kazachstan 
posiada największe zasoby cynku w świecie, drugie co do wielkości zasoby ołowiu, 
chromu i srebra oraz trzecie co do wielkości zasoby miedzi w świecie. Te ogromne 
zasoby rud mają jednak często niską zawartość składnika użytecznego, ich znaczenie 
ekonomiczne jest zatem marginalne. Oferta 75 przedsięwzięć była częściowo próbą 
złagodzenia krytyki pewnych wad poprzednich postanowień związanych z zarzą-
dzaniem, a zaistaniałych w podpisanych wcześniej kontraktach. Wstępne reakcje 
zagranicznych firm na listopadowe oferty były pozytywne. Kazachstan uważany 
jest za kraj przodujący jeśli chodzi o możliwości inwestowania w grupie krajów 
byłego ZSRR. 
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Rys. 5. Rozwój górnictwa w świecie (wg danych koncernu Anaconda, 1986) 
Fig. 5. Mining industry development all over ihe world (according to Anaconda Corp. data, 1986) 

4. Sytuacja górnictwa w krajach Unii Europejskiej 

Górnictwo europejskie ma za sobą, jak wspomniano, lata rozwoju i piękne tradycje. 
Wielkość wydobycia i produkcji poszczególnych surowców (węgiel kamienny, węgiel 
brunatny, rudy i koncentraty miedzi, rudy i koncentraty cynku oraz ołów) w krajach Unii 
Europejskiej ilustrują rysunki 5—10. Szpilewicz (1996) nazywa kraje Unii Europejskiej 
rejonem wygasającego wydobycia węgla kamiennego; dotyczy to także do niedawna jednego 
z największych producentów — Niemiec, które systematycznie zmniejszają wydobycie. 
W roku 1993 wygasł „kontrakt stulecia" obligujący towarzystwa elektryczne i huty do 
rocznego zakupu 40 min ton węgla subsydiowanym podatkiem w wymiarze 8,5% wpływu 
ze sprzedaży energii elektrycznej. W 1995 roku Trybunał Konstytucyjny Niemiec uznał 
opodatkowanie tzw. fenigiem węglowym za sprzeczne z prawem. Bundestag określił wielkość 
dotacji na 7 mld DM w latach 1997—2000 i ustalił dalsze obniżenie dotacji po roku 2000. 
Spadek wydobycia dotyka również pozostałe kraje Unii, tj.: Wielką Brytanię, Francję, 
Hiszpanię. Spadek wydobycia w Europie i panujący w krajach Unii Europejskiej trend 
w zakresie wydobycia węgla kamiennego ilustruje rysunek 12. 

Generalnie spadek wydobycia obserwujemy również w zakresie pozostałych surowców. 
Nieliczne wzrosty i wysokie wydobycie obserwujemy w grupie surowców metalicznych, 
ale dotyczy to zaledwie kilku krajów (Portugalia, Szwecja, Irlandia). Spadek wydobycia 
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Rys. 6. Wydobycie węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej w latach 1981—1994 
(źródło: Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 

Fig. 6. Hard coal production level in the European Union countries over 1981—1994 
(by Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 
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Rys. 7. Wydobycie węgla brunatnego w krajach Unii Europejskiej w latach 1981—1994 
(źródło: Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 

Fig. 7. Brown coal production level in the European Union countries over 1981—1994 
(by Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 
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Rys. 8. Produkcja rud, koncentratów i aglomeratów rud żelaza w krajach Unii Europejskiej w latach 
1981—1994 

(źródło: Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 
Fig. 8. Ferrous ore production level in the European Union countries over 1981—1994 

(by Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 
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Rys. 9. Produkcja rud i koncentratów miedzi w krajach Unii Europejskiej w latach 1981—1994 
(źródło: Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 

Fig. 9. Copper ore production level in the European Union countries over 1981—1994 
(by Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 

oznacza zmniejszenie liczby miejsc pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy na XIII sesji 
Komisji ds. Górnictwa Węglowego MOP w 1996 roku oceniła, że w latach 1988—1993 

• 

zlikwidowano w górnictwie węglowym 300 tys. miejsc pracy w Europie Środkowej oraz 
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Rys. 10- Produkcja rud i koncentratów cynku w krajach Unii Europejskiej w latach 1981—1994 
(źródło: Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 

Fig. 10. Zink ore production level in the European Union countries over 1981—1994 
(by Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 
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Rys. ł l . Produkcja górnicza ołowiu w krajach Unii Europejskiej w latach 1981—1994 
(źródło: Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 

Fig. 11. Lead mining production level in the European Union countries over 1981 —1994 
(by Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1995) 

182 tys. w Europie Zachodniej. Dalsze przemiany we wschodniej części Europy w ciągu 
najbliższych 10 lat spowodują ograniczenie zatrudnienia o milion. 
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Rys. 12. Produkcja węgla w Europie i trend produkcji w Unii Europejskiej w latach 1991—1994 
(źródto: Bergbau Jahrbuch, Neimitz 1995; Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi 1994) 

Fig. 12. Hard coal production level in the Europę and production trend in the European Union countries 
over 1991—1994 

Zmierzch górnictwa w krajach Unii Europejskiej ma wiele przyczyn. Jedną z najważ-
niejszych jest wyczerpywanie się zasobów wielu złóż surowców, a także wzrost kosztów 
robocizny. W ostatnich latach zakończyło eksploatację wiele kopalni na terenie Unii 
Europejskiej, m.in. kopalnie rud cynku i ołowiu w Niemczech, miedzi i wolframu w Austrii, 
pirytów w Portugalii. Górnictwo metali w Niemczech i Francji przestało istnieć w roku 
1994 (Neimitz, 1995). Koszt roboczogodziny w przemyśle niemieckim wzrósł z około 9 
DM/godz. w roku 1970 do 42 DM/godz. w roku 1993 i jest najwyższy w świecie (rys. 
12). Koszt ten obejmuje wynagrodzenia, ubezpieczenia, opłaty za świadczenia socjalne, 
opłaty za zwolnienia chorobowe, wynagrodzenia za dni świąteczne. Koszt robocizny w Austrii 
jest o połowę niższy niż w Niemczech. W Polsce kształtuje się on na poziomie niecałych 
3—4 marek, co oznacza że jest dwukrotnie niższy niż np. w Portugalii a kilkunastokrotnie 
niższy niż w Niemczech. 

Kolejną przyczyną jest wzrost wymagań w zakresie ochrony środowiska. Aktualne trendy 
w przepisach Wspólnoty Europejskiej można scharakteryzować następująco: 

1) głośnym instrumentem prawnym, na którym opiera się ochrona środowiska jest 
mechanizm „nakazów i kontroli", ale mechanizm ten przyjmuje znacznie ostrzejsze formy 
niż przed kilkoma laty; przykładowo kara za większość wykroczeń związanych z zanie-
czyszczeniem wody i składowaniem odpadów została w Wielkiej Brytanii podniesiona 
10-krotnie i wynosi 20 000 funtów; 

2) wdrożenie zaleceń Europejskiej Komisji Gospodarczej o dostępie do informacji 
dotyczących środowiska przewiduje nakaz publikowania informacji nt. monitoringu oraz 
baz danych o wielkości zanieczyszczeń wody i powietrza; 
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Rys. 13. Koszty pracy (roboczogodziny) w przemyśle krajów Unii Europejskiej 
Fig. 13. Labour costs in the European Union countries industry 

3) wdrożenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku jest 
naciskiem na zwiększenie odpowiedzalności dyrektora i kadry kierowniczej za naruszenie 
prawa, a nie przedsiębiorstwa jako takiego. W przypadku składowania odpadów bez licencji 
na technologię składowania przewiduje się odpowiedzialność cywilną. Osoby indywidualne 
oraz grupy osób, które poniosły szkody będą mogły zaskarżyć przedsiębiorstwo w sądzie 
0 odszkodowanie; 

4) ostatnie kilka lat to okres stałego wzrostu podatków ekologicznych w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej. Raport Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (European 
Environment Agency) (1994 r.) stwierdza, że poziom podatków związanych z produkcją 
osiągnął 5,2% i wskazuje stałą tendencję wzrostową. Kraje Unii Europejskiej wprowadzają 
podatki siarkowe, węglowe i szereg innych mających na celu ograniczenie emisji przede 
wszystkim dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i tlenków azotu. 

5. Zagrożenia dla górnictwa podziemnego w Polsce 

Wejście do Unii Europejskiej będzie miało istotny wpływ na działalność przemysłu 
górniczego w Polsce. Nastąpi ono prawdopodobnie (jeżeli przepowiednie polityków się 
sprawdzą) w sytuacji, kiedy będziemy w końcowej fazie likwidacji górnictwa rud cynku 
1 ołowiu, niewielkiej produkcji siarki. Naszym atutem są niewątpliwie niskie koszty roboczo-
godziny w przemyśle górniczym. Ogromnych mankamentem jest natomiast wysokie zatrud-
nienie, co dotyczy praktycznie wszystkich branż. To wysokie zatrudnienie jest szczególnie 
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widoczne w porównaniach produktywności (ilość roboczogodzin/tonę metalu) i wydajności 
(ilość ton metalu/robotnikodniówkę). Koszty płac w górnictwie węglowym niejednokrotnie 
przekraczają 50% całości kosztów pozyskania, a w odniesieniu do górnictwa rud metali 
sięgają 30%. Uważa się, że właśnie wzrost kosztów pracy był i jest przyczyną zmniejszenia 
wydobycia węgla w Niemczech i Wielkiej Brytanii (Neimitz 1995; Potts 1996). W latach 
1970—1993 koszt 1 roboczogodziny w Niemczech wzrósł z 9 DM do 42 DM/godzinę. 
Obecna sytuacja górnictwa cynku i ołowiu w Polsce i jego perspektywy sięgające lat 
2005—2008 wskazują na konieczność określonych działań w sferze społeczno-politycznej, 
a także podjęcia przygotowań do szerszych działań związanych z likwidacją kopalń. Wielką 
niewiadomą pozostaje górnictwo węgla kamiennego. Tylko powodzenie restrukturyzacji 
i ograniczenie zatrudnienia może zagwarantować szansę dalszego rozwoju tej branży. 
Najkorzystniejszą sytuację możemy odnotować w górnictwie rud miedzi. Obciążeniem w tym 
przypadku są wysokie koszty produkcji, pozytywnym elementem natomiast jest wystarczalność 
bazy zasobowej (30—40 lat) i jej wysoka jakość. 

Kraje Unii Europejskiej są odbiorcą prawie 40% światowego importu węgla. Obecnie 
importują 135 min ton, w tym 20 min ton z Polski (Szpilewicz 1996). Czy pozostaniemy 
dalej jednym z dostawców węgla dla Unii Europejskiej? Szanse powodzenia i pozostania 
ednym z eksporterów to wręcz konieczność powodzenia procesu restrukturyzacji. Aktualną 
sytuację górnictwa węgla kamiennego A. Lisowski streszcza w trzech zdaniach; 

„1. Kondycja polskiego górnictwa węgla kamiennego po pierwszej fazie transformacji 
rynkowej nie odpowiada standardom normalnej gospodarki rynkowej, tak w aspekcie struktury 
zarządzania, jak systemu ekonomiczno-finansowego i częściowo techniki eksploatacji; w god-
podarce rynkowej tego rodzaju chore organizmy gospodarcze nie są tolerowane. 

2. Koszt produkcji osiągnął poziom, który ogranicza efektywny eksport i grozi utratą 
konkurencyjności polskiego węgla na polskim rynku w stosunku do węgla importowanego. 

3. Podstawowe mechanizmy umożliwiające obniżanie kosztów produkcji węgla są dotychczas 
bądź nieobecne (zablokowane), bądź niewydolne i właśnie ten stan jest główną przyczyną 
niepowodzenia pierwszej fazy rynkowej transformacji górnictwa węgla kamiennego". 

Czarny scenariusz rozwoju sytuacji to konieczność dotowania wydobycia. Scenariusz 
możliwy, ale może okazać się w dalszej perspektywie bardzo trudny w realizacji. Otóż 
Traktat Rzymski — podstawa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej —• był zasadniczo 
wrogo nastawiony do jakiejkolwiek pomocy państwa dla poszczególnych dziedzin przemysłu, 
kierunków produkcji i wyrobów (Karpiński 1992). W artykule 92 wprowadzono zakaz 
udzielania pomocy finansowej przez państwo lub ze źródeł państwowych, która miałaby 
na celu uprzywilejowanie pewnych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji. Równocześnie 
jednak dopuszczono wyjątki od tej zasady i zezwoleń udzielano poszczególnym krajom na 
stosowanie określonych środków pomocy finansowej w dwóch zasadniczych przypadkach: 

— gdy jest to żywotnie niezbędne dla gospodarki kraju — członka Wspólnoty, 
— gdy leży to w interesie Wspólnoty jako całości. 
Oba warunki były i są w praktyce bardzo szeroko interpretowane. Subsydia w EWG 

w połowie lat osiemdziesiątych stanowiły 8,6% wartości przemysłowej (Karpiński 1992). 
Zbliżona ich wielkość prawdopodobnie występuje do dziś w Unii Europejskiej. Negocjacje 
w zakresie subsydiowania są jednak ogromnie skomplikowane i eliminują praktycznie 
możliwość eksportu. Niewątpliwym zagrożeniem będzie wzrost roli i znaczenia ochrony 
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środowiska. Koszty opłat związanych z działalnością kopalni na rzecz ocłirony środowiska 
już teraz mają istotny wpływ na całkowity koszt pozyskania surowca (przykładowo w kosztacłi 
przeróbki w kopalniacłi miedzi przekraczają już 20%). Należy wierzyć, iż w najbliższych 
latach powiodą się podejmowane działania restrukturyzacyjne w górnictwie węgla kamiennego 
oraz w górnictwie rud metali w Polsce. Miejmy nadzieję, że wizja przedstawiona przez 
polityka polskiego pochodzenia Michela Poniatowskiego w raporcie przedstawionym na 
forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w 1985 roku, „Europa jest skazana na 
powolny, elegancki ale nieuchronny upadek, któremu towarzyszyć będzie przemieszczanie 
się punktu ciężkości świata z rejonu Atlantyku w rejon Pacyfiku" dotyczy dalekiej przyszłości. 

Przekazano 23 stycznia 1997 r. 
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Mining decline in European Union — is it scenario for Poland? 

Abstract 
The paper deais with situation of m i n i n g industry in the Europę and in the European 

U n i o n countries against a background of mining industry situation ail over the world. There 
were pointed out factors that constrain mining industry development in the Europę and threats 
for mining industry in Poland. 
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Prowadzić czy nie górniczą eksploatację złoż, gdy powierzchnia 
wymaga ochrony? 

Słowa kluczowe 

Minimalizacja kosztów eksploatacji górniczej-prognozowanie kosztów szkód górniczych 

Streszczenie 

Omówiono istotę problemu sygnalizowanego tytułem wykładu. Wskazano na mini-
malizację kosztu nieuchronnej kolizji między górniczą eksploatacją złoża a stanem 
terenów podbieranycłi, jako na właściwe kryterium decyzji o sposobie eksploatacji złóż 
pod zagospodarowanymi terenami. Scharakteryzowano system MKK, funkcjonujący we-
dług tego kryterium. Omówiono wyniki badań zrealizowanych w GIG nad metodą 
prognozowania kosztu szkód górniczych oraz nad metodą określania kosztu wybierania 
pokładów z zawałem stropu bądź z podsadzką hydrauliczną. Podsumowano i sformułowano 
wnioski wykładu. 
1. Istota problemu 

Można spotkać się z poglądem, że odpowiedź na prowokacyjne pytanie sformułowane 
w tytule wykładu jest prosta i powinna brzmieć: „Tak! Eksploatować, jeżeli się to opłacał 
Jeżeli nie — wówczas złoże należy zaniechać". Wystarczy więc sprawdzić jaka jest 
zyskowność rozpatrywanej eksploatacji. Jeżeli różnica między ceną sprzedaży (Cs, zł/t) 
i jednostkowym kosztem produkcji (kp, zł/t) po powiększeniu go o spodziewany jednostkowy 
koszt szkód na powierzchni (kc, zł/t) zapewnia zysk (z, zł/t), wówczas eksploatacja pod 
zagospodarowanymi terenami jest uzasadniona. 

- (^p + ^c) = czym z > O (1) 

Jeżeli zysk jest dostatecznie duży wówczas rozmiar szkód nie ma istotnego znaczenia. 
Nawet bardzo duże szkody nie powinny być w takiej sytuacji przeszkodą w eksploatacji 
złoża, gdyż jedynie pomniejszają zysk, który nadal może być wystarczająco duży. 

Zresztą — dodaje rzecznik omawianego poglądu — szkody górnicze wywołane eksploatacją 
węgla kamiennego nie są duże, np, w latach 1994 i 1995 średnie obciążenie tony węgla wynosiło 
odpowiednio 1,33 i 1,50 zł/t, co stanowiło tylko 1,74 i 1,61% całkowitego kosztu produkcji; 
w okresie pierwszych 8 miesięcy 1996 r. koszt szkód wyniósł 1,59 zł/t, tj. 1,46% kosztu 

Sesja — Perspektywy górnictwa 37 



Underground Exploitation School '97 

całkowitego. Czy kosztem o tak małej skali w ogóle warto się zajmować? Otóż taki pozornie 
„bardzo rynkowy" pogląd jest mylący lub wręcz opaczny. 

Przede wszystkim nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wskaźnika, w którym 
nakłady na usuwanie szkód są rozkładane na wszystkie wyprodukowane tony — zarówno 
te, których wydobycie wywołało określone szkody, jak i te, które nie miały z tymi szkodami 
nic wspólnego. Szkody górnicze nabierają innego wymiaru, gdy odnosi się je do tego 
wydobycia, które jest „odpowiedzialne" za ich powstanie. Dzieląc koszt, który w latach 
1971 —1995 poniosły kopalnie Kleofas, Katowice i Wujek za pokrycie szkód wywołanych 
w śródmieściu Katowic (404,48 min zł, po zwaloiyzowaniu na rok 1996) — przez wydobycie 
uzyskane w tym czasie z pokładów zalegających pod śródmieściem (40,84 min t) — 
uzyskuje się koszt jednostkowy 9,90 zł/t. W stosunku do podanego wyżej średniego kosztu 
(w skali wszystkich kopalń) za osiem miesięcy 1996 r. jest to obciążenie sześciokrotnie 
wyższe (mimo stosowania podsadzki hydraulicznej). A występują przecież sytuacje, w których 
obciążenie przeliczone na wydobycie wywołujące szkody jest wielokrotnie wyższe i wyraża 
się w dziesiątkach zł/t. 

Ponadto trzeba pamiętać, że od 1994 roku możliwość i sposób eksploatacji złóż reguluje 
nie tylko „Prawo geologiczne i górnicze" (ustawa z 4.02.1994 r.), ale również nowa „Ustawa 
0 zagospodarowaniu przestrzennym" (7.07.94). Samorząd terytorialny uzyskał rozległe prawa 
do współdecydowania o zakresie i sposobie eksploatacji górniczej, która wchodzi w kolizję 
z zagospodarowaniem terenów pozostających w gestii gminy. Praw indywidualnych obywateli 
1 podmiotów gospodarczych zasiedlających tereny naruszane eksploatacją bronią obydwie 
ustawy. Górnictwo nie może więc prowadzić swej działalności biorąc pod uwagę wyłącznie 
kryterium kosztu szkód i zysku! Szkody górnicze to także uciążliwości i zagrożenia, którym 
są poddawani wszyscy mieszkańcy terenów naruszanych eksploatacją. Ich interesy, prawa 
osobiste i wrażliwość nie mogą być ignorowane bez względu na to, czy prowadzona 
eksploatacja przynosi zysk czy nie. 

Dotychczasowy rozwój badań — sięgający lat pięćdziesiątych — prowadzi do jedno-
znacznego wniosku, że integrację interesów górnictwa z interesami podmiotów funkcjonu-
jących na podbieranych terenach najskuteczniej może zabezpieczyć system minimalizujący 
koszt kolizji występującej między nimi. Odpowiedz na pytanie postawione w tytule wykładu 
powinna więc brzmieć: „Tak! Eksploatować, ale w taki sposób, aby minimalizować koszt 
kolizji między górniczą eksploatacją złoża a interesem podmiotów gospodarczych i miesz-
kańców użytkujących podbierane tereny". 

Wszystko wskazuje na to, że chociaż także w tej odpowiedzi występuje kryterium 
ekonomiczne, jednak w postulowanym optymalizacyjnym ujęciu kryterium to uwzględnia 
również bardzo istotne społeczne aspekty ochrony zagospodarowanych terenów i interesów 
ich użytkowników przed szkodami górniczymi. Natomiast ostateczna decyzja w sprawie 
eksploatacji złoża pod rozpatrywanymi zagospodarowanymi terenami musi być rzeczywiście 
podejmowana przy uwzględnieniu kryterium zysku, ale w zupełnie innej procedurze decyzyjnej 
i w znacznie szerszym kontekście funkcjonowania całej gałęzi górnictwa, a niekiedy nawet 
całej gospodarki regionu i kraju. 

Tak więc przywołane na wstępie poglądy anonimowego „neofity" gospodarki rynkowej 
posłużyły wyjaśnieniu istoty problemu i ułatwiły identyfikację miejsca tego problemu 
w decyzyjnej strukturze górnictwa. 
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Otóż problem polega na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki specjalistycznego, 
skomputeryzowanego systemu monitorowania i optymalizacji działań podejmowanych 
zarówno przez kopalnie prowadzące eksploatację górniczą, jak też przez samorządy 
i podmioty, funkcjonujące na podbieranych terenach; system powinien przy tym 
funkcjonować według kryterium minimalizacji kosztów kolizji występującej nieuchronnie 
między wskazanymi partnerami działalności gospodarczej. 

a 
I Nakłady 

Stopień zabezpieczenia obiektu 

1000--

4 5 6 7 8 9 
Odkiztakcnia poziome, mn/m 

Rys. 1. Współzależność między nakładami ponoszonymi w kopalniach na ocłironę powierzchni (głównie 
nakładami na posadzkę hydrauliczną) a kosztem zabezpieczeń stosowanych na powierzchni oraz koszt 

wypadkowy z widocznym minimum 
bilans kosztów opracowany w 1965 r. dla hipotycznego osiedla [2 

— w budownictwie, SG — sumaryczny przyrost kosztów [3 
a — wykres ideowy z roku 1958 [1 

SK — przyrost kosztów w kopalni, SB 
Fig. I. Correlation between expenditures spent in mines for surface protection (mainly by expenses for 

hydraulic filling) and cost of protection used on the surface — followed by a resulting cost with an apparent 
minimum 

a — schematic chart drawn in 1956 [1]; b — cost balance developed in 1965 for a hypothetical housing 
area [2]; SK — increase cost in a mine, SB — in the construction, SG — total cost increase [3] 
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Problem oczywiście nie jest nowy. Dość wyraźnie był sygnalizowany już w latach 1958 
i 1965, co ilustruje rysunek 1. W owym czasie nie było jednak warunków i niezbędnej motywacji 
decydentów do zorganizowania prac nad kreowaniem postulowanego systemu. Także pierwsze 
lata transformacji rynkowej zostały w tym aspekcie stracone. Dopiero w 1995 roku, na konferencji 
zorganizowanej w Szczyrku przez Główny Instytut Górnictwa, idea opracowania postulowanego 
systemu została ponownie podjęta i zarysowana w nawiązaniu do aktualnycłi warunków gospo-
darki rynkowej oraz nowych ustawowych regulacji [9]. W szczególności sformułowano ogólne 
wymagania funkcjonalne stawiane przed systemem oraz wskazano na 5 zagregowanych kroków 
algorytmu postulowanego systemu. 

W roku 1996 został zrealizowany kolejny etap badań. W pracach statutowych GIG podjęto 
próbę opracowania metody okieślania kosztu wybierania pokładów węgla z zawałem stropu bądź 
z podsadzką oraz metody prognozowania kosztu usuwania szkód górniczych [11]. Ponadto w IV 
kwartale tego roku podjęto realizację półrocznego zadania badawczego, w którym mają być 
opracowane założenia funkcjonalne i podstawowy algorytm omawianego systemu [12 . 

W dalszym ciągu wykładu zostaną przedstawione niektóre wyniki dotychczasowych prac 
nad postulowanym systemem. Dla uproszczenia będzie używana nazwa: system minimalizacji 
kosztu kolizji występującej między górniczą eksploatacją złoża a stanem terenów 
podbieranycłi, albo jej skrót system MKK. 

2. Sposób funkcjonowania postulowanego systemu MKK 

Zgodnie z wynikami dotychczasowych prac, postulowany system powinien funkcjonować 
w trzech płaszczyznach: 

— ako system ewidencyjny, monitorujący nadążnie stan zagospodarowania powierzchni 
oraz stan deformacji powierzchni i szkód górniczych, w powiązaniu z ruchem frontów 
eksploatacyjnych i natężeniem wydobycia pod zagospodarowanymi terenami, 

— ako system analityczny, w którym mogą być rozpatrywane warianty działań 
w zakresie zagospodarowania powierzchni i sposobów jej zabezpieczenia przed szkodami; 
także warianty działań podejmowanych na dole kopalń, w tym zwłaszcza warianty wybierania 
pokładów z zastosowaniem bądź zawału, bądź podsadzki o różnej skali ściśliwości, 

— wreszcie jako system, w którym na podstawie monitoringu i analizy zostają przy-
gotowane decyzyjne podstawy dla optymalizacji działań realizowanych tak przez kopalnie, 
jak przez samorząd i podmioty zagospodarowujące powierzchnię — w oparciu o kryterium 
minimalizacji kosztu kolizji między tymi działaniami. 

Algorytm systemu MKK w jego części decyzyjnej opiera się na zasadzie bilansu. 
Profesor Bolesław Krupiński wprowadził tę zasadę do oceny opłacalności eksploatacji 
filarów ochronnych, swym pionierskim zastosowaniem przygotowującym eksploatację pod 
miastem Bytom [IJ. Warto podkreślić, że późniejsze zdewastowanie Bytomia eksploatacją 
zawałową nie miało nic wspólnego z decyzją przygotowaną przez Profesora, który prze-
widywał eksploatację z pełną małościśliwą podsadzką hydrauliczną. 

Szczegóły bilansowego rachunku optymalizacyjnego, przewidzianego do zastosowania 
w systemie MKK, jeszcze nie zostały opracowane. Mimo że podstawowe elementy, które 
w tego rodzaju optymalizacji muszą wystąpić są już od dawna znane — ustalenie 
szczegółowych procedur postępowania i potrzebnych miar stwarza wiele trudności. Zgodnie 
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Z rysunkiem 1, z jednej strony mają być brane pod uwagę szkody górnicze na powierzchni, 
których wielkość zależy od inżynierskiego (budowlanego) zabezpieczenia obiektów, a usu-
nięcie obciąża górnictwo z mocy ustawy — z drugiej zaś mają byc im przeciwstawiane 
nakłady ponoszone przez górnictwo na zmniejszenie deformacji powierzchni. 

Cały rachunek, aby był skuteczny, musi sięgać w obszar prognozy! Przy tym 
prognoza powinna obejmować zarówno najbardziej racjonalne warianty inżynierskiego 
zabezpieczenia obiektów powierzchniowych przed ewentualnymi deformacjami, jak też 
warianty górniczych środków, którymi dysponują kopalnie, aby zmniejszyć nieuchronne 
deformacje powierzchni. 

W teorii i w praktyce górniczej eksploatacji złóż zostały już rozwinięte względnie 
precyzyjne metody identyfikacji i przewidywania deformacji powierzchni naruszanej 
wybieraniem pokładów. Precyzja prognozy zmniejsza się, gdy eksploatacja jest prowadzona 
w złożach wielopokładowych wybieranych w długich okresach czasu, gdy występuje 
zjawisko tąpań i wstrząsów, gdy fronty eksploatacyjne poruszają się z ekstremalnymi 
prędkościami itd. Na ogół można jednak przyjąć, że metody przewidywania poszcze-
gólnych mierników deformacji terenu podbieranego górniczą eksploatacją są rozpoznane 
przez klasyków tej problematyki (W. Budryk, St, Knothe, T. Kochański, J. Litwiniszyn 
i in.) i dość dobrze opanowane, przy tym stosunkowo najlepiej w zakresie osiadania 
i nachylenia terenu; znacznie słabiej — krzywizn i najgorzej w zakresie odkształceń 
poziomych (rozciągania i ściskania), których wartość zależy od stosowanej „bazy po-
miarowej 

Mniej rozpoznane i trudniejsze do przewidywania są relacje występujące między po-
szczególnymi miernikami deformacji terenu a uszkodzeniem obiektów poddanych tym 
deformacjom. Osiągnięcie miarodajnych prognoz w tym obszarze jest uzależnione od 
trafnOvści kojarzenia informacji o przewidywanych deformacjach terenu z informacjami 
identyfikującymi odporność obiektu na te deformacje. Prognozę komplikuje zarówno róż-
norodność rodzajów obiektów, które występują na podbieranych terenach — np. monumentalne 
budowle, infrastruktura komunikacyjna, rzeki i cieki, użytki rolne i leśne — jak też 
skomplikowany mechanizm reagowania poszczególnych obiektów na deformacje. Trafność 
prognoz w tym obszarze jest uzależniona od skuteczności włączenia do analizy górniczej 
również wiedzy z różnych obszarów budownictwa, rolnictwa, inżynierii lądowej i wodnej, 
leśnictwa i innych. 

Najmniej rozpoznane i bodaj najtrudniejsze do przewidywania są ekonomiczne 
skutki górniczej eksploatacji złóż pod zagospodarowanymi terenami. Ten rodzaj prognoz 
wymaga włączenia do wskazanych wyżej zakresów wiedzy również ekonomii. Przy tym 
ma to być nie teoria, ale zupełnie praktyczna wiedza ekonomiczna z zakresu górnictwa, 
budownictwa i wszystkich pozostałych branż występujących w kolizji między górniczą 
eksploatacją złóż a ochroną podbieranych terenów. 

Oczywiście w nauce trudności są po to, aby je pokonywać. Na pewno takie 
możliwości są — trzeba tylko je znaleźć. W następnych punktach wykładu zostaną 
omówione dwie analizy zrealizowane w zadaniu [11], w celu wyjaśnienia możliwości 
i znalezienia sposobu prognozowania dwóch istotnych składników rachunku optymali-
zacyjnego przewidywanego w systemie MKK. Warto przyjrzeć się ważniejszym wynikom 
tych analiz. 
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3. Prognozowanie kosztu usuwania szkód górniczych 

Przeprowadzone rozeznanie miało wyjaśnić, czy na podstawie analizy zaszłości aktualnie 
ewidencjonowanych w kopalniacli węgla kamiennego w zakresie kosztu usuwania i profi-
laktyki szkód górniczych da się określić zależności lub wskaźniki umożliwiające metodyczne 
wyznaczanie tych kosztów dla potrzeb prognostycznej oceny ekonomicznych skutków 
eksploatacji prowadzonej pod zagospodarowanymi terenami. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że wśród zaszłości aktualnie ewidencjonowanych nie 
jest określane rzeczywiste obciążenie kosztem szkód górniczych tego węgla, który te szkody 
wywołał (zł/t). Jest, owszem, ewidencjonowany koszt usuwania szkód górniczych ponoszony 
przez daną kopalnię (zł), można więc obliczyć średnie obciążenie tony produkcji kosztami 
szkód górniczych — jednak, jak podkreślano, wskaźnik ten nie jest miarodajny, zwłaszcza 
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Rys. 2. Hipotetyczny rozkład kosztów usuwania szkód górniczych przy założeniu wzajemnego oddziaływania 
w relacji iloczynu — z jednej strony deformacji terenu, z drugiej zaś odporności obiektów 

Fig. 2. Hypothetica! distribution of cost of mining damage liquidation while assuming mutual interaction 
in a niultiplication pattern — area defomiation on one hand, facility resistance on anotłier 
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Rys. 3. Średni, jednostkowy kos/.l szkód górniczych (km) w grupie obiektów 8a/k — obejmujący 

zabezpieczenie profilaktyczne budynków mieszkalnych (jedn. miary m^ ) — w układzie: kategoria 
wpływów—kategoria odporności. Dane z KHW, za lata 1993—1994 

Fig. 3. Average mining damage cost per unit (km) in site group 8a/k — including preventive protection of 
housing bujldings (measurement unit — m^) — a following pattern: influence category—resistance category. 

Data collected by KHW (Katowice Coal Holding) for a period 1993—1994 

w metodzie prognozowania. W tej sytuacji w omawianej analizie w ogóle zrezygnowano 
z rozpatrywania kosztu szkód górniczych w odniesieniu do wydobycia (zł/t). Rozpoznanie 
przeprowadzono biorąc pod uwagę jedynie wartość szkód w określonym czasie (zł). 

Rozpatrzono 782 obiekty w trzech płaszczyznach: 
—- płaszczyzna A — rodzaj obiektu; wyróżniono 14 grup obiektów, a po uwzględnieniu 

zróżnicowania jednostek miary oraz grup zbiorczych (zb) — 24 grupy obiektów; ich 
specyfikację podano w tabeli 1; 

— płaszczyzna B — kategoria odporności obiektu, według znanej skali od 1 do 4; 
zaliczenie obiektów do poszczególnych kategorii nastąpiło w trybie inwentaryzacji przepro-
wadzonej przed rozpoczęciem górniczej eksploatacji pokładów; 

— płaszczyzna C — kategoria wpływów — szkód górniczych, według znanej skali od 
I do IV; określenie kategorii wpływów jest dokonywane przez kopalniane służby geologi-
czno-miernicze na podstawie pomiarów deformacji terenu. 
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Tabela 1. Zestawienie łącznej wartości mierników, które w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. zgromadzono dla 
Table I. Comparison of total values of measures collected by Katowice Coal Holding S.A. for an indicated groups 

Grupa obiektów Mierniki 

Symbol nazwa jedn. miary Kc % 

ia/k budynki mieszkalne, jednorodzinne ni ' 175 023,88 19,21 

la/m budynki mieszkalne, jednorodzinne mieszk. 181 333,95 19,90 

la (zb) budynki mieszkalne, jednorodzinne obiekt 356 357,80 39,11 

Ib/k budynki mieszkalne, wielorodzinne m ' 105 472,00 11,58 

Ib/m budynki mieszkalne, wielorodzinne mieszk. 449 280,29 49,31 

Ib (zb) budynki mieszkalne, wielorodzinne obiekt 554 752,29 60,89 

1 (zb) budynki mieszkalne obiekt 911 110,12 100,0 

Rok 1995 S 911 110,12 100% 

2a administracyjne obiekty użyt. publ. m^ 5 891053,18 12,25 

2b sakralne obiekty użyteczności publ. m^ 2 389 396,65 4,97 

2 (zb) obiekty użyteczności publicznej m^ 8 280 449,83 17,21 

3 (km) obiekty kolejowe PKP i górnicze km 8 274 126,69 17,20 

3 obiekty kolejowe PKP i górnicze obiekt 10 000 701,60 20,79 

4 naprawa koryta rzeki Rawy km 13 114,41 0,03 

5 odwodnienie zalewisk ha 2 513 321,41 5,22 

6 infrastruktura techniczna km 3 279 713,81 6,82 

7 drogi, ulice, mosty i wiadukty km 7 100 047,99 14,76 

8 a/k zabezpieczenie profil, bud. mieszk. 1 718 262,69 3,57 

8a/m zabezpieczenie profil, bud. mieszk. mieszk. 2 003 561,01 4,17 

8a (zb) zabezpieczenie profil, bud. mieszk. obiekt 3 721 823,71 7,74 

8b zabezp. profil, infrastruktury społ. ni^ 960 775,87 2,00 

8c zabezp. profil, infrastruktury techn. obiekt 1 568 202,81 3.26 

8 (zb) zabezpieczenie profilaktyczne obiekt 6 528 075,39 13,57 

9 odszkodowania za grunty i plony ha 675 344,05 1,40 

Lata 1993, !994, 1995 I 48 104 142,41 100% 

(zb) szkody górnicze — łącznie obiekt 49 015 252,50 

44 Sesja — Perspektywy górnictwa 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

wyróżnionych grup obiektów w aspekcie prognozowania kosztu szkód górniczych 
of siies in aspecl of forecasting thc cosl of mining damage 

Mierniki 

io % k. a,, im ĵ min 

32 38,10 5 469,50 97 21 005 8,33 24 104,00 651,23 

27 32,14 6 716,07 63 32 5 666,69 17 553,31 203,66 

59 70,24 6 039,96 80 — 24 104,00 203.66 

6 7,14 17 578,67 89 5 240 20,13 39 234,00 3 152,00 

19 22,62 23 646,33 77 158 2 843,55 75 910,00 2 909,00 

25 29,76 22 190,09 79 • 75 910,00 2 909,00 

84 100,0 10 846,55 i l 7 75 910,00 203,66 

84 łOO% i 0 846,55 117 75 9I0,(X) 203.66 

75 10,74 78 547,38 176 1 317 920 4,47 826 535,00 279,84 

14 2,00 170 671,19 153 257 780 9.27 935 418,65 3 822,00 

89 12,75 93 038,76 177 1 575 700 5,26 935 418,65 279,84 

29 4,15 285 314,71 140 43,2 191 530,71 1 817 980,00 6 934,09 

47 6,73 212 780,88 157 I 817 980,00 484,60 

3 0,43 4 371,47 69 7,46 1 759,14 7 312,26 1 275,30 

17 2,44 147 842,44 112 150,63 16 685,40 652 800,56 11 989,00 

49 7,02 66 932,93 147 20,86 157 255,17 395 899,00 981,75 

53 7,59 133 963,17 379 2 094 339 066,28 3 566 565,00 I 781,74 

172 24,64 9 989,90 488 121 831 14,10 
' 

637 650,00 701,15 

95 13,61 21 090,12 328 544 3 683,02 555 370,25 559,00 

267 38,25 13 939,41 409 637 650,00 559,00 

22 3,15 43 671,63 185 131 880 7,29 347 423,32 804,37 

15 2,15 104 546,85 171 659 486,00 413,00 

313 44,84 20 856,47 345 659 486,00 208,00 

86 12,32 7 852,84 385 272,58 2 477,62 209 218,00 70,12 

698 100% 68 917,11 • 346 3 566 565 70,12 

782 62 679,35 360 3 566 565,00 70,12 . 
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Dla zbiorów obserwacji charakteryzujących poszczególne grupy obiektów 
(tj, w płaszczyźnie A) wyznaczano wartość ośmiu charakteryzujących je miar: 

Kc 

io 

ko 

<^0 
1 in 

koszt całkowity szkód [zł 
liczba obiektów naprawionych [sztuki], 
średni koszt szkód w obiekcie [zł/ob 
odchylenie standardowe względne od średniego kosztu ko w zbiorze [% 
ilość jednostek miary obiektów naprawionych [m ] [szt.] [mieszkania] [km] [ha 

k 
K 

m 
max 

3t r zł/mieszk.] [zł/km] [zł/ha], 

K mm 

- Średni koszt szkód [zł/m 
- koszt maksymalny szkód w zbiorze [zł 
- koszt minimalny szkód w zbiorze [zł . 

W tabeli 1 podano wartość tych miar dla 24 rozpoznawanych rodzajów (grup) obiektów. 
Dla kosztu całkowitego szkód (K .̂) oraz dla liczby obiektów (io) podano ich procentowy 
udział w odnośnych pozycjach zbiorczych. 

Wartość szkód w grupie obiektów każdego rodzaju rozpatrzono w układzie dwóch 
dalszych płaszczyzn (B, C). Opracowany dla potrzeb tej analizy specyficzny układ ilustruje 
tabela 2. Składa się ona z 16 pól wyznaczonych kategorią odporności obiektu oraz kategorią 
wpływów; ponadto obejmuje osiem pól ujmujących odpowiednio łączne wartości miar dla 
każdej z tych kategorii (płaszczyzn) oraz jedno pole, w którym ujęto łączne miary 
charakteryzujące cały zbiór. Przykład podany w tabeli 2 dotyczy administracyjnych obiektów 
użyteczności publicznej. Został wybrany losowo ze zbioru 24 tablic o bardzo zróżnicowanej 
charakterystyce. 

Wyniki analizy zrealizowanej za pomocą omówionych tablic zinterpretowano za pomocą 
przybliżonego hipotetycznego modelu rozkładu kosztów usuwania szkód górniczych przed-
stawionego na rysunku 2. Model opracowano przy założeniu, że kategoria odporności 
obiektów oraz kategoria wpływów oddziałują na wielkość szkód w relacjach iloczynu. 
Założenie to oznacza, że im wyższa jest kategoria wpływów (lub inaczej — im większe 
są deformacje terenu) i im wyższa kategoria odporności (tj. im większe dopuszczamy 
odkształcenia obiektu) — tym można się spodziewać większych szkód i większych kosztów 
ich usuwania. 

Wyniki omówionych badań i konfrontacji sporządzonych tabel z modelem, mimo 
że były przeprowadzone na dość dużym zbiorze obserwacji, nie ujawniły występowania 
na tyle wyraźnych prawidłowości w kształtowaniu się kosztów usuwania szkód górniczych 
— w układach analitycznych płaszczyzn A, B, C — aby prawidłowości te mogły być 
wykorzystane w metodzie prognozowania kosztu szkód w postulowanym wyżej systemie 
optymalizacyjnym. Ilustruje to rysunek 3, na którym podano badaną zależność dla średniego, 
jednostkowego kosztu profilaktycznego zabezpieczenia budynków mieszkalnych (grupa 8a/k). 
Mimo iż był to zbiór najliczniejszy spośród badanych — ujawniona zależność kosztu 
(zł/m ) od kategorii wpływów i kategorii odporności nie jest na tyle przekonująca, aby 
mogła być wykorzystywana w procedurze prognozowania. Rozproszenie zbiorów, chara-
kteryzowane względnym odchyleniem standardowym od średniej (Go) — jest przeważnie 
duże lub bardzo duże (63 do 488 % — patrz tab. I). Również gdy się rozpatruje uproszczony 
ukłć\d analityczny z pominięciem bądź kategorii obiektu (płaszczyzna B), bądź kategorii 
wpływów (płaszczyzna C) — mierniki jednostkowej wartości szkód: ko, kn> charakteryzują 
się dużą przypadkowością. 
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kategoria wpływów Tabela 2. Zbiorcza analiza kosztu szkód górniczych w układzie: kategoria odporności — 
Grupa 2a — administracyjne obiekty użyteczności publicznej (jedn. miary 

Table 2. Joint analysis of mining damage costs in a following layout: resistance category — influence catego-
ry, Group 2A — administration public utilily sites (unit of measure: m") 

Kategoria odporności 
obiektu 

Kategoria wpływów szkód Łącznie Kategoria odporności 
obiektu 0 I 11 III IV 

Łącznie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 

Kc2a 15 177,83 367 862,98 2 100750,20 145 346,00 0 2 629 136,99 

0 

io2a 3 4 11 2 0 20 

0 k(i2a 5 059,28 91 965,75 190 977,29 72 673,00 0 131 456,85 0 
34 131 141 118 0 164 

0 

im2a 12 350 66 100 629 000 M 160 0 718610 

0 

km 2 a 0,12 0,56 3,34 13,02 0 3,66 

0 

vrmax 6 621,79 272 768,68 826 535,00 133 396,00 0 826 535,00 

0 

l/min 3 190,56 27 435,01 12 344,00 11 950,00 0 3 190,56 

! 

Kc2a 0 720 479,29 609 794,00 0 0 1 330 273,29 

! 
i 1)2 a 0 9 11 0 0 20 

! 
ko2a 0 80 053,25 55 435,82 0 0 66 513,66 

! 

<yi)2a 0 93 107 0 0 99 

! 

• 

lm2;i 0 120 700 141 100 0 0 261 800 

! 

km 2 a 0 5,97 4,32 0 0 5,08 

! 

0 230 053,18 174 772,00 0 0 230 053,18 

! 

l/min 0 6 347,96 2 466,00 0 0 2 466,00 

2 

Kc2a 0 6 889,07 214 122,93 177 676,00 0 398 688,00 

2 
io2a 0 1 5 3 0 9 

2 
k()2a 0 6 889,07 42 824,59 59 225,33 0 44 298,67 

2 

0 0 69 59 0 71 

2 

lm2a 0 4 200 37 800 19 900 0 61 900 

2 

km 2 u 0 1,64 5,66 8,93 0 6,44 

2 

Łrma* 0 6 889,07 88 506,00 99 295,a) 0 99 295,00 

2 

tarnin 0 6 889,07 13 863,93 33 973,00 0 6 889,07 

3 

Kc2a 1 680,27 193 841,00 111 679,00 1 146 247,30 0 1 453 447,57 

3 
ia2a 1 3 5 16 0 25 

3 
I 680,27 64 613,67 22 335,80 71 640,46 0 58 137,90 

3 

<yo2a 0 73 70 212 0 212 

3 

•m2a ! 500 43 000 46 700 175410 0 266 610 

3 

km 2 u M 2 4,51 2,39 6,53 0 5,45 

3 

vmax 1 680,27 118 446,00 39 372,00 490 253,66 0 490 253,66 

3 

trmin N-2a 1 680,27 32 275,00 3 840,00 279,84 0 279,84 
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Tabela 2 cd. 
Table 2 cont. 

l 2 3 4 5 6 7 8 

Ki;2a 0 0 0 79 507,33 0 79 507.33 

iił2;i 0 0 0 1 0 I 

4 ko2a 0 0 0 79 507,33 0 79 507,33 

0 0 0 0 0 0 
• 

lm2a 0 0 0 9 000 0 9 000 

kmZii 0 0 0 8,83 0 8,83 

0 0 0 79 507,33 0 79 507,33 
IX min K2H 0 0 0 79 507,33 0 79 507,33 

Kc2a 16 858,10 1 289 072,34 3 036 346,10 1 548 776,63 0 5 891 053,18 

Łącznie 
io2a 4 17 32 22 0 75 

Łącznie 
ko2a 4 214,53 75 827,78 94 885,82 70 398,94 0 78 547,38 

ai2a 52 104 182 185 0 176 

fn"i2a 13 850 234 000 854 600 215 470 0 1 317 920 

km2a 1,22 5,5! 3,55 7 J 9 0 4,47 
f/̂ max 6 621,79 272 768,68 826 535,00 490 253,66 0 826 535,00 
T̂ min ^2a I 680,27 6 347,96 2 466,00 279,84 0 279,84 

Przeprowadzone rozpoznanie wskazuje więc, że przy aktualnej dostępności i charakte-
rystyce danych źródłowych ewidencjonowanych w kopalniach szanse oparcia metody pro-
gnozowania kosztu szkód górniczych na empirycznych zależnościach, które dałoby się 
określić w układzie: rodzaj obiektu—kategoria odporności—kategoria wjrfywów są nikłe, 
jeżeli nie żadne. W rzeczywistości liczba czynników współdecydujących o rozmiarach 
kosztu usuwania szkód górniczych znacznie przekracza możliwości aktualnie funkcjonującego 
systemu ewidencji, analizy i rozpoznania relacji występujących między górniczą eksploatacją 
złóż a jej skutkami na powierzchni w postaci kosztu szkód. 

W tej sytuacji, należy zrezygnować z metody prognozowania kosztu usuwania szkód 
górniczych opartej na dużych zbiorach danych statystycznych grupujących z konieczności 
różne obiekty zlokalizowane na różnych terenach. Metodę należy oprzeć na precyzyjnych 
obserwacjach deformacji terenu oraz na dokładnej — nadążnej — ewidencji reakcji 
poszczególnych obiektów naruszanych na tym terenie deformacjami; także na ewidencji 
szkód usuwanych w naruszanych obiektach. 

Zasadniczą ideą metody powinno być gromadzenie i komputerowe ewidencjonowanie 
lokalnych doświadczeń oraz ich wykorzystywanie w samodoskonalącym się systemie 
funkcjonującym na podstawie niekoniecznie dużych, ale precyzyjnych zbiorów informacji. 
Zbiory te dzięki zarejestrowanej historii obiektów (z czasem coraz dłuższej) oraz dzięki 
szczegółom wykraczającym poza określenie kategorii odporności — np. opisującym rodzaj 
konstrukcji, rodzaj fundamentów i stropów, wiek obiektu itd. — powinny umożliwiać 
opracowywanie przez ekspertów (rzeczoznawców) wiarygodnych prognoz zarówno roz-
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miarów, jak kosztu szkód dla poszczególnych stadiów eksploatacji złoża oraz wariantów 
górniczego zabezpieczenia powierzctini i związanycłi z tym wariantów spodziewanych 
deformacji terenu. 

4. Prognozowanie kosztu podsadzki hydraulicznej 

Kosztu stosowania podsadzki hydraulicznej — zarówno rzeczywiście ponoszonego, jak 
prognozowanego — nic da się wyznaczyć nie biorąc pod uwagę kosztu alternatywnego 
sposobu kierowania stropem. Strop wybieranego pokładu (tak jak każdego złoża o dowolnej 
strukturze geologicznej) musi byc kierowany, a więc podsadzka hydrauliczna musi mieć 
technologię konkurencyjną, do której można odnosić ocenę. Najpowszechniej przyjęte 
odniesienie stanowi technologia zawałowa, wprawdzie dewastująca swe otoczenie, ale 
uznawana za najtańszą. 

Na pytanie, ile kosztuje stosowanie podsadzki hydraulicznej — górnicy często od-
powiadają; eksploatacja z podsadzką jest dwa razy droższa od eksploatacji a zawałem. 

Wypowiedzi negujących ten pogląd w oparciu o materiał faktograficzny jest niewiele 
7, 9]. Przekonanie o wysokim koszcie podsadzki jest więc raczej powszechne, ale 

wciąż brakuje bardziej precyzyjnej odpowiedzi na pytanie — jakie są rzeczywiste 
relacje między kosztem stosowania zawału i kosztem podsadzki hydraulicznej. Obecnie 
funkcjonujące w kopalniach systemy analityczno-rozliczeniowe nie dają możliwości bie-
żącego śledzenia tych relacji. Aby je określić — co dla potrzeb prognozowania jest 
nieodzowne — trzeba prowadzić odrębną analizę ukierunkowując ją na dwa rodzaje 
kosztu: 

1) koszt bezpośredni stosowania technologii podsadzki hydraulicznej — obecnie i w per-
spektywie, po jej zmodernizowaniu — w porównaniu z bezpośrednim kosztem technologii 
zawałowej, 

2) koszt pośredni stosowania podsadzki — także odniesiony do wybierania z zawałem 
stropu — występujący w różnych obszarach kopalni i kształtujący się odmiennie dla każdej 
z rozpatrywanych technologii kierowania stropem. 

Ad 1. Do porównania bezpośrednich kosztów wynikających ze stosowania każdej 
z rozpatrywanych technologii kierowania stropem wykorzystano dane ewidencjonowane 
w Centralnym Ośrodku Informatyki na odnośnych pozycjach wykazu stanowisk kosztów. 
Wzięto pod uwagę stanowiska przodkowe, dla zawału: 1300, 1310 i 1510, a dla podsadzki 
hydraulicznej: 1200, 1210 i 1500, na których są grupowane wszystkie koszty robót 
eksploatacyjnych, zarówno robocizna (przy urabianiu, ładowaniu, rabowaniu bądź podsadzaniu 
itd.), jak materiały (drewno, obudowa stalowa, płótno podsadzkowe itd.) oraz energia 
i amortyzacja. Dla eksploatacji z podsadzką hydrauliczną do kosztu robót przodkowych 
dodano koszty grupowane na stanowisku 1800 (roboty na dole poza przodkami: wymiana 
rur, skracanie ciągów, ich czyszczenie itp.) oraz stanowiska 2300 (roboty na powierzchni, 
głównie w podsadzkowni). Warto w tym miejscu wyjaśnić, że objęcie tą analizą całego 
kosztu przodkowego (łącznie z urabianiem, transportem itp.) jest uzasadnione kontowaniem 
kosztu obudowy tzw. ostatecznej ścian z obudową zmechanizowaną — nie na stanowisku 
ujmującym kierowanie stropem (ł500), a na stanowiskach ujmujących roboty eksploatacyjne 
(1200). 
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Wyniki analizy porównawczej przeprowadzonej dla 22 kopalń stosujących podsadzkę 
hydrauliczną w I kwartale 1996 r. przedstawiono w tabeli 3. Wynika z niej, że różnica 
między kosztem przodkowym robót eksploatacyjnych prowadzonych z podsadzką hydrauliczną 
a analogicznym kosztem w eksploatacji zawałowej (kolumna 9) — kształtuje się w po-
szczególnych kopalniach bardzo różnie — od wartości ujemnej -7,46 zł/t do wartości 
dodatniej +51,26 zł/t. Gdy przodkowy koszt podsadzki hydraulicznej zostaje powiększony 
o koszt robót pozaprzodkowych (stanowiska 1800 i 2300), zróżnicowanie to wzrasta jeszcze 
wyraźniej. 

Stwierdzone w kopalniach bardzo zróżnicowane relacje między kosztem eksploatacji z za-
wałem bądź z podsadzką hydrauliczną wskazują, że przejście z eksploatacji z zawałem stropu 
na eksploatację z podsadzką hydrauliczną nie wywołuje w sposób „automatyczny" wzrostu 
kosztów produkcji. Efekt przejścia zależy od warunków naturalnych i górniczych oraz od poziomu 
technicznego i organizacyjnego, na którym stosuje się każdą z technologii. Podsadzka hydrauliczna 
prowadzona w danych warunkach na dobrym poziomie organizacyjnym i technicznym może 
zapewnić niższy koszt produkcji niż zawał. Potwierdza to doświadczenie wielu kopalń, w którym 
najlepsze wyniki produkcyjne i najniższy koszt niejednokrotnie uzyskiwano (i nadal niekiedy 
się uzyskuje) właśnie w ścianach podsadzkowych. 

To spostrzeżenie nie neguje faktu, że w technologii podsadzki hydraulicznej są ponoszone 
koszty, które nie występują w technologii zawałowej. Ilustruje to syntetyczny wykres (rys. 4) 
w kalkulacyjnym układzie kosztów po ich uzupełnieniu o koszty ewidencjonowane na 
stanowiskach: 1750 i 1760 — zbrojenie i wyposażanie ścian, oraz 1780 — usuwanie 
utrudnień eksploatacyjnych. Lewy słupek wykresu określa koszty ponoszone w przodkach 
przy zastosowaniu technologii zawałowej — odpowiednio w pozycji: robocizna materiały, 
energia i amortyzacja oraz razem. Drugi słupek oki'eśIa porównywalne koszty przodkowe 
ponoszone w technologii podsadzki hydraulicznej. Trzeci określa także koszt technologii 
podsadzki hydraulicznej, ale powiększony o koszty pozaprzodkowe na dole i powierzchni 
kopalni. Czwarty czarny słupek — określa różnicę kosztu, który według stosowanego 
systemu kontowania zaszłości daje się przypisać wprost do każdej z rozpatrywanych 
technologii. 

Biorąc pod uwagę, że analiza prezentowana na rysunku 4 została wykonana na danych 
z wszystkich kopalń stosujących podsadzkę hydrauliczną za okres 3 miesięcy 1996 r. 
w których z podsadzką hydrauliczną wydobyto 9,25 min ton węgla — można przyjąć że 
jest ona miarodajna do określenia rozpatrywanego kosztu. Można więc uznać, że w stosunku 
do technologii zawałowej bezpośredni dodatkowy koszt wywołany stosowaniem tech-
nologii podsadzki hydraulicznej wynosi 19,26 zł/t. Największy udział w tym dodatkowym 
koszcie ma robocizna — 8,30 zł/t (43%) i materiały — 9,14 zł/t (47%). W odniesieniu 
do średniego kosztu dołowego analizowanych kopalń, całkowity dodatkowy koszt podsadzki 
hydraulicznej stanowił 25%, a w odniesieniu do całkowitego kosztu produkcji górnictwa 
węgla kamiennego w I kwartale 1996 r. (103,20 zł/t) — wynosił 18,6%. 

Tak więc wspomniany na wstępie pogląd, że stosowanie podsadzki hydraulicznej podwaja 
koszt eksploatacji nie znajduje potwierdzenia w faktach. Z przeprowadzonych badań można by 
wyciągnąć taki wniosek jedynie wówczas, gdyby sam tylko bezpośredni koszt zawału bądź 
podsadzki został przyjęty jako pełny koszt eksploatacji prowadzonej z zastosowaniem tych 
technologii — co byłoby jednak ewidentnym błędem (patrz niżej — Ad,. 2). 

50 Sesja — Perspektywy górnictwa 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

Tabela 3. Analiza porównawcza kosztu i pracochłonności które w 22 kopalniach stosujących podsadzkę hydrauliczną 
obciążały stanowiska kosztów, obejmujące roboty eksploatacyjne w ścianach 

oraz roboty pozaporządkowe (dane za 1 kw. 1996 r.) 
Table 3. Coniparative analysis of costs and labor-consumption charged to cost centers in 22 mines applying hydrau-

iic filling, incliiding exploitation labor in longwalls and beyond mine ends 

Nazwa kopa ni Koszt ednostkowy zł/t wg wybranych stanowisk kosztów Pracochłon-

ność 

dni 
10 ooot 

Nazwa kopa ni 

zawał podsadzka hydrauliczna 

Pracochłon-

ność 

dni 
10 ooot 

Nazwa kopa ni 

roboty porządkowe 

suma 

kol. 3 + 4 1800 2300 I P H 

różnica kolumn Utrzymanie wyrobisk 

Nazwa kopa ni 

1300 i 

1310 

(1510) 

1200 i 

1210 1500 

suma 

kol. 3 + 4 1800 2300 I P H 
5 - 2 8 - 2 1710 do 1719 

Rozbark 17,28 29,30 26,41 55,71 1.14 2.33 59,18 38,43 41,90 4,37 355 

Staszic 14.15 47,73 17.68 65,41 4.65 70,05 51,26 55,90 3,24 158 

Jas-Mos 24,64 34,99 11,93 46,92 5,51 1,93 54,36 22,28 29,72 3,28 134 

Siersza 12,18 34,67 12,26 46,93 5,66 14,41 67,01 34,75 54,83 3,80 268 

Pokój 14,25 26,65 8,03 34,68 4,22 2,40 41,31 20,43 27,06 3,00 115 

ZG Rozal 17,46 26.10 5.75 31,85 0,97 0,42 33,24 14,39 15,78 
1 

1.08 95 

Powstańców Śląskich 30,13 22,67 22,67 0,06 0,05 22.78 - 7 , 4 6 - 7 , 5 3 2,52 310 

Jowisz 18,52 24,74 15,25 39,99 0,62 1,94 42,54 21,47 24,02 1,70 182 

Polska-Wirek 13,13 35,44 10,17 45,61 1,49 1,20 48,30 32,48 35,17 5,15 395 

Kazimierz Juliusz 15,30 32,34 8,57 40,91 2,64 0,53 44,08 25,61 28,78 2,93 284 

Julian 9,10 28,48 11,42 39,90 0,19 0,43 40,52 30,80 31.42 2,30 167 

Jan-Kanty S.A. 14,37 39,90 10,70 50,60 1,21 0,25 52,07 36,23 37,70 1.91 220 

Anda uzja 15,83 19,07 7,75 26,82 2,73 1,25 30,80 10,99 14,97 3,63 212 

Wujek 26.15 22,31 6,25 28,56 0,60 0,98 30,14 2,41 3,99 2,52 151 

Centum 12,47 22,70 13,55' 36.25 2,74 0,64 39,62 23,78 27,15 3,78 257 

Wieczorek 17,81 18,80 9,29 28.09 1,94 1,05 31,09 10,28 13,28 2,98 209 

Mysłowice 28,21 25,90 2,01 27,91 0,61 0,31 28,82 - 0 , 3 0 0,61 7,31 463 

Keotas 25,03 20,51 6,98 27,49 1,36 0,76 29,61 2,46 4,58 2,08 97 

Niwka Modrzejów 14,63 22,31 7.51 29,82 0,67 0,52 31,01 15,19 16,38 6,77 467 

Sosnowiec 0,00 23,65 10.54 34,19 0.88 2.11 37.18 34,19 37,18 4,39 406 

Porąbka K imontów 0,00 25,50 7,98 33,48 0,71 0,35 34,54 33,48 34,54 7,74 703 

Katowice 25,09 14,66 39,75 0,04 0,52 40,31 39,75 40,31 6,17 125 

22 koppalnie 17,97 37,38 19,41 3,70 236 

zawał; PH — podsadzka hydrauliczna 
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Rys. 4. Analiza porównawcza struktury kosztów jednostkowych (zł/t) ponoszonych przez 22 kopalnie 
w robotach zależnych od sposobu kierowania stropem — w eksploatacji z podsadzką hydrauliczną 

i z zawaleni stropu. Dane za I kw. 1996 r. 
Fig. 4. Comparative analysis of cost per unit structure (PLN/t) incurred in 22 mines in their operation, 

depending of roof nianagenient method — in mining with hydraulic fil!ing and roof caving. 
Data for 1 quarter of 1996 
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a) 
Średni , łączny koszt robocizny 7 , 1 9 zł/t 

b) 

Średni , ł ączny koszt mater ia łów 1 2 , 3 0 zł/t 

Inn6 na powierzchni 
0,14 2frt 1,9% 

O&uwanie awarii 

Stawianie obudowy 
2,30 2łrt 32,0% 

Budowa tam 
1,87 zł/t 26,0% 

0,14 zł/t 1,9% 
Chodniki wygrodzęniowe 

0,22 złA 3,1% 
Podsadzkowanie 

0.22 złrt 3,1% 
Odprowadzanie wody 

0,50 2M 7.0% 

Przemieszczanie rur 
0,50 2ł/t 7,0% 

Podsadzanie 
0,58 d f l 8,1% 

Kontrola tras 
0,72 d/t 10,0% 

Drewno l a ^ m 
4.06 zJ 33,0% 

Razem materiał podsadź 
5,41 zł 44.0% 

Pozostałe materiały 
0,25 zł 2.0% 

Woda 
,86 zł 7.0% 

Płótno podsadzł^owe 
0,86 zł 7,0% 

Rys. 5. Średni koszt robocizny (a) i materiałów (b) w tecłinologii podsadzki hydraulicznej w podziale 
na podstawowe składniki (1966 r.) 

Fig. 5. Average cost of labor (a) and materia! (b) in hydraulic filling technology, broken down to basie 
components ( J996 ) 

Aby rozpoznać, jak w dalszej perspektywie może się kształtować bezpośredni koszt 
stosowania podsadzki hydraulicznej — który pod naciskiem gospodarki rynkowej będzie 
musiał się obniżać — na rysunku 5 podano strukturę tego kosztu. Wykresy sporządzono 
na podstawie wyniku badań ankietowych przeprowadzonych w kwietniu 1996 r. w 8 
kopalniach Katowickiego Holdingu Weglowego. Należy podkreślić, że w badaniach tych, 
aby uzyskać informacje o koszcie robocizny zużywanej w poszczególnych robotach technologii 
podsadzki hydraulicznej oraz o poszczególnych pozycjach składających się na koszty 
materiałowe tej technologii — zrezygnowano z wykorzystanej wcześniej, znacząco ziute^ 
growanej ewidencji COIG grupującej koszty na stanowiskach znanego wykazu. Zdecydowano 
się wykorzystać wewnętrzną ewidencję kopalń, prowadzoną przez oddziały i służb\ gosp(>-
darki materiałowej, sięgając wprost do tych pozycji, które formują dodatkowy — w stosunku 
do technologii zawałowej — koszt podsadzki hydraulicznej. Sumaryczny koszt robocizny 
(7,19 zł/t) i materiałów (12,30 zł/t) określony na wykresach (rys. 5) wynosi 19,49 zł/t. 
Jest to wartość niemal dokładnie równa różnicy między bezpośrednim jednostkowych 
kosztem technologii zawałowej i technologii podsadzkowej — wykazanym zupełnie inną 
drogą na rysunku 4 (czarny słupek w pozycji — razem koszt, 19,26 zł/t) — co uzasadnia 
uznanie obydwóch wyników przeprowadzonej analizy za miarodajne. Wprawdzie różnice 
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między odrębnie rozpatrywanym kosztem robocizny i materiałów są większe, ale ze względu 
na odmienne dane źródłowe można je uznać za naturalne. 

Z wykresów wynika jednoznacznie, że największą pozycję w bezpośrednim koszcie 
stosowania podsadzki tiydraulicznej stanowi obudowa drewniana oraz tradycyjne tamy 
budowane z drewna i płótna podsadzkowego. Łączny koszt tycłi pozycji w robociźnie 
(2,30 + 1,87 = 4,17 zł/t) i materiałach (4,06 + 0,86 = 4,92 zł/t) przekracza 9 zł/t. 
Takie są konsekwencje utrzymywania w kopalniach anachronicznej praktyki ustawiania 
w wybranej przestrzeni tzw. obudowy ostatecznej — również w ścianach z obudową 
zmechanizowaną — aby umożliwić wejście do zrobów brygady tamiarzy i zbudowanie 
tradycyjnej tamy podsadzkowej. Gdyby poprzez zastosowanie tam przesuwnych (np. 
tam przeponowych typu ES, opracowanych w GIG w latach 1985—1990 [6, 8], ale 
dotychczas oczekujących na badania weryfikacyjne) wyeliminować wskazane pozycje 
kosztów, wówczas bezpośredni koszt podsadzki hydraulicznej mógłby się obniżyć o około 
7 zł przy założeniu, że koszt tam przeponowych ES, ze względu na ich prostotę, nie 
przekroczy 2 zł/t. 

Na możliwość istotnego obniżenia kosztów podsadzki hydraulicznej wskazuje również 
pozycja: materiał podsadzkowy (5,41 zł/t). Koszt ten wciąż jeszcze jest kształtowany głównie 
ceną piasku dostarczanego przez PMP, ale dalsze zwiększanie udziału materiałów odpadowych 
(głównie kamienia dołowego i odpadów przeróbczych) może go zmniejszyć średnio o około 
3—4 zł/t. Przy tym, im mniejsze wymagania zostają postawione przewidywanej podsadzce 
w zakresie ściśliwości, tym większe może być obniżenie kosztu materiału podsadzkowego. 
Podsadzka, dla której wymagana ściśliwość' zostanie zmniejszona do około 30—45% może 
być wykonywana z samych tylko gruboziarnistych odpadów kopalnianych, a koszt takiego 
materiału (po uwzględnieniu kosztów składowania i ewentualnych opłat ekologicznych) 
może być znikomy lub nawet może być dodatni. 

Oznacza to, że łączne obniżenie kosztu stosowania podsadzki hydraulicznej — w zakresie 
materiałów i robocizny — mogłoby osiągnąć 10—11 zł/t. Różnica między bezpośrednim 
kosztem technologii podsadzki hydraulicznej a kosztem konkurencyjnej technologii zawałowej 
mogłaby więc zmniejszyć się z około 20 zł/t do około 9—10 zł/t. Oznacza to również, 
że aby uzasadnić opłacalność stosowania podsadzki hydraulicznej — jedynie tę kwotę 
trzeba by przeciwstawiać dodatnim efektom jej stosowania na powierzchni i w podziemiach 
kopalń. 

Ad 2. Koszt pośredni stosowania technologii podsadzki — odniesiony do technologii 
zawałowej — nie był dotychczas przedmiotem wyczerpujących badań. Wprawdzie już 
pionierzy podsadzki płynnej zwracali uwagę, że jej pierwsze przemysłowe zastosowanie 
w 1894 r wiąże się z likwidacją podziemnego pożaru na szybie Cieszkowski w kopalni 
Paryż i że podsadzanie wyrobisk zmniejsza zagrożenie robót górniczych tąpaniami [13, 
14], ale pośredni wpływ stosowania tej technologii na obniżenie kosztów bezpieczeństwa 
górniczego w kopalniach nie był określany. Niektóre aspekty pozytywnego wpływu stosowania 
podsadzki hydraulicznej na bezpieczeństwo górnicze i efektywność funkcjonowania kopalń 
były rozpatrywane w latach 1980 [4, 5] i w roku 1992 [7], ale wciąż brakuje w tym 
zakresie systematycznych badań i szczegółowego ujęcia. 

Aby niewątpliwym, bezpośrednim kosztom podsadzki hydraulicznej przeciwstawić jej 
pośredni obniżający wpływ na koszty produkcji należy badaniami objąć przede wszystkim: 
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koszt bezpieczeństwa górniczego, zwłaszcza w zakresie zwalczania zagrożenia tąpa-
niami, pożarami i wydzielaniem metanu, 

— koszt wywołany zmniejszonym wykorzystaniem zasobów występujący w postaci m. 
in. zwiększonycłi nakładów na rozpoznanie i udostępnienie złoża, na rozcięcie złoża oraz 
ewentualnie na roboty przygotowawcze, 

— koszt wywołany utrudnionymi warunkami utrzymania wyrobisk w wyniku zwiększo-
nych ruchów górotworu towarzyszących eksploatacji z zawałem stropu, 

— koszt lokowania na powierzchni odpadów kopalnianych w sytuacji, gdy nie stosuje 
się ich do podsadzki hydraulicznej (uwaga: ta pozycja nie występuje, jeżeli jest uwzględniona 
w cenie odpadowych materiałów podsadzkowych lokowanych w podziemiach kopalń). 

Przy aktualnie obowiązującym systemie ewidencjonowania w kopalniach elementarnych 
zaszłości gospodarczych — wyznaczenie wskazanych kosztów jest trudne. W pracy [7] 
podano przybliżony koszt zwalczania zagrożenia tąpaniami oraz zagrożenia metanem, ale 
bez uwzględnienia wpływu podsadzki na ten koszt. Problem pozostaje więc otwarty 
i oczekuje na badania. Warto podkreślić, że bez rozpoznania pośrednich kosztów związanych 
ze stosowaniem zawału bądź podsadzki proponowana bilansowa metoda okieślania kosztu 
wybierania pokładów z zastosowaniem omawianych technologii będzie tylko w części 
miarodajna. Dopiero po zbilansowaniu bezpośredniego kosztu stosowania technologii pod-
sadzki hydraulicznej z pośrednim (prawdopodobnie z reguły dodatnim) wpływem tej 
technologii na inne koszty produkcji górniczej można uzyskać prawidłowe określenie 
rzeczywistego i prognozowanego kosztu stosowania podsadzki hydraulicznej. Dopiero tak 
określony koszt podsadzki spełnia wymogi obiektywizmu. W dalszych krokach analizy 
optymalizacyjnej może więc być przeciwstawiany ewentualnym kosztom inżynierskiego 
zabezpieczenia obiektów powierzchniowych oraz ewentualnym szkodom górniczym w celu 
minimalizacji kosztu nieuchronnej kolizji między — mówiąc skrótowo — górniczą eksplo-
atacją złóż a zagospodarowaną powierzchnią. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Polskie górnictwo węgla kamiennego, aby utrzymać się na europejskim i krajowym rynku 
węgla, musi do roku 2000 osiągnąć znaczącą (względną) obniżkę swego jednostkowego kosztu 
produkcji. Również w innych gałęziach górnictwa utrzymanie się na rynku surowców staje się 
coraz wyraźniej problemem obniżania kosztu. Zachęca to do szukania szans na obniżanie kosztu 
również w obszarach, które nie zawsze są przedmiotem zainteresowania decydentów i często 
umykają uwadze inżynierów odpowiedzialnych za efektywność działalności kopalń. 

Treścią wykładu było rozpoznanie możliwości obniżania kosztu górniczej eksploatacji 
złóż drogą doboru takich sposobów prowadzenia robót górniczych i takich sposobów 
zabezpieczenia zagospodarowanej powierzchni, aby wypadkowy koszt kolizji występującej 
między działalnością górniczą a niezaburzonym funkcjonowaniem powierzchni był minimalny. 
Znalezienie takiej możliwości jest istotne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również 
społecznych; także ze względu na minimalizację negatywnego oddziaływania górnictwa na 
środowisko. 

Rozpoznanie przeprowadzone w 1996 roku, w Głównym Instytucie Górnictwa, w na-
wiązaniu do wcześniejszych prac z tego zakresu, wykazało celowość opracowania i wdrożenia 
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specjalistycznego systemu komputerowego — nazwanego w skrócie systemem MKK 
umożliwiającego minimalizację kosztu wskazanej kolizji. Rozpoznanie wykazało również, 
że choć opracowanie takiego systemu jest przedsięwzięciem trudnym — główne problemy 
realizacyjne rysują się już wyraźnie, a szansa na przygotowanie i skuteczne funkcjonowanie 
systemu jest duża. 

Wnioski wykładu można ując następująco: 
1. Podmiotom gospodarczym górnictwa, które w polskich warunkach niemal z reguły 

prowadzą eksploatację złóż pod zagospodarowanymi terenami potrzebny jest sprawny system, 
który ułatwiałby nadążne rozwiązywanie problemów wynikających z kolizji interesów między 
kopalniami a osobami fizycznymi i prawnymi zasiedlającymi podbierane tereny. System 
powinien funkcjonować na podstawie kryterium minimalizacji kosztu wskazanej kolizji. 
Powodzenie dalszych prac i szanse na pomyślne wdrożenie systemu są uzależnione głównie 
od woli i zaangażowania WłAŚCICIELA GÓRNICTWA oraz Urzędu Wojewody i Samo-
rządów Terytorialnych; także Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komitetu 
Badań Naukowych oraz władz nadzoru górniczego. 

2. Aktualny stan badań nad postulowanym Systemem MKK uzasadnia wniosek, aby 
w dalszych pracach skupić uwagę na trzech zadaniach cząstkowych: 

— opracowanie skomputeryzowanej procedury prognozowania kosztu szkód górniczych 
jako funkcji przemieszczania frontów eksploatacyjnych i sposobu likwidacji zrobów (zawał, 
podsadzka o różnej ściśliwości) oraz odnoszenia tego kosztu do wydobycia uzyskiwanego 
z poszczególnych parceli i pól górniczych, 

— opracowanie procedur analitycznych oraz określenie wpływu stosowania podsadzki hy-
draulicznej na koszty ponoszone na rzecz utrzymania bezpieczeństwa górniczego w kopalniach, 
w tym zwłaszcza w zakresie zagrożenia tąpaniami, pożarami oraz wybuchami pyłu i gazu; także 
wpływu na koszty związane z lokowaniem na powierzchni odpadów kopalnianych, 

— opracowanie projektu magnetycznej kartoteki dostosowanej do potrzeb monitorowania 
stanu zagospodarowania powierzchni naruszanej eksploatacją górniczą oraz stanu i rozwoju 
deformacji i szkód górniczych; kartoteka powinna być przy tym w maksymalnym stopniu 
zintegrowana z komputerowym systemem ewidencji majątku gmin. 

Uznając, że technologia podsadzki hydraulicznej jest jedynym skutecznym środkiem 
przeciwdziałania szkodom górniczym na terenach naruszanych eksploatacją złóż — należy 
wznowić i skutecznie zrealizować program modernizacji tej technologii [10]. Dla górnictwa 
węgla kamiennego za najpilniejsze w tym programie należy uznać wdrożenie przesuwnych, 
ścianowych tam podsadzkowych — współpracujących z odpowiednio dostosowaną zmecha-
nizowaną obudową — oraz wyeliminowanie ze ścian podsadzkowych tradycyjnej obudowy 
drewnianej tzw. ostatecznej. Możliwe do osiągnięcia tą drogą obniżenie bezpośrednich 
kosztów podsadzki hydraulicznej o około 7 zł/t — oraz otwarcie możliwości na radykalne 
podniesienie koncentracji produkcji w ścianach podsadzkowych — może mieć przełomowe 
znaczenie dla zapewnienia tej technologii warunków konkurencyjności względem dewasta-
cyjnej technologii zawałowej. Tym samym może również — przyczynić się do upowsze-
chnienia eksploatacji z podsadzką hydrauliczną pod zagospodarowanymi terenami i do 
zmniejszenia szkód górniczych.' 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Whether or not to carry on mining exploitation of fossils when the 
surface reąuires protection? 

Abstract 
Discussed is the issue announced by title of this study. A minimization of cost of unavoidabIe 

collision to occur between mining of a fossil deposit and condition of undermined areas was 
indicated, as an appropriate criterion of decision upon metłiod of exploitation of fossils under 
utilized areas. MKK system is outlined, that functions in accordance with this criterion. Results 
of research performed in GIG (Central IMining Institute) upon a method of forecasting the cost 
of mining damage and a method of cost of drawing out deposits using roof caving method or 
hydraulic filling method. Conclusion of the lecture are sunimarized and formulated. 
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Ponowne zagospodarowanie terenów po zakładach górniczych jako 
element restrukturyzacji w Zagłębiu Ruhry 

Słowa kluczowe 

Restrukturyzacja górnictwa-zagospodarowanie terenów po zakładach górniczych 

Streszczenie 
Przedstawiono założenia programu zagospodarowania terenów po zakładach górniczych 

w Zagłębiu Ruhry. Omówiono dotychczasowy przebieg reaUzacji programu. 

1. Wstęp 

Dla prowadzenia uporządkowanej restrukturyzacji niemieckiego górnictwa węgla kamien-
nego powołano w 1969 roku do życia spółkę akcyjną Ruhrkohle AG, w skrócie RAG, 
z siedzibą w Essen. Od tegoż roku zlikwidowano ok. 40 kopalń węgla kamiennego oraz 
ok, 30 koksowni. 

Podziemne prace likwidacyjne, łącznie z wypełnieniem i zabezpieczeniem szybów, należą 
do zakresu obowiązków poszczególnych kopalń. W przypadku obiektów napowierzchniowych 
odpowiedzialność spoczywa na ich właścicielu. 

W myśl federalnego prawa górniczego każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
górniczą zobowiązane jest w przypadku zamknięcia swego zakładu górniczego (tzn. kopalni, 
koksowni, zakładu przeróbki, hałdy itd.) przedłożyć plan likwidacyjny terenu. W ramach 
takiego planu najważniejsze są następujące aspekty: 

1. Plan usunięcia obiektów zakładu i jego urządzeń, względnie sposób ich ponownego 
wykorzystania. 

2. Ochrona osób ti-zecich przed zagrożeniami dla życia i zdrowia po zamknięciu ruchu zakładu. 
3. Zabezpieczenie możliwości ponownego wykorzystania powierzchni całego terenu 

zakładu. 
Wynikające z punktu 1 warunki pozostawiają przedsiębiorstwu wolną rękę w decyzji, 

czy będzie się starać o ponowne, inne niż poprzednio, używanie obiektów i urządzeń 
zamkniętego zakładu, czy też je wyburzy bądź w inny sposób zlikwiduje. Jeśli z obiektów 
tych wynika niebezpieczeństwo dla otoczenia, może to być wystarczającym powodem do 
ich usunięcia. Fizycznej likwidacji budynków, instalacji bądź urządzeń mogą stać na 
przeszkodzie przepisy o ochronie zabytków przemysłowych. W innych przypadkach decydują 
w zasadzie przesłanki ekonomiczne. 
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Z punktu 2 wynikają dla właściciela obowiązki zabezpieczenia terenu zamkniętego 
zakładu. Przede wszystkim chodzi tu o zabezpieczenie wszelkiego rodzaju otworów oraz 
skontaminowanego gruntu. 

W ramach punktu 3 przedsiębiorstwo musi udowodnić, że jest możliwość ponownego 
wykorzystania powierzchni terenu zakładu w prawnie przypisanej formie, z uwzględnieniem 
interesu pubhcznego. Ta prawna forma ponownego wykorzystania powierzchni nie oznacza, 
że musi zostać przywrócony taki stan, jaki był przed budową zamkniętego zakładu. Wymóg 
punktu 3 jest spełniony, jes'li te już dla górnictwa nieprzydatne budowle pozostawione są 
do wykorzystania w innych celach lub zostaną wyburzone, gdy ich ponowne wykorzystanie 
z jakichś względów nie jest możliwe. 

W przypadku gruntu w ramach planu hkwidacyjnego musi być przeprowadzone osza-
cowanie uciążliwości dla środowiska i w razie potrzeby dekontaminacja terenu. 

Odpowiedni z racji kompetencji urząd górniczy wciąga w proces likwidacyjny dalsze, 
odpowiedzialne urzędy regionu, powiatu, miasta lub gminy. Przekładany tym urzędom plan 
likwidacyjny musi zawierać opis przedmiotowego zakładu i terenu, przeprowadzone badania 
historyczne rozwoju tegoż zakładu, wszechstronne opracowanie zdjęć lotniczych oraz kon-
cepcję badań dla oszacowania uciążliwości środowiskowej. 

Samo szacowanie prowadzą niezależne firmy, mające status rzeczoznawcy ochrony 
środowiska (np. IWB-DMT). W zależności od stanu zanieczyszczenia terenu opracowuje 
się koncepcję i przeprowadza sanację środowiskową terenu byłego zakładu tak, aby przez 
zastosowanie efektywnych metod ekologicznych zrealizować ekonomicznie sensownie plan 
likwidacyjny i uwolnić teren spod nadzoru urzędu górniczego. Dopiero to stanowi niezbędny 
warunek dla możliwości ponownego zagospodarowania terenu. Tak czy inaczej, z tytułu 
zamknięcia jakiegoś zakładu górniczego jego właściciel ponosi znaczne koszty. 

2, Dotychczasowy przebieg realizacji programu zagospodarowania terenu po 
zakładach górniczych 

W ramach koncernu Ruhrkohle wszelkie prace związane z likwidacją nadziemnych 
zakładów górniczych, tzn. takich, które podlegają nadzorowi urzędów górniczych, prowadzone 
były do 1993 roku przez różne wydziały podkoncernu Ruhrkohle Bergbau AG bądź przez 
firmy siostrzane. W związku jednak z ogromem zagadnienia oraz przyrzeczeniem RAG, 
że poprzez jak najszybszą rewitalizcję własnych nieużytków poprzemysłowych przyczyni 
się do koniecznej zmiany strukturalnej w Zagłębiu Ruhry, powołano z dniem 01.09.1993 
roku specjalną Dyrekcję Rewitalizacji (Sanacji) Terenów Zakładów Górniczych (Betriebs-
direktion fiir Sanierung der Bergbaustandorte — w skrócie BDSB). Dyrekcja ta podlega 
bezpośrednio zarządowi RAG, a jej siedziba znajduje się w Essen, na terenie ostatnio 
zamkniętej koksowni Zollverein. Jej zakres działania przebiega od Moers na zachodzie 
Zagłębia do Ahlen na wschodzie. BDSB urzeczywistnia obecnie 70 planów likwidacyjnych 
na łącznym obszarze ok. 1500 ha. Poza tym administruje ona na ok. 950 ha gruntów 
i opiekuje się ponad 400 zlikwidowanymi szybami. Wielce skomplikowana procedura 
ponownego zagospodarowania terenów po zamkniętych zakładach górniczych spowodowała, 
iż BDSB musiała znaleźć sobie bliskich partnerów do kompleksowego rozwiązywania tej 
problematyki. W zakresie wyburzeń, dekontaminacji ziem i czyszczenia wód gruntowych 
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partnerem tym jest firma Montan-Umwelttechnik GmbH (MUT), wchodząca w skład 
podkoncernu Ruhrkohle Umwelt GmbH, zaś w zakresie planowania przestrzennego i 
urbanistycznego, zarządzania gruntami budowlanymi i budownictwa firma Gesellschaft fiir 
Projektmanagement und Grundstucksentwicklung mbH (GPE), z podkoncernu Ruhrkohle 
Immobilien AG. Oczywiście do dyspozycji BDSB stoją także technologie i doświadczenia 
innych firm całego koncernu. 

Zamknięte zakłady górnicze RAG rozrzucone po całym Zagłębiu Ruhry posiadają jeden 
szczególny rys — w zasadzie leżą one w centrach miast bądź miasteczek i mają dobre 
powiązania z sieciami komunikacyjnymi (podobnie jak między Gliwicami i Sosnowcem). 
Obiekty te, choć w myśl prawa górniczego dobrze zabezpieczone, a nawet zazielenione, 
stoją jak „ość w gardle" politykom i administracji lokalnej, które by chętnie tereny te 
zintegrowały w organizmy miejskie. Brak środków finansowych nie pozwala im na realizację 
tych planów. Taka sytuacja umożliwia jednak powstanie rozsądnego partnerstwa między 
RAG a miastami w postaci ponownego zagospodarowania danego terenu po zamkniętym 
zakładzie górniczym. Bazuje ono na życzeniach miasta odnośnie do wykorzystania danego 
terenu, interesach poszczególnych inwestorów i możliwościach finansowania. To są trzy 
główne parametry decydujące o charakterze zagospodarowania terenu i w kolejności o spo-
sobie prowadzonej sanacji środowiskowej. 

W efekcie takiego postępowania możliwe jest celowe powiązanie różnych środków 
inwestycyjnych, uzyskanie poparcia polityczno-administracyjnego oraz poprawienie efektyw-
ności gospodarczej przy prowadzonej likwidacji zakładu. 

Z biegiem czasu w Zagłębiu Ruhry wypracowano trzy zasadnicze wzorce współpracy 
RAG z podmiotami trzecimi przy ponownym zagospodarowaniu przedmiotowych terenów: 

1) RAG występuje jako zleceniodawca przy politycznym i administracyjnym poparciu 
miasta (szczególnie ważne są tu wszelkiego rodzaju zezwolenia, dopuszczenia itp.); 

2) RAG wchodzi z miastem w spółkę, która to występuje dalej jako zleceniodawca (tu 
szczególną zaletą jest możliwość wykorzystania różnych dotacji); 

3) RAG wchodzi w inne powiązania (np. z LEG NRW). 
RAG zdobyło nie tylko ogromne doświadczenie organizacyjne przy ponownym zagospoda-

rowaniu terenów po swych zakładach górniczych, ale także technologiczno-metodologiczne. 
W związku z tym RAG może poszczycić się dziś unikatowymi w świecie rozwiązaniami, które 
również mogą znaleźć zastosowanie w warunkach polskich. Tu na szczególne wyróżnienie 
zasługują metoda bezpiecznego kapslowania oraz metoda bezpiecznego przykrycia. 

Stan zagadnienia w Zagłębiu Ruhry ilustrują następujące przykłady. 

P r z y k ł a d 1 
Kopalnia i koksownia Prosper III w Botropie 

Zleceniodawca: Ruhrkohle AG 
Metoda bezpiecznego kapslowania 

Ogólne dane: 29 ha, w ruchu od 1906 r., zamknięte w 1989 r. 
Sytuacja wyjściowa: wysoka kontaminacja węglowodorami łańcuchowymi, szczególnie 

w obrębie byłej koksowni, mniejsze lokalne zanieczyszczenia 
gruntu, wysypiska, fundamenty, piwnice oraz bunkry. 

Sesja — Perspektywy górnictwa 61 



Underground Exploitation School '97 

Sanacja terenu: 

Wyniki: 

Okres prac/koszty 

100 m' o najwyższym skażeniu zostało spalonych, 15 000 n r 
0 wysokim skażeniu zostało szczelnie zakapslowanych, gruz 
1 materiał z wysypisk posłużył jako podkład pod budowle, dla 
ukształtowania terenu nawieziono 200 tys. m^ ziemi. 
11 ha pai-ku w kształcie pagórka; 6 ha pod centrum nowo 
założonych przedsiębiorstw, handel i drobną wytwórczśc; 12 ha 
pod budownictwo mieszkalne czynszowe i domki jednorodzinne 
wraz z przedszkolem. 
1991—1993; 12 min DM. 

P r z y k ł a d 2 

Kopalnia i koksownia Graf Moitke 3/4 
Zleceniodawca: Sp^ka rozwoju Gladbeck-Brauck 

Metoda bezpiecznego przykrycia 

Ogólne dane: 
Sytuacja wyjściowa: 

Sanacja terenu: 

Wyniki: 

Okres prac/koszty 
Uwaga: 

30 ha, w ruchu od 1873 r,, zamknięte w 1971 r. 
wysoka kontaminacja węglowodorami łańcuchowymi, szczególnie 
w obrębie byłej koksowni, mniejsze lokalne zanieczyszczenia 
gruntu metalami ciężkimi, wysypiska, obiekty późniejszej zabu-
dowy, fundamenty, piwnice. 
nie naruszając kontaminowanego terenu położono na nim „GEO-
safe-System", przez co możliwa jest dalsza zabudowa. System 
ten cechuje się warstwową budową drenaży dla wody i gazu, 
elementów nośnych oraz uszczelniających. 
15 ha najlepiej usytuowanych pod handel i drobną wytwór-
czość; pełna integracja istniejących zakładów na pozostałym 
terenie. 
1993—1994; 21 min DM. 
Spółkę rozwoju Gladbeck-Brauck założyło miasto Gladbeck (51%) 
i Ruhrkohle AG. Dzięki temu można było wykorzystać różne 
dotacje publiczne, m.in. ze źródeł Unii Europejskiej. 

P r z y k ł a d 3 

Kopalnia i koksownia Minister Achenbach w Liinen 
Zleceniodawca : LEG Nordrhein-Westfalen 

Kombinacja bezpiecznego kapslowania i przykrycia 

Ogóine dane: 
Sytuacja wyjściowa: 

19,7 ha, w ruchu od 1897 r., zamknięte w 1992 r. 
wysoka kontaminacja węglowodorami łańcuchowymi, szcze-
gólnie w obrębie byłej koksowni, mniejsze lokalne zanie-
czyszczenia gruntu, wysypiska, fundamenty, piwnice oraz 
bunkry, 2 osadniki. 
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Sanacja terenu: 

Wyniki: 

Okres prac/koszty: 

ziemia o najwyższym skażeniu została spalona, ziemie o wysokim 
skażeniu zostały szczelnie zakapslowane w osadniku poflotacyj-
nym, miejscami położono „GEOsafe-System", miejscami I m 
grubą warstwę izolującą. 
16,5 ha pod łiandel i drobną wytwórczość; 3,2 ha pod 
przemysł. 
1995—1996; ok. 9,5 min DM. 

W przedstawionych przykładach warunki hydrogeologiczne nie wymuszały czyszczenia 
wód gruntowych. Tu wystarczy ich stała kontrola. 

Ostani przykład ilustruje obiekt, którego ponowne wykorzystanie wymaga czyszczenia 
wody gruntowej. 

P r z y k ł a d 4 
Kopalnia i koksownia Jacobi w Oberhausen 

Zleceniodawca: Kommunalverband Ruhr 
Kombinacja przepuszczalnego przykrycia i bariery hydraulicznej 

Ogólne dane: 

Sytuacja wyjściowa 

Sanacja terenu: 

Wyniki: 

Okres prac/koszty 

36 ha, w ruchu od roku 1912, kopalnię zamknięto w 1974 roku, 
koksownię zaś w roku 1984. 
wysoka kontaminacja węglowodorami łańcuchowymi, szcze-
gólnie w obrębie byłej koksowni, mniejsze lokalne zanie-
czyszczenia gruntu, wysypiska, fundamenty, piwnice oraz 
bunkry, osadniki, zanieczyszczenie wody gruntowej benzolem 
(100-200 ml/l). 
budowa galerii studni i oczyszczalni wody; rocznie oczyszczanych 
jest ponad 60 tys. m" wody o końcowej zawartości benzolu 
poniżej 5 fig/1. Dla ukształtowania terenu potrzeba ok. 2 min 

3 o 
m' skały płonnej i 0,5 min m" gleby. 
24 ha pod powszechny plac golfowy; 12 ha pod regionalny 
ośrodek sportowy. 
1992—1996; ok. 10 min DM. 

3. Uwagi końcowe 

1. Na terenie miasta Ruda Śląska leżą dwa sąsiadujące ze sobą tereny poprzemysłowe: 
po zamkniętej koksowni Walenty i likwidowanej obecnie kopalni Wawel. 

2. Rada Miejska Rudy Śląskiej widziałaby chętnie na tych terenach powstanie centrum 
handlowo-usługowo-wytwórczego. 

3. W ramach współpracy z regionem górnośląskim rząd kraju Północnej Nadrenii-
Westfalii wyraził gotowość wyasygnowania ok. 170 tys. DM na pokrycie kosztów 
związanych z opracowaniem przez GPE/RAG planu ponownego zagospodarowania ob-
szaru Walenty-Wawel. 

4. GPE znalazła już też potencjalnych inwestorów; tak na przykład jedna z sieci domów 
handlowych jest zainteresowana budową swego obiektu z 350 miejscami pracy. 
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5. Do momentu oddawania niniejszego manuskryptu do druku nie udało się jednak 
w Polsce — mimo od ponad roku prowadzonych rozmów i składania licznych wniosków — 
znaleźć środków na pokrycie udziału polskich fachowców w sporządzeniu wymienionego 
w punkcie 3 planu. 

Przekazano 10 stycznia 1997 r. 
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Management of mining sites as an element of restructurization 
program in Ruhrkohle Bergbau A.G. 

Abstract 
A plan of restructurization program of mining sites in Ruhrkohle Bergbau A.G. has 

been presented in the paper. Realisation program was described up to the present. 
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Pomiar przedeksploatacyjnego pola naprężeń w KGHM POLSKA 
MIEDŹ, O/ZG RUDNA 

Słowa kluczowe 

Pole naprężeń-miernik typu CSIRO-koncentracja naprężeń-planowanie rozcinki 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono efekty pomiaru trójwymiarowego pola naprężeń, jaki prze-

prowadzono w ZG Rudna w Polkowicach. Opisano technikę przeprowadzenia takiego 
pomiaru. Omówiono znaczenie uzyskanych wyników z punktu widzenia optymalizacji 
rozcinki i poprawy bezpieczeństwa. Dokonano również porównania z innymi wynikami 
tego rodzaju pomiarów na świecie. 
1. Wstęp 

Pomiar naprężeń przedeksploatacyjnych przeprowadzony został jako element większego 
programu badawczego poświęconego ocenie zachowania się systemu obudowy i rozkładu 
naprężeń wokół pól wydobywczych w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Oddziale Z.G. Rudna 
w Polkowicach. 

Wykazano poprzez pomiar, a było to również zgodne z uzyskanym dotychczas doświad-
czeniem, że zachowanie się górotworu wokół wyrobisk podlega oddziaływaniu pełnego 
pola naprężeń. Mamy do czynienia z kombinacją składowych pionowych i poziomych, zaś 
sposób, w jaki koncentrują się one wokół wyrobisk oddziałuje w istotny sposób na ich 
zachowanie i — co za tym idzie — na wymagania stawiane obudowie. 

Wielkość i kierunek naprężeń mogą być mierzone za pomocą szerokiego wachlarza 
różnorodnych technik, oferujących różne stopnie dokładności. Metoda wybrana do zastoso-
wania w ZG Rudna polegała na zastosowaniu otworowych inkluzyjnych czujników naprężenia 
typu CSIRO (Worotnicki i Walton 1976). Są to trójosiowe mierniki naprężenia stosowane 
w okresie ostatnich 30 lat na świecie i uznawane za niezawodne w szerokim zakresie 
występujących warunków. 
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Zastosowana metoda 

Pomiarów dokonano przy zastosowaniu podejścia konwencjonalnego z wykorzystaniem 
rdzenia o wielkości 100 mm, otworu wywierconego w pewnym oddaleniu od przodka 
(10,4 m). Czujnik został utwierdzony w dnie otworu o średnicy 38 mm, a następnie 
obwiercony rdzeniowo za pomocą 100-milimetrowej koronki do rdzeniowania, przy czym 
w trakcie odwiercania stale mierzono odkształcenie. 

Głębokość otworu, w którym dokonano pomiaru, wynosiła podwójną długość otwartego 
wyrobiska, a więc dno otworu znajdowało się w takim punkcie, w którym koncentrację naprężeń 
wokół wyrobiska można uznać za pomijalną. Jak widać na rysunku 1, pomiar wykonano w ślepym 
odgałęzieniu chodnika, oddalonym od wpływu innych wyrobisk i struktur geologicznych. 

Ponieważ omawiany pomiar stanowił część obszerniejszego programu badawczego, którego 
przedmiotem była koncentracja naprężeń wokół eksploatowanych pól wydobywczych, pomiar 
zlokalizowano w odległości ok. 200 metrów od strefy eksploatacji. Chodziło o to, by odległość 
od pola była na tyle duża, aby zapewnić brak znaczącego oddziaływania od eksploatacji, 
a jednocześnie by miejsce pomiaru znajdowało się dostatecznie blisko, aby umożliwić porównanie 
z pomiarami z bezpośredniej bliskości frontu eksploatacyjnego. 

Otrzymane wyniki 

Wyniki pomiarów przedstawione są w tabeli 1 i na rysunku 1. 

Tablica 1. Przedeksploatacyjne pole naprężeniowe 
Table 1. Stress field measurement results in pre-mining exploitation field 

Składowe naprężenia Naprężenie [MPa] Błąd 

N-S/N-S 23.03 ±0,31 
E-W/E-W 39,04 0,50 
Pion/Pion 30,54 0,28 
N-S/E-W 7,69 0,28 
N-S/Pion -5 ,20 0,26 
E-W/Pi on -^ .00 0,23 

Naprężenie główne [MPa] Azymut Nachylenie 

Pomiary uzyskane zostały z odkształceń obliczonych z sześciu statystycznie najlepszych 
wyników z dwunastu czujników odkształcenia wchodzących w skład czujnika naprężenia. 
Statystyczny współczynnik korelacji obliczony na bazie tych odkształceń wynosi 1,000, 
wskazując na dużą rzetelność tych wyników. 

Na rysunku 2 można zauważyć, że z powodu mierzonych w tej lokalizacji silnych 
rozwarstwień miernik zaczął odspajać się od skały, jednakże to odspajanie wystąpiło 
w momencie znacznie późniejszym w stosunku do tego, w ktjSrym zmiany naprężenia 
osiągnęły na swoim wykresie odcinek plateaux i dlatego nie miało w żaden sposób wpływu 
na wyniki. 

68 Sekcja I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

PRMCIPAL 
STDESS (MPa) BEARING 

01 
02 

P 

4S.6 244' 26 
2a4 loa- 56 
lae 344* 20 

Rys. I. Umiejscowienie i podsumowanie pomiaru naprężenia w ZG Rudna 
Fig. i . Location and summary of stress measurements at Rudna Mine 
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Rys. 2. Zmiany odkształcenia w czasie obwiercania rdzenia z czujnikiem 
Fig. 2. Strain changes during overcoring at Rudna Mine 

ZG Rudna 

Ze względu na występujące zjawisko odspajania nie można było ustalić modułu Younga 
i liczby Poissona z testu dwuosiowego na uzyskanym rdzeniu, zawierającym miernik, co 
jest metodą preferowaną. Współczynnik i liczba Poissona były mierzone przy wykorzystaniu 
rdzenia oprzyrządowanego czujnikami odkształcenia, uzyskanego z odwiercania otworu 
pilotażowego, w którym umieszczono miernik naprężeń. Otrzymany pomiar oparty był na 
czterech cyklach załadowczych. Uzyskany wynik to 46 MPa efektywnego współczynnika, 
co jest zgodne z wcześniejszymi pomiarami przeprowadzonymi w kopalni. 

Pole naprężeniowe określone z tego pomiaru jest zgodne co do kierunku z wcześniejszą 
interpretacją opartą na monitoringu zachowania się chodnika. Monitoring pokazywał zacho-
wanie się chodników i rozróżnialne poziomy ich deformacji wokół pól wydobywczych 
zgodne ze zmierzonym kierunkiem. Dalsze potwierdzenie liczbowe uzyskano z dodatkowego 
pomiaru pola naprężeniowego w bezpośredniej bliskości strefy eksploatacyjnej, który to 
pomiar był zgodny zarówno co do wielkości jak i kierunku z oczekiwanym na podstawie 
pomiarów pola w warunkach przedeksploatacyjnych. 

Jeśli idzie o kierunek, to wyniki pomiarów są również zbieżne z danymi uzyskanymi 
z anahzy zjawisk sejsmicznych, które z kolei są zbieżne z mierzonymi kierunkami 
skoncentrowanych naprężeń, które mierzono przed zetknięciem z eksploatacją. Wskazuje to 
na prawdopodobieństwo, że zjawiska sejsmiczne występujące wokół pól wydobywczych 
wywoływane są przez występującą wokół nich koncentrację naprężenia. 

Porównanie z doświadczeniem z innych krajów 

Wyniki pomiarów uzyskane w ZG Rudna można porównać z innymi wynikami suma-
rycznymi tak pod kątem proporcji, w Jakiej występują naprężenie poziome i pionowe, jak 
i wielkości składowej pionowej, co pokazano na rysunku 3. 
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Rys. 3. Zestawienie wyników pomiarów naprężeń wg Browna i Hoeka (1978) 
Fig. 3. Collation of stress measurement results by Brown and Hoek ( i978) 
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To zestawienie oraz nnetoda prezentacji wyników za: Brown i Hoek, 1978 (Brady, 
Brown 1985) wskazują, że wyniki z ZG Rudna mieszczą się dobrze w oczekiwanej 
skali naprężeń, mierzonych w innych częściach świata. Naprężenia pionowe logicznie 
wynikają z ciężaru nadkładu, a stosunek naprężeń poziomych do pionowych na tej 
głębokości znajduje się w tym samym zakresie, co wyniki innych pomiarów z podobnych 
głębokości. 

Rysunek 4 pokazuje wyniki zbiorcze z australijskich kopalń węgla i rud metali 
kolorowych. Wskazuje on, że naprężenia w ZG Rudna leżą w podobnym zakresie 
co zmierzone na tej samej głębokości w kopalniach Broken Hill i Mount Isa, gdzie 
właściwości skał są podobne (Alexander, Fabjanczyk 1981). 

Implikacją tego porównania jest stwierdzenie, że ogólny poziom naprężeń w ZG 
Rudna jest zgodny z innymi, pomierzonymi na świecie, zaś co do wielkości plasuje 
się w środkowej strefie wyznaczonej przez inne dotychczas wykonane na świecie 
pomiary naprężeń. 

Perspektywa regionalna 

Oczywiście, na podstawie pojedynczego pomiaru nie sposób wnioskować o trendzie 
regionalnym. Doświadczenie wskazuje, że ukierunkowanie naprężenia może się zmieniać 
pod wpływem wielkich struktur lokalnych jak również regionalncyh odchyleń. 

Rysunek 5 pokazuje ogólny rozkład kierunków naprężeń zmierzonych w północnej 
Europie (Klein 1982). Rysunek wskazuje północo-północnozachodnią orientację w zachodniej 
Europie, jednak odnotowane zostały lokalne odchylenia w kierunku wschód-zachód. Ukie-
runkowanie określone w ZG Rudna wskazuje potencjalną możliwość obracania się w stronę 
azymutu 244° pomierzonego w tej kopalni. 

Zastosowanie wyników 

Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie dla planowania rozcinki w tym rejonie ZG 
Rudna. Dalsze badania byłyby wymagane dla upewnienia się co do zakresu odchyleń na 
terenie całego Zagłębia Legnickiego, w szczególności prawdopodobieństwa odchyleń wokół 
głównych struktur geologicznych. 

W odniesieniu do innych zagłębi polskich pomiar uzyskany w ZG Rudna wskazuje,że 
naprężenia w Polsce mieszczą się prawdopodobnie w trendach światowych z umiarkowanymi 
wartościami naprężeń poziomych. 

Należy również odnotować, że podczas gdy wielkość naprężenia pionowego jest pra-
wdopodobnie zbliżona do wagi nadkładu, naprężenia poziome zależne będą od modułu 
Younga materiału skalnego. Ponieważ pomiary w ZG Rudna wykonane zostały w materiale 
o module równym 46 GPa, pomiary wykonane w materiałach o niższym module wskazywałyby 
prawdopodobnie niższy stosunek wielkości naprężenia poziomego do pionowego na tej 
samej głębokości. 

Przekazano 15 stycznia 1997 r. 
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Rys. 4. Związek pomiędzy naprężeniami głównymi a głębokością (w oparciu o Alexander i Fabjanczyk 1981) 
Fig. 4. Tlie relationship between the principal stresses and depth (based on Alexander and Fabjanczyk 1981) 
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Rys. 5. Rozkład kierunków głównych naprężeń poziomych w północnej Europie (w oparciu o Klein 1982) 
Fig. 5. Distribution of major Principal Horizontal Stress directions across Northern Europę 

(based on Klein (1982) 
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Measurement of pre-mining stressfield at Rudna Mine 

Abstract 
The paper presents the results of measurements of three-dimensional stressfield carried 

out at Rudna mine in Polkowice. It describes the method selected for use at that mine — 
the CSIRO Hollow Inclusion stress cells. The results obtained are compared with other 
stresses measured around the world. The implications to the extraction layout and safety 
levels are discussed as well. A perspective of further investigations is outlined. 
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Szanse nowych technik urabiania w polskich kopalniach węgla i rud 

Słowa kluczowe 
Górnictwo-nowe technologie-niekonwencjonalne metody urabiania-maszyny i urządzenia 

górnicze 

Streszczenie 
W referacie omówiono wyniki prac naukowo-badawczych nad nowymi technologiami 

górniczymi, prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy współpracy 
z przemysłem górniczym. Wyniki tych prac, wykorzystujących niekonwencjonalne metody 
urabiania, takie jak: wspomaganie organów urabiających kombajnów strumieniami wody 
o podwyższonym ciśnieniu, aktywne głowice dyskowe kombajnów chodnikowych czy 
wreszcie wykorzystanie efektu elektrohydraulicznego, pozwolą na skonstruowanie maszyn 
eliminujących roboty strzelnicze w skałach trudnourabialnych, a także poprawiających 
warunki pracy, tj, zmniejszenie zapylenia i zabezpieczenie przed wybuchami metanu i pyłu 
węglowego. 

1. Wstęp 

W wielu krajach o rozwiniętym górnictwie prowadzi się prace naukowo-badawcze nad 
nowymi technologiami górniczymi dotyczącymi możliwości wykorzystania nowych, niekonwe-
ncjonalnych technik urabiania węgla, a szczególnie skał zwięzłych. Zmierzają one także do 
zmniejszenia zużycia narzędzi urabiających oraz ochrony środowiska w miejscu pracy, tj. ogra-
niczenia zapylenia czy też zabezpieczenia przed wybuchami metanu i pyłu węglowego. 

Tego rodzaju prace prowadzone są także w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
przy ścisłej współpracy z przemysłem górniczym, tj. fabrykami maszyn górniczych oraz 
bezpośrednio z kopalniami rud miedzi czy też kamieniołomami. Dotyczą one tzw. hydro-
mechanicznego urabiania strumieniami wody o wysokim ciśnieniu do ok. 60 MPa, stoso-
wanego jako środek wspomagania klasycznych narzędzi skrawających, jak noże, dyski itp. 
Drugim rodzajem niekonwencjonalnej techniki urabiania są dyski wibracyjne, tj. wprowadzenie 
w miejsce tradycyjnej głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego uzbrojonej w zestaw 
noży, tzw. dysku aktywnego napędzanego hydraulicznie, przewidzianego dla urabiania skał 
o wytrzymałości Rc > 100 MPa. 

W ostatnim okresie podjęto próby adaptacji opracowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej 
nowej techniki bazującej na efekcie elektrohydraulicznym, zastosowanej już w górnictwie 
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skalnym dla rozkruszania bloków skalnych o zbyt dużych wymiarach (dolomity, granity, 
gnejsy, gabro itp.) dla potrzeb górnictwa miedziowego, tj. eksploatacji rudy o wytrzymałości 
R^ > 120 MPa. 

Zastosowanie tych metod pozwoli, względnie już pozwoliło, na skonstruowanie nowej generacji 
maszyn o dużej wydajności urabiania, poprawienie warunków pracy, ochronę środowiska w miej-
scu pracy, a także zabezpieczenie przed wybuchami metanu i pyłu węglowego. 

2. Nowe rozwiązania układów zraszania dla kombajnów chodnikowych 

Najpowszcchnicj obecnie stosowanymi narzędziami w kombajnach chodnikowych są 
noże obrotowe. Pracują one w ekstremalnie niesprzyjających warunkach, które powodują 
ich przyspieszone zużycie, szczególnie przy urabianiu skał zwięzłych. Ponadto występujące 
w trakcie skrawania skał obciążenia działające na układ nożowy wymuszają stosowanie 
odpowiednio dużych mocy napędu i sił docisku organu do cahzny, co zmusza do zwiększenia 
masy kombajnu. Poważną niedogodnością przy urabianiu skał zwięzłych jest intensywne 
miażdżenie skały w strefie skrawania, co powoduje powstanie bardzo drobnych frakcji 
urobku (pyłu). Kolejnym zagrożeniem jest możliwość zapłonu metanu lub pyłu węglowego 
od mocno rozgrzanych noży lub urabianej skaty. 

Dotychczas stosowane metody zraszania zewnętrznego nie umożliwiają skutecznego 
zwalczania powyższych, negatywnych skutków urabiania bezpośrednio w obszarze ich 
występowania. Taką możliwość stwarza zastosowanie zraszania wewnętrznego. 

W krajach o najwyższym poziomie techniki górniczej wyprowadzany jest obligatoryjny 
obowiązek stosowania wysokociśnieniowego wewnętrznego zraszania. Brak własnych roz-
wiązań zmuszałby krajowych producentów do kosztownych zakupów licencji lub powodo-
wałby eliminację z rynków eksportowych, a z czasem z rynku krajowego. 

Kierownictwo największego krajowego dysponenta kombajnów chodnikowych. Zakładów 
Naprawczych Przemysłu Węglowego „Remag"-Kostuchna podjęło wc współpracy z AGH 
Kraków wysiłek dopracowania się własnych oryginalnych rozwiązań wysokociśnieniowego 
zraszania wewnętrznego, w tym sektorowego, w produkowanych i modernizowanych w tej 
firmie kombajnach chodnikowych. 

2.1. B a d a n i a e f e k t y w n o ś c i w y s o k o c i ś n i e n i o w e g o z r a s z a n i a 
w e w n ę t r z n e g o 

W ostatnich latach w ramach projektu badawczego, tzw. grantu, î in ans cwane go przez 
Komitet Badań Naukowych prowadzono w AGH intensywne prace naukowo-badawcze nad 
wymienionym problemem, tj. wspomaganiem klasycznych narzędzi skrawających strumieniem 
wody o wysokim ciśnieniu. Przedmiotem badań był specjalnie do tego celu skonstruowany 
organ hydromechaniczny (rys. 1) kombajnu AM-50 (rys. 2), znajdujący się na stanowisku, 
wyposażony w specjahią przystawkę przekładniową, dzięki której oś stożkowego organu 
pokrywała się z osią ramienia. Tak więc kombajn AM-50, który w typowym rozwiązaniu 
ma głowicę poprzeczną, został wyposażony w głowicę wzdłużną. Pozwoliło to na uniknięcie 
problemów związanych z sektorowym sterowaniem dopływu wody do poszczególnych dysz 
i zastosowanie jednoczesnego zasilania dysz przy wszystkich nożach organu. 
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Rys. 1. Organ doświadczalny wzdłużny na stanowisku, na ramieniu kombajnu AM-5() 
Fig. I. A lengthwise expenmentai organ at the stand, on the arm of an AM-50 combine 

Rys. 2. Kombajn AM-50 na stanowisku w AGH 
Fig. 2. AM-50 combine at the stand at the Academy of Mining and Mctallurgy 
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Zainstalowany na stanowisku organ doświadczalny wyposażono w 42 noże obrotowe 
wspomagane przez 42 dysze wodne, tak usytuowane na korpusie organu, aby strumienie 
wody uderzały w caliznę w odległości 2 mm przed końcami ostrzy noży. Wykorzystywano 
możliwość wymiany dysz wodnycłi, w celu zmiany średnicy strumieni, a co za tym idzie — 
wydatku wody. 

Badania miały charakter badań porównawczych urabiania czysto mechanicznego i urabiania 
ze wspomaganiem wodnym (urabiania hydromechanicznego). Przy ustalonycłi wartościach 
takich parametrów, jak obroty organu urabiającego, siła przemieszczania organu, liczba 
dysz, wytrzymałość na ściskanie próbki betonowej imitującej skałę, mierzono i rejestrowano 
takie parametry, jak: przemieszczenie pionowe organu urabiającego, przemieszczenie poziome 
(robocze) organu urabiającego, przyspieszenie poziome, przyspieszenie pionowe, wydatek 
wody przez 42 dysze, moc pobierana przez silnik elektryczny napędu głowicy kombajnu. 
W trakcie wszystkich tych pomiarów dokonywano również pomiarów zapylenia, powstającego 
przy urabiania betonowego bloku modelującego caliznę. 

Kolejne pomiary wykonywano dla różnych wartości takich parametrów, jak ciśnienie 
wody zasilającej dysze, średnice dysz wodnych, głębokość urabiania skały. Ciśnienia zasilania 
p układu dysz w wodę zmieniano w przedziale od 13 do 53,5 MPa i zastosowano dysze 
o średnicach 0,35 mm i 0,45 mm. 

Uśrednione wyniki z pomiarów zapylenia przedstawiono w formie graficznej na rysunku 3. 
Jak wynika z przedstawionego wykresu, efekt radykalnego obniżenia zapylenia uzyskano 
już przy ciśnieniach rzędu 13—20 MPa, co odpowiada wartości poboru mocy układu 
zasilania wodnego, zależnie od średnic dyszy, od 10,6 do 12,23 kW. Są to moce relatywnie 
niewielkie i małe agregaty o odpowiednich wartościach parametrów pracy można bez 
problemów zbudować i zainstalować nawet na niewielkim kombajnie chodnikowym. 
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Rys. 3. Zależność zapylenia od ciśnienia zasilania. Pomiar w odległości 3 m od organu urabającego» 
dla 42 dysz wodnych 0 0,35 mm 

Fig. 3. The dependence of dustiness on feeding pressure. The measurement at the distance of 3 m from the 
mining organ, for 42 water nozzles 0 0.35 mm 
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Jak widać na rysunku 4, przy wzroście ciśnienia wody i przy stałej sile wywieranej 
na organ poprzez ramię kombajnu, wzrasta prędkość przemieszczania organu, czyli wzrasta 
wydajność kombajnu przy malejącym dodatkowo zapotrzebowaniu mocy przez silnik ele-
ktryczny napędu organu (rys. 5). 
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Rys. 4. Czas pełnego przejścia organu urabiającego od ciśnienia wody dla dysz 0 0,35 mm 
Q — wydatek wody, Nh — moc hydrauliczna, g — głębokość skrawu 

Fig. 4. The time of a complete pass of the mining organ from water pressure for 0 0.35 mm nozzles 
Q — water discharge, Nb — hydrauHc power, g — depth of cut 
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Rys. 5. Zależnośd poboru mocy silnika napędowego głowicy kombajnu od ciśnienia wody 
Q — wydatek wody, Nh — moc hydrauliczna, g — głębokość skrawu 

Fig. 5. Dependency of power consumptłon of the combine head driving engine on water pressure 

O — water discharge, Nh — hydraulic power, g — depth of cut 
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Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na wyciągnięcie następujących 
wniosków: 

— Uzyskano radykalne, bo 5—10-krotne obniżenie zapylenia przy stosowaniu dysz 
wodnych o średnicach 0,35 i 0,45 mm już przy ciśnieniach wody 13—20 MPa. 

— Stwierdzono nieznaczny pozytywny wpływ hydraulicznego wspomagania na wydajność 
urabiania (przyspieszenie ruchu ramienia kombajnu przy stałej sile jego przemieszczania 
i głębokości urabiania). 

— Zmniejszyła się lakże dynamika pracy kombajnu (drgania o kierunku równoległym 
do kierunku urabiania). 

— Zarejestrowano spadek mocy pobieranej przez silnik elektryczny napędu organu urabia-
ącego. Przy wspomaganiu wodnym istnieje wprawdzie konieczność zaangażowania dodatkowej 

mocy do pompowania wody, jednak dla niższych ciśnień, a szczególnie dla większych dysz 
0 0,45 mm, ogólny bilans mocy mechanicznej plus hydraulicznej jest korzystny. 

2.2. P r a c e n a d k o n s t r u k c j ą o r g a n ó w u r a b i a j ą c y c h d l a k o m b a j n ó w 
c h o d n i k o w y c h z w y s o k o c i ś n i e n i o w y m z r a s z a n i e m w e w n ę t r z n y m 

Efekty wynikające ze zmniejszenia zapylenia i poprawy bezpieczeństwa pracy spowo-
dowały, że zraszanie wewnętrzne, najczęściej z zastosowaniem ciśnień o niższych wartościach 
nie przekraczających 13 MPa, wprowadza się w większości konstrukcji kombajnów chod-
nikowych, a w wielu krajach stosowanie wewnętrznego zraszania jest jednym z warunków 
dopuszczenia maszyny. Producenci proponują różne rozwiązania jeśli chodzi o usytuowanie 
dyszy w stosunku do ostrza oraz wartości ciśnień i wydatków strumienia. 

Rozpowszechnienie metody, szczególnie jeśli chodzi o wykorzystanie wyższych wartości 
ciśnień, przy zachowaniu możliwie małej wartości wydatku wody, natrafia jednak na 
przeszkody. Pierwsza z nich jest związana z bilansem energetycznym procesu, drugą stanowi 
obawa przed wprowadzeniem do przodka nadmiernej ilości wody i to w postaci mgły 
wodnej, gdyż zmniejszanie średnic dysz prowadzi do pogorszenia niezawodności układu. 
Trzecia przeszkoda to trudność w zapewnieniu odpowiedniej trwałości rozdzielacza sekto-
rowego doprowadzenia wody, przy zachowaniu akceptowalnej dla użytkownika ceny kom-
:)ajnu. Zasilanie sektorowe, czyli dostarczenie wody tylko od ostrzy znajdujących się 
w strefie skrawania, jest koniecznością w przypadku organu poprzecznego, a w przypadku 
organu wzdłużnego zmniejsza do blisko połowy ilość wody doprowadzanej do przodka. 

Pierwszy polski opracowany w AGH w Krakowie poprawnie działający system sekto-
rowego wysokociśnieniowego zraszania zastosowano w średnim kombajnie KR-150 ( -46 t), 
wykonanym w ZN ,.Rcmag" w Kosluchnie. Widok organu urabiającego tego kombajnu, 
podczas prób na powierzchni, przedstawiono na rysunku 6. Kombajn ten jest obecnie 
badany w wyrobisku chodnikowym w KWK Bolesław Śmiały. 

W polskim górnictwie masowo (ponad 4(X) szt.) pracują lekkie ( -24 t) kombajny chodnikowe 
AM-50, łącznie z ich wersjami rozwojowymi. Konstrukcja głownie i organów urabiających w tych 
kombajnach przystosowana jest do niskociśnicniowcgo zraszania zewnętrznego, stwarza to krań-
cowo trudne warunki d!a wprowadzenia w nich wysokociśnieniowego zraszania wewnętrznego. 
Po licznych próbach udało się również dla kombajnu AM-50 opracować poprawnie działający 
układ sektorowego rozrządu i rozprowadzenia wody (rys. 7). 
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Rys. 6. Pierwszy polski organ poprzeczny z układem wewnętrznego sektorowego zraszania opracowany 
w AGH, zainstalowany na kombajnie chodnikowym KR-150, wykonanym w ZN „Remag", podczas Jednej 

z prób potwierdzających poprawność działania 
Fig. 6. The first Polish crosswise organ with a system of an inner scctor sprinkiing deveioped at ihe 

Academy of Mining and Metallurgy, installed on a drift combine KR-150 produced by ZN „Rcinag", during 
one of the tests confirming its working correctness 

Rys. 7. Głowica poprzeczna kombajnu AM-50z „Remag" z sektorowym zraszaniem wysokociśnieniowym, 
p = 10 MPa, Q = 50 dm^/min 

Fig. 7. The crosswisc head of the AM-50z „Remag" combine wilh a high pressiire seclor sprinkiing, 
p - 10 MPa, Q = 50 dm-Vmin 

Sekcja I 83 



Underground Exploitation School '97 

W warunkach przemysłowych, a szczególnie w warunkach kopalni podziemnej, wymagana 
jest duża trwalos'ć i niezawodność stosowanych rozwiązań. Z badań własnych oraz do-
świadczeń zagranicznych wiadomo, że są poważne problemy z utrzymaniem drożności 
układu wodnego (mechaniczne zatykanie i „zarastanie" dysz). Należy stwierdzić, że w ukła-
dzie wodnym wykorzystywane są przeważnie zanieczyszczone i wysoko zmineralizowane 
wody dołowe pobierane z rurociągu przeciwpożarowego. 

Warunkiem niezawodnej pracy układów wewnętrznego zraszania w organach ura-
biających jest odpowiednie uzdatnienie wody kopalnianej. W tym celu zaprojektowano 
urządzenie, którego schemat przedstawia rysunek 8, a rozwiązanie konstrukcyjne ry-
sunek 9. 

Rys. 8. Schemat stacji uzdalniania wody 
Fig. 8. A water conditioning plant diagram 

Dalszym elementem zasilającej instalacji wodnej jest (relatywnie mały) agregat wodny 
o mocy silnika elektrycznego 18,5 kW oraz o parametrach hydraulicznych dobranych do 
potrzeb kombajnów chodnikowych (ciśnienie do 10 MPa, wydatek do 86 dm^/min). 
Konstrukcję tego agregatu przedstawiono na rysunku 10. 

Opracowane w AGH elementy instalacji wysokociśnieniowego zraszania wewnętrznego 
organów kombajnów chodnikowych spełniają warunki dopuszczenia do pracy pod ziemią. 
W najbliższej przyszłości poszczególne elementy oraz całościowy układ wodnego zasilania 
będzie poddany odpowiednim badaniom powierzchniowym i dołowym dla określenia ru-
chowych parametrów ich pracy oraz właściwej regulacji tych parametrów. 
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Rys. 9. Rozwiązanie konstrukcyjne stacji uzdatniania wody dla potrzeb zraszania wewnętrznego kombajnów 
chodnikowych 

Fig. 9. A design solution of a water conditioning plant for the needs of drift combines inner sprinkling 
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Rys. 10. Rozwiązanie konstrukcyjne wodnego agregatu — moc 18,5 kW o parametrach dostosowanych do 
potrzeb wysokociśnieniowego zraszania wewnętrznego w kofnbajnach chodnikowych (p = 10 MPa, 

Q 86 dm-Vmin) 
Fig. 10. A design solution of a water unit — power 18.5 kW with parameters readjusted to thc nccds of a 

high pressure inner sprinkling in drifl combines (p = 10 MPa. Q = 86 dnvVmin.) 
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3. Kombajn chodnikowy nowej generacji z hydrauliczną aktywną głowicą dyskową 

Dotychczasowy stan techniki drążenia wyrobisk korytarzowych i komorowych maszynami 
urabiającymi w skałach o wytrzymałości R^ > 100 MPa nie zezwala na szybkie wykonywanie 
tego rodzaju wyrobisk, ze względu na skrawający charakter oddziaływania głowic urabiających 
na caliznę. 

Dla zaspokojenia potrzeb przyszłych użytkowników w zakresie wykonywania wyrobisk 
w skałach trudno urabialnych Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego „Remag" w Ka-
towicach przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowały i wy-
konały nowocześnie rozwiązany kombajn chodnikowy z hydrauliczną aktywną głowicą 
dyskową nazwany RDA-1. 

Prototyp tego kombajnu wykonany ostatnio w „Remag-u" z dyskiem pojedynczym 
pokazano na rysunku 11. Może on byc w dwóch wersjach — w wersji lżejszej opartej 
na zespołach kombajnu AM-50 z pojedynczą lub podwójną głowicą dyskową lub w wersji 
cięższej opartej na zespołach kombajnu KR-150 z pojedynczą lub wielodyskową głowicą 
urabiającą. 
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Rys. I I . Ogólny widok prototypu kombajnu RDA-1 
Fig. 11. A generał view of a prototype of an RDA-1 combine 

Dynamiczne oddziaływanie dysku na skałę spowodowane jest przyłożeniem do dysku 
siły okresowo zmiennej w czasie, której źródłem jest generator zabudowany wewnątrz lub 
na zewnątrz dysku, co schematycznie pokazano na rysunku 12. Istota rozwiązania konstru-
kcyjnego kombajnu, przedstawionego na rysunku 13, zawiera się w tym, że w miejsce 
głowicy skrawającej można zastosować pojedynczą lub wielokrotną aktywną głowicę dyskową. 
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7777777. 

Rys. 12. Zasada pracy dysku aktywnego 
Fig. 12. The principle of an active disk work 

Rys. 13. Ogólny widok rozwiązania konstrukcyjnego kombajnu RDA-1 
Fig. 13. A generał view of an RDA-1 combine design 

Charakterystyczną cechą zastosowanej głowicy urabiającej jest to, że istnieje możliwość 
dociskania dysku urabiającego do urabianej calizny za pomocą hydrauhcznego układu 
nadążnego l usytuowanego w ramieniu, który gwarantuje ciągły kontakt dysku z caHzną. 
W procesie urabiania dysk 2 oddziałuje dynamicznie na caliznę przez wykonywanie 
okresowego ruchu posuwisto-zwrotnego (o charakterze drgań) o dużej częstotliwości, wy-
muszanego hydraulicznym generatorem. Głowica dyskowa wykonuje, wymuszony układem 
napędowym J, obrót dookoła osi wzdłużnej ramienia i swobodny obrót dookoła osi dysku. 

Sekcja I 87 



Underground Exploitation School '97 

co daje gwarancję uzyskania wielokrotnie mniejszego zużycia narzędzia aniżeli w przypadku 
urabiania narzędziami skrawającymi. Ważniejsze dane techniczne kombajnu grupy RDA 
przewidzianych do seryjnej produkcji w ZNPW „Remag" zestawiono w tabeli 2. 

Tabela I. Ważniejsze dane dotyczące obszaru zastosowania kombajnu RDA-i 
Table 1. Important data concerning the rangę of use of the RDA-1 combine 

Lp. Rodzaj skały Wytrzymałość 
na ściskanie 

[MPa] 

Moduł 
sprężystości 

[GPa] 

Rr/Rc 
m 

Wskaźnik 
energetyczny / 

1. IDoioinit 100 120 15—40 1—40 i—4 

o ^ . Marmur 60 70 15 20 4—5 7—9 

3. Piaskowiec 30 130 20 50 3,5—5,5 2—9 

4. Sól kamienna 15 30 9—10 3,5—4 1 2 

5. Wapień 80 130 20 70 2,5 15 2—4 

6. Węgiel kamienny 10 30 2 5 6—15 0,7 2,5 

Tabeia 2. Ważniejsze dane techniczne kombajnu RDA 
Table 2. Important technical data of the RDA combine 

Nazwa parametru Kombajn RDA-1 Kombajn RDA-IC Uwagi 

1. Masa całkowita [kg 26 000 45 000 

2. Długość [mm] 7 500 10 000 

3. Szerokość [mml 1 900—2 500 2 400 

4. Wysokość [mm^ 1 850 1 680 

5. 
/ 

Średnica dysku [mm 600 600 

6. Ilość dysków urabiających [szt. l 2 1—4 

7. Siła oddziaływania dysku na skałę [kN 150 150 

8. Częstotliwość uderzeń [Hz] 12 25 12 25 

9. Maksymalna wartość amplitudy dysku [mm] 15 15 

10. Ilość obrotów głowicy [rd/s] 0,52 0,52 

11. Skok wysuwu ramienia [mm] 700 700 

12. Prędkość kątowa ruchu ramienia w płaszczyź-
nie pionowej [rd/s] -0 ,05 -0 ,05 

13. Prędkość kątowa ruchu ramienia w płaszczyź-
nie poziomej [rd/sj -0 ,14 -0,14 

14. Przewidywana wydajność urabiania [m] zależna od 
rodzaju skały 

15. Wartość mocy na urabianie [kW] 100 150—180 

16. Wartość mocy całkowitej [kW] 163 268 
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Proponowane rozwiązanie należy do maszyn stosunkowo lekkich, zwrotnych i łatwych 
w obsłudze. Zastosowanie różnych odmian głowic urabiających daje możliwość wpływania 
na sortyment uzyskiwanego urobku. W drugim i trzecim kwartale 1997 r. przewiduje się 
przeprowadzenie badań przemysłowych z prototypem kombajnu. 

4. Propozycja wprowadzenia technik urabiania elektrohydraulicznego w górnictwie 
rud miedzi 

Urabianie skał o wytrzymałości Rc > 120 MPa jest bardzo skomplikowanym problemem 
i jak wiadomo jedynym rozwiązaniem jest wiercenie i użycie materiałów kruszących. 
Wszelkie metody mechanicznego urabiania przy takich parametrach są zbyt kosztowne. 

Poszukiwanie metod alternatyw-
nych dla górnictwa miedzi w systemie 
komorowo-filarowym lub ścianowym 
w cienkich pokładach 1,5 do 2,0 m 
nie daje, jak na razie, pozytywnych 
wyników. W tej sytuacji opracowana 
w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie metoda elektrohydrauli-
cznego urabiania wydaje się, ze 
względu na stan zaawansowania tech-
nicznego, podstawową alternatywą dla 
materiałów kruszących. Metoda ta 
opracowana została i wdrożona 
w górnictwie skalnym. Niezaprze-
czalne zalety stosowania je j to brak 
rozrzutu odłamków po strzelaniu, brak 
gazów powybuchowych i nikłe natę-
żenie hałasu. Metoda przebadana zo-
stała w bardzo zróżnicowanych wa-
runkach dla całej gamy skał o wy-
sokiej wytrzymałości. Uzyskiwane po- m ^ s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m - ł ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m k 

twardych skał (granit, sienit, porfir, 
granitodioryt — rys. 14 i 15) prze-
prowadzone w kamieniołomach Pol-
ski, Jugosławii, Niemiec zdecydowały 
o próbie zastosowania metody w ko- ^^^^^^^^^ rozkruszony za pomocą EHD-l 

. , . Fig. 14. A granite błock split by the use of EHD-I 
palnictwie rud miedzi. 

W lipcu 1996 r. przeprowadzono pierwsze próby, nazwane wstępnymi, na powierzchni 
kopalni Polkowice. Dotyczyły one rozkruszania bloków nadgabarytowych oraz urabianie 
symulowanej calizny. Do prób użyto przewoźnej wersji urządzenia EHD-2 skonstruo-
wanego w ramach projektu badawczego (grantu) finansowanego w br. przez KBN 
(rys. 16). 
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Rys. 15. Blok granitodiorytu rozkruszony za pomocą EHD-1 
Fig. 15. A granitodiorite błock split by ihe use of EHD-1 

Rys. 16. Przewoźne urządzenie EHD-2 na poligonie kop. Polkowice 
Fig. 16. A transportable unit EHD-2 at the tcsting ground of the mine Polkowice 
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Zasadę działania generatora ełektrołiydraulicznego będącego podstawą metody przedsta-
wiono zgodnie ze scłiematem na rysunku 17. Generator zasilany jest napięciem przemiennym 
220 V, 50 Hz. Układ sterowania I służy do przekazywania energii do układu wysokiego 
napięcia, składającego się z transformatora wysokiego napięcia 2, prostownika wysokiego 
napięcia 3 oraz zasobnika energii 4. Energię do przetwornika ełektrołiydraulicznego 6, 
umieszczonego w otworze wywierconym w rozspajanej skale, doprowadza się z zasobnika 
energii przez izolowane przewody poprzez sterowany z układu wyzwalania 7 łącznik 
wysokiego napięcia 5. Bezpieczeństwo układu w stanie beznapięciowym przywraca układ 8. 

2201 

SOH2 

ł 
A 2 3 5 6 

1 TWN PrMN ZENN ŁHN 
PEH 

Rys. 17. Schemat blokowy uproszczonego układu elektrycznego generatora elektrohydraulicznego 
Fig. 17. A błock diagram of a simplified system of an electrical electrohydraulic generator 

Próby w kopalni Polkowice przeprowadzone zostały specjalnie do tego celu wykonanymi 
przetwornikami elektrohydraulicznymi o podwyższonych parametrach odporności na przebicie. 
Parametry techniczne urządzenia EHD-2, które użyto do prób były następujące: 

gabaryty urządzenia — L = 2,6 m, s = 18 m (układ elektryczny zabudowany na 
dwuosiowej przyczepie osobowej) 

masa urządzenia — 1600 kg 
liczba baterii — 20 
pojemność baterii — 100 pF 
napięcie zasilania — 220—360 V 
max. napięcie ładowania — 20 kV 

— 100 kJ 
liczba przetworników — 2 (równocześnie odpalanych) 
min. czas ładowania baterii do 15 kV — 3 min 
średnica przetwornika — 38 mm. 
W uzgodnieniu z przedstawicielami kopalni przeprowadzono następujące próby: 
— rozkruszanie wolno stojących bloków dolomitowych, 
— odspajanie bloków od symulowanej calizny, 
— wykonanie wrębu w bloku skalnym. 
Na rysunkach 18 i 19 przedstawiono wybrane bloki dolomitów (z kilku) po rozkruszeniu 

impulsem elektrycznym. Rysunek 19 przedstawia powtórzenie próby z rysunku 18 przy 
podwyższonym napięciu. 

max. energia 
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Rys. 18. Blok dolomitowy rozkruszony przy napięciu 12 kV. Masa bloku ok. 1500 kg 
Fig. 18. A doloinite błock spIit al (2 kV voltage. The błock mass about 1500 kg 
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Ry.s. 19. Blok dolomitowy ro/.krus/.any przy napięciu 16 kV. Masa bloku ok. 1500 kg 
Fig. 19. A doloinite błock split al 16 kV voltage. The błock mass about 1500 kg 
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Kolejną serię prób wykonano na 
caliźnie symulowanej, tj. na blokach 
dolomitowych umocowanych w wo-
zach kopalnianych, poprzez zalanie be-
tonem (rys. 20 i 21). 

Ostatnie próby przeprowadzono na-
wiercając w bloku dolomitowym cztery 
otwory o średnicy 38 mm, przy czym 
strzelano otworem centralnym (rys. 22) 
oczekując w efekcie zgniotu dolomitu 
w przestrzeni ograniczonej wywierco-
nymi uprzednio otworami. Niestety, na 
skutek przyłożenia zbyt wysokiego na-
pięcia (ok. 18 kV) blok pękł na dwie 
części, co widoczne jest na rysunek 
23. We wszystkich przypadkach strze-
lano w otworach wypełnionych wodą. 
Otwory były pionowe lub lekko na-
chylone (ok. 30). 

Po zakończeniu wyżej opisanych 
badań wstępnych stwierdzono, że 
metoda jest bezpieczna, nie daje roz-
rzutu kamienia i jest oszczędna dla 
środowiska. Zademonstrowane urzą-
dzenie bazuje na kondensatorach im-
pulsowych o pojemności 100 pF, co 
daje praktyczną moc urządzenia ok. 
100 kJ. 

Rys. 20. Bloki dolomitowe unieruchomione w wozach 
kopalnianych poprzez zalanie betonem 

Fig. 20. Dolomite blocks rixed in raine cars by means of 
submerging in concrete 

W związku z otrzymaniem pozytywnych rezultatów wszystkich prób przeprowadzonych 
w 1996 r. przewiduje się dalszą realizację prac badawczo-rozwojowych, aż do opracowania 
odpowiedniej technologii urabiania metodą EHD oraz wykonawstwa prototypu uniwer-
salnego urządzenia bazującego na zmodyfikowanym wozie wiertniczym. Zakończenie 
tych prac przewiduje się ok. 1999 r., a ewentualną produkcję seryjną urządzenia po 
2000 r. 

Zwiększenie mocy urządzenia EHD, optymalizacja konstrukcji narzędzi urabiających 
(elektrody), korelacja pracy EHD z wozem wiercącym według teoretycznych ocen powinny 
pozwolić na urabianie 200—300 ton/zmianę. Równocześnie napływające z zagranicy sygnały 
o rozwoju tej metody, w szczególności realizacja w firmie „Noranda" z Kanady są sygnałem, 
że wybór metody jest właściwą drogą dla urabiania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych. 
Według ocen kanadyjskich możliwe jest uzyskanie przez jednokanałowe urządzenie EHD 
wydajności teoretycznej do 500 ton/zmianę. Takie parametry, przy bardzo niskich kosztach 
eksploatacji urządzenia, będą osiągalne przy potrojeniu mocy urządzenia, co jest technicznie 
możliwe. 
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Rys. 21. Bloki dolomitowe po odspojeniu pod wpływem przyłożonego napięcia 15 kV 
Fig. 21. Dolomite blocks after loosening by means of applying a 15 kV voltage 

Rys. 22. Blok dolomitowy o masie ok. 5000 kg z nawierconymi czterema otworami 
Fig. 22. A dolomite błock with its mass of about 5000 kg with four drilled holes 
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Rys. 23. Blok dolomitowy po przyłożeniu napięcia 18 kV 
Fig. 23. A dolomite błock after applying a voltage of 18 kV 

Przekazano 9 stycznia 1997 r 
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Chances of new mining technologies in Polish coal and ore mines 

Abstract 
The paper reviews the results of a scientific research on new mining technologies which 

was held at the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow in co-operation with the 
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mining industry. The research which used such unconventional methods of mining as: 
assisting the mining organs of combines by high pressure water jets, active disk heads of 
drift combines or eventually by using the electrohydraulic effect will enable designers to 
construct machines eliminating blasting work in cutting resislant rocks and improving 
working conditions i.e. reducing dustiness and protecting against methane and coal dust 
explosions. 

96 Sekcja I 



Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej '97, s. 97—108 

Tadeusz KOSTECKI 
KWK Staszic, KHW S.A., Katowice 

Wysokowydajny przodek ścianowy z podsadzką hydrauliczną 
w KWK Staszic 

Słowa kluczowe 
System eksploatacji podsadzkowej koncentracji produkcji-kompleksy ścianowe-ohudowy 

zmechanizowane-efektywność ekonomiczna 

Streszczenie 
Poszukiwania poprawy ekonomicznej efektywności podsadzkowego systemu eksploatacji 

doprowadziły do nowych rozwiązań technicznych wyposażenia mechanicznego ściany. 
Nowoczesne, wysokowydajne urządzenia do urabiania i odstawy urobku, zastosowane 

w ścianie podsadzkowej, oraz nowej konstrukcji obudowy zmechanizowane dały podbudowę 
do nowego systemu eksploatacji. 

W efekcie powyższych rozwiązań technicznych uzyskano znaczący wzrost koncentracji 
produkcji i wydajności pracy, rokujący uzyskanie trwałej akumulacji dodatniej. 

1. Wstęp 

System ścianowy z podsadzką hydrauliczną znalazł szersze zastosowanie jedynie w pol-
skim górnictwie. Ze względu na wysokie koszty był sporadycznie stosowany w górnictwie 
światowym. W sytuacji, gdy zastosowanie innego niż podsadzkowy systemu eksploatacji 
nie było możliwe, górnictwo światowe odstępowało od eksploatacji. 

Na odstąpienie od eksploatacji z powyższego powodu nie mogły sobie pozwolić polskie 
kopalnie, zwłaszcza te, które posiadały zasoby wyłącznie do eksploatacji podsadzkowej, 
ponieważ oznaczałoby to ich likwidację. 

Należy też rozważyć, że w warunkach taniej siły roboczej ten pracochłonny system 
eksploatacji nie musiał pociągnąć za sobą akumulacji ujemnej tym bardziej, że węgiel 
zalegający w pokładach eksploatowanych tym systemem odznacza się zwykle wysoką 
jakością. 

Dopiero w okresie przemian gospodarczych zachodzących w Polsce po 1989 r. kopalnie 
zmuszone wydobywać tym systemem zaczęły odczuwać jego niekorzystne skutki ekonomi-
czne. 

Również kopalnia Staszic, która 60% zasobów posiada w pokładach grupy siodłowej 
(501, 510) zaczęła odczuwać skutki tego systemu eksploatacji i w sposób zamierzony 
zmniejszyła udział wydobycia z podsadzką hydrauliczną z 40% w 1989 do 12% w 1996 r. 
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W samej strategii działania przyjęto wdrożenie najpierw wysokiej koncentracji produkcji 
do sxian zawałowych, natomiast w zakresie podsadzkowego systemu eksploatacji rozpoczęto 
poszukiwania sposobu poprawy jego ekonomicznej efektywności. 

2. Warunki górniczo-geologiczne eksploatacji podsadzkowej w KWK Staszic 

Podstawowe dane górniczo-geologiczne, w jakich kopalnia Staszic prowadzi eksploatację 
podsadzkową, przedstawiają się następująco: 

— grubość pokładu 501 w obszarze nadania kopalni wynosi średnio 5 m, nachylenie do 5°, 
— grubość pokładu 510 wynosi od 9 do 11 m, a nachylenie również nie przekracza 5°. 
Nachylenia pokładów są nieregularne, a występujące pofałdowania i muldy nie stwarzają 

dogodnych warunków do odprowadzenia wody. 
Ponadto występują zagrożenia metanowe, pożarowe i tąpaniami. 
W takich warunkach w roku 1991 podjęto próby zwiększenia ekonomicznej efektywności 

podsadzkowego systemu eksploatacji. Zastosowano własne rozwiązanie, które obecnie posiada 
ochronę patentową. 

Ścianę w I warstwie pokładu 510 o długości 150 m wyposażono w nowy rodzaj 
obudowy zmechanizowanej wykonanej na bazie obudowy F 19/31 Pp (rys. 1, tab. 1). 

Tabela Charakterystyka techniczna FAZOS l9/3l-PpB 
Table 1. Specification of FAZOS 19/31-PpB support 

Wysokosć zestawu 
— minimahia 1,9 m 

— maksymalna 3,4 m 

Nachylenie pokładu 
— podłużne r 

— poprzeczne T 

Podziałka obudowy 1,5 m 

Liczba stojaków 5 

Podporność stojaków 
— wstępna 502 kN 

— robocza 603 kN 

Krok obudowy 0,8 m 

Siła przesuwu obudowy 232 kN 

Siła przesuwu przenośnika 357 kN 

Podpornos'ć obudowy liczona do końca strop. głównej 

— przed skrawem 438,6 kN/m^ 

— po skrawie 382,9 kN/m^ 

Podporność obudowy liczona do końca strop. tylnej 

— przed skrawem 317,4 kN/m-

— po skrawie 292.7 kN/rn" 

Ciśnienie zasilania 25 MPa 

Czynnik roboczy 1—2% emulsja olejowo-wodna 

Masa sekcji 8587,2 kg 

Eksploatacja tej ściany podsadzkowej w trudnych warunkach górniczo-geologicznych 
(III stopień zagrożenia tąpaniami, wysoka skłonność do samozapalenia i nachylenie pokładu 
0—4°) była bardzo dobrym poligonem doświadczalnym tak dla obudowy jak i dla systemu. 
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Wyeliminowano obudowę indywidualną z pola podsadzkowego i zebrano szereg uwag 
do dalszych usprawnień konstrukcji obudowy oraz całego systemu. 

Efekty tej ściany sprawiły, żc do kolejnej ściany zaprojektowano całkowicie nowy typ 
obudowy i postanowiono wyposażyć ją w wysokowydajne urządzenia do urabiania i odstawy 
urobku stosowane dotychczas tylko w ścianach zawałowych. 

Prototyp obudowy zastosowanej w kolejnej ścianie przedstawiają rysunki 2 i 3. 
Występują tu sekcje ociosowe i sekcje podsadzkowe. 
Sposób ustawienia sekcji w ścianie przedstawiają rysunki 4 i 5. 
Podziałka obudowy wynosi 1,75 m, a jej zakres roboczy 1,8—3,0 m. 
Brak wystarczających środków finansowych sprawił, że dla obecnie eksploatowanej 

ściany zakupiono tylko 39 sekcji obudowy zmechanizowanej pozwalającej realizować 
równocześnie urabianie i podsadzanie. 

Pozostałą część ściany wyposażono w udoskonaloną wersję F l9/31-PpB. 
Różnica pomiędzy jednym i drugim rodzajem obudowy jest taka, że w przypadku 

obudowy GLINTK-STASZIC 16/31-Pp (tab. 2a, 2b) możliwe jest równoczesne urabianie 
i podsadzanie przestrzeni wybranej, a w przypadku obudowy FAZOS I9/3l-PpB nie ma 
takiej możliwości. 

Obydwa rodzaje obudowy natomiast eliminują obudowę drewnianą w polu podsadzkowym 
i wszelkie z tym związane uwarunkowania technologiczne i techniczne. 

3. Sposób pracy obudowy Glinik-Staszic 16/31 Pp 

Technologia pracy w ścianie wyposażonej w obudowę Glinik-Staszic 16/31-Pp jest 
następująca: 

— w pozycji wyjściowej wszystkie sekcje obudowy ustawione są w linii prostej, a ściana 
podsadzona, 

— kombajn rozpoczyna urabianie np. od chodnika podścianowego, 
Pierwszy skraw: 
— za postępującym kombajnem następuje wysuwanie przednich stropnic wysuwnych 

sekcji ociosowych i podsadzkowych, 
— przesuwanie przenośnika możliwie krótko za kombajnem, 
— przesuwanie sekcji ociosowych i podsadzkowych o krok zabioru (0,8 m) z równo-

czesnym zsunięciem stropnic wysuwnych. 
Przy drugim skrawie sekcje ociosowe i podsadzkowe wykonują podobne fazy: 
— przenośnik przesuwany jak za pierwszym skrawem, 
— sekcje ociosowe i podsadzkowe przesuwane o następny krok do przodu, 
Przy skrawie trzecim jest podobnie jak przy poprzednich skrawach. 
Po wykonaniu trzech skrawów uzyskuje się szerokość pola podsadzkowego 2,4 m, 

a otwarcie ściany w tym momencie wynosi około 8 m (rys. 6a). 
Następuje wówczas rozdział technologii pracy w ścianie. 
Po stronie ociosu można kontynuować urabianie, a po stronie podsadzki przystąpić do 

tamowania i podsadzania. 
Na obecnym etapie rozwoju tego systemu eksploatacji w kopalni Staszic tama czołowa 

i tamy boczne wykonywane są tradycyjnie. 
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Rys. 3. Sekcja ociosowa 
Fig. 3. Section of side wali type system support 
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Rys. 4. Widok z przodu 
Fig. 4. Face view 
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Tabela 2a. Charakterystyka obudowy podporowej podsadzkowej Glinik-Staszic 16/31-Pp (zestaw podsadzkowy) 
Table 2a. Specification of Glinik-Staszic 16/31-Pp support — fłlling type system 

Wysokość zestawu 
— minimalna (bez podpory tylnej) 1,6 m 

1 

— maksymalna 3,1 m 
Roboczy zakres wysokości (bez podpory tylnej) 1,8 do 3,0 m 
Zakres roboczy z zamontowaną podporą tylną 2,5 do 3,0 m 
Ilość podpór 4 
Nachylenie podłużne ściany 12° 
Nachylenie poprzeczne ściany 4-15° 
Podziałka obudowy 1,75 m 
Podporność podpór przednich 

— wstępna 1039 kN 
— robocza 1385 kN 

Podporność podpór tylnych 
— wstępna 1039 kN 
— robocza 1385 kN 

Siła przesuwu 
— obudowy 429/444 kN 
— przenośnika 64/79 kN 

Maks. nacisk jednostkowy na strop 0,6 MPa 
Maks. nacisk jednostkowy na spąg 1,75 MPa 
Krok zestawu 1,6 (2 X 0,8) m 

Ciśnienie zasilania 30 MPa 
Ciśnienie zasilania przesuwników przy przesuwaniu przenośnika 10 MPa 
Masa sekcji 22 000 kg 

Tabela 2b. Charakterystyka obudowy podporowo-podsadzkowej Glinik-Staszic 16/31-Pp (zestaw ociosowy) 
Table 2a. Specification of Glinik-Staszic 16/31-Pp support — side wal! type system 

Wysokość zestawu 
— minimalna 1,6 ]Ji 
— maksymalna 3,1 m 

Roboczy zakres wysokości 1,8 do 3,0 m 
Zakres roboczy z zamontowaną podporą tylną 2,5 do 3,0 m 

Podziałka obudowy 1,75 m 

Ilość podpór 4 
Nachylenie podłużne ściany 12° 

Nachylenie poprzeczne ściany +15° 
Podporność podpór przednich 

— wstępna 1039 kN 
— robocza 1385 kN 

Podporność podpór tylnych 
— wstępna 1039 kN 

— robocza 1385 kN 

Siła przesuwu 
— obudowy 429 kN 
— przenośnika 193 kN 

Maks. nacisk jednostkowy na strop 0,5 MPa 
Maks. nacisk jednostkowy na spąg 1,75 MPa 
Krok zestawu 0.8 m 
Ciśnienie zasilania 30 MPa 
Masa sekcji 21 000 kg 
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Rys. 6. Sposób pracy obudowy Glinik-Staszic 16/31-Pp 
Fig. 6. Work phases of Glinik-Staszic 16/31-Pp support 

Sekcja I 105 



Underground Exploitation School '97 

Ten sposób tamowania wymaga jednak zatrzymania ściany na czas transportu materiału 
na tamę i zatrudnienia znacznej ilości pracowników do jej budowy. 

Realizując urabianie w czasie tamowania i podsadzania ściany za urabiającym kombajnem 
prowadzi się następujące fazy pracy obudowy: 

I. Za kombajnem wykonującym pierwszy po uzyskaniu przestrzeni do podsadzania skraw 
następuje: 

— wysuwanie przednich stropnic wysuwnych z sekcji ociosowych i podsadz-
kowych, 

— przesuwanie przenośnika, 
— przesuwanie tylko sekcji ociosowych z wysunięciem tylnej stropnicy wysuwnej. 
II. Za kombajnem wykonującym drugi po uzyskaniu przestrzeni do podsadzania skraw 

następuje: 
— wysuwanie przednich stropnic wysuwnych z sekcji ociosowych, 
— wychylenie osłony ociosowo stropowej sekcji podsadzkowej, 
— przesuwanie przenośnika, 
— przesuwanie sekcji ociosowych. 
Po wykonaniu dwóch powyższych skrawów sekcje podsadzkowe pozostają o dwa kroki 

w tyle. 
Jeżeli w tym czasie podsadzanie nie zostało zakoiiczone, a warunki górnicze w ścianie 

są dobre, można rozpocząć kolejny skraw zabezpieczając strop stropnicami wysuwnymi 
sekcji ociosowych, jednak bez możliwości przesunięcia przenośnika. 

W przypadku niepewnych warunków górniczych konieczna jest przerwa technologiczna 
w urabianiu do czasu ukończenia podsadzania. 

Po zakończeniu podsadzania następuje przesunięcie o dwa kroki sekcji podsadzkowych 
i kontynuacja urabiania jak przy pozycji wyjściowej opisanej wcześniej. 

Doskonaląc organizację pracy przy równoczesnym wystarczającym obłożeniu ściany 
można uzyskać na ścianie o długości 150 m dwa cykle podsadzania na dobę, i to 
w warunkach kopalni Staszic zostało osiągnięte. 

Jak już wspomniano, ważnym problemem nie rozwiązanym dotychczas pozostaje czołowa 
tama podsadzkowa w ścianie, a w szczególności jej zmechanizowanie. 

Wykonywanie jej w sposób tradycyjny jest pracochłonne, a ponadto pochłania sporą 
ilośc materiału (drewna). 

W chwili obecnej przeprowadzane są w ścianie 203 próby z kilkoma członami powta-
rzalnymi szkieletu tamy czołowej. Szkielet powtarzalny oparty jest na rozporach hydrauli-
cznych, podwieszony pod stropnicą podsadzkową sekcji obudowy (rys. 7). 

Jest to rozwiązanie prototypowe i z pewnością wymagać będzie usprawnienia, lecz 
niewątpliwie przybliża nas do rozwiązania problemu. 

4. Ocena ekonomiczna 

Przy ocenie ekonomicznej podsadzkowego systemu eksploatacji porównano obecnie 
uzyskiwane wyniki w ścianie prototypowej do wyników ściany z wyposażeniem tradycyjnym 
oraz przeprowadzono analizę różnych wariantów wyposażenia i koncentracji produkcji dla 
ścian projektowanych. 
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Najogólniej rzecz ujmując można stwierdzić, że: 
— przy koncentracji wydobycia poniżej 1000 t/dobę z 1 ściany podsadzkowej akumulacja 

będzie zawsze ujemna, 
— koncentracja wydobycia na poziomie 2000 t/dobę przy obecnym poziomie kosztów 

robocizny i materiałów daje akumulację dodatnią, 
— trwałą rentowność może gwarantować uzyskanie koncentracji produkcji powyżej 3000 

t/dobę. 

5. Podsumowanie 

Aktualnie próby z tamą czołową częściowo lub całkowicie zmecłianizowaną prowadzone 
są oprócz kopalni Staszic również w kopalni Mysłowice. 

Próby takie podejmowały i podejmują również inne kopalnie (Katowice, Wujek, Nowy 
Wirek). Skuteczne rozwiązanie tego problemu wydaje się być jedynie kwestią czasu. 

Przedstawiając doświadczenia kopalni Staszic w zakresie poprawy koncentracji wydobycia 
w ścianie podsadzkowej nie można pominąć informacji o pracach badawczo-rozwojowych 
prowadzonych w ramach realizowanego projektu celowego. 

Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań w zakresie kierowania stropem i współpracy 
zastosowanych typów obudowy z górotworem. 

Te właśnie wyniki badań wykorzystano przy wyborze rodzaju obudowy i jej sterowania 
dla następnej ściany. 

Przekazano 15 stycznia 1997 r. 

Hihg-effidency fllling system in Staszic Coal Mine 

Abstract 
New technical solutions in filling systems have been created due to necessity of 

yielding better efficiency of that system. Modern and high-efficiency exploitation and 
transport machinery and new construction of support system made a deveIopment in building 
new exploitalion system. As a result of new technical solution presented in the paper 
a high productivity and work efficiency were achieved. 
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Stanisław KOWALIK 
Politechnika Śląska, Gliwice 

Praktyczne aspekty komputerowego wspomagania procesów 
eksploatacji węgla 

Słowa kluczowe 

Dobór wyposażenia technicznego wyrobisk-prognozowanie deformacji górotworu 

Streszczenie 
W opracowaniu zaprezentowano możliwości kilku programów komputerowych wspoma-

gających procesy eksploatacji węgla. Najpierw przedstawiono komputerowy dobór zme-
chanizowanych obudów w zależności od warunków górniczo-geologicznych oraz na podstawie 
parametrów technicznych. Następnie zaprezentowano wykorzystanie komputera do doboru 
wyposażenia technicznego dla wyrobisk górniczych z uwzględnieniem różnych wariantów 
kompleksów ścianowych i standardowych układów mechanicznych. W kolejnych rozdziałach 
przedstawiono programy służące do prognozowania deformacji górotworu oraz programy 
służące do sporządzania map deformacji górotworu. Na koniec podano tematyczny wykaz 
programów komputerowych opracowanych na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej z zakresu wspomagania procesów eksploatacji węgla. 

1. Wstęp 

Technika komputerowa jest wykorzystywana w wielu zagadnieniach w górnictwie. 
Najbardziej rozpowszechnione są komputery do obliczeń finansowo-ekonomicznych. Kom-
putery służą także do wspomagania procesów eksploatacji węgla. Jednak w tej dziedzinie 
występuje brak kompleksowych systemów wspomagania procesów eksploatacji węgla. Są 
jednak programy komputerowe, które swym działaniem obejmują różne wycinki rozpatrywanej 
tematyki. W opracowaniu zaprezentowano możliwości kilku programów komputerowych 
wspomagających procesy eksploatacji węgla. Najpierw przedstawiono komputerowy dobór 
zmechanizowanych obudów w zależności od warunków górniczo-geologicznych oraz na 
podstawie parametrów technicznych. Następnie zaprezentowano wykorzystanie komputera 
do doboru wyposażenia technicznego dla wyrobisk górniczych z uwzględnieniem różnych 
wariantów kompleksów ścianowych i standardowych układów mechanicznych. W kolejnych 
rozdziałach przedstawiono programy służące do prognozowania deformacji górotworu oraz 
programy służące do sporządzania map deformacji górotworu. Na koniec podano tematyczny 
wykaz programów komputerowych opracowanych na Wydziale Górnictwa i Geologii Poli-
techniki Śląskiej z zakresu wspomagania procesów eksploatacji węgla. 
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2. Dobór zmechanizowanych obudów w zależności od warunków 
górniczo-geologicznych oraz na podstawie parametrów technicznych 

2.1. Z a d a n i e o p r a c o w a n e g o p r o g r a m u k o m p u t e r o w e g o 

Opracowany program komputerowy umożliwia wybór zmechanizowanych obudów dla 
pierwszej klasy stopu. Program zawiera bazę danych stałych w postaci parametrów tech-
nicznych 71 obudów. Dane te zostały zaczerpnięte z katalogów firm PIOMA, GLINIK, 
FAZOS (Katalog... PIOMA 1990), (Katalog... GLINIK 1991), (Katalog... FAZOS 1991), 
(Kowalik 1994). Program uwzględnia osiemnaście następujących parametrów obudów: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

minimalna wysokość obudowy, [m 
maksymalna wysokość obudowy [m 
minimalny zakres pracy [m], 
maksymalny zakres pracy [m], 
nachylenie ściany podłużne [stopnie 
liczba podpór w zestawie [szt.], 
podpornośc podpory wstępna [kN], 
podporność podpory nominalna (robocza) [kN 

2 
minimalna podporność obudowy [kN/m ], 
maksymalna podporność obwody [kN/m 
nacisk jednostkowy na strop [MPa], 
nacisk jednostkowy na spąg [MPa], 
podziałka zestawu [m], 
skok przesuwu zestawu [m 
siła przesuwu zestawu [kN 
siła przesuwu przenośnika [kN 
ciśnienie zasilania [MPa], 
masa zestawu [kg 

2n 

Program został opracowany w trzech wersjach umożliwiających wybór obudowy według 
trzech sposobów: 

1) na podstawie znajomości grubości pokładu węgla i kąta nachylenia pokładu, 
2) według dowolnych wyżej wymienionych osiemnastu parametrów technicznych, 
3) na podstawie nazwy obudowy. 
Po uruchomieniu programu komputer wyświetla na monitorze opis tekstowy, jakie 

obliczenia wykonuje dana wersja. Należy wtedy wybrać wersję poprzez napisanie liczby 
1, 2 lub 3. 

2.2. D o b ó r o b u d o w y w z a l e ż n o ś c i od w a r u n k ó w 
g ó r n i c z o - g e o l o g i c z n y c h 

Jest to pierwsza wersja programu umożliwiająca wybór obudowy na podstawie dwóch 
wielkości: 

a) grubości pokładu węgla [m], 
b) kąta nachylenia pokładu [stopnie 
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Są to podstawowe wielkości charakteryzujące warunki górniczo-geologiczne. Przede 
wszystkim na podstawie znajomości tych wielkości dobiera się zmechanizowane obudowy 
i kompleksy ścianowe. Danymi wejściowymi do programu są dwie liczby: grubość pokładu 
węgla [m], kąt nachylenia pokładu [stopnie]. 

Komputer przegląda bazę danych stałych, tj. parametry techniczne obudów firm 
PIOMA, GLINIK, FAZOS, i wyszukuje te obudowy, dla których jednocześnie spełnione 
są warunki: 

a) grubość pokładu węgla musi zawierać się w przedziale domkniętym między minimalnym 
zakresem pracy a maksymalnym zakresem pracy obudowy; 

b) moduł kąta nachylenia pokładu musi być mniejszy lub równy od maksymalnego 
dopuszczalnego podłużnego nachylenia ściany. 

Po znalezieniu odpowiedniej obudowy na ekranie monitora wyświetlana jest nazwa 
obudowy oraz jej parametry techniczne (wymienione w rozdz. 2.1). 

2.3. W y b ó r o b u d o w y w e d ł u g p a r a m e t r ó w t e c h n i c z n y c h 

Dane wejściowe w wersji drugiej programu dotyczą parametrów technicznych obudowy. 
Każdą daną można napisać w postaci liczbowej lub pominąć naciskając klawisz ENTER. 
Taki sposób czytania danych wprowadzono dlatego, że część parametrów technicznych 
możne być dla użytkownika nieznana lub nieistotna. 

Zależeć nam będzie na tym, aby znaleźć obudowę, która będzie spełniała pewne 
warunki narzucone na osiemnaście parametrów technicznych wymienionych w roz-
dziale 1. Na dany parametr techniczny obudowy narzucamy warunek, że będzie on 
mniejszy, większy, równy, mniejszy lub równy, większy lub równy, różny od pewnej 
przez nas podanej (wymaganej) liczby. Liczbę tę wraz z poprzedzającym ją znakiem 
relacji wczytujemy z klawiatury komputera. Znaki relacji mają następującą postać: 
<, >, <=, <>-

2.4. W y ś w i e t l a n i e d a n y c h t e c h n i c z n y c h n a p o d s t a w i e n a z w y 
o b u d o w y 

Jeżeli chcemy się dowiedzieć o parametrach techniczne danej obudowy, to wy-
bieramy trzecią wersję programu. Należy wtedy wprowadzić nazwę obudowy. Ponieważ 
w bazie danych w pamięci komputera nazwy obudów są zapisane w określonej postaci 
(na podstawie katalogów), należy więc napisać nazwę zgodną z przyjętym w programie 
nazewnictwem. Aby uniknąć pomyłek w związku z użyciem niewłaściwej nazwy, 
na samym początku wyświetlany Jest na ekranie monitora wykaz wszystkich dopu-
szczalnych nazw obudów firm FAZOS, PIOMA, GLINIK możliwych do użycia w tym 
programie. Dopiero wtedy wybieramy jedną nazwę z tego wykazu i wpisujemy poprzez 
klawiaturę do pamięci komputera. Komputer wyświetla wtedy osiemnaście parametrów 
technicznych (wymienionych w rozdz. 2.1) tej obudowy. Może być kilka odmian 
danej obudowy, np. ze stropnicą wychylno-wysuwną, z nadstawką, z wysuwaną stropnicą, 
do współpracy z pługiem itp. Wtedy komputer wyświetla kolejno wszystkie odmiany 
tej obudowy. 

Sekcja I 111 



Underground Exploitation School '97 

3. Dobór wyposażenia technicznego dla wyrobisk górniczych z uwzględnieniem 
rożnych wariantów kompleksów ścianowych i standardowych układów mechanicznych 

3.1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a 

W górnictwie coraz częściej stosuje się zmechanizowane wydobycie węgla. Różne 
maszyny i urządzenia zastępują prace rak ludzkich. Jednak nie w każdych warunkach 
możliwe jest stosowanie np. kombajnów do urabiania węgla. Zostały opracowane zestawy 
urządzeń i maszyn służące do mechanicznego urabiania węgla. Stanowi to tzw. wyposażenie 
techniczne dla wyrobisk górniczych. Jeden taki zestaw urządzeń i maszyn nazywany jest 
zmechanizowanym kompleksem ścianowym. W zależności od rodzaju pokładu węgla stosuje 
się różne kompleksy ścianowe. W jednym kompleksie ścianowym mogą występować 
następujące urządzenia (Chmielą i in. 1992; Kowahk 1993): 

1) obudowa zmechanizowana ścian, np. FAZOS 15/31 OZ, GLINIK 08/22 OZ, PIOMA 
18/37 OZ, 

2) kombajn węglowy, np. KWB-3 RDUN, 
3) przenośnik na ścianie, np. RYBNIK 80, 
4) przenośnik zgrzebłowy podścianowy, np. GROT 80, 
5) kruszarka, np. KRUK-1000, 
6) kołowrót bezpieczeństwa hydrauliczny KBH, 
7) urządzenie zabezpieczające przed spełzaniem obudowy. 
Różne typy, odmiany i wersje tych urządzeń powodują, że każdy kompleks ścianowy może 

posiadać kilka lub kilkanaście wariantów. Podstawą doboru wariantu kompleksu ścianowego do 
danego wyrobiska górniczego jest grubość pokładu węgla i kąt nachylenia pokładu. 

Celem było opracowanie dla pierwszej klasy stropu, tj. dla wyrobisk górniczych prowadzonych 
z kierowaniem stropu na zawał, systemu doradczego, który na podstawie informacji o grubości 
pokładu węgla i kącie nachylenia pokładu wyświetla na monitorze kolejno wszystkie warianty 
kompleksów ścianowych możliwych do zastosowania dla danego pokładu węgla. 

Opracowany program komputerowy daje przegląd wyposażenia technicznego dla wyrobisk 
górniczych i przez to pomaga w podjęciu decyzji o wyborze kompleksu ścianowego 
odpowiedniego dla danego pokładu węgla. Jako system doradczy zawiera on w sobie w 
postaci tablic bazę wiedzy dotyczącą wyposażenia technicznego dla wyrobisk górniczych. 
Ma też wbudowaną logikę, tzn. system reguł umożliwiających wybór kompleksu ścianowego 
w zależności od grubości i kąta nachylenia pokładu węgla. 

3.2. P o d z i a ł na k l a s y z a k r e s ó w p r a c y k o m p l e k s ó w ś c i a n o w y c h ze 
w z g l ę d u n a w y s o k o ś ć ś c i a n y i na n a c h y l e n i e p o d ł u ż n e ś c i a n y 

Różne pokłady węgla sklasyfikowano w zależności od grubości i nachylenia pokładu. 
Wyróżniono 24 zakresy grubości pokładu węgla od 0,8 m do 4,2 m i 8 zakresów nachylenia 
pokładu od O do 56 stopni. Te zakresy zostały wcześniej ustalone w górnictwie. Mogą 
wystąpić sytuacje, że w danej klasie nie jest możliwe stosowanie zmechanizowanych 
kompleksów ścianowych. Komputer daje wtedy odpowiednią informację, że eksploatacja 
węgla może byd prowadzona innymi metodami. 
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3.3. O p r a c o w a n i e b a z y d a n y c h d l a s y s t e m u 

Wszystkie warianty kompleksów ścianowych zostały ponumerowane kolejnymi liczbami 
naturalnymi, np, 

KOMPLEKS ŚCIANOWY KK-0817 OZK 
WARIANT NR = 1 

GLINIK 066/16 OZK / Z PRZEDŁUŻACZEM 
KWB-3DU 
RYBNIK 80 
GROT 80 
ZAKRES ZASTOSOWANL\ 1.3—1.7 
KĄT NACHYLENIA 0—12 

WARIANT NR ^ 2 
GLINIK 066/16 OZK / Z PRZEDŁUŻACZEM 
KWB-3DU 
RYBNIK 80 
GROT 80 
KBH 
URZĄDZENIE STABILIZUJĄCE PRZED SPEŁZANIEM 
ZAKRES ZASTOSOWANIA 1.3—1.7 
KĄT NACHYLENIA 12—35 

Występują tu nazwy kompleksów ścianowych oraz kolejno numerowane warianty tych 
kompleksów z wyszczególnieniem urządzeń, zakresów stosowania (do grubości pokładu 
węgla w metrach) i kątów nachylenia (pokładu w stopniach), do jakich ten zestaw sprzętu 
jest przystosowany. Zadaniem programu komputerowego było wyświetlenie na monitorze 
komputera kolejno wszystkich wariantów możliwych do zastosowania dla wybranej klasy. 

4. Prognozowanie deformacji w wybranych punktach górotworu 

A 

W Instytucie Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej pod 
kierunkiem prof. dr hab. inż. B. Drzęźli zostały opracowane programy komputerowe 
dotyczące deformacji górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej (Drzęźla 1989). Pro-
gramy te obliczają następujące wskaźniki deformacji górotworu: 

„1 — przemieszczenie pionowe (mm), 
2 — składowa przemieszczenia poziomego w pierwszym wybranym kierunku (mm), 
3 — składowa przemieszczenia poziomego w drugim wybranym kierunku (mm), 
4 — wielkość przemieszczenia poziomego punktu (mm), 
5 — kierunek przemieszczenia poziomego (st), 
6 —• odkształcenie pionowe (%o), 
7 — wielkość poziomego odkształcenia liniowego w pierwszym wybranym kierunku (%o), 
8 — wielkość poziomego odkształcenia liniowego w drugim wybranym kierunku (%o), 
9 — wielkość poziomego odkształcenia postaciowego w pierwszym wybranym kie-

runku (%o), 
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10 — główne odkształcenie poziome (%o), 
11 — kierunek jednego z głównych odkształceń poziomycli (z uwagi na prostopadłość 

kierunków głównycli wyznacza się tylko jeden z nich) (st), 
12 — kierunki zerowych odkształceń poziomych (st), 
13 — maksymalne poziome odkształcenie postaciowe (%o), 
14 — odkształcenie objętościowe {%c), 
15 — kąt nachylenia linii pionowej (szybu) od pionu (%o), 
16 — kierunek odchylenia linii pionowej (st), 
17 — nachylenie niecki osiadania w danym punkcie w pierwszym wybranym kie-

runku (%o), 
18 — nachylenie niecki osiadania w danym punkcie w drugim wybranym kie-

runku (%o), 
19 — maksymalne nachylenie niecki osiadania w danym punkcie (%o), 
20 — kierunek maksymalnego nachylenia niecki osiadania (prostopadły do kierunku 

izolinii osiadania) w danym punkcie (%c), 
21 — krzywizna pozioma w pierwszym wybranym kierunku (10~^ 
22 — krzywizna pozioma w drugim wybranym kierunku (10~^ m"^), 

\ — 1 23 — krzywizna linii pionowej (szybu) (10 m ), 
24 — kierunek wykrzywienia linii pionowej (st), 
25 — krzywizna przekroju pionowego niecki osiadania w pierwszym wybranym kierunku 

26 — krzywizna przekroju pionowego niecki osiadania w drugim wybranym kierunku 
(10-^ m- ' ) , 

27 — wielkość skręcenia geodezyjnego powierzchni niecki osiadania w pierwszym 
wybranym kierunku (10~^ m~'), 

28 — krzywizny główne przekrojów pionowych niecki osiadania (10~^ rn~^), 
29 — kierunek jednej z krzywizn głównych (z uwagi na prostopadłość kierunków 

głównych wyznacza się tylko jeden z nich) (st), 
30 — kierunki asymptotyczne (zerowych krzywizn normalnych) na powierzchni niecki 

osiadania (st), 
31 — maksymalne skręcenie geodezyjne powierzchni niecki osiadania w danym punkcie 

(10"^ m"^)" (Drzęźla 1989). 

5. Sporządzanie map deformacji górotworu 

Także w Instytucie Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. B. Drzęźli zostały opracowane programy 
komputerowe służące do sporządzania map deformacji górotworu pod wpływem eks-
ploatacji górniczej (Drzęźla 1989). Programy te sporządzają następujące mapy deformacji 
górotworu: 

„1 — mapa obniżeń (mm), 
2 — mapa maksymalnych przechyleń terenu w każdym punkcie rozważanego ob-

szaru (mm/m), 
3 — mapa przechyleń terenu w pierwszym wybranym kierunku (mm/m), 
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4 — mapa przechyleń terenu w drugim wybranym kierunku (mm/m), 
5 — dwie mapy krzywizn głównych oraz mapa zbiorcza krzywizn głównych m~'), 
5 — krzywizna niecki obniżeniowej w pierwszym wybranym kierunku (lO'^ m~'), 

7 — krzywizna niecki obniżeniowej w drugim wybranym kierunku m^'), 
g — dwie mapy odkształceń poziomych głównych oraz mapa zbiorcza odkształceń 

głównych (mm/m), 
9 — wielkość odkształcenia poziomego w pierwszym wybranym kierunku (mm/m), 

10 — wielkość odkształcenia poziomego w drugim wybranym kierunku (mm/m)" 
(Drzęźla 1989). 

6. Inne programy komputerowe wspomagające eksploatację górniczą 

P r o g r a m y k o m p u t e r o w e o p r a c o w a n e w I n s t y t u c i e E k s p l o a t a c j i Z ł ó ż 
W y d z i a ł u G ó r n i c t w a i G e o l o g i i P o l i t e c h n i k i Ś l ą s k i e j : 

— uaktualnianie map rzeźby terenu zmieniającej się pod wpływem eksploatacji górniczej 
(Drzęźla 1989), 

— sporządzanie map sumarycznej grubości wyeksploatowanego złoża (Drzęźla 1989), 
— wyznaczanie parametrów całkowych teorii ruchów górotworu na podstawie pomie-

rzonych przemieszczeń pionowych lub poziomych (Drzęźla 1989), 
— ocena efektywności zastosowania górniczych urządzeń chłodniczych w kopalniach 

węgla, 
— system programów komputerowych prognozowania rozkładów naprężeń w strefach 

oddziaływań zaszłości eksploatacyjnych, 
— technologia podsadzki samozestalającej na bazie drobnofrakcyjnych odpadów prze-

mysłowych, 
— komputerowa analiza kopalnianych sieci podsadzki hydraulicznej, 
— gospodarka powietrzem w kopalnianej sieci wentylacyjnej. 

P r o g r a m y k o m p u t e r o w e o p r a c o w a n e w K a t e d r z e G e o m e c h a n i k i , 
B u d o w n i c t w a P o d z i e m n e g o i O c h r o n y P o w i e r z c h n i W y d z i a ł u G ó r -
n i c t w a i G e o l o g i i P o l i t e c h n i k i Ś l ą s k i e j : 

— komputerowy system oceny geomechanicznych warunków utrzymania kapitalnych 
wyrobisk górniczych, 

— komputerowy system służący do inwentaryzacji stanu technicznego kapitalnych wy-
robisk górniczych, 

— program do obliczania wskaźników deformacji w szybie, 
— programy do wyznaczania parametrów teorii geometryczno-calkowych. 

P r o g r a m y k o m p u t e r o w e o p r a c o w a n e w K a t e d r z e Z a r z ą d z a n i a i R e -
s t r u k t u r y z a c j i w G ó r n i c t w i e W y d z i a ł u G ó r n i c t w a i G e o l o g i i P o l i t e -
c h n i k i Ś l ą s k i e j : 

— algorytmy i programy użytkowe do projektowania układów techniczno-organizacyjnych 
stosowanych w wyrobiskach górniczych, 

— komputerowe wspomaganie projektowania technologii wybierania węgla. 
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P r o g r a m y k o m p u t e r o w e o p r a c o w a n e w K a t e d r z e E l e k t r y f i k a c j i 
i A u t o m a t y z a c j i G ó r n i c t w a W y d z i a ł u G ó r n i c t w a i G e o l o g i i P o l i t e -
c h n i k i Ś l ą s k i e j : 

— programy komputerowe wspomagające projektowanie kopalnianych sieci elektroe-
nergetycznych, 

— oprogramowanie dla sterownika PSP-280 pracującego w konfiguracji rejestratora 
sygnałów analogowych. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Practical aspects of computer-aides mining processes 

Abstract 
The work presents the possibilities of a few computer programmes aiding mining 

processes. First a computer selection of mechanized supports depending on the mining and 
geological conditions, and on the basis of the technical parameters has been presented. 
Next, the use of a computer for selecting a technical equipment for mining headings with 
regard to different variations of longwalls and standard mechanical systems has been shown. 
Nexl chapters present programmes to predict deformations of the ground and programmes 
used to make deformations maps of the ground. In conclusion, a thematic specification of 
computer programmes created at Faculty of Mining and Geology, at the Silesian Technical 
University in the field of aided mining processes has been given. 
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Szanse i perspektywy podziemnego zgazowania węgla 

Słowa kluczowe 
Wiertnictwo-wiercenia kierowane-zgazowanie węgla-metoda CRIP 

Streszczenie 
Podziemne zgazowanie węgla jest przyszłościową metodą eksploatacji pokładów węgla 

kamiennego zalegających poza zasięgiem górnictwa konwencjonalnego. Zasadnicze problemy, 
jak rozeznanie złoża, wiertnictwo i technologia zgazowania, zostały w dotychczas przepro-
wadzonych eksperymentach polowych w dużej mierze rozwiązane. Obecny stan techniki 
pozwala zasadniczo na przemysłową realizację tej metody. Istotnym czynnikiem decydującym 
o dalszych pracach nad wdrożeniem podziemnego zgazowania węgla jest podaż i cena 
ropy naftowej oraz gazu ziemnego na rynkach światowych. 

1. Wstęp 

Rok 1973 był w polityce energetycznej Europy Zachodniej rokiem przełomowym. 
Kryzys energetyczny, spowodowany redukcją dostaw ropy naftowej z państw OPEC, 
przyczynił się do zmiany poglądów na pokrycie rosnącego zapotrzebowania w surowce 
energetyczne. Uzmysłowiono sobie w tym czasie, że sama ropa naftowa nie może być 
jedynym źródłem zaspakajania potrzeb energetycznych, kiedy równocześnie Europa dysponuje 
ogromnymi zasobami węgla kamiennego, którego pokłady w północnej jej części zapadają 
się od strony Niemiec, Belgii, Holandii i Francji pod morze Północne. O ile w południowe 
części Zagłębia Ruhry znajdują się liczne wychodnie karbonu produktywnego, to na 
północnym obrzeżu Zagłębia eksploatowane są pokłady zalegające na głębokości 1200 m, 
a dalej na północ pod Munster warstwy węglowe spadają na głębokość 1850 m, by pod 
Bremen obniżyć się dalej do głębokości ok 2300 m, a jeszcze dalej pod morzem Północnym 
na głębokość 5000 m. 

Ponieważ eksploatacja metodami konwencjonalnymi na takich głębokościach nie wchodzi 
w rachubę, to zgazowanie węgla in situ bez jego wydobycia było jednym z kierunków 
badawczych mających na celu poprawę uniezależnienia pokrycia potrzeb energetycznych 
od dostaw ropy naftowej. 

Przypomniano sobie prace wykonywane wcześniej przez były ZSRR oraz USA w zakresie 
podziemnego zgazowania węgla. Kraje te posiadały już znaczne doświadczenia w uzyskiwaniu 
gazu z podziemnego zgazowania węgla. Były to jednak wyłącznie prace prowadzone 
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w pokładach płytko zalegających (O—400 m pod powierzchnią). W Europie Zachodnie 
pokłady takie były najczęściej dawno temu wyeksploatowane lub pola górnicze nie pozwalały 
na zastosowanie metody podziemnego zgazowania. 

W tej sytuacji zrodził się w 1976 roku pierwszy na skałę światową projekt do 
przeprowadzenia wspólnego begijsko-niemieckiego eksperymentu podziemnego zgazowania 
węgla w pokładzie głęboko zalegającym. Dalsze prace, mające na celu doprowadzenie do 
przemysłowego wdrożenia, prowadzone były w USA w stanie Wyoming. Eksperymenty te 
pokazały w trakcie ich realizacji całą paletę problemów, przed jakimi stoją w przyszłości 
eksploatatorzy, którzy postawią sobie za cel wykorzystanie energii zawartej w węglu drogą 
zgazowania i wydobycia na powierzchnię nośnika energii w formie gazowej (rys. 1). 

E n e r g i a 

Produkty 
chem i czne 

Rys. 1. Schemat podziemnego zgazowania węgla 
Fig. 1. Schematic view of UCG 

2. Podziemne zgazowanie węgla a górnictwo konwencjonalne 

Lansowany dawniej podział na metody szybowe i bezszyłx)we stracił z postępem prac nad 
podziemnym zgazowaniem na znaczeniu. Pomimo iż dziś wciąż jeszcze podejmowana jest myśl 
zgazowywania węgla po uprzednim rozcięciu pokładu za pomocą klasycznych górniczych robót 
przygotowawczych, by następnie przygotować pola do eksploatacji, to generalnie obserwuje się 
porzucanie takiego konceptu myślowego. Pojmowanie techologii podziemnego zgazowania jako 
uzupełnienia górnictwa konwencjonalnego wprowadziło do branży górniczej szereg nieporozu-
mień. Nie należy się więc dziwić brakowi akceptacji ze strony górników dla techniki, która 
przez zastosowanie ognia jako medium technologicznego zamierza eksploatować węgiel. Górnik 
nie może pogodzić się z myślą stosowania ognia lub oł>ecności gazów w jego miejscu pracy, 
jakim jest kopalnia. Podziemne zgazowanie węgla przede wszystkim nie powinno stanowić 
konkurencyjnej metody eksploatacji dla górnictwa klasycznego. 
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Dodatkowym aspektem jest konieczność wykonywania prac pod ciśnieniem. Podwyższone 
ciśnienie jest bowiem obok temperatury istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg reakcji 
cłiemicznycłi procesu zgazowania, a tym samym na jego wynik. Ciśnienie wpływa mianowicie 
w sposób istotnie korzystny na wielofazową reakcję metanizacji. Stosowanie prac pod ciśnieniem 
w obecności załogi znajdującej się w polu górniczym jest co najmniej nie wskazane. 

Wdrożeniem podziemnego zgazowania węgla jako metody eksploatacji w pokładach 
będących poza zasięgiem górnictwa konwencjonalnego wydają się mieć na dzień dzisiejszy 
najbardziej realistyczne szanse powodzenia. 

3. Stan wiedzy i techniki 

3.1. A s p e k t y g e o l o g i c z n e 

Idealnym złożem do przeprowadzenia podziemnego zgazowania węgla byłyby pokłady 
na dużej powierzchni niezakłócone o nieznacznym nachyleniu. Z praktyki górniczej wiadomo, 
że pokłady takie należą do wyjątkowo rzadkich. Istnieje więc konieczność przed przystą-
pieniem do prac polowych przeprowadzenia szeregu badań geomechanicznych dla określenia 
możliwie dokładnie przebiegu pokładów, ich ciągłości, własności chemicznych i fizycznych 
węgla, jego gazoprzepuszczalności itp. Dane uzyskane z takich pomiarów i badań stanowią 
zespół danych wyjściowych przyszłego projektu podziemnego zagzowania węgla. 

Głębokość zalegania pokładu wpływa na dwa zasadnicze aspekty przyszłych prac. 

3.1.1. Problemy techniczne rosnące z głębokością 

Znane z górnictwa trudności techniczne rosnące wraz z głębokością eksploatowanego 
pokładu występują także w podziemnym zgazowaniu węgla, jak pokazał to dobitnie projekt 
w Tulin. Szczególnie drastycznie problemy te występują przy wierceniu otworów kierowanych 
w uwarstwionych skałach karbońskich. Ponieważ ma się tu jednak do czynienia z pracami 
bez załogi dołowej i bez potrzeby otwierania dużych wyrobisk, a tym samym odkrywania 
znacznych partii stropu, istnieją znaczne możliwości opanowania trudności technicznych nie 
narażając załogi i sprzętu na wpływ zwiększonego ciśnienia górotworu. 

Ciśnienie panujące w pokładzie i mechaniczne właściwości węgla wywierają istotny wpływ 
na jakość prac wiertniczych, a w szczególności sposób wiercenia poziomych otworów w pokładzie 
węglowym. W wypadku pokładu Leopold-Charles w Tulin okazało się w trakcie prowadzonych 
prac, że węgiel poddany jest znacznemu ciśnieniu i równocześnie ma wyjątkowo niskie parametry 
wytrzymałościowe. Zbieg tych okoliczności utrudnił w znacznym stopniu prace i równocześnie 
zmusił do zastosowania giętkiego przewodu podpierającego otwór wiertniczy. 

3.1.2. Problem podrażania prac wraz z głębokością 

Każdy metr wierconego otworu podraża koszt globalny prac wiertniczych. Koszty te 
jednak nie rosną tak stromo jak w wypadku wykonywania wyrobisk udostępniających 
i wydobywczych przy schodzeniu na coraz większe głębokości w górnictwie konwencjo-
nalnym. 
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Z tego wynika, że jeżeli podziemne zgazowanie węgla prowadzone jest na głębokościach 
nie konkurujących z górnictwem, to trudności związane z głębokością zalegania pokładu 
znacznie łatwiej można rozwiązać niż w górnictwie konwencjonalnym z załogą pracującą 
po ziemią. 

3.2. T e c h n i k a w i e r t n i c z a i w y p o s a ż e n i e o t w o r ó w w i e r t n i c z y c h 

3.2.1. Udostępnienie pokładu otworami pionowymi 

Wiadomo, że ściśle pionowe otwory wiertnicze nie istnieją. Cały szereg czynników 
składa się na odchylenie otworu od pionu w trakcie jego wiercenia. Z tego też powodu 
z naciskiem trzeba dbać o doskonałą współpracę wiertaczy z ekipą pomiarową. Wymagana 
jest tu wyjątkowa solidność prac, a w szczególności wysoka precyzja wykonywania pomiarów. 
Dobre wyniki otrzymuje się nowoczesnymi metodami pomiarowymi MWD (Measurement 
While Drilling), tj. wykonywanymi w trakcie wiercenia. 

3.2.2. Wiercenia kierowane 

Przypowierzcłiniowa część otworu kierowanego będzie na ogół wykonywana jako otwór 
pionowy. Dopiero po osiągnięciu punktu odchylenia KOP (Kick-of-point) następuje odchylanie 
od pionu do osiągnięcia odpowiedniego kąta nachylenia. 

Otwory o dużym promieniu 
Promień wykonywania otworów wynosi tu 600 do 200 m. Otwory takie wykonywane 

są za pomocą konwencjonalnego sprzętu wiertniczego. Ogranicza to oczywiście promień 
nakierowywania otworu. I tak np. przy zastosowaniu kolumny wiertniczy 8,5" maksymalne 
odchylenie wynosi 9/100 ft (2,7/30,5 m). Przy większych średnicach kolumny odchylenia 
będą odpowiednio mniejsze. Ponieważ otwory te kierowane są na z góry ściśle określony 
punkt docelowy, to stosowanie hydraulicznych silników wgłębnych lub turbowiertów w po-
łączeniu z MWD jest tu nieodzowne. 

Zaletą otworów o dużym promieniu jest możliwość stosowania konwencjonalnych kolumn 
wiertniczych. Firmy specjalizujące się w tej technice wiertniczej posiadają znaczne do-
świadczenia zebrane przy nawiercaniu złóż ropy naftowej oraz wykonywaniu poziomych 
otworów o długości do 1000 m. Duże promienie wymagają jednak równocześnie dłuższych 
otworów, które są trudne do sterowania w trakcie wiercenia. 

Otwory o małym promieniu 
Wykonywanie otworów o małym promieniu (< 60 m) wymaga stosowania sprzętu 

specjalistycznego do dokładnego sterowania koronką wiertniczą zarówno w inklinacji, jak 
i azymucie. Technika ta, choć z pełnym sukcesem stosowana w przeszłości, prawdopodobnie 
będzie częściej stosowana do tworzenia finalnych połączeń otworów wiertniczych wykonanych 
uprzednio innymi metodami. 

Zaletą jest tu szybka korektura odchyleń i na dodatek nie są wymagane tak długie 
otwory jak przy dużym promieniu (koszt wiercenia). Konieczność stosowania sprzętu 
specjalistycznego oraz brak doświadczenia przy wierceniu większych odcinków poziomych 
(200 m) jest wadą tej metody. 
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3.2.3. Otwory poziome w pokładzie 

Najwięcej doświadczeń w wierceniu poziomycli otworów w pokładzie węgla ka-
miennego zebrano w grubycłi i jednorodnycti pokładacli Stanów Zjednoczonycłi. W cien-
kicłi i nieciągłycli pokładacłi europejskicłi sytuacja przedstawia się znacznie trud-
niej. Jednak i tu górnictwo posiada znaczne osiągnięcia w pracacłi wiertniczycłi w wę-
glu. 

Istotnym problemem jest tu sterowanie koronką wiertniczą z równoczesnym pomiarem 
jej odległości od stropu i spągu pokładu. Zastosowanie różnic naturalnego promieniowania 
gamma różnych warstw skalnycłi pozwoliło na opracowanie odpowiednicli metod po-
miarowych i na wykonanie bardzo długich (500 m) otworów wewnątrz pokładów. 
Jeżeli jednak naturalne promieniowanie stropu i spągu nie jest wystarczająco intensywne, 

« 

to w przyszłości zaistnieje konieczność stosowania metod kombinowanych celem osiąg-
nięcia dobrych rezultatów przy wierceniu wewnątrz pokładu węglowego i to możliwie 
w pobliżu spągu. 

3.3. Ś r e d n i c a o t w o r ó w i i c h w y p o s a ż e n i e 

3.3.1. Otwory zasilające i produkcyjne 

Średnica otworów zasilających i produkcyjnych zależy głównie od sprzętu, jaki należy 
w otworach tych ulokować. 

Po stronie zasilania są to: 
— liner o średnicy 3 1/2" z ewentualnym zapalnikiem, 
— elastyczny przewód stalowy o średnicy I 1/2" zawierający wiązkę termopar i cienkie 

rurki zasilające generator w gaz oraz H2O, 
— rury okładzinowe. 
Po ustaleniu wyglądu tarczy otworu zasilającego, wystarcza na ogół otwór wiertniczy 

o średnicy początkowej 308 mm dla rury okładzinowej 9 5/8". 
W otworze produkcyjnym znajdują się: 
— dwie koncentryczne izolowane kolumny do odprowadzenia gazu i pary, 
— cztery przewody zasilające dla wody chłodniczej, 
— doprowadzenie azotu, 
— wiązanka termopar, 
— rury okładzinowe. 
Uwzględniając średnice poszczególnych elementów, zakłada się jako średnicę początkową 

otworu produkcyjnego 374 mm dla rury okładzinowej 11 3/4". 

3.3.2. Otwory badawcze 

Otwory badawcze wierci się stosując odpowiednio mniejsze średnice. Szereg firm oferuje 
specjalne techniki wiertnicze otworów małośrednicowych, które pozwalają na zaoszczędze-
nie do 50% kosztów odwierconego metra otworu w stosunku do metod wiercenia konwen-
cjonalnego. 
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3.4. Ł ą c z e n i e f i n a l n e o t w o r ó w 

Łączenie pionowych otworów wiertniczych, których dna znajdują się w pokładzie węgla, 
należało do niedawna do jednej z zasadniczych operacji pozwalających zgazować węgiel pomiędzy 
tymi otworami. Prace na wielkiej głębokości pokazały, że stosowane ze skutkiem metody łączenia 
otworów w pokładach płytkich, ze względu na panujące ciśnienie nie mogą tu być wdrażane. 
Szczególnie dotyczy to metody przeciwprądowego przepalania kanału łączącego, stosowanej 
zarówno w USA, jak i Rosji. Przepalaniem przeciwprądowym na dużej głębokości nie tworzy 
się połączenia pomiędzy otworami, gdyż prowadzi ono do zgazowania filtracyjnego wokół otworu 
wlotowego. Jedyną logiczną konsekwencją dla pokładów głęboko zalegających jest wykonywanie 
połączeń finalnych pomiędzy otworami metodą wiercenia otworu poziomego w samym pokładzie. 

Nowoczesne metody sterowania koronką wiertniczą w otworach kierowanych pozwalają 
na bardzo precyzyjne naprowadzanie jej do wyznaczonego punktu docelowego. W wypadku 
minięcia się otworów istnieje nadal konieczność łączenia finalnego przepalaniem, czy też 
przez zastosowanie różnicy ciśnień. 

3.5. Z a p a l e n i e w ę g l a 

W przeszłości metody zapalenia węgla celem zainicjowania procesu zgazowania polegały 
na zapaleniu węgla za pomocą rozpalonego węgla drzewnego czy też za pomocą specjalnie 
skonstruowanych zapalników elektrycznych. Ponieważ żadna z tych metod w pokładzie 
głęboko zalegającym nie prowadzi do pożądanego efektu, zdecydowano się na metodę 
samozapalenia węgla. 

Chociaż proces samozapalenia węgla kamiennego był przez wielu badaczy przedmiotem 
intensywnych badań i został dość dokładnie poznany, to jednak zawsze celem naczelnym 
wszystkich tych badań było niedopuszczenie do wystąpienia otwartego pożaru w węglu na skutek 
samozapalenia. Niestety, prace prowadzące właśnie do powstania ognia i jego rozwoju po 
uprzednim samozapaleniu były prawie nieznane. Istniała więc konieczność wypracowania wa-
runków zapalenia węgla i rozprzestrzeniania się ognia w pokładzie celem uzyskania odpowiedniej 
temperatury dla procesu zgazowania. Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniono między innymi 
na uczelni w Aachen. 

3.6. P r o c e s z g a z o w a n i a w ę g l a 

O ile projekt podziemnego zgazowania węgla w Tulin był pierwszą na skalę światową 
próbą zgazowania węgla w pokładzie głęboko zalegającym, to eksperyment ROCKY 
MONTAIN 1 był projektem, gdzie z pełnym sukcesem zastosowana została metoda CRIP 
(Controlied Retracting Injetion Point) stanowiąca poważny krok naprzód do przemysłowego 
wdrożenia podziemnego zgazowania węgla. 

Ze wszystkich dawniejszych prac doświadczalnych znany był fakt, że po początkowym 
zainicjowaniu zgazowania wartość opałowa wyprodukowanego gazu w zależności od gazu 
po stronie zasilania utrzymuje się przez pewien okres na względnie wysokim poziomie, 
by następnie opaść do niskich wartości. Metoda CRIP pozwala na utrzymanie przez długi 
czas eksploatacji wysokich i stabilnych parametrów produkowanego gazu. 
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Wprowadzony do poziomego odcinka otworu wiertniczego stalowy przewód giętki (Coiled 
Tubing) pozwala na zasilanie generatora w zdefiniowanym punkcie pokładu. Po rozwinięciu się 
komory generatora następuje odpływ gazu do otworu produkcyjnego. Proces ten jest podtrzy-
mywany gazem zasilającym tak długo, dopóki parametry gazu w otworze produkcyjnym są 
stabilne. Z chwilą wystąpienia oznak pogarszania się jakości gazu, przerywa się zasilanie i pociąga, 
lub przepala się określony odcinek przewodu giętkiego. W ten sposób inicjuje się nowy generator 
pozwalający na ustabilizowanie parametrów gazu. Procedurę cofania, lub przepalania przewodu 
przeprowadzić można kilkakrotnie, otrzymując wzdłuż poziomego otworu wiertniczego szereg 
,Jcomór", będących wynikiem zgazowania węgla (rys. 2). 

Zas i 1an ie 

Produkcja 

Rys. 2. Budowa generatora w metodzie CRIP 
Fig. 2. Reactor developmeni by aplication of CRIP-technique 

Wielkość tych „komór" uzależniona jest w istotny sposób od warunków geomechanicznych 
panujących na głębokości, na jakiej przebiega proces. 

3.7. T e c h n i k a p o m i a r o w o - k o n t r o l n a 

Jednym z najistotniejszych elementów w czasie procesu zgazowania jest nadzór parametrów 
procesowych. Ciągłe pomiary potrzebne są nie tyko do kontroli stanu generatora, ale także 
dla zrozumienia zjawisk zachodzących w czasie procesu zgazowania. 

Oczywiście, lokowanie czujników na dużych głębokościach jest związane z szeregiem 
trudności, jakie należy pokonać, zastosowanie nowoczesnej elektroniki pozwala jednak na 
przezwyciężenie ich. 

Celem określenia bilansu masy i energii konieczne jest mierzenie takich parametrów, jak: 
— temperatura, 
— ciśnienie, 
— przepływy 

oraz ciągłe analizy gazu produkcyjnego i wody procesowej. 
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Dalsze informacje otrzymuje się z wierceń kontrolnych przed, w trakcie i po przepro-
wadzonym zgazowaniu z równoczesnym rdzeniowaniem otworów. 

Odpowiednio wyposażona dyspozytornia pozwala nie tylko na śledzenie parametrów 
przez załogę, zbieranie danych, ich przetwarzanie, ale także na odpowiednie sterowanie 
samym procesem zgazowania. 

4. Ochrona środowiska naturalnego 

Pogodzenie ochrony środowiska naturalnego z zakładem przemysłowym, pracującym 
intensywnie na dodatek z pozytywnym wynikiem gospodarczym, jest rzeczą bardzo 
trudną. Ostatnie lata pokazały jednak, że im nowocześniejsza technologia i lepsze 
wyposażenie techniczne, tym łatwiej zachować nawet bardzo rygorystyczne kryteria 
ochrony środowiska. 

Pierwsze doświadczenia polowe podziemnego zgazowania węgla wykazały bardzo 
negatywny wpływ generatora na wody gruntowe i spowodowały uczulenie projektantów na 
to zjawisko. W trakcie zgazowania pokładu w Tulin obserwowano bardzo skrupulatnie 
wodę gruntową pochodzącą z trzech studni przypowierzchniowych, z których pobierano 
również przez cały okres zgazowania wodę przemysłową. Na skutek braku kontaktu 
generatora z wodą gruntową, ze względu na dużą jego głębokość, oraz dzięki bardzo 
skiupulatnemu izolowaniu orurowanych otworów wiertniczych nie doszło do kontaminacji. 
Także w czasie testu Rocky Mountain 1 w USA wykluczono kontaminację wód gruntowych. 
Próby wody pobierane z 32 otworów kontrolnych wokół generatora nie wykazywały zmian 
parametrów. 

Jeżeli generator jest blisko powierzchni, to obserwowane były w Czechach i Rosii niecki 
osiadania na powierzchni. Przy głęboko położonych generatorach wpływu takiego nie 
zaobserwowano. Osiadanie gruntu na powierzchni powinno przy zgazowaniu na skalę 
przemysłową być porównywalne z eksploatacją pokładów pasmami i równoczesnym stoso-
waniu podsadzki suchej. 

5. Problemy ekonomiczne 

Jak pokazał bardzo dobitnie kryzys dostaw ropy naftowej w 1973 roku, światowa podaż 
i cena ropy naftowej oraz gazu ziemnego odgrywają główną rolę przy podejmowaniu 
decyzji państw o angażowaniu się w rozwój przyszłościowych źródeł energetycznych. 
Analizy ekonomiczne przeprowadzone w Niemczech i Francji wykazały, że technologia 
podziemnego zgazowania węgla przy obecnym stanie techniki może być konkurencyjna dla 
górnictwa konwencjonalnego wydobywającego węgiel z pokładów głęboko zalegających 
oraz dla niektórych innych źródeł energii. 

Tabela 1 pokazuje wyniki badań ekonomicznych, przy założeniu, że pokład będzie 
eksploatowany na skalę przemysłową, jak przedstawiono schematycznie na rysunku 3. 

Zaznaczyć przy tym należy, że ze względu na obecny brak zainteresowania przemysłowym 
stosowaniem podziemnego zgazowania węgla, powyższe wyniki analiz nie są od kilku lat 
aktualizowane. Badania niemieckie przeprowadzone zostały w 1988 roku, a badania francuskie 
w roku 1989. 
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Rys. 3. Schemat pola eksploatacyjnego w skali przemysłowej 
Fig. 3. Possibic lay out of a commercial scale gasifier 

Tabela 1. Cena za wyprodukowaną kWh (kurs z grudnia 1996 r.) 
Table 1. The price of electricity 

/ 

Źródła 

niemieckie 
DM/kWh 

francuskie 
ECU/kWh 

Odpowiada 
zl/kWh 

Energia jądrowa 0,08—0,14 0,15 0,27 
Węgiel niemiecki 0,15 0,17 0,28—0,32 
Energie odnawialne 0,30—4,00 0,57 7,60 
Podziemne zgazowanie węgla (1000 m) 0,15—0,25 

0,040—0,099 
0,28 0,47 
0.15—0,36 

(2000 m) 0,22—0,37 
0,056 0,151 

0,42—0,70 
0,20—0,55 

Najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym energia jądrowa, natrafia z powodu 
braku akceptacji u szerokiej społeczności na coraz większe trudności i wydaje się, że nie 
będzie mogła być brana pod uwagę jako przyszłościowe źródło energii. 

Energie odnawialne, które z całą pewnością należą do przyszłościowych, nie są po 
części jeszcze na takim etapie rozwoju, aby mogły być konkurencyjne dla węgla zarówno 
wydobytego, jak i węgla zgazowanego in situ. 

Wnioski 

Stwierdzić należy, że podziemne zgazowanie węgla jako metoda eksploatacji w po-
kładacłi będących poza zasięgiem górnictwa konwencjonalnego jest obecnie, obok in-
nych niekonwencjonalnych metod korzystania z zasobów węglowych, najbardziej re-
alistyczna. 
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Zgodnie z obecnym stanem techniki proces podziemnego zgazowania węgla jest 
zasadniczo możliwy do szybkiego realizowania i można go opanować. 

Dla wdrożenia podziemnego zgazowania węgla na skalę przemysłową potrzebne jest 
dopracowanie- następujących problemów w ramach dalszych polowych projektów doświad-
czalnych: 

— dokładniejsze rozeznanie złoża w połączeniu z otworową techniką pomiarową, 
•— wiertnictwo, a w szczególności wiercenia kierowane w pokładach węglowych oraz 

wyposażenie otworów wiertniczych, 
— dokładniejsze poznanie procesu zgazowania i współzależność z mechaniką górotworu, 
— sterowanie procesem i zbieranie danych, 
— ochrona środowiska naturalnego. 
To oczywiście nie wyczerpuje całość problemów. Pokazuje jedynie, jak wielostronni 

muszą być specjaliści, by rozwiązać czekające ich zadania. 
Ze względów ekonomicznych podziemne zgazowanie węgla jest porównywalne z po-

zyskiwaniem energii z węgla wydobytego. W wypadku pokładów głęboko zalegających 
z całą pewnością korzystniejsze. Istotną rolę odgrywa podaż i cena światowa ropy naftowej 
i gazu ziemnego. 

Przekazano 9 stycznia 1997 r. 
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Prospects and chances of underground coal gasification 

Abstract 
The recent attention to UCG (Underground Coal Gasification) began in 1973, when 

technical developments where indicated by countries in the Western World to reduce their 
strong dependence on Middle East oil. 

Demonstration experience generally has confirmed the feasibility of the UCG operation. 
The Thulin/Belium test has been the only successful gasification test at great depth. The 
USA trial Rocky Mountain 1 have demonstrated the value of CRIP (Controlled Retracting 
Injecction Point) as a control technique for reliable, Iow cost operation. 

UCG technology could have considerable economic potencial and could be of strategie 
importance to the energy situation in the long-term period. 
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Aktualne tendencje w technice i technologii kotwienia w kopalniach 
węgla kamiennego Australii 

Słowa kluczowe 

Metody wzfnacniania skał-obudowa kotwiowa-kotwie elastyczne Flexibolt 

Streszczenie 
Metody wzmacniania skał w kopalniacłi węgla w Australii są ciągle doskonalone 

w miarę dokładniejszego poznawania mechanizmów procesu zniszczenia zacłiodzących 
w górotworze wokół wyrobisk. Następuje przy tym rozwój nowego typu kotwi i tecłmik 
kotwienia. 

Dla uzyskania stabilnego stropu wyrobiska w rejonach o dużych wartościach naprężeń 
poziomych, obudowa powinna byc sztywna i zainstalowana w możliwie krótkim czasie. 
Jednocześnie istotnym jest instalowanie obudowy przy możliwie minimalnym odkryciu 
stropu. Stwierdzono również, że możliwie silne wstępne naprężenie poprawia stateczność 
wyrobiska szczególnie w rejonach o znacznej deformacji. Wreszcie wprowadzenie 
kotew elastycznych Flexibolt eliminuje szereg trudności związanych z instalacją kotwi 
liniowych, a ich unikatowe własności otwierają nowy rozdział w historii wzmacniania 
górotworu. 

1. Wstęp 

Wzmacnianie skał wokół wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego 
w Australii odbywa się niemal wyłącznie za pomocą obudowy kotwiowej. Głębokość 
tych kopalń waha się w granicach od 100 do 600 m. Kopalnie znajdujące się na 
głębokości 100—200 m mają względnie dobre warunki geologiczne i jeśli przyjmiemy 
postęp wyrobiska za miarę warunków stropowych, to dochodzi on w tych kopalniach 
do 25 m/zmianę. 

Kopalnie, które mają słabe stropy i wysokie naprężenia zalegają na ogół głębiej, a postęp 
/ 

przodka bywa wtedy zaledwie 3 m/zmianę. Średni postęp w wyrobiskach przygotowawczych 
wynosi 10—12 m/zmianę. 

W związku z ciągłą koniecznością przyspieszenia tempa wykonywania wyrobisk przy-
gotowawczych dla ścian, istnieje potrzeba wprowadzania nowych technik i technologii 
obudowy tych wyrobisk. Potrzeba ta istnieje zwłaszcza w kopalniach o trudnych warunkach 
stropowych, gdzie obudowa stropu i ociosów stanowi znaczną część cyklu pródukcyjnego. 
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Nowe techniki i technologie konieczne są również w celu podniesienia bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach, jak również obniżenia kosztów. Często nowo wprowadzane materiały 
są droższe od tych, które mają być zastąpione, ale jeśli pozwalają na zwiększenie postępów 
i zwiększenie bezpieczeństwa pracy, to efekt końcowy jest dodatni. 

Zabezpieczanie wyrobisk korytarzowych odbywa się zawsze poprzez wzmacnianie skał 
dookoła wyrobiska. Jednakże w warunkach, gdzie ciśnienia poziome górotworu znacznie 
przekraczają ciśnienia pionowe, stosowane są również metody geotechniczne mające na 
celu zmniejszenie ciśnień poziomych. Do metod tych zalicza się prowadzenie wyrobisk 
w kierunku równoległym do głównego kierunku ciśnień poziomych oraz wykonywanie 
wyrobisk odprężających. 

W tym opracowaniu będą omawiane tylko metody wzmacniania skał. 

2. Metody wzmacniania skał i aktualne tendencje 

Wszystkie metody wzmacniania skał zmierzają do uformowania jak najmocniejszej 
belki stropowej, która ma byd na tyle wytrzymała, aby znieść niezrównoważone ciśnienia, 
tak pionowe jak i poziome. W związku z tym, że ciśnienia poziome są większe od 
pionowych, belka ta musi być tak wzmocniona, aby nie uległa wyboczeniu większemu 
niż wyboczenie krytyczne. Belka ta musi być także odpowiednio wytrzymała na ściskanie 
i na ścinanie. 

Zwiększenie wytrzymałości belki stropowej uzyskiwane jest poprzez następujące 
metody: 

— usztywnienie obudowy kotwiowej, 
— zadawanie kotwom wstępnego naprężenia, 
— zmniejszenie rozpiętości belki stropowej, 
— ograniczenie powierzchni odsłonięcia stropu, 
— wprowadzenie kotwi elastycznych. 

2.1. U s z t y w n i e n i e o b u d o w y k o t w i o w e j 

Sztywność obudowy mierzona jest wielkością odkształcenia skał potrzebną na jednostkowy 
przyrost obciążenia żerdzi kotwi. Sztywność kotwi zależy przede wszystkim od oporu kotwi 
na wyciąganie i od wytrzymałości na ścinanie. W początkowej fazie jest ona stosunkowo 
mała ze względu na konieczność pokonania wstępnych luzów zwłaszcza w okolicach 
podkładki. Następnie może się ona zmniejszyć, i to dramatycznie, jeśli obciążenia przekroczą 
granice plastyczności kotwi. 

2.1.1. Nowa kotew 

Aby podnieść sztywność obudowy tzn. uzyskać wcześniejszą i skuteczniejszą reakcję 
na odkszktałcenia stropu, prace prowadzone są nad profilem żerdzi kotwi. Obecnie próby 
wdrożeniowe prowadzone są z kotwą, o średnicy większej od kotew standardowych, w ceiu 
zwiększenia jej wytrzymałości na rozciąganie. Ważną jej częścią jest specjalny profil żebra 
jak na rysunku I. 
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Rys 1, Profil żebra 
Fig. 1. Rib profile 

Żebro tej kotwi zaprojektowane zostało w taki sposób, że ma ono dwie sekcje nacłiylone 
pod różnymi kątami. Sekcja A, będąca pod mniejszym kątem, pozwala na generowanie sił 
działającycti radialne na otaczającą warstwę kleju, co pozwala na skuteczniejszą pracę kleju, 
gdyż poddawany jest on bardziej ściskaniu niż ścinaniu. Płaszczyzna B o większym kącie 
pozwala na skuteczniejsze przenoszenie obciążenia skały na obciążenie żerdzi, a tym samym 
usztywnienie systemu. 

2.1.2. Nowe podkładki 

Sztywność obudowy została również zwiększona poprzez wprowadzenie nowych pod-
kładek do kotew. Podkładki te zostały wyprofilowane w taki sposób, że ich sztywność jest 
znacznie większa od podkładek standardowych. W dodatku, podkładki te wykonane są 
z materiału o znacznie mniejszej grubości niż standardowe (rys. 2). 
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Rys. 2. Charakterystyki podlcładek 
a) podkładka nowa firmy ANI Arnall; b) podkładka standardowa 

Fig. 2. Characteristics of mine plates 
a) new plate developed by ANI Amall; b) traditional plate 
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2,2. Z a d a w a n i e w s t ę p n e g o n a p r ę ż e n i a 

Zadawanie kotwom wstępnego naprężenia w czasie ich instalacji powoduje, że warstwy 
stropu bezpośredniego zostają ściskane, przez co zwiększa się tarcie pomiędzy ich płasz-
czyznami. Zwiększone tarcie utrudnia ich wzajemne przesuwanie lub ich ścinanie, przez 
co stabilność stropu poprawia się. 

2.2.1. Łożysko oporowe 

Aby uzyskać naprężenie w kotwi większe od normalnie uzyskiwanego w czasie instalacji 
kotew, istniała potrzeba usprawnienia systemu dla poprawy stosunku siły uzyskanej w kotwi 

do momentu dokręcającego nakrętkę. Ważne było, aby 
poprawę tę uzyskać bez dodatkowych urządzeń, jak 
przekładnie zwiększające moment siły. W tym celu 
wprowadzone zostały łożyska oporowe dla zmniejszenia 
tarcia pomiędzy podkładką kulistą a czołem nakrętki 

^ ^ ^ (rys. 3). 
I H ^ S Łożysko to pozwoliło na uzyskanie naprężeń 

w kotwach rzędu 4 do 7 ton, używając moment 
siły 300 Nm. 

Wstępne obserwacje wyrobisk zakotwionych z takim 
naprężeniem wstępnym wykazały większą stabilność 
stropu. 

Pomimo stosunkowo wysokiego kosztu tych ło-I — 1 ^ 

żysk (ok. 10% kosztu całej kotwi), trzy kopalnie 
Rys. 3. Łożysko oporowe używają obecnie te łożyska w ramach długofalowych 

Fig. 3. Thrust bearing badań. 

podkładka kulista 

łożysko oporowe 

2.2.2. Super nakrętka 

Lepszy od łożyska oporowego sposób na zwiększenie naprężenia w kotwi został ostatnio 
opracowany przez firmę ANI Arnall. 

Z przeprowadzonych badań wynikało, że główne źródło tarcia występuje pomiędzy 
gwintami nakrętki i śruby, a nie pomiędzy czołem nakrętki a podkładką. W wyniku tego 
opracowana została nakrętka ze zmienionymi parametrami gwintu, podczas kiedy gwint na 
kotwi pozostaje nie zmieniony. 

Dodatkowo, gwint tej nakrętki pokryty jest wysoko wytrzymałym środkiem anty-
ciernym. W rezultacie nakrętka ta pozwala na osiągnięcie naprężenia w kotwi od 10 
do 14 ton przy momencie siły 300 Nm. Koszt tej nakrętki jest znacznie niższy niż 
koszt łożyska oporowego. 
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2.3. Z m n i e j s z e n i e r o z p i ę t o ś c i b e l k i s t r o p o w e j 

Rozpiętość (szerokość) belki stropowej ma bardzo duży wpływ na sztywność tej belki, 
co widać ze wzoru: 

Et-
sztywność = — A A 

gdzie: 
E — moduł sprężystości materacu, 
t — grubość belki, 
s — szerokość (rozpiętość) belki. 

Jak widać ze wzoru, niewielka redukcja rozpiętości belki powoduje znaczny (do kwadratu) 
wzrost sztywności tej belki. Wzrost sztywności belki ma ogromne znaczenie zwłaszcza 
w warunkach, gdzie ciśnienia poziome są większe od pionowych. 

Rozpiętość belki w najprostszy sposób można ograniczyć poprzez wykonanie mniejszej 
szerokości wyrobiska. Dlatego też szerokość chodników w trudnych warunkach geologi-
cznych została zmniejszona z trady-
cyjnych 6 m do 4,7 m. 

Następnym ważnym krokiem do 
zmniejszenia rozpiętości belki stropo-
wej jest właściwe wzmocnienie ocio-
sów. Rzecz w tym, że w obecności 
dużych ciśnień ociosy filarów ulegają 
zniszczeniom, i to powoduje często 
znaczny wzrost rozpiętości belki. 
Aby jak najlepiej wzmocnić ociosy, 
niektóre z kopalń oprócz zwykłych 
metod kotwienia ociosów używają 
siatki stropowe na tyle szerokie, że 
zachodzą one aż na ociosy i tam są 
przykotwiane jak na rysunku 4. 

Na ogół w takich warunkach stosuje się również siatki na całych powierzchniach 
ociosów. Po stronie podlegającej urabianiu są to siatki plastykowe, a po drugiej stronie 
siatki metalowe. 

siatka 

Rys. 4. Siatka stropowa zachodząca na ociosy 
Fig. 4. Roof mesh supporting rib sides 

2.4. O g r a n i c z e n i a p o w i e r z c h n i o d s ł o n i ę c i a s t r o p u 

Średnia długość odsłonięcia stropu w kopalniach Australii wynosi 3—4 mb, są jednak 
kopalnie, gdzie wynosi ona tylko 1 mb. Zostało stwierdzone, że w warunkach dużych 
deformacji stropów bardzo ważne jest, aby kotwie instalowane były jak najwcześniej po 
odsłonięciu stropu. W tym celu kombajny chodnikowe są ciągłe modyfikowane, aby 
umożliwić kotwienie jak najbliżej czoła przodka. 
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Aktualnie prowadzone są prace nad możliwością instalacji zmniejszonej liczby kotew 
podczas normalnego cyklu produkcyjnego i uzupełnieniem obudowy w czasie, gdy drążenie 
odbywa się w sąsiednim chodniku, tzw. kotwienie opóźnione. 

System ten miałby przyśpieszyć tempo postępu ctiodników. Badania wykazały, że metoda 
ta jest możliwa tylko w warunkach, gdzie deformacje stropu nie następują zbyt szybko. 
W przeciwnym razie początkowe deformacje mogą posunąć się za daleko i późniejsze 
kotwienie nie będzie już w stanie tego naprawić. 

Inna obecnie rozpatrywana wersja kotwienia opóźnionego zakłada użycie kotew 
elastycznych typu Flexibolt do kotwienia wstępnego. W związku z tym, że kotwy te 
mogą być dłuższe od wysokości wyrobiska (instalowane one są w taki sam sposób 
jak kotwy standardowe sztywne), pozwolić to powinno na uformowanie belki o większej 
grubości, co wg omawianego już wzoru w punkcie 2,3 powinno znacznie poprawić 
jej sztywność. 

2.5. W p r o w a d z e n i e k o t e w e l a s t y c z n y c h t y p u F l e x i b o l t 

4 

Kotwy elastyczne typu Flexibolt wprowadzone zostały na rynek australijski około 3 lata 
temu. Obecnie większość kopalń węgla używa je głównie zamiast tradycyjnych kotew 
linowych. Najważniejszą zaletą tych kotew jest to, że instalowane są one w taki sam 
sposób jak kotwy sztywne (tzn. w otworze takiej samej średnicy z użyciem standardowych 
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Rys. 5. Charakterystyki mechaniczne żerdzi kotew 
Fig. 5. Mechanical characteristics of roof bolts 
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nabojów z żywicą), przez co instalacja kotew Flexiboil jest dużo tańsza od instalacji kotew 
linowych. Najczęściej stosowane długości to 4—6 m. 

Inną ważną cechą tych kotew jest fakt, że w odróżnieniu od cementowanych kotew 
linowych zapewniają one natychmiastową podporność. Kotwy Flexibolt wklejane są albo 
na ograniczonej długości (ok. 2 m) używając jednego naboju z żywicą długości 1, 2 m, 
albo wklejane na całej długości. Dla wklejania na całej długości, niektóre kotwiarki 
wyposażone zostały w specjalną głowicę, która pozwala na jednoczesne obracanie i wpychanie 
kotwy do otworu. 

Tym sposobem już kilka kopalń instaluje 6-metrowe kotwy Flexibolt wklejane 
na całej długości. Udane też były próby instalacji 8-metrowych wklejanych kotew 
elastycznych. 

Najważniejsze cechy kotew elastycznych Flexibolt: 
Wytrzymałość na zrywanie 580 kN 
Granica plastyczności 500 kN 
Średnica liny 23,5 mm 
Rodzaj gwintu M26 
Konstrukcja liny 10 + 5 + 5 + 1 
Wysoka wytrzymałość tych kotew na zrywanie, a zwłaszcza bardzo wysoka granica 

plastyczności zapewnia pożądaną sztywną obudowę. Dla porównania, charakterystyki kotwi 
FIexibolt i najmocniejszej z kotew sztywnych pokazane są na rysunku 5. 

2.5.1. Naprężenie wstępne kotew elastycznych 

Trzyletnie stosowanie kotew elastycznych Flexibolt udowodniło, że zapewniają 
one bardzo skuteczne i ekonomiczne wzmocnienie skał. Następnym etapem w roz-
woju tych kotew jest wypracowanie metody zadawania naprężenia wstępnego. Po-
mimo, że kotew Flexibolt wyposażona jest w nakrętkę tak jak zwykła kotew sztywna, 
to duże naprężenie żerdzi za je j pomocą nie jest możliwe ze względu na konie-
czność stosowania zamka, jak na 
rysunku 6. Zamek ten konieczny 
jest do podparcia podkładki — sama 
nakrętka nie byłaby wystarczająco 
mocna, bo ulega ścinaniu przy 
15 tonach. 

Dla uzyskania chociaż niedużego 
naprężenia, stożek klinowy zamka 
posiada żebro czasowo zabezpiecza-
jące zamek przed zaklinowa-
niem (rys. 7). Żebro to zostaje ścię-
te, kiedy naprężenie w kotwi osiąg-
nie 5 ton. Ścięcie żebra pozwala 
oczywiście na dodatkowe przesunię-
cie się stożka klinowego i to po- Rys. 6 Akcesoria kotwy Flexibo!( 

woduje utratę naprężenia rzędu Fig. 6. Flexibolt accessories 

zamek 
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żebro 

2 ton. Kotew pozostaje więc pod naprężeniem wstę-
pnym 3 ton, 

W związku z wyraźnymi efektami uzyskanymi 
przez wstępne naprężanie kotew sztywnych, intensyw-
ne prace prowadzone są obecnie nad systemem po-
zwalającym na naprężenia wstępne kotew Flexibolt 
do poziomu 25 ton. W międzyczasie, aby oszacować 
korzyści z ich wysokiego naprężenia wstępnego, kotwy 
Flexibolt naprężane są za pomocą systemu, który 
w obecnym stanie jest niewygodny i powolny, ale 

z braku lepszego, zaakceptowany został przez wiele kopalń. Polega on na odciągnięciu 
zamka zainstalowanej kotwy od stropu (używając dwóch cylindrów hydraulicznych) 
i dokręceniu (ręcznym) nakrętki na umieszczonej na kotwi nagwintowanej rurze Jak 
na rysunku 8. 

Rys. 7 Stożek klinowy z żebrem 
Fig. 7. Cone with a rib 

Rys. 8. System do wstępnego naprężania kotew FlexiboIt 
zamek, b — siłownik, c — rura wspierająca, d — podkładka dwudzielna 

a 
Fig. 8. FIexibolt pretensioning system 

barrel and wedge, b — hydraulic jack, c — supporting tube, d divided washer 

Wstępne wyniki uzyskane z monitoringu pracy tych kotew naprężonych wstępnie do 
25 ton są więcej niż zachęcające. Generalnie obserwuje się znaczne zmniejszenie deformacji 
stropu. Dla przykładu, w jednej w kopalń badano zasięg wpływu ciśnienia ekspolatacyjnego 
przed frontem ścianowym w zależności od rodzaju obudowy. Ustalono tam, że dodatkowa 
deformacja stropu zabudowanego kotwami FIexibolt bez naprężenia wstępnego występowała 
na 40 m przed frontem ścianowym. Kiedy kotwie były naprężane do 25 ton, odległość ta 
zmalała do 8 m. 
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2,5.2. Kotwie elastyczne nachylone 

/ 

Dodatkową możliwością zastosowania kotew elastycznych jest instalacja długich 
kotew pod kątem tak, aby zamocowane były w nienaruszonej caliźnie jak na ry-
sunku 9. 

Efekty pracy kotew instalowanych w ten 
sposób wymagają bardziej szczegółowych ba-
dan, ale już teraz można przyjąć, że są one 
bardzo korzystne. Stwierdza się to miedzy in-
nymi na podstawie stosowania kotew zespolo-
nych, które składają się z dwóch kotew zain-
stalowanych jak na rysunku 9 i połączonych 
pod stropem cięgnem poziomym (prętem lub 
liną). Uważa się, że skuteczność tego systemu 
można przypisać raczej tym długim nachylonym 
kotwom niż pracy cięgna poziomego. Przypu-
szcza się, że prawidłowo zainstalowane w ten 
sposób kotwy z naprężeniem wstępnym mogą 
dać efekt podobny do redukcji rozpiętości belki 
stropowej. 

Do ustalenia pozostają jeszcze takie parametry, jak odległość miejsca instalacji od ociosu, 
kąt nachylenia, długość kotwy i wielkość naprężenia. 

Rys. 9. Długie kotwie elastyczne pod kątem 
Fig. 9. Long Flexibolts inclined over rib sides 

3. Podsumowanie 

Metody wzmacniania skał w kopalniach węgla w Australii są ciągle doskonalone 
dzięki coraz lepszemu rozumieniu mechanizmów niszczenia górotworu wokół wyrobisk 
korytarzowych oraz dzięki wprowadzaniu nowych technologii kotwienia. 

W opracowaniu omówione zostały najnowsze tendencje w technice i technologii 
wzmacniania skał za pomocą kotwienia. Oprócz technik zwiększenia sztywności obu-
dowy czy zmniejszenia rozpiętości belki stropowej najbardziej aktualne to nadawanie 
wstępnego naprężenia tak kotwom zwykłym jak i linowym oraz wprowadzenie kotew 
Flexibolt. Dalsze badania są jeszcze potrzebne dla dokładniejszej oceny ilościowej 
niektórych z tych metod. 

Z wprowadzeniem kotew typu Flexibolt wiąże się bardzo duże nadzieje. Takie 
ich cechy jak wysoka wytrzymałość na zrywanie, a przede wszystkim na ścinanie 
oraz możliwość stosowania znacznych długości żerdzi w połączeniu z łatwością instalacji 
otwierają przed nami nowe, nie zbadane jeszcze do końca techniki wzmacniania 
skał. 

Przekazano 14 stycznia 1997 r. 
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New methods and technologies of roofbolting in Australian coal 
mines 

Abstract 
Methods of rock reinforcement in Australian coal mines are being improved progressively 

along with better understanding of rock failure mechanisms around roadways and development 
of new types of roofbolts and new installation techniąues. 

It has been recognised that to build a stable roof beam specially in areas of high 
horizontal stresses, the roof support has to be stiff and installed in shortest possible time. 
Equally important is adeąuate rib support to maintain the minimum roof span. It has been 
also initially proved that high pretensioning of bolts improves stability of roof in high 
deformation areas. Finally, introduction of Flexibolts ie: resin grouted strand bolts eliminates 
many difficulties associated with installation of cable bolts and furthermore their unique 
properties open a new chapter in the rock reinforcement history. 
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Abstract 
Process of introduction roofbolting technology used in Australian underground coal 

mining to British mining and experience of that process was described. Specific way of 
roofbolting design based on measurements were introduced. A special attention was paid 
on monitoring system and its elements. 

1. Introduction and Background 

Until 1988, experimentation with rock bolting techniąues in the U.K. had been confined 
to localised trials at sites which were Iow risk, of no strategie importance and of short 
lifespan — facelines are a typical example. Bolting of faces at the finish position for 
salvage purposes was seen as valuable, and relatively slow progress was made to sole 
support on bolts on these sites. There was one fairly important excepdon to this pattern 
in that, from 1985 on, USBM bolting experts were commissioned at a national level to 
carry out bolting trials at selected sites. Yaluable lessons concerning resin bond strength 
and monitoring techniąues were learned from these trials but insufficient emphasis was 
placed on this work for it to gain strategie importance, 

Consumable materials were standardised. The standard was written around what was 
available at the time and exisdng precaudonary rules, for example concerning non-metallic 
materials, took precedence over performance characteristics. 

During the 80's, a need to radically improve productivity to match world coal prices 
while maintaining (or improving) safety standards prompted British Coal to prioritise rock 
bolting as a method of achieving this goal. A number of Bridsh Coal delegations visited 
coal industries around the world and noted rapid progress in the applicadon of rock bolting, 
for example in the U.S.A. and Australia. It became recognised that Australian mining 
condidons were more closely akin to the U.K., than the generally very favourable conditions 
of the U.S. coalfields, and, accordingly, emphasis was placed on monitoring Australian 
progress. Strata control specialists from the Australian Coal Industries Research Laboratories 
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(ACIRL) — at the forefront of bolting technology there — visited the U.K. on a number 
of occasions, and finally were asked to select sites where they felt that bolting trials could 
be initiated. In 1987 two landmark events occurred: Wistów Mine in the Selby complex 
was chosen as a site suitabie for initial trials, and ANI Arnall, Australia's major rock 
bolting supply company, was given a contract to provide all rock bolting materials, training, 
and design and monitoring expertise for the initial trials. 

By this time, the ACIRL specialists had formed their own company to exploit their 
expertise, and ANI Arnall subcontracted the design and monitoring work to them. Arnall 
engineers were assigned to carry out training on a shift by shift basis and British CcaPs 
Rock Mechanics team were assigned to assist in the trials at all levels. 

The initial trials were a major success and encouraged British Coal to adopt rock 
bolting as a primary means of support in gate roadways on a widespread basis, initially 
within the Selby complex and then throughout the industry. The Australian strata control 
engineers — now a company called Strata Control Technology — were contracted to 
transfer fully the technology of bolting to British Coal — specifically to Rock Mechanics 
who were designated as national bolting specialists — and also given a long term overview 
role in British CcaPs rock bolting activiUes. ANI Arnall set up manufacturing facilities in 
the U.K. and remain a major force in the supply industry to U.K. mining as well as 
spreading activities to the European mainland. 

That the adoption of Australian methods, materials and technology in U.K. mines was 
a major success, there is no doubt. Productivity in U.K. coal mines has improved dramatically 
in the six years following its' widespread introduction. Bolting is now the standard method 
of support in most U.K. mines and research emphasis is being placed on how boUing can 
be made even more economic and the application even more widely applied. This paper 
describes the Australian approach to design, materials and monitoring. It discusses how 
the technology was applied and refined, with the hope that a European audience might 
see merit in a similar approach to their strata control development. 

2. Geotechnical Considerations 

In order to assess the suitability of a site for roofbolting, and to provide information 
contributory to the design of the roofbolting system, it is necessary to obtain data from 
the site on aspects of: 

— in-situ, and in particular horizontal, stress, 
— the properties of the strata around the opening, in particular, the roof, 
— the hond strength between the bolt/resin system and the in-situ strata. 
An Australian design profile is mainly drawn up from data obtained from studies of 

these aspects. 

2.1. I n - S i t u S t r e s s 

During the trials at Wistów, and subseąuently at other Selby mines, the view that 
in-situ stress was hydrostatic in distribution was replaced by knowledge that stress could 
and should be resolved into a three-direcdonal analysis, ie. verdcal stress and two direcdons 
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of horizontal stress, perpendicularly opposed. Yertical stress is governed (as long acknow-
ledged) by overburden, unless modified by super or subjacent workings. However, horizontal 
stress was shown to be different to vertical stress in magnitude and not determined by 
depth. Studies carried out at Wistów — depth of cover around 560 m — and at North 
Selby — depth around 950 m — showed that, while vertical stress responded to depth 
as would be expected, maximum horizontal stress at both sites was approximately the 
same, as shown In Figurę 1. Furthermore, the same studies showed that the horizontal 
stress varied in magnitude with direction, so that maximum and minimum stresses could 
be resolved, perpendicularly opposed and with considerable difference in magnitude — as 
much as a factor of two. 

In-Situ Stress MPa 

Vertica Major Horiz Minor Horiz 

Fig. i. Measured stress fields 
Rys. 1. Wyniki pomiarów pola napięć 

A consideration of horizontal stress is important from two aspects. Firstly, a simple 
diagram of stress distribution shows that it is horizontal stress which loads roof and floor, 
and an appreciation of the stress magnitude is therefore fundamental to predicting rock 
behaviour. Secondly, as horizontal stress is highly directional in magnitude, an appreciation 
of the stress direction will greatly assist in minimising stresses in roof and floor: by 
aligning roadway direction with maximum stress direction it is possible to ensure the best 
possible roadway conditions during drivage and retreat. 

So far as vertical stresses are concerned, it was recognised from the outset that vertical 
stress would be of more significance to the U.K. mines which are generally deeper than 
those in Australia. Yertical stresses fundamentally affect rib behaviour, and rib reinforcement 
is just as important, and beneficial, as reinforcement of the roof. Yertical stress is determined 
by depth, but also by pillar size and the proximity of sub- and superjacent workings. As 
with horizontal stresses, mine layout will determine the effect of yertical stress on the 
roadway to be supported. 
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An appreciation of stress field magnitude and direction therefore is not only important 
from the point of view of bolted roadways, it is fundamental to mine design. But how is 
it measured? A number of techniques are available, but the Australians introduced to the 
U.K. the 'hollow inclusion ceir system of instrumenting strata adjacent to mine openings. 
Briefly this consists of bonding a cylindrical strain gauge rosette array into a hole drilled 
some distance from the mine opening. Left in situ, the rosette will record stress change 
due to mining induced events. But by using the technique called 'overcoring' — boring 
an annulus around the rosette and thereby relieving the strata to which the rosette is 
bonded of in-situ stress — it is possible to deduce the magnitude and directions of that 
stress. A simple illustration of the technique is given in Figurę 2. 

l O l t l 

Hollow Inclusion Celi 

Fig. 2. Overcoring techniąue 
Rys. Technika motażu czujnika metoda „obwiercania" 

Stress measurement is still widely used in the U.K. — often to provide data for input 
to finite element modelling programmes. However, it is expensive and not always necessary. 
Yaluable Information can be obtained from a very inexpensive techniąue called 'stress 
mapping', again, introduced to the U.K. by the Australian specialists. This consists of 
visually determining mine opening conditions — especially in roof strata, which provides 
the most unambiguous visual indication — and categorising them according to severity 
and direction. For example, guttering along a roof and oriented to one side can indicate 
a maximum horizontal stress direction at a shallow angle to that side; excellent conditions 
in one road with sharply deteriorating conditions in a road perpendicular to the first, can 
obviously indicate what are 'good' and 'bad' directions, ie. directions aligned with maximum 
horizontal stress and perpendicularly opposed to it respectively. 

An appreciation of stress distribution was and is fundamental to a bolting design study. 
It provides an indication of the beneficial naturę — or otherwise — of the design of the 
drivage, and provides input to the bolting pattern crucial to its validity, Bolts can be used 
to increase reinforcement to sections of roadway roof (and ribs) which will be subject to 
stress concentration (as iliustrated in Figurę 3) and it is worth noting that roofbolting is 
the only technique able to offer this. 
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yiajor Horizontal 
Stress Direction 

Stress „Notch" 

Roadway 

Roofbolts in 
W-Strap 

Additional or 
„Spot" Bolts 

Fig. 3. Horizontal stress distribution 
Rys. 3. Rozkład naprężeń pomiarowych 

2.2. R o c k P r o p e r t i e s 

An appreciation of the rock properties around the opening, particularly the roof, is 
important to assessing reinforcement density and bolt length. The practice of extracting 
a five metre roof core was used during the trials in Selby and is now standard procedure. 
Once extracted, the core is logged on site and then transported to a Rock Mechanics 
laboratory. A detaiied log is then made, and samples selected for rock property determination. 
Tests depend on specific requirements but measurements always made are of uni-axial 
compressive strength and modulus of elasticity. 

Rock strength and stiffness obviously indicate the generał ability of the ground to 
withstand in-situ and mining stresses and to what extent reinforcement may be requircd. 
These two properties also give guidance as to zones in which stresses concentrate, 
It is those beds which are particularly stiff in which stress is initially concentratcd. 
If at the same time, these beds are not strong, ie. they are brittle, then they are 
most likely to fail. An appreciation of where these beds are located in roof is vita] 
to an appreciation of what bolt density and length are likely to be required. As an 
indicator, an addition to the core information was made in the form of including the 
ratio of the modulus to the strength to give a 'brittieness index': the higher the ratio, 
the greater the brittleness of the rock is likely to be. Figurę 4 is a simple depiction 
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of how brittle roof beds will act as stress concentrations. The action of bolts is to 
resist those stresses by acting as stiff reinforcement. 
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Fig. 4. Stress concentration in brittle strata 
Rys. 4. Rozkład naprężeń w ośrodku kruchym 

The core also provides a great deal of other valuable information, for example by 
indicating the presence of coaly or other weak bands, partings etc. which if located close 
to the bolt horizon could be problematic, and require additional solutions, for example 
cable bolting. 

2.3. B o n d S t r e n g t h 

Australian roofbolting practice is based almost exclusively on use of bolts bonded 
to the strata by means of a strong and stiff resin filier along the fuli length of the 
roofbolt. Bonding is a widely used term but nevertheless a misnomer because the 
resin is used to fili the void rather than glue bolt to rock. More of this later. As 
part of the geotechnical consideration of the site, it is very important to determine 
the effectiveness of this bonding system: sińce the 'bonding' at the bolt/resin interface 
is already well established from laboratory trials, it is the rock/resin performance 
which must be established — obviously in-situ, and for a number of positions along 
the length of the bolt. The practice is called 'short encapsulation puli testing'. By 
examining the performance to failure of the rock/resin interface at intervals up to the 
bolt horizon, it is possible to determine the limits of the system, and so, by comparison, 
determine whether the strata is suitable for bolting. 

Figurę 5 is a simple diagrammatic presentation of a test. A bolt is installed to 
a target horizon with a resin capsule short enough to provide a bond length of around 
250 mm — not long enough to fail the boU normally, but long enough to determine 
the system stiffness. This is determined by measuring load and anchorage movement 
during tensile loading of the bolt: the slope of the plotted relationship is the bond 
stiffness. Tests carried out for a rangę of say four target horizons up to the planned 
bolting horizon should give an adequate view of the system bond strength. NOTE: 
puli testing a fuli column bonded bolt simply will not provide the required information 
and should not be practised. 
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Fig. 5. Short encapsulation puli test 
Rys. 5. Test nośności kotwi umocowanej krótkim ładunkiem 

3. Australian Roofbolting Consumables 

Australian roofbolting consumables are designed to optimise the strength of the rein-
forcement system. There are a number of key design factors of the individual components 
which achieve this coilective aim. However, the system of installation is also important 
in realising the system potential. In order that there was no possibility of the system being 
down-graded or compromised, the complete system of consumable products, drilling and 
installation system was imported to Britain for the introductory trials. ANI Arnall was 
contracted to supply the complete package; additionally, ANI Arnall was contracted to 
supply training and technology transfer for three years after successful completion of these 
trials. 

The key factors in the consumable and installation system are described below. It is 
fair to say that the system now forms the basis of the consumable specification used 
throughout U.K. deep mining and will be embodied in a British Standard for rock bolting 
consumables. 

— one type of rock bolt is used. This is the Ti tan ' profile introduced by ANI Arnall. 
It is 21.7 mm in diameter (core), is circular in profile, with narrow ribbing consisting of 
two longitudinal ribs diametrically opposed, and a series of circumferential ribs again very 
slim in profile and resembling a left hand thread. The design of the bolt has two purposes; 
firstly to provide a good surface on which a thread can be cold rolled with the minimum 
of surface preparation — so allowing the size of thread to be maximised. Secondly, to 
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allow installation in a smali diameter hole, because it has been shown by Australian 
research that a narrow resin annulus improves bond strength; 

— encapsulated resin in one diameter only (24 mm) is used. This is a polyester 
formulation, originadng in Australia, and has very high compressive strength and stiffness, 
and a very Iow preponderance to creep. Because a relatively smali volume of resin is 
required to fili the annulus void between bolt and hole, capsules of around half of the 
bolt length are adequate to achieve fuli column encapsulation. This reduces cost and 
provides for easier bolt installation; 

— accessories such as torque nuts, domed plates and w-straps are Australian Arnall 
designs now produced in the U.K. They are designed to match the strength of the bolt, 
and for ease of installation. W-straps were used for the initial trials and are now used in 
most sites. They have the advantage of providing a simple pattern template and of offering, 
often in association with mesh panels, some confinement to immediate roof strata; 

— non-metallic dowels for installation on the goaf side of the roadway are generally 
less effective than steel bolts but nevertheless necessary for reinforcement of ribs which 
will eventually be removed by the shearer. Most dowels are manufactured from glass 
reinforced plastic and are installed using fuli column bonding; 

— the drilling system today is, with some exceptions where new machinery is deployed, 
the same as for the trials, and consists of pneumatically driven telescopic-leg machines, hexagonal 
drill steels and one size (27 mm) of drill bit. Most holes are drilled using water flushing; this 
has been shown to optimise bond strength by cleaning the walls of the hole and is the standard 
system in Australia. The drill bits generally have an eccentric tip geometry. This has the effect 
of ritling or grooving the hole and, again, this improves bond strength. 

Individually, the consumables used are designed for ease of use and rapid installation. 
Rationalising of diametrical size from the outset, made possible by introducing the Australian 
system in its entirety, drastically simplifies the logistics of the operation. A typical bolt 
installation time in Australia and the U.K. is under three minutes and in some sites it is 
possible complete the bolt installation cycle in around 15 minutes — including installation 
of ribside bolts. Collectively, the consumables provide a stiff system, offering confinement 
to the strata, resisting the stresses attempting to shear and bulk the rock beds, so maintaining 
the integrity of the opening. 

4. Design Through Monitoring 

Australian methodology does not involve a calculational approach to bolting pattern 
design. Rather, the steps involved in arriving at a successful design consist of: 

— optimising the consumables system to provide stiff suppoit and good confinement, 
— thorough on-site investigation with the intention of optimising ground conditions 

and then 
— the use of advanced monitoring techniques to accurately determine ground and bolt 

behaviour in order to optimise the bolting design. 
Australian monitoring techniques were introduced to the U.K. during the initial tiials, 

were quickly accepted as the best system available and have formed the basis of U.K. 
monitoring ever sińce. 
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The monitoring system is based on two instruments; 
— the strain gauged roofbolt and 
•— the sonie extensometer. 
The first is used to measure bolt performance, and the second, ground 'performance' 

or behaviour. 

4.1. S t r a i n G a u g e d R o o f b o l t s 

Strain gauged bolts are manufactured from standard roofbolt bar. Installation of strain 
gauges requires the milling of smali grooves longitudinally along the bar, two grooves 
diametrically opposed, so that the bar strength is slightly reduced. This is not desirable 
but is unavoidable. Strain gauges are placed in pairs at intervals along the bar: typical 
spacing is 225 mm, with each pair being płaced in the same longitudinal position but in 
the opposing grooves. Wiring is designed to be fully enclosed within the grooves and on 
completion is protected with an epoxy coating. A simple terminal allows the bolt lo be 
connected lo instrumentation when in situ. 

Strain gauged bolts are installed in place of, not in addition to, the standard roof and 
rib bolts, and are installed in the same configuration. Normally, a fuli ' rew' of strain 
gauged bolts will be installed, and time of installation is always 'at the face', as with the 
standard bolts. It is normal in the U.K. to install the bolts so that the opposing gauge 
pairs are aligned across the excavation rather than along it. The bolt readings are taken 
using a convenient Wheatstone bridge arrangement with digital readout, and results manually 
entered into a computer for analysis. Every mine using bolting in the U.K. has the 
equipment and software for performance analysis. 

Typical graphical inter-
pretation of bolt readings 
is shown in Figurę 6. This 
shows bolt load as a func-
tion of bolt height. Each 
characteristic shows results 
from succeeding time pe-
riods or periods of exca-
vation advance. Perhaps 
more useful is the presen-
tation of the same data as 
a contour depiction for the 
entire array of bolts at one 
'monitoring station', as 
shown in Figurę 7. Again, 
comparison of a contour 
from one occasion with 
that from a later one is 
simple and effective; also 
shown in Figurę 7. 

Distance 

Along 

Bolt 
P P V » 

Load increases 
in beds where 
stress is concentrated 

Boit Load 

Fig. 6. Bolt load diagram 
Rys. 6. Diagram obciążenia kotwi 
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Fig. 7. Bolt load contour diagrams 
Rys. 7. Diagram rozkładu obciążenia kotwi 

4.2. S o n i c E x t e n s o m e t r y 

It is vital to determine the time dependent displacement behaviour of the strata 
around the mine opening and with sufficient accuracy to have confidence in the 
results! The Australian specialists introduced 'sonie' extensometry to the U.K. at the 
time of the initial trials and sonie extensometers ąuickly became the standard measurement 
device for the industry. The instruments are expensive and relatively delicate, but 
installation of the target devices is simple and inexpensive, and most importantly, 
they produce reliable results. 

A diagram of the instailed instrument is shown in Figurę S.The instrument consists of 
a flexible probe with a transducer head, and a portable battery powered read-out unit. The 
probe is inserted into a pre-drilied hole containing permanent magnets attached to the strata 
by anchors; a plastic guide tube anchored at the top of the hole assists with location of 
the magnets and allows easy insertion of the probe for readings. When connected to the 
read-out unit, the probe receives a smali current pulse which travels along a thin-walled 
metal tube within the probe. At each magnet position, a sound wave (ie. 'sonie pulse') is 
generated by the passage of the current. Sonic pulses from each magnet position arrive at 
the transducer head at different times, depending on how far they have travel]ed. Knowing 
the speed of sound in the tube, and using a very accurate timer, the read-out unit calculates 
and displays the positions of the magnets relative to a reference magnet at the mouth of 
the hole — with a resolution of 0.02 mm. 
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Again, the results are pro-
cessed through software and can 
be displayed in various ways. 
An indication that stability is 
achieved (eg. roof and rib dila-
tion slows and then stops) is 
obviously the main function of 
the monitoring: stability during 
drivage, followed by satisfacto-
ry and predictable behaviour du-
ring retreat. Figurę 9 shows 
sample results in terms of roof 
strain as a function of roof ho-
rizon, firstly for a site driven in 
a good direction (aligned with 
maximum horizontal stress), 
and secondly at an adjacent site 
but in a 'bad' (non-aligned) di-
rection. It will be seen that the 
results indicate behaviour within 
and above the bolted height and 
form a basis for optimising de-
sign and for remedial action. 

Guide tube anchorcd 
at to of hole 

^ 20 off 

Reference anchor 

To read-out Probe inserted into 
guide tubc 

Fig. 8. Sonic extensometer 
Rys. 8. Ekstensometr akustyczny 
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Fig. 9. Typical extensometer results 
Rys. 9. Typowe wyniki pomiarów ekstensometrem 
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4.3. P a t h to P r o g r e s s 

Australian roofbolting methods were introduced to U.K. mines using a phase change 
methodology from conventional free-standing support to support by means of roofbolts 
oniy. For the firsl trials, four phases were involved: 

— a section of drivage suppoited using steel sąuare work supports set at one metre 
intervals and a pattern of roofbolts installed, also typically at one metre spacing along the 
drivage, 

— reduction of the standing support capacity by placing steel girders on wood legs, 
— Further reducdon of the standing support by spacing out the girders to two metre 

intervals, 
— finally, removal of standing support leaving sole support by means of roofbolts. 
In each section a fuli monitoring station (strain gauged bolts, and roof and rib 

extensometers) was installed. Results from the stadons indicating stabilising condiUons were 
the trigger for the next phase in the exercise. Today, this would seem a long and expensive 
exercise, but, at that time, confidence in the ability of Australian practices and materials 
to work successfully in U.K. condidons had to be established and reąuired a step-by-step 
approach. Fuli or comprehensive monitoring stations are still used extensively but to prove 
new areas or conditions, consumable density or specification changes etc. Routine monitoring, 
however, in the form of simple tell-tales, is deployed in every roadway and gives confidence 
to all concerned that the system is functioning as it should. 

As the applicadon progressed from the reladvely simple, single seam workings of the 
Selby coalfield to deeper seams and to complex muUi-seam operadons with inter-action 
problems, increasing attention was paid to verdcal stress distribution idendfication and 
measurement, and to optimisadon of rib support. This was necessary to expand the 
application of bolting throughout the industry and resulted in a rapid expansion of knowledge 
and experience in these conditions. 

5. Conclusions 

For implementation trials, a decision was taken to deploy the 'complete package' of 
Australian know-how and hardware. This was undoubtedly right and allowed a faster 
yerification of the system and transition to bolting as a soie-support practice throughout 
the industry. 

The decision to adopt a consumable system which provided a sdff response to in-situ 
and mining induced stresses resulted from a realistic re-appraisal of the risks associated 
with mining acdvity, coupled with an acknowledgment that much had already been learned 
about the advantages in opdmising such a system. 

The design approach evolved in Australia, and adopted in the U.K., reąuires a thorough 
understanding of the environment surrounding the opening to be supported. This in turn 
demands the use of relatively sophisdcated and expensive measurement techniques. However, 
the breadth and precision of informadon obtained gives confidence to all concerned — 
from mine manager to mine worker. And the economic case for boldng (outside the scope 
of this paper) easily jusdfies the costs incurred in verificadon. It is an approach proven 
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10 be successful in the UK, and shown to be valid in conditions which are beyond the 
expenence on which it is based. It is an approach which the author can heartily recommend 
to those about to embark on a similar course. 

Przekazano 20 stycznia 1997 r. 
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Wprowadzenie australijskiej technologii kotwienia stropu 
w brytyjskich kopalniach węgla 

Streszczenie 
Opisano proces transferu technologii kotwienia stosowanej w australijskim podziemnym 

górnictwie węglowym na grunt górnictwa brytyjskiego oraz doświadczenia, uzyskane w tra-
kcie jej wdrażania. Przedstawiono podstawowe założenia specyficznego podejścia do pro-
jektowania obudowy kotwiowej, opartego na pomiarze. Zwrócono uwagę na niezwykle 
istotną rolę, jaką w stosowaniu systemów obudowy kotwiowej odgrywa monitoring oraz 
opisano jego środki. 
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Włodzimierz SIKORA 
Politechnika Śląska, Gliwice 

Pozytywne i negatywne strony technik urabiania: strugowej 
i kombajnowej w systemach ścianowych — tendencje rozwoju 

Słowa kluczowe 

Strug węglowy-kombajn ścianowy-technologia eksploatacji przodków ścianowych 

Streszczenie 

Do wybierania pokładów węgla stosowane są dwie podstawowe techniki urabiania: strugowa 
i kombajnowa. Technika strugowa stosowana jest w pokładach cienkich i bardzo cienkich. 
Technika kombajnowa stosowana jest w ścianach o wysokości 1,4 m do 4,5 m. Przeprowadzono 
porównanie stosowania obu technik w pokładach cienkich. Na podstawie uzyskiwanych w kraju 
i za granicą wyników produkcyjnych można stwierdzić, że obie techniki są równouprawnione. 
Przewaga techniki strugowej uzewnętrznia się w lepszym składzie ziarnowym urobku, przewaga 
techniki kombajnowej w łatwiejszych operacjach technologicznych w ścianie. 

1. Wstęp 

Porównanie techniki strugowej z techniką kombajnową natrafia na trudności wynikające 
z różnego zakresu stosowania tych technik. Można z wielkim przybliżeniem przyjąć, że udział 
ścian strugowych w ogólnej liczbie ścian można określić w skali przemysłów krajów rozwiniętych 
na nie więcej niż 5%. Rozprzestrzenienie techniki strugowej jest bardzo niewielkie. 

Składa się na ten stan kilka przyczyn. Podstawową przyczyną jest moim zdaniem fakt, 
że konstrukcje strugów nie nadążały za potrzebami w zakresie koncentracji produkcji. 
Przykładem w tym obszarze może być nasze górnictwo, w którym w pewnym okresie 
pracowało około 75 strugów polskiej konstrukcji, jednakże średnie wyniki produkcyjne były 
zdecydowanie niższe od wyników uzyskiwanych kombajnami w porównalnych warunkach 
naturalnych. Obecnie czynnych ścian ze strugami jest w naszym przemyśle około 30; dają 
średnie wydobycie na poziomie 1000 t/d. 

Ojczyzną strugów są Niemcy i w tamtejszych kopalniach pracuje 29 ścian strugowych 
oraz 22 ściany kombajnowe, przy czym udział wydobycia rozkłada się mniej więcej po 
połowie. Tam też można najlepiej dokonać porównania efektywności urabiania obydwoma 
technikami. Na podstawie różnego rodzaju analiz uznano tam obie technki za równoprawne 
tak pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. 

Nie należy zapominać, że technika strugowa stosowana może być tylko w pokładach 
cienkich (mniej więcej do 1,5 m, jakkolwiek zdarzają się czasem zastosowania w pokładach 
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o nieco większej miąższości), natomiast technika kombajnowa może być stosowana w po-
kładach zarówno cienkich (od około 1,4 m do grubych 4,5 m). Stąd też pole porównań 
musi być ograniczone do określonych grubości pokładów. 

Kiedy zdawało się, że technika strugowa nie jest już w stanie konkurować z techniką 
kombajnową z punktu widzenia uzyskiwanego wydobycia, nastąpił pewien zwrot w doty-
chczasowych przemyśleniach i doświadczeniach. Ten zwrot ma miejsce w USA, gdzie w 2 
ścianach zastosowano urządzenia strugowe dające produkcję porównywalną z produkcją ze 
ścian kombajnowych, USA należy uznać obecnie za wiądące w zakresie rozwoju technologii 
dla przodków o bardzo wysokiej koncentracji. Polega to na umiejętnym wykorzystaniu 
techniki europejskiej i rozwijaniu jej głównie poprzez zwiększanie mocy urządzeń zarówno 
urabiających, jej i środków transportu. Daje to w rezultacie możliwości stałego zwiększania 
koncentracji wydobycia ze ściany w pokładach cienkich. 

2, Aktualny stan techniki strugowej 

Technika strugowa ma stosunkowo ograniczony zasięg. Jedynie w niemieckim przemyśle 
węglowym udział wydobycia tą techniką urabiania wynosi około 50%. W naszym przemyśle 
udział wydobycia techniką strugową waha się wokół 5%. Jest to zatem udział stosunkowo 
niewielki. W pewnym okresie strugi stosowane były w Wielkiej Brytanii, ale nie utrzymały 
się w konkurencji z techniką kombajnową. Kilka instalacji pracowało również w Zagłębiu 
Ostrawsko-Karwińskim. Ostatnio próby rozwoju technologii wydobycia ze ścian z zastoso-
waniem techniki strugowej podjęto w USA. 

Po stosunkowo długim zastoju w rozwijaniu tej techniki pojawiły się ostatnio 
A 

wyniki, które wskazują na możliwości tkwiące w technologii strugowej. Świadczą 
o tym wyniki uzyskiwane w Niemczech i w USA. Jeżeli wziąć pod uwagę, że 
strugi, od swojego zaistnienia w technice górniczej, przeznaczone były i są nadal 
do pokładów cienkich, pole ich zastosowań jest daleko mniejsze od zastosowania 
kombajnów ścianowych. 

Wymagania stawiane strugom nowej generacji sformułować można następująco: 
wymagania eksploatacyjne: 
— mogą urabiać pokłady od około 1 m do 1,5 m, 
— przeznaczone są do urabiania pokładów różnej urabialności, w tym także do urabiania 

pokładów zwięzłych, 
— prędkości urabiania dochodzić powinny do 3 m/s, 
— pracować mogą w pokładach nachylonych do 45°, 
— efektywna grubość skrawu powinna być zwiększona nawet do 20 cm; 
wymagania konstrukcyjne; 
— posiadać muszą efektywny system zwalczania zapylenia, 
— skład ziarnowy urobku powinien charakteryzować się wzrostem udziału grubych 

sortymentów, 
— obniża się zapylenie w trakcie urabiania, 
— budowane są w odmianach dostosowanych do dużej długości ścian, 
— zainstalowane moce wynoszące 2 x 400 kW pozwalają na urabianie pokładów trudno 

urabialnych, 
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— wysoka wytrzymałość łańcuchów realizowana jest przez zastosowanie ogniw o gru-
bości d = 42 mm, 

— regulowana grubość skrawu, 
— automatyczne sterowanie strugiem w połączeniu z automatycznym przemieszczaniem 

obudowy prowadzić może do wybierania bez ludzi, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo 
pracującycłi tam górników. 

Rozwój tecłiniki strugowej w ostatnim okresie odpowiada wyszczególnionym wyżej wyma-
ganiom. Że nie są to wymagania wygórowane najlepiej świadczy fakt, że istnieją już konstrukcje 
spełniające je. Warto nadmienić, że w USA średnie wydobycie w skali ciągłej ze ściany strugowej 
przekroczyło 8 tys. t/d w pokładzie o grubości 1,2 m. Jest to zatem wynik bardzo wysoki. 

Stosowane w naszym przemyśle strugi produkcji krajowej oraz niemieckiej osiągają 
wyniki bardzo mierne, co świadczy o niedostosowaniu ich konstrukcji do naszych warunków 
naturalnych i potrzeb wydajnościowych. Zilustrują to najlepiej dane produkcyjne. 

W tabeli 1 zestawiłem rozwój konstrukcji i produkcji strugów przez nasz przemysł 
maszyn górniczych. W latach 1961—1989 powstało wiele konstrukcji strugów, które na 
żadnym etapie techniki nie spełniły swoich zadań produkcyjnych. 

Tabela 1. Rozwój konstrukcji i produkcji strugów węglowych 
Table 1. Development of coal plow construction and production 

Typ struga Rok uruchomienia — Moc napędów struga [kW Wielkość łańcucha 
zaniechanraT produkcji strugowego 

SWS-I 1961 2 X 40 
SWS-2 1963 1965 2 X 40 

SWS-3 1966 1969 2 X 55 22 X 86 

SWS-4 1968 1975 2 X 55 24 X 86 

SWS-4U i SWS-4UZ 1972 - ! 9 8 3 2 X 90 26 X 92 

SWS-4/Ei90 1974" 1983 2 X 55 26 X 92 

SWS-4M 1983 - nadal 2 X 55 lub 2 X 90 26 X 92 

sm-5 1970—1975 2 X 90 26 X 92 

SWS-6 i SWS-6N 1978- 1989 2 X 45/132 26 X 92 

SWS-7 1986 2 X 132 30 X 108 

SWS-34SM 1989 -- nadal 2 X 65/200 34 X 126 

Nie wdając się w szczegółowe parametry można stwierdzić, że o słabym rozwoju technologii 
strugowej wybierania ścian zadecydowały niskie moce zainstalowane w te strugi. Rozpoczynaliśmy 
w 1961 r. od mocy 240 kW, a skończyliśmy w 1989 r. na mocy 2 x 200 kW. Poprzednie lata to 
2 X 90 kW czy 2 x 132 kW. Również wytrzymałości łańcuchów pozostawiały wiele do życzenia. 

Tabela 2. Aktualny stan techniki strugowej w świecie 
Table 2. The state of plow technology in a world mining 

Lp. Typ struga Moc napędów struga 
[kW] 

Grubość ogniwa łańcucha strugowego 
[mm] 

1. SWS-34SM 2 X 65/200 34 

2. Klockner-Becorst 2 X 250 34 

3. Westfalia 2 X 360 38 

4. DBT 2 X 400 38 
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Z tabeli tej widać wyraźnie rozwój strugów zmierzający w kierunku wzrostu zainstalowanej 
mocy oraz zwiększenia wytrzymałości łańcucha. 

Strugi nowej generacji charakteryzują się: 
— wysoką zainstalowaną mocą wynoszącą obecnie 800 kW, 
— wysoką wytrzymałością łańcuchów uzyskaną poprzez zwiększenie przekroju ogniw 

łańcucha do 38 m, 
— wysoką prędkością urabiania wynoszącą 2,94 m/s, 
— możliwością uzyskania grubości skrawania 180 mm, 
— możliwością współpracy z przenośnikiem mocy 2 x 630 kW z łańcuchem o grubości 

ogniwa d = 42 mm, 
— współpracą z obudową zmechanizowaną, umożliwiającą uzyskiwanie założonej gru-

bości skrawu w układzie pełnej automatyzacji, 
— możliwością wyeliminowania ludzi z przodka w trakcie urabiania. 
O skuteczności techniki urabiania decydują rozwiązania technologiczne w przodku 

ścianowym. W przypadku struga warunki takie stwarza automatyzacja zespołu maszyn 
przodkowych, co zostało w znacznym stopniu wykorzystane w ścianach USA wyposażonych 
w urządzenia urabiające niemieckie. Wyniki produkcyjne uzyskiwane techniką strugową 
wahają się również w szerokich granicach, podobnie jak to ma miejsce w ścianach 
kombajnowych. Ilustruje to najlepiej tabela 3. 

Tabela 3. Wyniki produkcyjne ścian strugowych 
Table 3. Production results of plow long walls 

Kraj Kopalnia Grubość pokładu Długość ściany Wydobycie ze 
[m] [m] ściany [t/dj 

Polska Rydułtowy ( 3 0 230 2 579 
\ Maja 1,45 175 2 050 
1 Maja 1,17 185 1 446 

Niemcy Prosper Hanie] 1,26 273 5 540 
Furst Leopold 1,40 351 4 6 1 6 
Heinrich Robert 1,19 277 3 461 

USA Pocahontas 1,20 255 8 142 

W tabeli przedstawiłem wyniki trzech najlepszych ścian strugowych w pokładach 
o grubości poniżej 1,5 m w polskim przemyśle węglowym, trzy w niemieckim przemyśle 
oraz ścianę amerykańską. Widać z niej że wyniki produkcyjne są bardzo zróżnicowane. 
Najniższe są w naszych kopalniach, ponad dwukrotnie wyższe są w kopalniach niemieckich 
oraz ponad trzykrotnie wyższe w USA. Jednakże efektywność technik urabiania można 
porównywać dla podobnych warunków urabiania, a przede wszystkim dla tego samego 
zakresu wysokości. Problem ten przedstawiony zostanie w następnym rozdziale. 

Powrót do techniki strugowej może mieć pewne szanse powodzenia mając na względzie 
uzyskiwane, jednakże głównie za granicą, wyniki produkcyjne. Niemcy to kraj o największym 
doświadczeniu w technice strugowej, USA to kraj o największym doświadczeniu w rozwoju 
technologii górniczych, wysokoproduktywnych. Czynnikami przemawiającymi za rozwijaniem 
techniki strugowej są: 
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możliwość uzyskiwania w urobku większego udziału grubych sortymentów, 
możliwość obniżenia stężenia zapylenia w trakcie urabiania, 
możliwość efektywnego wybierania pokładów cienkich, 
możliwość wyeliminowania w czasie urabiania ludzi z przodka, co wiąże się w pełną 

automatyzacją procesu urabiania, 
— uzyskiwanie węgla o niższym zanieczyszczeniu. 
W pokładach cienkich istnieje problem przybierania stropu lub spągu w przypadku, gdy 

grubość pokładu węgla jest mniejsza od średnicy organów urabiających kombajnu. Występują 
wtedy dwie podstawowe niedogodności. Jedna to zanieczyszczenie węgla, druga to nadmierne 
zużycie noży urabiających. Te niedogodności nie występują przy technice strugowej, gdyż 
istnieje możliwość przystosowania wysokości struga do zmieniających się często warunków 
tektonicznych pokładu. 

Kolejnym istotnym problemem, co zostało już zasygnalizowane wcześniej, jest zwiększenie 
udziału grubych sortymentów w urobku. Obecne rozwiązania regulowanej głębokości skrawu 
pozwalają na zwiększenie grubości urabianej warstwy. W dawnych konstrukcjach strugów 
rzeczywiste głębokości skrawów wahały się w granicach 2—3,5 cm, co upodabniało tę 
grubość do grubości skrawu w technice kombajnowej, nie dając efektu poprawy składu 
ziarnowego urobku. Uzyskiwany obecnie w USA skraw o grubości 16 cm poprawia znacznie 
skład ziarnowy urobku. 

3. Aktualny stan techniki kombajnowej 

Technika kombajnowa stanowi obecnie najczęściej stosowany sposób urabiania w ścia-
nowych przodkach eksploatacyjnych. W okresie ostatnich lat nastąpił szybki rozwój techniki 
kombajnowej, zwłaszcza w aspekcie wzrostu wydajności maszyny urabiającej. Złożyło się 
na to kilka przyczyn, z których najważniejszą był burzliwy rozwój koncentracji produkcji. 

Technika kombajnowa w obecnym wydaniu, tj. przy zastosowaniu ruchomych ramion 
z organami urabiającymi, jest wynikiem kilkudziesięcioletnich doświadczeń. Warto przypo-
mnieć, że pierwszy kombajn bębnowy został opatentowany w Wielkiej Brytanii w czasie 
drugiej wojny światowej. Od tego momentu obserwuje się stały rozwój tego typu maszyn 
oraz opartej na tej maszynie technologii wydobycia. Jak wykazała praktyka górnicza wielu 
krajów, możliwości produkcyjne kombajnów ścianowych stale rosną i na obecnym poziomie 
rozwoju osiągają wydobycie przekraczające nawet 30 tys. t/d. 

Wymagania stawiane obecnie produkowanym kombajnom można sformułować następu-
jąco; 

wymagania eksploatacyjne: 
— mogą urabiać pokłady o grubości od około 1,4 m do 4,5 m, 
— posiadają prędkości robocze dochodzące do 10 m/min, a manewrowe nawet do 20 

m/min i więcej, 
— pracować mogą na nachyleniach podłużnych do 35° i poprzecznych do 10°, 
— posiadają efektywne instalacje zwalczające zapylenie, 
— wykonywać mogą zabiory do 1,2 m, a w specjalnych warunkach nawet większe, 
— pracować mogą na całej długości ściany bez wykonywania wnęk, 
— pracują w technologii samozawrębiania; 
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wymagania konstrukcyjne: 
— budowane są w odmianach dostosowanych do wysokości ściany, 
— zainstalowane moce, dochodzące do 1000 kW, pozwalają urabiać węgle nawet bardzo 

trudno urabialne, 
— posiadają budowę modułową, 
— wyposażone są w ciągniki elektryczne umożliwiające automatyczną regulację posuwu, 
— przemieszczają się wzdłuż ściany przy zastosowaniu bezcięgnowych mechanizmów 

posuwu, 
— wyposażone są w wąskie ramiona oraz ładowarki, 
— mogą byc sterowane z pulpitu na kombajnie lub falami radiowymi z poza kombajnu. 
Wymienione wyżej cechy zarówno eksploatacyjne, jak i konstrukcyjne tworzą zasób 

rozwiązań powodując, że obecnie budowane kombajny ścianowe są maszynami wysokowy-
dajnymi, wysoce niezawodnymi i trwałymi. 

Większość wymagań została uwzględniona w opracowanych i zbudowanych w ostatnim 
czasie kombajnach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Świadczą o tym najlepiej 
parametry kombajnów dostępnych na rynkach światowych i polskim. Zestawione one zostały 
w tabeli 4. 

W tabeli zamieszczono parametry techniczne i eksploatacyjne kombajnów ścianowych 
nowej generacji produkowanych w Polsce o symbołu KSE oraz dla porównania kombajnu 
angielskiego Elektra 1000 i amerykańskiego Joy 6LS. Kombajny te wyposażone są 
w ciągniki elektryczne. Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że kombajny z ciąg-
nikami elektrycznymi lepiej spełniają wymagania stawiane przez użytkowników w po-
równaniu z kombajnami o ciągnikach hydraulicznych, dotychczas stosowanych w Polsce 
prawie wyłącznie, za granicą zaś także jeszcze w znacznym stopniu. Jednakże już 
dzisiaj można przewidywać, że kombajny z ciągnikami elektrycznymi są kombajnami 
przyszłości. 

Kombajny nowej generacji charakteryzują się następującymi cechami: 
— do napędu posuwu stosowane są silniki prądu zmiennego, sterowane przemiennikiem 

częstotliwości umieszczonym w chodniku podścianowym, 
— ten sposób sterowania pozwala na automatyzację prędkości posuwu w dostosowaniu 

do urabialności węgla w pokładzie (układ pozwala na optymalne wykorzystanie zainstalowanej 
mocy, 

— wyposażone są w bezcięgnowe mechanizmy posuwu pozwalające na uzyskanie 
wysokich sił uciągu, 

— wyposażone są w systemy diagnostyki pozwalające na bieżące śledzenia obciążenia 
silników, temperatury pracy głównych zespołów i węzłów konstrukcyjnych, 

— wyposażone być mogą w systemy rejestrujące podstawowe parametry pracy, 
— wyposażone są w wąskie ramiona, co pozwala na bezwnękowe urabianie, 
— wyposażone są w ładowarki osłonowe, 
— wyposażone są w system wewnętrznego zraszania w organach urabiających, 
— posiadają prędkości robocze posuwu w przedziale od 7,5—10 m/min w zależności 

od typu oraz prędkości manewrowe dochodzące nawet do 20 m/min, 
— wydajność godzinowa zależna jest od wskaźnika energochłonności urabiania i dla 

węgli trudno urabialnych dochodzi do około 1000 t/h. 
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Wynika stąd, że technika kombajnowa ulega stałemu rozwojowi i na tej podstawie 
można sądzić, że będzie się rozwijać nadal. W tabeli 5 zestawiono typy polskich kombajnów, 
które wyznaczały postęp tak w obszarze konstrukcji, jak i wydajności. 

Tabela 5. Parametry techniczne grup kombajnów polskiej produkcji 
Table 5. Technical data of Polish shearers 

Parametr Jedn. Rodzina kombajnów Parametr Jedn. 

KWB KGS KSE 

1. Moc całkowita 
w tym: urabianie 

posuw 

kW 
kW 
kW 

135 do 320 

wspólne silniki 

245 do 500 
200 do 400 

45 do IGO 

360 do 995 
300 do 800 

60 do 200 

2. Prędkość posuwu m/min 0 7,4 lub 3,85 0—4,0 lub 8,0 0—7,5 lub 20 

3. Siła uciągu kN 250 lub 455 350 do 540 480 do 900 

4. Napięcie zasilania V 1000 1000 1000, 3000, 6000 

Jak widać z tabeli 5, wprowadzane coraz to nowe konstrukcje kombajnów charakteryzowały 
się coraz wyższymi parametrami technicznymi. Obserwować to można poprzez wzrost 
zainstalowanej mocy w poszczególnych typach kombajnów. Przedziały zainstalowanej mocy 
pozwalają na coraz lepszy dobór kombajnu do warunków naturalnych przy zagwarantowaniu 
odpowiedniej wydajności. A wydajność tę zapewniają głównie możliwe do uzyskania 
prędkości posuwu oraz siły uciągu. Przez długi okres nasze kombajny charakteryzowały 
się głównie zbyt niską zainstalowaną mocą, i to zarówno na urabianie, jak i na posuw. 
Rozwiązania konstrukcyjne wiązały z sobą w sposób odwrotnie proporcjonalny siłę uciągu 
w prędkością posuwu. Znaczy to, że chcąc uzyskać dużą prędkość posuwu obniżało się 
siłę uciągu. Ponieważ węgle w maszych pokładach w ponad 60%, należą do trudno i bardzo 
trudno urabialnych, powodowało to znaczne obniżenie wydajności. Dopiero wprowadzenie 
napędów elektrycznych do ciągników kombajnowych umożliwiło ustalanie tych parametrów 
na optymalnym poziomie, także w sposób zautomatyzowany. 

Zastosowane w kombajnach typu KSE ciągniki elektryczne sterowane falownikami 
pozwalają na optymalizację prędkości posuwu w funkcji oporów urabiania przy ustalonej 
na wymaganym poziomie sile uciągu. Pozwala to na uzyskiwanie w sposób ciągły wysokiego 
wydobycia. 

Za miarę poziomu techniki urabiania można przyjąć następujące elementy: 
— dobowe wielkości wydobycia z przodka ścianowego, 
— skład ziarnowy urobku, 
— zwalczanie zapylenia. 
Przyjmując za podstawowy element oceny techniki urabiania uzyskiwane wielkości 

wydobycie, można na podstawie wyników produkcyjnych prześledzić możliwości oraz 
tendencje rozwojowe. Jak już wspomniałem wcześniej, wydajność kombajnu zależy w zna-
cznym stopniu od warunków naturalnych, a więc przy węglu dobrze urabialnym można 
uzyskać nawet słabszym kombajnem duże wydobycie. Świadczą o tym najlepiej uzyskiwane 
wyniki produkcyjne w naszych kopalniach oraz w kopalniach zagranicznych. Uzyskane 
wyniki w polskich kopalniach przedstawiono w tabeli 6. 
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Tabela 6. Wyniki produkcyjne ścian kombajnowych 
Table 6. Production resulls of shearer longwalls 

Lp. Kopalniia Maszyna Parametry ściany Wyniki produkcyjne 
urabiająca 

długość [m] wysokość [m] dzienne [t/d] 

1. Bogdanka KGS-500/B 250 3,17 10 024 
2. Czeczott Elektra 1000 250 3,15 8 068 
3. Jankowice Elektra 1000 243 2,81 7 663 
4. Staszic Elektra 1000 249 2,09 7 423 
5. Czeczott Joy4 - LF3 252 2,67 6 882 
6. Bogdanka KGS-500/BP 225 2,84 6 301 
7. Jankowice KGS-324-2B 250 2,77 6211 
8. Ziemowit AM-500 197 3,05 5 994 
9. Jankowice KGS-245 249 1,73 5 957 

10. Jankowice KS-324/2B 249 2,84 5 517 

Z tabeli tej widać wyraźnie, że przy zastosowaniu kombajnowej techniki urabiania 
uzyskiwać można wysokie wydobycie dobowe w sposób ciągły. Przedstawione wyniki to 
średnie uzyskane w skali miesiąca. Jednakże istnieją możliwości uzyskania bardzo wysokiego 
wydobycia, o czym świadczą najlepiej wyniki szczytowe. I tak w kopalni Staszic uzyskano 
wydobycie około 14 tys. t/d, w kopalni Czeczott uzyskano 14,5 tys. t/d. 

W kopalniach australijskich maksymalne wydobycie uzyskiwane w sposób ciągły prze-
kracza 15 tys. t/d, zaś wydobycie szczytowe osiągnęło 26 tys. t/d. Podobnie w kopalniach 
USA wydobycie z przodka ścianowego urabianego kombajnem dochodzi do 20 tys. l/d 
w sposób 'ciągły, a szczytowe wydobycie osiągnęło 34 tys. t/d. 

Cyfry te świadczą najlepiej o poziomie techniki kombajnowej, stosowanej obecnie we 
wszystkich nowoczesnych kopalniach świata. 

Technika kombajnowa umożliwia osiąganie maksymalnych wielkości wydobycia w stru-
kturach kopalń podziemnych. Istnieją wszakże pewne cechy ujemne, które rzucają niewielki 
cień na tę technikę. A są nim skład ziarnowy urobku oraz związane z tym zapylenie, 
powstające w trakcie urabiania. 

Skład ziarnowy urobku uzyskiwanego kombajnami jest zróżnicowany, jednak przeważają 
w nim sortymenty drobne. Stąd też kopalnie, w których wydobycie uzyskuje się wyłącznie 
kombajnami produkują głównie tniały, zaś wychód tzw. grubych sortymentów nie przekracza 
często 10%, 

Skład ziarnowy urobku decyduje o wartości handlowej produktu. Ceny węgla są zależne 
od wielkości ziarn. Im węgiel posiada więcej drobnych frakcji, tym jego wartość jest 
mniejsza. Należy jednakże na ten problem spojrzeć od strony odbiorcy. Węgiel dla potrzeb 
elektroenergetyki sprzedawany jest jako miał, a więc nie istnieje tu problem walki o grube 
sortymenty. Natomiast węgiel użytkowany przez gospodarstwa domowe powinien być 
produkowany w tzw. sortymentach grubych. I tutaj w kopalniach sprzedających węgiel dla 
gospodarstw domowych zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowych zabiegów tech-
nologicznych (np. strzelanie wstrząsowe) poprawiających skład ziarnowy urobku. 

A zatem, jeżeli wśród odbiorców węgla z kopalni przeważają elektrownie lub elektro-
ciepłownie problem grubych sortymentów nie istnieje. To samo dotyczy węgla koksującego. 
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Tym niemniej około 20% wydobycie węgla na kraj konsumowane jest przez odbiorców 
potrzebujących węgiel gruby. 

Jak wynika z prawa Rittingera, im drobniejszy produkowany węgiel tym większe 
zapylenie w przodku. Wiąże się to przede wszystkim z prędkością posuwu kombajnu. Im 
prędkość posuwu mniejsza, tym większy udział drobnych sortymentów, a zarazem większe 
zapylenie w przodku. Jak wykazały ostatnio przeprowadzone badania, celowe jest zwiększenie 
prędkości posuwu nie tylko ze względu na wielkość wydobycia, ale także na poprawę 
składu ziarnowego urobku oraz na zmniejszenie zapylenia. 

4, Porównanie wyników produkcyjnych 

Wyniki produkcyjne ścian wyposażonych w strugi i kombajny stanowią na obecnym 
etapie podstawowy miernik efektywności. Jak wynika ze statystyki, w roku 1985 było 
w nasyzm przemyśle 80 strugów pracujących, jednak średnie wydobycie ze ściany strugowej 
wynosiło 458 t/d przy średniej przemysłu dwa razy większej. Aktualnie 2 kopalnie: 
Rydułtowy i 1 Maja, wyposażone są wyłącznie w strugi. Średnie wydobycie ze ściany 
strugowej wynosi obecnie 1254 t/d i jest niższe od średniego wydobycia ze ściany, które 
wynosi 1460 t/d. Porównanie wyników produkcyjnych ścian zlokalizowanych w pokładach 
o grubości poniżej 1,5 m przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Najlepsze wyniki produkcyjne uzyskane w ścianach kombajnowych i strugowych 
Table 7. The best production results achieved in shearer an plew longwalls 

Kraj Kopalnia Grubość 
pokładu 

[m 

Wydobycie 
ze ściany 

kombajnowej 
[t/d] 

Kopalnia Grubość 
pokładu 

fm] 

Wydobycie 
ze ściany 

kombajnowej 
t/d] 

Polska - Dębieńsko 1.33 2 574 - Rydułtowy 1,30 2 579 
- Dębieńsko 1,47 2 466 - 1 Maja 1,39 2 305 
- Szczygłowice 1,40 2 298 - 1 Maja 1,12 1 466 

USA - AEP Meigs nr 2 
- Oak Grove 

1,40 
i,40 

12 646 
7 826 

- Pocahontas K20 8 142 

Jak widać z tabeli, w pokładach cienkich technika strugowa może konkurować z techniką 
kombajnową. Porównując wyniki produkcyjne ścian strugowych z wynikami ścian kombą-
nowych w każdym kraju wielkość wydobycia ze ścian jest mniej więcej na tym samym 
poziomie. Świadczy to o wyrównywaniu się poziom tych technik. Oczywiście w poszcze-
gólnych porównywanych krajach wyniki są zróżnicowane. W Polsce są one najniższe, 
w Niemczech ponad dwa razy wyższe, w USA zaś prawie cztery razy wyższe w stosunku 
do Polski, a dwa razy wyższe w stosunku do Niemiec. • 

Świadczy to o tym, że doskonaląc w każdym kraju technologię wybierania cienkich 
pokładów można zdecydowanie podwyższać uzyskiwane wydobycie. Na podstawie pogłę-
bionych analiz można wysunąć wniosek, że w pokładach cienkich, poniżej 1,4 m, lepsze 
wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu strugów, zaś powyżej 1,4 m zdecydowanie lepsze 
wyniki uzyskuje się kombajnami. 
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Wprawdzie zdarzają się przypadki stosowania strugów w pokładach o grubości do 2 m, 
ednak są to przypadki sporadyczne i wynikają one z innych przesłanek niż techniczne. 

Napewno istnieje obszar wysokości ścian, gdzie stosowane być mogą i strugi i kombajny, 
jednak o zastosowaniu strugów w pokładach grubych mogą zadecydować inne względy, 
np. konieczność uzyskania większego udziału grubych sortymentów w urobku ze ściany. 

Stosowane strugi nowej generacji z napędami o podwyższonej mocy oraz z urządzeniami 
do regulowanej grubości skrawu pozwalają na znaczne zwiększenie głębokości skrawania, 
a co za tym idzie — na zwiększenie udziału grubych sortymentów, co ma szczególne 
znaczenie w produkcji węgla dla gospodarki komunalnej. 

Ma to także znaczenie ekonomiczne, gdyż cena zbytu grubych sortymentów jest prawie 
trzykrotnie wyższa od ceny miałów. 

5. Zestawienie pozytywnych i negatywnych cech technik urabiania 

Każda z technik urabiania ma cechy zarówno pozytywne, jak i negatywne. Konfrontacja 
cech pozytywnych z negatywnymi daje możliwość wyboru technologii wybierania. W po-
przednich rozdziałach zostały omówione niektóre problemy wynikające ze stosowania techniki 
strugowej i kombajnowej w pokładach cienkich. Przełożenie tych problemów na cechy 
pozytywne i negatywne będzie podsumowaniem przeprowadzonej analizy. 

Technika strugowa 
C e c h y p o z y t y w n e : 
— możlliwość urabiania pokładów bardzo cienkich i cienkich, 
— eliminowanie przybierek stropu, przez co uzyskuje się czysty węgiel, 
— wzrost udziału w urobku grubych sortymentów poprzez stosowanie grubości skrawu 

do 200 mm, 
— niższe zapylenie powstające w trakcie urabiania w stosunku do urabiania kombajnem, 
— niski poziom hałasu, 
— możliwość prowadzenia eksploatacji bez udziału ludzi w przodku poprzez wprowa-

dzenia pełnej automatyzacji procesu technologicznego. 
C e c h y n e g a t y w n e : 
— konieczne szersze chodniki przyścianowe celem umożliwienia wyjazdu struga dla 

umożliwienia urabiania całej ściany, 
— duża wrażliwość na wszelkiego rodzaju uskoki, nawet o małym zrzucie, 
— wymagane większe zatrudnienie dla obsługi pozaścianowej struga oraz dla relokacji, 
— bardzo trudne przejście przez ścianę dla obserwatorów urządzeń. 

Technika kombajnowa 
C e c h y p o z y t y w n e : 
— urabianie pokładów o grubości powyżej 1,4 m pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego 

wydobycia (przykład kopalni Meigs), 
— możliwość urabiania pokładów trudno i bardzo trudno urabialnych, 
— stosunkowo nieduża wrażliwość na małe uskoki, 
— możliwość automatycznej regulacji prędkości posuwu, 
— możliwość urabiania bezwnękowego. 
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C e c h y n e g a t y w n e : 
— zanieczyszczanie urobku kamieniem w przypadku konieczności przybierki stropu lub spągu, 
— niekorzystny skład ziarnowy urobku, ze zdecydowaną przewagą miałów, 
— wysoka generacja zapylenia w trakcie urabiania, 
— konieczność przebywania operatora kombajnu w sąsiedztwie kombajnu, co pociąga 

za sobą przemieszczanie się za posuwającą się maszyną, co w warunkach niskiego pokładu 
jest bardzo utrudnione, 

— trudności w dostarczaniu energii i wody do kombajnu, ze względu na małe gabaryty 
przekroju wyrobiska ścianowego. 

Wyszczególnione cechy, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wynikają z ich wpływu 
na technolgię wybierania. Sformułowałem te cechy, które ułatwiają urabianie, jak i te które 
je utrudniają. Nie zajmowałem się szczegółami rozwiązań konstrukcji w obu analizowanych 
technikach, gdyż artykuł ten ma charakter technologiczny. Jednakże uważam, że sformułowane 
cechy pozwalają na przemyślenia niezbędne przy podejmowaniu decyzji o doborze techniki 
urabiania. Nie zajmowałem się w ogóle problemem kosztów zakupu instalacji urządzenia 
w przodku, obciążeniem wyniku finansowego amortyzacji. Te informacje, zwłaszcza w gór-
nictwie niemieckim i amerykańskim, są trudne do uzyskania. 

6. Tendencje rozwojowe 

Technika kombajnowa 
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w wybieraniu pokładów różnej grubości 

można stwierdzić zdecydowaną przewagę techniki kombajnowej nad techniką strugową. 
W pokładach cienkich obie techniki są równouprawnione. 

Stąd też mogę stwierdzić, że technika kombajnowa będzie się nadal intensywnie rozwijać. 
Traktując ją jako przystosowaną swoim zakresem do pracy w pokładach każdej grubości 
występujących w naszym zagłębiu mogę ukierunkować jej rozwój następująco: 

— Kombajny do wszystkich zakresów wysokości ścian będą podlegać stałemu dosko-
naleniu, a zwłaszcza w zakresie wzrostu zainstalowanej mocy, podwyższania prędkości 
posuwu. 

— Zainstalowane moce w kombajnach, dochodzące w naszym przemyśle górniczym do 
1000 kW, a w górnictwie światowym do 1500 kW, będą ulegać dalszemu podwyższaniu; 
o ile w naszym górnictwie moc 1000 kW zainstalowana w kombajnie jest na długie lata 
wystarczająca, o tyle w górnictwie światowym może ona wzrosnąć jeszcze do 2000 kW. 

— Prędkości posuwu będą nadal rosnąć zarówno w kombajnach krajowych, jak i za-
granicznych. W kombajnach zagranicznych prędkości te przekroczą w niedługim czasie 
30 m/min. 

— Uciągi muszą zapewniać możliwości urabiania węgli trudno urabialnych. Będą one 
w zależności od kombajnu wahać się w przedziałach 500 kN do 1000 kN. 

— Kombajny pracować będą w układach zautomatyzowanych, pozwalających na ma-
ksymalne wykorzystanie zainstalowanej mocy. 

— Kombajny wyposażone będą w instalacje diagnozujące stan pracy poszczególnych 
węzłów konstrukcyjnych oraz w urządzenia pozwalające monitorować podstawowe parametry 
pracy kombajnu. 
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Kombajny wyposażone będą w układy, skuteczniej niż obecnie, zwalczające zapylenie 
powstające w czasie urabiania. Parametry organów i narzędzi urabiających zmierzać będą 
do ograniczenia powstawania pyłu. 

— Modernizacja organów urabiających zmierzać będzie również w kierunku poprawy 
składu ziarnowego urobku w celu zwiększenia uzysku grubych sortymentów. 

— Na rozwiązanie czeka sterowanie kombajnem spoza ściany, co umożliwi w przyszłości 
eksploatację bez ludzi. 

— Przy wyszczególnionych wyżej zmianach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych wzrośnie 
pewność ruchu kombajnu oraz stopień jego wykorzystania, co pozwoli w przyszłości uzyskać 
wydobycie z kombajnu 40 tys. t/d. 

— Dotyczyć to będzie również kombajnów do pokładów cienkich z tym, że potencjalne 
wydobycie nie powinno być mniejsze niż 6—8 tys. t/d. 

Technika strugowa 
Technika strugowa, ze względu na ograniczony do cienkich pokładów zakres pracy, ma 

mniejsze perspektywy zastosowania niż technika kombajnowa, jednak ze względu na 
potwierdzone praktyką możliwości uzyskania stosunkowo wysokich wydajności należy 
przewidywać rozwój także tej technologii. Rozwój ten, ze względu na zdecydowanie prostszą 
konstrukcję strugów w stosunku do kombajnów, obejmie następujące problemy. 

— Powszechne zwiększenie mocy zainstalowanej w urządzeniach strugowych w celu 
możliwości realizacji ścian o długości 300 m. 

— Modernizacja konstrukcji w celu zwiększenia grubości skrawu do 200 mm przy 
wykorzystaniu regulowanej głębokości skrawania. 

— Zwiększenie wytrzymałości łańcuchów pociągowych przez zastosowanie grubości 
ogniw do 42 mm. 

— Przystosowanie strugów do urabiania pokładów węgla energetycznego, które są 
z reguły trudno urabialne. 

— Przystosowania strugów do urabiania pokładów o grubości do 1,8 m, ze względu 
na możliwość uzyskania techniką strugową korzystniejszego składu ziarnowego urobku, 
zwłaszcza węgli do użytku komunalnego. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 

Positive and negative sides of a plow and a shearer technology 
in a longwall systems 

Abstract 
In a coal mining, longwalls are usually eąuipped with plows or shearers. Plows are used in 

thin seams. Shearers win coal in faces which hight varies from 1.4 m to 4.5 m. Comparison of 
both technics in the rangę of thin seams has been made. On the base of production results it 
could be mentioned that both technics are equal good. The use of a plow gives much more 
coarse assortment and a shearer provides easier technology operations in a longwall face. 
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Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
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Stanisław STACHOWICZ, Marian ŁUPIKASZA, 
Rajmund KRUKOWSKI 
KWK Bogdanka S.A., Puchaczów 

Doświadczenia KWK Bogdanka w zakresie wybierania ścian 
o długich wybiegach — aspekty techniczno-ekonomiczne 

Słowa kluczowe 

Górnictwo podziemne-węgiel kamienny-system eksploatacji ścian-koszty eksploatacji 

Streszczenie 

W referacie omówiono doświadczenia w zakresie doboru infrastruktury podziemnej 
kopalni Bogdanka do występujących warunków naturalnych. Scharakteryzowano zmiany 
w zakresie wyposażenia mechanizacyjnego ścian i dróg U'ansportowych. Zwrócono uwagę 
na aspekty związane z dużymi wybiegami ścian oraz przedstawiono wskaźniki techniczno-
-ekonomiczne eksploatacji. 

L Wstęp 

Warunki geologiczno-górnicze występujące w LZW, a w szczególności poziome lub prawie 
poziomo zalegające pokłady węgla kamiennego o dość znacznej regularności stwarzają dobre 
możliwości rozcinania pól eksploatacyjnych ścianami o długich wybiegach, przekraczających 
nawet 2700 m. Eksploatacja parcel pokładu przy tak znacznych wybiegach nie byłaby możliwa 
bez ciągłego doskonalenia procesu wydobywczego w zakresie robót górniczo-organizacyjnych 
związanych z przygotowaniem i przewietrzaniem pól eksploatacyjnych, a także technicznych, 
dotyczących konstrukcji obudowy, poprawy jej parametrów podpornościowych, podwyższenia 
niezawodności zastosowanych maszyn i urządzeń wyposażenia mechanizacyjnego ścian. 

Docelowo wydobycie w KWK Bogdanka miało wynosić 14 400 t/d, które osiągnięto 
w 1994 r. W miarę rozwoju techniki górniczej i wprowadzania do kopalni coraz nowszych 
maszyn i urządzeń wydobycie docelowe wzrastało i obecnie wynosi ono 18 000 t/d. 
Osiągnięto to w ostatnich latach poprzez realizację programu inwestycyjnego zmierzającego 
do dostosowania odpowiedniej infrastruktury podziemnej kopalni, adekwatnej do występu-
jących warunków geologiczno-górniczych i występujących zagrożeń naturalnych. Podczas 
dostosowywania infrastruktury podziemnej kopalni do występujących warunków naturalnych 
zwracano uwagę również na efektywność ekonomiczną. W jej poszukiwaniu zmieniono 
elementy systemu eksploatacji z kierunku wybierania „do pola" na kierunek „od pola". 
W tej sytuacji zwiększyła się liczba utrzymywanych wyrobisk przyścianowych w sąsiedztwie 
calizny w stosunku do liczby wyrobisk utrzymywanych w sąsiedztwie zrobów poeksplo-
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atacyjnych. Dokonana zmiana znacznie poprawiła stan utrzymywanych wyrobisk. W dalszej 
kolejności przy niewielkiej modernizacji dostosowywano krajowe wyposażenie do warunków 
eksploatacyjnych KWK Bogdanka, a następnie na bazie wyposażenia z importu w zestawieniu 
z wyposażeniem krajowym dokonywano prób zmierzających do osiągania wysokiej kon-
centracji wydobycia z jednej jednostki eksploatacyjnej. 

2. Elementy systemu eksploatacji 

System eksploatacji, jaki występuje w KWK Bogdanka S.A., jest system ścianowym 
(rys. 1). Z uwagi na prawie poziome zaleganie pokładów trudno mówić o odmianie 
podłużnej czy poprzecznej. Pierwsza ściana uruchomiona w kopalni w roku 1982 była 
prowadzona w kierunku „do pola", z utrzymaniem wyrobisk przyścianowych wzdłuż zrobów. 
Ten kierunek wybierania był praktykowany do 1991 roku, kiedy to zostały uruchomione 
dwie ściany (ściana ()/IV i ściana l/III) w odmianie „od pola". Dla potwierdzenia słuszności 
wyboru kierunku „od pola" zostanie podane kilka przykładowych porównań problemów 
technologicznych charakterystycznych dla poszczególnych systemów. 

2.1. U t r z y m a n i e w y r o b i s k w s ą s i e d z t w i e z r o b ó w 

Pomimo licznych przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony chodników w sąsiedztwie 
zrobów, efekty były bardzo mierne, wyrobiska były zaciskane w stopniu uniemożliwiającym 
prowadzenie ruchu maszyn i urządzeń, prowadzenia transportu materiałów i załogi, zapewnienia 
należytej wentylacji przodka ścianowego umożliwiającej osiągnięcie właściwego komfortu pracy. 

Taki stan rzeczy przyczyniał się do prowadzenia bardzo wielu robót górniczych zmie-
rzających do odtworzenia funkcjonalności wyrobisk przyścianowych. Prowadzone były 
pennanentnie pobierki spągu, przebudowy całych odcinków wyrobisk. Dla zobrazowania 
problemu podam przykład, jakie problemy i jakie przedsięwzięcia były podejmowane przy 
utrzymaniu chodnika polowego Ib, który był chodnikiem nadścianowym dla ściany IN, 
najdłużej prowadzonej w kierunku „do pola". 

Chodnik ten był chroniony pasem podsadzki suchej układanej pomiędzy konstrukcją 
obudowy podporowej wykonywanej z dwóch ciągów prostek w stropie i spągu, pomiędzy 
którymi w rozstawie 1,0 m budowane były stojaki późnopodporowe. Dla uformowania pasa 
podsadzki jego gabaryty mieściły się w przestrzeni wygrodzonej siatką okładzinową typu 
zaczepowego. W odległości ok. 50—70 m za postępem ściany prowadzona była pobierka 
przy użyciu kombajnu chodnikowego AM-50. Dalej w odległości ok. 150—200 m prowadzona 
była następna pobierka za pomocą spągoładowarki. Pomimo tych zabiegów trudno było 
zapewnić gabaryty niezbędne do transportu i odstawy. Aby chodnik polowy Ib mógł służyć 
dla następnej ściany, konieczna była jego kolejna pobierka na całej długości. Tymczasem 
poniesione zostały duże nakłady na wymianę zniszczonej opinki, na wymianę zdeformowanej, 
połamanej obudowy. 

Podobnie duże przedsięwzięcia podejmowane były dla jego utrzymania przed frontem 
ściany 3N, dla której to chodnik polowy Ib był chodnikiem przyścianowym. 

Obudowa chodnika była w całości pozostawiona w zawale ściany 3N, gdyż wyrobisko było 
zaciskane, a obudowa zniszczona w stopniu uniemożliwiającym rabunek tej obudowy. 
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2.2. U t r z y m a n i e w e n t y l a c j i w z d ł u ż z r o b ó w ś c i a n y z a w a ł o w e j 

Zmniejszenie gabarytów wyrobisk wskutek zaciskania w znaczny sposób przyczyniało 
się do zwiększenia oporów wentylacyjnych. Zroby również oddają do sąsiadujących wyrobisk 
znaczną ilośd energii cieplnej, co przy długich wybiegach w istotny sposób wpływa na 
pogorszenie komfortu cieplnego. W celu uniknięcia samozapalenia pozostawionego w zrobach 
węgla stosowane było sukcesywne uszczelnianie zrobów anhydrytem wraz z opinką z tkaniny 
wentylacyjnej. 

2.3. B a r i e r y z w i ę k s z e n i a w y d o b y c i a w y n i k a j ą c e z k i e r u n k u 
„do p o l a 

Kierunek prowadzenia ścian „do pola" ograniczał w istotny sposób osiągane postępy 
przodków eksploatacyjnych. Czynnikiem podstawowym były możliwości wykonania wyrobisk 
przyścianowych przed frontem ściany. Wskutek znacznego zawężenia gabarytów w znaczny 
sposób zmniejszyła się wydajność transportowa chodników. Podstawową barierą dla dużych 
postępów był stan wyrobisk przyścianowych, który uniemożliwiał zabudowę odpowiednio 
wydajnych i bezawaryjnych urządzeń. 

Podsumowując powyższe spostrzeżenia, związane z prowadzeniem ścian w kierunku 
„do pola" w warunkach górniczo-geologicznych KWK Bogdanka S.A., decyzja o zmianie 
kierunku na „od pola" była całkowicie słuszna i stała się jednym z pierwszych i pod-
stawowych przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia dużych wydajności z przodków 
ścianowych. 

W przypadku ścian początkowo prowadzonych w kierunku „do pola" zostały przyjęte 
przedsięwzięcia, które pozwoliły zmianę na kierunek „od pola". Widoczne to jest na 
harmonogramie biegu ścian w latach 1982—1996 (rys. 2). 

Podstawowy problem, jaki pozostał po okresie prowadzenia ścian o kierunku wybierania 
„do pola", stanowi rozcinka w obrębie pokładu 382 i 385/2. Rozcinka jest wykonana tak, 
że ściany w ramach poszczególnych pól eksploatacyjnych są wybierane w kolejności od 
szybu do granic. Bezpośrednio problem ten nie ma wpływu na osiągi produkcyjne przodków 
ścianowych, ale wpływa na zwiększenie kosztów związanych z utrzymaniem wyrobisk 
odstawczych, transportowych i wentylacyjnych znajdujących się w strefach wpływów eks-
ploatacyjnych wybranych parceli. Rozwiązaniem problemu (obecnie w fazie realizacji) są 
prowadzone roboty udostępniające i przygotowawcze w celu umożliwienia wybierania także 
poszczególnych ścian w kolejności „od granic". 

Duże problemy związane są z utrzymaniem gabarytów wyrobisk przyścianowych w związ-
ku ze stosunkowo długim czasem ich użytkowania oraz specyficznymi włsnościami tutejszego 
górotworu. 

Problem ten Jest rozwiązywany w kilku co najmniej płaszczyznach: 
— stosuje się obudowy V-36 w rozstawach 0,75 m zamknięte łukami spągnicowymi, 

a do opinki siatki zgrzewane zaczepowe typu ciężkiego, 
— synchronizuje się roboty przygotowawcze z planowanym uruchomieniem ścian, tak 

aby maksymalnie skrócić czas istnienia wyrobisk przyścianowych, 
— dąży się do maksymalizacji wydobycia skracającej okres istnienia wyrobisk. 
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Rys. 2. Harmonogram biegu ścian w latach 1982—1996 
Fig. 2. Longwall production scheduIe of 1982—1996 
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dla każdej ściany wykonuje się nowe wyrobiska; praktyka wykorzystywania wy-
robisk przyścianowych poprzedniej ściany nie powiodła się. Należy tutaj dodać, że 
obudowa pocliodząca z rabunku chodników przyścianowych jest powtórnie wykorzy-
stywana w ok. 80% po jej zregenerowaniu na prasach zlokalizowanych w obrębie 
oddziału wydobywczego, 

— prowadzone są próby zastosowania obudowy kotwiowo-podporowej; na wybie-
gu ściany 4/1 chodnik przyścianowy w tej obudowie nie stwarzał problemów z utrzy-
maniem, 

— dla skrócenia czasu istnienia wyrobisk w okresie ich wykonywania podejmowane 
są przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne podnoszące postępy przodków. Obecnie stan-
dardem jest postęp 250 m na miesiąc bez sobót i niedziel, przy czym niektóre przodki 
osiągają i przekraczają 300 m na miesiąc. 

W celu poprawy komfortu pracy na przodkach wprowadza się: 
— transport załogi do przodka kolejkami spalinowymi, 
— odpylacze suche HÓltera, 
— chłodziarki powietrza DV-290. 

3. Charakterystyka ciągu urabiająco-odstawczego 

Na podstawie doświadczeń został stworzony w KWK Bogdanka wzorcowy model ciągu 
urabiająco-odstawczego. Model ten ogólnie opiera się na kilku prostych zasadach: 

— technologia wydobycia Jest narzucona przez istniejące warunki górniczo-geologiczne 
i jest nią system ścianowy, przy maksymalnej długości i wybiegu ścian, 

— struktura przestrzenna kopalni jest maksymalnie uproszczona, z zachowaniem pewności 
frontu eksploatacyjnego i wykorzystaniem warunków naturalnych w zakresie możliwości 
prowadzenia ścian o wybiegach przekraczających 2000 m, 

— parametry techniczne są dobierane tak, aby była zapewniona efektywność eko-
nomiczna, 

— wszystkie elementy ciągu urabiająco-odstawczego powinny odpowiadać waiunkom 
bezpieczeństwa pracy, a istniejące zagrożenia naturalne nie powinny ograniczć możliwości 
produkcyjnych ścian. 

Oprócz przedsięwzięć w zakresie restrukturyzacji technicznej kopalni najwięcej problemów 
było z doborem odpowiedniego wyposażenia maszynowego ścian. Problem tkwił w tym, 
że na rynku krajowym urządzenia o wymaganych parametrach nie występowały, a urządzenia 
z zagranicy były bardzo drogie. Wyposażenie ścian było dobierane sukcesywnie, począwszy 
od ściany 4N, która została uruchomiona w marcu 1992 roku i bazowała na urządzeniach 
krajowych (tab. 1). 

Nowatorskim rozwiązaniem była stacja napinająca proporcjonalna przy przenośniku 
taśmowym Gwarek 1200. Zastosowanie wspomnianego układu zaprojektowanego przez PHU 
CITO, a wyprodukowanego przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń Górniczych „Pioma" umo-
żliwiło zabudowę i ruch przenośnika o długości 1420 m. Problem maksymalizacji długości 
poszczególnych elementów odstawy jest istotny z kilku względów, ale najistotniejszy jest 
stopień pewności ruchu. Doświadczenia w tej mierze wskazują, że każdy przesyp jest 
zagrożeniem dla płynności ruchu ciągu urabiająco-odstawczego. 
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Doświadczenia uzyskane przy prowadzeniu ściany 4N, która w założeniu jako pierwsza 
traktowana była jako wysoko wydajna (maksymalne wydobycie dobowe z tej ściany wyniosło 
10 200 t/d), wykazały szereg mankamentów w zakresie doboru wyposażenia. Elementem, 
który sprawił najwięcej problemów, był przenośnik ścianowy krajowej produkcji. Podstawową 
wadą była jego niska trwałość i awaryjność. Po przetransportowaniu urobku węglowego 
w ilości około 1 min ton nadawał się do wymiany, nie licząc wcześniejszych awarii 
zespołów napędowych oraz licznych zerwań łańcucha. Tak więc na kolejną uruchomioną 
w lutym 1993 roku ścianę 3N (lab. 1) o wybiegu docelowym 2180 m został zakupiony 
przenośnik ścianowy niemieckiej firmy Westfalia-Becorit PF-4/2x250/85 z dwoma jednostkami 
napędowymi dwubiegowymi. 

Przenośnik ten posiadał boczny wysypu wyposażony był w hydrauliczny mechanizm 
kontrolowanego napinania łańcucha zgrzebłowego oraz zamknięty dolny przedział znakomicie 
poprawiający pewność pracy przenośnika w warunkach pęczniejących spągów. 

Przenośnik ten według producenta posiadał gwarancję na wydobycie 4 min ton, w chwili 
obecnej przy jego użyciu wydobycie to zostało już osiągnięte, a przenośnik w komplecie 
przezbrajany jest na ścianę 1/V w pokładzie 385/2 o wybiegu 2750 m. 

Ostatnio uruchomiona w listopadzie 1996 roku w KWK Bogdanka S.A. ściana 3/V jest 
wyposażona w przenośnik produkowany przez „Ryfamę" o podobnych parametrach jak 
omawiany wcześniej PF-4. 

Wracając do ściany 3N należy dodać, że zasadniczą modernizacją, jakiej poddano urządzenia, 
było przystosowanie obudowy Fazos- 17/37-Oz i kombajnu ścianowego KGS-500 do zwiększonego 
zabioru 750 mm i wysokości 2,0 m — a więc powstała niska wersja tego kombajnu. Wprowadzone 
zmiany pozwoliły na znaczne postępy miesięczne, kształtujące się na poziomie 130 m na miesiąc, 
postępy nie były zbyt rewelacyjne ze względu na ograniczenia ruchu ściany. W okresie biegu 
ściany 3N przez okres trzech miesięcy było czynnych pięć ścian (na dzień dzisiejszy dwie) 
i występowały okresowe ograniczenia ich postępów, gdyż wydobycie całkowite było stałe. 

Maksymalny postęp osiągnięty na ścianie 3/V wyniósł 154 m na miesiąc w styczniu 
1994 roku. Zastosowanie zabioru i kroku obudowy 750 mm pozwoliło na uzyskanie 
zwiększonych postępów, co z kolei stwarzało problemy z przebudową skrzyżowań chodników 
przyścianowych ze ścianą, przekładką przenośnika podścianowego, rabunkiem chodników 
za frontem ściany, przemieszczeniem osprzętu elektrycznego, przestawianiem transformatorów. 
Wymienione problemy zostały rozwiązane częściowo samodzielnie przez kopalnię, a czę-
ściowo przy współpracy z placówkami naukowo-badawczymi, producentami maszyn i urzą-
dzeń oraz biurami konstrukcyjnymi. Proces doskonalenia rozwiązań w zakresie technologii 
górniczych i umaszynowienia jest ciągły, gwarantuje sukcesywny postęp w zakresie mo-
żliwości produkcyjnych ścian oraz zapewnia efektywność ekonomiczną kopalni. 

Zasygnalizowane wyżej problemy, związane ze zwiększonym postępem, zostały rozwią-
zane w następujący sposób: 

1. Zabudowa i przebudowa skrzyżowań: 
— w celu wyeliminowania klasycznej obudowy wzmacniającej w obrębie skrzyżowań 

ściany z chodnikami w postaci podciągów stalowych i stojaków indywidualnych zostało 
wprowadzone przykotwianie łuków stropnicowych parami kotew, 

— w przypadku występowania gorszych warunków stropowych stosuje się klejenie 
rozluźnionego górotworu. 
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2. W celu niedopuszczenia do koncentracji obciążeń na obudowę skrzyżowań ściany z chod-
nikiem prowadzi się na bieżąco rabunek obudowy i skał stropowych za postępem frontu ścia-
nowego. Aby było to możliwe w przypadku chodnika podścianowego z zabudowanym przenoś-
nikiem zgrzebłowym, musi on być również na bieżąco przekładany — do tego celu zosta! 
opracowany przez dział konstrukcyjny kopalni i wykonany przez przedsiębiorstwo WARBO Sp. 
z 0.0. przenośnik o samodzielnej konstrukcji współpracującej ze stacją zwrotną przenośnika 
taśmowego typu najazdowego, umożliwiający osiągnięcie postępu dobowego 17 m, z dotrzyma-
niem warunku bieżących przekładek tego przenośnika wraz z postępem ściany. 

3. W celu umożliwienia płynnego przemieszczania osprzętu elektrycznego został on 
zabudowany na platformach podwieszanych do wózków jezdnych kolejki szynowej pod-
wieszonej i jest przemieszczany wraz z postępem ściany — dąży się do maksymalnej 
agregacji urządzeń, wprowadzane są zespoły stycznikowe ZRW-112-01 i 02 będące produktem 
współpracy inżynierów kopalni z Fabryką Aparatury Elektrycznej EFA w Otwocku. 

4. Dla zapewnienia należytego zasilania pracujących urządzeń kompleksu ścianowego 
w energię występuje potrzeba stosowania odpowiedniej ilości transformatorów, które ze 
względu na długości przewodów zasilających należy dosyć często przebudowywać. Dodatkowo 
po takich przebudowach, kiedy to długości przewodów były maksymalne, występowały 
często problemy z zasilaniem, toteż 

— aby uniknąć pracochłonnych przemieszczeń transformatorów, wykonywania na wybiegu 
ściany wnęk transformatorowych oraz zapewnić stabilne warunki zasilania ze względu na 
stałą długość przewodów zasilających zostały one podwieszone na specjalnie zbudowanej 
konstrukcji do szyn kolejki podwieszanej i są okresowo przemieszczone w miarę postępu 
ściany, 

— cały osprzęt elektryczny wraz z transformatorami jest podwieszony nad przenośnikiem 
taśmowym. 

Kolejnym „wąskim gardłem" dla maksymalizacji wydobycia był kombajn ścianowy, 
a rozwiązaniem problemu dla pokładów nie niższych niż 2,0 m stał się kombajn typu 
KSW-500-2A2V/2B z wąskimi ramionami i ładowarkami lemieszowymi przemieszczonymi 
wokół organów urabiających napędami hydraulicznymi, którego prototyp został zastosowany 
w kwietniu 1994 roku w ścianie l/II (tab. 1). 

Kombajn KSW-500-2A2V/2BPN jest urządzeniem cechującym się bardzo wysoką nie-
zawodnością, bliską 100%, oraz wysokimi osiągami roboczymi. 

Następnym krokiem w procesie doboru sprzętu maszynowego ciągu urabiająco-odstaw-
czego był projekt obudowy ścianowej, który powstał w CMG KOMAG w Gliwicach przy 
aktywnym udziale inżynierów z kopalni. W bardzo szybkim czasie, bo w okresie 8 miesięcy 
od prac projektowych, wyprodukowano komplet obudowy typu Tagor-I3/25-POz/B dla 
ściany 4/1 (tab. 1). Obudowa Tagor-13/25-POz/B w powiązaniu z kombajnem KSW-500-
2A2V/2BPN wnosi istotną zmianę jakościową. Jest to kompleks o dużej wydajności. Kształt 
stropnicy pozwala szczelnie opiąć świeżo odsłonięty strop, co ma istotne znaczenie dla 
poprawy jakości urobku węglowego. Wprowadzony dźwigniowy mechanizm podnoszenia 
spągnic, jak i grawitacyjne rabowanie sekcji umożliwiają półautomatyczne jej przestawianie 
w kontakcie ze stropem. Pilotowe sterowanie SP-GPB-4/2 z rozdzielaczami o dużej prze-
pustowości przy podwójnej magistrali zasilającej i spływowej pozwoliło skrócić sekwencję 
przestawiania obudowy do 10 s. 
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Zachowanie przejścia pomiędzy obudową, nawet w sytuacji, kiedy jest ona dosunięla 
do przenośnika, oraz oświetlenie lampami OLK-l/l na co trzeciej sekcji stwarzają komfortowe 
warunki pracy i w zasadniczy sposób poprawiają jej bezpieczeństwo, W ścianie 4/1 
zastosowano kombajn, który uzupełniono ciągnikiem o nowej konstrukcji, zwiększającym 
uciąg do 800 kN i sterowanym mikroprocesorem. W czasie rozruchu wprowadzono mo-
dyfikację oprogramowania, optymaHzując parametry urabiania w aspekcie płynnej regulacji 
posuwu. Ostatecznie uzyskano maszynę urabiającą o wyjątkowej niezawodności działania 
i dużej wydajności. Ściana 4/1 jest do dnia dzisiejszego modelowym rozwiązaniem w zakresie 
wyposażenia frontu eksploatacyjnego, który spełnia wymagania dla kompleksów o dużej 
zdolności wydobywczej. 

Ważnym elementem ciągu urabiająco-odstawczcgo jest odstawa urobku. Jak już wspo-
mniano, dąży się do maksymalizacji długości odcinków tej odstawy wszędzie tam, gdzie 
tylko jest to możliwe. Odstawa taśmowa ze ścian opiera się na przenośnikach typu 
Pioma-1200, wyposażonych w pętlicowy zasobnik taśmy i nadążną pętlicę redukującą 
wstępne napięcie taśmy, co umożliwia zabudowę długich przenośników bez konieczności 
stosowania wysoko wytrzymałych taśm, np. z linkami stalowymi, kłopotliwymi do zasto-
sowania w przenośnikach sukcesywnie skracanych. Oprócz powyższego rozwiązania zostały 
zastosowane zespoły rozdzielaczowe umożliwiające przedłużenie rozruchu przenośnika do 
1 minuty. Ostatnim rozwiązaniem zastosowanym przy przenośniku Pioma-1200 było sprzęgło 
hydrokinetyczne, dzięki czemu można było zabudować i eksploatować przenośnik o długości 
początkowej 2150 m z jednym napędem głównym. Na trasie ciągu urabiająco-odstawczego 
znajdują się zbiorniki retencyjne o pojemności 2000 m' zapewniające płynność i ciągłość 
pracy szybu. 

Charakteryzując ciąg urabiająco-odstawczy ścian o długich wybiegach i dużej zdolności 
wydobywczej nie sposób pominąć problem oddziałowego transportu materiałów i załogi. 
W związku z dużymi wybiegami odległości dojścia do przodka ścianowego są znaczne 
i w niektórych przypadkach przekraczają 1 godzinę. Stanowi to poważne obciążenie fizyczne 
dla załogi i wydłuża czas dojścia, co automatycznie wpływa na zmniejszenie wydajności. 
Dla rozwiązania problemu transportu załogi i równocześnie transportu materiałów zostało 
przyjęte rozwiązanie oparte na kolejkach szynowych podwieszanych z napędem spalinowym. 
Ten system transportu cechuje się dużą prostotą, łatwością utrzymania tras transportowych 
i bardzo dużym stopniem bezpieczeństwa, a ponadto umożliwia stosunkowo szybkie przerzuty 
obudów zmechanizowanych z jednej ściany, która zakończyła bieg, na ścianę nowo zbrojoną. 

4. Sposoby zapewnienia niezawodności pracy wyposażenia ścian 

Generalnie na kopalni Bogdanka stosowane są obudowy ścianowe wyprodukowane przed 
1990 rokiem (tab. 1). Obudowy te nie są przystosowane do pracy w ścianach o wysokiej 
koncentracji wydobycia. Mimo zdecydowanie przestarzałej konstrukcji umożliwiały jednak — 
poprzez modernizację (np. układu przesuwnego) — pracę z określonymi kombajnami 
i przenośnikami ścianowymi, np. PF-4 firmy Westfalia. W trakcie eksploatacji poszczególnych 
urządzeń wyposażenia mechanizacyjnego ścian położono szczególny nacisk na zapewnienie 
niezawodności całego ciągu urabiająco-odstawczego. Wypracowane zostały sposoby zarówno 
w zakresie zapewnienia warunków pracy elementów ciągu urabiająco-odstawczego, jak 
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też kontroli i konserwacji poszczególnych urządzeń oraz czasu niezbędnego na ich wykonanie. 
W przypadku występowania powtarzających się, uciążliwych i częstych awarii elementy 
wyposażenia były modernizowane. 

Z konkretnych przedsięwzięć zapewniających płynność ciągu urabiająco-odstawczego, 
na które szczególnie zwracano uwagę, wymienić należy: 

— odpowiednią retencję w ciągu odstawczym, 
— dobór urządzeń w zakresie niezbędnych zdolności produkcyjnych i transportowych 

(prędkości robocze kombajnu, krok obudowy zmechanizowanej, zabiór), 
— odpowiedni dobór mocy zainstalowanych napędów (tak aby mogły pracować bez 

przeciążeń). 
Ważnym elementem niezawodności ciągu urabiająco-odstawczego były wymagania sta-

wiane przenośnikom ścianowym. Zainstalowany pierwszy przenośnik PF-4 firmy Westfa-
lia-Bccorit wytransportował dotychczas z dwóch ścian około 4 min ton urobku, a obecnie 
jest instalowany w następnej, o wybiegu 2750 m. Drugi z przenośników tego typu o większej 
wydajności będzie poddany modyfikacji ze względu na zbyt małą zainstalowaną moc 
3x85/250 KW, gdyż okazuje się, że przenośnik ten pracuje ze sprawnością zbliżoną do 
100% w stanie ciągłych przeciążeń. Należy przy tym nadmienić, że łańcuchy ze zgrzebłami 
zapewniały wytransportowanie urobku ze ściany o wybiegu około 2200 m. W celu ochrony 
ogniw łańcuchów przenośnika przed nadmiernym zużyciem wskutek wygniecenia obracano 
je. Obracano również bębny napędowe, dopiero po osiągnięciu granicznego zużycia wy-
mieniano je na nowe. 

W przypadku kombajnu w pierwszej wersji w ścianie 3N słabym elementem były ciągniki. 
Po odpowiednich zmianach i właściwej konserwacji kombajny KSW-500-2A2V/2BPN pracują 
bezawaryjnie w warunkach KWK Bogdanka, 

5, Wyniki produkcyjne i ekonomiczne ścian 

Do analizy procesu produkcyjnego niezbędne jest porównanie wyników uzyskanych 
w ścianach w lalach 1992—1996, które przedstawiono w tabeli 2. Tabela ta zawiera średnie 
parametry produkcyjne ścian uzyskiwane na wykonanym wybiegu. Z tablicy tej wynika, 
że najlepsze parametry z całego uzyskanego wybiegu 1730,5 m osiągnęła ściana 4/1, które 
średnie wydobycie miesięczne wynosiło 131 984 t przy średnim postępie 133,12 m/dobę. 
Pomimo wysokiego obłożenia ściany — 48 osób, i robót pomocniczych — 121 osób, 
wydajność oddziałowa była wyższa tylko na ścianie 5N i wynosiła 53548,5 kg/rdn, natomiast 
koszt jednostkowy 1 t węgla był najniższy i wynosił 3,36 zł/t. 

Modernizowane w ostatnich latach ściany osiągają postępy ponad 1000 m rocznie. 
Skracanie wybiegu poniżej 1000 m wiązałoby się z częstym ich przezbrajaniem, wzrostem 
kosztów i niewykorzystaniem zaangażowanego majątku związanego z umaszynowieniem 
ścian w okresie przezbrajania. Koszty amortyzacji (tab. 2) wskazują, że największe nakłady 
zostały poniesione na uruchomienie ścian, w których zastosowano elementy wyposażenia 
prototypowego, są to ściany 4/1 i 5N. 

Na wyniki produkcyjne ścian znaczny wpływ mają uzyskiwane postępy ścian. Z rysunku 3 
wynika, że średniomiesięczne postępy ścian uzyskiwane w latach 1991—1996 wykazują 
tendencję wzrostową. Przy znacznie większych odbiegających wartościach średnich postępów 
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Tabela 2. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne ścian 
Table 2. Teclinical and economic indicators of longwall cxpIoitation 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

• 

Ściana 4N 

G-2 
Ściana 3N 

G - l 

Ściana IN 
G-5 

i 

Ściana l/II 

G-2 

Ściana 4/1 

G-3 
Ściana 5N 

G-3 

y 

Ściana 6N 

G-2 

1. Grubość pokładu ni 2,95 2,23 2.63 2,90 2,18 2.18 2.87 

2. Pobierka spugu m 0.02 0,15 0,11 0,03 0,07 0.03 0,02 

3. Opiid stropu m 0.13 0,16 0,19 0,09 0,14 0,10 0 ,10 

4. Wysokość ściany m 3,10 2.54 2,94 3.02 2.38 2,31 3.W) 

5. Wydobycie netto ton/m-c 53 737 67 283 80 574 90 593 131 984 123 502 91 505 

6. Wydobycie brutto ton/m-c 75 978 88 939 I I 2 9 1 7 116 423 182 573 169 028 119 645 

1. Średnia w micsiQcu 
liczba dni z produkcja dni/m-c 20,10 21.39 22.21 20.56 23.92 21,20 20.77 

8. Średnia w miesiącu 
ilość ztnian z produkcja ilość/m-c 47,90 57.00 61,70 48,56 60,00 59.20 52.69 

A 

9. Średnia w miesiącu 

ilość skrawów ilość/rivc 169,33 133.17 148,76 132.16 140,28 171,57 51.43 

y 

10. Średni w miesiucu 
postęp ściany mb/ni'C 54,88 94,46 83.71 86.39 133,12 152.75 87.31 

L Wydajność dobowa 
brutto t/dobę 3 792,41 4 179,44 5 091,17 5 084.36 7 574,34 7 468,0 5 638.38 

12, Wydajność dobowa netto l/dobę 2 677.56 3 144.65 3 584.06 3 913,91 5 468.65 5 455,5 4 304.H5 

13. Dniówki przepracowane 

na ścianie rd n/m-c 980.55 900.26 1 733.23 1 137,47 2 003,08 1 8S8.7 1 470 .69 

14, Dniówki przepracowane 
ra /em rdn/ni-c 2 436,60 2 780.57 3 327,00 2 980,39 4 036,15 3 199.2 2 574.31 

15. W y d ą n o ś ć przodkowa kg/rdn 82 124.10 98 489,60 68 772,76 113.3.50,21 91 624,80 88 235.6 77 277.47 

16. Wydajność oddziałowa kg/rdn 31 111.55 31 843.46 35 951,98 40 361,36 45 300,94 53 548.5 44 288.K4 

17. Wykonany wybieg 
ściany ni 1 097,5 2 172,5 2 762,5 1 555.0 I 730,5 1 135.0 I 527,5 

18. Liczba miesięcy 
prowadzenia ściany 20 23 33 18 13 13 0 

19, Obłożenie środka ściany 45 42 39 54 48 45 42 

20. Obsada robót 
pomocniczych 87 70 97 87 121 97 121 

21. Koszt amortyzacji tys. zł/m-c 
1 

35,4 96,3 76,6 72.5 333,4 339.4 180.2 

22. Koszt robocizny tys. zł/m-c 131,2 270,2 352,3 395,2 317,2 342.5 443.1 

23. Koszr materiałów 

i energii tys. zł/m-c 33,9 63.5 91.6 76,9 140,3 122.7 110,7 

24. Koszl jednostkowy 
\ t węgla zl/t 4.67 7,78 9,65 4,25 3.36 4,19 4.25 
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miesięcznych eksploatacja była prowadzona na kopalni w oparciu o mniejszą liczbę ścian. 
Na rysunku 4 przedstawiającym liczbę ścian w latacłi 1991—1996 obserwuje się w tych 
samych miesiącach zmniejszenie liczby ścian co na rysunku 3 wzrost postępu ściany. 
Podobnie jest z sumaryczną długością frontu ścianowego (rys. 5) w stosunku do postępów 
s'cian. 

Wraz ze wzrostem postępów ścian obserwuje się wzrost wydajności dobowej brutto ze 
ściany (rys. 6), która w roku 1996 osiągnęła około 6000 t/dobę. 

7.000 

6.000 

ą 5.000 

o 4.000 
""o 

3.000 
W 

^ 2.000 

I.OOO 

O 
1992 1993 1994 

Lata 
1995 1996 

Rys. 6. Średnia wydajność dobowa wydobycia brutto ze ścian w KWK Bogdanka w latach 1992—1996 
Fig. 7. Average daily productivity of longwalls in Bogdanka Coal Mine in 1991—1996 

6. Podsumowanie 

Ideę zmian technologicznych przy poszukiwaniu odpowiedniej infrastruktury podziemnej 
kopalni dla warunków LZW oparto głównie na zamierzeniach związanych ze zwiększeniem 
postępów wyrobisk eksploatacyjnych celem poprawy utrzymania stateczności wyrobisk. 
Wzrost postępów ścian powodował wzrost wydobycia, które z kolei limitowane było 
możliwością ciągnienia urobku szybami. W konsekwencji takiego stanu rzeczy ograniczano 
liczbę ścian, a tym samym zmniejszano sumaryczną długość frontu ścianowego. W latach 
1990—1992 liczba czynnych ścian w KWK Bogdanka wynosiła najczęściej pięć, a sumaryczna 
długość frontu ścianowego wahała się od 1207 m do 975 m. Pod koniec roku 1995 
i w roku 1996 liczba czynnych ścian spadła do trzech, a okresowo do dwóch ścian, przy 
jednoczesnym utrzymaniu wydobycia z kopalni na poziomie jej zdolności wydobywczej. 
Obniżyła się też sumaryczna długość frontu ścianowego do około 700 m, a w okresach 
dwumiesięcznych do 500 m. Wskutek tych działań wzrósł średni postęp miesięczny ścian, 
który w roku 1991 wynosił 43,3 m, natomiast w roku 1995 osiągnął 101,3 m. Dokonane 
zmiany były korzystne dzięki możliwościom prowadzenia długich wybiegów ścian oraz 
niezawodności wyposażenia mechanizacyjnego. 

Wraz ze zmniejszeniem się liczby ścian bardzo korzystnie zmniejszyła się też wdelkość 
majątku zaangażowanego w umaszynowienie ścian. Jest to więc proces związany z zapo-
bieganiem przeinwestowaniu kopalni. Nie wszystkie bowiem kopalnie mogą sobie pozwolić 
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na zmniejszanie liczby ścian i sumarycznej ich długości na korzyść uzyskiwania większych 
ich postępów i prowadzenia ścian o długich wybiegach, gdyż warunki geologiczno-górnicze 
nie są odpowiednie, np. występowanie licznych stref uskokowych czy też parcel wcześniej 
wybranych. Nie mniej jednak proces ten powinien być bardzo szczegółowo rozważany 
i rozpracowywany pod względem techniczno-ekonomicznym na etapie projektowania i przy-
gotowania parcel przeznaczonych do przyszłej eksploatacji. 

Przekazano 22 stycznia J997 r. 

The experieiice of the Bogdanka Coal Mine in excavating 
the long-panel longwalls — technological-economic aspects 

Abstract 
The paper discusses the experience in the selection of underground infrastructure of 

the Bogdanka Coal Mine with respect to its natural conditions. The changes in the 
mechanical eąuipment of longwalls and transport routes were characterized. The authors 
stressed the aspects connected with the longwall long-panels and presented the technolo-
gical-economic indicators of production. 
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The condition and possibilities for further production in mines of 
Serbia 

Key words 
Coal mines-underground exploitation-short wali methods-roof demolition-restructuring of 

mines~investment programmes. 
Copper mine chamber-pillar stoping-waste-fulfilling of the excavated space-swage ac-

cess-phase access-low copper content deep deposits. 

Abstract 
In first part of this paper it is shown the condition and suggestion for its improvement 

of the coal mines of Serbia (especially brown coal mine „Soko"). In second part it is 
given the condition of underground expIoitation of Bor copper deposit with emphasizing 
excavaiion method of ore body „Brezonik" and ore body „Borska reka" (after 2005.)-

L The condition and possibilities for further production in 
underground exploitation coal mines of Serbia 

1. The raw materiał basis of underground exploitation mines in Serbia 
(in composition of Public Firm PEU) 

Coal deposits in Serbia, predicted for underground exploitation, contain 275,412.000 
tons of balance reserves (according to condition from 31.12.1995). 

Available A category reserves, prepared for excavation, amount to 2,730 - 1 0 t of 
coal. The age of exploitation of particular mine is 1,7 to 5,2 years, suitable to nowadays 
production. 

The conclusion is: Ali underground exploitation mines are in liquidation stage because 
the average liąuidation lasts 5 years. 

To avoid the liąuidation of coal mines with underground exploitation it is necessary 
to convert B category into A category and Cl category into B category of coal 
reserves. 

This procedure should be considered as an investment. 
B category reserves contain 143,204 • 10^ tons of coal but they are less proved (lower 

grade of realibility). 

Sekcja I 183 



Underground Exploitation School '97 

1.1. M i n i n g - g e o l o g i c a l e x p l o i t a t i o n c o n d i t i o n s 

— Banded coal, compIex structure, tickness d = 1,0—30,0 m; 
— Lying angle is up to 15 for mild raking deposits or up to 30 for raking ones and 

over 30 for steep deposits (mine „Soko"); 
— Lying depth of banded coal has average value. Average exploitation depth is about 

350 m; 
— Tectonic relations are developed in all deposits. They cause the błock struc-

ture; 
— Coal deposits are distinguished by Iow value of relative and absolute abundance of 

methane, with the exception of mine „Soko"; 
— Spontaneous combustion and expIosive feature of coal dust as well as the natural 

tendency of coal to combustion are generał features of all coal deposits (with the exception 
of mine „Vrska cuka")-

« 

2, Achieved level of production in underground exploitation coal mines 

The underground exploitation coal mines of Serbia work as a part of Compa-
ny „Elektroprivreda — Srbija" (production and distribution of electric power for 
Republic of Serbia), named Public Company („Javno preduzece" — JP PEU). It 
consists of: 

1. Anthracite mine „Vrska cuka" — Avramica, 
2. Ibar black coal mines — Baljevac, 
3. Brown coal mine „Rembas" — Resavica, 
4. Brown coal mine „Bogovina" — Bogovina, 
5. Brown coal mine „Soko" — Soko Banja, 
6. Brown coal mine „Jasenovac" — Krepoljin, 
7. Brown coal - lignite mine „Lubnica" — Lubnica, 
8. Brown coal - lignite mine „Stavalj" — Sjenica, 
9. Mining and civil engineering works „Aleksinac" — Aleksinac. 
General feature of all mines is production decreasing — from 1 million tons of ore 

in 1992. to 686.000 tons of ore in 1994. 
Production was not followed by the works of preparation in current and new-

-opened deposits, there were no reparations of machines, no new investments and 
the workers were destimulated financially. Relation between figures: it was produced 
3,894.600 tons of coal from 37 mines in 1964. and just 662.465 tons of coal 
from 8 mines in 1995. For the last 30 years the productivity has the same level 
in spite of the application of new technology and technics in other mine states of 
the world. 

JP PEU has many problems caused by UN sanctions because Yugoslavia has no 
production of some kinds of materials and spare parts while the substitution gives weak 
resultes. 
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2.1. A c h i e v e d r e s u l t s in a p p l i c a t i o n of c o a l e x p I o i t a t i o n t e c h n o l o g y 

Intensive application of mechanized excavation in underground coal exploatation started 
in period from 1970—1980. (long wali stoping with morę or less success). 

In mine „Rembas", pil „Jelovica" after testing MHP type „Salzgitter" (1972, 1978/79) 
it was used MHP type „Bennes-Marrel" MB 17-28S (1979—1982). The results were 
satisfying. In Senj's mine the excavation machines are MHP „Bennes-Marrel" type BM 
17—28S and combine „Eickhoff EW-170L" from 1981—1983. with long wali of 60 m 
and 48 m. MHP stopę worked 21 from 35 months. Mechanized stoping by MHP 
„Bennes-Marrel" was also applied in pit „Strmosten*'. The results were very bad so they 
stoped exploitation after few months. 

In pit „Jelovac" with long wali stoping (80 m) — application of steel support 
„Hemscheidt-ESD" and combine „Eickhoff EW-170L" has given excellent results (3,64 t/shif 
more than average value of 2,07 t/shift). In other mines there was also an application o 
mechanized stoping: 

— mine „Soko" — „Salzgitter" for 2—3 years. Weak results. 
— mine „Bogovina" — „Hemscheidt" from 1977—1980. (9,5 t/shift). 
— mine „Aleksinac" — MHP „Westfalia Lunnen" 1982/83. Unsuccessfully (36 miners 

lost their lives in methane explosion). 
From 1991. till nowadays there are no active long wali stopings (mechanized or 

non-mechanized). The last one was in pit „Strmosten" — Rembas. 
In pits of JP PEU it is applied short wali stoping with different ways of crop coal 

cave in and with no fulfilling of excavated space- Low production, high coefficient of 
preparation. 

2.2. T h e c o n d i t i o n a n d p o s s i b i l i t i e s of b r o w n c o a l m i n e „ S o k o " 
d e v e l o p m e n t 

Brown coal mine „Soko" was opened in 1928. The highest level of production 
was achieved in '70-ties: 250.000 t/year. In 1995. it was produced 150.000 tons of 
coal. 

The mine is opened with 2 shafts — the haulage and ventilation one. New Investment 
Programme predicts new opening by swage (it will be built by Czech company). 

2.2.1. The excavation technology 

The excavation of brown coal deposit „Soko" is done in tick coal layer d = 27 m, 
lying angle 20—25. 

The method of exploitation is pillar method with cross working and roof demolition. 
Mining by banks with height difference of 9 m, sphere profile R = 3,5 m, using steel 

support (fig. I-l) . 
Roof coal and side coal are excavated by blasting short holes in 2 phases (fig. 1-2 

and 1-3). At the end we can reach the coal above the banks. 
Average output is 4 t/shift. Average production in section is 430 t/day. 
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Fig. I-l . Pillar stoping method with pulling down of coal 
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Rys. 1-2. Faza wiercenia i odpalania MW 
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Fig. 1-3. Phase of drilling and blastiiig 
Rys. 1-3. Faza wiercenia i odpalania MW 

2.2.2. The evaluation of condition and possibiłities 

According to Programme of Restructuring brown coal mine „Soko" belongs to I group 
of priority mines and it is considered important for the energy system of Serbia. 

Complete investment in mine „Soko" is up to 36 million $ (11 million $ for mining 
works and 14 million $ for equipment). In 1994—1995. period it was realized just 10% 
of planned investments. 

3. Suggestions for condition improving in JP PEU 

Nowadays the main activities in JP PEU are directed to establishing of optimal 
organization which will encircle realization of prepared projects in sector of mines 
restructuring (276 million tons of balance reserves). 

In period from 1990—1996. there were no important investments. The mines „Aleksinac" 
and „Nova Manasija" were liquidated then. Considering the current situation Goverment 
of Republic of Serbia started to finance underground exploitation coal mines through the 
consumption of electric power (each consumer bas to pay +2 kW of energy for the purposes 
of mines recovery). 

In period from 1990—1992. Mining Institute of Belgrade worked on two mines 
restructuring studies cooperating with consultant firm from London — International 
Economic and Energy Consultants Limited (lEECL). The Studies contain mutual features 
of mines: 

1. Key parameters: evaluation of geological conditions, reserves, production, other 
suitable and limitation conditions. 

2. References for further activity in improving condition. The solution and results of 
those studies are the basis for estimating each mine. 
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First group (priority) of underground exploitation coal mines: „Soko", „Stavalj", „Lubnica", 
Ibarski rudnici"; lower grade of priority — „Rembas", „Bogovina", „Vrska cuka" and 

„Jasenovac". 
During 1993. and 1994. there were completed the particular Programmes for mines as 

start base for elaborating of particular Investment programmes of further mines development. 
Investment works in mines of JP PEU started in 1994. 

Objectiveły, the start of an investment construction for each mine is a moment of 
paying +2 kW of electric power per each consumer; that time is the second half-term of 
1994. 

Considering the condition and productivity of mines, it is obvious that non of those 
mines was able to realize the basie investment, working out of underground halls of futurę 
production capacides because of the incredible decreasing of number of workers and lack 
of working means. 

During 1996. it was worked on improvement of current condition and new measures 
meaning to direct funds to current production and select mines by investment priority based 
on production capacities and mine-life. 

Today the mines are in position to organize their investment construction on condition 
that they already have funds. The funds should be concentrate and invest by priority to 
mines with determined way of investing. It doesn't mean that there will be no investing 
in other mines but no simultaneous invesling under the circumstances of insufficient funds. 

Working out of all access-objects should be offered to foreign companies by competition. 
Foreign companies are better equiped and more efficient. 

The given corrections should be carried out as the continuance of measures and actions 
for further development of JP PEU mines for overcoming of ther bad condition. 

II. The condition and possibilities of deep ore deposits (Cu) 
underground expIoitation considering the corrridors working out and 
fulfilling of the excavated space 

Holding „Mining and Smelting Corporation — Bor" (RTB-Bor) unites copper ore 
exploitation of the largest deposits of Eastern Serbia: Bor, Yeliki Krivelj, Cerovo and 
Majdanpek. Further exploitation will be distinguished by lower copper content, greater 
depth and more unsuitable conditions. 

In Bor's deposite (fig. II-I) the exploitation lasts for 90 years, surface and underground 
works simultaneously. 

Geologists have proved new great reserves for futurę exploitation in ore body „Borska reka". 
Complete balance and non-balance reserves in Bor's deposit contain 632 Mt of copper 

ore with average content of 0,64% Cu and 4 Mt of metal in ore. 
Up to 2005. it will be produced 2,5 Mt/year of ore and about 18.000 t of copper. The 

alteration of ore will be done in Bor's flotation. 
Period after 2005. basis on excavation of ore body „Borska reka" with capacity over 

4 Mt/year in I period and 26.000 t Cu with tendency of increasing (up to 10 Mt/year) 
till the end of its expIoitation. 
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Fig, II-1. Geological map of Bor mining field 
Rys. I M . Mapa geologiczna obszaru górniczego Bor 

1. Current state of expłoitation in pit Bor 

Access-objects of pit Bor are: 
haulage shaft 10 +365 m/-137 m, radius 5,6 m (function: ore haulage, 

3 transport of workers and ventilation). There are two skips (10 m ) for the purposes 
of haulage. The shaft is connected to pit by XIII horizon. The haulage capacity is 
4,5 • 10^ t/year. 

— service shaft — SO +435/-06, radius 6,4 m (function: pit servicing, transport of 
workers, ventilation, drainage). There are double-bank cage and man-cage. 

The expIoitation in pit Bor is carried out in three ore bodies: „Tilva Ros", 
„P2A" and „Brezonik". In „Tilva Ros" and „P2A" it is used the subfloor demo-
lition method (Swedish variant) while in „Brezonik" is applied the chamber-pillar 
caving method with fulfilling of excavated space by hydroflotation waste pro-
ducts (HF). 

1.1. The height between subfloors in ore body „Tilva Ros" is 15 m, while the 
distance between two cross workings is 14 m. Dimensions of corridor: 4 x 3,5 m 
(F = 12,58 m^). 

Drilling is done by SIMBA H 253 (two machines). Loading by 5 loaders type WAGNER 
-3 

ST 6C, bucket capacity 4,6 m", duty 90 t/h per each loader. 
Ore is transported to XIII horizon (K-13,5 m) and then, by trolley locomo-

tive (Qwaggon = 14 t) driven to the haulage shaft to milling and skip haulage 
(Q = 16 t). 

Annua! production of ore body „Tiiva Ros" amounts to IJOO.OOO t/y with average 
content of eopper 0,70%. 
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1.2. Geometry and excavation method of ore body „P2A" is identical to method of 
ore body „Tilva Ros". 

Drilling by hydraulic rig SIMBA H 253; loading by 2 loaders WAGNER ST 6C. 
Annuai production of ore body „P2A" amounts to 600.000 t/year with average content of 
copper 0,70%. 

1.3. Excavation of ore body „Brezonik" is carried out through two ievels — lower K 
+64 m and upper K +207 m. 

Each level of excavation is divided into several exploitation sectors (up to 6) — blocks. 
It is applied classical chamber—pillar method; dimensions of pillars are 8 x 8 m or 
10 X 10 m, stopę — 10 m. 

Stoping belt is 3 m wide. After stoping phase, there comes the phase of fulfiliing of 
the excavated space by HF waste products. 

Drilling — 2 hydraulic drill rigs Minimatik (2 drill steels). 
Loading — 2 loaders WAGNER ST 6C, 1 loader type LF and 1 truck type 

WAGNER. 

Annual production of ore body „Brezonik" amounts to 400.000 t/year. 

2. Exploitation of ore body „Brezonik" 

In this paper it is emphasized ore body stoping with fulfilling of the excavated space 
(ore body „Brezonik") by HF waste products. 

The waste products origin from tlotation. The waste is pumped up to hydrocyclone 
station „Yeliki Krivelj" (HCS-VK) located on hill so it is possible to use gravitation 
transport of waste. 

System for waste preparing consisls of two separated lines which give HF waste into 
one pipe-line. Hydrocycloning occurs in two batteries, each one has 7 cyclones. HF waste 
is transported from HCS-VK to the holes by gravitation transport (piet. II-2, II-3). 

HF waste products contain 20% of particles smaller than 0,074 mm. Annual production of 
HF waste products amounts to 1,039.680 m ; this ąuantity is enough for 3,119.040 tons of ore. 

It is used half of the waste ąuantity in this phase of fulfilling, i.e. duty 416,5 t/h. 
The flotation pulp contains 34% of solid substances and 66% of water; its specific 

mass equals 1,287 t/m'. 
The basie aim of flotation waste preparation is to prepare waste for fulfilling by 

unmudding. Muddy particles are mixed together with sand particles which are smaller than 
0,074 mm. However, sand particles under 0,074 mm are not unacceptable; they are good 
for compression and better carrying capacity of fulfilling mass. 

The waste from „Yeliki Krivelj" is used after flotadon of Cu minerals. Because of that 
there is just 49% of particles smaller than 0,074 mm in flotation waste. In process of 
hydrocycloning of the waste it is necessary to separate a quantity of waste to fulfilling 
mass, while the cycloning becomes secondgrade unmudding. 

Waste from flotation „Yeliki Krivelj" is prepared for use after separating concentrate of copper, 
magnetic iron ore and pyrites but just before its mixing with waste mud fracdon (fig. II-2). 
Thus the waste with the Iowest content of smali particles is transported and cycloned. 
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Fig. 11-2. Technological scheme of „Yeliki Krivelj" flotation 
Rys. 11-2. Schemat technologii flotacji „Yeliki Krivelj" 

In oreder to pump the waste to HCS-VK, there is a pump station (PS) near 
Flotation "Yeliki Krivelj" with two cages for waste and indispensable pumps with 
electric motors. 

Flotation waste is pumped by centrifugal mud pumping gear and pipe-iine to 
HCS-VK. 

The elements of this transport are; 
Qul — ąuantity of pulp solid phase, transported to HCS-VK 
Tul — mass contain of pulp solid phase 
yul — density of pulp solid phase 
dsr — average radius of particles of pulp solid phase 
L — pipe-line length for pulp transport 
hs — surveying height of pulp lifting 
Dul — pulp density 
Yul — volume pulp flow 
Du — radius of pulp-line 
Yw — water velocity 
q — real velocity of puip flow 

3 

416,5 t/h 
34% 

2,95 l/m 
0,085 mm 

650 m 
40 m 

3 1.290 t/m 
949,7 m^/h 

254 mm 
2,88 m/sec 
2,61 m/sec 
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Fig. 11-3. Technological scheme of filling system of „Brezonik" ore body 
Rys. H-3. Schemat technologii systemu podsadzania złoża rudy „Brezonilc" 

Pulp is transported from tank to hydrocyclone by 2 pumps type Denver SRL-C 12 x 10. 
These pumps transport pulp to HCS-VK, i.e. to pumps SRL-C 12 x 10 and to hydrocyclones. 
Each battery has 7 hydrocyclones in work, D = 500 mm. 

Hydrocyclone station 

HCS is located according to gravitation hydraulic transport of HF sand to hole. The 
place of HCS-VK is shown on fig. II-3. 

The task of hydrocyclon is to separate half of 49% of particles smaller than 0,074 mm 
(solid phase in hydrocyclon inlet) and to convert it into fulfiUing mass (first of all — the 
clay and mud fractions). 

Hydrocyclone radius is D = 350 mm, with eonie section angle of 20. Hydrocyclone 
is protected with rubber from friction damage. 

Table I. Balance of products in hydrocyclone process 
Tabela 1. Bilans składników w procesie hydrocyklonizacji 

Product Mass Mass Pulp Mass contain Yolume pulp flow 
division flow density of solid phase 

% t/h t/m-̂  % m^/h dm^/min 

inlet 100 416,50 1.290 34 9 4 9 J 15.828,5 

sand 70 291,55 1.864 70 225,7 3.761,7 

flow-over 30 124,95 1.113 15,57 24,0 12.066,6 

Pipe-Iine radius dp = 100—175 mm 
Sand hole radius dps = 30—105 mm 
Hydrocyclone capacity Q = 2.178 dm"Vmin 
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To transport waste to HCS-VK there are 2 pipe-Iines and 2 separated batteries of 
hydrocyclone as well as two lines for waste return. 

The waste is transported to holes without pumping. Chosen pipe-line radius is d = 200 mm, 
exterior radius is 219,1 mm and its mass eąuals 51,6 kg/m'. 

Pipe-line exterior radius is 267 mm, side tickness 6,3 mm and mass is 40,6 kg/m'. 

Holes for waste descenting 

Waste descenting from surface to sloping levei is carried out through holes distinguished 
by inlet radius du = 160 mm and outlet radius di = 100 mm. 

The best possibility for descenting and distributing of waste is the application of 3 
holes, from surface to different levels of helical hall and then to stopę. 

One hole supplies the stopes under its bottom as well as the stopes up to 20 m above 
the hole bottom. The same principle is applied for each hole connected 2 or 3 times with 
helical swage. 

When there is a possibility of supplying one stopę by 2 connecting points between 
the hole and helical swage, the chosen solution is to transport the fulfilling mass by 
gravity. 

Complete length of helical rise is 2.000 m; it is divided into 6 parts on 5 levels so 
the average way of waste is 330 m. 

The fulfilling mass descents to stoping level by one of the holes. At the bottom of 
the hole there is a shock absorber. From the shock absorber the mass is transported by 
short pipe-line d 175 mm, tickness 8,8 mm, to pipe-line in helical swage (the same 
diameter). Then it is transported to stopę, i.e. 3 connected stopes. To fulfill each of them 
there is a pipe-line in every stopę. The fullfiling is successive. 

Part of the pipe-line, particulary at the entrance of the stopes, could be used several 
times so it is necessary to disassemble and take away before the start of stoping in next 
upper section. 

The conception of descenting of the fulfilling mass to underground halls as well as 
the choice of hole location caused the diffuse by helical swage floor with short diffuse 
by horizontal lines in stopę area. According to world and domestic experiencc 1 m of 
vertical transport eąuals L = 10 m of horizontal transport of fulfilling mass by pipe-line. 
In case of o.b. „Brezonik" the height of holes from 107 to 368 m eąuals 1.070 to 3.680 m 
of horizontal transport. Total length of diffuse from the holes to the swage and stopes in 
o.b. „Brezonik" is up to 500 meters. 

Drainage of waste in ore body „Brezonik" is solved by placing drainage pipe-Iines 
which transport waste water to drainage shafts and then to system for mud sedimentation 
and pit drainage. 

Starting and stoping of fulfilling system is in case of need (stoping reąuest). 
On reąuest for mass descenting, the waste is released into cages and then pumped to 

HCS-VK. After the PC-VK pumps have been activated, the HCS-VK pumps push the 
waste to hydrocyclones. Cycloned waste goes to sand tank, then to pipe-line, holes and 
stopes. Overflow goes to collection tank and back by pipe-line to channels and tailing 
pond „Yeliki Krivelj". 
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On the occasion of system stoping the waste from pump tanks is directed to tailing 
pond; then the waste pumping is turned off as well as hydrocyclon pumping. After all 
comes the pipe-linc water flushing that lasts 2 minutes by capacity of 5 m /min. 

OverfIow pipe-lines emplies spontaneously. The pipe-iines are lied 
on surface due to 

easier maintainance and turning. During the winter waste could be frozen. 
To prevent this appearance it is necessary to empty each line after waste pumping or 

transporting. It could be achieved by constructing apertures on the lowest points of the 
pipe-line with adjustable valves. 

Way of stoping (excavation) 

The excavation method of ore body ,,Brezonik" is chamber—pillar method with 
fulfilling by HF waste products (fig. II-4). Ore body is divided into stoping blocks, 
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Fig. II-4. Stoping scheme of „Brezonik" ore body 
Rys. 11-4. Schemat eksploatacji złoża „Brezonik" 
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70 m wide, encircling 4 chambers (10 m wide) with pillars 8 x 8 in for I stoping 
level and 11 x 11 m for III stoping level. There are line pillars (4—-5 m) between 
stoping blocks. 

For II and IV stoping level the ore body is divided into blocks (70 m) with protection 
pillars 7 X 7 m and 10 x 10 m; between stoping blocks there are line pillars (4—5 m) 
(fig, II-5). Thus stoping blocks are completely independent. 

From each stoping błock it is worked out the ventilation shaft up to the ventilation 
hall and further on to the main ventilation shaft that goes to surface. 

Every stoping błock has also the drainage shaft. These shafts are worked out in compact 
wooden frames, covered by linen in order to improve the drainage. 

Projected works in IV stoping section: the subfloors are 12 meters high with stoping 
swages and rises with 4 sections of 3 m (fig. II-6). 
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Fig. n-5. Stoping geometry of „Brezonik" ore body 
Rys. 11-5. Geometria systemu eksploatacji złoża „Brezonik" 
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3. Futurę exploitation of copper deposit Bor 

3.L O p e n i n g of d e p o s i t „ B o r s k a r e k a 

Access to ore body „Borska reka" basis on construction of two independent haulage 
systems that will last till the end of ore body exploitation. One of them will be 
directed to skip shaft, i.e. to Bor's flotation and the other one to flotation „Yeliki 
Krivelj" (fig. II-7). 

FL.y KRIYELJ GVO 

Fig. 11-7. Profile of „Borska reka" body włth opening scheme 
Rys. 11-7. Schemat udostępnienia złoża „Borska reka" 

By Long-term programme it is decided to access the ore body „Borska reka" through 
the swages from XIII horizon, i.e. XV horizon to the finał depth of the deposit; their 
location is out of deformation zone. 

The access will be done through 2 phases. U is predicted the intermediate phase 
of access to level K-155 m (XVII horizon) because of the copper content (0,89% 
Cu) comparing with ore under the level K-155 m and because of graduate transfer 
to greater production, less access working which is suitable to finances. The given 
scheme of access treats the basie conception of access to the finał depth of deposit. 
I phase encircies objects to level K-400 m and reserves of 178 Mt of ore with 
average content 0,54% Cu. II phase is continuance of objects of I phase and it 
goes to level K-800 m. II phase encircies 435 Mt of ore with average content of 
0,63% Cu. 

Objects of access of I phase: 
— Main haulage swage GIN -2/-400, length 1.550 m, lying angle 16 and profile surface 

S = 16 m^. Haulage by rubber belt. 
— Transport corridor TH-400, length 450 m. 
— Service corridor SH-75, length 300 m, S - 16 m^ and service swage SN -75/-400, 

length 1.600 m, o = 12 and S = 16 m^. 
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Main ventilation shaft GVO +343/-400. Vertical from surface to XIII horizon, 
inclined from XIII horizon (K -21 m) to level K -400 m, lying angle o = 38. Complete 

2 
shaft length is 972 m, profile surface S = 36 m . 

— Yenlilation corridors VH-155/-240/-320/-400 m, total length 790 m and surface 
profile S = 20 m l 

Objects of access of II phase: 
— Main haulage swage GIN -400/-800 m, length 1.375 m. 
— Main haulage swage +475/-400 m, (function: transport of ore from level 

K -400 m to floatation „Yeliki Krivelj", length 2.953 m, lying angle o = 17 and 
S = 16 m l 

— Transport corridors TH -480/-560/-640/-720/-800 m, total length 380 m. 
—- Service swage SN -400/-800 m, length 2.000 m. 
— Main vertical shaft GVO -400/-800 m, as a continuation for GVO -h343A400 m, 

length 560 m, o - 38. 
— Yentilation halls VH -480A560/-640/-720/-800 m, total length 410 m, the same usage 

and features as in I phase. 
Total length (I + II phase): 5.662 + 7.768 = 13.430 m of halls (without basie halls, 

ore shafts, chambers, silos, etc). 
It is necessary to work out 13.302 m of horizontal and inclined halls (to level K -155 m) 

and 2.126 m of vertical halls. 
Polish Company „Alpex" from Bytom is working out the swage. 

3.2. T h e c h o i c e of s t o p i n g m e t h o d a n d t e c h n o l o g y of o r e b o d y 
„ B o r s k a r e k a " 

Ore body „Borska reka" will be excavated in next 50—60 years. The chosen 
method is sublloor demolition method (błock subfloor demolition with depoting ore) 
(fig. n-8). 

It should give the best results: high production, high ore spend, relative Iow impove-
rishment, Iow expenditure of stoping and secure working. 

The method has a great possibility of adjusting and it could be used for caving 
with empty space leaving and for combine stoping with demolition and subsequent 
fulfilling. 

In order to carry out the exploitation of Iow value deposit such as „Borska reka" it 
is recommended the demolition method for the very start of exploitation. Later on, the 
fulfilling method will be used in further stoping (cheaper solution). 

Otherwise, the interblock pillars and ceilings should be excavated by demohtion method 
or fulfilling one. Based on up-to-day world experience and expenments done al Technical 
Faculty in Bor, it is defmed; 

Biocks are 12 m wide, subfloor hight is 50 ni, length 80 m, distance between loading 
corridors is 8 m. 

The ore spend is Is = 80% and the impoverishment equals Os = 10% Quantity of ore 
of one błock equals Q = 110.185 t. 

Total coefficient for stoping is 2,21 mm/t (from level K-155 to level K-21 m). 
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Fig. II-8. Sublevel caving method with narrowed area blasting 
Rys. 11-8. Schemat eksploatacji podpoziomowej z wąskimi strefami urabiania M W 

4. Strategy for further production development 

It bases on: 
— ore exploitation by underground works in ore body „Borska reka", 
— exploitation of deposit „Cerovo", 
— capacity increasing of mine „Velik Krivelj", 
— longer life expIoitation of mine „Majdanpek", 
— excavation of current deposits with maximum ore spend. 
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A great deal of reserves in ore body „Borska reka" enables production planning for 
long-term period. Scientific and researching work is directed to verification of optimal 
solutions of access and excavation of ore body at teh great depth. It is necessary to do 
geomechanical researching in details due to great concentration of stress and pressures 
(increasing with depth). 

Designation for the demolition method apphance demands special attention to stoping 
influence and deformation of surface, access objects and urban environment. 

Low copper content caused the choice of the demolition method. 
Searching in area of possibilities of fulfilling method because of the cheaper and more 

severe system and technology of the excavated space fulfilling is necessary for futurę 
exploitation. 

Besides, for the next five-years-period 1995—2000. there is a scientific project „Searching 
for new technologies of the underground exploitation of deep deposits" which consists of 
4 subprojects: 

— Searching and determinating of optimal technical-technological parameters of the 
deep deposit underground exploitation method and the possibilities of automatics and robot 
systems in excavation; 

— Searching for new technologies of drilling and blasting by special explosive mixtures 
(mass ore deposit excavation); 

— Searching of geomechanical condition of stability, ventilation and climate circumstances 
of deep deposit excavation; 

— searching of technical-economic conditions, natural appearances and conseąuences 
in transfering from surface to underground expIoitation. 

Strategy of long-term programme of development with current ore reserves and right 
investments can keep the copper production of cattodes of 90.000 t per year. 

Przekazano 9 stycznia J997 r. 
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Warunki i możliwości dalszej produkcji w kopalniach Serbii 

Streszczenie 
Celem wykładu jest przedstawienie warunków podziemnej eksploatacji złóż węgla 

w Serbii oraz warunków i perspektyw dalszej eksploatacji złóż metali, a zwłaszcza miedzi 
z wyróżnieniem procesu podsadzania wyrobisk. 

W pierwszej części przedstawiono warunki eksploatacji kopalń węgla w Serbii z pro-
pozycją ich poprawy (w szczególności kopalni węgla brunatnego „Soko")- W części drugiej 
przedstawiono warunki eksploatacji złoża „Bor", a w szczególności sposób eksploatacji 
złoża „Beronik" i „Borska reka". 
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Krystian WANAT 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom 

System łączności bezprzewodowej i lokalizowanie ludzi objętych 
zawałami 

Słowa kluczowe 

Łączność bezprzewodowa w wyrobiskach podziemnych-lokalizacja załogi objętej zawałem 

Streszczenie 

W pierwszej części artykułu autor wskazuje przyczyny, dla których klasyczna łączność 
bezprzewodowa jest pod powierzchnią ziemi niemożliwa. Wskazuje przykłady systemów 
łączności quasi-bezprzewodowej. Wymienia wymagania, jakie musi spełniać nowoczesny 
system bezprzewodowej łączności ratowniczej. 

W drugiej części omawiane są stosowane w polskim górnictwie systemy lokacji ludzi 
odciętych bądź zasypanych przez zawał. 
1. Łączność bezprzewodowa 

Ogólnie wiadomo, że łączność radiowa zależy od propagacji fal radiowych w ośrodku 
dzielącym nadajnik od odbiornika. O ile zagadnienie propagacji fal nad powierzchnią ziemi 
jest znane i istnieje wiele prac na ten temat, o tyle zagadnienie propagacji fal radiowych 
pod powierzchnią ziemi nie do końca zostało zbadane i opracowane. 

Generalnie wiadomo, że wskutek silnego tłumienia fal klasyczna łączność radiowa 
w wyrobiskach górniczych jest niemożliwa. Tłumienie to jest różne w różnych wyrobiskach 
i nie da się wybrać jednej częstotliwości, optymalnej dla wszystkich wyrobisk. Spowodowane 
to jest rezystancją ośrodka, która w kopalniach węgla jest bardzo zróżnicowana. 

Innym czynnikiem, mającym poważny wpływ na tłumienie fal radiowych, jest stopień 
wyposażenia wyrobisk w konstrukcje metalowe. Istnieje natomiast możliwość stosowania 
łączności quasi-bezprzewodowej, przy wykorzystaniu rozbudowanego systemu antenowego, 
obejmującego swoim zasięgiem wyrobiska, w których łączność ta ma się odbywać. 
Przykładem takiego rozwiązania jest łączność trolejfoniczna, przeznaczona do komunikacji 
dysponenta poziomu z maszynistami elektrowozów. Funkcję anteny (nośnika fal w. 
cz.) spełnia w tym przypadku rozgałęziony system trakcji elektrycznej, zasilającej ele-
ktrowozy. 

Innym przykładem systemu łączności bezprzewodowej, stosowanego w polskim górnictwie, 
są trolejfony elektrowozów zasilanych nie z trakcji, lecz z akumulatorów. Funkcję systemu 
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antenowego spełnia w tym wypadku pętla indukcyjna, w obrębie której poruszają się 
elektrowozy. 

Kolejnym przykładem może być wprowadzony do stosowania w kilku polskich kopalniacłi 
podziemny system łącznos'ci radiowej typu RFM, angielskiej firmy DAC. 

Idea tego systemu jest ogólnie znana. Polega ona na wykorzystaniu — jako dodatkowej 
anteny — kabla koncentrycznego o rzadkim oplocie (tzw. leaky Feeder). 

Łączność tego rodzaju była w ubiegłych lalach testowana przez pracowników CSRG, 
przy wykorzystaniu amatorskich radiotelefonów typu ECHO-4 bądź profesjonalnych ra-
diotelefonów typu FM-315. Oferowany przez firmę DAC system łączności składa się 
z aparatów stacjonarnych, instalacji antenowej wykonanej z kabla koncentrycznego i mon-
towanych co 300—500 m dwudrożnych wzmacniaczy — repeaterów oraz z radiotelefonów 
przenośnych. 

Jakkolwiek omówione wyżej urządzenia łączności bezprzewodowej spełniają swoje 
funkcje, to ze względu na stacjonarny charakter systemów antenowych nie dają się w prosty 
sposób adaptować do potrzeb ratownictwa górniczego. 

Urządzenia bezprzewodowej łączności ratowniczej powinny charakteryzować się systemem 
antenowym, dającym się instalować w sposób szybki i prosty, przy minimalnej liczbie 
wzmacniaczy pośrednich (idealny — bez wzmacniaczy). W tym celu należałoby przeprowadzić 
szereg badań, mających na celu określenie nośnika fali w. cz. pod kątem minimalizacji 
gabarytów i ciężaru, doboru częstotliwości oraz czułości i mocy wyjściowych aparatów: 
bazowego i ratownika. 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o łączności bezprzewodowej innego rodzaju, 
przetestowanej przez pracowników CSRG, tzw. „awaryjnej łączności ultradźwiękowej". Idea 
tej łączności polega na wykorzystaniu stałych elementów, w które wyposażone są wyrobiska 
(rurociąg, liny, szyny), jako kanałów transmisyjnych do przesyłania zmodulowanych sygnałów 
ultradźwiękowych, w celu nawiązania łączności pomiędzy ratownikami a odciętymi (przez 
zawał lub wodę) w wyrobisku górnikami. 

2. Lokalizowanie ludzi objętych zawałami 

Podstawowym czynnikiem decydującym o skuteczności prowadzenia akcji zawałowej, 
mającej na celu dotarcie do zasypanych górników, jest szybkie i dokładne określenie 
ich położenia. W tym celu na początku lat siedemdziesiątych powstała idea, aby 
pracowników dołowych wyposażyć w osobiste nadajniki fal radiowych instalowane 
w lampach. 

Polskie górnictwo, jako jedne z pierwszych w świecie, wprowadziło do stosowania 
radiowe systemy lokacyjne, W chwili obecnej używane są dwa systemy lokacji, różniące 
się między sobą zakresem częstotliwości oraz metodami namiaru nadajników, starszy, 
aktualnie wycofywany typu GON-OLPI, oraz nowy typu GLON-LOP. 

2.1. S y s t e m G O N - O L P I 

System ten składa się z nadajników GON (górniczy osobisty nadajnik) instalowanych 
pod pokrywą osobistej lampy RC-12 i emitujących falę elektromagnetyczną w zakresie 
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częstotliwości 300—400 kHz oraz odbiornika lokacyjnego, przenośnego, iskrobezpiecznego 
typu OLPI. Idea tego systemu polega na lokacji poszukiwanego nadajnika poprzez 
określenie kierunków z co najmniej dwóch punktów pomiarowych metodą typowej 
radiopelengacji, tzn. wyznaczenia maksimum bądź minimum odbieranego sygnału. Wy-
kreślenie tych kierunków na planie wyrobisk pozwala na określenie położenia poszu-
kiwanego nadajnika. System ten jest obecnie wycofywany ze względu na szereg wad. 
Do najważniejszych z nich należą: 

— silne tłumienie przez ośrodek sygnału nadajników GON, ograniczające zasięg lokacji, 
— kierunkowa charakterystyka nadajnika GON mogąca wprowadzić przekłamania po-

miarowe. 
Dane techniczne odbiornika OLPI: 
— zakres odbieranych częstotliwości 295—405 kHz, 
— zasięg lokacji anteną kierunkową do 30 m, 
— zasięg lokacji anteną typu „szperacz" do 2 m, 
— zasilanie bateryjne o autonomii 8 godz. 

2.2. S y s t e m G L O N - L O P 

W 1991 r. pracownik Kopalni Doświadczalnej TREMONIA (RFN) dr Dieter Fischer 
przedstawił pracę pt. „Lokacja zasypanych górników — wymagania i badania systemów 
lokacji", będącą wynikiem jego trzyletnich badań nad wszystkimi znanymi i stosowanymi 
systemami lokacji. Już we wstępie swej pracy dr Fischer stwierdza, że profesjonalne systemy 
lokacji powstały po opracowaniu w końcu lat siedemdziesiątych w Polsce metod namiaru, 
przy zastosowaniu bardzo długich fal elektromagnetycznych. Pierwszym stosowanym obecnie 
w polskim górnictwie jest system GLON-LOP. Składa się on z nadajników GLON (górniczy 
lokacyjny osobisty nadajnik), będących integralną częścią pokrywy osobistej lampy RC-12 
oraz lokacyjnego odbiornika pomiarowego LOP, stanowiącego podstawowy element odbior-
czego zestawu lokacyjnego OZL. 

Nadajnik GLON emituje w sposób ciągły falę elektromagnetyczną o określonej częstot-
liwości, zawartej w paśmie 3925 do 5975 Hz. Całe pasmo podzielone jest na 42 kanały, 
z których każdy oznaczony jest numerem od 1 do 42. Odbiornik LOP umożliwia lokację 
poszukiwanego nadajnika z jednego punktu, poprzez pomiar odległości i wyznaczenie 
kierunku, bądź też poprzez pomiar odległości z co najmniej dwóch punktów pomiarowych. 

Istnieją dwie metody wykonywania pomiarów: 
— metoda I polega na wyznaczeniu odległości między nadajnikiem a odbiornikiem 

poprzez pomiar względnej amplitudy wypadkowej wektora składowej magnetycznej pola 
wzbudzanego przez nadajnik lokacyjny GLON, przy czym odczytu odległości dokonuje się 
ze skali sprzężonej z regulowanym tłumikiem lokacyjnego odbiornika pomiarowego LOP. 
Metoda ta stosowana jest w ponad 90% przypadków lokacji; 

— metoda II polega na pomiarze odległości z równoczesnym wyznaczeniem kierunku 
poprzez pomiar zmian amplitudy składowej magnetycznej pola na kierunku największych 
zmian tej amplitudy, przy czym kierunek ten określa przybliżony kierunek nadajnika 
lokacyjnego GLON, a odległość tego nadajnika odczytywana jest bezpośrednio z pomocniczej 
taśmy pomiarowej. 
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Można również do lokacji stosować kombinację obu metod, tzn. do pomiaru odległości 
metodę pierwszą, a do określenia kierunku metodę drugą. 

Dane techniczne odbiornika LOP: 
— zakres odbieranych sygnałów 3885—6015 Hz, 
— zasięg wykrywania sygnału GLON do 50 m, 
— zasięg zdalnej lokacji do 25 m, 
— zasilanie bateria 9 V. 

Przekazano 22 stycznia J997 r. 

Wireless telecommunication system and location of men under fali 
of roof 

Abstract 
At the first part, some causes why typical wireless telecommunication is impossible 

underground are presented. Some examples of quasi-wireless telecommunication are described. 
The requirements of modern wireless mine rescue telecommunication system are expressed. 
At the second part systems of location the men isolated or being under fali of roof. 
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Ocena cieplnych warunków pracy w wyrobiskach kopalnianych 

Słowa kluczowe 
Klimatyzacja wyrobisk podziemnych-cieplne warunki pracy 

Streszczenie 
W referacie omówiono fizjologiczne reakcje górników na cieplne warunki pracy panujące 

w środowiskach kopalnianych. Rozważano bilans cieplny organizmu ludzkiego, uwzględniając 
wymianę ciepła między ciałem a otoczeniem drogą parowania potu, konwekcji, promienio-
wania i oddychania. Uzasadniono potrzebę zmiany obowiązujących obecnie w górnictwie 
w Polsce standardów w zakresie cieplnych warunków pracy. 

1. Uwagi ogólne o bilansie cieplnym organizmu człowieka 

Z punktu widzenia komfortu cieplnego środowisko kopalniane charakteryzuje przede 
wszystkim stan powietrza. W celu określenia tego stanu wyznacza się, zwykle drogą 
pomiaru: temperaturę na termometrze suchym Ta, temperaturę na termometrze wilgotnym 
Tm, prędkość przepływu v oraz ciśnienie barometryczne p. Na podstawie wartości pomie-
rzonych parametrów oblicza się: gęstość p, wilgotność właściwą prężność pary wodnej 
Ca, prężność pary wodnej w stanie nasycenia es, wilgotność względną (p, entalpię właściwą 
h i ciepło powietrza L. W obliczeniach wykorzystuje się tablice psychrometryczne» wykresy 
R. Molliera lub W, H. Carriera oraz zestawienie stałych psycłurometrycznych powietrza [1, 
3, 5, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 29]. 

Całokształt procesów biochemicznych i towarzyszących im przemian energetycznych, 
zachodzących w komórkach organizmów żywych nazywa się metabolizmem (przemianą 
materii). Energia chemiczna zawarta w substancji komórek odnawiana jest drogą przyswajania 
pokarmu. Bilansem wymiany materii i energii między osobnikiem a otoczeniem, a więc 
ogólną jakościową i ilościową przemianą metaboliczną, zajmuje się fizjologia. Fizjologia 
ogólna jakościowa określa skład pokarmu niezbędny do wyrównywania strat zachodzących 
w żywej substancji w procesach metabolicznych. Fizjologia ogólna ilościowa zajmuje się 
określeniem ilości energii, którą należy dostarczyć w pokarmie do organizmu w różnych 
warunkach. Jednym z warunków stanu równowagi cieplnej organizmu jest wyrównywanie 
ubytków energii przez pobrany pokarm. Parametry charakteryzujące przemianę metaboliczną 
pod względem ilościowym, w stanie równowagi, zależą od czynników stałych (wzrostu, 
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wagi, płci, wieku osobnika) i zmiennych (natężenia wykonywanej pracy, regulacji ciepłoty 
ciała w kontakcie z otoczeniem, przetwarzania pobranego pokarmu). Efekt energetyczny 
przemiany metabolicznej odnosi się do 1 kg wagi człowieka lub do 1 m powierzchni 
zewnętrznej organizmu. Pole powierzchni zewnętrznej ciała olicza się za pomocą wzoru 
empirycznego DuBoisa [12]: 

Fdu = 0,725 

gdzie: 
m — masa ciała człowieka [kg], 
h — jego wysokość [m]. 

Po całkowitym wyłączeniu czynników zmiennych otrzymuje się przemianę podstawową 
(zwaną też przemianą spoczynkową). Jej efekt energetyczny u dorosłego człowieka 
wynosi około I W/kg wagi ciała. Gdy mięśnie osobnika pracują, przemiana metaboliczna 
jest wyższa od podstawowej. Samo utrzymywanie pozycji pionowej, wymagające stałej 
skoordynowanej pracy ruchowej mięśni, podwyższa przemianę o ok. 0,5 W/kg wagi. 
Lekkie zajęcia domowe lub zawodowe podwyższają ją o dalsze 0,5—1 W/kg. Zatem 
łącznie człowiek nie wykonujący pracy fizycznej zużywa 2—2,5 W/kg, co przy masie 
ciała 70 kg daje 12 000—15 000 kJ na dobę. Praca fizyczna podwyższa przemianę 
metaboliczną średnio o dalsze 2—2,5 W/kg. Podczas intensywnego krótkotrwałego (mi-
nutowego) wysiłku u osoby wykonującej bardzo ciężką pracę lub sportowca biorącego 
udział w zawodach przemiana może nawet dziesięciokrotnie przewyższać spoczynkowy 
poziom metabolizmu. Wszelkie rodzaje energii przetwarzanej w organizmie zamieniają 
się ostatecznie w ciepło. 

Klimatem pomieszczenia (wyrobiska) nazywa się wartości liczbowe tych parametrów 
pomieszczenia, które mają wpływ na ilość ciepła wymienianego między organizmem ludzkim 
a otoczeniem oraz na sposób oddychania człowieka. Ilość ciepła przekazywana z organizmu 
do otoczenia nazywa się stratami cieplnymi. W celu scharakteryzowania środowiska używa 
się pojęcia mikroklimatu, czyli stanu warunków klimatycznych występujących w sposób 
naturalny lub wytworzonych sztucznie w niewielkiej przestrzeni otwartej, w pomieszczeniu 
lub jego części. Mikroklimat pomieszczenia ukształtowany jest przez oddziaływanie: średniej 
temperatury powietrza, zawartości wilgoci w powietrzu, ruchu powietrza, temperatury 
otaczających przedmiotów, a w pomieszczeniach znajdujących się na powierzchni także 
stopnia nasłonecznienia. 

Wspólne (łączne) oddziaływanie tych czynników na organizm ludzki nazywa się cieplnymi 
warunkami pracy. Człowiek może przebywać i pracować w rozmaitych warunkach, chara-
kteryzujących się różnymi wartościami podanych wyżej wielkości fizycznych. Najkorzyst-
niejszy mikroklimat tworzy taki stan parametrów powietrza w pomieszczeniu, w którym 
samopoczucie człowieka jest dobre, a gospodarka cieplna jego organizmu przebiega naje-
konomiczniej. Stan ten osiąga ^ię w różnych kombinacjach wzajemnych temperatury, 
wilgotności względnej oraz prędkości przepływu powietrza i nazywa się stanem komfortu 
cieplnego. W stanie komfortu cieplnego człowiek nie wymaga ani chłodniejszych, ani 
cieplejszych warunków otoczenia. 

210 Sekcja II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

Z uwagi na różnice biologiczne nie ma możliwości uzyskania dobrego samopoczucia 
czy zadowolenia z warunków cieplnych otoczenia przez wszystkich ludzi przebywających 
w miejscu o danym mikroklimacie. Z tego powodu niekiedy za optymalny mikroklimat 
uważa się stan, w którym możliwie duży odsetek pracujących (np. 80 lub 90%) akceptuje 
panujące warunki cieplne. 

W niektórych przypadkach naturalnych warunków pewnych stref klimatycznych, pomie-
szczeń zakładów produkcyjnych, a także stanowisk pracy może nastąpić naruszenie procesu 
odprowadzenia ciepła z organizmu do otoczenia. Stan taki, zwany dyskomfortem, może 
powstać wtedy, gdy produkcja ciepła przemian metabolicznych różni się od ilości ciepła, 
jaka w danych warunkach może być odprowadzana do otoczenia. Wyróżnia się dyskomfort 
„gorący" i „zimny". W tej pracy rozważa się zagadnienia dyskomfortu „gorącego". 

Kształtowanie się mikroklimatu w zakładach produkcyjnych związane jest głównie ze 
stosowanymi procesami technologicznymi. Zależy zatem od rodzaju przemysłu i ma także 
związek z porą roku. Wraz ze schodzeniem eksploatacji kopalin na coraz niższe poziom> 
narastają trudności w utrzymaniu zadowalających cieplnych warunków pracy. Wówczas 
stosuje się urządzenia zapewniające intensywne przewietrzanie lub klimatyzację (kondycjo-
nowanie powietrza), czyli regulację wartości parametrów wpływających na stan cieplnych 
warunków pracy. Klimatyzacja kopalń należy do klimatyzacji przemysłowych, zajmujących 
się zapewnieniem komfortu pracy w pomieszczeniach, w których odbywają się procesy 
technologiczne. Potrzeba poprawy komfortu pracy może wystąpić w przypadku konieczności 
zapewnienia odpowiednio wydajnej pracy [15]. Wyniki badań P, O. Fangera [12] nad 
zależnością między zdolnością do wykonywania pracy a warunkami cieplnymi potwierdzają 
wyraźną tendencję ujemną zarówno w przypadku ,,zimnego", jak i „gorącego" dyskomfortu. 

Stanem równowagi cieplnej organizmu ludzkiego nazywa się stan, w którym w ciele 
nie gromadzi się ciepło. Uzyskanie tego stanu w kontakcie organizmu z otoczeniem jest 
warunkiem koniecznym do odczuwania komfortu cieplnego. Organizm człowieka ma mo-
żliwość uzyskania równowagi cieplnej w szerokim przedziale parametrów fizycznych po-
mieszczenia, pod wpływem układu termoregulacji organizmu, nawet w przypadku braku 
komfortu cieplnego. Na wymianę ciepła ma wpływ temperatura skóry ciała człowieka Tsî , 
która może być niższa, a nawet znacznie niższa, od temperatury wewnętrznej ciała. Pomiary 
R. P. Clarka [6] wykonane w komorze klimatycznej wykazały, że przy temperaturze 
otoczenia równej około 11 °C temperatura skóry T ĵ̂  człowieka bez ubioru wynosi od 26 
do 34°C. Przy temperaturze wilgotnej otoczenia 31°C i prędkości przepływu powietrza 
V = l m/s jest równa od 32 do 34°C. Przy nasłonecznieniu temperatura skóry podnosi się 
o 5 do 6°C. Średnią wartość temperatury skóry Tg^ definiuje się jako średnią ważoną 
lokalnych temperatur pomierzonych w określonych punktach ciała. 

Podstawą do sformułowania bilansu ciepła ciała jest pierwsza zasada termodynamiki, 
zastosowana do organizmu człowieka jako otwartego układu termodynamicznego. Zasadę 
tę wyrazili J. L. Monteith [20] i M. J. McPherson [18] w postaci sumy składników 2 
mających wymiar gęstości strumienia energii W/m (czyli odniesionych do jednostki pola 
powierzchni ciała i do jednostki czasu), przy czym dodatnie znaki przypisywane są 
wartościom składników związanych z odprowadzeniem ciepła z organizmu człowieka: 

M : : i B + C + R + E + A [W/m^] (2) 
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gdzie: 
M — gęstość całkowitego strumienia ciepła metabolizmu [W/m^ 
B — gęstość strumienia ciepła wymienionego z otoczeniem drogą oddychania [W/m 2 
C — gęstość strumienia ciepła odbieranego z ciała człowieka drogą konwekcji [W/m 
R — gęstość strumienia ciepła wymienianego między organizmem człowieka a otoczeniem 

2 
drogą promieniowania [W/m ], 2 

E — gęstość strumienia entalpii odbierana z ciała drogą parowania potu [W/m ^ 2 
A — gęstość strumienia ciepła gromadzonego w organizmie [W/m ' 

Współdziałanie mechanizmów fizykochemicznych i fizjologicznych kształtujących procesy 
produkcji ciepła w organizmie i wymiany z otoczeniem zapewnia praktyczną stałość 
temperatury wewnętrznej organizmu w różnorodnych warunkach otoczenia. 

2. Bilans cieplny organizmu człowieka z uwzględnieniem samoregulacji temperatury 
skóry ciała 

Obecnie podejmowane są próby stosowania ocen warunków klimatycznych uwzględnia-
jących możliwie wiele czynników kształtujących bilans cieplny organizmu. Wzorców do 
takiego rozpatrywania dostarczają P. O. Fanger [12], K. Błażejczyk [2] i wielu innych. 
Opracowywana jest norma klimatyczna skonstruowana na podstawie bilansu cieplnego 
organizmu. Do piśmiennictwa górniczego zagadnienia te wprowadził M. J. McPherson [18 . 
W dalszych rozważaniach wykorzystane zostaną niektóre wyniki tych prac. 

W obliczeniach zostanie uwzględnione ciepło wymieniane między organizmem a oto-
czeniem przez oddychanie B, konwekcję C, promieniowanie R oraz przez parowanie 
polu E. 

Gęstość strumienia ciepła przekazywanego do otoczenia drogą oddychania zależy głównie 
od wydatku wdychanego powietrza m^dd i temperatury powietrza na termometrze wilgotnym 

B = modd. (^wyd. " ^wdy^Du [W/m" ( 3 ) 

gdzie: 

^wyd.i ^wd. • 
n^odd. — Strumień masy wdychanego powietrza [kg/s]. 

różnica sigma ciepeł powietrza wydychanego i wdychanego [J/kg 

O. P. Fanger ustalił, że wydatek wdychanego powietrza mo^d. J^st proporcjonalny do 
ciepła przemian metabohcznych: 

.-6 
modd. = • 10 " • MFDU I W ^ ] ( 4 ) 

oraz podał temperaturę na tennometrze mokrym powietrza wydychanego 

T^yd. = 32,6 + 0,066 T^ + 0,0002 e^ [°C] ( 5 ) 
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W celu obliczenia gęstości strumienia ciepła wymienianego drogą konwekcji określa się 
współczynnik przejmowania ciepła. D. Mc. K. Kerslake podaje, że jego wartość może być 
wyliczona ze wzoru: 

tle = 8,3 [W/(m^ K) (6) 

gdzie: 
hc — współczynnik przejmowania ciepła [W/(m^K)], 
V — prędkość głównego prądu powietrza względem ogólnego ruchu ciała człowieka 

m/s 

W przypadku sporządzania bilansu cieplnego organizmu człowieka w wyrobisku kopal-
nianym i określaniu wpływu konwekcji oblicza się transport ciepła między ciałem a odzieżą 
oraz między ubiorem a otoczeniem. Gęstość strumienia ciepła przenoszonego od skóry ciała 
przez odzież jest równa: 

C - hci d s k - Tei) [W/m^] (7) 

gdzie: 
hel — współczynnik wymiany ciepła przez odzież [W/(m K)], 
Tci — temperatura zewnętrzna ubioru [°C]. 

Gęstość strumienia cieplnego transportowanego z powierzchni ubioru pracownika do 
otaczającego powietrza drogą konwekcji wynosi 

c = hcfci (Tci - Ta) [W/m^] (8) 

gdzie: 
fci — współczynnik uwzględniający wpływ ubrania na wielkość powierzchni wymiany 

ciepła. 

Eliminując temperaturę zewnętrzną ubioru T^i i uwzględniając, że współczynnik wymiany 
ciepła hel jest odwrotnością oporu ubioru R^ otrzymuje się następujący wzór na ilość ciepła 
wymienianą drogą konwekcji 

C = ^ [W/m^] 

Rcl + 
fclhc (9) 

Jedyną wielkością, którą można pomierzyć bezpośrednio, jest temperatura powietrza na 
termometrze suchym Tg. Pozostałe zmienne należy wyliczyć lub określić z tablic danych 
wyznaczonych eksperymentalnie. 
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Na podstawie wzorów (7), (8) i (9) można wyliczyć temperaturę zewnętrznej powierzchni 
odzieży T^i: 

Tci = Tsk - CR cl (10) 

Przenoszenie ciepła drogą promieniowania jest wynikiem nałożenia się emisji i absorpcji 
fal elektromagnetycznych. W zależności od wysokości temperatur powierzchni skalnych 
i skóry człowieka gęstość strumienia energii R może być dodatnia lub ujemna. Wartość 
ciepła wymienianego drogą promieniowania zależy od orientacji ciała względem napromie-
niowania. W przypadku pozycji siedzącej, stojącej lub schylonej współczynnik korekcyjny 
wynosi f^ - 0,7—0,75. Własności radiacyjne otoczenia określa średnia temperatura promie-
niowania Tj- [12], W wyrobiskach kopalnianych wartości temperatury promieniowania Tj-
i średniej temperatury skóry T^^ lub temperatury powierzchni ubioru nie różnią się o więcej 
niż 20°C. W związku z tym ciepło wymienione drogą promieniowania określa się ze wzoru: 

R - f, h, (T^i ~ Tr) IW/m (11) 

gdzie: 
hr 

» ' • 2 liniowy-współczynnik wymiany ciepła przez promieniowanie [W/(m K) 

-8 hr = 5,67 • 10"° • 4 
T 4- T -r i f 

\ 

+ 273 
V 

W / ( m ^ K ) ] 

y (12) 

gdzie: 
Tf —- temperatura promieniowania [°C 

Wartość współczynnika h,- wynosi około 6 W/(nrK). Przy niskich temperaturach otoczenia 
organizm człowieka traci przez parowanie potu około 10% ciepła przemian metabolicznych M, 
W przypadku wyższych temperatur powietrza oraz intensywnego wysiłku fizycznego paro-
wanie potu ma dominujący udział w odprowadzaniu ciepła z ciała człowieka, sięgający 
w granicznym przypadku wydzielania 0,5 g/s potu (ok. 2 kg/godz) w krótkim okresie oraz 
0,25 g/s (ok. 1 kg/godz) w okresie parogodzinnym. Odpowiada to stratom cieplnym 
odpowiednio o mocy 1,2 i 0,6 kW. Wartość strumienia ciepła E, jaka może być odebrana 
drogą parowania potu ze skóry wilgotnej na caicj powierzchni, może być wyznaczona ze 
wzoru [14 

E = 03he i;.c (Csk - c J W / m " ( 1 3 ) 

gdzie: 
16,5 10 - 3 odwrotność stałej psychromctrycznej [K/Pa 
fec — efektywna przepuszczalność pary wodnej przez ubranie 113 
^sk j ^a — ciśnienia parcjalne pary wodnej w stanie nasycenia, odpowiednio w tem-

peraturze skóry oraz w temperaturze punktu rosy otaczającego powietrza [Pa 
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• > 

współczynnik niejawnej wymiany ciepła [W/(m^Pa)], 
współczynnik zawilgocenia skóry, równy stosunkowi pola zawilgoconej części 

"e 
CO 

skóry ciała do pola skóry całego organizmu. 

Intensywność wymiany ciepła przez parowanie potu wiąże się ze stopniem zawilgocenia 
skóry ciała. Zwykle tylko część powierzchni skóry jest pokryta wilgocią. Jednak w przypadku 
pracy o średnim łub dużym natężeniu i przy wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza 
należy liczyć się z możliwością zawilgocenia całej lub prawie całej skóry. Gdy pocenie 
nie następuje, wymiana wilgoci przez skórę realizuje się mechanizmem dyfuzyjnym. Inten-
sywność tego procesu odpowiada wartości współczynnika zawilgocenia skóry co = 0,06. 
Przy samoregulacji temperatury ciała za pomocą pocenia się współczynnik zmienia się od 
0,06 do jedności. Jego wartość zależy przede wszystkim od metabolizmu M oraz od 
temperatury powietrza na termometrze wilgotnym T^. Przy średniej temperaturze skóry 
Tsk > 33°C współczynnik co zależy także od wartości Tgî . Na rysunkach 1 i 2 przedstawione 
są wykresy podane przez ASHRAE (Fundamentals Handbook 1985). Przy temperaturze 
powietrza na termometrze wilgotnym T ^ = 30°C i wyższej, cała powierzchnia skóry jest 
pokryta potem, a w przypadku temperatury powierzchni skóry ciała wyższej od 33^—34°C 
także przy niższej temperaturze pov7ietrza Tj^ cała skóra jest wilgotna. 

O 10 20 30 40 'C 
temperatura powietrza wilgotna Tm 

Rys. 1. Podstawowa wartość stopnia zawilgocenia skóry ciała człowieka cop jako funkcja temperatury 
powietrza na termometrze wilgotnym Tm i ciepła metabolizmu M 

Fig. I. Base wetness ratio cOp as a function of ambient wet bulb temperature Tm and metabolic rate M 
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Rys. 2. Dodatkowa wartość stopnia zawilgocenia Aco wywołana podwyższoną temperaturą skóry ciała 
Fig. 2. Additional wetness ratio Aco caused by temperaturę of skin of body Tsk 

Współczynnik zawilgocenia ciała człowieka O) jest równy sumie wartości podstawowej 
COp, zależnej od metabolizmu i od temperatury powietrza na termometrze wilgotnym, oraz 
wartości dodatkowej Aco, która jest funkcją temperatury powierzchni skóry organizmu. 

We wzorach wyrażających ciepło 
0 3 7 

100 150 200 250 300 
c i e p t o m e t a b o l i z m u , W / m ^ 

Rys. 3. Dopuszczalna temperatura skóry ciała Tsk przy 
różnych wartościach ciepła metabolizmu M 

Fig. 3. Limiting values of mean skin temperature Tsk as a 
function of metabolic rate M 

wymieniane między ciałem i otocze-
niem występuje temperatura skóry 
ciała człowieka poddanego obciążeniu 
termicznemu. W warunkach komfortu 
cieplnego jej wartość jest zwykle niż-
sza od 34®C i może wzrastać do 
36°C, a w warunkach dyskomfortu 
i bardzo dużego obciążenia cieplnego 
nawet do 37°C. Wysoka wartość tem-
peratury skóry ciała może być syg-
nałem niebezpiecznie wysokiej tem-
peratury wnętrza organizmu. Na ry-
sunku 3 przedstawiony jest wykres 
bezpiecznych wartości temperatur 
skóry ciała, przy których w zasadzie 
nie grożą ciężkie następstwa zdrowot-
ne. Rysunek pochodzi z pracy M. J. 
McPhersona [18], który powołuje się 
na badaczy południowo-afrykańskich: 
C. H. Wyndhama i J. M. Stewarta. 
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Temperatura ciała ludzkiego jest parametrem termoregulacyjnym. W przeciętnych warunkach 
temperatura ciała ustala się na takim poziomie, by straty ciepła przekazywane do otoczenia 
zrównały się z ciepłem metabolizmu. Podanymi wyżej wzorami wyliczono wartości ciepła 
wymienionego z otoczeniem drogą oddychania, konwekcji, promieniowania i parowania potu 
w takiej temperaturze skóry ciała, przy której występuje równowaga cieplna organizmu. W przy-2 
padku przemiany metabolicznej M == 160 W/m graniczna wartość średniej temperatury skóry 
człowieka wynosi Tgg = 35,2°C [18]. Powyżej tej wartości groźba śmierci spowodowanej 
obciążeniem cieplnym jest większa niż 1 : 1 000 000. Wartości temperatur skóry ciała dla M = 160 
W/m" podaje tabela I, Obszerna tablica z wyliczonymi wartościami temperatury skóry ciała 
i strat ciepła znajduje się u autorów niniejszej pracy. Pewien wybór tych wartości podaje tabela 2. 

Tabela 1. Średnie wartości temperatury skóry ciała w stanie równowagi cieplnej organizmu 
Table 1. An average temperature of human body skin 

V [Ti^Tm] 33/33 33/32 33/31 33/30 33/29 33/28 

0,5 38,270 37,478 36,693 35.919 35,151 34,392 

1,0 37,400 36,562 35,731 34,906 34,089 33,612 

2,0 36,730 35,855 34,984 34,118 33,257 33,062 

3,5 36,312 35,411 34,514 33,621 33,04 32.604 

V [T./Tm] 32/32 32/31 32/30 32/29 32/28 32/27 

0,5 37,407 36,621 35,843 35,074 34,313 33,944 

1,0 36,520 35,684 34,861 34,042 35,577 33,342 

2,0 35,837 34,966 34,100 33,390 33,024 32,740 

3,5 35,409 34,512 33,619 33,025 32,571 32,097 

V [Ta/Tm] 3 i / 3 l 31/30 31/29 31/28 31/27 31/26 

0,5 36,547 35,767 34,966 34,232 33,895 33.746 

1,0 35,644 34.817 33,966 33,537 33,288 33,106 

2,0 34,947 34,08 33,370 32,982 32,633 32,310 

3,5 34,510 33,616 33,008 32,521 32,028 31,632 

V [T-JTm] 30/30 30/29 30/28 30/27 30/26 30/25 

0,5 35,693 34,917 34,152 33,846 33,681 33,586 

1.0 34,773 33,950 33,497 33,229 33,027 32,902 

2,0 34,061 33,349 32,938 32,558 32,2 31,945 

3,5 33,614 32,991 32,477 31,959 31,539 31,230 

V [Ta/Tni] 29/29 29/28 29/27 29/26 29/25 29/24 

0,5 34,839 34,071 33,791 33,619 33,511 33,465 

1,0 33,904 33,455 33,167 32,942 32,792 32,734 

2,0 33,328 32,895 32,475 32,084 31,804 31,654 

3,5 32,973 32.430 31,891 31,444 31,109 30,903 
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Tab. 1 cd. 
Tab. 1 cont. 

V [Ta/Tm] 28/28 28/27 28/26 28/25 28/24 28/23 

0,5 33,99 33,733 33,547 33,426 33,372 33,381 

1,0 33,409 33,098 32,847 32,668 32,602 32,618 

2,0 32,845 32,391 31,970 31,66 31,477 31,448 

3,5 32,382 31,822 31,351 30,986 30,474 30,66 

Taebla 2. Wybrane wartości strat ciepła 
Table 2. Some values of heat loss 

V co Tsk C R E 

1 2 3 4 5 6 7 

33/33 0,5 1,0 38,720 22,963 16,884 116,125 

5028,40 1,0 1,0 37,400 23,843 12,396 119,781 

4,0025 2,0 1,0 36,730 24,419 8,977 122,606 

1,0 3,5 1.0 36,312 24,698 6,864 124,354 

33/31 0,5 1,0 36,693 16,098 11,839 125,739 

4338,8 1.0 1,0 35,731 14,799 7,694 131,128 

6,3919 2,0 1,0 34,984 12,989 4,775 135,847 

1,0 3,5 1,0 34,514 11,297 1,140 139,155 

33/29 0,5 1,0 35,151 9,372 6,891 135,140 

3699,73 1,0 1,0 34,089 5,895 3,065 142,458 

8,591 2.0 0,920571 33,257 1,685 0,618 149,106 

0,8879 3,5 0,917395 33,04 0,300 0,0830 151,017 

30/30 0,5 1,0 35,693 24,804 18,240 109,726 

4241,68 1,0 1,0 34,773 25,864 13,447 113,439 

7,2840 2,0 1.0 34,061 26,587 9,773 116,365 

1.0 3.5 1,0 33,614 26,966 7,494 118,248 

30/28 0,5 1,0 34,152 18,091 13,302 119,219 

3626,37 1,0 0,90978 33,497 18,950 9,872 121,73! 

9,3965 2,0 0,843479 32,938 19,234 7,071 124,238 

0,8228 3,5 0,823069 32,477 •18,483 5,136 127,039 

30/26 0,5 0,812245 33,68 i !6,039 11,793 120,916 

3055,70 1,0 0,720887 33,027 16,403 8,528 123,719 

i 1,3451 2,0 0,6926 32,2 14,403 5,295 129,04! 

0,6926 3,5 0,6926 3 i ,539 11,487 3,190 134,008 
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Tab. 2 cd. 
Tab. 2 cont. 

1 2 3 4 5 6 7 

28/28 0,5 1,0 33,99 26,100 19,191 105,456 

3778,69 1,0 0,896519 33,409 29,310 15,239 106,152 

9,2455 2,0 0,836777 32,845 31,718 11,661 107,370 

0,8228 3,5 0,822899 32,382 32,697 9,087 108,981 

28/26 0,5 0,787556 33.547 24,170 17,771 106,898 

3208,2 1,0 0.7067075 32,847 26,265 13,655 108,847 

Jl,!952 2,0 0,6926 31,970 25,990 9,555 113,235 

0,6926 3,5 0,6926 31,351 25,004 6,949 116,868 

28/24 0,5 0,630844 33,372 23,407 17,211 106,385 

2678,3 1,0 0,5624 32,602 24,935 12,966 109,123 

12,9968 2,0 0,5624 31 AU 22,763 8,368 115,834 

0,5624 3,5 0,5624 30,747 20,497 5,696 120,7^9 

W tabeli tej w pierwszej kolumnie podane są kolejno: temperatury na termometrze suchym i wilgotnym [°C 
prężność pary wodnej w powietrzu [Pa], ciepło wymieniane drogą oddychania [W/m^]. wartość podstawowa stopnia 
zawilgocenia skóry ciała cop. Wielkos'ci w następnych kolumnach to: s'rednia prędkos'ć powietrza [m/s], stopień 
zawilgocenia skóry ciała oraz kolejno ciepło wymieniane drogą: konwekcji, promieniowania i parowania potu, 
[W/m̂ ^ 

3. Modele i wskaźniki komfortu ciepła 

Katatermometr i zdolność chłodnicza otoczenia (kata coołing power). 
Katatermometr Hilla jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru natężenia chłodzenia 

organizmu człowieka w danym otoczeniu. Przyrząd ten w przybliżony sposób modeluje 
proces wymiany ciepła między organizmem ludzkim a otoczeniem. Katatermometr jest 
termometrem alkołiolowym z oznaczonymi temperaturami 35 i 38°C. Średnia wartość tych 
temperatur wynosi 36,5°C. Twórca katatermometru uważał, że wartość ta jest równa 
normalnej temperaturze wewnętrznej ciała ludzkiego. Obniżanie temperatury następuje przede 
wszystkim na skutek wymiany ciepła przez konwekcję, promieniowanie oraz przewodnictwo 
cieplne. W celu uwzględnienia ochłodzenia spowodowanego parowaniem potu zbiorniczek 
z alkoholem owija się zwilżonym w wodzie i dokładnie wyciśniętym muślinem. Ilość ciepła 
oddawana przez katatermometr do otoczenia podczas opadania alkoholu w granicach skali 
dla danego przyrządu jest wielkością stałą. Ta ilość ciepła, odprowadzona z 1 cm^ zbiorniczka 
z alkoholem, nazywa się stałą katatermometru. Jej wartość, wyznaczona przez wzorcowanie 
przyrządu, wynosi około 400 do 500 mcal/(cm^s). Natężenie chłodzenia K wyrażone 
w katastopniach, czyli w mcal/(cm^s), oblicza się dzieląc stałą katatermometru F przez 
czas opadania alkoholu: 

K = mca!/(cm s)] (14) 
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Natężenie chłodzenia wyznaczone przez pomiar katatermometrem o suchym zbiorniczku 
2 

Z alkoholem wyraża się w katastopniach, czyli w mcal/(cm s). L. Hill [3, 13, 29] podał 
związki zachodzące między natężeniem chłodzenia K^, podanym w katastopniach oraz 
prędkością v powietrza i jego temperaturą T na termometrze suchym i mokrym. Katatermometr 
nie jest doskonałym fizycznym modelem wymiany ciepła między organizmem ludzkim 
a otoczeniem. Przyrząd ten ma znikomą masę i nie uwzględnia pojemności cieplnej 
organizmu. 

2 2 W celu przeliczenia intensywności chłodzenia wyrażonej w mcal/(cm s) na W/m^ liczbę 
2 2 katastopni należy pomnożyć przez stałą 41,868 (W/m )/(mcal/cm s). Podane wyżej WZ017 

wyrażone są, ze względu na panującą u nas tradycję, w katastopniach (tj. w mcal/cm s). 
2 

W celu przeliczenia ich na jednostki układu SI (tj. na W/m ) współczynniki występujące 
w tych równaniach należy pomnożyć przez podaną stałą. 

W górnictwie złota Republiki Południowej Afryki intensywność chłodzenia ciała 
ludzkiego w środowisku pracy mierzono za pomocą katatermometru (kata cooling power). 
Obecnie w zasadzie zrezygnowano z korzystania z wyników pomiarów wykonanych 
za pomocą tego przyrządu, stosując wzory empiryczne D. Mitchella i A. Whilliera 

19], które, podobnie jak formuła W. S. Weeksa [30], mają składniki zależne od 
różnicy temperatur i od różnicy prężności pary wodnej. Jednak w pracy tej zakłada 
się, że temperatura skóry ciała jest stała. Przyjmuje się także pełne zawilgocenie 
powierzchni ciała. 

Amerykańska temperatura efektywna ATE jest to liczba równa temperaturze nieru-
chomego i nasyconego wilgocią powietrza o takiej samej zdolności chłodzącej organizm 
ludzki jaką ma powietrze o zadanej temperaturze T^ wilgotności względnej (p 
oraz przy prędkości przepływu v [m/s]. Na podstawie dużej liczby doświadczefi C. P. 
Yaglou i F. C. Houghten [12] określili wartości temperatur efektywnych. Badane osoby 
przechodziły najpierw w jednym, a następnie w drugim kierunku między dwoma po-
mieszczeniami o różnej wilgotności powietrza dopóty, dopóki nie uznały temperatur 
w obu pomieszczeniach za równe sobie. Wyniki badań ujęte zostały w nomogram, 
którego fragment odpowiadający wysokim temperaturom powietrza przedstawia rysunek 4. 
Na lewej pionowej skali naniesione zostały wskazania termometru suchego, na prawej 
zaś wartości temperatury wilgotnej. Poszczególne linie pęku odnoszą się do stałej prędkości 
powietrza. Linie przecinające pęk odpowiadają takim samym wartościom temperatury 
efektywnej. Ze wzrostem wilgotności powietrza temperatura efektywna zwiększa się, 
czyli przy niskich temperaturach odczucie chłodu zmniejsza się, a przy wysokich odczucie 
ciepła narasta. Można to wyjaśnić tym, że chociaż ze wzrostem wilgotności powietrza 
rośnie strata ciepła przez przewodzenie, to jest ona z nadmiarem skompensowana niższą 
stratą ciepła odprowadzonego drogą odparowania, które w powietrzu nieruchomym, o umiar-
kowanej lub wysokiej temperaturze odgrywa istotną roię. Temperaturę efektywną panującą 
w danym środowisku można wyznaczyć jedynie pośrednio, przez pomiar temperatur na 
termometrze suchym i na termometrze wilgotnym oraz prędkości powietrza i naniesienie 
tych wartości na nomogram. Nomogram nie uwzględnia wpływu ciepła wymienionego 
przez organizm drogą promieniowania. Przygotowane zostały nomogramy ATE dla ludzi 
ubranych w szorty lub kombinezony, a także opracowano poprawki, które pozwalają 
uwzględnić wpływ promieniowania. Przydatność temperatury efektywnej jako uniwersalnego 

220 Sekcja II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

fsj cn 
L . . I 

Temperatura termometru suchego / C 
LU 

l . . . . i . . . I 

Ui un O 
J 

un o NJ LL 
U l CD 

T LU LH 
'I '"' I 

Temperatura termometru wilgotnego / C 

Rys. 4. Amerykańska temperatura efektywna (ATE), fragment odpowiadający wysokim temperaturom 
powietrza dla ludzi w hełmie, butach i lekkich szortach 

Fig. 4. American effective temperature chard for lightly clothed 

miernika komfortu spotkała się z krytyczną oceną. Jeden z zarzutów stwierdza, że 
niesłusznie wybrano powietrze nasycone wilgocią jako układ porównawczy, gdyż samo-
poczucie człowieka w powietrzu nasyconym wilgocią nigdy nie jest dobre. Także wpływ 
wilgotności względnej na odbiór ciepła przez otoczenie jest znacznie mniejszy niżby 
to wynikało z nomogramu temperatur efektywnych. Na podstawie analizy amerykańskiej 
temperatury efektywnej R. Bidlot i P. Ledent [12] sugerują, że wpływ na jej wartość 
mają przede wszystkim temperatura i wilgotność powietrza. Udział temperatury wilgotnej 
w kształtowaniu warunków klimatycznych mierzonych za pomocą jednostki wyrażonej 
w °C określono na 0,8, zaś udział temperatury suchej na 0,2. Podobny wykres stosowany 
jest w górnictwie Republiki Federalnej Niemiec (rys. 5). 

W Stanach Zjednoczonych szerokie zastosowanie znalazł wskaźnik WBGT (Wet Bulb 
Globe Temperature), wprowadzony przez C. P. Yaglou i C. D. Minarda [12] w 1957 r. 
Wskaźnik ten oparty jest na pomiarze temperatury poczernionego termometru kulistego oraz 
temperatury wilgotnej za pomocą teiTnometru wilgotnego bez podmuchu (czyli psychrometru 
Augusta, a nie powszechnie stosowanego psychroaspiratora Assmana) oraz temperatury 
poczernionego termometru kulistego. Dla pomieszczeń zamkniętych wskaźnik WBGT oblicza 
się ze wzoru: 

WBGT = 0,7 Tmn + 0,3 Tg (15) 
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gdzie: 
T mn temperatura wilgotna naturalna, czyli temperatura na termometrze wilgotnym 

bez wymuszonego przepływu powietrza [°C 
— temperatura poczernionej kuli [°C T g 
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Rys. 5. Nomogram do wyznaczania temperatury efektywnej stosowany w górnictwie niemieckim, dołączony 
do zarządzenia Ministra Pracy i Spraw Socjalnych RFN z dnia 9 czerwca 1983 r. 
Fig. 5. Effective temperature chard used in mining of German Federation Republic 

Przy wykonywaniu pomiaru w pomieszczeniu znajdującym się w kontakcie z otwartą 
przestrzenią, w której występuje promieniowanie, dodatkowo wykonuje się pomiar temperatury 
suchej Ta. Wartość wskaźnika oblicza się jako średnią ważoną: 

WBGT = 0,7 Tn,n + 0,2 Tg + 0,1 Ta (16) 

Od 1972 r. na podstawie sugestii amerykańskiego Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa 
Pracy i Zdrowia (National Institute of Occupational Safety and Health) WBGT jest stosowany 
jako wskaźnik charakteryzujący obciążenie cieplne środowiska. W. Turkiewicz [27] przed-
stawił sugestie dotyczące stosowania wskaźnika WGBT w polskim górnictwie rud miedzi, 
a zespół pracowników Głównego Instytutu Górnictwa określał korelacje między dokładną 
i przybliżoną wartością współczynnika WBGT [4], w celu zbadania możliwości zastąpienia 
nieporęcznych w warunkach kopalnianych termometru kulistego i termometru wilgotnego 
naturalnego (psychrometru bez podmuchu) przyrządami będącymi na wyposażeniu kopal-
nianych służb wentylacyjnych [24 
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Belgijską temperaturę efektywną zdefiniowano za pomocą zależności: 

BTE = 0,9 T ^ + 0,1 Ta [°C] (17) 

przy czym graniczna wartość BTE, przy której obowiązuje jeszcze wzór (17), nie może 
być wyższa od 36°C. R. Bidlot uznał [13], że praca jest możliwa, gdy zachodzi 

BTE = 0,9 Tm + 0,1 Ta, < 34 [°C] (18) 

Przy belgijskiej temperaturze efektywnej przekraczającej 34°C praca staje się niebezpieczna 
dla zdrowia, a po osiągnięciu BTE = 35°C wręcz niemożliwa. W latacłi czterdziestych 
w górnictwie belgijskim przyjęto graniczną wartość BTE = 3 P C . Wartość niższa od 34°C 
wiąże się z ogólnie trudnymi warunkami panującymi w podziemiach kopalń. Wzór (18) 
nie uwzględnia prędkości ruchu powietrza. Metoda oceny cieplnych warunków pracy 
opracowana w Belgii została zastosowana w Afryce Południowej oraz w Holandii. 

W górnictwie francuskim obowiązuje następujący wzór szacujący warunki klimatyczne: 

TR = 0,7 Tm + 0,3 Ta - V [°C] (19) 

gdzie: 
TR — francuska temperatura wypadkowa [°C 

Norma uznaje warunki pracy za zadowalające przy TR < 28°C. Praca w warunkach 
28 < TR < 34 jest uznana za szkodliwą, a po przekroczeniu 34'^C za niebezpieczną dla zdrowia. 

Spełnienie równania komfortu cieplnego Fangera jest warunkiem zadowalającego komfortu 
w miejscu pracy. Parametrami zmiennymi są wartości argumentów mikroklimatu powietrza, 
ciepło przemian metabolicznych, rodzaj odzieży. W celu ułatwienia stosowania wyników 
tych badań P. O. Fanger przygotował namogramy dla trzech wydatków energetycznych 
odpowiadających pracy lekkiej, o średnim natężeniu wysiłku oraz pracy ciężkiej [12, 9, 10 . 

Przewidywana ilość wydzielania potu podczas czterogodzinnego ciężkiego wysiłku (Pre-
dicted Four Hour Sweat Rate index P4SR) została wprowadzona przez B. McArdle w 1947 r. 
na podstawie eksperymentów przeprowadzonych na młodych, zdrowych, aklimatyzowanych 
mężczyznach [12]. Wskaźnik uwzględnia wpływ temperatury, wilgotności, prędkości prze-
pływu powietrza, temperatury promieniowania, produkcji ciepła metaboHzmu i sporządzony 
został dla dwóch rodzajów ubiorów (krótkie spodnie lub kombinezon). Empiryczny nomogram 
wynikający z tych eksperymentów dał podstawy do opracowania indeksu P4SR. Poprawki 
korekcyjne dotyczą ubioru oraz metabolizmu. Procedura określenia wartości wskaźnika jest 
skomplikowana, lecz liczba doświadczeń wskazuje na akuratność metody. Bezpieczna granica 
próby P4SR dla zdrowego i młodego aklimatyzowanego mężczyzny wynosi 4,5 1. Na 
podstawie omawianego wskaźnika można określić czas pracy i odpoczynku, a także ocenić 
wartości pożądanych parametrów khmatycznych środowiska. W przypadku wydzielania 
znacznych ilości potu może następować naruszenie gospodarki wodno-mineralnej organizmu. 
Wraz z wydzieleniem I litra wody organizm traci 2,5—3 g soli NaCl. W związku z tym 
napoje zużywane przez pracujących w warunkach dużego obciążenia cieplnego winny 
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zapewnić uzupełnienie zawartości brakujących składników. Zmniejsza to deficyt wody 
i poprawia zdolność do pracy. Jednak przedziały stężeń wskazane przez medycynę nie 
mogą być przekraczane. 

Wskaźnik obciążenia cieplnego (Heat Stress Index HSI) został wprowadzony przez H. S. 
Beidinga i T. F. Hatcłia w 1955 r. w oparciu o fizyczną analizę procesu wymiany ciepła [12, 
14, 18]. Wyznaczane były wartości strat ciepła przez parowanie dla utrzymania bilansu ciepła 
E oraz maksymalnej ilości ciepła odprowadzanego przez odparowanie potu z całkowicie wilgotnej 
skóry Em. Stosunek E/E^ daje przybliżoną wartość wskaźnika odpowiadającego zawilgoceniu 
skóry co. Przyjęto pewne uproszczenia do obliczeń, wprowadzone zostały też korekty uwzględ-
niające rodzaj odzieży. Sporządzony nomogram umożliwia obliczenie maksymalnego czasu pracy. 
Granice bezpieczeństwa w tym przypadku są podane w postaci kombinacji wartości wskaźnika 
niższej od 1 i odparowania mniejszego od 1 1/godz. Metody P4SR oraz HSI mogą być wyko-
rzystywane do określenia strategii postępowania przy ocenie środowisk cieplnych [8 . 

4. Stwierdzenia końcowe i wnioski 

W pracy omówiono te metody oceny warunków klimatycznych w środowiskach pracy, które 
znalazły szersze zastosowanie w górnictwie. W związku ze znaczeniem cieplnych warunków 
pracy w wielu dziedzinach życia istnieje bogate piśmiennictwo fachowe, normy i przepisy. 
W niektórych krajach prawne zagadnienia komfortu cieplnego są w dużym stopniu zunifikowane 
i obowiązują w podobnej postaci w całym przemyśle i w obiektach komunalnych. 

Ze względu na swoją istotę i specyfikę warunki pracy w kopalniach stanowią wyjątkową 
i samodzielną płaszczyznę badań i rozwiązań, co wynika z nienaturalności i uciążliwości 
środowiska w porównaniu z warunkami panującymi na powierzchni [31]. Jednak ze względu 
na rozległość kopalni jako miejsca pracy oraz na czynniki ekonomiczne i techniczne 
możliwe jest zapewnienie górnikom warunków pracy jedynie na poziomie minimum wymagań. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r., Dziennik 
Ustaw nr 67 roz. 4, § 270 stanowi, że należy ograniczyć czas pracy w przodku, jeśli 
temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa od 28°C, a nie przekracza 
33°C lub gdy natężenie chłodzenia jest mniejsze od 11 katastopni wilgotnych. W razie 
przekroczenia temperatury 33°C dozwolona jest tylko akcja ratownicza. 

Niektóre metody analizy cieplnych warunków pracy nie są ze sobą spójne. Na przykład 
w pracach [18] i [26] prowadzi się bilans cieplny ciała człowieka wykonującego pracę 
w środowisku o określonych parametrach. Jednak w monografii [18] przyjmuje się, że 
temperatura skóry ciała dostosowuje się do metabolizmu i do warunków wymiany ciepła. 
Natomiast w pracy [26] zakłada się, że wielkość ta jest stała i równa Tsk = 35°C. Różnice 
założeń są przyczyną rozbieżności uzyskanych wyników. Według pracy [26] należy akcep-
tować niektóre warunki klimatyczne przy wysokiej temperaturze, dużej wilgotności i małej 
prędkości przepływu powietrza (tablice podane w [26]). Wyniki obliczeń prowadzone metodą 
opisaną w pracy [18] wykluczają możliwość uznania tych warunków za zadowalające. 

Porównując warunki panujące w środowiskach o granicznych wartościach temperatur 28 
i 33®C z tymi, które wynikają z analizowanych temperatur efektywnych, wskaźnika WBGT, 
temperatur francuskiej i belgijskiej, metodyki stosowanej w kopalniach złota Republiki Połu-
dniowej Afryki (kata cooling power) oraz sposobu proponowanego wyżej w punkcie 2 tej pracy 
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należy stwierdzić, że polskie przepisy stawiają bardziej rygorystyczne wymagania niż inne normy, 
co dotyczy przede wszystkim warunków o umiarkowanej temperaturze, wilgotności i prędkości 
przepływu. Jednak polski przepis dopuszcza pracę, co prawda w skróconym okresie, przy wysokicti 
temperaturach, bardzo dużych wilgotnościach powietrza i niewielkich prędkościach przepływu 
powietrza, zaś metoda omówiona w [18], a także niektóre inne normy ją wykluczają. Przy 
gęstości strumienia metabolizmu M = 160 W/m ograniczenia te ilustruje tabela 1. Dla wyższej 
wartości metabolizmu ich zakres może być nieco inny. 

Normy cieplnych warunków pracy w polskich kopalniach mogą być opracowane na 
podstawie międzynarodowej normy dotyczącej wskaźnika WBGT, przyjętej i opublikowanej 
przez Polski Komitet Normalizacji, lub w oparciu o temperaturę efektywną, w wersji 
przyjętej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub w Niemczech. Przepisy powinny 
charakteryzować się większą precyzją i rozstrzygnąć wiele zagadnień bardziej szczegółowo 
niż dotychczasowe uregulowania. Na przykład konieczne jest ustalenie: 

— jak długo w czasie roboczej zmiany powinien przebywać pracownik w danych 
warunkach, by nabywał prawo do skróconej dniówki, 

— jakie warunki cieplne są dopuszczalne w kabinie operatora oraz w wyrobisku 
w przypadku „klimatyzacji stanowiskowej", 

— jakie warunki cieplne są dozwolone na drodze zużytego powietrza za wyparną 
chłodnią wody, 

— jak należy wykonać pomiar parametrów charakteryzujących cieplne warunki pracy, 
w celu sprawdzenia zgodności tych warunków z przepisami. 

Niniejsze opracowanie stanowi skróconą wersję analizy warunków klimatycznych w świet-
le badań nad wymianą ciepła między ciałem pracownika a otoczeniem, wykonane przy 
założeniu umiarkowanego obciążenia ciepłem przemian metabolicznych M = 160 W/m''. 

Przekazano 10 stycznia 1997 r. 
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Estimation of climatic conditions in working 

Abstract 
The paper discuss a physiological reaction of miners to climatic conditions in working. 

The balance of heat in human body is considered. The four primary modes of heat transfer 
from human body, namely evaporative, convective, radiative and respiratory exchange are 
taking into consideration. It was mentioned that there is necessity to change the ventilation 
standards in Polish mines. 
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Urządzenia GFW do klimatyzacji kopalń* 

Słowa kluczowe 
Klimatyzacja kopalń-sposoby klimatyzacji-chłodziarki-agregaty lodowe-chłodnice powie-

trza 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono informacje dotyczące urządzeń do klimatyzacji produkowanych 

w firmie Gesellsachft fur Warmetechnik GFW, Hamminkeln-Brunen. Są to: 
— chłodziarka powietrza DV 290, 
— wyparna chłodnica wody RK 450, 
— agregat chłodzący wodę KM 3000, 
— chłodnica powietrza GK 250, 
— agregat lodowy EWK 350. 

1. Wstęp 

Proces klimatyzacji kopalni przechodzi zasadniczo przez trzy stadia. W pierwszym 
stadium klimatyzacji stosuje się niestacjonarne chłodziarki bezpośredniego działania (chło-
dzące freonem). Chłodziarki te znajdują się najczęściej w przodku wyrobisk korytarzowych 
lub przed wlotem powietrza do wyrobisk ścianowych. Ciepło odprowadzane jest wodą 
bezpośrednio do ścieku w wyrobisku lub za pośrednictwem wyparnych chłodnic wody do 
prądu zużytego powietrza. W pierwszym stadium klimatyzacji zapotrzebowanie na moc 
chłodniczą w kopalni na ogół nie przekracza 2 MW. 

W przypadku gdy poza przodkiem występuje więcej miejsc, w których przekroczone 
są dopuszczalne temperatury powietrza, stosuje się stacjonarne agregaty pośredniego działania 
(chłodzące wodą) o stosunkowo dużej mocy jednostkowej w układzie zdecentralizowanym. 
Moc chłodnicza poszczególnych agregatów rozdzielana jest przez instalowanie chłodnic 
powietrza w miejscach, gdzie warunki tego wymagają. Ciepło z wyrobisk odprowadzone 
jest wodą za pośrednictwem zespołu wyparnych chłodnic wody do prądu zużytego powietrza 
lub za pośrednictwem płytowych wymienników ciepła do komory pomp. Zapotrzebowanie 
na moc chłodniczą w drugim stadium klimatyzacji wynosi od 2 MW do 6 MW. 

* Artykuł promocyjny 
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Jeśli zapotrzebowanie na moc chłodniczą przekracza 6 MW, kopalnia wkracza w trzecie 
stadium klimatyzacji, tj. w klimatyzację centralną. Jest to połączenie agregatów, pracujących 
dotychczas w układzie zdecentralizowanym, w jeden system, który za pomocą sieci 
rurociągów izolowanych dostarcza zimną wodę do urządzeń chłodzących powietrze w całej 
kopalni. Ciepło z wyrobisk odprowadzane jest wodą do rurowego wymiennika lub trój-
komorowego podajnika rurowego. Stąd rurociągiem szybowym za pośrednictwem powierz-
chniowych chłodnic wody ciepło oddawane jest do powietrza atmosferycznego. 

W aspekcie wyżej wymienionych stadiów podana zostanie informacja dotycząca urządzeń 
do klimatyzacji, produkowanych w firmie Gesellschaft fur W^metechnik (Hamminkeln-Briinen). 

1, Pierwsze stadium — klimatyzacja indywidualna 

W pierwszym stadium klimatyzacji kopalni stosuje się niestacjonarne urządzenia chłod-
nicze, których moc jednostkowa nie przekiacza 300 kW. Są to dwuczęściowe agregaty 
chłodzące powietrze bezpośrednio freonem. Urządzenia te podwieszane są najczęściej na 
szynie kolejki i przemieszczane wraz z postępem wyrobiska. 

Chłodziarkę stanowią dwa agregaty, tj. zespół maszynowy wraz ze skraplaczem oraz 
parowacz bezpośredniego działania. Do zamknięcia obiegu freonu łączącego te dwa agregaty 
stosuje się opancerzone przewody giętkie. 

Dostające się do parownika chłodziarki ciepło z wyrobiska zostaje przez sprężarkę podniesione 
do wyższego poziomu temperaturowego i przez strumień wody chłodzącej odprowadzone jest 
ze skraplacza bezpośrednio do ścieku w wyrobisku, czasami do agregatu chłodzącego wodę lub 
za pośrednictwem wypamej chłodnicy wody do prądu zużytego powietrza. Schemat przepływowy 
takiego sposobu chłodzenia powietrza przedstawia rysunek 1. 

Jeżeli w kopalni znajdują się wyrobiska, które na drodze do przodka wymagają w wielu 
miejscach chłodzenia powietrza, rezygnuje się z maszyn chłodzących bezpośrednio freonem na 
rzecz stacjonarnych agregatów chłodzących wodę dostarczaną najczęściej do chłodnic powietrza. 

Kopalnia wkracza w drugie stadium klimatyzacji, tj. klimatyzację zdecentralizowaną. 

2. Drugie stadium — klimatyzacja zdecentralizowana 

Dla wytworzenia większej mocy chłodniczej stosuje się jeden lub niekiedy dwa stacjonarne 
agregaty chłodzące wodę, która izolowanymi rurociągami przesyłana jest do urządzeń chłodzących 
powietrze, przemieszczanych wraz z postępem wyrobisk. W przypadku wyrobisk przygotowaw-
czych zimna woda dostarczana jest do chłodnic znajdujących się w wyrobiskach korytarzowych, 
natomiast w przypadku wyrobisk eksploatacyjnych woda chłodzi skraplacze agregatów wytwa-
rzających lód, który przesyłany jest gumowymi wężami do chłodnic umocowanych na sekcjach 
obudowy w wyrobisku ścianowym. Skraplacze agregatów chłodzone są wodą pochodzącą z zespołu 
chłodnic wyparnych, umieszczonych w prądach zużytego powietrza (rys. 2.) 

Jeżeli powietrze w zużytym prądzie jest bardzo wilgotne, skraplacze chłodzi się wodą 
pochodzącą z płytowego wymiennika ciepła. Wymiennik ten równocześnie oddziela obieg 
wody z wyrobisk od obiegu uzdatnionej wody bezpośrednio chłodzącej skraplacz. W ten 
sposób zabezpieczone są wewnętrzne ścianki miedzianych rurek skraplacza przed odkładaniem 
się kamienia oraz agresywnym działaniem wody kopalnianej. 
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O ŝł 

I 
6 o 

w 
Ul o 

o •2 o 
o; 

I 

« łsj 
o; m 

II Uu. r-4 

ct 

a, 
^ 
O Ur 

• « • « u c •o o o O 
CJ u CJ D NJ td 
N 
w •a 

B 
o Urn o O 

a 
> > OJ a 

U 
^ ^ ^ 

? O O. "o 
O O 

cg 
• * * NJ O •O ON O 
O > 

o O 
1> 
E 1) 

N o u O. co 
Cd » 

£ 
o tli 

• 

co 
o: 

Sekcja II 229 



Underground Exploitation School '97 

u 
c ' ̂  c/3 o ^ 
2 .s rt ^ 
® o 

-§ s 
>> O 
' S C3 ^ • a I c 
N •O O 
O 
(U 

> ^ 

tn 
W) 
"o O CJ 

00 bO I (N tu 
>v Ck;: 

230 Sekcja II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

2.1. S p o s ó b k l i m a t y z a c j i z p ł y t o w y m w y m i e n n i k i e m c i e p ł a P W C 

Dwa agregaty chłodzące wodę K M 1600 wraz z płytowymi wymiennikami ciepła PWC 
umiejscowione są w sąsiedztwie podszybia szyby SI. Natomiast cliłodnice powietrza GK 250 
oraz agregat lodowy EWK 350 znajdują się w rejonach roboczych. Transport ciepła z rejonów 
roboczych na powierzchnię kopalni realizowany jest za pomocą trzech odrębnych obiegów 
wodnych. Rysunek 3 przedstawia schemat przepływowy takiego sposobu klimatyzacji. 
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Rys. 3. Schemat klimatyzacji wyrobisk eksploatacyjnych 
Fig. 3. Scheme of mining workings climatisation 
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Strumień wody powracający z urządzeń chłodniczych rejonów roboczych wpływa przy 
temperaturze około 27°C do pierwszego parowacza agregatu KM 1600, gdzie ulega ochłodzeniu 
do temperatury 13°C. Następnie strumień ten kierowany jest do parowacza drugiego agregatu, 
gdzie uzyskuje temperaturę 3°C. Schłodzona do tej wartości woda izolowanym rurociągiem 
z powrotem kierowana jest do chłodnic wodnych GK 250 oraz do agregatu lodowego EWK 350 
umieszczonych w rejonach roboczych (obieg 1). Natomiast ciepło, które wraz z wodą dostarczane 
jest do parowaczy agregatów KM 1600, zostaje przez sprężarki podniesione do wyższego poziomu 
temperaturowego (45°C) i przez strumień wody chłodzącej odprowadzane jest ze skraplaczy 
tych agregatów do płytowych wymienników ciepła (rys. 4), znajdujących się w sąsiedztwie 

Widok ogólny 

TypC 

f 

o 

O o O -

e 

d u T 

TypH 

jk 

4 • • 

UŹecnJ -

Sposób pracy 

Rys. 4. Płytowy wymiennik ciepła 
Fig. 4. Platę heat exxłianger 
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agregatu. W wymiennikach woda ulega ochłodzeniu do temperatury około 36^C i kierowana 
jest z powrotem do skraplaczy agregatów KM 1600 (obieg 2). 

Ciepło z wymiennika płytowego przenoszone jest strumieniem wody do komory pomp, 
skąd transportowane jest na powierzchnię (obieg 3). 

Jeżeli w obszarze kopalni istnieje więcej rejonów z tzw. klimatyzacją zdecentralizowaną, 
rezygnuje się z zespołów wyparnych chłodnic wody lub płytowych wymienników ciepła 
na rzecz wysoko-niskociśnieniowego wymiennika rurowego lub trójkomorowego podajnika 
rurowego. Urządzenie to łączy rurociągami decentralnie pracujące agregaty chłodzące wodę 
w jeden system centralnej klimatyzacji kopalni. 

3. Trzecie stadium — klimatyzacja scentralizowana 

Jeśli zapotrzebowanie na moc chłodniczą w kopalni przekracza wartość 6 MW, 
korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie klimatyzacji centralnej. Jest to połączenie 
dwóch lub więcej urządzeń chłodniczych usytuowanych na powierzchni, pod ziemią 
względnie na powierzchni oraz pod ziemią, chłodzących wodę, która za pomocą sieci 
izolowanych rurociągów przesyłana jest do urządzeń chłodzących powietrze w rejonach 
roboczych. 

3.1. S p o s ó b k l i m a t y z a c j i z t r ó j k o m o r o w y m p o d a j n i k i e m r u r o w y m 

Z dotychczas stosowanych systemów klimatyzacji sposób z zastosowaniem trójkomoro-
wego podajnika rurowego wykazuje najwyższą sprawność. 

Urządzenia stosowane w tym sposobie klimatyzacji to: 
— agregaty chłodzące wodę KM 2000, na dole kopalni, 
— chłodnice wody chłodzące skraplacze agregatów, na powierzchni kopalni, 
— urządzenia obiegu wysokiego ciśnienia wody, w szybie, 
— trójkomorowy podajnik rurowy, na dole kopalni, 
— urządzenie obiegu niskiego ciśnienia wody, na dole kopalni, 
— urządzenia chłodzące powietrze GK 250 oraz EWK 350, w wyrobiskach, 
— pompy obiegu wysokiego i niskiego ciśnienia wody. 
Charakterystyczne dla tego rodzaju klimatyzacji jest to, że woda chłodząca jest zarówno 

chłodziwem, jak i nośnikiem zimna. Ochłodzona na powierzchni woda jest doprowadzona 
rurociągiem szybowym, bez pośrednictwa wymiennków cieplnych, wprost do skraplaczy 
agregatów KM 2000. 

Tego rodzaju transport wody — a wraz z nią zimna — podwyższa zdolność chłodniczą 
systemu klimatyzacji, wymaga to jednak zastosowania trójkomorowego podajnika rurowego. 

Zasada działania podajnika* w odniesieniu do jednej z komór przedstawiona została na 
rysunku 5. 

Krok O — wszystkie zawory zamknięte. Pozycja neutralna. 

* O. Christian — Zastosowanie trójkomorowego podajnika rurowego w górnictwie. Referat na Sympozjum 
„Technika klimatyzacji i wentylacji oraz je j zastosowanie dla potrzeb konsorcjum", Siemianowice Śląskie, marzec 
1995. 
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Krok o 

Kroki 

Krok 2 

(rok 3 

Krok 4 

Krok 5 

Rys. 5. Zasada działania trój komorowego podajnika rurowego 
Fig. 5. Functioning scheme of 3-rooms tube feeder 
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Kiok 1 — na skutek otwarcia zaworów głównych 2 i 4 następuje napełnienie wodą 
ciepłą pod niskim ciśnieniem, a zimna woda pod niskim ciśnieniem tłoczona jest do 
skraplaczy agregatów KM 2000. 

Kj-ok 2 — główne zawory 2 i 4 zostały zamknięte. Na skutek otwarcia zaworu 
ciśnieniowego wyrównawczego 6 w komorze powstaje wysokie ciśnienie. 

Krok 3 — po otwarciu zaworów głównych 1 i 3 komora napełniana jest zimną wodą 
pod wysokim ciśnieniem, a ciepła woda pod wysokim ciśnieniem tłoczona jest równocześnie 
do chłodnic wody znajdujących się na powierzchni kopalni. 

Krok 4 — po zamknięciu zaworów głównych 1 i 3 oraz otwarciu zaworu ciśnieniowego 
wyrównawczego 5 w komorze powstaje niskie ciśnienie. 

Krok 5 — krok 5 odpowiada sytuacji przedstawionej w kroku 1. 
Na skutek odpowiedniego sterowania zaworami wszystkich trzech komór podajnika 

w tym sposobie klimatyzacji uzyskuje się nieprzerwany proces wymiany wody i ciepła. 
Rysunek 6 przedstawia schemat przepływowy takiego sposobu klimatyzacji. Powracający 

z urządzeń chłodniczych rejonów roboczych strumień wody wpływa przy temperaturze 
około 26°C do parowaczy agregatów KM 2000. Po oziębieniu wody do temperatury 3°C 
strumień ten kierowany jest rurociągami izolowanymi z powrotem do chłodnic powietrza 
GK 250 oraz agregatów lodowych EWK 350, znajdujących się w rejonach roboczych. 

Ciepło, które wraz z wodą dostarczane jest do parowaczy agregatów KM 2000, zostaje przez 
sprężarki podniesione do wyższego poziomu temperaturowego i przez strumień wody chłodzącej 
kierowane jest ze skraplaczy tych urządzeń do jednej z komór podajnika rurowego, skąd następnie 
w rurociągu szybowym wypierane jest do chłodnic wody znajdujących się na powierzchni kopalni. 
Tutaj ciepło to zostaje bezpośrednio odprowadzone db powietrza atmosferycznego. Ochłodzony 
w ten sposób strumień wody trafia z powrotem do jednej z komór podajnika rurowego. 

4. Urządzenia chłodnicze produkowane w GFW 

W odniesieniu do omawianych sposobów khmatyzacji charakterystyka techniczna pre-
zentowanych tam urządzeń chłodniczych przedstawia się następująco: 

4.1. C h ł o d z i a r k a p o w i e t r z a D V 2 9 0 

Chłodziarkę powietrza stanowią dwa agregaty: 
— zespół maszynowy ze skraplaczem, 
— parownik bezpośredniego działania. 
Zespół maszynowy ze skraplaczem (rys. 7) tworzą następujące podzespoły: 
— rama z rury czworokątnej wraz z wanną podłogową, 
— spężarka CARRIER typ 5 H 86, 
— silnik elektryczny 90 kW, 1450 l/min, 
— sprzęgło oponowe, 
— skrzynki wyłączników zabezpieczających wraz z elementami nadzoru: 

— ciśnienia ssania i sprężania, 
— różnicy ciśnień (olej — odparowywany środek chłodzący), 
— temperatury sprężania. 
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obwód sterowania temperaturą obudowy skraplacza, 
tablica manonnetrów: parownika, skraplacza i ciśnienia oleju, 
osuszający filtr środka chłodzącego, 
podwójny skraplacz chłodzony wodą, 
połączenie kolnierzykowe dla wejścia i wyjścia wody chłodzącej, 
obudowa osłaniająca całą chłodziarkę. 

Parownik bezpośredniego działania (rys. 8) stanowią: 
— wymiennik ciepła w postaci pakietu rur z miedzi, 
— obudowa z blachy stalowej, 
— siatka zabezpieczająca wlot i wylot powietrza, 
— kształtka przejściowa jako przyłącze do wentylatora, 
— oddzielacz kropel wody, 
— słupowy rozdzielacz wraz z dyszami spłukującymi, 
— wentylator. 
Zespół maszynowy wraz ze skraplaczem połączony jest z parownikiem giętkimi prze-

wodami, których pancerz wykonany jest ze stali niklowo-chromowej. 
Zasada działania chłodziarki 
Efekt chłodzący DV 290 uzyskiwany jest w parowniku na skutek odparowywania 

środka chłodzącego R 22 przy niedużym ciśnieniu. Ciepło wymagane do procesu odpa-
rowywania tego środka uzyskiwane jest z ogrzanego w wyrobisku powietrza, które 
przepływa przez parownik. 

Odparowywany w parowniku przy ciśnieniu około 4 bar środek chłodzący doprowadzany 
jest przewodem ssącym do sprężarki i tutaj zostaje sprężony do ciśnienia 17—18 bar. Następnie 
środek ten przesłany jest przewodem tłocznym do skraplacza. W skraplaczu środek chłodzący 
przechodzi w fazę ciekłą w wyniku odebrania mu ciepła przez wodę chłodzącą. Ciekły, ale 
nadal będący pod ciśnieniem sprężarki środek chłodzący przewodem cieczowym poprzez filtr 
osuszający dochodzi do zaworu ekspansyjnego. Tutaj środek chłodzący zostaje znowu rozprężony 
do ciśnienia około 4 bar, po czym trafia z powrotem do parownika. 

Tabela 1 podaje charakterystykę najczęściej produkowanych przez firmę GFW typów 
chłodziarek powietrza DV. 

4.2. C h ł o d n i c a w y p a r n a w o d y R K 4 5 0 

Wyparna chłodnica wody odbiera ciepło wodzie chłodzącej skraplacze chłodziarki DV 
290 i przekazuje je zazwyczaj do prądu zużytego powietrza. 

Chłodnicę stanowią następujące elementy: 
— dwuczęściowy korpus służący do umieszczania w nim dwudzielnego wyposażenia 

chłodniczego oraz wspólnej ramy podłogowej; 
— dwa pakiety chłodnicze. Pakiet chłodniczy tworzą tarcze rurowe, które od strony wlotu 

połączone są komorą rozdzielczą, a po stronie wylotu komorą zbiorczą (kolektor). Tarcza rurowa 
wykonana jest z trzy- lub czteroodcinkowych wężownic z rur o kształtach łukowatych i prostych, 
usytuowanych w płaszczyźnie wzdłużnej. W zależności od mocy (wydajności) chłodniczej 
pakietowi przyporządkowana jest odpowiednia liczba tarcz rurowych, usytuowanych 
w płaszczyźnie równoległej. Każdy z pakietów zawieszony jest w jednej części korpusu; 
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SiUkdck1r.90kW Sprzegb Sprezarica 

WcjKie 

GFW Ziębiarka powietrza DV 290 — zespół maszynowy bez blach osłonowych 

Tabela 1. Dane techniczne ziębiarek powietrza DV 290 
Tabie I. Technical data specification of DV 290 air-cooler 

Lp. Wyszczególnienie DV 150 DV 290 DV 350 

1. ZIĘBIARKA 

Wydajnos'ć chłodnicza 151 kW 289 kW 348 kW 

Temperatura parowania 2,0°C 2,0^C 2,0°C 

Temperatura skraplania 45.0°C 45,0^C 4 6 , 0 X 
4 

Wydatek powietrza 400 m^/min 600 m-Vmin 800 m^/h 

Temp. powietrza na wejściu 32,0°C 32,0°C 32,0°C 

Temp. powietrza na wyjściu 24,8°C 22,8°C 23,rc 

Wilgot. powietrza na wejściu 19,7 g/kg 19,7 g/kg 19,7 g/kg 

Wilgot. powietrza na wyjściu 15,5 g/kg 14,4 g/kg 14,9 g/kg 

Moc chłodnicza 186 kW 354 kW 435 kW 

2. SPRĘŻARKA 

Producent CARRIER CARRIER CARRIER 

Typ 5 H 60 5 H 86 5 H 126 

Liczba obrotów 1450 min ' ' 1450 min" ' 1450 min"' 

Moc napędowa 35 kW 65 kW 87 kW 
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urządzenie centralnego zraszania wodą pakietów chłodniczych. Urządzenie to znajduje 
się w górnej części chłodnicy i składa się z dwóch rzędów symetrycznie rozmieszczonych dysz; 

— oddzielacz wody wykonany jest z lamelek twardego PCV z powłoką antystatyczną 
dopuszczoną do pracy dołowej. Oddzielacz wody znajduje się po stronie wylotowej powietrza 
z chłodnicy. Zadaniem oddzielacza jest wytrącenie kropel wody z przepływającego powietrza; 

— dysze wodne spłukujące. Dysze te usytuowane są na słupowym rozdzielaczu znaj-
dującym się po stronie wlotu powietrza do chłodnicy. 

Woda chłodząca przepływa wewnątrz pakietu rurowego wymiennika ciepła, przez który 
przedmuchiwane jest powietrze za pomocą wentylatora. Podczas tego procesu ciepło jest 
przejmowane z wody na drodze odparowania wody zraszającej. 

Instalacja zraszająca zapewnia dobre przejście dla wymiany ciepła poprzez utrzymywanie 
wilgoci z rur miedzianych. Zraszanie osiągane jest za pomocą pompy wodnej natryskowej, 
która zasysa wodę zraszającą z wanny podłogowej poprzez wyłapywacz zanieczyszczeń 
i doprowadza do powierzchni wymiany poprzez instalację zraszającą. 

Odparowana woda uzupełniana jest w wymaganej ilości poprzez instalację uzupełniającą. 
Wyparna chłodnica wody wyposażona jest w urządzenie do uzdatniania wody, które 

zapobiega tworzeniu się nalotów wapnia lub gipsu na powierzchni rur wymiennika ciepła. 
Rysunek 9 przedstawia wyparną chłodnicę wody RK 450. Tabela 2 podaje charakterystykę 

najczęściej produkowanych przez firmę GFW typów wyparnych chłodnic wody. 

4.3. A g r e g a t c h ł o d z ą c y w o d ę KM 3 0 0 0 

Agregat ten jest urządzeniem stacjonarnym, chłodzącym wodę, o zdolności chłodniczej 
od 1 do 3 MW i w zależności od sposobu rozwiązania klimatyzacji może on znajdować 
się w rejonach wydobywczych, w podszybiach lub na powierzchni kopalni. 

Budowa agregatu 
Agregat chłodzący wodę KM (rys. 10) stanowią następujące podzespoły: 
— parowacz wstępny W2, 
— parowacz główny W3, 
— sprężarka śrubowa HS 2231, 
— pompa olejowa PI, 
— odolejacz wraz ze zbiornikiem oleju B1, 
— chłodnica oleju W4, 
— skraplacz chłodzony wodą Wl , 
— odsuszacz filtrowy (6), 

.— zawór ekspansyjny (13) oraz służące do regulacji wydajności agregatu, 
— zawory elektromagnetyczne YI, Y2 i Y3. 
Zasada działania agregatu 
W parowaczach W2, W3 przy ciśnieniu około 4 bar odparowuje środek chłodzący przy 

temperaturze bliskiej 2°C. Niezbędna ilość ciepła, potrzebna do procesu odparowywania, 
odbierana jest wodzie, która z urządzeń chłodniczych przy temperaturze około 20°C wpływa 
do parowacza. Odparowany środek chłodzący, przewodem ssawnym poprzez zawór (prze-
ciw)zwrotny (17) i filtr B2, jest przez sprężarkę zasysany i sprężany do ciśnienia około 
16 bar. 
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Drzwi rê îzyjne InftaUcja 

i 
t 

OddzidMKWody 

GFW Wyparna cliłodnica wody RK 890 

Tabela 2. Dane techniczne wyparnych chłodnic wody RK 
Table 2. Technical data specification of RK type evaporative water cooler 

Wyszczególnienie RK 250 RK 450 RK 890 

1. CHŁODNICA WODY 

Wydajność chłodnicza 250 kW 450 kW 890 kW 

Powierzchnia wymiennika 105 m- 157 m^ 340 m-

Wydatek powietrza 360 m7niin 580 m^/min iOOO ni^/min 

Wilgotność wzgl. na wejściu 70% 70% 70% 

Ciśnienie powietrza 1125 mbar 1125 mbar i 125 mbar 

Temp. powietrza na wejściu 26,0°C 26,0°C 26.0°C 

Temp. powietrza na wyjściu 29,1°C 29,5°C 30,5''C 

Wydatek wody 5,0 kg/s 9,7 kg/s 18 J kg/s 

1 
Temperatura wody na wejściu 41,0°C 41,0^C 41,0®C 

Temperatura wody na wyjściu 28,8°C 30,0^^0 29,3°C 

Szybkość parowania wody 293 kg/h 513 kg/h 1016 kg/h 

2. WENTYLATOR ES6-150 ES7-240 ES9-500 

Moc napędowa 15 kW 24 kW 50 kW 
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Sprezarku arabowa Wgicie PBTOMWUIC glo^M1Y Wyjfcie Parownik wit̂ aBy ZMwor̂ sp. 

SOmkelckfr.SaOkW 
Chłodnica 

O ^ d ^ i ^ ^ c a . 14900 

GFW Agregat chłodzący wodę KM 2000 

Tabela 3. Dane techniczne agregatów chłodzących wodę KM 
Table. 3. Technical data specification of KM type water cooling units 

Wyszczególnienie KM 1000 KM 2000 KM 3000 

1. PAROWACZ 

Budowa Plaszcz.-rur. Płaszcz.-rur. Płaszcz.-rur. 

Wydajność chłodnicza 925 kW 1750 kW 2600 kW 

Powierzchnia wymiennika 114 m^ 216 m^ 310 m^ 

Temperatura parowania 0,0°C 0,0°C 0,0°C 

Temperatura wody na wejściu 18,0°C 18,0°C ]8,0°C 

Temperatura wody na wyjściu 3,0°C 3,0°C 

Wydatek wody chłodzonej 54 700 kg/h 104 000 kg/h 149 000 kh/h 

Pojemność zbiornika 490/370 dm^ 7L5/622 dm^ 1230/853 dm^ 

,2. SKRAPLACZ 

Budowa Płaszcz.-rur. Płaszcz.-rur. Płaszcz.-rur. 

Moc chłodnicza 1225 kW 2300 kW 3390 kW 

Powierzchnia wymiennika 200 m^ 331 m^ 374 m^ 

Temperatura skraplania 43,0°C 43,0°C 44,0^C 

Temperatura wody na wejściu 31,0°C 31,0°C 31,0°C 

Temperatura wody na wyjściu 40,0°C 40,0°C 41 ̂ O-̂ C 

Wydatek wody chłodzącej 117 000 kg/h 220 000 kg/h 290 000 kg/h 

Pojemność zbiornika 311/272 dm^ 484/299 dm^ 585/360 dm^ 

3. SPRĘŻARKA 

Producent APV Baker L. APV Baker L. APV Baker L. 

Typ HS 2028 HS 2035 HS 2231 

Liczba obrotów 2980 min" ' 2980 min"^ 2980 m i n ' ' 

Moc napędowa 275 kW 500 kW 790 kW 
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Znajdujący się przed sprężarką filtr zapobiega uszkodzeniu wirnika, które może powstać 
na skutek ewentualnych zanieczyszczeń znajdujących się na drodze obiegu środka chłodzą-
cego. 

Sprężony środek chłodzący wraz ze służącym do smarowania, uszczelniania i chłodzenia 
olejem trafia do oddzielacza oleju BI. W oddzielaczu olej zostaje odseparowany od środka 
chłodzącego. Znajdujący się pod ciśnieniem sprężarki oddzielacz oleju zabezpieczony jest 
przed nadmiernym ciśnieniem wyłącznikami i zaworami bezpieczeństwa PSY. 

Z oddzielacza oleju freon kierowany jest do chłodzonego wodą płaszczowo-rurowego 
skraplacza. Tutaj na skutek odebrania freonowi ciepła poprzez płynącą miedzianymi rurami 
wodę zostaje on skroplony, a następnie poprzez osuszacz filtrowy 5,6 doprowadzony do 
zaworu ekspansyjnego 13. 

Drogę przepływu środka chłodzącego przez skraplacz można zamknąć. Skraplacz jest 
zabezpieczony przed nadmiernym ciśnieniem wyłącznikami i zaworami bezpieczeństwa. 
W zaworze ekspansyjnym środek chłodzący będący jeszcze pod ciśnieniem skraplacza 
zostaje rozprężony i wtryśnięty do parowacza. 

Tym samym obieg środka chłodzącego zostaje zamknięty. 
Tabela 3 podaje charakterystykę najczęściej produkowanych przez firmę GFW typów 

agregatów chłodzących wodę. 

4.4. C h ł o d n i c a p o w i e t r z a G K 2 5 0 

Urządzenie to — mające zdolność chłodniczą do 350 kW — usytuowane jest zazwyczaj 
w wyrobiskach korytarzowych. Chłodnica (rys. 11) zbudowana jest z dwudzielnego, chro-
nionego antykorozyjnie korpusu, wewnątrz którego znajdują się: 

— dwa pakiety chłodnicze utworzone ze spiralnych tarcz rurowych, połączonych komorą 
rozdzielczą i komorą zbiorczą. Poszczególne tarcze wykonane są ze zwiniętej w spiralę 
rury miedzianej o długości do 25 m. W zależności od mocy (wydajności) chłodniczej 
pakietowi przyporządkowana jest odpowiednia liczba tarcz rurowych, usytuowanych 
w płaszczyźnie wzdłużnej. Każdy z pakietów zawieszony jest w osobnej części korpusu; 

— oddzielacz wody. Oddzielacz wykonany jest z lamelek twardego PCV z powłoką 
antystatyczną, znajduje się on po stronie wylotu powietrza z chłodnicy; 

— dysze wodne spłukujące, usytuowane na słupowym rozdzielaczu znajdującym się po 
stronie wlotu powietrza do chłodnic. 

Woda przepływająca przy temperaturze około 5°C z parownika agregatu KM płynie 
przez rurki pakietu, schładzając w ten sposób o około 8°C powietrze, które za pomocą 
wentylatora jest przedmuchiwane przez chłodnicę. 

Tabela 4 podaje charakterystykę najczęściej produkowanych przez firmę GFW typów 
chłodnic powietrza GK. 

4.5. A g r e g a t l o d o w y E W K 3 5 0 

Urządzenie o mocy chłodniczej 350—1000 kW usytuowane jest bezpośrednio we froncie 
robót eksploatacyjnych i służy do schładzania powietrza w wyrobiskach ścianowych. Agregat 
(rys. 12) tworzą poszczególne podzespoły: 
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ek. 3M0 

Pakiet dilodniczy 

DfZMri do pnc czyizcza^ch i kontroli Drzwi do pr»c czyizczscydi t kontroli 
m. 3000 

3 

OddzieUcz wody 

GFW Chłodnica powietrza GK 350 

Tabela 4. Dane techniczne chłodnic powietrza GK 
Table 4. Technical data specification of GK type air coolers 

Wyszczególnienie GK 250 GK 350 GK 700 

1. CHŁODNICA 

Wydajność chłodnicza 250 kW 350 kW 700 kW 

Powierzchnia wymiennika 87 m- 110 m^ 240 m^ 

Wydatek wody 4,2 kg/s 8,3 kg/s 11,3 kg/s 

Temperatura wody na wejściu 5,0°C 

Temperatura wody na wyjściu I9,5°C 17,3='C 19,8°C 

Ciśnienie powietrza 1125 mbar 1125 mbar 1125 mbar 

Wydatek powietr2:a 450 m^/min 800 m-Vmin 1080 rn^/h 

Wilgotność wzgl. na wejściu 70% 70% 70% 

Temp. powietrza na wejściu 32,0°C 32,0^C 32,0°C 

Temp. powietrza na wyjściu 21,3°C 23,4°C 20,7°C 

Wilgotność bwzgl. na wejściu 19,0 g/kg 19.0 g/kg 19,0 g/kg 

Wilgotność bwzgl. na wyjściu 13,1 g/kg 14,2 g/kg 12,7 g/kg 

2. WENTYLATOR ES6-I50 ES7-240 ES9-500 

Moc napędowa 15 kW 24 k W 50 kW 
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espół maszynowy wraz ze skraplaczem oraz parownikiem produkującym zimno dla 
wytwornicy lodu, 

— wymiennik ciepła Antifrogen*/Frigur**, 
— wytwornica lodu EG, 
— ścianowe chłodnice lodowe ESK 14. 
Zespół kondensatorowy wraz z parowaczem tworzą: 
— sprężarka śrubowa do sprężania odparowanego czynnika chłodzącego (Freon R 22); 
— skraplacz zbudowany z dwóch korpusów połączonych równolegle w odniesieniu do 

przepływu czynnika chłodzącego; wewnątrz korpusów znajdują się dwie wiązki rurek 
wykonanych z miedzi i połączonych szeregowo w odniesieniu do przepływającej przez nie 
wody chłodzącej. Czynnik skrapla się w wyniku odebrania mu ciepła przez wodę pochodzącą 
z głównego agregatu KM 2000; 

— termostatyczny zawór ekspansyjny. W zaworze następuje rozprężenie będącego pod 
wysokim ciśnieniem płynnego czynnika chłodzącego do wartości niskiego ciśnienia parowania, 
aby następnie czynnik ten mógł zostać wtryśnięty do parowacza; 

— parowacz zbudowany jest z płaszcza stalowego, wewnątrz którego znajduje się wiązka 
rurek miedzianych oraz przegrody nadające kierunek przepływu Antifrogenowi. W parowaczu 
następuje odparowanie czynnika chłodzącego R 22 w wyniku pobrania ciepła, które dostarcza 
mu wtłaczany Antifrogen. 

Współbieżny wymiennik ciepła Antifrogen*/Frigur**. Wymiennik stanowi wiązka 
współosiowo ułożonych rur, która tworzy jedną całość z hydraulicznymi zespołami urządzeń 
mechanicznych — sterującym oraz napędowym, znajdujących się w wytwornicy lodu EG. 
Ponadto umieszczone są tutaj silniki elektryczne wraz z pompami Friguru i Antifrogenu. 

Przez rurki wymiennika przepływa Antifrogen odbierający ciepło Frigurowi powracającemu 
ze ścianowych chłodnic lodowych ESK 14. Ochłodzony w wymienniku Frigur zostaje 
doprowadzony do wytwornicy lodu EG. 

Wytwornica lodu EG wykonana jest w postaci stalowej komory osłonowej, wewnątrz 
której znajdują się: wiązka stalowych rur o stosunkowo dużych przekrojach poprzecznych 
oraz urządzenia do zeskrobywania i transportu lodu. 

Pochodzący z parownika strumień Antifrogenu dostaje się do wnętrza rur wytwornicy, 
zaś powierzchnie zewnętrzne tych rur opływa Frigur. W następstwie odebrania Frigurowi 
przez Antigrogen ciepła na powierzchni zewnętrznych rur tworzy się pokrywa lodowa 
w postaci mazi śniegowej. Hydraulicznie napędzana skrobarka usuwa lód w sposób ciągły 
z powierzchni zewnętrznych rur znajdujących się w wytwornicy. 

Lód, na skutek różnicy gęstości w stosunku do płynnego Friguru, wpływa do górnej 
części komory osłonowej. W tej części komory znajduje się hydrauHcznie napędzany 
transporter ślimakowy, który przemieszcza lęd do króćca wylotowego wytwornicy (rys. 13). 

Ścianowe chłodnice lodowe ESK 14. W ścianie znajduje się od 25 do 32 chłodnic 
lodowych o zdolności chłodniczej 10 kW każda. Cztery lub pięć chłodnic stanowi jedną 
grupę i połączone są szeregowo. Cztery łub pięć grup tworzy ciąg połączenia równoległego. 
Każda z chłodnic (rys. 14) składa się z dwóch segmentów. W segmencie wlotowym 

* Mieszanina glikolu z wodą. 
** Mieszanina wodno-lodowa z dodatkiem środka chemicznego obniżającego je j temperaturę krzepnięcia. 
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znajduje się właściwy wymiennik ciepła. Jest on wykonany w postaci koncentrycznie 
usytuowanycli płaszczy rurowycłi. 

Przez współosiowo usytuowane płaszcze rurowe przepływa Frigur (woda z lodem), 
a zewnętrzne powierzchnie tycłi płaszczy opływa powietrze. W segmencie wylotowym 
usytuowane są dysza zimnego powietrza oraz tłumik dźwięku. Dysza jest zasilana sprężonym 
powietrzem i wykonuje równocześnie pracę urządzenia iniekcyjnego oraz cłiłodzącego. 

Dotycłiczas firma GFW dostarczyła do zakładów górniczycłi w Niemczech, Anglii, 
Belgii, Czechach oraz Francji: 

400 chłodziarek powietrza DV o mocy 150—350 kW 
700 chłodnic powietrza GK o mocy 100—350 kW 
320 chłodnic wyparnych RK o mocy 250—890 kW 
44 agregatów chłodzących wodę KM o mocy 1-—3 kW 
15 kompleksów lodowych EWK o mocy 250—1000 kW 
Produkowane od roku 1995 przez firmę GFW chłodziarki DV 290 pracują w nastę-

pujących kopalniach w Polsce: 
KWK Morcinek 4 szt. 
KWK Pniówek 2 szt. 
KWK Jas-Mos 2 szt. 
KWK Borynia 2 szt. 
KWK Zofiówka 2 szt. 
KWK Zabrze-Bielszowice 2 szt. 
KWK Śląsk 1 szt. 
KWK Bogdanka 5 szt. 
KWK Knurów 2 szt. 
ZG Rudna 3 szt. 

Przekazano 23 stycznia 1997 r. 

The GFW devices for mine air conditioning 

Abstract 
The paper presents the information concerning air-conditioning devices manufactured 

by Gesellschaft fur Warmetechnik GFW, Hamminkeln-Brunen. These are: 
— DV 290 air cooler, 
— RK 450 evaporative water cooler, 
— KM 3000 water cooling unit, 
— GK 250 air cooler, 
— EWK 350 ice unit. 
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Ocena klimatycznych warunków pracy górników 

Słowa kluczowe 

Klimat-komfort cieplny-dyskomfort cieplny-klimatyczne warunki pracy 

Streszczenie W referacie podano metodę oceny warunków klimatycznych w kopalni w oparciu 
0 wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego jest liczbą bezwy-
miarową, zależną jednocześnie od wielu czynników, do jakich trzeba zaliczyć: parametry 
mikroklimatu, wydatek energetyczny pracownika, ubiór, aklimatyzację. Zaproponowano 
podział warunków klimatycznych w miejscach pracy, ze względu na bezpieczeństwo 
termiczne organizmu, na: komfortowe warunki klimatyczne (5 = 0), niebezpieczne warunki 
klimatyczne (6 > 1), bezpieczne warunki klimatyczne (O < 5 < 1). Warunki klimatyczne 
bezpieczne podzielono na korzystne, zadowalające, trudne i bardzo trudne. Przedstawiono 
graficzny (nomogramy) i komputerowy sposób wyznaczania wskaźnika dyskomfortu ciepl-
nego. 

1. Klimatyczne warunki pracy 

Klimatyczne warunki pracy w przodkach górniczych lub innych środowiskach zależą 
od parametrów fizycznych powietrza i otoczenia, czyli od mikroklimatu, a także od 
rodzaju i intensywności pracy pracowników, ich aklimatyzacji oraz oporu cieplnego 
odzieży. 

Do parametrów fizycznych powietrza należą: temperatura, wilgotność i prędkość przepływu 
powietrza. Parametrem otoczenia jest średnia temperatura promieniowania cieplnego powie-
rzchni środowiska. W przodku górniczym będą to powierzchnie skał, obudowy, maszyn 
1 urządzeń. Ponieważ w przodkach górniczych temperatury powierzchni otaczających ścian 
są równe temperaturze powietrza lub niewiele się od niej różnią, przyjęto, że średnia 
temperatura promieniowania otoczenia jest w tych środowiskach równa temperaturze po-
wietrza. 

Pracę, jej rodzaj i intensywność, wyrazić można wielkością zwaną wydatkiem energe-
tycznym pracownika. Wydatek energetyczny jest to ilość ciepła metabolizmu, które organizm 
ludzki musi wydzielić do środowiska (powietrza i otaczających powierzchni), aby utrzymać 
stałą temperaturę wewnętrzną ciała. W literaturze (Fanger 1974; Śpioch 1993) są podane 
wydatki energetyczne pracowników, również górników, wykonujących różnego rodzaju prace 
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fizyczne. Według normy PN-85/N-08011 przyjęto średnie wartości wydatków energetycznych 
w zależności od ciężkości pracy: 

2 
M = 65 W/m — odpoczynek, 
M = 100 W/m^ — praca lekka, 2 
M = 165 W/m — praca umiarkowana, 
M = 230 W/m — praca ciężka. 
Tabela 1 przedstawia wielkości wydatków energetycznych odpowiadających niektórym 

pracom wg normy PN- 85/N~08011. Wydatki energetyczne podane są w watach na metr 
kwadratowy powierzchni ciała ludzkiego. Za średnią powierzchnię ciała dorosłego człowieka 
przyjmuje się wielkość 1,8 m". 

Tabeła 1. Klasyfikacja poziomów metabolizmu — wydatków energetycznych, wg PN-85/N-08011 
Table 1. Classification of metabolism level — energy expenditure acc. PN-85/N-08011) 

Rodzaj pracy Zakres przyrostu 
metabolizmu i wydatku 

energetycznego 
w odniesieniu do 

jednostki powierzchni 
skóry M [W/m^] 

Wartość średnia 
przyrostu metabolizmu 

(wydatku 
energetycznego) 

Mś,- [W/m-] 

Przykłady 

Wypoczynek M < 65 65 Wypoczynek 

Praca lekka 65 < M < 130 100 Pozycja siedząca — lekka praca ręczna 
Pozycja stojąca — frezowanie, skręcanie 
drobnej armatury, chodzenie z prędko-
ścią 3,5 km/h 

Praca 
umiarkowana 

130 < M < 200 165 Praca wykonywana dłońmi i rękoma 
z napięciem mięśni — manewrowanie 
ciężarówką, łączenie pojazdów, tynkowa-
nie, minipulowanie materiałami o s'rednim 
ciężarze, popychanie i ciągnięcie lekkich 
wózków, chodzenie z prędkością 

3,5 5,5 km/h 

Praca ciężka 200 < M < 260 230 Intensywna praca rąk i korpusu — trans-
portowanie ciężkich materiałów, struga-
nie, piłowanie, kopanie, szuflowanie, 
chodzenie z prędkością 5,5—7,0 km/h 

Praca 
bardzo ciężka 

M > 260 290 Bardzo intensywna praca wykonywana 
w tempie bliskim maksymalnemu 

Odzież reprezentuje parametr zwany oporem cieplnym odzieży Id, określany w jed-
nostkach [clo]. Według normy PN-85/N-08011 opór cieplny odzieży przyjmuje następujące 
wartości: 

Id O — człowiek nie ubrany, 
Ici = 0,6 clo — koszula z krótkimi rękawami, długie spodnie, 
lel 1 clo — koszula flanelowa z długimi rękawami, długie spodnie, bluza robocza. 
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W analizie warunków klimatycznych pracy rozróżnia się pojęcia: pracownik nieza-
aklimatyzowany i zaaklimatyzowany. Przyjmuje się, że pracownikiem zaaklimatyzowanym 
jest taki człowiek, który pracuje w danym ciepłym mikroklimacie środowiska około 
2 tygodni. 

Klimatyczne warunki pracy zależne od wyżej przedstawionycłi parametrów pod-
stawowych środowiska, pracy człowieka, odzieży itp., określają wskaźniki. Do naj-
ważniejszych stosowanych dotychczas wskaźników warunków klimatycznych należą 
HSI (Heat Stress Index) wg Beldinga-Hatcha, P4SR (Predicted 4-th Sweat Rates) 
wg McArdlego (Belding, Hatch 1955; Wenzel, Piekarski 1984) oraz wartości odniesienia 
wskaźnika WBGT według normy PN-85/N-08011. Dwa pierwsze wskaźniki określają 
stan obciążenia termicznego organizmu ludzkiego, czyli klimatyczne warunki pracy 
człowieka, ze względu na ilość wydzielonego potu. Wartości odniesienia wskaźnika 
WBGT są wartościami granicznymi dla danego mikroklimatu, rodzaju pracy człowieka, 
ubioru i aklimatyzacji, których osiągnięcie lub przekroczenie może spowodować wzrost 
temperatury wewnętrznej ciała ludzkiego powyżej 38°C, co jest dla człowieka nie-
bezpieczne. W tabeli 2 zamieszczono wartości odniesienia wskaźnika WBGT wg normy 
PN-85/N-08011, dla ludzi ubranych (Id = 0,6 cło) w zależności od wydatku ener-
getycznego i aklimatyzacji. Dla ludzi nie ubranych (1^ = 0), wartości odniesienia 
wskaźnika WBGT należy powiększyć o 2°C. Wskaźnikiem warunków klimatycznych 
jest również wskaźnik dyskomfortu cieplnego (Drenda 1993; Drenda 1996) oparty 
na wynikach pracy Fangera nad komfortem cieplnym (Fanger 1974) oraz uwzględniający 
wartości odniesienia wskaźnika WBGT. 

Tabela 2. Wartości odniesienia wskaźnika obciążenia termicznego WBGT dla ludzi ubranych Id = 0,6 clo 
(koszula z krótkimi rękawami, spodnie) w zależności od rodzaju pracy i stopnia aklimatyzacji 

Table 2. Reference values of the thermal stress index WBGT for clothed men Id = 0,6 clo as a function 
of a kind of work and a degree of acclimatization 

Rodzaj pracy 
1 

Przyrost metabolizmu 
w odniesieniu do 
powierzchni skóry 

M [M/m'] 

Wartość odniesienia WBGT Rodzaj pracy 
1 

Przyrost metabolizmu 
w odniesieniu do 
powierzchni skóry 

M [M/m'] 

osoba zaaklimatyzowana 
w środowisku gorącym 

WBGT [°C] 

osoba nie zaaklimatyzowana 
w środowisku gorącym 

W B G T [°C] 

Odpoczynek M < 65 33 32 

Prca lekka 65 < M < 130 30 29 

Praca umiarkowana 130 < M < 200 28 26 

Praca ciężka 200 < M < 260 Ruch powietrza 

nieodczuwalny odczuwalny 
25 26 

Ruch powietrza 

nieodczuwalny odczuwalny 
22 23 

Praca bardzo ciężka M > 260 23 25 18 20 

W przypadku innego zestawu odzieży wartości odniesienia wskaźnika W B G T ulegają zmianie 
!) szorty (IcJ = 0) +2' 'C, 
2) marynarka (Icl = 1 cło) 
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2. Komfort i dyskomfort cieplny w miejscach pracy 

Problem komfortu cieplnego w środowiskach przebywania człowieka (praca i wypoczynek) 
rozwiązał Fanger. Przedstawił on, w oparciu o bilans cieplny organizmu ludzkiego, równanie 
komfortu cieplnego, a na jego podstawie, wykresy komfortu cieplnego (Fanger 1974). Na 
rysunku 1 pokazano krzywą komfortu cieplnego Fangera (krzywa „k") w układzie współ-
rzędnych temperatur powietrza mierzonych psychrometrem aspiracyjnym (temperatura ter-
mometru suchego ts i temperatu,ra termometru wilgotnego t^). Przyjęto następujące założenia: 
człowiek nie ubrany, wydatek energetyczny M = 165 W/m , prędkość przepływu powietrza 
w = 1 m/s oraz temperatura powietrza jest równa średniej temperaturze promieniowania 
otoczenia. Parametrem na wykresie Fangera jest wilgotność względna powietrza (p pokazana 
w postaci izolinii, które zostały potraktowane jako linie proste. Jeżeli parametry mikroklimatu 
w środowisku pracy wyznaczają na wykresie (rys. 1) punkt B, który leży na krzywej 
komfortu cieplnego Fangera, to w tym środowisku panuje komfort cieplny. Punkt A 
natomiast, leżący poza krzywą komfortu cieplnego, wskazuje na dyskomfort cieplny. 
y -

Środowisko będzie odczuwane jako zbyt ciepłe, gdy punkt A leży na prawo od krzywej 
komfortu cieplnego lub zbyt chłodne, gdy na lewo. 

t. rc] 

M- 165 W/m 

Ludzie nie ubrani 
niezaaklimatyzowani 

W 20 30 W 50 

Rys. 1. Powierzchnie bezpiecznego i niebezpiecznego dyskomfortu cieplnego dla człowieka w układzie 
współrzędnych (ts; tw). Wydatek energetyczny M = 165 W/m^, człowiek nie ubrany, nie zaakhmatyzowany, 

temperatura powietrza równa średniej temperaturze promieniowania otoczenia 
Fig. !. Safe and dangerous thejmial discomfort surfaces for men in coordinate system (ts; tw). Expenditure of 

energy M = 165 W/m", unclothed, non acclimatized man. air temperature is equal to mean radiant temperature 

Powstaje więc pytanie, jaka jest granica pracy lub przebywania człowieka w danym 
środowisku pod względem bezpieczeństwa termicznego. Pod uwagę wzięto jedynie środowiska 
ciepłe, w których możliwości obrony organizmu ludzkiego przed wysoką temperaturą są 
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ograniczone. Odpowiedź na pytanie granicznych warunków klimatycznych dla organizmu 
człowieka dały wartości odniesienia wskaźnika WBGT, gwarantujące nie przekroczenie 
temperatury wewnętrznej człowieka 38°C, a więc, według fizjologów, temperatury bezpiecznej 
(PN-85/N-08011). 

s 

WBGT jest wskaźnikiem określającym mikroklimat i zależnym od temperatury powietrza, 
wilgotności, prędkości przepływu i średniej temperatury promieniowania otoczenia. Wskaźnik 
WBGT wyznaczyć można na podstawie pomiarów dwóch parametrów pośrednich mikro-
klimatu, a mianowicie: temperatury naturalnego termometru wilgotnego oraz temperatury 
czarnej kuli: 

WBGT = 0,7 twn + 0,3 tg (2.1) 

gdzie: 
twn — temperatura naturalna termometru wilgotnego, 

I 

tg — temperatura czarnej kuli (termometru globalnego). 

Chcąc graficznie przedstawić granicę dyskomfortu cieplnego bezpiecznego dla zdrowia 
w układzie współrzędnych temperatur psychrometrycznych (ts; t^), czyli na wykresie Fangera, 
przyjęto założenie, że wartości odniesienia wskaźnika WBGT są równe granicznym war-
tościom efektywnej temperatury amerykańskiej. 

W B G T o c J n i e s i e n i a — E ^ g j - a n i c z n e ( 2 . 2 ) 

gdzie: 
WBGTodniesienia — wartości odniesienia wskaźnika WBGT, 
ETgraniczne — wartości graniczne efektywnej temperatury amerykańskiej. 

W warunkach powietrza nasyconego i nieruchomego oraz przy założeniu, że temperatura 
powietrza jest równa średniej temperaturze promieniowania otoczenia, obydwa powyższe 
wskaźniki dają tę samą wartość. Z tego też powodu można przyrównać wartości odniesienia 
wskaźnika WBGT z wartościami granicznymi ET. 

Równanie (2.2) pozwoliło wykreślić, w układzie współrzędnych (tg; t^), izolinię efektywnej 
temperatury amerykańskiej ETgran. = 28°C, której wartość jest równa wartości odniesienia 
wskaźnika WBGT dla ludzi nie ubranych, nie zaaklimatyzowanych i pracy umiarkowanej, 
(krzywa g — rys. I). Izolinie ETgi-an. nazwano krzywymi granicznymi dyskomfortu cieplnego. 
Wartości granicznej efektywnej temperatury amerykańskiej dobiera się z tabeli 2 znając 
wydatek energetyczny, opór cieplny odzieży i aklimatyzację pracownika. Przebiegi izolinii 
efektywnej temperatury amerykańskiej ET są zbliżone do linii prostych (Weuthen 1971; 
Drenda 1993). 

Jak widać na rysunku 1, przebieg izolinii ETgi-gp jest ograniczony wilgotnością powietrza 
(p = 20%. Dla mniejszych wilgotności granica bezpiecznego dyskomfortu cieplnego zost^^a 
pokazana jako odcinek pionowy odpowiadający stałej temperaturze termometru suchego. 
Założenie to zostało przyjęte na podstawie badań Wenzla (Wenzel i in. 1989), któiy 
wykazał, że w warunkach bardzo małej wilgotności powietrza przyrost temperatury we-

Sekcja II 259 



Underground Exploitation School '97 

wnętrznej organizmu człowieka powyżej 38°C może wystąpić przy mniejszych wartościach 
wskaźnika WBGT niż przyjęte wartości odniesienia. 

Na rysunku 1 można rozpatrywać obszary bezpiecznych i niebezpiecznych warunków 
klimatycznych. Obszar odpowiadający parametrom mikroklimatu, zawarty pomiędzy krzywą 
komfortu cieplnego Fangera a krzywą (prostą) granicznego dyskomfortu cieplnego, jest 
obszarem pracy bezpiecznej dla zdrowia. Obszar na prawo od izolini granicznej temperatury 
amerykańskiej oznacza dyskomfort gorący» niebezpieczny dla zdrowia. Obszar na lewo od 
krzywej komfortu Fangera charakteryzuje dyskomfort chłodny. 

3. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego 

W celu przeprowadzenia analizy warunków klimatycznych w środowiskach pracy wpro-
wadzono wskaźnik dyskomfortu cieplnego. Na wykresie (rys. ł) zaznaczono punkt A, 
którego współrzędne odpowiadają parametrom mikroklimatu. Na przecięciu się izolinii 
(prostej) wilgotności względnej , tej samej na której leży punkt A, z krzywą komfortu 
cieplnego k, zaznaczono punkt B, natomiast z izolinią efektywnej temperatury amerykańskiej 
granicznej g, punkt C. Wprowadzono teraz dwa wektory, a mianowicie: 

wektor dyskomfortu cieplnego Bt: 

wektor warunków klimatycznych BA 

Obydwa wektory mają wspólny punkt początkowy (punkt B) oraz wspólny kierunek. 
Zwroty wektorów BC i BA są zgodne, gdy punkt A leży na prawo od krzywej 
komfortu cieplnego, lub przeciwne, gdy punkt A leży na lewo od krzywej komfortu 
cieplnego. 

Współrzędne wektorów BA i Bt: wynoszą: 

B A ( t s A - t s B ; t w A - t w B ) (3.1) 

BC (tsC - tsB; twC - t w B ) (3.2) 

Wskaźnikiem dyskomfortu cieplnego jest stosunek współrzędnych wektorów warunków 
klimatycznych i dyskomfortu cieplnego. 

g _ tsA - tsB _ twA - twB 

tsC - tsB twC - twB (3.3) 

Jak wynika z definicji wskaźnika dyskomfortu cieplnego (3.3), wskaźnik może przybierać 
wartości dodatnie, ujemne oraz byc równy zeru. Gdy 6 > O punkt A leży na prawo od 
krzywej komfortu cieplnego. Stan ten odpowiada środowiskom ciepłym. Gdy 8 - 0 , 
w środowisku występuje komfort cieplny. Punkt A pokrywa się z punktem B. Gdy 5 < O, 
punkt A leży na lewo od krzywej komfortu. Mamy wtedy do czynienia ze środowiskiem 
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chłodnym. Jeżeli punkt A leży na granicznej izolinii dyskomfortu cieplnego, czyli pokrywa 
się z punktem C, wskaźnik dyskomfortu cieplnego jest równy jedności. Oznacza to granicę 
bezpiecznej pracy w środowiskach ciepłych. 

Analizę warunków klimatycznych w środowiskach pracy ze względu na wartości wskaźnika 
dyskomfortu cieplnego można przeprowadzić następująco: 

6 < O środowisko chłodne, 
S = O komfort cieplny, 
5 > O środowisko ciepłe, 
O < 5 < 1 dyskomfort cieplny bezpieczny dla zdrowia, 
8 > l dyskomfort cieplny niebezpieczny dla zdrowia — praca w takich środowiskach 

powinna hyc zabroniona. 
Przedział wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego (O—1), charakteryzujący warunki 

bezpieczne dla zdrowia, został podzielony na mniejsze części, aby precyzyjniej ocenić 
środowiska ciepłe, w których praca jest dozwolona. Wprowadzono więc następujący podział: 

O < 6 < 0,2 korzystne warunki klimatyczne, 
0̂ 2 < 5 < 0,5 zadowalające warunki klimatyczne, 
0,5 < 5 < 0,8 trudne warunki klimatyczne, 
0,8 < 5 < 1 bardzo trudne warunki klimatyczne. 
Człowiek powinien pracować w warunkach komfortu cieplnego. Jeżeli tego stanu nie 

da się zapewnić, dążyć należy do tego, aby warunki klimatyczne były co najmniej 
zadowalające. Z tego też powodu w środowiskach, w których występują trudne i bardzo 

s 

trudne warunki klimatyczne, czyli wskaźnik dyskomfortu cieplnego jest większy od 0,5, 
należy stosować środki poprawy warunków klimatycznych. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego zależy w dużym stopniu od wydatku energetycznego 
pracownika, czyli od rodzaju i intensywności pracy. Warunki klimatyczne w przodku 
o stałym mikroklimacie dla ludzi wykonujących różnego rodzaju prace będą inne, gdyż 
inna będzie wartość wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Znajomość średniego wydatku 
energetycznego ludzi pracujących w przodku jest bardzo ważnym parametrem dla prawidłowej 
oceny warunków klimatycznych i bezpieczeństwa termicznego człowieka. 

4. Wyznaczenie wskaźnika dyskomfortu cieplnego 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego charakteryzujący warunki klimatyczne zależy od wielu 
parametrów. Dla jego wyznaczenia wykonano nomogramy (Drenda 1993) oraz program 
komputerowy o nazwie WDC — wskaźnik dyskomfortu cieplnego (Drenda, Gumiński 1995). 
Nomogramy pozwalają odczytać wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego dla ludzi nie 
ubranych oraz środowisk, w których temperatura powietrza jest równa średniej temperaturze 
promieniowania. Sporządzone są one dla stałych wilgotności względnych powietrza cp. 
W niniejszym referacie zamieszczono trzy nomogramy dla wilgotności (p = 60%, cp = 80%, 
(p = 100%. Takie wilgotności powietrza są najczęściej spotykane w kopalniach węgla. 

Nomogram składa się z czterech części podobnych do czterech ćwiartek układu współ-
rzędnych. W ćwiartce I zamieszczony Jest wykres (i, x) Molliera, z którego na podstawie 
pomierzonych wartości temperatury suchej i wilgotnej powietrza możemy określić wilgotność 
względną <p i wybrać odpowiedni nomogram. W ćwiartce II przedstawione są izolinie 
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prędkości powietrza w przedziale od O do 3 m/s. Na osi poziomej znajduje się temperatura 
efektywna amerykańska, którą dodatkowo z tego nomogramu można wyznaczyć. Trzecia 
ćwiartka zawiera izolinie wydatku energetycznego człowieka, dla odpoczynku (65 W/m^), 
pracy lekkiej (100 W/m^), umiarkowanej (165 W/m^) i ciężkiej (230 W/m^). Izolinie 
wydatku energetycznego wyznaczone są dla ludzi nie zaaklimatyzowanych (linie ciągłe) 
i zaaklimatyzowanych (linie przerywane). W czwartej ćwiartce na osi poziomej znajdują 
się wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego. 

Korzystanie z nomogramów jest następujące. Znając z pomiarów psychrometrycznych 
temperatury powietrza t̂  i t^ (punkt A, rys. 3), z pierwszej ćwiartki nomogramu odczytujemy 
wilgotność powietrza (p i dobieramy właściwy nomogram. Następnie z punktu A' leżącego 
na osi temperatury powietrza ts, poruszając się po odnoszącej poziomej do odpowiedniej 
izolinii prędkości powietrza, zaznaczamy punkt B. Z punktu B, prowadząc odnoszącą 
pionową, odczytujemy wartość efektywnej temperatury amerykańskiej na osi poziomej, 
i idąc dalej w dół, dochodzimy do punktu C na izolinii wydatku energetycznego dla ludzi 
zaaklimatyzowanych. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego odczytujemy w czwartej ćwiartce, 
prowadząc z punktu C odnoszącą poziomą do przekątnej, punkt D, a następnie odnoszącą 
pionową do osi poziomej z wartościami wskaźnika dyskomfortu cieplnego, punkt E. 

Program WDC pozwala obliczyć wskaźnik dyskomfortu cieplnego wprowadzając nastę-
pujące dane: wydatek energetyczny, temperaturę powietrza, temperaturę termometru wilgot-
nego, prędkość przepływu powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Na ekranie pojawia się zarys 
nomogramu ograniczony do pojedynczych izolinii. W czwartej ćwiartce tego nomogramu 
znajdują się wartości wprowadzonych danych oraz wartości obliczonych wskaźników dys-
komfortu cieplnego dla ludzi nie zaaklimatyzowanych lub zaaklimatyzowanych. Podczas 
obliczeń na ekranie pokazuje się tablica, która w zależności od wartości wskaźnika 
dyskomfortu cieplnego informuje, czy warunki klimatyczne są korzystne, zadowalające, 
trudne, bardzo trudne i niebezpieczne. W przypadku niebezpiecznych warunków klimaty-
cznych, czyli gdy 5 > 1, słychać sygnał dźwiękowy ostrzegający o niebezpieczeństwie 
klimatycznym. 

5. Zakończenie 

Przedstawiony w referacie sposób analizy i oceny warunków klimatycznych powinien 
znaleźć zastosowanie w praktyce górniczej. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego, uwzględniając 
wszystkie parametry wpływające na bezpieczeństwo termiczne organizmu ludzkiego, w sposób 
obiektywny charakteryzuje klimatyczne środowisko pracy oraz obciążenie cieplne pracownika. 
Umożliwia również ocenę poprawy lub pogorszenia warunków klimatycznych podczas 
zmiany parametrów mikroklimatu lub wydatku energetycznego pracownika. Zmiana hczbowa 
wskaźnika dyskomfortu cieplnego wyznaczona z obliczeń prognostycznych pozwala wybrać 
najbardziej efektywny sposób poprawy warunków klimatycznych. 

Ważnym wnioskiem, jaki wynika z określenia wskaźnika dyskomfortu cieplnego 
jest psychologiczna pewność kierownika, sztygara, inżyniera, że wysyła pracowników 
do bezpiecznego pod względem klimatycznym miejsca pracy, gdy 8 < 1. W przypadku 
wartości wskaźnika 5 większego od 1 nie powinno się wysyłać w to miejsce pra-
cowników. 
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Poprawę warunków klimatycznych w przodkach górniczych lub innych miejscach pracy 
osiąga się metodami technicznymi i organizacyjnymi. Do technicznych metod należą: 
chłodzenie, osuszanie i zwiększenie prędkości przepływu powietrza. Organizacyjną metodą 
poprawy warunków klimatycznych jest wprowadzenie przerw w pracy w każdej godzinie 
roboczodniówki. Przerwy w pracy, przeznaczone na wypoczynek, obniżają wydatek ener-
getyczny pracownika. Zmniejsza się tym samym wskaźnik dyskomfortu cieplnego, co 
wskazuje poprawę warunków klimatycznych. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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The estimation of climatic conditions of the miners work 

Abstract 
In the paper the method of estimation of climatic conditions in mines basing on 

the thermal discomfort index has been given. The thermal discomfort index is the 
dimensionless number dependent simultaneously on many factors, among others; the 
parameters of microclimate, worker energy expenditure, clothing and acclimatization. 
The division of climatic conditions in workplaces with respect to the thermal safety 
of a man has been suggested to be as follows: comfort climatic conditions (S = 0), 
dangerous climatic conditions (5 > I), safe climatic conditions (O < 8 < l). The safe 
climatic conditions has been divided into favourabIe, satisfactory, difficult and very 
difficult. The graphic (nomograms) and computer method of evaIuation of thermal 
discomfort index has been presented. 
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Wpływ chłodnicy powietrza na jego stan w wyrobisku górniczym 

Słowa kluczowe 
Aerologia górnicza-klimatyzacja kopalń-chłodzenie powietrza 

Streszczenie 
W artykule rozważa się chłodzenie powietrza w wyrobiskach górniczych z wentylacją 

opływową przeponowymi chłodnicami. Uwzględniona została możliwość skraplania się pary 
wodnej zawartej w chłodzonym powietrzu. 

Podano sposób obliczania przyrostów temperatury powietrza, jego wilgotności właściwej 
i względnej oraz stopnia zamglenia powodowanych przez chłodnicę, a także zależność tych 
przyrostów od różnych odgrywających tu rolę czynników, jak ilość powietrza płynącego 
przez wyrobisko i przez chłodnicę, moc cieplna chłodnicy czy parametry powietrza na jej 
wlocie. Zależności te przedstawiono w formie graficznej na kilkunastu wykresach. 

1. Wstęp 

Coraz częściej w kopalniach podziemnych, w celu poprawienia warunków klimatycznych, 
stosuje się chłodzenie powietrza. W polskim górnictwie wykorzystywane są dość powszechnie 
chłodnice (zwane też czasem ziębiarkami) o działaniu pośrednim, z wodą jako czynnikiem 
chłodzącym. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ chłodnicy na parametry termody-
namiczne powietrza w wyrobisku górniczym. 

Przyjmuje się, że powietrze przepływa kolejno przez wentylator i chłodnicę (rys. 1). Intere-
sujący z praktycznego punktu widzenia jest stan powietrza w wyrobisku za chłodnicą. Jest on 
zależny zarówno od parametrów powietrza na wlocie do wentylatora, jak i od wielkości opisujących 
samą chłodnicę i wentylator. Rozważane tu parametry powietrza to jego temperatura (t), stan 
zawilgocenia, ciśnienie (b) oraz natężenie przepływu przez wyrobisko (Q). Odnośnie stanu 
zawilgocenia przyjęto, że określają go dwie wielkości: wilgotność właściwa (x) oraz stopień 
zamglenia (y), równy masie wody ciekłej (mgły) przypadającej na jednostkę masy suchego 
powietrza. Natomiast rozważane parametry zespołu chłodnica-wentylator to moc cieplna chłodnicy 
(N), jej współczynnik bocznikowania (bf) (Kołodziejczyk, Rubik 1969; Wacławik i in. 1992), 
stosunek natężenia przepływu powietrza w chłodnicy (Q) do natężenia przepływu w wyrobisku 
(e = Q/Q), przyrost temperatury powietrza w wentylatorze (At^) oraz udział wykroplonej wody 
w powietrzu za chłodnicą (u). 
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wentylator chłodnica wiykroplona wodo 

f ^w, y ' 

powetrie chłodzone 

Rys. 1. Schemat przepływu powietrza w przekroju wyrobiska zawierającym chłodnicę z wentylatorem 
lutniowym 

Fig. 1. Scheme of air flow in a vertical cross-section of an excavation including cooler with a ventilation 
pipe-line fan 

Należy tu uściślić sens ostatniej z wymienionych wielkości. Podczas chłodzenia 
powietrza zawarta w nim para wodna może podlegać kondensacji. Część wykroplonej 
wody spływa do ścieku w wyrobisku i nie jest brana pod uwagę w rozważaniach 
dotyczących powietrza za wylotem chłodnicy, pozostała zaś część pozostaje w powietrzu 
jako mgła (jeśli powietrze to jest nasycone) lub po odparowaniu jako para wodna. 
Określenie „za wylotem chłodnicy" dotyczy mieszaniny powietrza opuszczającego chłod-
nicę i omijającego ją — przyjęto, że obie te masy powietrza mieszają się natychmiast 
w wyrobisku bezpośrednio za chłodnicą. 

Moc cieplną chłodnicy rozumie się tu jako sumę jej mocy użytecznej (związanej 
z pobieraniem od chłodzonego powietrza ciepłem jawnym) i mocy zużywanej na utajone 
ciepło powstające w procesie kondensacji pary. Należy tu jeszcze wyraźnie zaznaczyć, że 
moc cieplna chłodnicy jest wielkością zadaną i wszystkie obliczenia dokonywane są przy 
znanej jej wartości. 

2. Oddziaływanie chłodnicy na temperaturę i wilgotność powietrza 

Oddziaływanie chłodnicy na stan powietrza w kopalni określa się poprzez wyznaczenie 
zmian jego temperatury (At), wilgotności właściwej (Ax) i względnej (Acp) oraz stopnia 
zamglenia (Ay). Wielkości te wylicza się metodą opisaną w (Filek, Nowak 1994). Tu 
przytoczony zostanie jedynie skrót procedury postępowania. Znaczenie użytych dalej indeksów 
(h, z, m, +) wyjaśnia rysunek 1. 

Przyjmuje się początkowo, że powietrze ochładzając się podczas przepływu przez 
chłodnicę osiąga stan nasycenia; oblicza się x , y, i t z układu równań (I), który odpowiada 

268 Sekcja II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

chłodzeniu przy takim założeniu: 

X = Xn(t) = Xn 
y = y + X 

t = 
CwX + Ccy ) + - x ) - N[e(l - bf)Q 

C p , + CwX + Ccy 
7,5t 

3 7 9 , 8 • l O t + 237,29 

Xn(t ) = 7 3 r 
b - 6 1 0 , 6 • l O t + 237,29 

- 1 

(1) 

gdzie: 

— ciepło właściwe odpowiednio powietrza, pary wodnej i wody [J/(kgK)] 
Tp — utajone ciepło parowania wody [J/kg] 
t~ x~ i y" — wielkości opisujące stan powietrza na wlocie do wentylatora ctiłodnicy 

tw = r + Atw 
f / 

Xn(0 — wilgotność właściwa powietrza w stanie nasycenia w temperaturze t (Rosz-
czynialski i in. 1992). 

Sprawdza się poniższy warunek (2): 

X > X (2) 

Jeżeli warunek (2) jest spełniony, przyjmuje się, że słuszne są równości (3) 

th = t ' 

Xh (3) 

Yh = y 

Jeżeli natomiast nierówność (2) nie jest spełniona, to wielkości th, Xh, yu wylicza się 
z równań (4): 

Xh = X" 

yh = O (4) 

th = tw -
N 

e(l - bf) Q (cp + Cwxl 

Następnie z wyznaczonej wartości yh oblicza się ŷ  

yz = " ( y h - y ~ ) + y (5) 
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Wyznaczone z (3) lub z (4) wielkości th, Xh i yz są konieczne do rozwiązania kolejnego 
układu równań (6) opisującego mieszanie się w chłodnicy strugi chłodzonej e(l - bf)Q 
z nie chłodzoną eb(Q przy założeniu, że powstała mieszanina osiąga stan nasycenia: 

ff ff 
X == Xn(t ) 

y = (Xh + yz)(l - bf) + (x" + y~^bf - x" 

" ^ (Cpth + Cwth^h + rpXh + Ccthyz)(^ - b f ) + (Cptw + CwtwX~ + r p x " + C ę t ^ y y ^ b f - rp 
/ / n 

7.5r ^P + Ccy 

379,8 • 10^" 
Xn(t ) = 

b - 6 1 0 , 6 • 1 0 + 237,29 (6) 

Spełnienie warunku (7) pozwala przyjąć, że obowiązują zależnos'ci (8), natomiast jego 
niespełnienie wymaga obliczenia wielkości t^, Xm i ym ^ (9): 

(Xh + yz)(l - bf) + (x~ + y-)bf > x" ( 7 ) 

r = r " 

Xm = (8 ) 

y m = f 

Xni = (Xh + yz)(l - bf) + (x + y )bf 
y m = O 

_ (cpth + CwthXh + rpXh + Ccthyz)(l - bf) + (Cpty, + + rpX + Cęt^y )bf - rpX 
" c + C X 

ni 

(9) 

Wyznaczone z (8) lub z (9) wielkości tm, ^m * ym (podobnie jak poprzednio th, Xh i 
yz) są konieczne do rozwiązania układu równań (10) opisującego mieszanie się w wyrobisku 
za chłodnicą strugi opuszczającej chłodnicę eQ z omijającą ją (1 - e)Q przy założeniu, 
że powstała mieszanina osiąga stan nasycenia: 

y ^ (Xm + y m ) e + + y " ) ( i - e ) -

jA ^ (Cptm + CwtmXm + rpXm + Cctmyin)^ + (Cpt + Cwt X + TpK + C^t y~)( 1 - £) - rpX 
A 

Cp + + Ccy"" 

379,8 • 
X n ( t " ) = T ^ r -

b - 6 1 0 , 6 • 1 0 + 237,29 

270 

(10) 
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Poniższy warunek (1!) służy do sprawdzenia, czy założenie to jest zgodne z prawda: 

(Xm + Ym) e + (Ĵ  + y")(l - e) > X (11) 

Spełnienie tego warunku uzasadnia stwierdzenie, że w wyrobisku za chłodnicą wartości 
temperatury, wilgotności właściwej i stopnia zamglenia są równe wyznaczonym z układu 
równań (10): 

1+ = 

= ( 1 2 ) 

+ A y = y 

Jeżeli zaś warunek (11) nie jest spełniony, to wartości te wylicza się z równań (13) 

= (Xm + yrn)e + (x + y")(l - £) 

_ (Cptm + Cwtm^m + ^p^m + ^c^mym)^ + + Cwt X + rpX + C t̂ y )(1 - £) - r̂ K 
+ 

( 1 3 ) 

Mając dane x i Xn można określić wilgotność względną powietrza dla każdego z wy-
mienionycti etapów ze wzoru (14) (Haussler 1970): 

_ x(0,622 + Xn) 
^ " Xn(0,622 + X) (14) 

Przyrosty temperatury, wilgotności właściwej, stopnia zamglenia i wilgotności względnej 
powietrza w wyrobisku są równe: 

At = t"̂  - t ; Ax = - X ; Ay = y"̂  - y ; A(p = cp"̂  - (p (15) 

W dalszej części artykułu przedstawiono w formie dwunastu wykresów (rys. 2a—f 
i i^s. 3a—f) wpływ niektórych wspomnianych wcześniej parametrów powietrza poddanego 
chłodzeniu (t", y", b) i parametrów zespołu wentylator-chłodnica (bf, £, At^, u) 
na przyrosty At i Ax. W sposób szczególny wyeksponowano wpływ dwóch wielkości: 
mocy chłodnicy, która spełnia na wszystkich wykresach rolę zmiennej niezależnej oraz 
natężenia przepływu powietrza w wyrobisku, będącego parametrem rodziny kizywych. 
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Rys. 2. Zmiany temperatury (a, c, e) i wilgotności właściwej (b, d, f) powietrza w funkcji mocy chłodnicy 
dla dużej wilgotności powietrza na wlocie cłiłodnicy — x ' = 0,01911, (p' = 92%. Natężenie przepływu 

ł -i , - , ^ 

powietrza w cłiłodnicy jest równe: Q = 420 m / m i n (a, b), Q = 560 m7min (c, d), Q = 7 5 0 m /min (e, f); 
e = Q'/Q = 0,3 (krzywe I), q ' /Q = 0,5 (krzywe 2), e = Q / Q = 0,7 (krzywe 3) 

Fig. 2. Distribution of temperature (a, c, e) and specific łiumidity (b, d, f) of air as a function of cool power 
for large łiumidity of air on tlie inlet of tłie cooler — x" = 0,01911, cp~ = 92%. Air flow intensity inside tlie 

cooler: q ' = 420 m^/min (a, b), q ' = 560 m-Vmin (c, d), q ' =750 m^ /min (e ,0 E = Q/Q = 0,3 (curve I), 
E = Q/Q = 0,5 (curve 2) e = Q'/Q = 0,7 (curve 3) 
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Rys. 3. Zmiany temperatury (a, c, e) i wilgotności właściwej (b, d, O powietrza w funkcji mocy chłodnicy 
dla małej wilgotności powietrza na wlocie chłodnicy — x~ = 0,01093, (p~ = 60%. Natężenie przepływu 

powietrza w chłodnicy jest równe: Q=420m^/min (a, b), Q = 560 m^/min (c, d), Q = 750 m^/min (e, f); 
e = Q7Q = 0,3 (icrzywe I), e = q ' /Q = 0,5 (krzywe 2). e = Q/Q = OJ (krzywe 3) 

Fig. 3. Distribution of temperature (a, c, e) and specific humidity (b, d, O of air as a function of cool 
power for smali humidity of air on the inlet of the cooler — x~= 0,01093, (p~ = 60%. Air flow intensity 
inside the cooler: q ' = 420 m^/min (a, b), q ' = 560 m^min (c, d), Q =750 m^/min (e, 0 ; e = Q / Q = 0,3 

(curve 1), E = Q / Q = 0,5 (curve 2) e = Q'/Q = 0,7 (curve 3) 
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Natomiast odnośnie wymienionych wyżej wielkości przyjęto; 
— dla niektórych wielkości wartości stałe 
y~ = O (powietrze wpływające do wentylatora nie zawiera mgły) 
b = 110 kPa 
bf = 0 , 2 

u = O (cała wykroplona w chłodnicy woda jest odprowadzana do ścieku i nie jest 
unoszona przez powietrze w postaci mgły) 

— dla pozostałych osiemnaście podanych niżej wariantów 

1. Q 
m 

X 

2. Q 

x" 
3. Q 

x~ 

420 m^/min 
0,01911 {(f 
420 m^/min 
0,01911 (cp 

420 m^/min 
0,01911 ( i f 

(e - 0,3; 
::: 92%) 
(e ^ 0,5; 

' = 92%) 
(e = 0,7; 

= 92%) 

Q = 1400 m^/min); At^ = 1,5°C, t" = ll^^C; 

Q:=840 m^min); 

Q = 600 m-^/min) 

Atw - US^̂ C, r = 27"C; 

Atw = 1 r = 27°C; 

Warianty 1, 2 i 3 — rys. 2a (At) i rys. 2b (Ax) 

4. Q =420 m^/min 
x" = 0,01093 (cp 

5. Q ' - 4 2 0 m^/min 
x" = 0,01093 ((p 

6. q ' = 420 m^/min 
x" = 0,01093 (cp 

(e = 0,3 
= 60%) 
(e - 0,5 

= 60%) 
(e = 0,7 

= 60%) 

Q = 1400 m-Vmin); At^ ^ 1,5°C, r = 25°C; 

3 Q = 840 m7min); 

Q:=:600 m7min); Atw - t "=27°C; 

Warianty 4, 5 i 6 — rys. 3a (At) i rys. 3b (Ax) 

7. Q = 5 6 0 m7min 
x~ = 0,01911 ((p 

8. q ' = 560 m^/min 
0,01911 (cp 

9. q ' = 560 m^/min 
x" = 0,01911 (cp 

(e = 0,3 
= 92%) 
(e = 0,5 

::: 92%) 
(e = 0,7 

- 92%) 

Q = 1867 m^/min); At^ = t" = 27^C; 

Q - 1120 m^/min); At^ - t" = ll^^C-

3 Q = 800 m7min); 

Wariant 7, 8 i 9 — rys. 2c (At) i rys. 2d (Ax) 
3 10. Q = 5 6 0 m-7min 

x~ = 0,01093 (cp 
11. Q' = 560 m^min 

x" = 0,01093 {ę 
12 . Q ' = 5 6 0 m ^ / m i n 

x" = 0,01093 (9 

(e = 0,3 
= 6 0 % ) 

(e = 0,5 
= 6 0 % ) 

(e - 0,7 
= 6 0 % ) 

Q = 1867 m^/min); Atw = 2,l' 'C, 1"= 25®C; 

Q = 1120 m^/min); Atw= 

Q = 800 m7min); 

Wariant 10, 11 i 12 — rys, 3c (At) i rys. 3d (Ax) 

13. Q =750 m7min 
x~ = 0,01911 (cp 

14. Q' = 750 m-Vmin 
x" = 0,01911 (cp 

(e = 0,3; 
= 92%) 
(£=0 ,5 ; 

= 92%) 

Q = 2500 m7min); 

3 Q = 1500 m7min); At^ = 3,2"C, T = 27"C; 

r = 2 5 ' ' C ; 

A t w = 2 , l X r = 2 5 ' ' C ; 

A t w = 3 , 2 ' ' C , r = ll^^C; 

o 
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15. Q =750 m^/min ( £ - 0 , 7 ; Q = 1071in^/min); At^ = 3,2®C, r = 27®C; 
= 0,01911 ((f = 92%) 

Wariant 13, 14 i 15 — lys. 2e (At) i rys. 2f (Ax) 

16. q ' 750 m^min (e 0,3; Q = 2500 m^/min); Atw = 3,2''C, t~ = 25''C; 
= 0,01093 ((p" = 60%) 

17. q ' = 750 m^/min (e = 0,5; Q = 1500 m^/min); At^ = 3,2''C, T - 25°C; 
= 0,01093 ((p" = 60%) 

18. q ' = 750 m^/min (e = OJ; Q = 1071 m^/min); At^ = 3,2''C, t" = 25''C; 
x ' = 0,01093 (cp" = 60%) 

Warianty 16, 17 i 18 — rys. 3e (At) i rys. 3f (Ax) 

Na przedstawionych wykresach wyraźnie widoczne jest załamanie krzywych At(N) i 
Ax(N). Punkty załamania odpowiadają mocy chłodnicy, powyżej której występuje proces 
kondensacji pary wodnej zawartej w chłodzonym powietrzu. Wartość ta zależy od stanu 
powietrza na wlocie chłodnicy. Wykresy At(N) ukazują istotny spadek efektywności chłodnicy, 
spowodowany kondensacją pary. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Influence of air cooler on air condition in a mining excayation 

Abstract 
In the article the problem under consideration is air cooling in mining excavations 

being ventilated witłi circulating ventilation by means of diaphragm coołers. Possibility of 
steam condensation included in cooling air has been considered. 

It has been słiown the way of calculation of increment of air temperaturo, its specific 
and relative humidity and rate of bazy due to the cooier as well as relations of tlie 
increments with different factors as Yolume of air flowing along the excavation and through 
the cooler, beat power of the cooler or air parameters on the inlet. The dependencies have 
been presented in a grapbical form on plots. 
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Stabilizacja wydatków powietrza w ścianach i jej wpływ 
na zagrożenia pożarowe, metanowe i klimatyczne 

Słowa kluczowe 

Restrukturyzacja kopalń-przewietrzanie kopalń-stabilizacja wydatków 

Streszczenie 
W kopalniach węgla w związku z ich restrukturyzacją zmniejsza się ilość ścian i znacznie 

upraszcza się model kopalni. Przypadkowa destabilizacja wydatków prądów powietrza może 
powodować jednak w tej sytuacji znacznie większe zagrożenie metanowe, pożarowe czy 
klimatyczne. W referacie będzie przedstawione uzasadnienie tej hipotezy, łącznie z propozycją 
techniczną zmierzającą do ograniczenia do minimum zmian wydatków powietrza płynących 
do ściany. 

1. Restrukturyzacja kopalń i jej na warunki przewietrzania wyrobisk 
eksploatacyjnych 

Z przebiegu dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie restrukturyzacji kopalń wynika 
jednoznacznie, że ilości powietrza, jakimi dysponuje kopalnia po jej przeprowadzeniu są 
przeważnie zbyt duże w stosunku do obowiązujących wskaźników [13, 18, 19, 20]. Już 
ten fakt stwarza dogodne warunki do kierowania do przodków eksploatacyjnych możliwie 
dużych ilości powietrza, co z reguły sprzyja zmniejszaniu zagrożeń metanowych i klima-
tycznych [8, 9, 12, 13]. Zagrożenie pożarowe w rejonie ścian eksploatowanych na zawał, 
a takich mamy ciągle zdecydowaną większość, jest w pewnym stopniu zależne od ilości 
powietrza przepływającego przez ścianę [1, 2, 11, 17, 18]. Wiadomo jednak, że na rozwój 
pożaru endogenicznego w zrobach ściany w wyraźny sposób wpływa okresowa zmiana 
ilości przepływającego przez nią powietrza. Zwiększenie ilości powietrza płynącego przez 
ścianę powoduje zwiększenie różnicy potencjałów pomiędzy chodnikiem podścianowym 
a nadścianowym i tym samym zwiększa ruch powietrza przez zroby, szczególnie w przypadku 
ścian prowadzonych do pola [1, 2, 13, 19, 21]. W przypadku ścian prowadzonych od pola, 
zwiększenie ilości powietrza płynącego przez nią powiększa strefę infiltracji powietrza do 
zrobów, co może być w sprzyjających warunkach powodem samozapalenia się resztek 
węgla w zrobach [5, 19, 21]. Przypadki takie są rzadkością. Przy ścianach prowadzonych 
do pola, gdzie znacznie częściej dochodzi do samozapalenia węgla, stosuje się dziś nowe 
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środki techniczne, mineralne i żywiczne do uszczelniania zrobów. Uszczelnianie zrobów 
za frontem ścian jest skutecznym środkiem zmniejszającym możliwość powstania w zrobach 
ognisk pożarowych i jest często z powodzeniem stosowane [17, 20]. W ścianach kopalń 
po ich restrukturyzacji płynie z reguły znacznie więcej powietrza niż to miało miejsce 
przed restrukturyzacją. Wzrost świeżego powietrza, obserwowany szczególnie w prądach 
opływowych, jest bardzo korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia zwalczania zagrożeń 
metanowych i klimatycznych [12, 13, 14, 16]. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
szczególnie niebezpieczna jest zmiana okresowa ilości powietrza w prądach opływowych, 
która w sposób bezpośredni powoduje zwiększenie zagrożeń metanowych, klimatycznych 
i pożarowych w rejonie ścian [8, 9, 10, 16]. Przegląd zapisów dotyczących prędkości 
powietrza zebranych z kilku ścian w kopalniach metanowych potwierdza tezę, że prędkości 
te zmieniają się w czasie i to często dość znacznie. Zmiany wydatków są co za tym idzie 
również znaczne. Z wspomnianych zapisów wynika, że zmiany te są zróżnicowane ale 
przeważnie krótkotrwałe. Dotyczą one jednak ścian prowadzonych w warunkach normalnych, 
a nie szczególnie zagrożonych metanem, pożarem czy złymi warunkami klimatycznymi 

11]. Z przytoczonych rozważań popartych doświadczeniami z kopalń wynika zarysowująca 
się konieczność stabilizacji wydatków powietrza w ścianach kopalń po ich restrukturyzacji. 

2* Stabilność wydatków powietrza w ścianach 

Stabilność wydatków powietrza w ścianach determinują w większości przypadków spięcia 
istniejące między drogą doprowadzającą świeże powietrze do ściany a drogami wentylacyj-
nymi. Spięć tych nie należy rozumieć dosłownie, mogą to być w większości przypadków 
po prostu prądy niezależne włączone kolejno wzdłuż drogi od szybu wdechowego do ściany 
17, 18], Na rys. 1 pokazano przykład dla zobrazowania postawionej powyższej tezy. I tak 

w przypadku pokazanym na rys. la, ilość powietrza w ścianie Si jest oczywiście zależna 
od oporu całej drogi i depresji wentylatora [1]. W przypadku pokazanym na rys. Ib ilość 
powietrza w ścianie S[ zależna jest wprost proporcjonalnie od stosunku otworów równo-
znacznych bocznic 2-S]-3 do 2-TRi-3. Łatwo zauważyć, że w tym modelu niezawodność 
działania TR] determinuje w sposób wyraźny ilość powietrza Vi w ścianie S\. Niestety, 
niezawodność w tym znaczeniu, że szczelność tamy TRj jest w czasie problematyczna 
i praktycznie nieosiągalna [3, 6, 7, 20]. Czyli, że zapewnienie stabilności wydatku Vi 
w ścianie Si może być już trudne o ile tama TRi będzie np. przejezdna. 

Na rys. Ic pokazano, że w takim modelu zapewnienie w ścianie Si stabilizacji wydatku 
Vi będzie jeszcze bardziej utrudnione niż w poprzednim modelu. Niech bocznica 2-TR2-5 
będzie typowym spięciem wentylacyjnym między dwoma szybami: wdechowym (1-2) 
i wydechowym (5-6). Wiadomo wtedy, że rozszczelnienie tamy TR2 może spowodować 
znaczne zmniejszenie wydatku powietrza w ścianie Si [18]. Przykładów podobnych można 
przytoczyć wiele, ale myślę, że problem jest oczywisty i zrozumiały. Zachodzi więc pytanie, 
jak należy postąpić, by zapewnić możliwie dużą stabilność wydatku powietrza w ścianach 
po restrukturyzacji kopalń. W pierwszym rzędzie należy przed uruchomieniem ściany 
przeprowadzić dla każdego przypadku badania modelowe w oparciu o program komputerowy 
na okoliczność rozszczelnienia sieci przewietrzania wzdłuż drogi niezależnej poprowadzonej 
przez przyszłą ścianę. Wyniki takich badań wskazują od razu, czy stabilność wydatku 
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Rys. 1. Przykłady dotyczące stabilizacji wydatków powietrza w ścianie Si w zależności od struktury sieci 
i rozmieszczenia tam regulacyjnych 

Fig. 1. The examples of air volume stabilization in the longwall Si in dependence on network structure and 
arrangement of the gauge door 

będzie zadawalająca czy nie. W oparciu o takie ilościowe badanie rozpływów powietrza 
służba wentylacyjna kopalni będzie mogła podjąć apriori odpowiednie kroki w celu zwię-
kszenia stabilności wydatku w przedmiotowej ścianie. 

Na rys. 2 pokazano przykład w sieci, w której w sposób samoistny zagwarantowana 
jest duża stabilność wydatku w dwóch rejonach i na dwóch ścianach w bocznicach 5-6, 
4-6. Wynika to z braku tam w bocznicach 5-7, 3-8 i 2-9, które w takim przypadku nie 
ulegają uszkodzeniu. W tym przypadku rozszczelnienie tam regulacyjnych w bocznicach 
5-6 i 4-6 powodować będzie też destabilizację wydatków w ścianach S\ i S2, ale co jest 
istotnie ważne, destabilizacja ta będzie powodowała zwiększenie ilości powietrza w ścianach, 
a nie jego spadek. 

Na rys. 3 pokazano ten sam model sieci, w którym jednak stosunki depresyjne są 
naturalnie niekorzystne dla zapewnienia stabilności wydatków powietrza w ścianach S\ i S2. 
Rozszczelnienie przypadkowe tam w bocznicach 5-7, 3-8, 2-9 będzie zawsze powodowało 
spadek ilości powietrza w prądach opływowych ścian S\ i S2. Pokazane przykłady na 
rys. 2 i 3 są przykładami ekstremalnymi, model pokazany na rys. 2 jest pozytywny, a na 
rys. 3 negatywy dla celu, jakim ma być zapewnienie stabilności wydatków w ścianach. 
Wszystkie inne modele będą modelami pośrednimi, w których stopień niezawodności 
działania całego modelu przewietrzania będzie wyraźnie zróżnicowany w zależności od 
ilości spięć na drodze powietrza od szybu wdechowego do ścian. Niezawodność tam 
regulacyjnych, a w szczególności tam przejezdnych w czasie, jest niestety zmienna i to 
znacznie [7, 15, 17, 22]. Dlatego uważam, że można dziś zaproponować, by tamy regulacyjne 
orzejezdne były instalowane w bocznicach o małym natężeniu ruchu, czyli w praktyce na 
yylocie powietrza z rejonu ścian przy klasycznej odstawie urobku w dół pod prąd powietrza 
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10 

Rys. 2. Przykład poztytwny rozkładu 
potencjałów gwarantujący możliwe 

dużą stabilizację wydatków 
w ścianach w oddziałach Si i Sz 

(boc7.nice 5-6, 4-6) 
Fig. 2. The example of potential 

distribution which guarantees 
possibly good stabilization of air 
voiume in longwalls Si and S2 

(branches 5-6, 4-6) 

Świeżego albo na wlocie, gdy urobek transportowany 
byłby drogami wentylacyjnymi. Tama regulacyjna nie jest 
jednak dziś uznawana jako optymalne urządzenie wenty-
lacyjne dla potrzeb regulacji wydatków powietrza. Za 
takie urządzenie można uznać dobrze dobrany i zlokali-
zowany w wyrobisku górniczym wentylator pomocniczy 
4, 16]. W przypadku pokazanym na rys. 3 można by 

zainstalować wentylatory pomocnicze w tamach na wy-
lotach prądów powietrza z rejonów S\ i 82- Wentylatory 
takie musiałyby pracować w takiej sytuacji z zerową 
depresją, co jest niemożliwe. Tak więc można założyć 
już w modelu zwiększenie ilości powietrza w bocznicach 
5-6 i 4-6 powyżej osiągalnych ilości dzięki stosowaniu 
wyłącznie regulacji dodatniej pośredniej (tamy w bocz-
nicach 5-7, 3-8, 2-9). W tym przypadku wentylatory będą 
już pracowały z depresją dodatnią, która wymusi stabil-
ności wydatków w ścianach Si i S2 praktycznie niezależnie 
od szczelności tam w bocznicach 2-9, 3-8, 5-7. 

Na rys. 4 pokazano schemat umieszczenia wentylatora 
pomocniczego w chodniku wentylacyjnym ściany prowa-
dzonej od pola. Taki model dawałby maksymalną pewność 
stabilności wydatku w bocznicach chronionych 5-6, 4-6 
(rys. 2) niezależnie od sytuacji wzdłuż dróg dolotowych, 
co może mieć decydujące znaczenie w wyborze takiej 
alternatywy regulacyjnej. Instalowanie wentylatora po-
mocniczego na drodze wylotowej jest dziś możliwe i nie 
stanowi zagrożeń [18, 20]. Instalacja na drogach powietrza 
świeżego wentylatorów w bocznicach chronionych byłaby 
celowa i uzasadniona tylko wtedy, gdy odstawa urobku 

skierowana jest drogami powietrza zużytego. Tamy przy wentylatorach pomocniczych muszą 
być w miarę szczelne i to przez cały czas ich stosowania, czego nie można zagwarantować 
w przypadku, gdy musiałyby być na drodze transportu urobku. Przejście dla ludzi mogą 
spełniać ten warunek przy odpowiednim ich zaprojektowaniu i wykonaniu. 

Stosowanie wentylatorów pomocniczych dla regulacji rozpływów powietrza miało u nas 
złą sławę i było ograniczone też przepisami [12, 18 . 

Taki stosunek do wentylatorów pomocniczych wynikał z tego, że często powodowały 
one pożary przez samozapalenie się węgla w zrobach lub w ociosach chodników węglowych, 
a w czasie wybuchu ewentualnego pożaru w zadymionych prądach powietrza wymagane 
było wyłączenie takiego wentylatora z sieci (obawa przed wybuchem gazów pożarowych) 
i jednoczesne otwarcie tam przy wentylatorze. Wentylatory pomocnicze były do tej pory 
wyłączane stosownie dla zwiększenia ilości powietrza w bocznicy, w której nastąpił spadek 
przepływu ilości powietrza spowodowany przeważnie zaciskaniem dróg wylotowych, jak 
i wlotowych [18]. Stosowano je również dla zwiększenia bezwzględnej ilości powietrza 
płynącego przez rejon z uwagi na nagły wzrost zagrożenia metanowego [4, 5, 15, 21 
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W każdym przypadku uruchomienie wentylatora pomoc-
niczego musi być poparte odpowiednią dokumentacją 
techniczną, którą zatwierdza OUG. Przytoczona w tym 
referacie propozycja stosowania wentylatorów pomocni-
czych dla stabilizacji wydatków powietrza w ścianach 
jest czymś nowym w technice przewietrzania kopalń. 
Biorąc jednak pod uwagę obecne stosunki depresyjne, 
jakie obserwujemy w kopalniach po ich rekonstrukcji 
oraz możliwości pewnej automatyzacji ruchu wentylato-
rów, jak i ciągłej automatycznej informacji o przepływach 
w rejonie, nie widzę powodów, aby nie zastosować takich 
rozwiązań dla niektórych przypadków w naszych kopal-
niach [13, 14, 21]. Za takim rozwiązaniem przemawia 
też konieczność zapewnienia możliwie dużego stopnia 
niezawodności całego systemu przewietrzania ściany łub 
ścian szczególnie zagrożonych w polach metanowych na 
głębokich poziomach kopalń restrukturyzowanych. Ko-
palnie obecnie nie mają rezerw w uzbrojonych ścianach 
z uwagi na koszty z tym związane. Niezawodność dzia-
łania wszystkich elementów zapewniających ciągłość pro-
dukcji w ścianie jest osiągana przez instalowanie najle-
pszego sprzętu: kombajn, przenośnik, obudowa, wyłącz-
niki itp. Ten niezawodny sprzęt kosztuje i musi być też 
chroniony przed zagrożeniami, które mogą spowodować 
zakłócenia w produkcji i takie zabezpieczenia muszą też 
kosztować. Takim zabezpieczeniem dla sieci może być 
proponowany sposób stabilizacji wydatków przez: 

a) modelowe badania nad stabilnością wydatków w 
ścianie o szczególnych zagrożeniach i zaproponowanie 

Rys. 3. Przykład negatywnego 
rozkładu potencjałów mogący 

powodować często znaczną 
destabilizację wydatków w ścianach 

w oddziałacli Si i S2 
(bocznice .5-6, 4-6) 

Fig. 3. Tłie example of a negative 
potential distribution whicłi causes 

destabilization of air volume in 
longwalls Si and S2 
(branclies 5-6, 4-6) 

Rys. 4. Scliemat umieszczenia specjalnego wentylatora pomocniczego dla stabilizacji wydatków powietrza 
w ścianie Si 

Fig. 4. Tłie location scheme of the auxiliary fan for air volume stabilization in longwall Si 
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konwencjonalnych rozwiązań poprawiających niezawodność działania systemu przewietrzania 
[13, 14, 15, 17, 18], 

b) w przypadkach, gdy niezawodność działania systemu przewietrzania ściany jest 
problematyczna należy zaprojektować wentylator pomocniczy w rejonie ściany (rys. 4). 

Najlepiej byłoby instalować wspomniany wentylator w specjalnie wykonanym boczniku 
na tyle długim, by w chodniku podstawowym wlotowym lub wylotowym można było 
umieścić śluzę. Częściowa recyrkulacja powietrza przez śluzy nie może stwarzać zagrożenia, 
a rozszczelnienie śluz będzie w tym przypadku wpływać na destabilizację wydatku, ale 
w znacznie mniejszym stopniu niż by to miało miejsce przy regulacji wydatków opartej 
tylko na tamach. 

Docelowo można sobie wyobrazić, że wentylator pomocniczy mógłby być automatycznie 
sterowany tak, by wydatek powietrza w ścianie był stały. W tym celu potrzebna byłaby albo 
regulacja obrotów wentylatora, albo zmiana kąta nastawienia łopatek. Jedno i drugie nie jest 
przy obecnym stanie techniki futurologią, jest natomiast na pewno kosztowne. Dlatego też 
stosowanie proponowanego rozwiązania nie musi być powszechne, a tylko dla wybranycti, 
szczególnie trudnych do przewietrzania w sposób niezawodny ścian. Jeszcze raz podkreślam, że 
w każdym przypadku uruchomienia ściany w związku z restrukturyzacją kopalni należy prze-
prowadzić badania rozpływu powietrza całej podsieci, w której będzie pracowała ściana i w za-
leżności od wyników takiego badania będzie można podjąć optymalną decyzję co do sposobu 
zabezpieczenia stabilności wydatków powietrza w ścianie. 

Takie postępowanie powinno skutecznie wpłynąć na zapewnienie możliwie dużej nieza-
wodności całego systemu przewietrzania w rejonie ściany, co ma istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa pracy z uwagi na zagrożenia metanowe, pożarowe, klimatyczne, które mogą 
destabilizować ciągłość produkcji 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Stabilization of air volume in longwalls and its influence on fire, 
methane and climatic hazards 

Abstract 
The restructurization in coal mines decreases the number of longwalls and considerably 

simplifies the mine model. The incidental destabilization of air volume may cause much 
morę difficult methane, fire and climatic hazard. In paper this hypothesis is taken into 
consideration and it is given the technical proposal in order to minimize the changes of 
air Yolume in longwalls. 
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Nowoczesne technologie izolacji górotworu w profilaktyce pożarowej 
i konstrukcje tam przeciwwybuchowych — kierunki rozwoju 

Słowa kluczowe 
Zagrożenia potarowe-nowocz^sne technologie izolacji i uszczelniania góro tworu-izolo-

wanie regionów ogniska pożarowego 

Streszczenie 
Pożary w podziemnych zakładach stanowią jedne z najczęściej występujących zagrożeń 

dołowych. Większość kopalń węgla kamiennego w Polsce to stare zakłady górnicze, 
eksploatujące złoża od kilkudziesięciu do stu lat i dłużej. Niektóre z nich sięgają po zasoby 
już częściowo eksploatowane wcześniej lub po resztki nie wybranych pokładów. Stwarza 
to potencjalny wzrost zagrożenia pożarami endogenicznymi. Dla zminimalizowania lego 
zagrożenia większość kopalń zmuszona jest prowadzić na bieżąco odpowiednie prace 
profilaktyczne, polegające na izolacji i uszczelnianiu zruszonego górotworu, a w przypadkach 
zaistnienia pożaru — na taką izolację rejonu ogniska pożarowego, aby skutki ewentualnego 
wybuchu w izolowanym rejonie nie przeniosły się do czynnych ruchowo wyrobisk. 

W artykule tym przedstawiono nowoczesne technologie izolacji i uszczelniania górotworu 
przy użyciu środków chemicznych i mineralnych, produkowanych na polskim rynku przez 
szereg firm. 

Omówiono również nowe tendencje dotyczące zmian konstrukcyjnych tam izolujących 
pola pożarowe, a w szczególności tam przeciwwybuchowych. 

1. Wstęp 

Pożary w podziemnych zakładach górniczych należą do najczęściej występujących 
zagrożeń dołowych. Większość pożarów w kopalniach to pożary endogeniczne, powstające 
na skutek samozapalenia się węgla. Stanowią one bardzo poważne zagrożenie zarówno dla 
bezpieczeństwa załogi znajdującej się w strefie zasięgu pożaru, jak i dla bezpieczeństwa 
ruchu zakładu górniczego. Mogą w znacznym stopniu wpływać na pogorszenie się sytuacji 
ekonomicznej kopalń, z uwagi na wysokie koszty ponoszone w związku z prowadzeniem 
akcji przeciwpożarowej oraz częstą konieczność wyłączenia z ruchu wysoko zmechanizo-
wanych ścian o dużej koncentracji wydobycia. 

Dlatego też kopalnie charakteryzujące się wysokim stopniem zagrożenia pożarowego 
przeznaczają znaczne nakłady finansowe na ulepszanie i modernizację systemów wczesnego 
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wykrywania pożarów oraz na działania prewencyjne, ukierunkowane na niedopuszczenie 
do ich powstawania. Praktyka wykazuje, że stosowanie we właściwym czasie odpowiednio 
dobranej do konkretnych warunków technologii wykonywania prac profilaktycznych w zna-
cznym stopniu ogranicza możliwość zaistnienia pożarów, zwłaszcza endogenicznych, 
a w przypadku ich zaistnienia ułatwia zwalczanie lub likwidację tych zagrożeń. Prace 
prewencyjne, o których mowa, powinny być prowadzone przede wszystkim w rejonach 
dużego ryzyka powstawania pożarów endogenicznych, a więc w strefach zaburzeń tekto-
nicznych, w bliskości zrobów zawałowych ścian oraz w starych, nieczynnych już wyrobiskach, 
do których bezpośredni dostęp jest znacznie utrudniony lub wręcz niemożliwy. Działania 
prewencyjne powinny być prowadzane szczególnie starannie w polach metanowych, gdzie 
wystąpienie pożaru może spowodować wybuch metanu i pyłu węglowego. Dlatego też 
działania odpowiednich służb technicznych kopalń muszą być ukierunkowane zarówno na 
eliminację sytuacji stwarzających zagrożenie pożarowe, jak i w przypadku jego zaistnienia 
— na wykonanie takich zabezpieczeń, aby skutki ewentualnego wybuchu nie przeniosły 
się do czynnych wyrobisk górniczych. 

W niniejszym artykule przedstawiono pewien wycinek szerokiej gamy metod i technologii 
wykonywania prac prewencyjnych zapobiegających powstawaniu pożarów oraz sposoby izolo-
wania pożarów przed możliwością przeniesienia się ich skutków do wyrobisk niezagrożonych. 

2. Kierunki wdrażania nowoczesnych metod i technologii przeciwdziałania 
zagrożeniom pożarowym w kopalniach 

Problem przeciwdziałania powstawaniu w kopalniach węgla kamiennego zagrożeniom 
pożarowym oraz wybuchowym, związanym z pożarami podziemnymi i nagromadzeniami 
metanu, to jeden z podstawowych kierunków naszej działalności w ramach szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu włączyła się praktycznie do 
poszukiwania nowoczesnych i skutecznych rozwiązań, obejmujących przeciwdziałanie i zwal-
czanie zagrożeń gazowo-pożarowych w górnictwie podziemnym. Działania te prowadzone 
były i są zarówno w zakresie nowych środków, które mogą być wykorzystywane do 
eliminowania migracji powietrza przez szczeliny w pokładach węgla czy zroby poeksplo-
atacyjne, jak i pozyskiwania odpowiednich urządzeń technicznych do wytwarzania i podawania 
tych środków. Ścisła współpraca w tym zakresie z branżowymi instytutami naukowymi 
oraz praktykami górniczymi z kopalń i firm produkujących środki i urządzenia na potrzeby 
górnictwa zaowocowała opracowaniem i wdrożeniem do praktyki szeroko pojętej prewencji 
pożarowej — nowoczesnych metod ł technologii zwiększających skuteczność działań tak 
w zakresie przeciwdziałania powstawaniu pożarów, jak i izolowania pól pożarowych. 

2.1. Ś r o d k i c h e m i c z n e s t o s o w a n e w p r o f i l a k t y c e p r z e c i w p o ż a r o w e j 
p o d z i e m n y c h z a k ł a d ó w g ó r n i c z y c h 

Do najbardziej rozpowszechnionych obecnie środków chemicznych stosowanych do prac 
izolacyjno-uszczelniających i konsolidujących spękany i skruszony górotwór w kopalniach 
węgla kamiennego należą: 
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pianki samoutwardzalne wytwarzane na bazie żywic formaldehydowo-mocznikowych 
typu: Krylamina — firmy „EKOCHEM", 

Izopiana — firmy „SCHAUM-CHEMIE", 
Igloneige — firmy „WEBER"; 

— pianka samoutwardzalna wytwarzana na bazie żywic formaldehydowo-fenolowych 
typu MarifIexS/GE20 — firmy „WEBER", 

— pianki klejowe iniekcyjne, wytwarzane na bazie żywic poliuretanowych, produkowane 
przez firmy: „WEBER", „CARBO-TECH" oraz „SCHAUM-CHEMIE", 

— pianki klejowe wytwarzane na bazie żywic mocznikowo-akrylowych typu Krylamina 
DU i DU/S oraz Solakryl — firmy „EKOCHEM". 

Pianki typu: Krylamina, Isoschaum i Igloneige nie różnią się między sobą własnościami 
fizykochemicznymi, mechanicznymi, szybkoscią wiązania ani trwałością. Wszystkie posiadają 
niską wytrzymałość mechaniczną i stosunkowo małą przyczepność do podłoża. Mają mały 
ciężar właściwy, ale cechuje je wysoka gazoszczelność, co powoduje, że doskonale nadają 
się do uszczelniania chodników wzdłuż zrobów ścianowych, wypełniania pustek i wyrw 
w stropie, wypełniania kasztów itp., pod warunkiem zabezpieczenia powierzchni zewnętrznej 
pianki powłoką ochronną, tzw. „oganianką". Wytwarzane i podawane są do miejsc prze-
znaczenia za pomocą agregatów pompowych typu: MONARK, HYDROX-ADAL lub 
MULTI-STANDARD. 

Pianka typu Mariflex S / G E 2 0 — w porównaniu do opisanych pian — posiada 
większą wytrzymałość mechaniczną, przyczepność do podłoża, przy zbliżonej gęstości 
i gazoszczelności. Właściwości te powodują, że pianka ta może być stosowana do 
wypełniania pustek i wyrw znacznych rozmiarów, powierzchniowego uszczelniania 
stropu i ociosów wyrobisk i tam izolacyjnych, a przede wszystkim doskonale nadaje 
się do konsolidacji zruszonego i silnie rozdrobnionego górotworu. Wytwarzana jest 
i podawana do miejsc wykonywania prac przy użyciu zestawu pompowego typu MUL-
TI-STANDARD. 

Pianki klejowe na bazie żywic poliuretanowych lub mocznikowo-akrylowych charakte-
ryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 
dobrymi własnościami wiążącymi, dużą szybkością reakcji oraz wysoką trwałością produktu. 
Kleje te mogą być zastosowane do konsolidacji górotworu, ale tylko metodą zatłaczania 
poprzez otwory do tego celu wykonane — zgodnie z warunkami zawartymi w dopuszczeniach 
WUG. Tworzywa te zaliczane są do trudno palnych. Wszystkie opisane wyżej środki 
chemiczne stosowane w prewencji pożarowej posiadają aktualne dopuszczenia WUG do 
stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 

2.2. Ś r o d k i m i n e r a l n e w z w a l c z a n i u z a g r o ż e ń p o ż a r ó w 
i m e t a n o w y c h 

Nowoczesne środki mineralne stosowane w górnictwie węgla kamiennego do prac 
izolacyjno-uszczelniających górotwór, zapobiegających powstawaniu zagrożenia pożarowego 
i wybuchowego gazów, produkowane są na bazie cementów z domieszkami odpowiednich 
modyfikatorów, nadających spoiwom określone cechy i właściwości niezbędne w trudnych 
warunkach ich stosowania. 
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Ze względu na znaczne różnice właściwości fizykochemicznych spoiwa te możemy 
podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

Grupa I — pianki cementowe pęczniejące 
Charakteryzują się tym, że po wymieszaniu suchego, sproszkowanego spoiwa z wodą 

w odpowiedniej proporcji, pianki te zwiększają znacznie swoją objętość w stosunku do 
objętości produktów wyjściowych. Dzięki terhu, pianki te doskonale penetrują występujące 
w górotworze szczeliny, spękania, pustki i wyrwy powstałe po obwałach, przez co doskonale 
uszczelniają górotwór, zabezpieczając go przed możliwością powstania pożarów endogeni-
cznych. Spoiwa tej grupy wykazują również pełną gazoszczelność, co eliminuje możliwość 
wypływu gazów zrobowych do czynnych wyrobisk i migracji powietrza świeżego do 
spękanego górotworu lub zrobów ścianowych. Stanowią doskonały środek wypełniający 
przestrzeń między zawarciami tam przeciwwybuchowych, zamykających pole pożarowe, 
zapewniając dużą szczelność tamy, nawet gdy jest ona usytuowana w wyrobisku spękanym 
lub o niekorzystnym nachyleniu. 

Przyrost objętości uwodnionego spoiwa eliminuje całkowicie możliwość wystąpienia tzw. 
„zer podsadzkowych" w korkach tamowych izolujących rejony zagrożone pożarem lub 
wybuchem gazów pożarowych. 

Dla otrzymania spoiwa o pożądanych parametrach fizykochemicznych dla kon-
kretnych warunków górniczo-geologicznych w danym wyrobisku, należy zachować od-
powiednie koncentracje środka w mieszaninie spoiwo-woda. Do pianek cementowych 
pęczniejących, stosowanych w szeroko pojętej prewencji pożarowej na dole kopalń, 
należą: 

— Durofoam — firmy „FOSROC", 
— Ekopiana — firmy „EKOCHEM", 
— Aqualight — firmy „POZAMENT". 
Wszystkie wyżej wymienione środki posiadają aktualne dopuszczenia WUG do stosowania 

w podziemnych wyrobiskach kopalń. 

Grupa II — spoiwa mineralne o wysokich parametrach wytrzymałościowych 
Do grupy tej należą lekkie spoiwa cementowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością 

na ściskanie, zawartą w przedziale od 5—10 MPa, uzyskiwaną w stosunkowo krótkim 
okresie czasu, ba, już po dwóch godzinach od wykonania mieszaniny spoiwa suchego 
z wodą. Środki te charakteryzuje stosunkowo niewielkie spienienie, czyli przyrost objętości 
uwodnionej mieszaniny w stosunku do objętości produktów wyjściowych. 

Z uwagi na wysokie parametry wytrzymałościowe środki te stosowane są do wy-
konywania pasów ochronnych wyrobisk przyścianowych oraz tam izolacyjnych i prze-
ciwwybuchowych. Do tej grupy spoiw cementowych należą następujące spoiwa mi-
neralne; 

— Tekblend — firmy „FOSROC", 
— Aąuablend — firmy „POZAMENT". 
Do wytwarzania i podawania uwodnionych mieszanin wszystkich wymienionych wyżej 

spoiw mineralnych służą agregaty pompowe typu: MONO WT-820 oraz MONO-CMPF2B l A2 
produkcji angielskiej. 
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3. Obowiązujące sposoby izolowania i zabezpieczenia przeciwwybuchowego rejonu 
pożaru 

Podstawowe zasady i warunki izolowania rejonów występowania pożarów przedstawione 
są w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MPiH z dnia 8 lutego 1995 r. Przepisy te mówią 
0 konieczności izolowania ogniska pożaru tamami izolacyjnymi i pożarowymi od czynnych 
wyrobisk kopalni, o ile aktywna likwidacji pożaru nie jest możliwa. Tamy te muszą spełniać 
jednak określane warunki co do miejsca ich lokalizacji, szczelności, a przede wszystkim 
dużej wytrzymałości, zdolnej do zlokalizowania ewentualnego wybuchu gazów lub pyłu 
węglowego w przestrzeni izolowanej, uniemożliwiając w ten sposób przeniesienie się jego 
skutków do czynnych wyrobisk zakładu górniczego. 

Powszechnie stosowane w praktyce górniczej zabezpieczenia czynnych wyrobisk kopalni 
od rejonów zagrożonych wybuchem gazów pożarowych lub pyłu węglowego sprowadzają 
się do wykonania tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej. Tamy te muszą być 
dostosowane do zróżnicowanych warunków zagrożenia wybuchowego, muszą wykorzystywać 
lokalne warunki niwelacyjne wyrobisk w obrębie izolowanego pożaru, a także możliwości 
technicznego uzbrojenia kopalni w danym rejonie, jak np. w instalację rurociągów podsa-
dzkowych lub magistralę do podawania pyłów dymnicowych, sieć rurociągów sprężonego 
powietrza i wody, energię elektryczną itp. 

Wybór rodzaju tam i sposobu zabezpieczenia przeciwwybuchowego wyrobisk w czasie akcji 
ratowniczej ustala kierownik akcji. Zgodnie z wymienionymi wyżej zasadami i warunkami 
budowy tam izolacyjnych przeciwwybuchowych, ujętymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia 
MPiH z dnia 8 lutego 1995 r., przeciwwybuchowe tamy izolacyjne mogą być wykonane jako: 

— korki podsadzkowe, 
— korki wodne, 
— korki podsadzkowe na bazie tamy organowej z dwustronnymi rozporami, 
— tamy z worków wypełnionych materiałami sypkimi, niepalnymi. 
Wieloletnia analiza prowadzonych akcji przecipożarowych wykazuje, że bardzo po-

wszechnie stosowanymi tamami izolującymi rejony pożarów są korki podsadzkowe, wyko-
nywane z piasku, pyłów dymnicowych, gipsu i innych materiałów sypkich oraz korki wodne 
— o ile na to pozwala niwelacja wyrobiska. Bardzo rzadko stosowane są natomiast tamy 
wykonywane z worków wypełnionych piaskiem, pyłem kamiennym lub innym materiałem 
sypkim, z uwagi na ich stosunkowo małą gazoszczelność i dużą pracochłonność. 

3.1. K o r k i p o d s a d z k o w e 

Mogą być wykonywane przy użyciu instalacji i urządzeń do podsadzki hydraulicznej 
1 pneumatycznej, a także za pomocą specjalnych pomp — o ile materiałem wypełniającym 
będzie środek mineralny na bazie cementów. 

W zależności od rodzaju podsadzki minimalna długość korka musi wynosić: 
— dla korków z piasku, bez względu na przekrój poprzeczny wyrobiska — 15 m, 
— dla korków z popiołów dymnicowych, gipsu i anhydrytu, dla przekroju wyrobiska 

do 15 m^ — 6 m, 
2 - dla przekroju poprzecznego wyrobiska powyżej 15 m — 10 m. 
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W razie potrzeby, przed wykonaniem korka podsadzkowego należy zabudować przepusty 
tamowe w obudowie przeciwwybuchowej, umożliwiające przewietrzanie i komunikację 
z przestrzenią izolowaną. 

3.2. K o r k i w o d n e 

Wykonywane są w wyrobiskach górniczych w rejonie pożaru, posiadających korzystne 
położenie niwelacyjne, tzw. „muldy". Są to tamy bardzo proste i szybkie do wykonania, 
zapewniające pełne bezpieczeństwo ratownikom zatrudnionym w strefie zagrożenia. 

Korek wodny musi być wykonany tak. aby długość wyrobiska zalanego do stropu nie 
była mniejsza niż 15 m, a poziom lustra wody znajdował się co najmniej 2 m nad najniżej 
położonym punktem stropu w muldzie. 

3.3. K o r e k p o d s a d z k o w y na b a z i e t a m y o r g a n o w e j z d w u s t r o n n y m i 
ro z p o r a m i 

Jest to konstrukcja przebadana gruntownie w wyrobiskach doświadczalnych KD Barbara. 
W trakcie szeregu prób tama ta wytrzymała doświadczalne wybuchy mieszaniny stechio-
metrycznej metanu z powietrzem, o ciśnieniu fali padającej przekraczającym 0,7 MPa. 

Siła działająca na tamę osiągnęła wielkość ok. 368 T. 
Wysoką odporność tej konstrukcji tamy uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego 

„uzbrojenia wewnętrznego", polegającego na „zatopieniu" w materiale wypełniającym rozpór 
i rygli drewnianych, stanowiących wewnętrzne wzmocnienie tamy przeciwwybuchowej od 
strony ogniska pożaru. Podstawową konstrukcję tamy stanowią dwa drewniane zawarcia 
wykonane z okrąglaków, w odległości wzajemnej zależnej od przekroju wyrobiska, w którym 
budowana jest tama. Odległość między zawarciami, stanowiąca zarazem długość korka, 
musi wynosić co najmniej: 

— dla przekroju poprzecznego do 5 m — 3 m, 
— dla przekroju poprzecznego do 10 m — 4 m, 
— dla przekroju poprzecznego do 15 m — 5 m» 

2 
— dla przekroju poprzecznego ponad 15 m — 8 m. 
Zawarcie tamy od strony ogniska pożaru wykonane jest w postaci tamy organowej, 

obitej od wewnątrz balami o grutK)ści 50—70 mm i wzmocnionej dwustronnie ryglami 
i zastrzałami. Zawarcie od strony przestrzeni otwartej wykonane jest w postaci typowej 
tamy ryglowej podsadzkowej. Przestrzeń pomiędzy zawarciami wypełniana jest materiałem 
izolacyjnym, np.: gipsem, anhydrytem, pyłem dymnicowym lub innym materiałem dopusz-
czonym do stosowania w zakładach górniczych w drodze odrębnych przepisów. Aktualnie 
materiałami izolacyjnymi stosowanymi najczęściej do wypełniania tam przeciwwybuchowych 
są pianki cementowe pęczniejące o nazwach: 

— durofoam — firmy „FOSROC", 
— ekopiana — firmy „EKOCHEM", 
— aąualight — firmy „POZAMENT'. 
Zaletą tych materiałów jest to, że w czasie wiązania zwiększają one swoją objętość w stosunku 

do objętości produktów wyjściowych, co eliminuje możliwość wystąpienia tzw. „zer podsadz-

290 Sekcja II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

kowych", a więc gwarantują wysoką szczelność tamy. Ponadto środki te mogą być podawane 
z odległości do 250 m od tamy, co wydatnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy 
ratowników w czasie akcji przeciwpożarowej. Opisana wyżej konstrukcja tamy przeciwwybu-
chowej z dodatkowym, wewnętrznym wzmocnieniem może być wykonana bez przepustu tamo-
wego, jak również z jednym lub dwoma przepustami (rys. 1 i 2). 

r,urki konłrolnG ruroirSOmm 

\ 
rurki kortirolne A - A 

stotoki drewrBonefofCiony) 

rurki konlrolne słoioki drewnionejoroany) 

Rys. 1. Przeciwwybuchowa tama o konstrukcji wzmocnionej — bez przepustów tamowych 
Fig. 1. Anti-explosion dam of reinforccd construction — wilhout entry pass 

malerioł wypGMioigcy 
ruro ĵ SOmm r u r k i konł ro lne 

rurki k o n ł r o l n e 

Rys. 2. Przeciwwybuchowa tama o konstrukcji wzmocnionej — z przepustami tamowymi 
Fig. 2. Anti-explosion dam of reinforced construction — with entry pass 
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4. Kierunki poszukiwania nowych rozwiązań zabezpieczeń przeciwwybuchowych 
rejonów zagrożonych wybuchem gazów i pyhi węglowego 

Omawiana problematyka sposobów zabezpieczenia rejonów zagrożonych wybuchem 
gazów pożarowych lub pyłu węglowego stanowi bardzo złożoną i skomplikowaną materię, 
w której trudno jest określić jeden idealny sposób zapewnienia z jednej strony warunków 
pełnego bezpieczeństwa przed przeniesieniem się skutków wybuchu do wyrobisk czynnych 
ruchowo, a z drugiej — byłby on prosty i szybki w wykonaniu. Przykładem złożoności 
zagadnienia są dotychczasowe kilkunastoletnie działania i prace badawczo-doświadczalne 
prowadzone przez CSRG we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa, AGH i Wojskową 
Akademią Techniczną w Warszawie. 

Owocem tego współdziałania są opracowane dokumentacje i przeprowadzone prace 
badawczo-doświadczalne różnych typów tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej, 
jak np.: 

— opisany wyżej w pkt. 3.3 korek podsadzkowy wykonany na bazie tamy organowej 
z dodatkowym wewnętrznym wzmocnieniem od strony ogniska pożaru, 

— tamy wielostopniowe z tamową przegrodą (przegrodami) perforowaną lub przegrodą 
z szyn kopalnianych, zawieszonych wahadłowo do stropu wyrobiska za pomocą specjalnych 
zawiesi lub kotew, 

— tamy bezpieczeństwa w wykonaniu przeciwwybuchowym, o wzmocnionej konstrukcji 
drzwi stalowych. 

4.1. T a m a p r z e c i w w y b u c h o w a w i e l o s t o p n i o w a z p r z e g r o d ą 
p e r f o r o w a n ą z r u r l u b z p r z e g r o d ą z s z y n k o p a l n i a n y c h 
(rys. 3, 4, 5 i 6) 

Składa się z dwóch zasadniczych elementów (członów): 
— członu izolacyjnego wykonanego od strony wyrobiska chronionego, którego za-

daniem jest przeciwdziałanie ciśnieniu fali wybuchu oraz uniemożliwienie przeniesienia 
się skutków wybuchu do czynnej przestrzeni wyrobiska. Człon ten może byc wykonany 
jako tama pełna lub wyposażony w przepust tamowy, umożliwiający kontakt z prze-
strzenią izolowaną; 

— członu zabezpieczającego, wykonanego w pewnej odległości od członu izolacyjnego 
w części wyrobiska^ w której może zaistnieć wybuch. Jego zadaniem jest rozbicie i osłabienie 
siły fali wybuchu, aby zminimalizować wielkość ciśnienia działającego na zasadniczy człon 
izolacyjny tamy. Skutek ten uzyskuje się poprzez perforację przegrody ochronnej przy 
użyciu rur 0 1 8 5 mm, wbudowanych w jej przekrój. Perforacja z rur stalowych stanowi 
10—20% całej powierzchni czołowej przegrody tamowej. Człon zabezpieczający może być 
wykonany jako przegroda stalowa z szyn zawieszonych do stropu wyrobiska przy użyciu 
kotew lub specjalnych zawiesi. Przegród tych, tzw. „stalowych ekranów wahadłowych'', 
może być kilka, w zależności od stopnia zagrożenia wybuchowego w izolowanym rejonie 
pożaru. 
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Rys. 3. Przeciwwybuchowa tama wielostopniowa z tamową przegrodą perforowaną — bez przepustów 
tamowych 

Fig. 3. Anti-explosion multistage dam with perforated stopping — without entry pass 

rurk/ konłro/ne ^ somm ruru fi/85/nm rc/r/(r J<o/?fro/n& 

Rys. 4. Przeciwwybuchowa tama wielostopniowa z tamową przegrodą perforowaną — z przepustami 
tamowymi 

Fig. 4. Anti-expiosion multistage dam with perforated stopping — without entry pass 

Sekcja II 293 



Underground Exploitation School '97 

rurk i ruro ci 50mm rurk i kontrolne 

0.50 

s to jok i orgonowe rozporo 
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Uetf 
\ r u r k i kon t ro lne 

p o d s y p k o -
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Rys. 5. Przeciwwybuchowa tama wielostopniowa ze stalowymi przegrodami — bez przepustów 
tamowych 

Fig. 5. Anti-expIosion multistage dam with steel stopping — without entry pass 

ruro 0 50mm rurki kontrolne rurki kontrolne 

Rys. 6. Przeciwwybuchowa tama wielostopniowa ze stalowymi przegrodami — z przepustami 
tamowymi 

Fig. 6. Anti-explosion multistage dam with steel stopping — with entry pass 
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4.2. G ó r n i c z a t a m a b e z p i e c z e ń s t w a w w y k o n a n i u 
p r z e c i w w y b u c h o w y m 

W rejonach kopalni o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym, a więc 
zaliczonych do III i IV kategorii zagrożenia metanowego oraz w pokładach silnie skłonnych 
do samozapalenia się, szybkie zamknięcie zagrożonego pożarem rejonu odgrywa bardzo 
istotną rolę w walce z zaistniałym zagrożeniem. Wychodząc temu naprzeciw, opracowano 
i przebadano w KD Barbara nową konstrukcję tam bezpieczeństwa w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym. 

Składa się ona z następujących elementów: 
— odrzwi żelbetowych o grubości ok. 1 m z otworem komunikacyjnym, 
— drzwi stalowych jedno- lub dwuskrzydłowych, wykonanych z profili rurowych 

o średnicy 0 2 0 5 mm, odpowiednio zespawanych ze sobą i osadzanych w ramie z ceowników; 
drzwi zawieszone są na zawiasach ślizgowych, 

— elementów ryglujących w postaci szyn stalowych, osadzonych we wgłębieniach 
kieszeniowych odrzwi żelbetowych przy zamykaniu tamy. Wgłębienia te wykonane są 
w górnej, dolnej i bocznych krawędziach otworu komunikacyjnego. 

Konstrukcja stalowa drzwi — poza dużą wytrzymałością na wybuchy — posiada również 
znaczną odporność na działania ognia. Tego typu tama łączy funkcję dotychczasową tamy 
bezpieczeństwa z dużą jej wytrzymałością na wybuchy. Czas zamknięcia tego typu tamy 
wynosi do 5 minut. 

W oparciu o uzyskane pozytywne' wyniki badań i testów przeprowadzonych w KD 
Barbara — w ramach wdrożenia wyników badań — wykonano dwie tego typu tamy 
w KWK Wieczorek, w rejonie zaliczonym do IV kategorii zagrożenia metanowego. 

4.3. T y m c z a s o w e t a m y i z o l a c y j n e z p i a n g a ś n i c z y c h i p i a n e k 
samo u t w a r d z a ł n y c h 

Opisane wyżej konstrukcje tam izolacyjnych w wykonaniu przeciwwybuchowym 
w pełni zabezpieczają czynne wyrobiska kopalni przed przeniesieniem się do tych 
wyrobisk skutków ewentualnych wybuchów gazów pożarowych lub pyłu węglowego 
w izolowanym rejonie. 

Podstawowym mankamentem tych tam jest duża czasochłonnośc ich wykonania oraz 
konieczność zatrudnienia przy ich budowie znacznej liczby zastępów ratowniczych, pracu-
jących często w warunkach dużego zagrożenia wybuchem. Dlatego też w przypadkach 
pilnej potrzeby szybkiego ograniczenia ilości powietrza dopływającego do tamowanych 
wyrobisk budowane są tymczasowe tamy izolacyjne jeszcze przed wykonaniem tam osta-
tecznych, zwykłych lub przeciwwybuchowych. 

Tamy takie są ze wszech miar wskazane z uwagi na to, że: 
— wpływają na znaczną poprawę warunków klimatycznych w rejonie prowadzenia prac 

ratowniczych, 
— ograniczają możliwości wypływu powietrza i gazów z izolowanego rejonu lub zrobów, 
— stanowią doraźną osłonę zabezpieczającą ratowników zatrudnionych przy zwalczaniu 

pożaru przed gazami pożarowymi lub ewentualnymi skutkami wybuchu tych gazów. 
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Ponadto tamy tymczasowe mogą stanowić bazę do budowy tam ostatecznych lub spełniad 
rolę przegrody tamowej — ekranu, tłumiącego siłę wybuctiu gazów lub pyłu węglowego, 
mogącego zaistnieć w izolowanym polu pożarowym. Stanowią więc dodatkowe zabezpieczenie 
dla tam ostatecznych. 

4.3.1. Korki pianowe z pian gaśniczych 

W ramach pracy badawczej próbnym wybuchom mieszaniny stechiometrycznej metanu 
z powietrzem o objętości 250 cm' poddano korki pianowe wykonane z piany gaśniczej: 
lekkiej, średniej i ciężkiej sprężonej, wytwarzanej na bazie polskiego środka pianotwórczego 
o nazwie DETEOR-IOOOM. 

Zawarcia korków pianowych ograniczające ich objętość wykonane były w postaci lekkich 
tam z drewna i płótna podsadzkowego. Przeprowadzone badania dowiodły celowości 
stosowania korków z piany gaśniczej. W oparciu o uzyskane wyniki doświadczeń sformułować 
można następujące wnioski: 

— zastosowanie korków z piany lekkiej o długości korka 20 m pozwala — dla 
warunków eksperymentu — obniżyć maksymalne nadciśnienie działające na tamę o ok. 
10—15% jego pierwotnej wielkości, 

— zastosowanie korków z piany średniej lub ciężkiej sprężonej, o długości korka 
10—20 m, pozwala na obniżenie nadciśnienia działającego na tamę o ok. 20—30%. 

Uzyskane wyniki wskazują na wyższą efektywność korków z piany średniej i ciężkiej 
sprężonej, w przypadkach gdy chodzi tylko o obniżenie nadciśnienia fali padającej na 
czoło tamy. Przy łącznej ocenie efektów tłumienia ciśnienia i gaszenia płomienia wyniki 
badań dowiodły, że bardziej celowe jest stosowanie korków z piany lekkiej. Z prze-
prowadzonych badań i praktycznego zastosowania można wysunąć generalny wniosek, 
że piany gaśnicze, mimo że nie stanowią samoistnego zabezpieczenia przed wybuchem, 
mogą zasadniczo wpływać na wygaszenie płomienia, obniżenie temperatury i nadciśnienia 
fali uderzeniowej w czasie zaistnienia wybuchu w izolowanym rejonie. Ma to istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony zastępów ratowniczych wykonujących prace 
w rejonie zagrożonym wybuchem. Korki pianowe mogą stanowić również ekrany za-
bezpieczające tamy ostateczne przed skutkami ewentualnego wybuchu. Ujemną stroną 
stosowania tego typu tam tymczasowych, jest konieczność ciągłego uzupełniania objętości 
korków, z uwagi na ubytek (zanik) piany. Korki z piany gaśniczej, stanowiące tamy 
tymczasowe, zastosowane były praktycznie w następujących kopalniach węgla kamiennego: 
KWK Wesoła, KWK Paryż i KWK Śląsk. 

4.3.2. Korki z pian chemicznych samoutwardzalnych 

Zastosowanie do budowy korków pian chemicznych samoutwardzalnych typu: krylamina, 
izopiana czy igloneige nie wymaga uzupełniania objętości wypełniającej korek, ponieważ 
piany te nie zanikają, a wręcz zwiększają swoją objętość ponad 30-krotnie w stosunku do 
objętości produktów wyjściowych. Badania skuteczności tłumienia wybuchów mieszanin 
gazowych i pyłowych przez korki z piany krylaminowej przeprowadzone zostały w wyrobisku 
doświadczalnym KD Barbara — GIG w okresie od lutego do sierpnia 1995 r. oraz w maju 
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tego roku, przy wydatnej pomocy finansowej firmy „EKOCHEM", produkującej ten środek 
pod nadzorem CSRG. 

Do przeprowadzenia badań doświadczalnych, stosowano stechiometryczne mieszaniny 
metanowo-powietrzne z dodatkiem pyłu węglowego w objętościach 25, 50 i 100 m ' . 
Zasadniczym celem eksperymentu było określenie modułu tamy, czyli stosunku długości 
korka do przekroju poprzecznego wyrobiska, w którym taką tamę budowano, niezbędnego 
do uzyskania wytrzymałości tamy na zadane ciśnienia. Objętość korków pianowycłi z kry-
laminy ograniczono lekkimi tamami z drewna kopalnianego i płótna podsadzkowego. 
W przeprowadzonycłł badaniach zwrócono szczególną uwagę na rejestrację następujących 
parametrów: 

— obciążeń działających na lamę, 
— efektów za tamą jako impulsu ciśnienia i pojawienia się płomienia, 
— dynamicznego przesunięcia się tamy (korka). 
Uzyskane wyniki w pełni dowiodły celowości stosowania pianki krylaminowej do 

wykonywania zabezpieczeń przed skutkami ewentualnych wybuchów gazów w izolowanych 
rejonach ogniska pożarowego. 

Lekkie tamy z pianki krylaminowej mogą stanowić ekran zabezpieczający tamę izolacyjną 
przed skutkami działania fali uderzeniowej wybuchu. Zasadniczym celem działania takich 
korków jest osłabienie (wytłumienie) dynamicznego charakteru obciążenia wywieranego 
przez tę falę. Doświadczalne wybuchy na tamy krylaminowe w postaci korków o długościach 
5, 10, 15 i 20 m pozwoliły na wyznaczenie optymalnego modułu tego typu tam, który 
dla warunków przeprowadzanych badań wynosi „2" w stosunku do przekroju tamowanego 
wyrobiska. Oznacza to, że długość korka z krylaminy dla przekroju wyrobiska F = 10 m 
winna wynosić przynajmniej 20 m. Przy takim module tamy uzyskano prawie 20-krotne 
osłabienie ciśnienia fali wybuchu. 

Praktyka wykazuje, że w czasie prowadzenia akcji przeciwpożarowych przy występowaniu 
potencjalnego zagrożenia wybuchem gazów w strefie zagrażanej istnieje potrzeba przewie-
trzania wyrobisk przed ich ostatecznym odizolowaniem tamami. Dlatego też uznano za 
celowe przebadanie tamy stanowiącej korek z pianki krylaminowej, z pozostawieniem pod 
stropem wyrobiska wolnej przestrzeni, stanowiącej ok. 20% całkowitego przekroju poprze-
cznego. Badania takie przeprowadzono w maju 1996 r. 

Długość korka wynosiła 20 m, a jego objętość ograniczona była zawarciami wykonanymi 
jako lekkie tamy z drewna kopalnianego i płótna podsadzkowego. Doświadczenie wykazało, że 
przy spowodowaniu wybuchu mieszaniny stechiometrycznej metanu i powietrza o objętości 50 m 
uzyskano efekt prawie 15-krotnego wytłumienia impulsu ciśnienia wywołanego wybuchem, 
Z przeprowadzonych badań doświadczalnych wynika, że tamy tymczasowe wykonane jako korki 
podsadzkowe z pianki krylaminowej — podobnie jak z pian gaśniczych — nie mogą stanowić 
samoistnego zabezpieczenia przed wybuchem. Mogą jednak zasadniczo wpływać na jego skutki, 
poprzez wygaszenie płomienia i obniżenie ciśnienia fali uderzeniowej gazów pożarowych. Kon-
stmkcje tego typu tam mogą być z powodzeniem stosowane w miejsce budowy przegród 
tamowych wytłumiających siłę wybuchu, który może zaistnieć w izolowanym rejonie ogniska 
pożaru, cłironiąc tym ostateczne tamy izolacyjne. 

Ponadto tamy te mogą w sposób istotny wpływać na bezpieczeństwo pracy ratowników 
i poprawę warunków klimatycznych w miejscu wykonywania tych prac. 
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Zaznaczyć należy, że złożoność warunków, w jakich może byc zapoczątkowany i roz-
przestrzeniony wybuch gazów pożarowych lub pyłu węglowego w wyrobiskach górniczych, 
stwarza poważne trudności w jednoznacznym określeniu siły wybuchu, a tym samym 
w wyborze jednoznacznego sposobu izolacji zagrożonego rejonu. 

4.4. Z a m i e r z e n i a C S R G w z a k r e s i e n o w y c h r o z w i ą z a ń 
k o n s t r u k c y j n y c h t a m p r z e c i w w y b u c h o w y c h 

Jako praktycy z zakresu problematyki zwalczania pożarów na dole kopalń węgla 
kamiennego zdajemy sobie w pełni sprawę, że wszystkie przedstawione w niniejszym 
referacie stosowane obecnie konstrukcje tam izolujących rejony zagrożone pożarem, a zwła-
szcza w wykonaniu przeciwwybuchowym, są bardzo pracochłonne, a więc wymagają 
znacznego wydłużenia czasu potrzebnego na ich wykonanie. 

W warunkach prowadzenia akcji przeciwpożarowej każde wydłużenie czasu wykonywania 
określonych prac ratowniczych stwarza potencjalny wzrost zagrożenia dla ratowników 
zatrudnionych przy tych pracach oraz ujemnie wpływa na sprawny przebieg samej akcji 
przeciwpożarowej. Dlatego też celowe staje się poszukiwanie nowych rozwiązań konstru-
kcyjnych tam przeciwwybuchowych, których wykonanie winno skrócić czas ich budowy 
do niezbędnego minimum. Mając to na uwadze, CSRG przy współudziale pracowników 
GIG, AGH w Krakowie oraz Zarządu firmy „FOSROC" czyni przygotowania do przepro-
wadzenia jesienią br., prób badawczo-doświadczalnych w wyrobiskach KD Barbara z nową 
konstrukcją tamy przeciwwybuchowej. 

Projekt techniczny takiej tamy — opracowany przez CSRG — zakłada rezygnację 
z bardzo pracochłonnego w wykonaniu, dodatkowego wewnętrznego rozparcia zawarcia 
tamy od strony izolowanego ogniska pożaru, a także z budowy tamy organowej stanowiącej 
to zawarcie. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu do budowy tamy środków mineralnych 
w postaci spoiw cementowych o wysokich parametrach wytrzymałościowych, uzyskiwanych 
w stosunkowo krótkim czasie wiązania spoiwa, tj. od 2—12 godzin. Producentem takich 
środków na polskim rynku jest m.in. firma „FOSROC". 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie w górnictwie polskim 
i światowym (USA, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy) przy rozwiązywaniu koncepcji 
nowej konstrukcji tamy przeciwwybuchowej przyjęto następujące założenia: 

— ograniczenie praco- i czasochłonności przy budowie tamy, 
— poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy ratowników zatrudnionych przy budowie 

tamy w strefie zagrożonej wybuchem gazów pożarowych i pyłu węglowego, 
— obniżenie kosztów budowy tamy. 
Założenia te możliwe będą do realizacji, poprzez: 
1. Zastosowanie do budowy tam przeciwwybuchowych środków mineralnych na bazie 

uszlachetnionych cementów lekko pęczniejących, charakteryzujących się dużą wytrzymałością 
na ściskanie, dobrą płynnością oraz krótkim czasem wiązania. Do takich środków zaliczane 
są spoiwa o nazwie: TEKBLEND, TEKFOAM, TEKSAL lub AQUABLEND. Użycie 
jednego z wymienionych środków do budowy tamy przeciwwybuchowej pozwoli na rezyg-
nację z tamy organowej, stanowiącej zawarcie od strony ogniska pożaru i jej dodatkowego, 
wewnętrznego wzmocnienia. Długość korka stanowiącego tamę przeciwwybuchową wynosić 
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będzie w takim przypadku 2—3 m — w zależności od przekroju poprzecznego wyrobiska, 
w którym budowana będzie tama. 

2. Wykonanie lekkich zawarć tamy przy użyciu specjalnej konstrukcji lekkich 
wysuwnych stojaków stalowych z rur, umożliwiających regulowanie wymaganej wy-
sokości i siły rozparcia tych stojaków pomiędzy stropem i spągiem wyrobiska. Stojaki 
te Stanowic będą elementy do podwieszania w przekroju chodnika worka wykonanego 
z odpowiedniego tworzywa, który wypełniony będzie odpowiednim środkiem mine-
ralnym. W przypadku rezygnacji z worka tamowego stojaki te — po ich obciągnięciu 
płótnem podsadzkowym lub wentylacyjnym oraz usztywnieniu okorkami lub siatką 
stalową — mogą stanowić lekkie zawarcia tamy, miedzy które zatłoczona będzie 
mieszanina cementowa. 

3. Użycie do wykonania i podawania uwodnionej mieszaniny środka mineralnego 
wysoko wydajnych urządzeń pompowych typu MONO, pozwalających na podawanie tych 
środków z odległości od 200—250 m, a więc spoza strefy bezpośredniego zagrożenia 
wybuchem. 

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań testujących — nowa konstrukcja 
tamy przeciwwybuchowej może stanowić znaczny postęp w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
pracy ratowników w strefie zagrożonej wybuchem oraz skrócenia czasu potrzebnego do 
zamykania pól pożarowych. 

5. Wnioski końcowe 

Problematyka izolacji rejonów zagrożonych pożarem, a zwłaszcza w pokładach meta-
nowych, stanowi w górnictwie polskim jeden z podstawowych tematów zarówno w dzia-
łalności naukowo-badawczej, jak i praktyce górniczej. Nasze osiągnięcia w tym zakresie 
nie odbiegają — a w wielu przypadkach są lepsze — od rozwiązań stosowanych w górnictwie 
światowym, zwłaszcza przy nieporównanie trudniejszych warunkach eksploatacji węgla 
w naszym kraju. 

Analiza naszych dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie pro-
wadzi do następujących wniosków: 

1. Należy uznać za celowe dalsze propagowanie i rozpowszechnianie w kopalniach 
nowoczesnych technologii i metod prac w profilaktyce przeciwpożarowej, zapewniających 
znaczne skrócenie czasu ich wykonania i dających większą pewność skuteczności tych 
prac. 

2. Dotychczas obowiązujące sposoby izolowania rejonów zagrożonych pożarem i wy-
buchem gazów pożarowych za pomocą tam izolacyjnych pożarowych i w konstrukcji 
przeciwwybuchowej są skuteczne, jednak bardzo uciążliwe w wykonaniu, szczególnie tamy 
przeciwwybuchowe. 

3. Za celowe należy uznać konieczność poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych 
izolowania pól pożarowych, umożliwiających wyeliminowanie stałej potrzeby zatrudniania 
dużej ilości ratowników w miejscu budowy tam przeciwwybuchowych, czyli w rejonie 
o potencjalnym zagrożeniu wybuchem gazów. 
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New technology of rock-mass insulation in fire prevention and 
construction of anti-explosion dam — deyelopment directions 

Abstract 
Mines fires are considered to be one of the most common underground threats. The 

majority of coal mines in Poland are old and they have been exploiting coal for about 
100 years or more. Some of them are mining now the deposits which were abandoned 
before. This creates a potential growth of endogenic fire threats. To minimise these threats, 
the majority of mines are forced to carry out some current preventive activities, consisting 
in insulating and sealing of the rock-mass and, in case of fire, in isolating the fire focus 
in such a way that a possible explosion would not affect the neighbouring active workings. 
This paper presents the modern technologies of rock-mass insulation and seaHng by means 
of chemical and minerał substances, manufactured in Poland by many companies. The 
paper discusses also new tendencies concerning the construction changes of fire dam and, 
in particular, anti-explosion dam. 
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Viktor KRAL 
Mine S u w y and Safety Paskov, Inc., Paskov, Czech Republic 

Modelling of aeromotoric pressure of falling-down water in vertical 
mine workings 

Key words 
Ventilation network-aeromotoric pressure 

Streszczenie 
The simulation of aerometric pressure of falling-down water in vertical mine workings 

has been presented in the paper. That enables to assess the influence of aeromotoric 
pressure on the stability of air ventilation network and main fan operation. 

1. Introduction 

The counterfire protection of vertical mine workings is determined by the No. 
2/1994 decree of the Czech Mine Inspectorate. This decree obligates mines to analyse 
the effects of falling-down water on ventiIation network and appłiances, if the counter 
spraying rings are used. The calculation correstness must be verified by practical 
expenments or modelling. 

The counter spraying rings are designed as two-staged ones. The first stage is 
determined for instant antifire intervention after the fire is detected and must be 
dimensioned oniy for limited water flow so that the aeromotoric pressure induced by 
falling-down water does not cause undesirable changes in air-flow, pumping or overload 
of main or subsidiary ventilation fans, etc. The second stage must be dimensioned 
for the highest reachable flow. 

If the calculation and assessment of the falling-down water effects show that the use 
of the second stage of counterfire spraying rings does not cause undesirable changes in 
air flow and does not endanger the ventilation appliances, the spraying rings with the 
unigue stage dimensioned as the second stage can be used in relevant shafts. 

According to the No. 2/1994 decree of the Czech Mine Inspectorate, the aeromotoric 
pressure induced by falling-down water is given by the equation: 

. 16,4 ' q _ , 

ApL = Ap L - 10"^ (Pa) 
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where: 
Ap — pressure induced by falling-down water per 100 m of depth [Pa], 
ApL — pressure in the arbitrary shaft depth [Pa], 
L — shaft depth [m], 
q — flow-rate or falling water in liters per minutę and square meter of the shaft 

cross-section, 
V — air flow velocity in the shaft [m • s~']. 

The counterfire spraying rings (both stages) are situated: 
a) under conterfire lids as close as possible to the shaft mouth in intake shafts, outlet 

shafts and in intermediate shafts with ascensional ventilation air-flow and the highest air 
velocity not exceeding 10 meters per second, 

b) as close as possible to the uppermost level-mouth in inlet shafts with descensional 
ventilation air-flow. 

2. Modelling of aeromotoric pressure of falling-down water in inlet vertical mine 
workings 

For requirements of Ostrava-Karvina Mining District (OKMD) mines, the Mining Survey 
and Safety Paskov, Inc., has prepared studies assessing the effects of falling-down water 
on ventilation network and appliances, using modelling of aeromotoric pressure induced 
by falling-down water. 

The „Calculation of stabilized air-flow in mine ventilation networks" programme developed 
in former Mining Institute of Czech Academy of Sciences and adopted for OKMD mines, 
has been used for the air ventilation networks calculation. 

The basis of these calculations is the mathematical simulation of air-ventilation network, 
up-to-dated to correspond to the present state. The pressure sources are put into the calculation 
by means of characteristics of main ventilation fans in the actual position of regulation device. 
The calculations of aeromotoric pressure, when the counterfire spraying rings are at work, are 
adjusted so that the highest aUainable water flow is used for the instant counterfire intervention. 

The influence of aeromotoric pressure of falling-down water in intake shafts results in 
raise of air-flow in the shafts, but it has no negative influence on the main fan operation. 
In the assessment of the influence of aeromotoric pressure on the ventilation network, the 
criterion of undesirable changes of the air-flow direction is taken into account, regarding 
aspecially evacuation of workers from endangered parts of the mine. From the operation 
viewpoint, in case of an accident, the provisions are made following the reąuirements of 
the emergency plan, which technically solve reduction of falling-down water influence in 
yentilation network and evacuation of workers from endangered parts of the mine. 

3. Modeling of aeromotoric pressure of falling-down water in upcast vertical mine 
workings 

The influence of aeromotoric pressure of falling-down water on mine yentilation 
in intake shafts was analysed by the Research Mine Institute in Ostrava-Radvanice 
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and the Mining Institute of the Czech Academy of Sciences in the framework of the 
No. III-1-5.2.1/1 Government financed study during 1964 till 1970. Results and conclusions 
of the study led to the formulation of the branch standard ON 449104 „Mine counterflre 
water pipes" in June 30, 1970. Since the governmentally supported research had not 
analysed the influence of aeromotoric pressure in cases of using the spraying rings 
in intake shafts, the Standard ON 449104 defined the maximum velocity of falling-down 
water in outlet shafts, in the volume of eight cubic meters per second. This is the 
maximum outlet air veIocity that will not cause critical situation, if the spraying rings 
have to be used, 

The niaximuni air velocity of 10 cubic meters per second which is determined 
in the valid No. 2/1994 Decree of the Czech Mine Inspectorate, propably proceeds 
from the 85th article, 2nd section of the No. 22/1989 Decree of the Czech Mine 
Inspectorate. 

The issue of determining the aeromotoric pressure when using spraying rings in outlet 
shafts is crucial one and not fully solved. Different aerodynamic influences co-act here 
(thermical upward pressure of fire, main fan influence, barometric pressure, aeromotoric 
pressure of falling-down water etc.) and they are time-dependent and of opposite influence. 
Therefore, the calculation of the influence of aeromotoric pressure of falling-down water 
in outlet shafts can be performed only in a simplified manner. 

The aeromotoric pressure calculations proceed from the condition that 50 liters of water 
flow per minutę per one square meter of shaft cross-section are used for the instant 
counterfire intervention and that the influence of thermical upward fire pressure is eliminated 
by the velocity component in the denominator of the equation presented above. Regarding 
the maximum falling-down water velocity in outlet shafts the pressure sources are put into 
the mathematical simulation by means of characteristics of main fans operation with reduced 
output. 

The aeromotoric pressure of falling-down water in outlet shafts reduces the air-flow in 
these shafts. It can be of negative influence on operation stability of main fans and 
ventilation network, in generał. In most cases, the counterfire spraying rings can be used 
only after the main fan output is reduced. 

4. Conclusion 

The simulation of aeromotoric pressure of falling-down water in vertical mine 
workings enables to assess the influence of aeromotoric pressure on the stability 
of air ventilation network and main fan operation and to determine such falling-down 
water flow rate which could not cause undesirable changes in air-flow. The appraisal 
of those most important aspects cannot be allways satisfied by the practical experiment 
as described in the No. 2/1994 Decree of the Czech Mine Inspectorate. Mining 
Survey and Safety Paskov, Inc. solves that problem according to requirement of 
OKMD mines. The acquired experience can be also efficiently used in other mining 
districts. 
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Modelowanie ciśnienia powietrza wytwarzanego przez spadającą 
wodę w wyrobiskach pionowych 

Streszczenie 
Przedstawiono symulację ciśnienia powietrza wytwarzanego przez spadającą wodę w wy-

robiskach pionowych. Symulacja ta pozwala na ocenę wpływu ciśnienia powietrza na 
stabilność sieci wentylacyjnej i pracę wentylatora głównego. 
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Kazimierz LEBECKI 
Główny Instytut Górnictwa 

Kopalnia Doświadczalna Barbara, Mikołów 

Nowa technologia łatwego i szybkiego izolowania pożarów 

Słowa kluczowe 

Pożar-lekkie piany-izolowanie pól pożarowych-tamy pożarowe w polach metanowych 

Streszczenie 
Przedstawiono wyniki badań zachowania się korków z lekkiej pianki krylaminowej 

podczas wybuchu metanu. Badania wykonane w podziemnym chodniku doświadczalnym 
Kopalni Doświadczalnej Barbara. Wykazały one, że korki takie zapewniają całkowitą 
szczelnośc i tłumią wybuch metanu, jaki może się zdarzyć w polu pożarowym. Wykazano, 
że współczynniki tłumienia mieszczą się w zakresie 2,5 do 3,6. Wykonanie przepustu 
w korku nie zmienia zasadniczo współczynnika tłumienia. Do wykonania korków użyto 
lekkiej pianki krylaminowej. Za pomocą seryjnie produkowanych pomp możliwe jest 
wykonanie szczelnego korka w czasie około jednej zmiany roboczej. W ten sposób osiąga 
się możliwość szybkiego i skutecznego izolowania pól pożarowych. 

1. Wstęp 

W latach 1994—1995 w Kopalni Doświadczalnej Barbara Głównego Instytutu Górnictwa 
realizowano projekt celowy numer 99400 94C/2080 pt. „Technologia budowy lekkich tam 
piankowych dla zwalczania zagrożenia pożarowego ze strony zrobów". Wykonawcą projektu 
było Przedsiębiorstwo EMES Mining Service Sp. z o.o., a realizatorami Kopalnia Doświad-
czalna Barbara Głównego Instytutu Górnictwa, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego 
i Zakład Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. W referacie zostaną przed-
stawione wyniki wykonanych doświadczeń, technologia wykonywania tam (korków) i mo-
żliwości ich zastosowań. 

2. Stan zagrożenia pożarowego w polskim górnictwie węgla kamiennego 

Liczbę pożarów podziemnych i wskaźnik pożarowości [1] podano w tabeli 1. Wskaźnik 
pożarowości jest zdefiniowany jako iloraz liczby pożarów w danym roku do wydobycia 
netto. Spośród 9 pożarów, jakie zostały zgłoszone w 1995 r. 4 zaszły w zrobach ścian 
zawałowych. 
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Tabela 1. Liczba pożarów podziemnych i wskaźnik pożarowości 
Table 1. Nuraber of underground fires and fire index 

Lata 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Liczba pożarów 25 11 11 17 17 22 13 15 12 9 

Wskaźnik 
pożarowości 0,13 0,06 0,06 0,09 0,11 0,16 0,10 0,12 0,09 0,07 

W 1994 roku wybuchł pożar w Kopalni Halemba, który zasługuje na szerszy opis. 
Według Raportu Rocznego za 1994 [2] przebieg zdarzeń był następujący: 

„W dniu 1994.10.23 w KWK „Halemba" stwierdzono pożar w zrobacłi czynnej ściany 
zawałowej 2 w pokładzie 412/E na poziomie 525 m. Przyczyną pożaru było zaiskrzenie 
skał stropowych w zrobach w czasie ich zawału spowodowanego odprężeniem górotworu 
o energii 3 • 10' J i zapalenie metanu. 

Pokład 412/E (grubość 2,6 m, upad 8°) został zaliczony do III kategorii zagrożenia 
metanowego i III-go stopnia zagrożenia tąpaniami. Węgiel z tego pokładu został zaliczony 
do II grupy samozapalności jako węgiel o małej skłonności do samozapalenia. 

Objawy pożaru (stężenie tlenku węgla powyżej 0,0026%) stwierdzono na podstawie 
wskazań czujnika ACO zainstalowanego na wylocie chodnika wentylacyjnego ściany 2. Ze 
strefy zagrożenia pożarowego wycofano 20 osób bez użycia pochłaniaczy ucieczkowych. 

Pożar otamowano tamami przeciwwybuchowymi. Bezpośrednio po otamowaniu pożaru 
nastąpił wybuch gazów w polu pożarowym i zniszczeniu uległa jedna z tam przeciwwy-
buchowych, w miejsce której wybudowano dwie nowe tamy, co wydłużyło czas prowadzenia 
akcji przecipożarowej. W polu pożarowym pozostawiono wyposażenie techniczne ściany 2 
w pokładzie 412/E". 

Przykłady te pokazują potrzebę wprowadzenia nowych technologii tamowania pól po-
żarowych. 

3. Technologia wykonywania tam z lekkiej pianki krylaminowej 

3.1. C h a r a k t e r y s t y k a p i a n k i k r y l a m i n o w e j 

W badaniach korzystano z pianki krylaminowej produkcji Przedsiębiorstwa Usługowo— 
Handlowo-Produkcyjnego Ekochem w Katowicach. Pianka krylaminowa należy do nowej 
generacji spienionych tworzyw mocznikowych znanych pod nazwą „Igloneige", „Isoschaum", 
„Krylamina" i produkowanych od wielu lat w kraju i zagranicą. W porównaniu z dotychczas 
stosowanymi spienionymi tworzywami mocznikowymi charakteryzuje się obniżoną emisją 
formaldehydu, zwiększoną hydrofobowością, lepszymi właściwościami antyelektrostatycznymi 
i zwiększoną trwałością mechaniczną przy większej plastyczności. 

Pianka krylaminowa jest tworzywem mocznikowym niepalnym, odpornym na starzenie, 
biodegradację, promieniowanie ultrafioletowe. Dzięki zastosowaniu nowych substratów oraz 
specjalnej technologii wykazuje ona bardzo niską emisję wolnego formaldehydu. Podczas 
bezpośredniego oddziaływania pożaru powstaje warstwa zwęglonej piany, która chroni dalsze 
warstwy przed rozkładem nie podtrzymując palenia. Dzięki zmodyfikowaniu składu pianki 
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na jej powierzchni tworzy się twarda warstwa, natomiast cała pianka jest sprężysta i w dużym 
stopniu odkształcalna. Własności pianki krylaminowej przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Własności pianki krylaminowej 
Table 2. Properties of the krylamin foani 

Własność Jednostka Wartość 

Gęstość pozorna pianki mokrej kg/m^ poniżej 100 

Gęstość pozorna pianki suchej kg/m^ .S—30 

Współczynnik przewodności cieplnej W/mK poniżej 0,045 

Wytrzymałość na ściskanie MPa 0,03—0,04 

Chłonność wilgoci przy wilgotności powietrza 
100% % objętości 0,03—0,06 

Nasiąkliwość w wodzie % objętości 10,0—20,0 

Spieniałność powyżej 30 

Zapalność niezapalna 

Pianka krylaminowa nie zapala mieszaniny wybuchowej i nie stwarza zagrożenia na jej 
powierzchni wyładowań iskrowych. Pianka została przebadana z pozytywnymi wynikami 
pod względem: 

— trudnopałności; badania GIG nr 726715 BM, orzeczenie z dnia 15.04.1996, 
— oceny podatności na elektryzowanie się i gromadzenie ładunków elektrostatycznych; 

badania Kopalni Doświadczalnej Barbara; orzeczenie z dnia 25.05.1996, 
— zdolności ochronnej przed dymami powstającymi podczas jej spalania; orzeczenie 

GIG z dnia 19.05.1994, 
— toksykologicznym; badania Zakładu Medycyny Pracy Śląskiej Akademii Medycznej 

w Zabrzu; maj 1994. 
Piankę krylaminową wytwarza się z żywicy „Krylamin D" oraz katalizatora „KMU", 

przy użyciu specjalnego aparatu spieniającego. Wytwarzanie pianki następuje w miejscach 
zastosowania. Piana opuszczając aparat ma półplastyczny, półpłynny charakter, dzięki czemu 
łatwo dostosowuje się do konturów przestrzeni do której jest wtłaczana. Ta właściwość 
ma szczególne znaczenie dla zapewnienia szczelności tam zbudowanych z pianki. Pianka 
zestala się w ciągu kilku minut (w zależności od temperatury otoczenia) uzyskując pełne 
właściwości izolacyjne po około 24 godzinach. Operacja izolowania obiektów przy użyciu 
pianki krylaminowej nie wymaga specjalnego przystosowania powierzchni. Powierzchnia 
izolowana może byc wilgotna, jednak szczeliny i zagłębienia nie powinny być wypełnione 
wodą, która w grubszych warstwach utrudnia wiązanie tworzywa z podłożem. Z jednego 
metra sześciennego komponentów uzyskuje się 30—40 m' tworzywa spienionego w zależności 
od typu aparatu oraz jego regulacji. Recepturą standardową jest: 4 części żywicy i 3 części 
katalizatora. 

Urządzenie do wytwarzania dwuskładnikowej pianki krylaminowej jest urządzeniem 
przenośnym, składającym się z pompy dwukanałowej do tłoczenia składników napędzanej 
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sprężonym powietrzem oraz pianogeneratora (pistoletu), w którym wytwarza się piana 
z roztworu żywicy i rozcieńczonego katalizatora. Jako aparaty spieniające mogą być 
stosowane tłokowe pompy typu „Monark", „Igloneige", lub inne pompy tego typu napędzane 
sprężonym powietrzem, dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. 
j 

Żywica do wytwarzania pianki krylaminowej jest substancją niepalną i nietoksyczną, nie 
stwarzającą zagrożenia dla obsługi i środowiska. Katalizator do pianki krylaminowej jest 
substancją niepalną, lecz ze względu na niewielką zawartość kwasu fosforowego jego 
zastosowanie wymaga środków ostrożności. W przypadku kontaktu ze składnikami oraz 
przy wytwarzaniu pianki krylaminowej istnieje możliwość podrażnienia skóry, oczu, dróg 
oddechowych lub układu pokarmowego. Z tego względu konieczne jest przestrzeganie 
instrukcji bezpieczeństwa pracy. 

Pianka ki-ylaminowa otrzymała dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania 
w podziemnych zakładach górniczych pismem L.dz. GG-74b/69/Sz/95 z dnia 20.02.1995. 

4. Badania wytrzymałości na wybuch tam z pianki krylaminowej 

Celem badań było sprawdzenie technologii wykonywania tam, sprawdzenie szczelności 
i wytrzymałości na wybuch metanu od strony otamowanej. Ten ostatni element jest bardzo 
ważny z uwagi na bezpieczeństwo ratowników prowadzących akcję w polu pożarowym. 

Badania wykonano w podziemnym chodniku doświadczalnym o długości 200 m i prze-
n 

kroju 5 m , gdzie tworzono z pianki krylaminowej tamy (korki) o długościach od 5 do 
20 m wypełniające cały przekrój chodnika. Tamy te poddano próbie na wybuch metanu. 
Wyniki badań przedstawiono syntetycznie w tabeli 3, a lokalizację tamy na rysunku 1. 

Tabela 3. Wyniki badań tam z pianki krylaminowej w KD Barbara 
Table 3. The tests results with ihe seals made of krylamin foam in Experimental Mine Barbara 

Data 
badania 

Długość 
tamy 

Objętość 
komory 

metanowej 
[nr^] 

Piiiax 
na 120 m 

(przed tamą) 

Wielkość 
impulsu 

|p(t)dt 

[kPa s] 

Ciśnienie 
za lamą 

Uwagi 

21.02.1995 5 25 132,5 tama całkowicie 
zniszczona 

6.03.1993 10 50 162,5 113,7 4,2 tama całkowicie 
zniszczona 

21.03.1995 25 50 187,5 >260 13,5 strzał z pyłem 
węgłowym 

przed tamą, 
tama zniszczona 

17.05.1995 20 25 1!2,5 134,4 7,8 tama całkowicie 
zniszczona 

18.08.1995 15 50 
• 

142.5 128,25 10,0 
1 

tama 
zniszczona 
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Szyb wentylacyjny 

Rys. 1. Lokalizacja badanej tamy z krylaminy w chodniku doświadczalnym 200 m na poziomie 46 m 
w KD Barbara 

Fig. 1. Location of tested piug in the 200 m long experimental gallery on the level 46 m in Experimcntal 
Mine Barbara 
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Sposób prowadzenia badań był następujący: 
O 

W zamkniętym końcu chodnika utworzono zamkniętą komorę o objętości 50 m ' , 
wypełnioną stecliiometryczną mieszaniną metanowo-powietrzną w stężeniu 9,5%. 
Wybucli tej mieszaniny wytwarzał ciśnienie statyczne i ,dynamiczne działające na 
tamę. Zastosowany system pomiarowy przedstawia rysunek 2. Wykonywano po-
miary: 
. — maksymalnego ciśnienia działającego na tamę oraz impulsu ciśnienia równego całce 
p(t)dt, 

— efekty za tamą — impuls ciśnienia i pojawienie się płomienia, 
— dynamiczne przesunięcie tamy mierzone specjalnym systemem pomiarowym (prze-

sunięcie tamy jest sygnalizowane zerwaniem przewodu pod napięciem). 
Jako czujniki ciśnienia zostały zastosowane kwarcowe czujniki piezorezystywne firmy 

Kistler, dające bardzo dokładne przebiegi. 
Objętość tamy ograniczono lekkimi przegrodami z drewna i płótna podsadzkowego. 

Przebiegi wybuchów przedstawiono na rysunkach 3, 4, 5» 6, 7. 
Celem uzupełnienia tych badań wykonano próbę tamy nie wypełniającej całego przekroju 

wyrobiska, z pozostawioną wolną przestrzenia pod stropem chodnika, co stanowi imitację 
lutniociągu przechodzącego przez tamę. 

Przeprowadzenie doświadczenia planowano na marzec lub kwiecień, ale z uwagi 
na niską temperaturę zewnętrzną trzeba było poczekać do połowy maja . Krylamina 
wymaga bowiem temperatury przynajmniej 15°C, aby osiągnąć właściwą spie-
nialność. 

W dniach 9—10 maja zbudowano tamę o długości 25 m, zlokalizowaną jak na 
rysunku 1. Wysokość tamy wynosiła 180 cm, co oznacza pozostawienie około 30 cm 
prześwitu pod stropem. W zamkniętym końcu chodnika wykonano wybuch 50 
mieszaniny metanowo-powietrznej w stężeniu 9,5% CH4. Mierzono parametry podane 
wyżej. 

Wynik badania jest przedstawiony na rysunku 8. Ciśnienie przed tamą wyniosło 
148,5 kPa, a za tamą 12 kPa. Całkowite zniszczenie tamy nie przeszkodziło znacznemu 
wytłumieniu fali ciśnienia. Impuls ciśnienia można ocenić na 118,4 kPa s. Łatwo 
zauważyć, że wielkość ta nie odbiega od osiągniętych poprzednio dla tam wypełniających 
cały przekrój chodnika. 

Parametrem opisującym własności tłumienia fali ciśnienia przez tamę jest współczynnik 
tłumienia określony jako: 

T = In P160 - In P120 

Jest to dekrement logarytmiczny tłumienia, który wyraża w skali logarytmicznej krotność 
spadku ciśnienia po przejściu fali przez tamę. Tłumienie jest nieskończenie wielkie, gdy 
ciśnienie za tamą jest równe zeru, a jerowc, gdy ciśnienie po przejściu przez tamę nie 
ulega zmianie. 

Wartości współczynników tłumienia fali ciśnienia przez tamy z pianki krylaminowej 
przedstawia tabela 4. 
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Badanie tamy z krylaminy; chodnik 200 m; 21.02.1995 
O — moment przemieszczenia tamy 
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Rys. 3. Wybuch 25 m mieszaniny stechiometrycznej metanu z powietrzem 
Fig. 3. Explosion of 25 m^ of stoichiometric methane-air mixture 

Badanie tamy z krylaminy; chodnik 200 m; 6.03.1995 
O — moment przemieszczenia tamy 
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3 Rys. 4. Wybuch 50 m" mieszaniny stechiometrycznej metanu z powietrzem 
Fig. 4. ExpIosion of 50 m^ of stoichiometric methane-air mixture 
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Badanie tamy z krytaminy; chodnik 200 m; 21.03.1995 
O — moment przemieszczenia tamy 
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Rys. 5. Wybuch 50 m mieszaniny stechi o metrycznej metanu z powietrzem. Strefa pokryta pyłem Barbara 

d85 (80% części niepalnych) 
Fig. 5. ExpIosion of 50 m'̂  of stoichioraetric methane-air mixture 

Badanie tamy z krylaminy; chodnik 200 m; 17.05.1995 
O — moment przemieszczenia tamy 
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3 Rys. 6. Wybuch 25 m' mieszaniny stecbiometrycznej metanu z powietrzem 
Fig. 6. Explosion of 25 m^ of stoichiometric methane-air mixture 
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Badanie tamy z krylaminy MMS; chodnik 200 m; 18.08.1995 
O — moment przemieszczenia tamy 
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3 Rys. 7. Wybuch 50 m mieszaniny stecbiometrycznej metanu z powietrzem 
Fig. 7. Explosion of 50m^ of stoichiometric methane-air mixture 
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Badanie tamy; chodnik 200 m; 15.05.1996 
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Rys. 8. Wybuch 50 m^ mieszaniny stechiometrycznej metanu z powietrzem 
Fig. 8. Ex płosi on of 50 m^ of stoichiometric methane-air mixture 
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Tabela 4. Wartości współczynników tłumienia fali ciśnienia przez tamy z pianki krylaminowej 
Table 4. Attenuation coefficients of pressure wave by krylamine foam seal 

Data badania Współczynnik tłumienia 

6.03.1995 3,6 

21.03.1995 2,63 

17.05.1995 2,66 

18.08.1995 2,67 

15.05.1996 2,51 

4.1. O m ó w i e n i e w y n i k ó w b a d a ń 

We wszystkich próbach zwraca uwagę wysoka wartość impulsu ciśnienia wynikająca 
z długiego czasu trwania ciśnienia, który w poszczególnych próbach wynosił od 0,7 do 
kilku sekund (w tym przypadku, z dnia 21 marca ciśnienie nie spadło do poziomu zerowego 
po 3 sekundach). 

W badaniach potwierdzono całkowitą szczelność tamy na przepływ powietrza wentyla-
cyjnego po jej zabudowaniu. 

Badania szczelności wykonano według [5] mierząc przepływ powietrza przez dwa różne 
otwory w przekroju wyrobiska. 

Seria badań wykonanych z tamami wypełniającymi cały przekrój chodnika pozwoliła 
na stwierdzenie, że przydatność pianki krylaminowej do izolacji górotworu oraz zrobów 
poeksploatacyjnych wynika z: 

— jej właściwości plastycznych umożliwiających łatwe dostosowanie się do konturów 
przestrzeni, do której jest wtłaczana, 

— małego ciężaru właściwego, 
— możliwości wykonania tamy w czasie nie dłuższym niż jedna zmiana robocza, 
— możliwości znaczącego ograniczenia filtracji powietrza i gazów przez szczeliny 

wyrobisk i filarów ochronnych, zroby poeksploatacyjne oraz tamy izolacyjne. 
Mimo znacznego tłumienia fali ciśnienia nie jest wskazane przebywanie ludzi w odległości 

mniejszej niż 100 m od tamy. Próba z manekinem umieszczonym w odległości 40 m od 
tamy (za tamą licząc w kierunku ewentualnego wybuchu) wykonana podczas jednego 
z badań wykazała znaczne uszkodzenie manekina. 

5. Wymagania przepisów dotyczących tam wentylacyjnych w polach metanowych 

Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lutego 1995 r. 
określający „Szczegółowe zasady prowadzenia akcji ratowniczych w zakładach górniczych" 
nakazuje w punkcie 2.24 uwzględnienie możliwości rozrzedzenia metanu przez zwiększenie 
ilości przepływającego powietrza, ograniczenia przepływu powietrza przez ogniska pożaru. 
W tamach przeciwwybuchowych przewiduje się wykonanie przepustów umożliwiających 
przewietrzanie przestrzeni izolowanej i komunikowanie się z nią. Zainstalowanie w tamie 
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lutni wentylacyjnej nie powinno zmniejszać jej szczelności, natomiast musi umożliwiać 
wyrównywanie potencjałów aerodynamicznych. 

Według danych brytyjskich (Sealing of Fires Underground — Memorandum prepared 
in 1985, wydawnictwo Institution of Mining Engineers) w rozdziale dotyczącym gaszenia 
pożarów w polach metanowych wymagane jest, aby w konstrukcji tamy uwzględniono 
możliwość przewietrzania przestrzeni izolowanej zarówno podczas budowy tamy, jak i szyb-
kiego jej zamknięcia. Nakazuje się też zachowanie możliwości przewietrzania przez tamę 
po jej uszczelnieniu. 

6, Wnioski 

1. Przeprowadzone badania potwierdzają przydatność dwuskładnikowej piany samoutwar-
dzalnej „Krylamina" w zakresie wykonywania zabezpieczeń wyrobisk górniczych przed 
zagrożeniem pożarowym i wybuchowym od strony zrobów. Zastosowanie technologii budowy 
lekkich tam piankowych stanowi dalszy krok w poprawie bezpieczeństwa załóg górniczych. 

2. Przydatność pianki krylaminowej do izolacji pól pożarowych wynika z jej właściwości 
plastycznych, małego ciężaru, ograniczenia filtracji powietrza przez szczeliny wyrobisk 
i filarów ochronnych. Tamy wykonane z pianki są trwałe, a ich wykonanie jest łatwe. 

3. Pianka krylaminowa poza izolowaniem pól pożarowych może być stosowana do: 
— izolowania stropu i ociosów wyrobisk, 
— wypełniania miejscowych pustek za obudową wyrobisk korytarzowych lub ścianowych, 
— budowy tymczasowych tam izolacyjnych, 
— wypełniania zer podsadzkowych, 
— budowy korków piankowych dla zmniejszenia skutków wybuchów gazów i pyłu 

węglowego w czasie akcji ratowniczych, 
— zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie skrzyżowań ścian zawałowych z chod-

nikami wentylacyjnymi, 
4. Tama z pianki krylaminowej, zaopatrzona w przepust lutniowy zachowuje własności 

tłumienia fali ciśnienia. Współczynnik tłumienia ulega tylko nieznacznej zmianie w stosunku 
do tam wypełniających cały przekrój chodnika. 

5. Tamy z pianki krylaminowej zaopatrzone w przepust lutniowy mogą być stosowane 
jako przeciwpożarowe tamy izolujące w polach metanowych. 

Prze każono ]6 grudnia 1996 r. 
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New technology of quick fire insulation 

Abstract 
The results of tests of the attitude of light foam plugs in the underground experimental 

gallery during methane explosion are presented. It was proved that the light foam plugs 
cut the air flow in the roadway and attenuate the pressure wave from explosion. If the 
free space remains under the roof , the attenuation coefficient does not change considerably. 

The plugs were done with the light krylamin foam, with use the pneumatic pump. 
Time reąuired to fili the roadway cross section is about one working shift. It was achieved 
the possibility of quick insulation of the fire fields in underground mines. 
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Kształtowanie się zapylenia powietrza przy różnych technikach 
wentylacji i odpylania 

Słowa kluczowe 
Wentylacja-zapylenie wyrobisk 

Streszczenie 
Referat przedstawia stan zanieczyszczenia atmosfery pyłem w wyrobiskacti polskich kopalń 

podziemnych i wywołaną tym zagrożeniem zachorowalność na pylicę. Wskazano przy tym na 
nieodzowną modernizację sposobu monitorowania zapylenia powietrza. Na tle znanych technik 
ograniczania emisji i stężenia pyłu w powietrzu zwrócono uwagę na odpylanie oraz hermetyzację 
jako możliwe do powszechnego zastosowania sposoby zwalczania zapylenia. 

1, Cel wykładu 

Spotkania w Szkole Eksploatacji Podziemnej stwarzają niepowtarzalną okazję do wymiany 
myśli i poglądów, przekazania pomysłów i rozwiązań praktyków oraz pomagających 
zaangażowanym w problemy górnictwa ludziom nauki na syntezę wiedzy i stawianie nowych 
problemów. 

Spotykamy się w sekcji wentylacji, gdyż problemy zapylenia powietrza — i to zarówno 
w aspekcie ochrony dróg oddechowych jak też wybuchowości — to zagadnienia aerologii górniczej. 

Nie oznacza to bynajmniej, że rozmawiamy wyłącznie w gronie inżynierów wentylacji 
czy też nie potrafimy spojrzeć z perspektywy innej niż aerologiczna. Mamy do czynienia 
z dziedziną wymagającą całościowego spojrzenia i rozwiązania, jak zresztą każdy inny 
problem z zakresu zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalni. Rozwiązania te w kon-
sekwencji prowadzą do obniżenia ryzyka pracy w górnictwie z uwzględnieniem wielu 
szczegółowych dziedzin wiedzy od medycyny poprzez inżynierię, a na zarządzaniu kończąc. 
Muszą też mieć na uwadze koszty prewencji, co zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej 
kopalń ma duże znaczenie. 

Wykład zawiera ocenę zagrożenia w kopalniach podziemnych pyłem szkodliwym dla 
zdrowia, uwagi na temat nowych sposobów oceny ryzyka i wynikających stąd konsekwencji 

s 

praktycznych, ocenę stosowanych środków prewencji i próbę oceny ich skuteczności. 
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2. Zagrożenie górników pyłem szkodliwym dla zdrowia 

W 1995 roku wykryto w górnictwie Vv'ęgla kamiennego 1968 nowych przypadków 
chorób zawodowych. Najczęściej występującymi chorobami zawodowymi były: zawodowe 
uszkodzenie słuchu — 1426 przypadków, pylica płuc — 365 przypadków oraz choroba 
wibracyjna — 86 przypadkóv/. Liczba stwierdzonych pylic płuc zmniejszała się od 
1995 roku w kolejnych czterech iatach o 44,8, 12,6 i 16,5%. Jednak interpretacja 
tych danych nie jest bynajmniej optymistyczna. W analizowanych latach malała bowiem 
liczba pracowników górnictwa, a jednocześnie — jak wskazują autorzy badań epide-
miologicznych —- aktualna liczba nowo wykrytych zachorowań w konkretnym roku 
może byd efektem diagnostyki i badań niejednakowo licznej grupy aktualnie zatrudnionych 
oraz weteranów pracy. 

Tabela 1 przedstawia udział pylicy w chorobach zawodowych górników. 

Tabela 1. Zachorowalność na pylicę płuc w KWK i PRG w latach 1979—1995 
Table 1. The incidence of anlhracosis in coal mines and mining enterprises in the years 1979—1995 

Rok Liczba chorób 
zawodowych 

Liczba pylic % udział pylic w ogólnej 
zachorowalności 

1979 1 010 455 45,1 

1980 1 041 545 52,4 

1981 l 679 881 52,5 

1982 l 130 535 47,3 

1983 1 358 825 60.8 

1984 I 310 815 62,2 

1985 I 252 638 51,0 

1986 I 256 670 53,3 

1987 1 315 690 52,5 

1988 1 411 578 40,9 

1989 ! 284 512 39,9 

1990 I 299 453 34,9 

1991 2 172 903 41,8 

1992 y 905 40,6 

1993 1 972 756 38,4 

1994 2 182 661 30,3 

1995 2 125 365 17,2 

1996 {11 miesięcy) 1 692 385 23,0 
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Udział pylic płuc w ogólnej zacliorowalności zawodowej zmalał od 62% w 1984 
roku do 17% w 1995 roku, co także byłoby optymistycznym wyrazem skuteczności 
profilaktyki. Jednak dane liczbowe, jak stwierdzono wyżej, wymagają pogłębionej in-
terpretacji. 

Częstość występowania pylicy płuc jest różna w poszczególnych kopalniach oraz spółkach 
węglowych. W 1994 r. najwięcej przypadków pylic wykryto w kopalniach należących do 
Gliwickiej Spółki Węglowej, co pokazano w tabeli. 

Tabela 2. Zachorowalność na pylicę płuc w poszczególnych Spółkach Węglowych w latach 1994—1995 
Table 2. The incidence of anthracosis in particular coal companies in years 1994—1995 

Nazwa Spółki Liczba pylic w latach Nazwa Spółki 

1993 1994 1995 

Bytomska 46 17 32 

Nadwiślańska 70 74 38 

Holding K-ce 26 24 26 

Jastrzębska 37 37 27 

Rudzka 55 79 40 

Gliwicka 199 195 89 

Rybnicka 30 41 32 

Pozost. KWK 8 35 6 

Razem 471 502 290 

Poszczególne sposoby urabiania są emitorami różnych ilości pyłu. 
Intensywność osiadania w chodnikach przyścianowych zdefiniowana jako ilość pyłu 

osiadającego na ociosach wyrobiska na jednostkowej powierzchni w ciągu doby przedstawiono 
w tabeli 3. W celu je j wyznaczenia pył z płytek mierniczych zbiera się przez kilka dni, 
a następnie określa jego masę, odlicza zawartość części niepalnych stałych i wyznacza 
ostatecznie intensywność osiadania wyrażoną w g/m /dobę. 

2 
Tabela 3. Intensywność osiadania pyłu węglowego w wyrobiskach wyrażona w g/m /dobę 

Table 3. The intensity of coal dust sedimentation in workings, in g/m^/24 hrs 

Rodzaj wyrobiska Sposób urabiania Intensywność minimalna Intensywność maksymalna 

Ściany zawałowe 
kombajn 
strug 

1,5 
1,4 

107,5 
37,8 

Ściany podsadzkowe kombajn 3,2 25,5 

Chodniki 
kombajn 
MW 

2.4 
3,1 

87,0 
14,0 
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Zwróćmy uwagę na ogromne zróżnicowanie wielkości emisji w przodkach tego samego rodzaju. 
Nawet bardzo szacunkowe obliczenie pokazuje jednak, jak ogromna jest ilość pyłu 

powstającego przy robotach górniczych. Nie będzie więc zaskoczeniem konstatacja, że aż 
62% pylic stwierdzonych w Polsace w 1994 roku występuje w przemyśle węglowym, co 
jest liczbą dziesięć razy wyższą niż w jakiejkolwiek innej branży. 

W statystyce więcej informacji od liczb bezwzględnych dają wskaźniki. Przyjęto oceniać 
stan zagrożenia poprzez wskaźnik zachorowań na 100 tysięcy zatrudnionych. Wynosi on 
dla górnictwa ponad 200 przy krajowej około 12. Nic więc dziwnego, że takie wielkie 
ryzyko pracy w górnictwie ze względu na pylicę płuc stanowi wyzwanie dla inżynierów 
i dla nauki. 

Od 1994 roku obowiązują w górnictwie największe dopuszczalne stężenia pyłu zestawione 
w tabeli 4, a także dopuszczalne przekroczenia (tab. 5), które pozwalają na pracę w przodkach 
w warunkach zagrożenia. Zwróćmy uwagę, że dopiero od trzech lat ustalono granicę 
zapylenia, której przekroczenie jest zabronione. Wartości te podano w tabeli 5 tłustym 
drukiem. 

Tabela 4. Dopuszczalne stężenie pyłu węgla kamiennego i brunatnego w powietrzu w zależności od jego 
rodzaju i zawartości krzemionki 

Table 4. The acceptable hard coal and brown coal dust concentration in the air, depending on the type 
of dust the silica contents 

Lp. Rodzaj pyłu węglowego Dopuszczalne stężenie 
[ m g W ] 

1. Pył 0 zawartości Si02 powyżej 50% 
— pył całkowity 
— pył respirabilny 

1,0 
0,3 

9 Pył 0 zawartości SiOa powyżej 10% do 50% 
— pył całkowity 
— pył respirabilny 

2,0 
1,0 

3. Pył 0 zawartości Si02 od 2% do 10% 
— pył całkowity 
— pył respirabilny 

4,0 
2,0 

4. Pył o zawartości Si02 poniżej 2% 
— pył całkowity 
— pył respirabilny 

10 

Tabela 5. Graniczne wartos'ci stężenia pyłu w m g W powietrza dla trzech stopni zagrożenia pyłowego 
Tabie 5. The boundary values of the dust concentration in mg/m""* of the air for the three degrees 

of the dust hazard 

Stopień 
zagrożenia 

Pył całkowity o 
zawartości Si02 do 2% 

Pył respirabilny o zawartości Si02 Stopień 
zagrożenia 

Pył całkowity o 
zawartości Si02 do 2% 

2 10% iO 50% ponad 50% 

Pierwszy ponad 10 do 20 ponad 2 do 4 ponad 1 do 2 ponad 0,3 do 0.6 

Drugi ponad 20 do 40 ponad 4 do 8 ponad 2 do 4 ponad 0,6 do 1,2 

Trzeci ponad 40 do 100 od 8 do 20 od 4 do 8 od 1,2 do 4 
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Najważniejszą przyczyną pylicy płuc w górnictwie polskim jest zapewne wieloletnia ekspo-
zycja na działanie pyłu węglowo-kamiennego. W 1994 r. aż 80% i niewiele mniej, bo 70% 
przodków chodnikowych była zaliczona do II i III stopnia zagrożenia pyłowego. Ponad połowa 
załóg dołowych pracuje w warunkach bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na pylicę płuc. 
Stan taki jest spowodowany między innymi niespełnieniem w kopalniach technicznych warunków 
bezpieczeństwa. Nie ma jednak prostej zależności pomiędzy wielkością zapylenia, czy stopniem 
zagrożenia pyłem, a zapadalnością na pylice, chociaż praca w warunkach zagrożenia jest pier-
wszorzędnym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi tej choroby. 

Według stanu z 1 VI1994 roku w polskich kopalniach węgla kamiennego eksploatowano 
462 ściany, w tym 389 kombajnowych i 20 strugowych. Prowadzono również 561 wyrobisk 
chodnikowych, w tym 366 z wykorzystaniem kombajnów. Jak wynika z przytoczonej wcześniej 
tabeli (tab. 3), technologie te są związane z największą emisją pyłów. Kombajny chodnikowe 
i ścianowe wyposażone były głównie w urządzenia zraszania zewnętrznego. W instalacje zraszania 
zewnętrznego o pożądanej skuteczności było wyposażonych tylko 30 kombajnów ścianowych. 

W eksploatacji znajdowało się wówczas 185 odpylaczy na 366 kombajnów chodnikowych, 
co oznacza, że tylko 50% kombajnów chodnikowych będących w ruchu było wyposażonych 
w instalacje odpylające. Natomiast w przodkach eksploatacyjnych tylko 7,5% kombajnów 
ścianowych było wyposażonych w nowoczesne i skuteczne urządzenia do zraszania we-
wnętrznego, a 12 ścian strugowych na 20 czynnych posiadało instalację zraszającą. 

Efektem jest zaprezentowana statystyka pylic w górnictwie węglowym. Odnotowany wyżej 
stan wynika ze specyfiki pylicy płuc polegającej na tym, że obserwowane dzisiaj efekty to 
następstwa skumulowanego oddziaływania toksycznego pyłu w czasie wielu lat pracy pod ziemią. 
0 przesuniętych w czasie następstwach decyduje przy tym nie tylko średnie stężenie zapylenia 
pyłu w powietrzu (co można ocenić) czy też stężenie frakcji respirabilnej (bez możliwości oceny 
organoleptycznej) i podobnie —• zawartość krzemionki, ale także długość okresu narażenia 
1 wydatek energetyczny górnika oraz trudne do określenia skłonności indywidualne. Podkreślamy 
to wyraźnie, albowiem nie ma prostego związku pomiędzy ilością i rodzajem środków technicznych 
przeznaczonych na profilaktykę a efektem mierzonym zachorowalnością. W potocznym rozu-
mieniu bezpieczeństwa argumenty te nie są doceniane. 

Na zakończenie kilka uwag o dzisiejszych możliwościach oceny ryzyka, czyli o metrologii 
stężenia pyłów w powietrzu. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że dotąd stosowane 
i dobrze funkcjonujące pyłomierze Barbara są przyrządami stacjonarnymi, które pozwalają 
przy wielogodzinnym pomiarze na określenie średniego stężenia na stanowisku pracy. Są 
to przyrządy opracowane przed wielu laty i przydatne do oceny zagrożenia, gdy w ogra-
niczonej przestrzeni pracuje wielu górników, a wybrany punkt pomiarowy dobrze chara-
kteryzuje całą strefę pracy. Natomiast pomiar indywidualny, na przykład przy użyciu 
pyłomierza CIP 10, będzie konieczny w sytuacji, gdy górnicy pracują w rozproszeniu, na 
różnych stanowiskach pracy o zróżnicowanym stopniu zagrożenia pyłem. Jednak w tym 
przypadku ocenę zagrożenia można udoskonalić poprzez pomiar dawki skumulowanej 
w płucach poszczególnego pracownika. W konsekwencji staje się możliwe kierowanie 
górników do prac bezpiecznych, po przekroczeniu dawki dopuszczalnej. System taki stworzono 
w ramach projektu celowego dla potrzeb Gliwickiej Spółki Węglowej. 

Istotą systemu jest określenie indywidualnej ekspozycji pyłowej i jej rejestracja dla 
każdego pracownika. W tym celu opracowano program komputerowy, który wiąże pracownika 
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kopalni z jego stanowiskiem pracy i stężeniem pyłu w powietrzu, którym oddycha. Program 
ten o nazwie PYŁOTEKA został opracowany w Kopalni Doświadczalnej Głównego Instytutu 
Górnictwa we współpracy z kopalniami Gliwickiej Spółki Węglowej, a uzyskane wyniki 
zasługują na upowszechnienie we wszystkich kopalniach węgla. Z innych wyników programu 
można zaprezentować następujące: 

— pomiary indywidualne ekspozycji pyłowej wykazują, że ponad 80% stanowisk pracy 
ma przekroczone dopuszczalne stężenia pyłu (z tab. 4), 

— zdrowie jest wartością cenioną przez pracowników, i to tym bardziej, im wyższy 
jest poziom wykształcenia; jak wykazują badania socjologiczne, górnicy wśród zagrożeń 
naturalnych zagrożenie pyłem szkodliwym dla zdrowia lokują na trzecim miejscu, po 
wybuchach pyłu węglowego i pożarach podziemnych, 

— ponad 75% badanych górników akceptuje zachorowania na pylicę jako ryzyko 
wykonywania zawodu górnika, 

— realizacja programu doprowadziła do wyeliminowania małoobrazkowych zdjęć płuc, 
które zostały zastąpione zdjęciami pełnowymiarowymi, 

— od początku realizacji programu, tj. od listopada 1994 r., zbadano 3315 osób i wykryto 
62 przypadki pylic. 

3. Zwalczanie zapylenia powietrza kopalnianego 

Najbardziej efektywną metodą profilaktyki pyłowej jest niedopuszczenie do tworzenia 
się i rozprzestrzeniania pyłu w wyrobiskach. 

Jednak realizacja tej prostej zasady nie zawsze jest możliwa i najczęściej musimy 
stosować cały zestaw metod wykorzystujących różne sposoby ograniczania emisji, herme-
tyzacji źródeł, ograniczania wtórnego unoszenia się pyłów zalegających w wyrobisku, 
nawilżania węgla i zwilżania pyłów unoszących się w powietrzu, izolacji dróg oddechowych 
górnika, czy wreszcie wykorzystania własności strumieni powietrza do obniżania stężenia 
pyłu, rozdzielania jego frakcji i wytrącenia ich z powietrza, kierowania cząstek pyłu poza 
strefę oddychania pracowników i wiele innych sposobów. Cechą tych wszystkich metod 
jest ich wzajemny związek, komplementarność i kompleksowość przy dużej zawodność 
całego systemu, gdyż nawet krótkotrwała niesprawność może zniweczyć trud kosztownej i 
długotrwałej, a poprzez codzienną powtarzalność, żmudnej i mało efektywnej profilaktyki. 

Niektóre problemy profilaktyki pyłowej omawiane na konferencjach organizowanych 
w dwóch ostatnich latach (organizatorami konferencji byli głównie KD Barbara GIG, ale 
także Komag i Cuprum) wymieniono poniżej. 

Urabianie kombajnem w ścianie 

Z r a s z a n i e w e w n ę t r z n e — sposób doprowadzenia wody do organu urabiającego 
(ponad 1 l/s, zwykle 50 l/min) — pompy wysokociśnieniowe (zestaw ZW-50), zraszanie 
bruzd skrawów przed nożem, sposób doprowadzenia wody na dyszach usytuowanych na 
organie 2—5 MPa, wspomaganie narzędzia: urabiającego przez ciśnienie wody 10—20 MPa, 
centralne lub lokalne stosowanie zwilżaczy, nowe substancje obniżające napięcie powie-
rzchniowe wody (CABO, ZWILKOP), zwiększenie średnicy rurociągów, czystość wody 
uzyskiwana przez jej filtrację, magnetoodmulacz, dysze typu A, B, C, WIR. Halemba. 
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Z r a s z a n i e z e w n ę t r z n e —• za nożem w bruzdę, bateria dysz typu S, SP oraz P, 
ciśnienie wody 60 MPa, filtracja wody i zmiana jej napięcia powierzchniowego. 

Z r a s z a n i e i n i e k t o r o w e — przez ślimak organu lub przez uchwyt noża. 
R o z w i ą z a n i a t y p u „ e x t r a c t u n " drum — 9—16 ej aktorów rozpylających stożkowo 

wodę w cylindrycznej komorze, 50—200 l/min, ponad 10 MPa. 
W ł a ś c i w o ś c i m a s z y n i u r z ą d z e ń — dwustożkowe, globoidalne, wykładnicze 

organy urabiające, duży zabiór (0,75 m), małe prędkości skrawania, diamentowe końcówki, 
dysze, ich usytuowanie względem przepływu powietrza w ścianie, sterowanie zdalne, 
odpylacze na kombajnie. 

Z r a s z a n i e e m i t o r ó w — baterie dysz na przesypach, wysypach, załadowaniach, na 
trasie przenośnika, zraszanie 200 m stref, środki higroskopijne wiążące pył. 

W e n t y l a c j a — denudacja i erozja pyłu, prędkość przepływu 2—4,5 m/s, wentylacja 
homotropowa, kierowanie pyłów poza stanowiska obsługi (shearer clearer, zdalne sterowanie 
kombajnem). 

H e r m e t y z a c j a e m i t o r ó w — przesypy, wywrót, śluzy, skipy, przesypy rurowe, 
przenośniki taśmowe w tunelach. 

W t ł a c z a n i e w o d y d o g ó r o t w o r u — tylko dla kruchych i szczelinowatych 
węgli, wiercenie otworów z przepłuczką wodną, roboty strzałowe z przybitką wodną. 

U r a b i a n i e s t r u g i e m — dysze w sekcjach obudowy, inne problemy jak wyżej. 
O c h r o n y o s o b i s t e — maski, półmaski i hełmy pyłowe (SEKURA, MASKPOL 

filtry EKOCHEM; dopuszczenie, certyfikacja. 
O d p y l a c z e s u c h e i m o k r e — typu wirnikowego lub filtracyjne. 

Urabianie kombajnami chodnikowymi 

W e n t y l a c j a s s ą c a z odpylaczem w obiegowym prądzie powietrza — suchym lub 
mokrym, skuteczność a efektywność, baterie dysz, zwilżacze, ciśnienie 10 MPa, wydajność 
wody 50 dm /min, kurtyna powietrzna, kurtyna wodna. 

W e n t y l a c j a k o m b i n o w a n a z odpylaczem w przodku, nawiew powietrza lutnią 
perforowaną lub wirową, zwiększanie energii strugi zawirowanej, recyrkulacja powietrza, 
kurtyna powietrzna, wodna. 

4, Odpylanie i wentylacja w zmechanizowanych przodkach chodnikowych 

Podstawowe środki, które zmniejszają zapylenie powietrza kopalnianego to woda i po-
wietrze. Woda wtłaczana do górotworu zmniejsza ilość pyłu przy urabianiu, dysze zraszające 
bezpośrednio na nożach i organach urabiających, a także na zewnątrz urządzeń emitujących 
pył, kurtyny wodne i powietrzno-wodne, zraszanie przesypów i transportowanego urobku 
na przenośnikach, zmniejszenie lotności pyłu w procesie mechanicznego kruszenia, przewozu 
i magazynowania, zraszanie ociosów, stosowanie zwilżaczy — to elementarz profilaktyki 
pyłowej. Powietrze — transportuje drobne frakcje pyłu. Większa ilość powietrza to mniejsze 
stężenie pyłu i lepsze jego wymieszanie w wyrobisku, dogodniejsze warunki do odprowadzenia 
strumieni zapylonego powietrza poza środowisko pracy, ale jednocześnie — wtórne wzniecanie 
pyłu już osiadłego. Oba czynniki stosowane kompleksowo w kopalniach nie należą bynajmniej 
do tanich i niekłopotliwych. 
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Przy projektowaniu profilaktyki pyłowej trzeba zawsze rozpoczynać od zbadania mo-
żliwości ujęcia pyłu w miejscu jego emisji do atmosfery poprzez hermetyzację źródeł, 
odciągi miejscowe i w efekcie odprowadzenie zapylonego powietrza poza stanowiska pracy. 

Na końcu tego ciągu pojawia się odpylacz, w którym przez zastosowanie różnych zjawisk 
fizycznych następuje wytrącenie pyłu z powietrza. Technika już od połowy lat sześćdziesiątych 
radzi sobie z odpylaniem powietrza; nie brakuje też produkowanych w naszym kraju odpylaczy, 
które dobrze służą oczyszczaniu gazów. W instalacjach powierzchniowych odpylacze oczyszczają 
powietrze odprowadzane spoza hermetyzowanych całkowicie lub częściowo emitorów pyłu i z 
pomieszczeń — przed usunięciem zapylonego powietrza do atmosfery. 

Ślepe przodki korytarzowe przewietrzane są odrębnie wentylacją ssącą lub tłoczącą — 
niekiedy także kombinowaną (rys. 1). Wymiana powietrza jest jednym z kilku czynników 
determinujących możliwość pracy w kopalni. Przy znacznych emisjach pyłu sama wentylacja 
nie zapewni pożądanych warunków pracy. Z tego względu na rysunku 1 pokazujemy 
zastosowanie odpylaczy i lutni wirowych jako powszechnie dzisiaj przyjęty sposób wentylacji. 

/ >6m ssący luhiociąg pomocniczy z odpy/aczem 

układ itjfni 
wirowych 

^asadrjłczy Mniociąg 
ftoczący 

i 

// 
okład liłłn'/ i^ff^owych wenłyhłor iłoczący 

zasadniczy iułniaciąg ssący 
* odpy/aczem 

Rys. 1. Wentylacja kombinowana w przodkach chodników drążonych kombajnem 
Fig. 1. Combined ventilation in the road ends driven by cutter loaders 

W kopalni oczyszczone z pyłu powietrze służy do przewietrzania kolejnych miejsc pracy 
górników, a nierzadko przy wentylacji szeregowej — przewietrzaniu całych przodków 
ścianowych czy przygotowawczych. Z bogatego zestawu odpylaczy w górnictwie przyjęły 
się zasadniczo dwa typy. Suchy odpylacz filtracyjny HBKM firmy Holter oraz stosowany 
obecnie w ilości około 300 sztuk odpylacz mokry wirnikowy typu lO 500, 600 i 800 F 
lub 600 Ch produkowany przez MAFAG. Typowe rozmieszczenie urządzeń w wyrobisku 
pokazano na rysunkach 2 oraz 3. Odpylacze typu P stosowane są przy wentylacji ssącej, 
typu Ch — przy wentylacji kombinowanej. 
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Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 
1995 r. (D.U. nr 67) wymaga stosowania urządzeń odpylających przy drążeniu kombajnami 
górniczych wyrobisk korytarzowych przewietrzanych wentylacją ssącą lub kombinowaną. 
Przepisy te regulują sposób stosowania urządzeń odpylających oraz warunki ich współpracy 
z lutnią wirową, kombajnem i metanometrią. 

5. Skuteczność i sprawność odpylania 

Wysoka skutecznośc odpylaczy podawana przez producenta nie może być utożsamiana 
z efektywnością ich pracy w konkretnych przodkach górniczych. 

Niebagatelną rolę dla efektywnej pracy odpylacza odgrywa przy tym sposób zorgani-
zowania wymiany powietrza, czyli wentylacja przodka. 

W przypadku gdy zapylone powietrze jest odprowadzane kołową lutnią -— widmo ssania 
bardzo szybko zanika. 

Na podstawie wzoru Dalia Va la można policzyć wydatek Q potrzebny na wlocie do 
lutni, aby w strefie oddziaływania otworu ssącego, czyli w odległości x, prędkość porywania 
pyłu wynosiła Vx 

Q = (10 + F) [m^/s 

Dla X = 3 m, Vx = 1—2,5 m/s przy lutni o średnicy 600 mm wydatek ten wynosi 
o 

od 550 do 1400 m' /min i jest to wielkość całkowicie niemożliwa do technicznej 
realizacji. Przy odległości końca lutni od pylącego miejsca nie większej niż 0,5 m 
ilość powietrza skutecznie porywająca pył wynosi tylko od 170 do 400 m^/min, ale 
z kolei takie przybliżenie ssawy jest technologicznie utrudnione. Tak więc odległość 
płaszczyzny ssącej (ssawy) od miejsca, gdzie tworzy się pył ma znaczenie decydujące 
dla jego uchwycenia. 

Pył transportowany lutniociągiem ssącym zostanie usunięty do obiegowego prądu po-
wietrza. Najczęściej nie jest to prąd zużytego powietrza, odprowadzany krótką drogą do 
szybu wydechowego, i z tego względu na końcu lutniociągu umieszcza się odpylacz. 

Pomiar skuteczności odpylania w kopalni jest technicznie niemożliwy, dlatego skuteczność 
odpylania sprawdzamy pośrednio określając udział emisji pyłu opuszczającego odpylacz 
o teoretycznie dużej sprawności w całkowitej ilości pyłu transportowanej przez strumień 
powietrza. 

Dla kilku kopalń GZW na podstawie pomiaru średnich stężeń S oraz wydatków 
Q w przekrojach za oraz przed odpylaczem określono odpowiednie strumienie G, 
a następnie ich różnicę 01 - 02 , czyli strumień pyłu emitowany przez odpylacz 
oraz 

— 01/G2 ' 100%, czyli wskaźnik zwiększenia ilości pyłu w prądzie obiegowym, a także 
— (GI-G2)/02 • 100%, czyli względny wzrost strumienia pyłu. 
Zauważmy, że w żadnym przypadku wzrost zapylenia nie jest liczbą ujemną, a tylko 

w jednym przypadku wynosi 0. W odniesieniu do pyłu respirabilnego strumień rośnie 
przeciętnie o 75%, a dla pyłu całkowitego nawet dziesięciokrotnie. 
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Tabela 7. Wzrost strumienia pyłu za odpylaczem — nieskuteczność odpylania — pył całkowity 
Table 7. Tlie increase of the dust stream behind the dust collector — inefficiency of tłie dust removal 

total dust 

Lp. SI 
[mg/m^] 

Qi 
Im' /min] 

Gł 
[g pyłu/h] 

S2 
[mg/m^] 

Q2 
[m^/min] 

G2 
[g pyłu/h] 

G1 - G2 
[g pyłu/h] 

01 /G2 
[%] 

Gl - G2/G2 
[%] 

1. 2,17 390 508 16,5 156 148 360 343 243 

2. 14 400 336 6,7 86 32 304 1 050 950 

3. 13,7 770 633 3,2 480 92 541 688 588 

4. 6,53 1 150 302 3 760 ł37 165 220 120 

5. 12,13 830 604 2,5 510 76 94 794 694 

6. 1,35 900 73 2,17 560 73 0 100 0 

7. 4,8 1 040 299 1,1 816 54 245 553 443 

8. 3.7 520 115 3,5 210 44 71 261 161 

Liczby porządkowe odnoszą się do KWK: I 
Dębieńsko, 7 — Makoszowy, 8 — Szczygłowice 

B. Śmiały, 2 — Szczygłowice, 3— Knurów, 4, 5, 6 

Tabela 8. Nieskuteczność odpylania — pył respirabilny 
Table 8. Inefficiency of tlie dust removal — respirable dust 

Lp. SI 
[mg/m^] 

Q1 
[m"^/min] 

Gl 
[g pyłu/h] 

S2 
[mg/m^] 

Q2 
[m^/min] 

G2 
[g pyłu/h] 

Gl - G2 
[g pyłu/h] 

G1/G2 
[%] 

Gl - G2/G2 [%] 

I. 11,7 390 274 7,0 150 63 211 434 33 

2. 6,7 400 161 1,5 80 7,2 89 224 55 

3. 3,5 770 162 0,5 480 14 148 1 157 91 

4. 1,42 1 150 98 0,47 760 21 77 467 78 

5. 1,4 830 70 0,49 510 15 55 467 78 

6. 0,57 900 31 0,4 560 13 18 238 58 

7. 0,8 1 040 50 0,2 553 7 43 714 86 

8. 1,2 520 37 1,0 210 13 24 248 65 

Powyższa analiza nie przekreśla całkowicie sensu stosowania odpylaczy na wylocie 
z lutniociągu ssącego. Będzie można stosować je tylko w takiej sytuacji, gdy prąd zużytego 
powietrza płynie bezpośrednio do szybu. Natomiast w tych przypadkach, gdy nie obniżamy 
w sposób zdecydowany zapylenia w strefie przebywania pracujących górników użycie 
odpylacza podważa zasadę prakseologiczną takiego działania, aby efekt był technicznie 
możliwy, ekonomicznie uzasadniony i obniżył ryzyko pracy w zapylonej ponad normę 
atmosferze. 
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6. Wentylacja lokalna z uaktywnionym odciągiem 

Od połowy lat siedemdziesiątych znane jest w górnictwie rozwiązanie polegające 
na wytworzeniu w chodniku przepływu wirowego. Lutnia stosowana do tego celu 
została nazwana od nazwiska badacza, który opisał przyklejanie się swobodnych strumieni 
powietrza do powierzchni ścian — lutnią Coanda. Próbowano zresztą przenieść to 
doświadczenie na polski grunt, przy czym udało się wykonać prace naukowe opisujące 
zjawisko (S. Gomuła), a rozwiązanie techniczne zostało ostatecznie zakupione w firmie 
Holter, a obecnie jest rozwijane przez KOMAG. Działanie lutni wirowej pozwala na 
zwiększenie widma ssania, gdyż inny obraz ma w tym przypadku pole prędkości 
i ciśnienia na wylocie z lutni. 

Przy ruchu wirowym składowe obwodowe wektora prędkości powodują wystąpienie 
masowych sił odśrodkowych działających na cząsteczki pyłu unoszone przez przepływ 
cząstek powietrza w polu ciśnień przy przemieszczaniu się cząstek pyłu drogą dyfuzji 
turbulentnej, zderzenia cząstek pyłu i deformacji przepływu przez cząstki ciała stałego. 
Frakcje najdrobniejsze mają tendencję do poruszania się po torach zbliżonych do torów 
cząstek powietrza przy znikomym wpływie na ich ruchy sił masowych. Większe nieco 
cząstki poruszają się ze stałą prędkością (prawo Stokesa), a największe poruszają się 
ruchem przyspieszonym pod wpływem sił masowych. Zależnie od zwrotu składowej 
promieniowej wektora prędkości cząstki poruszające się do osi wiru zostaną zassane 
do lutni przez składową osiową prędkości. Z kolei ziarna pyłu, których składowa 
promieniowa prędkości zwrócona jest od osi, zostaną wyrzucone na ocios. Znaczy to, 
że ziarno pyłu pojawiające się w przestrzeni objętej wirem zaczyna ruch po torze 
zbliżonym do łuku okręgu, co powodowane jest obwodową składową prędkości. Jeśli 
ziarno ma małą masę siły te są jednak niewielkie i pod wpływem składowej promieniowej 
ziarno zbliża się do osi wiru, a następnie zostaje uniesione do otworu ssącego. Przy 
dużej masie pyłu siły masowe przeważają i ziarno zostaje usunięte na ściany wyrobiska. 
Przy odpowiednim stosunku nawiewu i wydajności odpylacza powstaje w ten sposób 
wyraźna strefa zapylonego powietrza bezpośrednio przy przodku i strefa czystego po-
wietrza na stanowiska pracy górników. Z kolei odpylacz wytrąca z powietrza ziarna 
o niższej granulacji, co ma znaczenie dla zdrowia górników, ekonomii procesu odpylania, 
wymiarów urządzeń, ochrony atmosfery itp. 

W technice odpylania znane jest pojęcie tzw. odciągów drugiego rodzaju, które poprawiając 
warunki pracy służą odprowadzeniu możliwie małej masy pyłu. Rozważany wariant wentylacji 
winien zmierzać właśnie do takiego rozwiązania. Osiągniemy je poprzez: 

— zawirowanie powietrza w przodku, 
— hermetyzację źródeł pylenia i odprowadzanie spoza osłon zapylonego powietrza 

w strefę ssania lutniociągu, 
— hermetyzację strefy roboczej za pomocą kurtyn powietrznych przemieszczających się 

wraz z kombajnem, 
— lokalne nawiewy niezanieczyszczonego powietrza na stanowisko pracy, 
— powiększanie strefy ssania końca lutniociągu poprzez wykorzystanie efektu inżektorowego, 
— ograniczanie lotności pyłu (woda zraszająca rozpylony urobek na organie roboczym, 

woda lub piana wiążące pył podczas transportu). 
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A-A 

5 
10 

Rys. 5. Lutnie wirowe 
— lutnia wirowa na końcu pomocniczego lutniociągu ssącego, 

konfuzor w lutni wirowej, 11, 12 — strumienie powietrza, 13, 14 — kierownice strumienia 
konfuzor w lutni wirowej, 9 

5 
K) 

w konfuzorze 
Fig. 5. Swirling air-ducts 

confusor in tlie swirling air-duct, 9 — swirling air-duct at the end of the auxiliary sucking-in air-duct, 
confusor in the swirling air-duct, 11, 12 — air flows, 13, 14 — flow guide apparatus in the confusor 

Arsenał ciekawycłi i drobnych nawet usprawnień daje poprzez wielostronność rozwiązań 
wyraźne efekty, bo postęp w zwalczaniu zagrożenia pyłowego polega na uporczywym 
stosowaniu sprawdzonych i wykorzystywaniu wciąż nowych rozwiązań technicznych. 

Patrzmy na pierwsze z wymienionych rozwiązań. 
Próby wykonano w KWK Szczygłowice. Wyrobisko było drążone z wykorzystaniem 

kombajnu AM 50, który urabiał przodek kamienno-węglowy zabudowywany w obudowie ŁP 
9. Wymianę powietrza uzyskiwano przez zastosowanie dwóch nitek lutniociągów (j) 600 z tym, 
że jeden z lutniociągów był wyposażony w odpylacz HBKM 1/400 i wentylator WLE 803 O 
B z wydatkiem na wlocie do lutniociągu 280 m /min, drugi natomiast współpracował tylko 
z wentylatorem WLE 600B, co dawało wydatek na wlocie do lutni ok. 120 m7min. W przodku 
znajdowało się pomocnicze urządzenie wentylacyjne do zawirowania powietrza w przodku 
zbudowane z wentylatora WLP 600, ciągu parcianych lutni „spiro" ({) 600 oraz metalowej 
lutni o tej samej średnicy, w której na długości 150 cm wykonano podłużną szczelinę 
o wysokości od 2—4 cm, z możliwością regulacji jej wysokości. Na lutni przyspawano 
kierownicę, co zapewniało styczny do pobocznicy lutni wypływ powietrza ze średnią prędkością 
20—40 m/s przy wydatku 70 m /min. Tak więc lutniociąg zasadniczy miał czterokrotnie 
większy przepływ. Proporcja wydatków winna umożliwić zawirowanie powietrza, a tym samym 
usunięcie części pyłu na ocios i powiększenie widma ssania poprzez wytworzenie spiralnego 
napływu powietrza do wlotu lutniociągu. Lutnię zawieszono przy ociosie ok. ł,5 m od spągu 
w odległości 3—5 m od czoła przodku i w trakcie postępu sukcesywnie przemieszczano 
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w taki sposób, aby szczelina nawiewna była na wysokości kombajnisty zwrócona „na godzinę 
11", co zapewniało nawiew czystego powietrza stycznie do obrysu wyrobiska, poprawiając 
leż komfort pracy na stanowisku kombajnisty, a także turbulizując przepływ w przodku, co 
jest korzystne dla wyrównania stężeń metanu. 

Nieodłączny element eksperymentu stanowi wykonanie obiektywnych pomiarów i zwykle 
służą one podkreślaniu elementu nowości urządzenia. W rozpatrywanym tu przypadku 
wystarczyłaby zapewne obserwacja zachowania się obłoku zapylonego powietrza, ale bardziej 
przekonujący dowód znajdziemy w prezentacji stosownych wyników. Nieprzydatny okazał 
się przy tym rutynowy pomiar zapylenia powietrza za pomocą pyłomierzy stacjonarnych 
Barbara na stanowiskach określonych przepisami. 

Z tego względu na KWK Szczygłowice wykonano badania za pomocą pyłomierzy 
optycznych typu Hund TM digital P kilkakrotnie na różnych zmianach roboczych z różnym 
czasem uśredniania przy następujących trzech wariantach wentylacji strefy przodkowej: 

I — bez zawirowania powietrza w przodku, 
II — z zawirowaniem przy pomocy lutni wirowej, 
III — jak w wariancie 2 z dodatkowo wspomagającym wir nawiewem ze strumienicy 

na przenośnik kombajnu. 
Wykonano badania zapylenia w rejonie kombajnisty w czasie operacji urabiania uzyskując 

następujące punktowe i chwilowe stężenia pyłu wyrażone w mg/m^: 

Tabela 9. Wyniki pomiarów zapylenia z dn. 22 IV 1996 r. 
Table 9. Dustiness measurement results on 22 April, 1996 

Nr pomiaru 1 2 3 4 5 6 

I wariant 4,07 4,09 4,05 4,10 4,20 4,40 

11 wariant 2,78 2,80 2.89 2,90 3,00 3.20 

111 wariant 2,38 2,40 2,60 2,85 2,93 2,93 

W kolejnym pomiarze wykonano kilkuminutowe uśrednienia punktowych pomiarów 
zapylenia, ograniczając się do fazy urabiania, i uzyskano następujące wyniki: 

Tabela 10. Wartości uśrednione zapylenia z dn. 25IV 1996 r. 
Table 10. Average dustiness values in 25 April, 1996 

Wariant średni wynik pomiaru 
[mg/m'^] 

I 4,37 

n 3,69 

III 3,55 

Jak widać, w obydwu przypadkach zaobserwowano spadek zapylenia aż — czy tylko — 
0 20%. 

Uzyskany efekt byłby wyraźniejszy przy wyższej proporcji wydatków nawiewanego 
1 zasysanego powietrza np. ok. 50%. Powodowałoby to wzrost energii wiru. W tym kierunku 
zmierza również propozycja KOMAGU przedstawiona na rysukach 4 i 5. 
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7, Hermetyzacja emitorów pyłu 

W technice odpylania obowiązuje zasada hermetyzacjl emitorów pyłu i usunięcie 
zapylonego powietrza poza strefę pracy lub też wytrącenie pyłu w miejscu jego powstawania. 
Obydwa sposoby mają zastosowanie w górnictwie — pierwszy przez osłanianie przesypów, 
przenośników, podawarek, ładowarek itp. — drugi przez pozbawianie pyłu lotności za 
pomocą wody o odpowiednich własnościach lub piany. 

W wyrobiskach chodnikowych z kombajnami AM-50 w kopalni Bolesław Śmiały 
zastosowano układ kurtyn powietrznych umieszczonych na kombajnie wg patentu, któi7 
wykorzystują Zakłady Naprawcze REMAG. Urządzenie, którego schemat przedstawiamy na 
rysunku 6, przemieszcza się wraz z kombajnem i jest zbudowane z prostokątnej ramy 
o przekroju rurowym. W przewodzie tym ruch powietrza wytwarza wentylator służący 
w oryginale do chłodzenia układu hydraulicznego urządzenia. Wypływ powietrza z rury 
następuje przez małe otworki w niej, tworząc w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
ruchu kombajnu kurtynę oddzielającą zapylony przodek od stanowiska kombajnisty. Drugi 
strumień powietrza wypływa przez płaską dyszę do komory transportera, skutecznie blokując 
wydzielający się tam pył. Zapylone powietrze z przestrzeni przed strefą podwyższonego 
ciśnienia odprowadzane jest do lutniociągu ssącego. 

Liczne pomiary stężenia pyłu przy włączonej i wyłączonej kurtynie powietrznej 
wykazały, że wartość stężenia pyłu na stanowisku pracy kombajnisty zredukowano 
w istotny sposób. 

wentylator przew, powietrza 

lutnia 

organ 
roboczy 

transporter 

Rys. 6. Schemat urządzenia wytwarzającego kurtynę powietrzną 
Fig. 6. Scheme of the air curtain producing apparatus 
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Konieczne wydaje się wprowadzenie zmian konstrukcyjnych mających na celu zwiększenie 
wydatku powietrza oraz zmianę miejsc nadmuchu, co powinno zwiększyć efektywność tego 
urządzenia. 

W podobnym rozwiązaniu, które znajduje się w standardowym wyposażeniu kombajnu 
DOSCO LH 1300 H, powietrze tłoczone jest przez wentylator napędzany hydraulicznie 
przez rury zamontowane u góry maszyny. Ponieważ powietrze wydmuchiwane jest przez 

ą 

wąskie szczeliny z dużą prędkością, pociąga ono za sobą kilka razy większą ilość powietrza 
z otoczenia, tworząc kurtynę nie pozwalającą na przedostawanie się pyłu poza zanieczyszczoną 
strefę. Dodatkowo zastosowano układ dysz wodnych na ramieniu organu urabiającego oraz 
pod nożami. Woda dopływająca do dysz ma ciśnienie nawet 12 MPa, a wytworzona mgła 
wodna skutecznie wytrąca pył z powietrza. 

Przeprowadzone pomiary wykazały, że zastosowane tu rozwiązania obniżają zapylenie 
na stanowiskach pracy, a jednocześnie eliminują potrzebę stosowania odpylaczy. 

Użytkownicy wspomnianych urządzeń oceniają przeciętnie skuteczność obniżenia pyłu 
na stanowisku kombajnisty na 40% przy zdecydowanie najwyższej ze wszystkich urządzeń 
prostocie i niezawodności działania. 

8. Podsumowanie 

Przy stosowaniu wentylacji ssącej lub kombinowanej istnieje potrzeba zapewnienia 
ukierunkowanego ruchu powietrza w przodku przez hermetyzację i zawirowanie. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 

Dustiness of the mine air at yarious techniques of yentilation and 
dust remoyal 

Abstract 
The lecture presents the air contamination with dust in the workings of the Polish 

underground mines and the hazard of anthracosis involved. The necessity to modernise the 
methods of monitoring the air dustiness has been pointed out. In the view of the well 
known techniques of the dust emission and concentration in the air the dust removal and 
air-tight sealing have been presented as possible common methods of fighting the dustiness. 
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O stabilności pracy wentylatorów 

Słowa kluczowe 
Pole kierunków-izoklina-izoklina równowagi-równania autonomiczne-równania nieauto-

nomiczne 

Streszczenie 
Rozważono nie ustalony stan pracy, a w szczególności rozruchu wentylatorów i zespołu 

dwóch wentylatorów w połączeniu szeregowym i równoległym, Stan pracy takiego układu 
opisany jest nieautonomicznym równaniem (Al). 

Dla uzyskania jakościowych własności rozwiązań tego równania i ich stabilności stosowano 
jego izokliny, a w szczególności izokliny równowagi. 

Zastosowanie zespołowej pracy wentylatorów do przewietrzania kopalń nastręcza pewne 
problemy związane z dynamiką takiego zespołu, a w szczególności ustalania się w nim 
warunków równowagi. Zagadnienie zespołowej pracy wentylatorów było przedmiotem pracy 
1]. W pracy tej rozważano ustalony stan statyczny. W niniejszym komunikacie rozważa 

się niektóre zjawiska nie ustalonych przepływów przez wentylator lub ich zespół. 

A) Przyjmujemy ośrodek przepływający przez wentylator jako nieściśliwy. Oznaczamy 
przez Q jego wydatek objętościowy, przez h = h(Q, t) tzw. depresję wentylatora, gdzie 
t oznacza czas, przez f = f(Q, t) funkcję opisującą opory przepływu przez przewód, którym 
ośrodek dopływa do wentylatora lub ich zespołu. Równanie opisujące przepływ przez taki 
układ ma postać równania nieautonomicznego [4]. 

^ = h(Q. o - f(Q. o = (j>{Q. o ^^^^ 

Stan równowagi opisuje równanie 

m > t) = O (A2) 

W praktyce nie dysponuje się formułami analitycznymi h = h(Q, t) i f = f(Q, t). 
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Funkcje te uzyskiwane są w badaniach laboratoryjnych oraz z pomiarów w naturze. 
Wynika stąd znaczenie badań rozwiązań równania (Al) metodami wykorzystującymi np. 
własności izoklin tego równania, a w szczególności izokliny równowagi (A2). Badania 
takie pozwalają na uzyskanie informacji o niektórych własnościach rozwiązań równania 
(Al), bez konieczności jego rozwiązania. 

Rozważmy przepływ przez zespół wentylator-przewód opisany równaniem nieautonomi-
cznym, tzn. z występującym explicite czasem t. 

^ = .KQ. t) (A3) 

Zakładamy, że w interesującym nas obszarze zmiennych Q i t funkcja ^ = (t)(Q, t) 

i jej pochodna ^̂  są funkcjami ciągłymi. Jeżeli warunki te są spełnione, wówczas 
dQ 

dla zadanego w momencie t = to warunku początkowego Q(to) = Qo, istnieje tylko jedno 
rozwiązanie równania (A3). 

Wprowadźmy pojęcie pola kierunków. Pole to opisuje funkcja Q = Q(t). Kąt a = a(Q, t) 
spełniający równanie 

t g a = 0(Q, t) (A4) 

jest kątem nachylenia stycznej do orbity obrazującej rozwiązanie Q = Q(t) równania (A3) 
w punkcie Q. t. Punktom t przyporządkowujemy strzałki kierunku tej stycznej (rys. 1). 

Równanie 

<t>[Q(Oi t] = const (A5) 

opisuje izokliny równania (A3). Jest to zbiór punktów Q, t, w którym pole kierunków ma 
tę samą wartość. 

ciQit) 

dt 

Pole kierunków 

Izolinia 

Izolinia równowagi 

^(Q,t) - /(Q,t) = a>(Q,t) 
t t 

a - a(Q,t) 
tga(Q,t) = <I>(Q. O 

=const 
0(Q, t ) = 0 = > ^ = 0 

Rys, l. Pole kierunków 
Fig.l. Field of directions 

( j ( t ) 
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W szczególności izoklina spełniająca równanie 

<f)[Q(t), t] = O (A6) 

Jest to tzw. izoklina równowagi. 
Rozwiązanie Q = Q(t) równania (A6) spełnia zgodnie z równaniem (A3) 

dt 

opisuje ono stan równowagi. 
Równanie ^ = <|)(Q, t) opisuje w kartezjańskim układzie współrzędnych {Q, t} powierzchnię. 

Równanie (A5) przedstawia rzut warstwicy tej powierzchni na płaszczyznę Q. t. 
Izolinia równowagi (A 6) jest granicą obszarów, których wartości <[) = <|)(Q, t) są różnych 

znaków. 
Sytuację na izoklinach równowagi 0 (0 , t) = O przedstawiają rysunki 2a i 2b. 
Na rysunku 2a izokhna równowagi odgranicza lewy obszar (Q, t), w którym <t)(Q,t) < O, od 

prawego, gdzie <t)(Q, t) > 0. W punktach izokliny równowagi, gdzie (|)(Q, t) = O, strzałka pola 
kierunku jest równoległa do osi t i zgodnie z nią skierowana. W lewostronnym otoczeniu izokliny 
równowagi strzałki pola kierunku są skierowane w lewo, w prawostronnym w prawo. Odpowiednio 

do tego w punktach izokliny równowagi jest ^̂  > O, gdy <t)(Q, t) = O 

4 I 

| 0 (Q , t )< 
<l>(Q,t) > O 

0(Q,t) = O 

ł t 

mt) > 
0(Q,t) < o 

= o 

m t ) 

>0 

t==const 

dQ <0 

Rys. 2a. Równowaga niestabilna 
Fig. 2a. Non-stable equi!ibrium 

Rys. 2b. Równowaga stabilna 
Fig. 2b. Stable equilibrium 
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Wielkość ta charakteryzuje dyspersję rozwiązań równania (A3) w otoczeniu izokliny 
równowagi. 

Rozwiązania w otoczeniu izoklin równowagi, jak wskazują strzałki na rysunku 2a, 
odbiegają od niej. Przebieg rozwiązań wykazuje dyspersję dodatnią. Stan równowagi jest 
niestabilny. 

Rysunek 2b przedstawia sytuację, w której na izolinie równowagi <\>{Q, t) - O jest 

spełnione ^̂  < O, gdy (t)(Q, t) = 0. 
3Q 

Dyspersja rozwiązań jest ujemna. Orbity rozwiązań z otoczenia izokliny równowagi 
zmierzają do niej. Stan równowagi jest stabilny. 

Z założenia, że O = <I>(Q, t) jest funkcją ciągłą, i z równania (A3) wynika, że pochodna 
rozwiązania tego równania jest funkcją ciągłą. Jest więc też funkcją ciągłą a = a(Q, t) 
rówównania (A4), opisująca kąt nachylenia stycznej do orbity rozwiązania Q Q(t) 
równania (A3). 

B) Rozważmy teraz pewne szczególne przypadki opisane równania (A3). 
Rozważamy przypadek pracy wentylatora o charakterystyce h = h(Q) i połączonego 

z nim przewodu o charakterystyce f = f(Q) rysunku 3a. Równanie (A3) przyjmuje wówczas 
postać równania autonomicznego, w którym po prawej stronie czas t explicite nie występuje. 

dt (BI) 

Pole kierunków jest niezmiennicze względem przesunięcia wzdłuż osi czasu t, i jest 

= h(Q) - f(Q) 

Dla jest Q = Qo jest (t)(Qo) = O, tzn. Q = Qo. Rysunek 3b jest rozwiązaniem równania 
dQo 

(Bł) w stanie równowagi, gdyż = O 

Rysunek 3c w układzie współrzędnych {Q, t} przedstawia izokhny równania (Bi). 
Izokliny tego autonomicznego równania są prostymi równoległymi do osi t. Jak wynika 

z rysunku 3b, jest dla Q < Qo, > O dla Q > Qo, (t)(Q) < O, tzn. ^ ^ ^ < O, gdy 
9Q 

Q = Qo. 
Strzałki na izoklinach po obu stronach izokliny Q = Qo oznaczają pole kierunków 

(rys. 3c), równanie (BI). Pole to jest niezmiennicze względem przesunięć wzdłuż osi t. 
Zgodnie z tym polem kierunków, wszystkie rozwiązania równania (BI) z obu stron Q = Q() 

zmierzają do rozwiązania w stanie równowagi Q == Qo- Dla Q = Qo jest ^ ^ ^ ^ < 0. 
a Q 

Rozwiązanie Q = Qq jest więc rozwiązaniem stabilnym. Na rysunku 3c prosta równoległa 
do osi t przechodząca przez punkt Q = Qo jest izokliną równowagi, gdyż na niej jest 

clQo spełnione <[)(Q()) = O, tzn. = 0. 
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dQit) 

dt KQ) -AQ) = 

u 

a 

\ f = f(Q) 
h = h(Q) 

<t>=m) 

Q 

b 

(t. = (t.(Q) 

ł(Q) = h(Q) - f(Q) 

Q 

t 

Qo 

X 

X 

> Q 

Rys. 3a, b, c. Praca wentylatora o charakterystyce h = h(Q) i oporach opisanych funkcją f = f(Q) 
Fig. 3a. b, c. Operation of the fan with voIume-pressure curve h = h(Q) and resistance curve f = f(Q) 

Rozważmy teraz przypadek pracy dwóch wentylatorów o identycznych charakterystykach, 
połączonych szeregowo, o działaniu przeciwnym — rysunek 4a [2]. Krzywa f = f(Q) 
obrazuje opory ruchu, h = h(Q) złożoną szeregowo charakterystykę dwóch identycznych 
wentylatorów. 

Rysunek 4b krzywą = h(Q) - f(Q). Na rysunku 4c przedstawiono izokliny 
równowagi. Są to proste Q = -Qo, Q = O, Q = +Qo, na których Jest ^(-Qq) = O, ^(0) 

= O, <|>{+Qo) = O, a więc na których dQ(t) 
dt 

= 0. 
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U 

dQ(t) 
dt m ) - / Q ) = ® { Q ) 

\ f=f(Q) 

Q 

b 
ł(Q) 

^ = «Q) 

> Q 

V 

/ 

i 
l Q = Q(t) IX Q = 

V 

-c 0 
< 0 

+Qo > Q 
<0 

ag >0 
/Q=0 

Rys. 4a, b, c. Praca dwóch wentylatorów połączonych szeregowo o działaniach przeciwnych 
Fig. 4a, b, c. Operation of two opposite acting fans combined in series 

Jak widać z rysunku 4b jest: 

dla Q < -Qo; (t)(Q) > O tzn. ^ > O 
dt 

dla - Q < Q < 0; < O tzn. ^ < O 
dt 
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dla O < Q < +Qo; (t>(Q) > O tzn. ^ > O 

dla +Qo < Q; (|)(Q, t) < O tzn. ^ < O 

Dla Q = -Qo, Q = O, Q = +Qo, są odpowiednio spełnione nierówności (rys. 4c) 

r 
dm) 

\ 

\ 
dQ 

< 0 ; 

\ 

V 
ag > 0 ; 

^ = 0 

\ 

V 3 Q 
< 0 ; 

JQ=+Q o 

odpowiednio do tych nierówności strzałki wskazują znak pola kierunków orbit Q = Q(t) 
równanie (BI) rysunek 4c. Orbity z otoczenia rozwiązania równowagi Q = ~Qo zmierzają 
do tego rozwiązania. Analogicznie dzieje się z orbitami z otoczenia równowagi Q = +Qo. 
Z otoczenia rozwiązania równowagi Q = O orbity rozwiązań odbiegają od linii Q = Qo. 
Odpowiednio do tego rozwiązania równowagi Q = -Qo jest stabilne, Q = O niestabilne, 
Q = +QO stabilne. W rozważanym przypadku każde rozwiązanie z przedziału -Qo, +Qo. 
którego punkt początkowy nie znajduje się na prostej 0 = 0, zmierza do jednego z rozwiązań 
stabilnych Q = -Qo lub Q = +Qo. Orbita, której warunek początkowy jest dowolnie mało 
odległy od prostej Q = O, będzie się od niej oddalała. 

Analityczne rozważania na temat kryteriów stabilności przedstawia praca [3 . 

C) Rozważmy teraz zagadnienie pracy zespołu wentylator-przewód (rys. 5a) podczas 
jego rozruchu. Zespół wentylator-przewód przechodzi z pewnego stanu w momencie ti 
wydatku Q(ti), depresji h[Q(ti)] do innego stanu w momencie t2, Q(t2), h[Q(t2)]. Realizuje 
się to np. przez zmianę oporów przepływu, zmianę ilości obrotów wentylatora, zmianę 
natężenia źródeł energii powodujących przepływ. 

Zmiany te odbywają się w czasie i równanie, które je opisuje, jest równaniem nieau-
tonomicznym w postaci równania (A3). O zmianach tych zakładamy, że odbywają się 

9(t)(Q, t) 
w sposób ciągły i że funkcja 0 = (t)(Q, t) i jej pochodna 

3Q 
są ciągłe, z czego 

wynika istnienie i jednoznaczność równania (A3). 
Przykładowo rozważamy pracę zespołu wentylator-przewód, przyjmując, że charaktery-

styka wentylatora jest od czasu niezależna, tzn. h == h(Q). 
Zmieniają się natomiast w czasie t opory ruchu opisane funkcją f = f(Q, t). Zmiany 

takie mogą być realizowane np. przez zmianę w czasie położenia tamy umieszczonej 
w przewodzie. Sytuację taką pokazuje rysunek 5a, gdzie h = h(Q) opisuje charakterystykę 
wentylatora, zaś f = f(Q, t) charakterystyki oporów w kolejnych momentach w wybranym 
rosnącym ciągu momentów t], tę, odpowiadających różnym w przedziale czasu [t], tg 
położeniom tamy. Rozruch wentylatora opisuje równanie 

dQ(t) 
dt 

= h[Q(t)] - f[Q(t),t] = m m 
(Cl ) 

Sekcja II 343 



Underground Exploitation School '97 

Równanie to jest równaniem nieautonomicznym. Jego prawa strona zależy explicite od 
czasu t. Punkty przecięcia krzywej h = h(Q) z krzywymi f = f(Q,t) rysunku 5a odpowiadają 
stanom równowagi, jest bowiem 

h(Q) - f(Q,t) = (^(Q,t) = O 

Każdej parze wielkości Q, t w układzie współrzędnych na rysunku 5a przyporządkowujemy 
punkt w układzie współrzędnych {Q, t} na rysunku 5b, według równania 

dQ(t) 

dt 

(b(Q, t) = h(Q) - f(Q, t) 

hm)]-AQ(tl t]= 0[Q(/), t 

u • f=f (Q,ti) 

QaQeQc Q f Q b 

b 

A 

t9 
t« — 

t7 — 

t . — 

t. — 

t4 - r 

h 
t; — 

t, -

t 

m.i) = 
Q 

Q9 

Q 

Rys. 5a, b, c. Praca wentylatora przy zmiennym w czasie oporze tamy 
Fig. 5a, b, c. Operation of thc fan with the time-changing resistance of a door 
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Równania (t)(Q, t) = const opisują w układzie {Q, t) na rysunku 5b izokliny równania 
(Cl). W szczególności rów, <j)(Q, t) = O opisuje izoklinę równowagi, co odpowiada punktom 
przecięcia krzywej h = h(Q) z krzywymi f = f(Q, t) rysunku 5a. Izoklina ta (t)(Q, t) = O 
jest granicą obszarów, w których (|)(Q, t) > O i (t)(Q, t) < 0. Nierówności te informują 
o znaku pola kierunków równania (Cl). 

W obszarze ponad krzywą (t)(Q, t) = O (rys. 5b), gdzie <t)(Q,t) > O, znak pola 
kierunków wskazuje strzałka A+, poniżej tej krzywej, gdzie (t)(Q, t) < O, strzałka A_. 
Punktom krzywej (|)(Q, t) = O przyporządkowana jest strzałka Ao, równoległa i zgodnie 
skierowana z osią czasu t. Punktom zakreskowanego obszaru a b c (rys. 5a), ogra-
niczonego krzywymi f = f(Q, i^) i h = (Q), odpowiadają jednoznacznie przypo-
rządkowane punkty zakreskowanego obszaru a' c' b' (rys. 5b). W obszarze tym 
jest (|)(Q, t) < 0. Podobnie punktom w obszarze c b d (rys. 5a), ograniczonego 
krzywymi f = f(Q, 17) i h = h(Q), odpowiadają jednoznacznie przyporządkowane 
punkty w obszarze c' b' d' (rys. 5b). W obszarze tym jest (t)(Q,t) > 0. W każdym 
punkcie gałęzi izokliny równowagi (rys. 5b), (t)(Q,t) = O, dla Q < Qc, między punktami 

a' c' , jest ^̂  < O, między punktami c' b ' , dla Qę. < Q < Qb, jest 

> o, między punktami b' d' dla Q > Qb jest ^ ^ ^ ^ < 0. 
d Q 

Odpowiednio do tych nierówności orbity rozwiązań równania (Cl) w otoczeniu odcinka 
a' c' zmierzają do izokliny równowagi i analogicznie dzieje się w otoczeniu odcinka b' d ' . 
Odcinki a' c' i b' d' są więc stabilnymi odcinkami izokliny równowagi. W otoczeniu 
odcinka c' b' (rys. 4c) orbity rozwiązań odbiegają od izokliny równowagi, odcinek c' b' 
jest więc niestabilnym odcinkiem izokliny równowagi. 

Sytuację w momencie t = tg przedstawiają rysunki 5b i 5c. 
Dowolnie małe odchylenie od stanu równowagi w punkcie f (rys. 5b, 5c) dla t = t^ 

na odcinku c' b' izokliny równowagi (|)(Q, t) = O spowoduje, że orbita rozwiązania Q = Q(t) 
przejdzie w obszar, gdzie (t)(Q, t) > O lub (t)(Q, t) < 0. 

Rozważmy orbitę Q = Q(t), która przechodzi przez punkt należący do obszaru a' e ' 
c' f b' pod izokhną równowagi (t)[Q(t),t] = 0. Z upływem czasu t, do momentu, w którym 
orbita ta przetnie izoklinę równowagi, jest opisana funkcją malejącą Q = Q(t). W momencie 
tym jest ^ = (t)(Q, t) = 0. 

Po tym momencie orbita Q = Q(t) opisana jest funkcją rosnącą, dla której (t)(Q, t) > 0. 
Orbita ta nie może już powrócić do obszaru, w którym (j)(Q, t) < 0. Izoklina (t)(Q, t) = O 
działa jak zastawka zezwalająca na przepływ tylko w jednym kierunku. W rozważanym 
obszarze Q, t funkcja = (1)(Q, t) jest ciągła. Ciągła jest więc tga = (t)(Q,t) równanie (A4). 
W sposób ciągły zmieniają się kąty nachylenia a = a(Q, t) stycznych do orbit znajdujących 
się w tym obszarze. Odnosi się to też do orbity T przechodzącej przez punkt c' dla t = t7, 

Q = Qc (i'ys- 5a, 5b), gdzie ^̂  = 0. W momencie t = ty orbita T w sposób ciągły 

przechodzi z obszaru, gdzie (j)(Q, t) < O, do obszaru, gdzie (|)(Q, t) > 0. Nie następuje 
w momencie t = ty „skok" wielkości Q z wartości Qc do wartości (rys. 5a), jakby 
pozornie mógł sugerować ten rysunek i jak sugeruje praca [2 
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Zgodnie z założeniem, funkcja oporu f = f(Q,t) zmienia się w sposób ciągły. Zmianę taką 
można realizować np. zmieniając w sposób ciągły opór tamy, przez którą odbywa się przepływ. 

Opór taki w momencie t = t-j nie spowoduje skokowej zmiany wielkości Q = Q(t) ani 
skoku związanej z nią ciągłą zależnością, depresji wentylatora h = h[Q(t) . 

Rozważmy teraz sytuację, gdy do momentu t = tg, stan układu dla t > tg wentylator-
przewód będzie opisany niezmiennym w czasie punktem przecięcia krzywej h = h(Q) 

z krzywą f = f(Q, tg) (rys. 5a). Izoklina równowagi (t)(Qg) = O, na której dQ(t) 
dt 

= O 

odpowiadająca temu stanowi, w układzie współrzędnycłi {Q, t} (rys. 5b) przedstawia się 
jako 1/2 prosta wychodząca z punktu tg, Q9 równoległa do osi t. 

Dla Q = Qg jest t) < 0 
Q=Q. 

Odpowiednio do tego Q - Og jest rozwiązaniem stabilnym, do którego zdąża każde rozwią-
zanie równania (Cl) dla zadanych w rozważanym obszarze Q, t warunkach początkowych. 

D) Rozważmy teraz pracę dwóch wentylatorów w zespole równoległym. 
Rysunek 6 przedstawia w układzie współrzędnych {Q, h} przykład zespołu [2] równolegle 

pracujących wentylatorów Wi i Wa- Wypadkową charakterystykę tego zespołu przedstawia 
krzywa [Wj, W2]. Zespół krzywych A = 1, A = 8 to charakterystyki oporu przewodu 
dla różnych rosnących wartości otworów równoznacznych. 

W dalszym ciągu zajmiemy się analizą pracy tego zespołu w obszarze otoczenia punktu, 
w którym wypadkowa charakterystyka wentylatorów ulega rozgałęzieniu. Przedstawiono to 
na rysunku 6, gdzie krzywa charakteryzująca opór przewodu A = 4 przecina charakterystykę 
Wi, Wo]. 

5CI 60 
66 7SJ 

220 *Q 

Rys. 6. Przewietrzenie kopalń za pomocą dwóch równoległych wentylatorów na jednym szybie wentylacyjnym 
Fig. 6. Minc ventiIation using a system of two parallel fans on the same ventilation shaft 
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Sytuację taką w układzie współrzędnych {Q, h} przedstawia rysunek 7a, gdzie Lo, Lj , 
L2 przedstawiają rozgałęzioną wypadkową cłiarakterystykę wentylatora opisaną funkcjami 
ho = ho(Q), hi = hi(Q), h2 = h2(Q), zaś f = f(Q, t) charakterystykę zmieniającego się 
w czasie t oporu przewodu. Punkt przecięcia charakterystyki h2 = h2(Q) z charakterystyką 
f = f(Q, 13) jest punktem bifurkacji. 

O funkcjach hj = hi(Q) (i = O, 1, 2) i f = f(Q, t) zakładamy, że są ciągłe i ciągłe są 
df . df 

pochodne ^rr- 1 
ag di 

dt 

a 

t i u t, ts t4 tl 

Q2 Q3 

•=P(Q,t) 

b 

© 

lo> <t>o(Q,t)=0 

Rys. 7a, b. Zjawisko bifurkacji w pracy zespołu weentylatorów z rysunku 6 
Fig. 7a, b. Bifurcation phenomenon for two fans operating as in fig. 6 
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Na rysunku 7a przedstawione są krzywe f = f(Q, t,) w wybranych momentach rosnącego 
ciągu czasowego t] ... tg. W punktach przecięcia krzywych hj = hj(Qj), j = O, 1, 2 
z krzywymi f = f(Q, ti), i = 1 ... 8 jest spełnione. 

hj(Q) - f(Q,ti) = (|)(Q, ti) = O dla j = O, 1, 2 
1 — 8 (Dł) 

Wielkości Q spełniające ostatnie równania spełniają zgodnie z równaniem (A3) 
dQ(t) 

dt = 0 . 

Rozwiązania spełniające to ostatnie równanie są rozwiązaniami stanu równowagi 
pracy zespołu wentylatorów. Jak widać z rysunku 7a, dla t < t2 istnieje jeden punkt 
równowagi, w przedziale t2 < t < t3 trzy, dla t > dwa punkty równowagi. Każdej 
parze wielkości Q, t przedstawionej na rysunku 7a przyporządkowujemy punkt w układzie 
współrzędnych {Q, t} na rysunku 7b. Przyporządkowanie to odbywa się odpowiednio 
do równania: 

<t>i(Q. t) = hi(Q) - f(Q,t) dla i = O, 1, 2 (D2) 

punktowi (Q, t) z rysunku 7a przyporządkowujemy = <t)i(Q, t) punktom Q, t na rysunku 7b. 
Funkcje te opisują powierzchnie nad płaszczyzną przyjętego układu współrzędnych {Q, t} 

(rys. 7b). Opisują one w układzie współrzędnych {Q, t} pole kierunków równań: 

dQi(t) 
dt = <t)i[Qi(t),t 

(D3) 

Równania 

O = const i = O, 1, 2 (D4) 

opisują izokliny równań (D3). Równania 

t) = O i .= O, 1, 2 (D5) 

izokliny równowagi. 
Izokliny te obrazują krzywe lo, li i h frys. 7b). Izokliny te są granicami podobszarów 

A, B, C. 
Sytuację tę w podobszarach A, B, C w zależności od wielkości Q przedstawia tabela 1. 

Tabela 2 przedstawia sytuację na izoklinach równowagi AC, AB, BC, które są granicami 
obszarów A, B i C dla wartości Q > Q3, Q2 < Q < Q3, Q < Q2-

Jak wynika z tabeli 1 dla Q > Q3 istnieje jedno pole kierunków, opisane równaniem 

dQQ(t) 

dt 
= <t>o[Qo(t),t] 
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Tabela 1. 
Table 1. 

Q > Q z 

A ) dt " 

B ) <i>o{Q,t)<0; 

Q < Q s 

A ) 0 < <l>,{Q,t) < (j>,{Q,t)', 

B ) <l>,{Q,t)<0<<t>,{Q,ty, ' S j i ^ i < 0 < ą s i 

C ) 
dQ, (ł) ^ (t) ^ Q 

dt ^ dt 

Tabela 2. 
Table 2. 

Q>Q3 

A C ) <f>,{Q, O = 0; ^ = 0; < 0; Równowaga 
stabilna 

Q . < Q < Q 3 

AB) <i>, O = 0; ^ = 0; > 0; Równowaga 
niestabilna 

BC) O = 0; ^ = 0; < 0; Równowaga 
stabilna 

Q < Q i 

AB) (Q, f) = 0; ^ = 0; < 0; Równowaga 
stabilna 

BC) o = 0; ^ = 0; < 0; Równowaga 
stabilna 
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Dla Q < Q3 istnieją dwa różne pola kierunków opisane równaniami 

dQii(t) 
dt - <t>ii[Qi(t),t 1 

dQ2i(t) 
dt = <t)2i[Q2(t),t 

w punkcie równowagi dla Q = Q3, t = 13 jest 

t3) = <̂ ](Q3> t3) = <̂ 2(Q3, t3)=0 

Funkcje - (t)i(Q, t), i = O, 1, 2 można przedstawić jako powierzchnie zawierające 
izokliny równowagi rozpostarte nad powierzchnią Q, t. W punkcie Q = Q3, t = t3, (rys. 7b) 
płat powierzchni opisany równaniem (̂ 0 = <t̂ o(Q' 0 ulega rozszczepieniu na dwie powierzchnie 
4>i - t) i (t)2 = (t)2(Q, t). 

W obszarze Q < Q3 powierzchnie te nie mają punktów wspólnych. W obszarze tym 
każdemu punktowi Q, t przyporządkowane są dwa różne elementy pola kierunków. Punkt 
rozszczepienia powierzchni o współrzędnych Q = Q3, t = t3 jest punktem równowagi. 
W punkcie tym jest bowiem 

dQi(t) 
dt = t] = O dla i = O, 1, 2 

Punkt Q = Q3, t = t3 jest punktem bifurkacji. W punkcie tym jest 

dQi(t) 
dt 

\ / 

V A=t 

dQ2(t) 
dt 

3 V 3 

Orbity Qi = Qi(t) i Q2 = Q2(t) są więc w punkcie bifurkacji styczne. Wychodzące 
z tego punktu orbity dla t > 13 dostają się tej części podobszaru C, w którym Q < Q3. 
W podobszarze tym istnieją dwa różne pola kierunków, opisane funkcjami = <t)i(Q, t) 
i (^2 ~ O- orbity wychodzącej z punktu bifurkacji nie można przewidzieć, które 
z tych dwóch pól kierunków orbita wybierze. Niezależnie od wyboru, tor tej orbity będzie 

opisany funkcją malejącą, dla której ^ < 0. 

Przedstawione przykłady sposobu badania stabilności pracy wentylatorów można stosować 
do innych przypadków. Mogą to być np. przypadki, w których przy niezmiennej charakte-
rystyce oporów zmianie w czasie ulega ilość obrotów wentylatorów względnie następuje 
równoczesna zmiana w czasie obu tych czynników. 

Przekazano 23 stycznia 1997 r. 
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On the stability of fans operation 

Abstract 
In the paper are presented some considerations concerning the non-steady stale of fan 

operation with the start-up phase for fans and systems of two fans in serial or parallel 
connection. The operating point for such a system is described by Eq. (Al). 

In order to get qualitative properties of solutions of that eąuation and of their stability 
properties isoclines have been adopted, in particular isoclines of eąuilibrium. 
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Main ventilation of Ostrava-Karvina Coal Basin mines during 
mining and liquidation 

Key words 
Yentilation network-mine closure 

Abstract 
Concerning the stage of mine closure the requirements on the main ventilation dramaticaliy 

changes. Some facts on mine ventiIation and its modification in the liąuidated mines have 
been presented in this paper. 

1. Introduction 

The main vendlation of mines in the Ostrava-Karvinś Hard Coal Field has passed 
pronounced changes in 90ies. Due to closure of all mines in the Ostrava part of the Basin, 
but also due to reduction of the extent of mining operations in other parts of the Basin, 
the number of ventilation regions has been reduced from 42 down to 26 and some further 
reduction is being prognozed in the close futurę. 

As to this overal number of 26 ventilation regions, the 19 of them is located on 
operated mines and 7 of them is located on fully or partly dampened mines. 

2. Main ventilation fans 

2.1. C o n s t r u c t i o n a n d t e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n 

Ali but two outlet mine shafts on closed mines, the main ventilation fans have the 
unique construction. The ones should be featured as axial, equal-pressure and, with one 
exception on the Mine ,J>oubrava'\ horizontal fans. The impeller blades are fixly fastened 
and the regulation is being made by means of setting of the blades entering angle on the 
stator on the suction side of the fan. The setting limit ranges from -65° to +45°. In case 
of bottom limit of regulation, the fan input is closed. The broad regulation rangę enables 
to use a great extent of fan operational rangę. All fans, with an exception of two ones 
of vertical construction, are eąuipped with effective noise suppressors. 

The impeller diameters rangę from 2500 up to 4000 mm, the flow ratios are 160 up 
to 400 m^/s, the actual depression on the suction side ranges up to 3400 Pa. 
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2.2. F a n c h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e i r m e a s u r e m e n t 

As to the purpose-oriented control of main ventilation, there is necessary to know the 
actual main fan characteristics, not only theoretical ones given by producers but also actual 
ones measured-up during putting the fans into permanent operation. Having in mind the 
uniąue fan construction, we have had elaborated a standard on measuring of ventiIation 
parameters as well as on power variables of operated fans. The measurement results should 
be featured as specific characteristics as follows: 

a) Apsti X Q 

where: 
Apsti is the static depression on the suction side, 
Q is the air flow ratio on the suction side, 

Zipsf 
(Po I 

EQU1VALENT CROSS - SECTJONS : A -̂
A2-
A3-
Ai," 

OPERATIONAL 
REOUCED (WITH THROTTLINGI 
WITH RAISED ADDITIONAL SUCTION 
WITH MAXIMUM ADDITIONAL SUCTION 

Fig. 1. Operational characteristics of the main fan 
Rys. 1. Charakterystyka operacyjna głównego wentylatora 
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b) Apcv X Q 

where: 
Apcv is the total fan pressure, 
Q is air flow ratio on the suction side. 

The tolal fan pressure should be known as to the caicułation of the fan air output 
and, therefore, for determination of the fan efficiency. This value includes aiso the statical 
pressures on the suction and outlet sides as well as dynamical pressures. 

Aimed at gaining the most reliable values on the fan air flow rates, there are 
determined dynamical pressures in the given diffuzer piane, i.e. in 42 up to 48 measuring 
points. 

For each fan, the measurements necessary for determination of output curves traces are 
being made in four equivalent cross-sections, i.e. at the operational equivalent, during 
throtthng and during raised additional suction (usually two operational points). 

The electric power values are being measured by means of Wattmetric apparatus. 
The resulting shape of characteristic curves ind. efficiency variation is demonstrated 
in Fig. 1. 

The valid characteristic curve creates a basis for the optimum operation of main 
ventilation fans on individual mines. 

3. Mines yentilation in stage of their liquidation 

As to the mine ventilation issue, the stage of mine closure begins by a conspicious 
coal output reduction and the finally should be characterized by complex filling-up 
of all mine workings ending at the surface — mainly shafts. During this time period, 
the requirements on the main mine ventilation dramatically changes. The reąuired air 
flow ratio decreases, the air ventilation region equivalent cross-section changes and 
some prominent aim at reduction of mine ventilation costs could be mentioned. 

The main ventilation fans in the Ostrava-Karvina Hard Coal Basin have been 
constructed having in mind the fuli coal output, in many cases with a great reserve 
for the futurę development of the coal output. This fact means that, in the stage 
of mine liquidation, the operational point of the fan is moved, mainly due to the 
equivalent cross-section reduction, outside the optimum operation field. Some danger 
of operational instability does exist. The reduction of the air flow rate is accompanied 
with setting-up of the regulation device onto negative values less than -45° and 
in this connection, a pronounced reduction of the overall fan efficiency takes place. 
The electric power consumption decrease does not relate with the adequate air ventilation 
parameters. 

In case of using the original ventilation fans, the ventilation economy should be 
solved only in a limited manner. The operation stability, i.e. enlarging of the equivalent 
cross-section, could be attained by means of forced additional suction of air from 
the surface but one bas to have in mind additional costs required for air transport 
which are not necessary. Also, the ventilation fan regulation by means of setting-up 
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of intake blades on values of -45° or less could create a state, when the mine is 
not ventilated by means of the fan, at all, but the power consumption is the same. 

4 

According to measurements madę by the company DPB Paskov, Inc., such „dead" 
power demand necessary for overcoming of all losses of the fan set could rangę 30 
up to 35% of the nominał output of the fan electric motor. The soiution of such 
issue could represent a relatively radical interference with main mine air ventilation 
system. 

As to the time of air ventilation of the liquidated mine, there exist three ways of air 
Ycntilation modification, i.e.: 

1. Substitution of the original main ventilation fan by means of the smaller one. 
2. Replace of the electric motor of the original fan by the one having lower output 

and lower revolutions. 
3. Reduction of revolutions of the original fan electric motor by means of suitable 

regulatory device. 
ad 1) This type of mine air ventilation soiution could be assured for a longer 

time period, e.g. for operation of s.c. water shaft (20 till 40 years). At the Mine 
„Odra", the original fan with an impeller of the diameter 2800 mm and electric motor 
output 1000 kW has been exchanged for the new one with the impeller diameter 
1600 mm and electric motor output of 90 kW. The utilization of the original building 
is illustrated in the Fig. 2. The supply voltage has been reduced from the original 
value of 6 000 V down to 500 V. 

ReOUCTION 

SUCTION CHANNEL 

ORIGINAL FAN 

NEW FAN 

Fig. 2. Fan reconstruction diagram 
Rys. 2. Przykład modernizacji wentylatora 
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ad 2) As to mines characterized by shorter time period of liąuidation, the solution 
should be exchange of the original electric motor for the one having much lower output 
(10% of the original output) and much lower revolutions. The actual raodification has been 
introduced in the Mine „Hefmanice". As to the air ventilation fan, the original one having 
the output of 2000 kW has been exchanged for the new one having the output of 200 kW. 
The revolutions have been reduced from 750 min"' down to 375 min"'. The supply voltage 
has been left at the same value 6000 V. 

ad 3) The solution of air ventilation modification by means of driving electric motor 
revolutions could be characterized as technically possible and elegant styłed. The development 
of the operational field of the fan in relation to revolurions is illustrated in the Fig, 3, Its 
utilization in the time period of the mine liquidation depends also on change of the 
equivalent cross-section. Such eąuipments do exist in the production programme of Czech 
as well as Polish companies. As to utihzation of such equipments in cases of liquidated 
mines air ventilation» it could be stated that the equipment is of high investment costs 
and, therefore, has not been used, yet. 

One of possible solutions of air ventilation of liquidated mines is, in case of filling-up 
of shafts, to use two ventilation pipę fans having the diameter of 1000 mm, which 
corresponds with the first alternative of the given solution. 

Fig. 3, Operational field of the fan versus revoIutions 
Rys. Zakres pracy wentylatora w zależności od obrotów 
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4. Conclusion 

During the mines air ventilation solutions in cases of their operation as well as closure and 
liąuidation, one has lo have in mind that such ventilation devices are in operation continuously 
for the whole year, i.e. for 8760 h. Considering the actual electric power prices in the Czech 
Republic, each 100 kW of lost output means about 1.25 mio. CZK per year. 

We are sure that there do exist another possibilities of affecting of the economy of 
main mine air ventilation. We would hke to know any other suggestions in this field 
because the issue is the one which is in relation to mutual mining interests. 

Przekazano W stycznia 1997 r. 

Wymagania sieci wentylacyjnej w czasie prowadzenia eksploatacji 
i likwidacji kopalń w Zagłębiu Ostrawsko-Karwiriskim 

Streszczenie 
Przedstawiono, jak wymagania sieci wentylacyjnej dramatycznie zmieniają się w przy-

padku zamykania kopalń. Omówiono sposoby modyfikacji sieci wentylacyjnej w takich 
przypadkach. 
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Politechnika Wrocławska, Wrocław 

Generowanie schematów potencjalnych sieci wentylacyjnych 

Słowa kluczowe 
Przewietrzanie kopalń-schematy wentylacyjne 

Streszczenie 
Opracowano program generujący schematy potencjalne sieci wentylacyjnych kopalń 

z wykorzystaniem w tym celu wybranych poleceń systemu graficznego AutoCAD oraz 
sposób wizualizacji na tych schematach wskaźników bezpieczeństwa i ekonomiki sieci 
wentylacyjnej. Schematy te generuje się automatycznie w oparciu o schemat kanoniczny 
sieci wentylacyjnej stworzony za pomocą systemu AutoWENT. Wygenerowany schemat 
można modyfikować, stosując odpowiednie polecenia systemu, nadając mu wygląd żądany 
przez użytkownika. 

1. Wstęp 

Kopalnianą sieć wentylacyjną odwzorowuje się graficznie na planach (mapach) pokła-
dowych, a także w postaci schematów wentylacyjnych. Dla prowadzenia prac związanych 
z przewietrzaniem, klimatyzacją wyrobisk, profilaktyką przeciwpożarową i zwalczaniem 
pożarów podziemnych służby wentylacyjne kopalni przygotowują dokumentację, która musi 
być na bieżąco aktualizowana. W skład takich dokumentacji najczęściej wchodzą mapy 
pokładowe z naniesioną wentylacją oraz schemat przestrzenny przewietrzania. Dodatkowo, 
dla przedstawiania zagadnień związanych głównie z profilaktyką przeciwpożarową oraz 
ekonomiką przewietrzania stosuje się schematy kanoniczny i potencjalny. 

W wielu kopalniach sporządza się jedynie mapy pokładowe oraz schematy przestrzenne. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych zaniechano sporządzania schematów kanonicznych 
i potencjalnych sieci wentylacyjnych. Decyzja ta wzięła się głównie z dużej praco-
chłonności przy kreśleniu i odwikływaniu tych schematów oraz niewielkiej ich przy-
datności dla praktyki górniczej, wynikającej ze złego rysowania, a szczególnie rzadkiej 
ich aktualizacji. 

Analizę przewietrzania kopalni dla sytuacji normalnych i awaryjnych o wiele łatwiej 
i szybciej można przeprowadzić dysponując schematami: przestrzennym, kanonicznym i po-
tencjalnym. W literaturze [1, 2, 15] podkreśla się ogromne zalety tych schematów oraz 
ich przydatność przy kierowaniu przewietrzaniem kopalni. 
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Istotny postęp w odwzorowaniu graficznym struktury sieci wentylacyjnej nastąpił z chwilą 
zastosowania w kopalniach komputerowych systemów kreślenia map pokładowych. Kopalnie 
LGOM na przykład stosują system AutoCAD do wykonywania map pokładowych, a sto-
sowany w nich system AutoWENT, będący specjalizowaną nakładką na program AutoCAD, 
służy do jednoczesnego rysowania schematu przestrzennego, tworzenia modelu cyfrowego 
sieci wentylacyjnej oraz prowadzenia obliczeń rozpływu powietrza i ich wizualizacji na 
schemacie przestrzennym [13 . 

Sposób kreślenia schematów kanonicznych w systemie AutoWENT przedstawiono w pracach 
12, 14]. Z uwagi na brak efektywnych algorytmów odwikływania schematów kanonicznych 

rzeczywistych sieci wentylacyjnych tworzenie schematu kanonicznego odbywa się w dwóch 
etapach. Etap pierwszy jest w pełni automatyczny i wykorzystuje metodę wyznaczania warstw 
węzłów [11]. W jego wyniku otrzymujemy częściowo odwikłany schemat kanoniczny. W etapie 
drugim użytkownik programu, wykorzystując zaprojektowane w tym celu narzędzia, dokonuje 
korekty wygenerowanego schematu stosownie do swoich potrzeb. Wykonany w ten sposób 
schemat kanoniczny stanowić może podstawę do automatycznego kreślenia spójnego z nim 
schematu potencjalnego. 

2. Schemat potencjalny kopalnianej sieci wentylacyjnej 

Pierwszą koncepcję schematu potencjalnego przedstawił w 1950 roku H. Bystroń w swojej 
pracy dyplomowej. Dalsze jego prace z zakresu teorii potencjału powietrza [3, 4,6, 8, 9] pozwoliły 
uściślić sposób wykonywania schematów potencjalnych sieci wentylacyjnych. Aktualnie schemat 
potencjalny sieci wentylacyjnej oparty jest na potencjale aerodynamicznym powietrza [9]. 

Przed przystąpieniem do wykonania schematu potencjalnego sieci wentylacyjnej sporządza 
się najpierw jej schematy przestrzenny i kanoniczny. Znając schemat przestrzenny i kano-
niczny sieci wentylacyjnej należy następnie dla poszczególnych bocznic wyznaczyć: 

— dysypację energii, 
— dysypację energii w tamach lub oporach miejscowych, 
— depresję naturalną, 
— spiętrzenie całkowitej energii wentylatora, 
— spadek potencjału aerodynamicznego. 
Dla węzłów sieci wyznacza się natomiast potencjał aerodynamiczny. 
Kreślenie schematu potencjalnego rozpoczyna się od narysowania osi potencjału aero-

dynamicznego, którą kalibruje się w podziałce liniowej. Z działek na skalibrowanej osi 
potencjału prowadzi się linie kreska-kreska, będące liniami ekwipotencjalnymi, z których 
korzysta się podczas kreślenia schematu potencjalnego. Na tak przygotowany wykres nanosi 
się wszystkie węzły niezależne i zależne sieci i łączy je odpowiednio przy zastosowaniu 
tych samych reguł, jakie obowiązują przy kreśleniu schęmatu kanonicznego. 

3. Wyznaczanie parametrów niezbędnych do konstrukcji schematów potencjalnych 

Konstrukcja schematów potencjalnych oparta jest na teorii potencjału aerodynamicznego 
9]. Zgodnie z tą teorią, opracowaną przez H. Bystronia, potencjał aerodynamiczny powietrza 

w węzłach sieci wyznacza się z zależności: 
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gdzie: 
O — potencjał aerodynamiczny powietrza w węźle sieci wentylacyjnej [J/kg 
Po — ciśnienie bezwzględne powietrza na zrębie szybu wdechowego uważanego za 

główny wlot do sieci [Pa], 
zo — wysokość niwelacyjna zrębu szybu [m 
Po — gęstość powietrza na tym zrębie [kg/m 
wo — prędkość powietrza w przekroju dopływu powietrza do kopalni [m/s 
X — wykładnik izentropy; % - 1,4, 
p — ciśnienie bezwzględne powietrza w węźle lub przekroju, dla którego wyznacza 

się potencjał [Pa], 
z — wysokość niwelacyjna tego przekroju [m], 
w — prędkość powietrza w tym przekroju [m/s], 
g — przyspieszenie siły ciężkości; g - 9,80665 m/s". 

Przy konstrukcji schematu potencjalnego sieci wentylacyjnej korzysta się ponadto z za-
leżności na potencjał aerodynamiczny powietrza w bocznicy sieci wentylacyjnej w postaci: 

i= I (2) 

gdzie; 
5 0 i spadek potencjału aerodynamicznego powietrza w i-tej bocznicy oczka zewnę-

trznego 'k [J/kg], przy czym: 
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gdzie: 
b^ — liczba bocznic w oczku zewnętrznym \ 

Pd' Pw — odpowiednio ciśnienie bezwzględne powietrza w węźle dopływowym (d) 
i wypływowym (w) bocznicy [Pa], 

Zd, Zw — wysokość niwelacyjna odpowiednio w przekroju dopływu (d) i wypływu (w) 
bocznicy [m 

Wd, w^ -
bocznicy [m 

prędkość powietrza odpowiednio w przekroju dopływu (d) i wypływu (w) 

Schematy potencjalne sieci wentylacyjnych dzieli się na schematy potencjalne sieci 
pasywnych i aktywnych. Schematy potencjalne aktywnych sieci wentylacyjnych dzieli się 
natomiast na niekumulacyjne i kumulacyjne, przy czym schematy kumulacyjne, w prze-
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ciwieństwie do schematów niekumuiacyjnych, charakteryzują się tym, że na schemacie dla 
poszczególnych bocznic naniesione są wartości depresji naturalnych. W związku z tym, że 
sieci wentylacyjne kopalń rzeczywistych są sieciami aktywnymi o dużej liczbie bocznic, 
sporządza się dla nich głównie schematy niekumulacyjne lub rzadziej kumulacyjne, w których 
depresje naturalne zaznacza się na schemacie tylko dla wybranych bocznic, np. szybów 
lub bocznic o największych wartościach depresji. 

Przy sporządzaniu kumulacyjnego schematu potencjalnego sieci wentylacyjnej korzysta 
się z zależności na spadek potencjału aerodynamicznego powietrza w bocznicy sieci 
wentylacyjnej w postaci: 

8 0 = Od - = If - In - Itd (4) 

gdzie: 
Od, O w potencjał aerodynamiczny powietrza odpowiednio w węźle dopływowym (d) 

i wypływowym (w) bocznicy [J/kg 
If — dysypacja energii w bocznicy [J/kg 
Itd — spiętrzenie całkowitej energii wentylatora [J/kg 
In — depresja naturalna generowana w bocznicy [J/kg], przy czym: 

In = 
X 
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gdzie: 
Pd' Pw — gęstość powietrza odpowiednio w przekroju dopływu (d) i wypływu (w) 

bocznicy [kg/m^], 
n — wykładnik politropy dany wzorem: 

n = n Pw 

Pd 
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\ ) 
In Pw 

Pd 
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\ / 
(6) 

Sporządzony w oparciu o zależności (1)—(6) schemat potencjalny jest skalibrowany 
w J/kg. Chcąc kalibrować ten schemat w J/m należy wyznaczyć potencjał aerodynamiczny 
powietrza z zależności: 

= ^ (P + Po) (7) 

potencjał aerodynamiczny powietrza [J/m 3, 
gdzie: 

p — gęstość powietrza w punkcie dla którego wyznaczamy potencjał kg/m 
Pozostałe oznaczenia jak we wzorach (1)—(6). 
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Po wyznaczeniu dla danej sieci wentylacyjnej, w oparciu o wyżej podane zależności, poten-
cjałów powietrza dla wszystkich węzłów oraz spadków potencjału dla bocznic tej sieci nanosi 
się te elementy na schemat z uwzględnieniem odpowiadających im potencjałów lub spadków 
potencjału. Powstały schemat potencjalny będzie skalibrowany w J/kg lub J/m', zależnie od 
tego, w jakich jednostkach wyznaczono potencjał i spadek potencjału powietrza. 

4. Automatyczne generowanie schematu potencjalnego sieci wentylacyjnej w systemie 
AutoCAD 

Generowanie schematu potencjalnego w systemie AutoWENT odbywa się automatycznie. 
Schemat ten jest generowany na bazie odwikłanego schematu kanonicznego przez modyfikację 
jego współrzędnych pionowych y pozostawiając współrzędne poziome x bez zmian. Współ-
rzędnym y zostaną nadane wartości zależne od wartości potencjału w danym węźle. Wartość 
ta będzie równa iloczynowi skali (wprowadzanej z klawiatury przez użytkownika) oraz 
wartości potencjału. Jeśli wygenerowany schemat okaże się mało czytelny, można zmienić 
jego skalę. 

Dla przykładowej kopalni A, przedstawionej na schemacie przestrzennym (rys. 1), wygene-
rowano i następnie odwikłano schemat kanoniczny pokazany na rysunku 2. W oparciu o ten 
schemat utworzony został w systemie AutoWENT automatycznie schemat potencjalny (rys. 3). 

Rys. I. Schemat przestrzenny kopalni A 
Fig. 1. Space diagram of the mine A 
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Rys. 2. Schemat kanoniczny sieci wentylacyjnej kopalni A 
Fig. 2. Canonical diagram of ventilating nelwork of the 

mine A 

Mimo rozpoczęcia kreślenia sche-
matu potencjalnego z odwikłanego 
schematu kanonicznego, otrzymany 
automatycznie schemat zazwyczaj wy-
maga korekty. Wynika to z faktu, że 
węzły leżące na tym samym poziomie 
na schemacie kanonicznym mają naj-
częściej znacznie różniące się poten-
cjały powietrza. Powoduje to powsta-
wanie w sieci rzeczywistej kopalni 
wielu przecięć bocznic, które można 
usunąć przez odpowiednie przemiesz-
czenie węzłów wzdłuż osi x. 

Chcąc rozwikłać schemat potencjal-
ny rzeczywistej kopalni konieczne jest 
zastosowanie bardziej zaawansowanych 
operacji na węzłach sieci wentylacyjnej. 
Do tego celu wykorzystano, po stosow-
nej modyfikacji, wybrane polecenia Au-
toCAD'a oraz nowe, skonstruowane 
w tym celu, polecenia. Polecenia te to 
cały szereg narzędzi, które zapewniając 
spójność schematu powodują przemie-
szczanie się węzłów i bocznic z zacho-
waniem odpowiadających im potencja-
łów i spadków potencjału powietrza. 

rozciągnij 
Najważniejsze z tych poleceń to: 

jest tożsame z identycznym poleceniem AutoCAD'a i pozwala rozciągnąć 
wybrane bocznice związane ze wskazanym węzłem, 

— przesuń — przesuwa wybraną grupę węzłów równolegle o wskazany wektor, 
— poszerz — poszerza lub pomniejsza wskazany fragment schematu w wybranej skali 

względem prostej pionowej, 
— ustaw węzły na łuku — 

łuku, 
przesuwa poziomo węzły tak, aby znalazły się na wskazanym 

węzly-lustro 
obróć węzły 

wykonuje odbicie lustrzane węzłów względem wskazanej pionowej osi, 
wykonuje obrót względem wskazanego punktu S o kąt wyznaczony 

przez dwie proste PI i P2 z zachowaniem poziomu węzłów, 
— rozprosz — powoduje rozproszenie grupy węzłów względem wybranego punktu 

o podany współczynnik, 
— wygnij bocznicę — 
— prostuj bocznicę — 

napraw bocznice 

pozwala na zmianę kształtu bocznicy z prostej na łuk, 
powoduje zmianę kształtu bocznicy z łuku na prostą, 

- powoduje naprowadzenie końców wszystkich bocznic na 
odpowiadające im węzły i jest przewidziane na wypadek rozłączenia się węzłów i bocznic 
na skutek niewłaściwego postępowania użytkownika systemu. 
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Stosując powyższe polecenia dokonano korekty wygenerowanego schematu potencjalnego 
pokazanego na rysunku 3. W wyniku tych działań otrzymano odwikłany schemat potencjalny, 
przedstawiony na rysunku 4, który stanowić może podstawę do analizy sieci wentylacyjnej 
pod względem bezpieczeństwa i ekonomiki przewietrzania. 

Rys. 3. Automatycznie wygenerowany schemat 
potencjalny kopalni A 

Fig. 3. Potential diagram of the mine A created 
aulomaticly 

Rys. 4. Ostateczna postać schematu potencjalnego 
kopalni A 

Fig. 4. Finał version of potential diagram of the 
mine A 

5. Możliwości zastosowania schematu potencjalnego 

Prace przeprowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa doprowadziły do stwierdzenia, że 
w zagadnieniu badania łatwości panowania nad kierunkami prądów powietrza podstawowe 
znaczenie ma schemat potencjalny sieci wentylacyjnej [5, 7, 10]. Schemat taki jest ponadto 
wykorzystywany z powodzeniem do analizy racjonalności rozkładu spadków potencjału powietrza 
w sieciach wentylacyjnych oraz badania^ czy w sieci występują wąskie przekroje wentylacyjne. 

Dla umożliwienia szybkiej oceny bezpieczeństwa i ekonomiki sieci wentylacyjnej wyznacza 
się w systemie stosowne wskaźniki (wskaźnik stabilności prądu powietrza, dysypację mocy 
w bocznicach i liczby bezpieczeństwa). Następnie w oparciu o przyjęte kryteria prowadzi się 
wizualizację na schemacie potencjalnym bocznic, które tych kryteriów nie spełniają. 

6. Stwierdzenia i wnioski 

Przedstawiony program generowania schematów potencjalnych pozwala uzyskiwać spójny 
ze schematami przestrzennym i kanonicznym schemat potencjalny. Schemat ten uzyskuje 
się w oparciu o odwikłany schemat kanoniczny w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje 
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automatyczne generowanie schematu potencjalnego ze schematu kanonicznego przez przy-
pisanie węzłom tej sieci stosownych potencjałów powietrza. Etap drugi obejmuje natomiast 
korekcję tak uzyskanego schematu za pomocą specjalnych narzędzi, umożliwiających li-
kwidację zbędnych przecięć bocznic. Na tak skonstruowanym schemacie potencjalnym 
prowadzi się wizualizację bocznic nie spełniających kryteriów dotyczących bezpieczeństwa 
i ekonomiki sieci wentylacyjnej. 

Przekazano 16 grudnia J996 r. 
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Generating of potential diagram of ventilating network 

Abstract 
A program for generating of potential diagrams has ben created as the ADS application 

for AutoCAD. Program has capabilities of visuaIisation of safety and economical indieces. 
The diagrams are created on the basis of canonical diagrams which are made also by 
ADS application. It is possible to modify the diagram by user so that its appearance meets 
user requirements. 
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Symulacja komputerowa rozpływów powietrza w kopalnianych 
sieciach wentylacyjnych 

Słowa kluczowe 
Wentylacja-symulacja przepływów powietrza 

Streszczenie 
Wykład jest próbą podsumowania możliwości, jakie w praktyce wentylacji kopalń stwarza 

wykorzystanie rozwiązań numerycznycłi ustalonych oraz nieustalonych przepływów powietrza 
w stałej gęstości w sieciach wentylacyjnych kopalń podziemnych. Zaproponowano analizy 
sieci wentylacyjnych kopalń z wykorzystaniem eksperymentu statystycznego, który uwzględnia 
losową zmienność oporów aerodynamicznych bocznic, a dostarczając najlepszych estymatorów 
wydatków wraz z wynikami ich rozproszenia, w pełniejszy sposób opisuje rzeczywiste 
przepływy. 

Omówiono metody symulacyjnych badań przepływów w sieciach, polegające na badaniu 
wrażHwości przepływu sieci na zmiany parametrów aerodynamicznych. 

1. Wstęp 

Powszechne zastosowanie komputerów zmieniło wiele dziedzin życia i techniki. W za-
gadnieniach zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalni, do których niewątpliwie należy 
wentylacja, wykorzystanie komputerów ułatwia m.in,: 

— archiwizację danych pomiarowych, ich przetwarzania oraz sporządzania raportów 
i analiz, np. ustalania dawki pyłu pochłoniętego przez płuca konkretnego górnika, określania 
progu wybuchowości gazów pożarowych; 

— planowanie pomiarów i opracowanie ich wyników, np. dla predykcji pożarów 
endogenicznych, wyrzutów gazów i skał; 

— ustalanie rozprzestrzeniania się dymów pożarowych i określanie dróg ucieczkowych 
dla potrzeb gier pożarowych, ale też przy akcjach rzeczywistych; 

— badanie przepływów z uwzględnieniem zmian gęstości powietrza w tzw. aktywnych 
sieciach wentylacyjnych; 

— badanie przepływów nieustalonych zwłaszcza po rewersji wentylacji, a także roz-
przestrzeniania się dymów; 

— badanie rozprzestrzeniania się gazów spalinowych, postrzałowych, a przede wszystkim 
metanu; 
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analizy (rozwiązania) sieci wentylacyjnych, których celem jest przewidywanie rozpływu 
powietrza w wyniku zdeterminowanych przez eksploatację podziemną zmian układów 
i wyposażenia wyrobisk; 

— syntezę sieci wentylacyjnych celem zaprojektowania rozpływu powietrza, który za-
pewnia stężenia gazów i pyłów oraz parametrów komfortu cieplnego poniżej poziomu 
akceptowanego w górnictwie ryzyka; 

-— prognostyczne obliczenia temperatury i wilgotności powietrza oraz parametrów urzą-
dzeń chłodniczych, które poprawiają parametry klimatyczne; 

— obliczenia wentylacyjne przy wentylacji lutniowej; 
— kreślenie aktualnych schematów czynnych dróg wentylacyjnych. 
I jeszcze kilka innych pożytecznych segmentów obliczeniowych, których zastosowanie 

oznacza duże oszczędności, większe bezpieczeństwo i wyższy poziom pracy inżyniera wentylacji. 
Od początku lat siedemdziesiątych stosujemy analizę i regulację sieci wentylacyjnych 

kopalń przy wykorzystaniu elektronicznych maszyn liczących [1]. To, co dwadzieścia lat 
temu rozwiązywano wyłącznie w wyspecjalizowanych zespołach badawczych, dzisiaj inży-
nierowie wentylacji rozstrzygają w praktyce korzystając z kilku bardzo dobrych programów 
komercyjnych. Oparte są one na identycznej metodyce rozwiązania numerycznego, ale 
dzięki inwencji twórców softwaru pozwalają w coraz bardziej finezyjny sposób na proje-
ktowanie wentylacji kopań podziemnych, przewidywanie skutków zamierzonych zmian 
w strukturze i oporach sieci wentylacyjnych, bieżące zarządzanie wentylacją (tj. rozdziałem 
powietrza) co ma znaczenie zwłaszcza przy zmianach w sieciach wentylacyjnych, jakie 
towarzyszą rekonstrukcji kopalń [3]. 

W wykładzie zwracamy uwagę na niedocenianą dzisiaj nieoznaczoność danych do 
obliczeń. Strukturę sieci potrafimy zapisać wiernie, nie budzi też zastrzeżeń jakość danych 
dotyczących wentylatorów. Natomiast niezadowalającą informację przedstawiają opory aero-
dynamiczne bocznic. Nie dość, że ich dokładne wyznaczenie jest i kosztownym ekspery-
mentem, to dodatkowo opory aerodynamiczne zmieniają się na skutek przyczyn naturalnych 
(zmiana pola przekroju poprzecznego jako efekt zaciskania wyrobisk, wypiętrzania spągu) 
lub technicznych (zmiana obudowy, przybierki, zmiana wyposażenia itp.). W efekcie nigdy 
ich wielkość nie jest znana z wystarczającą dokładnością! 

Jak postąpić, aby nie popaść w przesadne dążenie do uzyskiwania niezwykle precyzyjnych 
miar liczbowych oporów aerodynamicznych bocznic, a jednocześnie uzyskać jako efekt 
obliczeń komputerowych najlepsze estymatory wydatków w bocznicach? 

Takich sposobów dostarcza eksperyment statystyczny, który jest prowadzony metodą 
Monte Carlo i daje możliwość uzyskiwania najbardziej wiarygodnych obliczeń wydatków 
w bocznicach. Metoda ta jest stosowana w nauce oraz technice w sytuacji, gdy zawodzą 
ścisłe metody deterministyczne. Wtedy bowiem odpowiedzi może dostarczyć metoda prób 
statystycznych polegająca na generowaniu zmiennych losowych w celu oszacowania para-
metrów ich rozkładu [4, 10 . 

2. Trudności w aktualizacji danych dotyczących bocznic sieci 

W przypadku obliczeń rozpływów powietrza, prowadzonych dla istniejącej kopalń, 
wartości oporów aerodynamicznych ustala się na podstawie pomiarów. 
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Dla projektowanej sieci wentylacyjnej opory przewidywanych wyrobisk przyjmuje się 
na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla bocznic o analogicznej geometrii, 
obudowie i wyposażeniu. Bardzo często korzysta się w tym przypadku z wyników badan 
modelowych. W polskim górnictwie preferowane są pomiary w rzeczywistych sieciach [2], 
a także [7] w wyrobiskach górniczych, które wyróżniają się znacznymi chropowatościami 
dużą wartością liczb Reynoldsa, wyznacza się ich opór zazwyczaj w przypadku, gdy nie 
zależy od Re. Można wówczas napisać: 

„ w , LP ^ L 

Powyższy wzór definiuje opór wyrobiska o długości L. W celu jego wyznaczenia 
należy wykonać pomiar straty naporu w i wydatku przepływu powietrza Q lub też 
dobrać z katalogów, poradników, publikacji wyników badań modelowych itd. wartość 
bezwymiarowego współczynnika oporu X bądź opór stumetrowego odcinka wyrobiska 
Rioo-

Wyniki prac Głównego Instytutu Górnictwa, które zamieszczono w podanych publikacjach, 
uzyskano przez wyznaczenie dyssypacji energii w poszczególnych bocznicach metodą 
pośrednią. Ciśnienia statyczne powietrza kopalnianego mierzono za pomocą mikrobarometrów. 
Pośredni pomiar oporu bocznic wymaga także pomiarów wydatku, temperatur suchego 
i mokrego termometru, pól przekroju poprzecznego wyrobiska i prędkości średniej, gęstości 
powietrza, a także oki^eślenia wysokości niwelacyjnej punktów pomiarowych. Pewna mo-
dyfikacja pośredniej metody polega na wyznaczaniu potencjału powietrza w węzłach. Różnica 
potencjałów odpowiada stracie naporu. W ostatnich latach metoda ta wobec zautomatyzowania 
prac obliczeniowych nabiera szczególnej popularności. 

Jednakże bardziej dokładne wyniki uzyskuje się przy stosowaniu metody bezpośredniej 
pomiaru straty naporu, chociaż pracochłonność ogranicza jej zastosowanie do pomiarów 
naukowych lub badań w skali laboratoryjnej. W każdym z tych przypadków złożony pomiar 
oporu nie pozwala na uniknięcie błędu mniejszego niż 15—25% [9'. 

Na podstawie znanych z literatury danych pomiarowych (głównie są to opublikowane 
i niepublikowane prace GIG) przeprowadzono badanie statystyczne i analizę uzyskanych 
wyników [8 , 

Zaproponowano linię regresji 

Rioo = 

w poniższej tabeli 1 zestawiono współczynniki proporcjonalności uzyskane na podstawie 
pomiarów kopalnianych (The table below presents the factors of proportionality in the 
eąuation (6) that were obtained on the basis of the measurements in mines). 

Zwracamy przy tym uwagę na rozproszenie wyników (nie mylić z błędem pomiaru) 
oraz przedział rzeczywistych wartości na poziomie ufności 95%. 

Tak więc znaczny błąd wartości oporu musi być brany pod uwagę przy analizie i syntezie 
sieci wentylacyjnej. Taką możliwość daje metoda Monte Carlo. 
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Tabela l. Zestawienie współczynników proporcjonalności 
Table l. Specification of proportional factors 

Rodzaj wyrobiska Współczynnik ^ 
/ \ 

Błąd 1 • 100% 
V / 

95% przedział ufności 

Bez obudowy 3,2813 2,0 3,2406; 3.322 

Z obudową kotwiową 
otorkretowaną 

3,5891 2,5 3,5489; 3,6292 

Z obudową kotwiowa 
nieotorkretowane 3.9328 5,4 3,8149; 4,0507 

W obudowie ŁP 0,3194 2,2 0,3187; 0,3200 

W obudowie murowej 
lub betonowej 0,1949 1,2 0,1927; 0,1971 

Kanały wentylatorów 
głównych 1,3480 4,1 1,3064; 1,3896 

Niezarurowane otwory 
wielkośrednicowe 

0,1681 8,3 0,!489; 0,1873 

Zarurowane otwory 
wielkośrednicowe 0,0695 

— - 1 

5,5 0,0642; 0,0748 

Szyby 2,9948 19,8 2,5525; 3,4337 

3. Analiza sieci metodą Monte Carlo 

Celem przeanalizowania wpływu losowych zmian oporów aerodynamicznych bocznic na 
rozpływ powietrza w sieciach wentylacyjnych kopalń podziemnych wykonano symulację 
komputerową przy założeniu, że opory bocznic są oszacowane lub obliczone w sposób 
przybliżony ze znanym błędem lub pochodzą z pomiarów, w których przeważa błąd losowy 
lub maksymalny. Błąd pomiaru złożonego można wyznaczyć na podstawie błędów losowych 
bądź maksymalnych prostych pomiarów straty naporu oraz wydatku przepływu w bocznicy, 
natomiast w obliczeniach symulacyjnych są one wygenerowane ze znanego rozkładu 
normalnego (błędy losowe) albo równomiernego (błędy maksymalne). 

Można też sądzie, że wartości oporów na skutek bardzo wielu losowych przyczyn 
zmieniają się w czasie zgodnie z rozkładem Gaussa, który jest przybliżeniem i uogólnieniem 
wielu procesów w przyrodzie, albo na skutek zamierzonej działalności technicznej opory 
aerodynamiczne zmieniają się od wartości maksymalnej do minimalnej w czasie eksploatacji 
sieci, gdy korzystamy z wyników analizy rozpływów powietrza w sieci. 

Tak więc parametry układu równań oczkowych opisujących przepływ powietrza w sieci 
(II prawo Kirchoffa) będą miały współczynniki losowe opisane poprzez rozkład normalny 
lub równomierny ucięty, od dołu ograniczony dla wartości dodatnich, od góry dla wartości 
większych od {E(R) + 3a 
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Rozpatruje się jednowymiarowe, ustalone i rozwinięte przepływy powietrza o stałej 
gęstości w bocznicacli sieci wentylacyjnej kopalni. 

Wektor wydatków: 

Q - ( Q h Q2, QB) 

jest dla danej struktury sieci jednoznacznie określony przez wektor oporów bocznic 

R - (Rl , R2 RB) 

oraz wektor źródeł depresji: 

h(Q) - ( f (Qi) , f(Q2), f(QB)) 

Mimo, że nie ma możliwości wiernego odwzorowania sieci wentylacyjnej kopalni 
przyjmuje się, że jest ona przedstawiana jako graf planarny, który zawiera B — 
bocznic (krawędzi), W — węzłów oraz M = B - W + 1 oczek niezależnycli. Wyznaczenie 
wydatków Qi przepływu powietrza w poszczególnycłi bocznicacłi sprowadza się do 
rozwiązania układu M równań stopnia drugiego, które odpowiadają drugiemu prawu 
Kirchoffa dla oczek: 

X Cij (Ri Qi !Qil ~ hi) = O dla j = 1, 2, ...M 

oraz (W-1) równania stopnia pierwszego, które odpowiadają pierwszemu prawu Kirchoffa 
dla węzłów: 

= 0 dla k = 1, 2, W-1 

We wzorach tych e^i oraz Cjj oznaczają elementy macierzy incydencji węzłowo-bocz-
nicowej oraz oczkowo-bocznicowej, Rj, Qi, ĥ  — elementy kolumnowych macierzy oporów 
bocznic, wydatków oraz depresji w i-tej bocznicy. Powyższe układy równań rozwiązuje 
się metodą iteracyjną wg algorytmu znanego pod nazwą metody H. Grossa. Jej zbieżność 
uzyskuje się zazwyczaj, gdy wybiera się oczka niezależne złożone z bocznic o najmniejszych 
oporach. 

Przy danej strukturze, oporach i charakterystykach wentylatorów obliczenia prowadzi 
się dla oporów losowanych z rozkładu normalnego lub równomiernego uciętego o usta-
lonej wartości oczekiwanej oraz wariancji. Tę ostatnią przyjmowano znając błąd 
losowy. (Do celów symulacji założono, że wynosi on 5, 10, 20, 30 i 40% wartości 
oczekiwanej). 

Na podstawie obliczeń próbnych ustalono liczbę losowań oporów w każdej bocznicy 
na 300. Niezależność wartości oporów zapewnia zastosowanie dla każdej bocznicy osobnego 
generatora najpierw liczb losowych o rozkładzie jednostajnym (przy rozkładzie normalnym 
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w drugiej kolejności stosowano generator liczb o rozkładzie normalnym uciętym od dołu 
i góry, tak jak to opisano wyżej). 

3.1. W a r t o ś ć o c z e k i w a n a i w a r i a n c j a w y d a t k u w p u n k c i e 
w e n t y l a t o r a p r a c y i p o j e d y n c z e g o p r z e w o d u 

W najprostszym przypadku sieć wentylacyjna redukuje się do pojedynczego przewodu 
lub kilku przewodów (bocznic) połączonych szeregowo i współpracujących z wentylatorem 
0 znanej charakterystyce. W praktyce sytuacja taka ma miejsce przy wyznaczaniu parametrów 
punktu pracy wentylatora i lutniociągu lub punktu pracy wentylatora głównego przewietrzania 
oraz wypadkowego (zastępczego) oporu R całej sieci wentylacyjnej kopalni. W każdym 
z tych przypadków opór aerodynamiczny, który występuje w deterministycznym związku 
Darcy'ego-Weisbacha: 

w = 

jest wielkością podaną ze znanym błędem losowym normalnym lub też równomiernym 
1 jest wielkością losową opisaną przez rozkład prawdopodobieństwa. 

Wentylator ma z kolei charakterystykę ustaloną na podstawie eksperymentu w postaci 
linii regresji: 

h - h(Q) 

0 której założymy, że ustalono ją bezbłędnie. Przecięcie tych dwóch linii daje wydatek 
1 spiętrzenie w punkcie pracy. 

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki obliczeń w porównaniu z teoretyczną linią Papou-
lisa [6 

Dla wentylatora o rzeczywistej charakterystyce (jej linia jest wtedy mniej lub 
bardziej stroma) błąd w obliczeniu wydatku będzie mniejszy. Wynika stąd ważny 
wniosek praktyczny dla doboru wentylatora do sieci kopalnianej. Zmiany jej oporu, 
byleby pochodziły z rozkładu normalnego lub równomiernego nawet o dość dużej 
wariancji, nie wpływają na racjonalność doboru wentylatora na podstawie przybliżonych 
danych. 

3.2. W y d a t k i p r z e p ł y w u p o w i e t r z a p r z y l o s o w y c h z m i a n a c h o p o r u 
w s z y s t k i c h b o c z n i c 

Do eksperymentu wybrano elementarną sieć przekątną jak na rysunku 2. Opór wszystkich 
bocznic wynosi 0,08 kg/m^ z błędem losowym o rozkładzie normalnym, którego wartość 
jest równa 5, 10, 20, 30, 40 lub 60% wartości oczekiwanej. Jak wynika z rysunku 2, 
przepływ w bocznicy przekątnej jest niewielki. Podobne wnioski uzyskuje się w przypadku, 
gdy zmienia się wartość jednego z oporów. Interesująca będzie też zmiana przepływu 
w prądzie grupowym, co pokazano na rysunku 3. 
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Rys. I Odchylenie wydatku w punkcie pracy wentylatora w funkcji odchyleń standardowych oporu 
aerodynamicznego przewodu 

Fig. !. Flow deviation at the fan working point in the function of standard deviations of an aerodynainic 
duet drag 
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Rys. 2r Przepływ w bocznicy przekątnej w zależności od odchyleń standardowych oporów bocznic sąsiednich 

opisanych rozkładzem normalnym 
Fig. 2. FIow in the diagonal air spIit in reiation to the standard deviations of the adjacent air spiits drag 

defmed by normal distribution 
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SR/R • 100 [%] 

Rys. 3. Przepływ powietrza w prądzie grupowym I lub 2 w zależności od odchyleń standardowych oporów 
(a, a', b, b') opisanych rozkładem normalnym 

Fig. 3. Air flow in the cumulative fiow 1 or 2 in relation to the standard dev!ations drag (a, a \ b, b*) 
defmed by normal distribution 
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Przepływ nie zmienia się nawet przy dużych błędach losowych oporów poszczególnych 
bocznic. 

3.3 S i e ć r z e c z y w i s t a 

Zwróćmy uwagę na możliwość wykonywania podobnych analiz w rzeczywistych 
sieciach, gdyż najbardziej czasochłonną częścią obliczeń jest wyznaczanie drzewa grafu, 
co w przypadku kilkuset losowań przy metodzie Monte Carlo wykonuje się jeden raz. 
Obowiązkiem analityka pozostanie jednak wpisanie wśród danych nie tylko wartości 
oporu lecz także błędu, z jakim go wyznaczono (przyjęto). Jak dowodzą przykłady 
obliczeniowe wykonane dla sieci rzeczywistych kopalń z punktu widzenia praktyki 
ruchowej wyniki obliczeń wg obydwu metod nie różnią się między sobą w sposób, 
który byłby możliwy do zweryfikowania ilościowego bądź do oceny pomiarowej. Metoda 
Monte Carlo daje jednak obok rozpływów powietrza miarę ich rozproszenia, co w bardziej 
dokładny sposób prezentuje opisywany fragment rzeczywistości fizycznej — ze względu 
na bardzo duże wydatki przepływu w pewnych bocznicach ma to niemałe znaczenie 
praktyczne. 

Autor wykładu uważa, że w dalszym rozwoju zastosowań metod symulacyjnych, jako 
podstawy.do podejmowania decyzji technicznych, obliczenia rozpływów powietrza w ko-
palnianej sieci wentylacyjnej ze względu na nieoznaczoność oporów należy wykonywać 
metodą Monte Carlo ustalając wartość wydatku powietrza w bocznicy wraz z miarą jego 
dokładności. W związku z tym opory bocznic można wyznaczyć w sposób przybliżony, 
co zresztą w praktyce zawsze ma miejsce, jednak należy określać także stopień ich 
nieoznaczoności. Jednakże analiza (rozwiązanie) sieci wymaga określenia stabilności prądów 
(ich wrażliwości na zmiany oporów), gdyż przepływy niestabilne nie będą nigdy możliwe 
do dokładnego wyznaczenia. 

4. Wrażliwość wydatku przepływu na zmianę oporu bocznic 

Autor zajmował się w latach osiemdziesiątych badaniem wrażliwości i zagadnienie to 
stanowiło jeden z rozdziałów pracy habilitacyjnej z 1988 r. 

Opracowana metoda obliczeń jest prosta i szybka. Najpierw wyznacza się rozpływ 
powietrza w sieci o zadanej strukturze dla punktu pracy czyli dla wartości oporów 
a następnie dla oporów będących wielokrotnością lub ułamkiem wielkości początkowej, co 
uzyskuje się mnożąc Rjo przez E ±1, 2, 3, 6, 9. W efekcie otrzymuje się krzywe jak na 
rysunkach 4—6. 

Dla każdej z krzywych można wyznaczyć postać analityczną równania Q = Q(R) i po 
pominięciu przypadków, gdy zmiana oporu nie powodowała znaczącej zmiany wydatku 
przepływu, tzn. gdy Q(R) = const, wyliczyć standaryzowany współczynnik wrażliwości dla 
pary bocznic wg wzoru: 

w 
^ d In Qj (Rj) ^ dQi Rio 

'J d In Ri dRi Qj (Rio) 
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Rys. 4. Szeregowe połączenie bocznic — zależność wydatku w jednej bocznicy od zmian oporu 
aerodynamicznego innej 

Fig. 4. Senes connection of the air splits — dependence of the flow in one air split to the aerodynamic 
drag changes in the other 

R I 

¥ 

Q j = Q j ( R i } 

R ; 

Rys. 5. Równoległe połączenie bocznic — zależność wydatku w jednej bocznicy od zmian oporu 
aerodynamicznego innej 

Fig. 5. Parallel connection of the air splits — dependence of the flow in one air split to the aerodynamic 
drag changes in the other 

Indeks O w powyższym wzorze oznacza, że współczynnik Wjj oblicza się dla zadanego 
oporu Rio czyli w punkcie pracy. Tym samym wartość liczbowa obliczonego współczynnika 
wrażliwości podaje, ile razy zmniejszy się lub leż zwiększy pierwotny wydatek przepływu 
zależnie od skali zmian oporu. 

Dla poszczególnych klas połączeń bocznic można utworzyć macierze wrażliwości. 
Zawierają one wartości ujemne (niekiedy bardzo duże) dla połączeń szeregowycłi, dodatnie 
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Rys. 6 Przekątne połączenie bocznic: 
a) równolegle-przekątne; b) szeregowo-przekątne 

Fig. 6. Diagonal connection of the air splits: 
a) paraUel-diagonal; b) serries-diagonal 

(są to zwykle bardzo małe liczby) dla połączeń równoległych. Kolejna macierz zawiera 
zestawienie wartości współczynników dla połączeń przekątnych, a jeszcze inna podaje pary 
bocznic mało wrażliwe na zmianę oporu. Na rysunku 7 pokazano prostą sieć z dwoma 
wentylatorami. 
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Rys. 7. Sieć z dwoma wentylatorami 
Fig. 7. Two-fan system 

Nr Opór 
bocznicy [kg/m^] 
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14 ,00 

15 .00 

Dla podanych tam wartości oporów wyznaczono macierze dla różnych typów połączeń 
bocznic i poniżej zamieszczono jedną z nich. 
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Do celów praktycznych można segregować połączenia wg wielkości współczynnika 
wrażliwości w każdej klasie połączeń, można też wszystkim połączeniom przypisać wagę 
wynikającą z możliwego następstwa zmiany wydatku czyli stopnia zagrożenia. Kilka 
przypadków tego rodzaju rozwiązano dla rzeczywistych sieci wentylacyjnych kopalń w pra-
cach dyplomowych studentów. 

Tak więc badając wrażliwość połączeń par bocznic można ocenić skutki zamierzonych 
przedsięwzięć, takich jak: całkowite lub częściowe tamowanie wyrobisk (tamy wentylacyjne, 
regulacyjne), przebudowa wyrobisk, ich wyposażenie w urządzenia stanowiące opór lokalny, 
wykonanie nowych wyrobisk i łączenie niezależnych dotąd podsieci. Można także progno-
zować następstwa zmian nieprzewidzianych, jak zawały, tąpania, wypiętrzenia spągu, wyrzuty, 
zalania wyrobisk lub ich zatarasowanie w następstwie awarii itd. Znajomość współczynnika 
wrażliwości pozwoli na przewidzenie następstw zmian oporów bez wcześniejszego rozwią-
zywania (analizy) całej sieci wentylacyjnej, na co zwykle nie ma czasu ani możliwości, 
zapewni także obiektywną ocenę planowanych wariantów rozwiązań, uzasadni rozmieszczenie 
urządzeń regulacyjnych i pomiarowych. 

Na zakończenie kilka uwag poświęcimy pewnej dodatkowej informacji, jaką zawiera 
macierz wrażliwości. Dla każdej sieci uzyskuje się bowiem cztery macierze, osobno dla 
bocznic połączonych równolegle, szeregowo oraz przekątnie, jednak klasyfikowanych wg 
innego kryterium niż potocznie stosowane. 

5. Klasy połączeń bocznic 

Niejednokrotnie w praktyce trzeba odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zamiana 
oporu określonej bocznicy Rj wpłynie na zmianę przepływu powietrza Qi w innym elemencie 
sieci np. przy o stosowaniu bocznicy, ustawieniu tamy regulacyjnej, przebudowanie wyrobiska, 
wykonaniu dodatkowej przecinki itp. 

Jeżeli bocznice połączone są parami szeregowo, to przy proponowanej tu klasyfikacji 
funkcjonalnej niezależnie od wzajemnego położenia wyrobisk, zwiększenie oporu jednej 
bocznicy wpływa na zmniejszenie wydatku w drugiej (rys. 4), natomiast przy połączeniu 
równoległym ma miejsce sytuacja odwrotna (rys. 5). Przy połączeniu przekątnym 
zmiana oporu może prowadzić do zmiany kierunku przepływu (rys. 6). Jednak wspo-
mnianej wyżej klasyfikacji można dokonać na podstawie znaku współczynnika wrażliwości 
przypisanego do analizowanej pary bocznic w celu ustalenia charakteru połączeń metodą 
Crossa, zmieniając w bocznicy o numerze i opór w zakresie np, dziewięciu rzędów 
wielkości wyjściowej oporu aerodynamicznego bocznicy, a następnie wyznacza się rozpływ 
Qj dla każdej wartości oporu i klasyfikuje pary bocznic według charakteru zależności 
jak na rysunkach od 4 do 6. 

Dla dużych sieci wentylacyjnych kopalń współpracujących z kilkoma wentylatorami 
głównego przewietrzania charakter połączeń par bocznic często nie pokrywa się z in-
tuicją. Zastosowanie do analizy przepływów współczynników wrażliwości znacznie 
upraszcza praktyczne wykorzystanie wiadomości o wzajemnym oddziaływaniu elementów 
sieci. 

Inną definicję przekątności podaje M. Kolarczyk [Sj. Dla jej wyznaczenia autor cytowanej 
pracy bada wszystkie łańcuchy prowadzące od węzła początkowego do końcowego i uznaje 
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za przekątną taką bocznicę, jeśli istnieją dwa łańcuchy, w których węzły krańcowe krańcowe 
badanej bocznicy występują w różnej kolejności. 

Obliczenia symulacyjne, które prowadzą do ustalenia charakteru połączeń bocznic mają 
doniosłe znaczenie praktyczne do prognozowania charakteru zmian przepływu (j^go wzrost 
lub zmniejszenie) a przede wszystkim uznania przekątności czyli braku jednoznaczności 
kierunku i, jak pokazaliśmy wyżej, także możliwości ustalenia wartości przepływu. Niemała 
liczba bocznic kopalnianych sieci wentylacyjnych ma charakter przekątny z wszystkimi 
wynikającymi stąd konsekwencjami. 

Wyznaczenie macierzy wrażliwości pozwoli na określenie racjonalności działań w wa-
runkach awaryjnych, np. przy lokalnych rewersjach, ratowaniu załogi zagrożonej zadymieniem, 
pożarach w prądach grupowych powietrza świeżego i przy profilaktyce pożarów endoge-
nicznych, np. w zrobach. 

5. Zakończenie 

Wykład nie mógł usatysfakcjonować wszystkich twórców metod symulacji przepływów 
powietrza w sieciach wentylacyjnych kopalń ani też wyczerpać bogactwa osiągnięć wszystkich 
ośrodków polskiej szkoły wentylacji. Celem Szkoły jest wymiana poglądów z praktykami 
i w tym edukacyjnym nurcie pozostając autor zamierzał przekonać słuchaczy, że w stosowaniu 
symulacji do badań przepływów należy m.in.: 

— uwzględniać niedokładność danych pomiarowych i podawać wynik wraz z nieunik-
nionym błędem symulacji; 

— stosować macierze wrażliwości jako szczególnie wygodne narzędzie eksploatacji 
i kierowania wentylacją kopalni podziemnej. 

Przekazano 17 stycznia 1997 r. 
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Computerized simulation of the air flow in the mine yentilation 
networks 

Abstract 
The lecture presents the air contamination with dust in the workings of the Polish 

underground mines and the hazard of anthracosis involved. The necessity to modernise the 
methods of monitoring the air dustiness has been pointed out. In the view of the well 
known techniąues of the dust emission and concentration in the air the dust removaI and 
air-tight sealing have been presented as possible comnnon methods of fighting the dustiness. 
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Recyrkulacja powietrza — niedoceniana w technice wentylacji 
polskich kopalń podziemnych 

Słowa kluczowe 

Wentylacja-zagroienie gazowe i pyłowe-modele recyrkulacji powietrza 

Streszczenie 
W referacie pokazano na podstawie obliczeń komputerowych, jak kształtuje się stężenie 

metanu i pyłu na stanowiskacłi pracy górników przy różnycłi wariantach wentylacji w wa-
runkach emisji metanu, pyłów i przy odpylaniu powietrza pod ziemią. 
1. Wstęp 

Inżynier górnik staje przed coraz większymi trudnościami związanymi z bezpieczną 
i ekonomicznie opłacalną eksploatacją kopalin użytecznych. Wynika to przede wszystkim 
z koncentracji podziemnej eksploatacji złóż, wybieranych w coraz trudniejszych warunkach 
naturalnych, ale równocześnie jest to silnie związane z podnoszeniem wymogów stawianych 
środowisku pracy człowieka. Nowe przepisy Prawa Górniczego i Geologicznego oraz Kodeks 
Pracy wychodzą naprzeciw tym wymaganiom, ujednolicając normy we wszystkich gałęziach 
przemysłu w celu dorównania do wymogów Unii Europejskiej. 

Wymogom ekonomicznym i bezpieczeństwa pracy muszą sprostać służby wenty-
lacyjne mając za wyzwanie takie problemy, jak: długie drogi wentylacyjne, emisja 
metanu i innych zanieczyszczeń powietrza, koncentracja wydobycia, schodzenie z eks-
ploatacją na coraz niższe poziomy, nieustanną rekonstrukcję sieci wentylacyjnych i wiele 
innych. 

Wyzwaniom tym można sprostać m.in. przez: 
— skracanie dróg wentylacyjnych i usprawnienia sieci jako efekt koncentracji wydobycia, 

a tym samym zmniejszenie strat powietrza w sieci wentylacyjnej kopalni, 
— stosowanie odpylaczy kopalnianych w przodkach — zmniejszenie zapylenia powietrza, 
— stosowanie urządzeń klimatyzacyjnych, 
— stosowanie odmetanowania — zmniejszenie zapotrzebowania na ilość świeżego 

powietrza w przodku, 
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— efektywną wentylację lokalną przy pomocy lutni o dużej średnicy i wentylatorów 
o zmiennej depresji i wydajności. 

Tych sposobów i środków jest bardzo dużo. Możemy postawić pytanie, czy znane dotąd 
metody wykorzystano w zadowalający sposób — chcemy zwrócić tu uwagę na zjawisko 
recyrkulacji powietrza. 

Slack [2] już w 1969 r. opisał recyrkulację jako sposób wentylacji wyrobisk górniczych. 
Zjawisko to jest zresztą powszechnie wykorzystywane w wentylacji i klimatyzacji obiektów 
powierzchniowych. 

Uściślimy w tym miejscu pojęcie; recyrkulacja powietrza jest to przepływ części masy 
powietrza przez określony przekrój w sieci wentylacyjnej więcej nit jeden raz spowodowany 
celowym jej zawróceniem. Jednak wprowadzenie go do praktyki górniczej w kopalniach 
nie obyło się bez wątpliwości. 

Definicja ta podkreśla zawrócenie części powietrza do punktu, w którym ono już 
wcześniej było, z jednoczesnym zaznaczeniem pełnej świadomości tego działania, a co za 
tym idzie — jego kontroli i znajomości skutków. 

Rysunek 1 przedstawia w ogólnym ujęciu recyrkulację powietrza. 

^ q m 

B. .O 

qz 

A. .c 

q i 
A 

V 
q 5 

qi 

q3 

Rys. I. Ogólny schemat recyrkulacji powietrza w rejonie wentylacyjnym 
wydatek powietrza świeżego; q3 — wydatek powietrza na wylocie z rozpatrywanej strefy 

przewietrzania; qr — wydatek części powietrza poddanej recyrkulacji 
Fig. 1. Model of a recirculation system 

- inflow of fresh air; q3 — outflow of the used air from the heading; qr — 
the recirculated air 

inflow of 

Współczynnik recyrkulacji dany zależnością: 

r 
a = — [• 

q3 ( 1 ) 

i zawiera się w przedziale [0;1]. 
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W dalszej części wykonamy analizę zjawiska przedstawionego na rysunku 1 otrzymując 
modele matematyczne dla różnych rozwiązań praktycznych. Uzyskane rozwiązania nie 
pozostają często w zgodzie z intuicją, a praktyka jak zawsze pozostaje narzędziem weryfikacji 
lub raczej, idąc za K. Popperem, falsyfikowania. 

Proces recyrkulacji często występuje jako niezamierzony, gdyż ma on zawsze miejsce 
przy wentylacji wyrobisk podziemnych, których sieć tworzy rozwiniętą strukturę niezidenty-
fikowanych często połączeń. Proces traktowany intuicyjnie daje podstawę do następującego 
rozumowania: 

Jeśli doprowadzimy do przodka przygotowawczego świeże powietrze i następnie odpro-
wadzamy powietrze zużyte, to przepływający przez wyrobisko strumień powietrza rozrzedza 
i usuwa zanieczyszczenia gazowe (metan, dwutlenek węgla, itd.). Naturalnym wydaje się, 
że zawrócenie części tego powietrza spowoduje ponowne skierowanie do przodka części 
zanieczyszczeń z prądu powietrza zużytego, co w konsekwencji doprowadzić mogłoby do 
zwiększenia ich zawartości w przodku. 

1.1. M o d e l r e c y r k u l a c j i p o w i e t r z a — z a g r o ż e n i e g a z o w e 

Modelując recyrkulację jako proces zastosowany w systemie wentylacyjnym należy 
zwrócić uwagę na trzy zjawiska: 

1) zagrożenia gazowe, ze szczególnym uwzględnieniem metanu, 
2) zapylenie powietrza, 
3) cieplny komfort pracy. 
Istotną częścią każdego procesu opisywania zjawisk rzeczywistych jest podanie ich 

modelu fizycznego. 
W przypadku recyrkulacji powietrza zajmujemy się wentylacją przodka, w którym 

wydziela się gaz (metan), przy czym częśc powietrza wylotowego (zużytego) kierowana 
jest z powrotem do wlotu przodka. 

Zakładamy (za [4]), że przepływ jest nieściśhwy i jednowymiarowy, emisja gazu 
o wydatku objętościowym ą^^ = C]m(t) jest doprowadzana w jednostce czasu do objętości 
powietrza q = q(t). Wyróżnia się strefę przodkową (o objętości V), w której wydzielający 
się gaz miesza się natychmiast z powietrzem tak, że strefę opuszcza jednorodna mieszanina 
gaz-powietrze o stężeniu objętościowym C = C(t). W węźle, w którym następuje 
łączenie strugi doprowadzonego do układu powietrza ze strugą powietrza zawróconego 
następuje natychmiastowe wymieszanie się obu strug. Pomija się także transport gazu 
przez dyfuzję. 

Dopełnieniem powyższych elementów modelu fizycznego poruszonego zjawiska 
jest zasada ciągłości zastosowana do przewietrzania strefy przodkowej. W tym przy-
padku mówi ona, że suma wydatków strumieni gazu, które wpływają i wypływają 
z obszaru strefy jest równa zmianie objętości gazu przypadającej na jednostkę 
czasu. Zmiana objętości gazu wywołana jest jego emisją w strefie przodkowej 
(qm)-

Na podstawie bilansu otrzymujemy ogólną zależność opisującą zmiany stężenia w strefie 
przodkowej postaci: 
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dt qm(t), qr(t), CB(t),C(t) 
(2) 

gdzie: 
CB(t) — stężenie gazu w pkt. B (patrz rys. 1), 
C(t) — stężenie gazu w strefie przodkowej (w punkcie O — rys. 1). 

W celu eliminacji ilości zmiennych należy zwrócić uwagę na fakt, że cząstka gazu 
z punktu B (rys. 1) w chwili t, w czasie t - Xi(t) znajdowała się w punkcie A, a więc 
stężenie gazu w punkcie B w chwili t jest równe stężeniu gazu w punkcie A w chwili 
t - Ti(t). 

Wartość czasu (zwanego opóźnieniem) Ti(t) wyznaczyć można z zależności: 

q(e) + qr(e) 
t - t 

de = Vi 
(3) 

gdzie: 
Vj — objętość bocznicy A—B. 

Wykorzystuje się przy tym spostrzeżenie, że czas opóźnienia Ti(t) w danej bocznicy 
jest równy czasowi wymiany powietrza w bocznicy przy wydatku równym w naszym 
przypadku q(t) + qi- (t). 

Opisany powyżej model fizyczny i odpowiadający mu model matematyczny pozwalają 
na analizę recyrkulacji powietrza w przodku. 

Poniżej podano cztery przypadki z zamierzoną recyrkulacją powietrza w wyrobisku 
korytarzowym. 

1.2. P r z y p a d e k 1 

Na rysunku 2 pokazano przewietrzanie chodnika wentylacją lutniową kombinowaną, 
przy czym obiektem naszych rozważań obejmujemy samą strefę przodkową oraz krótki 
lutniociąg ssący z niezależnym wentylatorem (obszar zaznaczony przerywaną linią), przy 
pomocy którego uzyskuje się recyrkulację powietrza. Stosując założenia wcześniej przed-
stawionego modelu otrzymujemy funkcję opisującą zmianę stężenia gazu w powietrzu 
w strefie przodkowej w ogólnej postaci: 

dt 
qn,(t), qr(t), CB(t),C(t) 

(4) 

Rysunek 7 przedstawia zmianę stężenia metanu spowodowaną wykorzystaniem przepływu 
recyrkulacyjnego. 
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q m 

Rys. 2. Recyrkulacja powietrza przy wentylacji kombinowanej — zasadniczy lutniociąg ssący 
Fig. 2. Air recirculation in a combined ventilation system — main ventilation pipę lifting 

1.3. P r z y p a d e k 2 

Na rysunku 3 pokazano sytuację podobną do przedstawionej wyżej z tym, że tutaj 
uwzględniono w rozważaniach również lutniociąg doprowadzający świeże powietrze do 
strefy przodkowej. Należy zwrócić uwagę, że w tej sytuacji staje się możliwa podwójna 
recyrkulacja: 

— w samym przodku, z wydatkiem qr(t) oraz 
— u wylotu wyrobiska, z wydatkiem qR(t). 

q 
[P 4 • m 

Rys. 3. Podwójna recyrkulacja powietrza przy wentylacji kombinowanej 
Fig. 3. Double air recirculation in a combined ventilation system 
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Fakt ten znacznie komplikuje postać równania, które w ogólnym zapisie wygląda 
następująco: 

f 
dt 

qm(t), qr(t), q(t), qR(t), qR [t - Ti(t)], q[t - Ti(t) 
C[t - T4(t) - T5(t)], C[t - Ti(t) - T2(t) - T3(t) - T4(t)], C(t) (5) 

1.4. P r z y p a d e k 3 

Rysunek 4 przedstawia schemat recyrkulacji powietrza zastosowanej do przewietrzania 
drążonego wyrobiska przyścianowego. Rozwiązanie takie ma zalety związane z komfortem 
cieplnym. Unika się też szeregowego przewietrzania wyrobiska ścianowego i przodka 
korytarzowego. 

o(ł3ylocz 

Rys. 4. Recyrkulacja przy wentylacji ssącej cho 

Fig. 4. Recirculation in fore-drift lifting venc 

W tej sytuacji równanie przyjmuje postać ogólną: 

/ ego 

dt qni(t), q](t), q(t), C[t - T(t)], C(t) 
(6) 

Rysunek 8 przedstawia w sposób graficzny zmianę stężenia metanu spowodowaną 
włączeniem obiegu recyrkulacyjnego. 

1.5. P r z y p a d e k 4 

Na rysunku 5 mamy sytuację podobną do opisanej wyżej — zmianie uległ kierunek 
przepływu powietrza, a równanie opisujące tę sytuację ma postać: 

= f 
dt ^ 

qm(0, q2(0, qm[ t -Xi ( t)-X2 ( t ) ] , q2 [ t - i ; i ( t)-X2 ( t ) ] , q2 [t - Tl(t) - t2(t)], 

- tlCt) - T2(t)], C[t - X|(t) - X2(t) - X3(t)], C(t) Cś[t (7) 
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Rys. 5. Recyrkulacja powietrza przy wentylacji tłoczącej chodnika nadścianowego 
Fig. 5. Recirculation in a fore-drift forcing ventilation 

Rozwiązanie powyższego równania przedstawia rysunek 9. 

2. Model recyrkulacji — zagrożenie pyłowe 

Rozpatrując zapylenie powietrza i wpływ zastosowania recyrkulacji powietrza na zmianę 
stężenia pyłu należy zwrócić uwagę na złożoność mechanizmów i zjawisk. Należą do nich: 

— recyrkulacja oznacza zwiększenie prędko-
ści przepływającego powietrza, co może powo-
dować unoszenie osiadłego pyłu oraz zwiększenie 
jego emisji, poprzez porywanie większej ilości 
cząstek pyłu, 

— pył na drodze przepływu podlega zjawisku 
osadzania się na napotkanych przeszkodach typu 
obudowa wyrobiska, maszyny itd. i bezwładno-
ściowego rozdziału, 

— pył podlega zjawisku filtracji (wytrącania) 
w odpylaczu. 

Z powyższych względów budując model 
matematyczny dla zachodzących podczas recyr-
kulacji procesów należy zastosować odmienne 
podejście od tego, które przeprowadzono dla 
sytuacji uwzględniającej wpływ recyrkulacji na 
zmianę zagrożenia gazowego [1 . 

Ogólny schemat rozpatrywanego zjawiska 
wraz z opisującymi go wielkościami przedstawia 
rysunek 6. 

C2 

B 

A 

Q 
d 

A 

^ d 

.o 
Cs 

Q 3 

V 

.c 

Q5 
V 

d3 

Rys. 6. Schemat ogólny recyrkulacji powietrza 
w wyrobisku z uwzględnieniem odpylania 

Fig. 6. Recirculation model with dust 
collecting 
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Założenia ogólne modelu fizycznego opisywanego zjawiska to: 
-— nieściśliwy przepływ, 
— jednorodna koncentracja pyłu w przekroju wyrobiska, 
— punktowa emisja pyłu. 
Stosując oznaczenia jak na rysunku 6 otrzymujemy następujące zależności: 

Q3 = Q2 (8) 

Ql + Q4 = Q2 (9) 

1 - a (10) 

g • Qi 
^ ^ - T ^ (11) 

ciQi + X 
Q I ( C 3 - C | ) = X = > C3 = = C4 = C5 

(12) 

ciQi + a • X 
Q . ( C 2 - c , = X ^ = ^^^^ 

w którycłi przez x oznaczono emisję pyłu wyrażoną w jednostkacłi masy w jednostce 
czasu. 

Rozpatrując przepływ teoretycznie, przyjrzyjmy się wybranej objętości powietrza w wy-
robisku 3. W chwili, gdy nie ma załączonego obiegu recyrkulacyjnego, natężenie przepływu 
jest równe natężeniu przepływu na wlocie do strefy Qi: 

Ql = Q 2 = Q3 (14) 

Przy przepływie z recyrkulacją po czasie Tj (o charakterze identycznym z opóźnieniem 
opisanym we wcześniejszym rozdziale) na ilośd powietrza płynącego w bocznicy 3 będzie 
się składało powietrze z bocznic 1 i 4, co przedstawia równanie: 

Q31 = Qi + Q4 ( 15 ) 

które po przekształceniu na podstawie (1) przyjmuje postać: 
« 

Q3i = Qi + a • Q3 = Qi + a • Qi (16) 

Przy drugim pełnym cyklu, tzn. po czasie w jakim cząstka pyłu z punktu O ponownie 
przejdzie przez punkt C, punkt A, przodek i znajdzie się w punkcie O, na ilość powietrza 
w bocznicy 3 składać się będzie: 
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Q32 = Qi + a • Q3i = Qi + a • Qi + a^ • Q, (17) 

W dowolnym n-tym obiegu wydatek z bocznicy 3 można przedstawić zależnością: 

Q3n = Qi + a • Q3(n_i) = Qi + a • Qi + a^ • Qi + ... + a " • Qi (18) 

i, jak widad, jest przedstawiony jako suma nieskończonego ciągu geometrycznego. 
Podobną obserwację poczynić można dla strumienia pyłu d3 otrzymując zależność na 

jego wartość w dowolnym n-tym obiegu (patrz rys. 6): 

cl3n = (dl + d) + a • (dl + d) + a^ • (dl + d) + ... + a " - (di + d)i (19) 

Jest to również suma nieskończonego ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie 
równym d + d j i ilorazie równym a . Na podstawie wzoru matematycznego na sumę 
nieskończonego ciągu geometrycznego można wyznaczyć: 

_ dl + d 
" 1 - a ( 2 0 ) 

gdzie d3-r oznacza granicę ciągu (wartość graniczną strumienia pyłu). 

Jak łatwo zauważyć, strumień pyłu w bocznicy 3 jest w tym przypadku kilkakrotnie^ 
większy od sytuacji bez recyrkulacji powietrza ( a e (0; 1)). Nasuwa się więc oczywisty 
wniosek, że taka sytuacja nie jest korzystną i może prowadzić do znacznego pogorszenia 
warunków pracy ze względu na zwiększenie zapylenia. 

Rozważając zachowanie się strumienia pyłu na tym etapie rozumowania otrzymamy 
zależność podaną na rysunku 10. Jak widać z wykresu, strumień pyłu nie rośnie w nie-
skończoność, ale ma przebieg zbieżny do asymptoty danej równaniem na d3x (20). 

Uwzględnijmy teraz w naszych rozważaniach filtrowanie powietrza, tzn. umieśćmy 
w naszym lutniociągu odpylacz o sprawności wynoszącej r|. Ze względu na fakt, że 
pierwszy człon di + d z równania (19) nie przepływa przez odpylacz oraz uwzględniając 
spadek sprawności odpylania przy ponownym przejściu tej samej masy zapylonego powietrza 
przez filtr, otrzymamy zależność w ogólnej postaci: 

d3„ = (d, + d) + a(di + d ) / i ( l - Tl) + a2(di + d ) / , ( l - t i ) /2(1 - Tl) + ... + 

+ a"(di + d ) / , ( l - t i ) /2(1 - Tl) ... /n(l - Tl) (21) 

gdzie: 
/i(l - Tj) — wartość funkcji wyrażającej ilość pyłu przepuszczanej przez filtr przy 

i-tym przejściu tej samej masy powietrza przez filtr. 
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Uwzględniając w analogiczny sposób osadzanie o „wydajności" otrzymamy za-
leżność: 

d3n = (dl + d ) / ( l - + a(di + d ) / , ( l - y]) f{\ - - + 

+ a^(di + d ) / i ( I - i i ) /2 ( l - Tl)/(l - l>) / i ( l - d ) / 2 ( l - + ... + 

+ a"(di + d ) / j ( l - Tl)... / , ( 1 - Ti)/(1 - ... / „ ( l - (22) 

W postaci ogólnej oba wzory (21) i (22) można zapisać jako: 

d3n = (dl + d) • Tl, a ) (23) 

dsT - (dl + d) (1 - 1̂ ) + X 
i=l (24) 

Stąd na podstawie definicji strumienia można uzyskać wartość stężenia granicznego 
w prądzie powietrza wypływającego z przewietrzanej strefy C3j: 

^ ^ ^ d3T(l - cc) 

~ Q3 ~ Ql (25) 

oraz wartość stężenia granicznego pyłu w prądzie powietrza wchodzącego do przewietrzanej 
strefy C2t: 

C2T = (1 - oc) • Cl + a • C4T (26) 

Przebieg obu stężeń w zależności od czasu recyrkulacji wyrażonego względnie jako 
kolejne obiegi recyrkulacyjne przedstawia rysunek 11. 

Komentując przedstawione przebiegi widzimy, że recyrkulacja oznacza: 
1) zwiększenie ilości powietrza w strefie przodkowej i większą jego prędkość, 
2) lepsze wymieszanie gazów kopalnianych (szczególnie metanu) w strefie przod-

kowej, 
3) zmniejszenie zapylenia przodka poprzez zastosowanie bezpośrednio w przodku od-

pylaczy, 
4) oszczędności energetyczne systemu wentylacji: 
a) oszczędność na wydajności wentylatorów 
b) oszczędność podczas stosowania klimatyzacji powietrza w kopalni lub przodku. 
Stąd płyną możliwości adaptacji recyrkulacji w praktyce wentylacyjnej szczególnie 

w stanach ustalonych. 
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Natomiast kiedy mamy do czynienia ze stanami nieustalonymi, to jest z nagłym 
wypływem metanu, recyrkulacja powietrza utrzymuje dłużej w przodku podwyższone stężenie, 
a związane jest z pojawieniem się „piku" na krzywej przebiegu stężenia (4). 

Czy taka jednak sytuacja wyklucza zastosowanie recyrkulacji? 
Odpowiedź na to pytanie daje przykład kopalni kanadyjskiej, gdzie ze względów 

ekonomicznych stosuje się recyrkulację powietrza dla całej kopalni. Otóż dla podniesienia 
bezpieczeństwa stosowanego rozwiązania zastosowano monitorowanie systemu na za-
wartość określonych gazów. W chwilach przekroczenia określonych stężeń przez zanie-
czyszczenia recyrkulacja jest zatrzymywana lub redukowana, co powoduje, że w stanach 
ustalonych jest ona wykorzystywana, a w nieustalonych jej negatywne skutki nie wy-
stępują. 

Podobne rozwiązania monitorowania systemu wentylacji stosowane są bardzo często 
w zmechanizowanych przodkach kopalń węgła, a przykładem mogą być kopalnie angielskie 
pod Morzem Północnym. 

Wymienione przykłady badań recyrkulacji w konkretnych warunkach kopalnianych 
doprowadziły w wielu krajach do określenia warunków umożliwiających recyrkulację 
i dopuszczających do szerszego jej zastosowania. 

Pomijając fakt zachowania się stężenia metanu w strefie z włączonym obiegiem 
recyrkulacyjnym, należy zwrócić uwagę na wpływ recyrkulacji powietrza z układem 
lutni wirowej tłoczącej i krótkiego lutniociągu ssącego z odpylaczem na zapylenie 
strefy przodkowej. 

Dzięki nawiewowi wirowemu powietrza obłok wytwarzanego w przodku pyłu jest 
utrzymywany w czole przodka i następnie jest odsysany przez lutniociąg z zabudowanym 
odpylaczem. 

Każde powietrze w kopalni jest w pewnym stopniu zapylone, a więc również 
dotyczy to świeżego powietrza dostarczanego do przodka. Przez zastosowanie wysoko 
wydajnej i sprawnej instalacji odpylającej (obecnie sprawność rzędu 98%) można uzyskać 
taki efekt, że za odpylaczem stężenie pyłu będzie mniejsze niż w prądzie powietrza 
świeżego! 

Tak więc zastosowanie recyrkulacji powietrza w tych warunkach pozwoli na: 
1) utrzymanie obłoku pyłu w strefie czoła przodka (rys. 12), 
2) zmniejszenie zapylenia przez zawrócenie powietrza oczyszczonego przez odpylacz — 

właśnie to oczyszczone powietrze przepływa przez stanowiska pracy załogi w przodku (rys. 
10 i 11). 

Na końcu odnotujemy kolejne istotne zjawisko, które być może i w Polsce nabierze 
z biegiem czasu istotnego znaczenia. 

Schodząc na coraz głębsze poziomy napotykamy coraz wyższe temperatury, konieczne 
więc staje się schładzanie powietrza. I tu wydaje się, że duże znaczenie będzie miała 
recyrkulacja. Gdy zawrócimy ponownie do przodka powietrze, które jest schłodzone i tylko 
nieznacznie ogrzane w strefie przodkowej, zapotrzebowanie na ilość schładzanego przez 
instalację klimatyzującą powietrza będzie mniejsza, co pociągnie za sobą mniejsze gabaryty 
maszyny i mniejszy pobór energii. 

Przekazano 7 stycznia 1997 r. 
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A-A 

Rys. 12b. Sposób zastosowania lutni wirowej z wentylatorem oraz odpylacza wirowego z lutnią wirową na 
wylocie, w wentylacji kombinowanej z recyrkulacją powietrza w warunkach zagrożenia metanowego. Przekrój 

poprzeczny wyrobiska 
5 — szczelina (konfuzor) w lutni wirowej, 6 — lutnia wirowa (na tłoczeniu), 9 — lutnia wirowa na końcu 

pomocniczego lutniociągu ssącego, 10 — szczelina (konfuzor) w lutni wirowej, 11 — strumień powietrza 
wypływający ze szczeliny 5 lutni wirowej 6 (na tłoczeniu), 12 — strumień powietrza wypływający ze 

szczeliny 10 lutni wirowej 9, 13 — kierownica strumienia w szczelinie 5 (w konfuzorze), 14 — kierownica 
strumienia w szczelinie 10 (w konfuzorze) 

Fig. 12b. Swirling air-ducts at the forcing ventiIation with a dust collector in the auxiliary ventilation pipe. 
Cross-section of tłie heading 

5 — confusor in the swirling air-duct, 6 — swirling air duet, 9 — swirling air duet at the end of auxiliary 
sucking-in air-duct, 10 — Iouver in the swirling air-duct, 11, 12 — air flows, 13, 14 — flow guide 

apparatus in the confusor 
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Air recirculation an underestimated factor in the Polish 
underground mine ventilation techniques 

Abstract 
On the basis of computer caicuiations tłie paper presents the concentration of methane, 

dust and the air temperature at the working posts of miners at altematiye yentilation 
systems in the conditions of high methane emission, high emission of dust during the dust 
removal and the cooling of the air underground. 
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Odmetanowanie jako środek zwalczania zagrożeń oraz sposób 
pozyskiwania paliwa 

Słowa kluczowe 
Wentylacja-bezpieczeństwo pracy-eksploatacja 

Streszczenie 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracującej załodze i uzyskania wysokiej koncentracji wy-

dobycia konieczne było i jest właściwe rozeznanie i zwalczanie występującego zagrożenia 
metanowego. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania zagrożenia metanowego jest 
prowadzenie odmetanowania górotworu otworami drenażowymi. Pozwala ono w przypadku 
stosowania odmetanowania wyprzedzającego obniżyć metanowośc pokładów przewidzianych do 
eksploatacji oraz przy odmetanowaniu bieżącym zmniejszyć ilość metanu wydzielającego się do 
wyrobisk górniczych w aktualnie eksploatowanych pokładach. Ponadto odciągany z górotworu 
metan może być zużyty do celów gospodarczych, co przy jego dużych ilościach wpływa 
w znacznym stopniu na zwiększenie efektów ekonomicznych tej technologii. 

1. Wstęp 

Wraz z rozwojem przemysłu węglowego w Polsce wzrastała ilość kopalń eksploatujących 
pokłady metanowe. Dlatego też dla zapewnienia bezpieczeństwa pracującej załodze i uzy-
skania wysokiej koncentracji wydobycia konieczne było i jest właściwe rozeznanie i zwal-
czanie występującego zagrożenia metanowego. Jednym z najskuteczniejszych sposobów 
zwalczania zagrożenia metanowego jest prowadzenie odmetanowania górotworu otworami 
drenażowymi. Pozwala ono w przypadku stosowania odmetanowania wyprzedzającego 
obniżyć metanowość pokładów przewidzianych do eksploatacji oraz przy odmetanowaniu 
bieżącym zmniejszyć ilość metanu wydzielającego się do wyrobisk górniczych w aktualnie 
eksploatowanych pokładach. Ponadto odciągany z górotworu metan może być zużyty do 
celów gospodarczych, co przy jego dużych ilościach wpływa w znacznym stopniu na 
zwiększenie efektów ekonomicznych tej technologii. Można stwierdzić, że w wielu kopalniach 
w Polsce bez zastosowania odmetanowania niemożliwe byłoby uzyskanie wysokich kon-
centracji wydobycia. 

Sekcja II 401 



Underground Exploitation School '97 

Metan przedostający się do atmosfery w wyniku eksploatacji pokładów węgla stanowi 
15—20% całkowitej jego emisji, na którą poza tym składają się głównie gazy powstające 
na wysypiskacłi śmieci oraz w gospodarce łiodowlano-rolnej. Z uwagi na rozproszenie 
źródeł emisji biogazów, a przez to trudności w icłi zagospodarowaniu, wzrasta zainteresowanie 
odzyskiwaniem i wzbogacaniem metanu z gazów kopalnianych. Kopalnie uzyskują metan 
w procesie odmetanowania jako produkt uboczny przy produkcji węgla. Głównym celem 
odmetanowania jest poprawa stanu bezpieczeństwa w wyrobiskach podziemnych, stworzenie 
możliwości uintensywnienia produkcji węgla. Tym zadaniom podporządkowana musi byc 
technologia odmetanowania. Ponieważ górnicze warunki ujęcia metanu zmieniają się stale 
w zależności od aktualnego stanu robót górniczych, zmienia się również skład oraz jego 
ilość. U odbiorcy natomiast warunkiem zapewnienia właściwego procesu wykorzystania 
gazu jest stała wartość opałowa, stały skład chemiczny oraz utrzymanie wielkości dostaw 
gazu na ustalonym poziomie. 

W artykule scharakteryzowano metody odmetanowania oraz przedstawiono sposób wy-
korzystania ujętego metanu na przykładzie wybranych kopalń. 

2. Występowanie metanu 

W karbonie produktywnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, biorąc pod uwagę 
obszar i obecnie rozpoznane poziomy, metan występuje w różnych ilościach, również jego 
rozmieszczenie jest bardzo nierównomierne. W północnej i środkowej części Zagłębia na 
niektórych obszarach metan w ogóle nie występuje lub występuje w nieznacznych ilościach. 
Natomiast w południowej części Zagłębia występują obszary o bardzo silnej metanonośności. 
W części południowo-wschodniej do złóż silnie metanonośnych należą złoża kopalń: 
Brzeszcze, Silesia, natomiast w części południowo-zachodniej silnie metanonośnymi są złoża 
kopalń należących do Jastrzębskiej i Rybnickiej Spółki Węglowej. 

Metan nie jest związany z określonymi poziomami stratygraficznymi. Występuje on we 
wszystkich poziomach za wyjątkiem warstw libiąskich. Jedne i te same warstwy w jednych 
obszarach są metanonośne, a w innych pozbawione metanu. Nie stwierdza się ścisłej 
zależności pomiędzy stopniem uwęglenia a metanonośnością karbonu. Zdarza się, że kopalnie 
0 węglu silnie zmetamorfizowanym, np. kopalnia GHwice, zawierają metan w minimalnych 
ilościach, natomiast kopalnie o słabo zmetamorfizowanym węglu, np. kopalnia Silesia, 
wykazują często silną metanonośność. Duże znaczenie w metanonośności węgla ma grubość 
1 rodzaj nadkładu, jednak nie jest on jedynym warunkiem występowania większych ilości 
metanu. Stwierdza się jednak wyraźną zależność pomiędzy metanonośnością a tektoniką 
w tym znaczeniu, że dyslokacje w wyraźny sposób rozgraniczają bloki o różnym stopniu 
nasycenia metanem. Badania metanonośności górotworu prowadzone w południowo-zachod-
niej części Zagłębia w otworach badawczych stwierdzają w stropie karbonu pod nadkładem 
strefę silnej metanonośności. Miąższość lej strefy wynosi około 200 m, a metanonośność 
jej przekracza niejednokrotnie 10 [n^^^^^/^^gcswj Następnie metanonośność maleje od 2—5 
[(^3CH4/Mgcswj^ by na głębokości 700—900 m wzrosnąć do ponad 13 
Poniżej głębokości łOOO m stwierdza się nawet występowanie wolnego azotu oraz helu. 

Dotychczas przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że metan związany ze złożami 
węgla występuje w dwóch zasadniczych formach: 
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jako metan sorbowany związany fizykochemicznie z substancją węglową, 
jako metan wolny, występujący w porach i szczelinach skał płonnych i pokładów węgla. 

Występowanie gazu sorbowanego związane jest głównie z pokładami węgla. W warunkach 
ROW-u jedna tona węgla w zależności od głębokości zalegania może zawierać do 28 m^ 
metanu w postaci związanej fizykochemicznie. W myśl aktualnie panujących poglądów 
przy przeciętnym ciśnieniu złożowym większość metanu jest związana z węglem siłami 
fizycznymi. Można tutaj wyróżnić: 

— adsorpcję fizyczną właściwą, zwaną inaczej powierzchniową, obejmującą procesy 
zachodzące na powierzchni adsorbentu pod działaniem sił przyciągania międzycząsteczko-
wego, inaczej sił Van der Waalsa, 

— absorpcję kondensacyjną, zwaną inaczej kondensacją kapilarną, przy której zagęszczenie 
gazu w porach adsorbenta jest tak duże, że powoduje ich kondensację do stanu skroplonego. 

Występowanie metanu wolnego związane jest z dogodnymi strukturami geologicznymi umo-
żliwiającymi gromadzenie się go. Obie formy występowania są ściśle ze sobą związane. Przyjmuje 
się, że na skutek odprężenia pokładów węgla w trakcie eksploatacji górniczej występuje wy-
dzielanie się metanu sorbowanego i przejście w formę metanu wolnego od su-efy spękań. 

3. Wydzielanie metanu do wyrobisk 

Proces wydzielania metanu z górotworu jest zjawiskiem złożonym, a określenie ilości wy-
dzielanego gazu napotyka na poważne tmdności. Próby analitycznego opisania zjawiska, nawet 
przy założeniach upraszczających fizykalny przebieg procesu, prowadzą do nieliniowych równań 
różniczkowych (zmiennych przestrzennych i czasu) typu parabolicznego, których efektywnego 
rozwiązania, jak dotąd, nie udało się podać. Zjawisku przepływu metanu w ośrodku porowatym 
towarzyszy proces wymiany masy pomiędzy gazami zawartymi w porach ośrodka a gazem 
znajdującym się w postaci związanej ze szkieletem stałym, jaki stanowią skały ośrodka porowatego. 
Metan może występować w postaci wolnej wypełniającej pory, jak również w postaci związanej 
dzięki zjawisku sorpcji (adsorpcji, chemisorpcji). 

Po otwarciu złoża robotami górniczymi, czy też wykonaniu otworu drenażowego, występuje 
gradient ciśnienia, w związku z czym rozpoczyna się ruch masy gazu skierowany do wyrobiska 
(otworu), gdzie ciśnienie jest mniejsze od ciśnienia gazu zawartego w górotworze. Przenoszenie 
zmian ciśnienia w głąb górotworu jest procesem nieustalonym i przestrzennym. Charakter 
wydzielania się metanu do wyrobisk kopalnianych jest skomplikowany, zależy bowiem od wielu 
czynników tak natury geologicznej, jak i górniczej. Dotychczasowe obserwacje wykazują, że 
wyróżnić można dwie zasadnicze formy wydzielania się metanu do wyrobisk górniczych: 

— następuje desorpcja oraz wypływ filtracyjny metanu pod wpływem gradientu ciśnienia 
wywołanego eksploatacją górniczą. Proces ten można opisać nieliniowym równaniem filtracji, 
które to przedstawiono w pracach [5, 6]. Niewielkie w stosunku do ciśnienia panującego w gó-
rotworze wahania ciśnienia w wyrobisku nie mogą mieć dostrzegalnego wpływu na ten proces; 

— metan wypływa ze szczelin i spękań w pokładzie powstałych w warstwie przyociosowej 
na skutek eksploatacji górniczej. Nadciśnienie w szczelinach w stosunku do ciśnienia w wyrobisku 
jest niewielkie, zatem natężenie wypływu zależy od zmian ciśnienia w wyrobisku. 

W skałach płonnych towarzyszących pokładom węgla metan występuje prawdopodobnie 
wyłącznie w postaci wolnej, w ilości zależnej od porowatości skał oraz ciśnień złożowych. Jego 
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Tabela I. Metanowośd relatywna i absolutna wybranych kopalń według stanu na czerwiec 1996 r. 
Table 1. Relattve and absolute methane-bearing capacity in selected mtnes, for the June !996 

Kopalnia 
k 

Metanowośd 
relatywna 

Metanowośd absolutna Efektywność \ 
odmetanowania i 

Kopalnia 
k 

Metanowośd 
relatywna 

razem wentylacja odmetanowanie 

Efektywność \ 
odmetanowania i 

Kopalnia 

m^/t m^/t % 

Kopalnia 

miesiąc od pocz. 
roku 

miesiąc od pocz. 
roku 

miesiąc od pocz. 
roku 

miesiąc od pocz. 
roku 

miesiąc od pocz.' 
roku i 

Borynia 2,80 2,61 19,30 17,51 16,80 15,08 2,50 2,43 12.96 13,86 ' 

Jas-Mos 8,47 9,32 108.93 108,12 84.41 83,46 24,52 24,69 22,51 22.86 ̂  

Krupiński 14,69 13,93 97,43 93,19 53.92 56,36 43,51 36,83 44.70 39,50 

Morcinek 7.24 6,00 20,92 22,32 8,86 9,34 12,06 12,97 57,66 57,95 

Pniówek 35,58 32,91 211,29 211,49 132.29 128.43 79,00 83.02 37,38 39,24 

Zofiówka 20,34 21,06 109,50 112.75 61,90 63,38 47,60 49,37 43,47 43,85 ^ 

Anna 0,96 1,29 3,86 4,68 3,86 
1 

4.68 0 0 0 0 

Marcel 4.25 4,41 19,5 19,8 13,4 12,9 6,1 6,9 31,28 34,85 

R.G. 1 Maja 18,52 20.45 62,66 57,25 45.46 42,44 17.2 14,81 27.45 25,87 

R.G. Rymer 0,59 0.78 1,46 1.34 1,46 1.84 0 0 0 0 

Jankowice 1,4 1,56 13,82 13.14 7,68 7,36 6,14 5,68 44,43 43,56 

Halemba 6,90 6,85 76,65 74.50 66,80 67,20 9,85 9,70 12,85 13,02 

Zabrze-Bielszowice 1,46 1,72 10.94 13,85 7,43 10,3 3,51 3,55 32,08 25.63 

Silesia 25,23 28,79 76,04 78,74 65,74 65,97 10,30 12,79 13,54 16,24 

Brzeszcze 270,90 268,30 176,80 178,20 94,27 90,10 34,80 33,26 ! 

obecność jest wynikiem filtracji z pokładów węglowych. Podobnie jak z calizny węglowej, 
metan ten wydziela się do wyrobiska poprzez wypływ filtracyjny z ociosu oraz wypływa ze 
szczelin. Ponadto przez szczeliny i spękania w otaczającym wyrobisko górotworze przepływa 
metan z sąsiednich, częściowo odprężonych pokładów węglowych. Zmiany ciśnienia powietrza 
w wyrobisku mają wpływ jedynie na wypływ ze szczelin. W wyrobiskach eksploatacyjnych 
część wydzielonego metanu pochodzi z urobku. Rozdrabnianie węgla powoduje wydzielanie się 
nie tylko metanu wolnego, ale również metanu zaadsorbowanego. Wahania ciśnienia powietrza 
w wyrobisku nie mają dostrzegalnego wpływu na ilość metanu wydzielającego się z urobku. 
Źródłem metanu w wyrobiskach mających z nimi bezpośredni kontakt są stare zroby. W prze-
strzeniach starych zrobów metan gromadzi się na skutek naturalnej degazacji pozostałych po 
eksploatacji resztek węgla oraz doj>ływu z powstałych w górotworze spękań. Zmiany ciśnienia 
w wyrobisku mają istotny wpływ na intensywność emisji ze zrobów. 
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Wydzielający się do wyrobisk górniczych metan może zostać rozrzedzony poprzez dopro-
wadzenie odpowiedniej ilości powietrza świeżego lub można wytworzyć wokół wyrobisk strefę 
obniżonego ciśnienia i ująć metan do szczelnych rurociągów i odprowadzić na powierzchnię. 
Zarówno metan rozrzedzony powietrzem, jak i odprowadzony rurociągami nie zawsze jest 
właściwie zagospodarowany i wykorzystany. Wykorzystanie metanu charakteryzuje się dużą 
sezonowością, szczególnie w kopalniach nie posiadających rurociągów umożliwiających prze-
syłanie metanu do stałych odbiorców. W tabeli 1 przedstawiono wartości metanowości relatywnej 
i absolutnej kopalń o największym zagrożeniu metanowym. W tabeli tej podano również ilości 
metanu ujmowanego odmetanowaniem. Wynika z niej, że efektywność odmetanowania liczona 
dla całej kopalni zbliżona jest do 40%. Tak więc 60% wydzielającego się metanu kierowane 
jest do atmosfery zewnętrznej. 

4. Metody odmetanowania 

Odmetanowanie górotworu w kopalniach węgla realizowane jest poprzez wprowadzenie 
środków zapewniających zmniejszenie wypływów metanu do przestrzeni roboczych, prze-
sunięcie tych wypływów w przestrzeni i w czasie, jak również zapobieganie lub zmniejszenie 
objawów, takich jak np. wydmuchy, nagłe wyrzuty gazu i węgla itp. Najskuteczniejszą 
metodą okazało się drenowanie metanu z górotworu i otamowanych zrobów, odprowadzenie 
go osobnymi rurociągami na powierzchnię, wykorzystując depresję pomp stacji odmetano-
wania. Metoda ta pomaga w utrzymaniu żądanych parametrów wentylacyjnych, stawia 
jednak określone wymagania odnośnie do sposobów rozcinania metanonośnych pokładów 
węgla [4 . 

W dotychczas stosowanej technologii odmetanowania wyróżnia się następujący podział 
metod odgazowania górotworu: 

— odmetanowanie wyrobisk korytarzowych, 
— odmetanowanie wyprzedzające — prowadzone przed rozpoczęciem eksploatacji 

węgla w górotworze nieodprężonym, w którym panuje pierwotny, naturalny stan naprężeń, 
— odmetanowanie eksploatacyjne — prowadzone równocześnie z eksploatacją pokładów 

węgla w górotworze, w którym naturalna równowaga złoża została naruszona eksploatacją, 
a sam proces odmetanowania prowadzi się w skałach o zmieniającym się w czasie stanie 
naprężeń, 

— ujęcie metanu z otamowanych przestrzeni starych zrobów. 

4.1. O d m e t a n o w a n i e r o b ó t u d o s t ę p n i a j ą c y c h i p r z y g o t o w a w c z y c h 

Istnieje szereg metod i sposobów odmetanowania wyrobisk korytarzowych. Metody te 
stosowane są w celu przeciwdziałania wpływowi metanu do czynnych wyrobisk lub likwidacji 
już istniejącego zagrożenia metanowego. Drążenie wyrobisk korytarzowych w nowych 
partiach górotworu prowadzone być może po uprzednim wykonaniu otworu wyprzedzającego. 
Otwory wyprzedzające wykonuje się w celu stwierdzenia i oceny istniejących zagrożeń 
wodnych i gazowych, do których zbliża się wyrobisko. W kopalniach metanowych niezależnie 
od otworu wyprzedzającego, o kącie nachylenia +15° do poziomu, wykonywane są dodatkowe 
otwory. Wiercenia prowadzi się ze specjalnie do tego celu wykonanych wnęk po obu 
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stronach wyrobiska. Odległość pomiędzy wnękami naprzemianległymi przyjmuje się około 
50 m. Odległość między wnękami po tym samym ociosie wynosi 100 m. Z każdej nowej 
wnęki wierci się w pierwszej kolejności otwory w kierunku przodka, pod kątami nacłiylenia 
+ 15°, +2°, -5° i kątem odcłiylenia od osi wyrobiska około 5°. Sposób ten umożliwia 
dokładne rozpoznanie warunków geologiczno-gazowych, istniejących w caliźnie w obszarze 
zamierzonego drążenia wyrobiska. W przypadku natrafienia otworem na szczelinę gazonośną, 
następnymi otworami można ją dokładnie zlokalizować, co daje szansę odgazowania calizny 
i stworzeniu bezpiecznych warunków dalszego drążenia wyrobiska. 

W następnej kolejności prowadzi się wiercenia w kierunku przeciwnym do kierunku 
drążenia wyrobiska, jednak również wzdłuż ociosu wyrobiska. Otwory powinny być odchylone 
o około 5—10° od osi wyrobiska, ponieważ otwory równoległe znajdują się w strefie 
odprężeń górotworu i stosunkowo szybko uzyskują połączenie szczelinami z wyrobiskiem. 
Odwiercone otwory i podłączone pod depresję odmetanowania, stwarzają wokół wyrobiska 
strefę depresyjną. Migrujący metan z głębi górotworu napotyka na przyociosową strefę 
depresyjną, wskutek czego odprowadzony zostaje do rurociągu ssącego. Stworzona strefa 
depresyjna nie pozwala na wydzielanie metanu do powietrza wentylacyjnego drążonego 
wyrobiska. Wprowadzenie tej metody poprawia efektywność odmetanowania pod warunkiem 
występowania odpowiedniej przepuszczalności i szczelinowatości górotworu. 

4.2. O d m e t a n o w a n i e w y p r z e d z a j ą c e 

Odmetanowaniem wyprzedzającym — przedeksploatacyjnym, nazywać będziemy takie 
sposoby ujęcia metanu z górotworu, które obniżają jego metanonośność przed przystąpieniem 
do górniczej eksploatacji węgla. Wyprzedzające odmetanowanie należy stosować: 

— dla pokładu pojedynczego, zalegającego w dużej odległości od pokładów sąsiednich 
przez rozwiercenie otworami drenażowymi pokładu i warstw otaczających, 

— dla wiązki pokładów blisko siebie zalegających, przez rozwiercenie otworami dre-
nażowymi całej wiązki pokładów. 

W dogodnych warunkach górniczo-geologicznych w jednym z wytypowanych pokładów 
wykonuje się wyrobiska korytarzowe z kilkuletnim wyprzedzeniem eksploatacji węgla z tego 
rejonu. Wykonanie wyrobisk z dużym wyprzedzeniem czasowym dla wprowadzenia odme-
tanowania wyprzedzającego może być w fazie rozcinki niekorzystne dla kopalni. Efekty 
z takiego sposobu przygotowania złoża do eksploatacji występują dopiero w fazie eksploatacji. 

Obniżenie metanonośności pokładów umożliwia wprowadzenie elektryfikacji i mechani-
zacji, pozwala na zwiększenie koncentracji wydobycia, poprawiając jednocześnie warunki 
bezpieczeństwa pracy. Już w trakcie wykonywania chodników w wytypowanym pokładzie 
prowadzi się bieżące odmetanowanie wyrobiska. W następnej kolejności wierci się otwory 
drenażowe do stropu i spągu, przewiercając pokłady wyżej i niżej leżące. Kierunki, długości 
otworów i ilość otworów uzależnione są od warunków lokalnych oraz od terminu rozpoczęcia 
eksploatacji pierwszego pokładu. Obniżenie metanonośności pokładu lub wiązki pokładów 
zależeć będzie głównie od; 

— łatwości dopływu metanu do otworów — wydajności otworów, 
— ilości odwierconych i podłączonych otworów drenażowych, 
— czasu eksploatacji otworów. 
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Wydajność otworów zależy głównie od warunków naturalnych złoża gazowego, w szcze-
gólności: gazoprzepuszczalności, zasobów gazu, ciśnienia gazu w złożu, oraz od warunków 
technicznych wielkości depresji, sposobu uszczelnienia otworów itp. Znając średnią wydajność 
metanu z otworu lub z jednego metra otworu, obliczamy ilość otworów potrzebnych do 
obniżenia metanonośności w określonym czasie. Przy określonej wydajności metanu z otworu 
możemy ująć tą samą ilość metanu ze złoża małą ilością otworów eksploatowanych 
w długim czasie lub dużą ilością otworów eksploatowanych w krótkim czasie. 

W obecnych warunkach skróconego czasu wykonywania robót rozcinkowych i przygo-
towawczych na kopalniach oraz intensyfikacji i koncentracji wydobycia, czas jest określony 
i dostosowany do kolejności wybierania złoża. Uwzględniając powyższe założenia o ilości 
metanu ujętego odmetanowaniem wyprzedzającym będzie decydowała głównie ilość od-
wierconych otworów drenażowych. 

4.3. O d m e t a n o w a n i e e k s p l o a t a c y j n e 

4.3.1. Ściany podłużne 

/ 

Ściany podłużne eksploatowane systemem z zawałem stropu osiągnąć mogą dużą 
koncentrację wydobycia oraz duże postępy przodków eksploatacyjnych. W zależności od 
metanonośności pokładów i skał w eksploatowanym rejonie, metanowość absolutna ściany 
może dochodzić do 80 m^ CH4/min. Do warunków silnej metanowości należy dobierać 
odpowiednie technologie odmetanowania. Już w czasie projektowania ścian podłużnych 
w pokładach silnie metanowych należy określić kierunki wybierania i system przewietrzania 
uwzględniający zastosowanie efektywnych metod odmetanowania. Czynniki te posiadają 
duży wpływ na skuteczność odmetanowania i bezpieczną eksploatację ścian. 

W czasie eksploatacji ściany systemem z zawałem stropu metan będzie się wydzielał 
z urobionego węgla, z warstw nadległych i podległych oraz ze zrobów wcześniej wyeks-
ploatowanych pokładów. Dlatego też oddziaływanie wentylatora głównego, jego depresja 
oraz kierunki przepływu powietrza mają zasadniczy wpływ na ilość wydzielającego się 
metanu i efektywność odmetanowania. Wentylator główny wpływa na kierunek przepływu 
powietrza przez duże powierzchnie wyrobisk górniczych i zrobów. Jeśli wyrobiska przy-
ścianowe są o dużych przekrojach, które mogą przepuścić duże ilości powietrza, to 
w ścianach zmechanizowanych, których przekrój jest zmniejszony, następuje znaczny opór 
wentylacyjny — powietrze będzie przepływało przez zroby wymywając z nich metan. 
Wydzielający się ze zrobów — strefy zawałowej — metan, będzie migrował w kierunku 
przepływu powietrza do chodnika wentylacyjnego. Najwyższe koncentracje metanu będą 
więc występowały w chodniku wentylacyjnym (nadścianowym) i uzależnione będą od 
sposobu przewietrzania ściany [3]. Zmniejszenie koncentracji metanu w chodniku wentyla-
cyjnym może nastąpić po wprowadzeniu efektywnego odmetanowania. Otwory drenażowe 
należy zlokalizować w miejscu najwyższej depresji wentylacyjnej rejonu ściany. Wprowa-
dzenie odmetanowania pokładu na krótki okres przed jego eksploatacją nie obniży meta-
nonośności i nie ma wpływu na zmniejszenie wydzielania metanu w czasie urabiania węgla 
w przodku. Na rysunku 1 przedstawiono strefy odprężeń za frontem ściany eksploatowanej 
na zawał. Jeżeli oznaczymy miąższość eksploatowanego pokładu przez m, to strefa bez-
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pośredniego zawału wynosi około 6 m. Nad bezpośrednim zawałem do wysokości około 
30 m sięga strefa odprężeń i spękań dobrze przepuszczalna, a nad nią strefa odprężeń 
słabo przepuszczalna do wysokości dalszych 30 m. Wytworzone strefy odprężeń nad 
bezpośrednim zawałem nie posiadają wyraźnej granicy. 

W zależności od miąższości eksploatowanego pokładu, struktury skał oraz szybkości 
postępu ściany, strefy odprężeń i spękań będą się przesuwały za frontem ściany do góry 
ze zmienną szybkością. Znajdujące się w tych strefach metanonośne pokłady węgla, 
pozabilansowe wkładki węglowe, metanonośne łupki węglowe i skały płonne będą oddawały 
metan. Naruszona równowaga ciśnień w tej strefie spowoduje przepływ metanu w kierunku 
bezpośredniego zawału. Dopływy metanu wydzielającego się ze stref odprężonych i mi-
grującego do zrobów i wyrobisk górniczych eksploatowanej ściany ograniczyć można 
lokalizując otwory drenażowe na drodze migracji metanu. Istniejąca depresja odmetanowania 
w otworach drenażowych będzie powodowała wysysanie metanu ze szczelin i spękań strefy 
odprężonej. Zlokalizowanie otworów drenażowych w niewielkiej odległości od bezpośredniego 
zawału jest mało skuteczne, gdyż ze względu na większe szczeliny, łatwiejszy będzie 
przepływ powietrza wentylacyjnego ze strefy zawału do otworu. Warunkiem skutecznego 
odmetanowania ścian podłużnych z zawałem stropu jest zlokalizowanie otworów dre-
nażowych w strefie odprężeń, czyli w miejscu wydzielania się metanu. Najefektywniejszym 
i najbardziej ekonomicznym wariantem byłoby usytuowanie otworów nad ścianą na całym 
jej wybiegu. Ograniczone są jednak techniczne możliwości odwiercenia długich otworów 
utrzymanych w odpowiedniej odległości od stropu eksploatowanego pokładu. Odmetanowanie 
ścian podłużnych prowadzi się otworami drenażowymi z chodnika wentylacyjnego. Usy-
tuowanie i kierunki otworów uzależnione są od warunków lokalnych eksploatowanej ściany. 
Ilość ujmowanego metanu otworami drenażowymi odwierconymi nad ścianą jest zróżnicowana 
i zależy od odległości otworu od frontu ściany. Odwiercone otwory przed ścianą zlokalizowane 
w nienaruszonym jeszcze eksploatacją górotworze nie posiadają żadnego wypływu metanu 
mimo stosowania wysokich depresji w otworach. Minimalny dopływ metanu do otworu 
następuje w odległości około 8 metrów przed frontem ściany. Po przejściu ściany, gdy 
otwór znajdzie się w strefie odprężonej, następuje wzrost wydajności metanu z otworów 
drenażowych (rys. I). Największy dopływ metanu do otworów jest na odcinku od frontu 
ściany do około 30 m za nim. Z upływem czasu i oddalania się frontu ściany wydajność 
otworów drenażowych maleje i praktycznie ustaje w odległości około 200 m. Warunkiem 
skutecznego odmetanowania ścian podłużnych jest utrzymanie otworów drenażowych 
pod depresją odmetanowania za frontem ściany. Warunek ten jest spełniony, gdy chodnik, 
z którego odwiercone są otwory drenażowe jest utrzymywany za frontem ścianowym. Często 
trudno jest utrzymać chodnik nadścianowy wentylacyjny za wyeksploatowaną ścianą. Dla 
ścian o wysokiej metanowości dochodzącej niejednokrotnie do 60 m CH4/min wykonuje 
się chodnik równoległy w odległości 8—15 m od chodnika nadścianowego. Między 
chodnikiem równoległym a nadścianowym wykonuje się przecinki wentylacyjne w odle-
głościach około 50 m od siebie. Taki system eksploatacji ścian umożliwia utrzymanie 
otworów odwierconych z chodnika wentylacyjnego, mimo likwidacji chodnika nadścianowego 
z postępem ściany. Efektywność odmetanowania przy tym systemie jest bardzo duża i może 
wynosić nawet 90%. Ilość otworów, kierunki nachylenia i odchylenia uzależnione są od 
istniejących warunków lokalnych, geologicznych i gazowych. Na rysunku 1 przedstawiono 
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rozmieszczenie otworów drenażowych odwierconych z chodnika wentylacyjnego. Otwory 
drenażowe mogą byc wiercone: 

— pojedynczo w odległości 3—5 m od siebie, względnie 
— jako wiązka otworów 3 do 5 sztuk z jednego stanowiska, przy czym odległość 

między wiązkami 8 do 15 m. 
Efektywność odmetanowania, ilość i jakość ujmowanej mieszanki gazowej (metan + 

powietrze) uzależniona jest w znacznym stopniu od sposobu uszczelnienia otworu drena-
żowego. Długość rur obsadowych w otworach odwierconych bezpośrednio z chodnika 
nadścianowego powinna gwarantować szczelność otworu po przejściu frontu ściany. Rura 
obsadowa powinna przechodzić przez strefę zawałową, a jej końcówka sięgać do strefy 
odprężonej. Założenie krótkiej rury obsadowej zakończonej w strefie zawału spowoduje 
amputację otworu. Metan wydzielający się z otworu będzie wypływał do zawału, a podłączoną 
rurą obsadową ujmowane będzie powietrze wentylacyjne z zawału (rys. 1). 

Rys. l. Strefy odprężeń za frontem ściany eksploatowanej na zawał 
Fig. 1. Trompeteris zones behind the front of the face exploited for caving 

Wiercenie otworów drenażowych z chodnika wentylacyjnego jest korzystniejsze (rys. 1) 
ze względu na łatwość uzyskania i utrzymania szczelności rury obsadowej nawet po przejściu 
ściany, dzięki czemu można ująć mieszankę o wysokiej koncentracji metanu. 

W warunkach dużej metanonośności wyrobiska przy ściano we, tj. chodnik podścianowy 
i nadścianowy, należy wykonać wcześniej, przed eksploatacją ściany. W czasie rozcinki 
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wyposaża się drążone wyrobiska w rurociągi metanowe o odpowiednich średnicach oraz 
rurociągi sprężonego powietrza i wodne, niezbędne do prowadzenia wierceń drenażowych. 
Wykonywanie wierceń drenażowych przed frontem ściany umożliwia stosowanie racjonalnych 
technologii odmetanowania. W tym przypadku otwory wierci się w nienaruszonej eksploatacją 
caliźnie, co ułatwia ich wykonanie, uszczelnienie oraz szereg robót z tym związanych. 

Do wyrobisk eksploatacyjnych i strefy zawałowej metan wydzielać się może również 
z pokładów zalegających w spągu eksploatowanego pokładu. W celu ograniczenia dopływu 
metanu ze spągu w okresie eksploatacji wierci się również otwory do strefy odprężonej 
pod eksploatowany pokład. Wydajność otworów drenażowych rozmieszczonych w strefie o 
odprężonej jest duża i niejednokrotnie wynosi 1—2 m CH4/min/otwór. Odprowadzenie 
ujętego gazu wymaga odpowiednio dużej średnicy rur ciągu metanowego. Bezpośrednie 
łączenie pojedynczych otworów drenażowych do rurociągu zbiorczego o dużej średnicy, 
np. 0 3 0 0 mm, byłoby pracochłonne i wręcz niemożliwe ze względów technicznych. 
Buduje się wówczas drugi rurociąg pomocniczy o mniejszej średnicy np, 0 1 0 0 mm, do 
którego podłącza się pojedyncze otwory lub grupy otworów. Rurociąg pomocniczy łączony 
jest odcinkami co około 50 m do rurociągu zbiorczego. Należy przewidzieć możliwość 
pomiaru ilości depresji i koncentracji metanu z poszczególnych grup (wiązek) otworów. 

y 

4.3.2. Ściany poprzeczne 

Eksploatacja podpoziomowych ścian poprzecznych charakteryzuje się zwiększonym wydzie-
laniem metanu ze spągu, z pokładów zalegających poniżej pokładu eksploatowanego. Otwory 
drenażowe wierci się grupowo po 3—5 szt. ze stanowiska, odległości między stanowiskami 
10—15 m. Wiercenie otworów równoległych pojedynczych wymaga prowadzenia dodatkowego 
rurociągu metanowego (rys. 2). Otwory wierci się przed frontem ścianowym. Kąty odchylenia 
otworów od osi wyrobiska dobiera się tak, by obejmowały swym zasięgiem część ściany i strefę 
chodnika wentylacyjnego (rys. 2a). Kąty nachylenia dobiera się indywidualnie dla określonych 
warunków zalegania pokładów (rys 2b). Odwiercone otwory przed frontem ścianowym w po-
czątkowym okresie posiadają małe wydajności lub niejednokrotnie nie gazują wcale, dopiero 
gdy znajdą się w strefie odprężonej — ich wydajność dochodzi do 1 m' CH4/min/otwór. 
Odprężenie strefy spągowej następuje później niż strefy stropowej zawałowej. Otwory spągowe 
ożywiają się około 30 m za frontem ścianowym. Część otworów należy tak skierować do strefy 
odprężonej pod ścianą, aby rozpoczęły gazowanie przed dojściem frontu ścianowego do miejsca 
wylotu otworu. Otwory takie systematycznie zwiększają swoją wydajność, można stosować 
wysokie depresje. Przejście ściany powoduje zruszenie górotworu i rozszczelnienie rur obsado-
wych. Na rys. 2b przedstawiono różne kąty nachylenia otworów. Zmniejszenie wydzielania się 
metanu do zrobów można ograniczyć przez odwiercenie otworów 1 i 2 (rys. 2). Metan z pokładów 
odprężonych migruje do góry szczelinami wytworzonymi przez odprężenie. Odwiercone uprzednio 
otwory znajdują się również w strefie spękań. Depresja odmetanowania włączona do otworu 
obejmuje również szczeliny strefy odprężonej, powodując wysysanie z nich metanu. Na drodze 
migracji metanu do zrobów, wytworzona strefa depresji odmetanowania zmienia kierunek prze-
pływu metanu, ograniczając jego wydzielanie do zrobów. Podane na rys. 2b otwory nr 3 i 4 
mogą okresowo osiągać duże wydajności, jednak nie będą one miały zasadniczego wpływu na 
zmniejszenie wydzielania metanu do ściany. Otwory o zbyt małych kątach 15 do 25° w niektórych 
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warunkach silnych spękań górotworu 
i występującego druzgotu skalnego pod 
eksploatowanym pokładem mogą się oka-
zać mało skuteczne ze względu na zasy-
sanie powietrza ze zrobów. 

Rozmieszczenie otworów, kąty nachy-
lenia powinny byc oparte na analizie prze-
kroju geologicznego, a szczególnie należy 
wziąć pod uwagę odległości pokładów 
i ich metanonośności oraz struktury skał 
pomiędzy pokładami. Odmetanowanie 
warstw stropowych eksploatowanego po-
kładu powinno byd zgodne z kierunkiem 
przepływu powietrza i należy je prowa-
dzić z chodnika wentylacyjnego. 

Odprężenie warstw spągowych na-
stępuje wolniej. Powietrze wentylacyjne 
i depresja wentylatora głównego nie ma 
znacznego wpływu na kierunek migracji 
metanu ze strefy odprężonej. Odmeta-
nowanie warstw spągowych możemy 
więc prowadzić z każdego dostępnego 
wyrobiska, nawet z chodnika dopro-
wadzającego świeże powietrze. Przy du-
żej ilości metanu wydzielającego się 
z warstw zalegających w spągu eksplo-
atowanego pokładu, zastosowanie 
odmetanowania z obu chodników przy-
ścianowych i równomierne rozmieszcze-
nie otworów drenażowych pod całą pła-
szczyzną eksploatowanej ściany rady-
kalnie zmniejsza ilość wydzielającego 
się metanu do powietrza wentylacyj-
nego. Efektywność odmetanowania mo-
że być bardzo duża i dochodzić do 
80%. 
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Rys. 2. Rozmieszczenie otworów drenażowych w ścianach 
poprzecznych przy eksploatacji pokładu górnego 

Fig 2. Spacing of drainage hole in rise faces when an 
overlying seam expIoited 

5. Możliwości wykorzystania metanu z odmetanowania 

5.1. S t a n w y k o r z y s t a n i a u j ę t e g o m e t a n u i u w a r u n k o w a n i a 

Pomimo że ujęty w procesie odmetanowania kopalii metan stanowi pełnowartościowe 
paHwo nawet przy zawartości 30% CH4, jego utylizacja napotyka duże trudności. Jest to 
spowodowane sprzecznymi wymaganiami producenta gazu, jakim jest kopalnia i jego 
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odbiorcy. W tabeli 2 przedstawiono wykorzystanie ujętego metanu w wybranych kopalniach. 
Z zamieszczonej tablicy wynika, że największe wykorzystanie ujętego metanu ma miejsce 
w kopalniach posiadających sieci rurociągów umożliwiających przesłanie gazu do stałych 
odbiorców. Natomiast najmniejsze wykorzystanie ma miejsce wówczas, gdy gaz zużywany 
jest na potrzeby kopalni. 

Tabela 2 Wykorzystanie ujętego metanu w wybranych kopalniach według stanu na czerwiec 1996 r. 
Table 2. The use of obtained methane In selected mines, for the June 1996 

Kopalnia U j ^ i e nietanu Straty 

1 
• 

Wykorzystanie metanu Kopalnia U j ^ i e nietanu Straty 

odbiory bezpośredr^ie dostawa do sieci razem | 

Kopalnia 

rrł 100%CH4 rn 100%CH4 m^ 100%CH4 m^ 100%CH4 m^ 100%CH4 i 

miesiąc l-JV d6 miesiąc l-IV 96 miesiąc % MV 96 % miesiąc % I-1V 96 % miesiąc % N V M 1 

BoryNa 100 000 636 000 100 000 635 000 0 0,0 0 0.0 brak steci O 0 

Jas-Mes 1 059 400 6 602 400 40 000 220 000 155700 14,7 1 969 700 30,3 859 700 81,1 4 308 700 66.3 1 015 400 95,8 6278 400 

Krupiński 1 880 100 9 652100 1 417 900 5 222 900 462 200 24.6 4 429 200 45.9 brak sieci 0 0,0 462 200 24.6 4 429 200 

Morcinek 521 100 3 404100 283 200 765 200 237 900 45,7 2 638 900 77,5 brak sieci 0 0,0 237 900 45,7 2638 900 

Pr>lówek 3 413 600 21 771 600 905 300 5 178 300 260 500 8.2 3 319 500 15.2 2 227 800 65,3 13 273 800 61,0 2 508 300 73,5 16 593 300 

Zofk^wka 2 0€0 000 12 952 000 626 500 1 243 500 0 0.0 0 0.0 1 433 500 69.6 11 708 500 90,4 1 433 500 69,6 11709SOO 

Silesia 444 960 3 346109 47144 87 462 0 0 397 816 69,4 3 258 647 97.3 397 BI6 89,4 3258 647 

Kopalnie uzyskują gaz w procesie odmetanowania jako produkt uboczny przy produkcji 
węgla. Głównym celem odmetanowania jest poprawa stanu bezpieczeństwa w wyrobiskach 
podziemnych, stworzenie możliwości uintensywnienia produkcji węgla. Tym zadaniom 
podporządkowana musi być technologia odmetanowania. Ponieważ górnicze warunki ujęcia 
metanu zmieniają się stale w zależności od aktualnego stanu robót górniczych, zmienia się 
również skład gazu oraz jego ilość. U odbiorcy natomiast warunkiem zapewnienia właściwego 
procesu wykorzystania gazu jest stała wartość opałowa, stały skład chemiczny oraz utrzymanie 
wielkości dostaw gazu na ustalonym poziomie. 

O rozwiązaniach konstrukcyjnych palników gazowych decydują te parametry, które 
określają sprawność cieplną danego gazu. Są to gęstość, wartość opałowa, liczba Wobbego 
oraz szybkość zapłonu. Wielkości te są różne dla różnych gazów. Gaz z odmetanowania, 
który stanowi mieszaninę metanu i powietrza, charakteryzuje zmienność wyszczególnionych 
parametrów w zależności od zawartości powietrza. Jedynie przy koncentracjach metanu 
w gazie wynoszących 80% i więcej gaz taki mógłby być uważany jako równoważny 
z gazem ziemnym. Przy koncentracjach niższych jego parametry nie kwalifikują go ani do 
grupy gazów ziemnych ani do gazów produkowanych z węgla. Tak więc, aby można było 
wykorzystać gaz z odmetanowania musi być on stabilizowany w celu utrzymania jego 
parametrów na niezmienionym poziomie lub też może być używany jako domieszka do 
innych paliw gazowych, lecz w ilościach takich, aby parametry gazu podstawowego zachować 
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w granicach dopuszczonych normami. Własności palne gazu i sposób spalania się, a zatem 
i budowa palników gazowych, w dużym stopniu zależą od szybkości zapłonu. Szybkość 
zapłonu gazu oznacza prędkość przenoszenia się płomienia w jednorodnej mieszaninie. 
W technice spalania parametr ten ma znaczenie dlatego, że przy spalaniu gazu lub mieszanki 
gazowo-powietrznej płomień w palnikach może się oderwać, gdy prędkość wypływu 
mieszanki z palnika będzie większa od szybkości zapłonu, lub przeskoczyć w głąb palnika, 
gdy prędkość wypływu gazu będzie za mała. 

Maksymalna szybkość zapłonu trzech podstawowych gazów stosowanych w technice 
jest następująca: 

— wodoru 2,67 m/s, 
— tlenku węgla 0,44 m/s, 
— metanu 0,37 m/s. 
Gaz z odmetanowania kopalń nie może więc być używany w swojej naturalnej postaci 

w palnikach, w których stanowiłby on jedyne źródło zasilania. W żadnym przypadku 
gazu takiego nie wolno używać do zasilania odbiorników domowych. Gaz z odmetanowania 
0 koncentracji 80% używany być może jako równorzędny z gazem ziemnym i może być 
dodawany do gazu ziemnego lub wykorzystywany w miejsce gazu ziemnego. 

52, P o z y s k i w a n i e m e t a n u z g a z ó w k o p a l n i a n y c h m e t o d ą a d s o r p c y j n ą 

Metan przedostający się do atmosfery w wyniku eksploatacji pokładów węgla stanowi 
15—20% całkowitej jego emisji, na którą poza tym składają się głównie gazy powstające 
na wysypiskach śmieci oraz w gospodarce hodowlano-rolnej [1]. Z uwagi na rozproszenie 
źródeł emisji biogazów, a przez to trudności w ich zagospodarowaniu, wzrasta zainteresowanie 
odzyskiwaniem i wzbogacaniem metanu z gazów kopalnianych. Do najbardziej efektywnych 
metod rozdziału gazów trudno skraplających się należy proces zmienno-ciśnieniowej adsorpcji 
(PSA). Jego zastosowanie do wzbogacania gazów kopalnianych o stężeniu metanu wyno-
szącym 30—50% daje możliwość uzyskania paliwa o wartości opałowej porównywalnej 
z gazem ziemnym. 

W Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1992—1995 prowadzono badania nad pozy-
skiwaniem metanu z gazów kopalnianych [1]. W dotychczasowych badaniach określano 
własności adsorpcyjne i strukturalne adsorbentów węglowych pod kątem ich przydatności 
do rozdziału metodą PSA mieszanin zawierających metan [1]. Z dotychczasowych badań 
wynika, że głównie węglowe sito molekularne oraz w mniejszym stopniu aktywat mogą 
być stosowane do rozdziału mieszanin metanowych. Przeprowadzono wstępne badania nad 
odzyskiwaniem metanu z mieszaniny o niskim jego stężeniu w warunkach przepływowych. 
Zaadsorbowany metan odzyskiwano w procesie desorpcji próżniowej. Stwierdzono, że przy 
zastosowaniu krajowych węgli aktywnych można osiągnąć blisko trzykrotne wzbogacenie 
produktu w ostatniej fazie desorpcji. W fazie laboratoryjnej opracowano sposób prowadzenia 
procesu PSA pozwalający na uzyskiwanie strumienia gazowego znacznie wzbogaconego 
w metan nawet przy niskiej jego zawartości w gazie zasilającym. Badania nad wzbogaceniem 
metanu w mieszaninie metanowo-powietrznej są obecnie w fazie badań eksperymentalnych 
1 laboratoryjnych. Jednak ich kontynuacja może pozwolić na oczyszczenie powietrza 
atmosferycznego z metanu i jego przemysłowe wykorzystanie. 
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Niezależnie od prowadzonych badań nad odzyskaniem metanu z mieszanin o niskiej 
koncentracji należy odmetanowanie prowadzić tak, aby uzyskać jak najwyższą koncentrację 
metanu ujmowanego w sieci rurociągów. W tym celu niezbędne jest odpowiednie sterowanie 
siecią odmetanowania, 

5.3. K i e r u n k i w y k o r z y s t a n i a m e t a n u 

Gaz kopalniany bez stabilizacji parametrów ilościowych i jakościowych nie może byc 
wykorzystany w sieci komunalnej. Pozostaje więc zwiększenie wykorzystania gazu kopal-
nianego w inny sposób — najkorzystniej w pobliżu jego ujęcia. Możliwości są następujące: 

— dalsze zwiększenie ilości spalanego gazu w kotłach energetycznych do produkcji 
ciepła. Ten sposób wykorzystania gazu, należy uznać za jedną z bardziej niekorzystnych 
form wykorzystania paliwa gazowego. Należy zauważyć, że wykorzystanie metanu w kotłach 
ma charakter sezonowy i zależy od warunków klimatycznych; 

— wykorzystanie gazu kopalnianego do produkcji energii elektrycznej i ciepła odpadowego 
za pomocą agregatów prądotwórczych napędzanych silnikiem gazowym. Silniki mogą 
produkować energię z gazu średniej i wysokiej jakości. Typowe mają moc od kilku kW 
do 3 MW. Zużycie jednostkowe metanu wynosi około 0,24 m /kWh. Silniki gazowe mają 
budowę modułową i są łatwo przenośne. Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą 
silników gazowych podnosi efektywność ekonomiczną wykorzystania gazu. Możliwości 
produkcji energii elektrycznej tym sposobem zależą głównie od posiadanych zasobów gazu, 
technicznych możliwości ujęcia i posiadanych środków na realizację inwestycji. Wytworzona 
energia elektryczna może być wykorzystana do zasilania stacji wentylatorów głównych, 
stacji odmetanowania i innych urządzeń pracujących w ruchu ciągłym. Uzyskane ciepło 
można przesłać do lokalnych odbiorców. Urządzenia do produkcji energii elektrycznej są 
rozwiązaniami bardzo kosztownymi — na poziomie 0,7 min USD/MW. 

6. Podsumowanie 

1. Głównym celem odmetanowania jest poprawa stanu bezpieczeństwa w wyrobiskach pod-
ziemnych, stworzenie możliwości uintensywnienia produkcji węgla. Tym zadaniom podporząd-
kowana musi być technologia odmetanowania. Ponieważ górnicze warunki ujęcia metanu zmie-
niają się stale w zależności od aktualnego stanu robót górniczych, zmienia się również skład 
gazu oraz jego ilość. Efektywność odmetanowania uzależniona jest od sposobu rozcięcia pola 
eksploatacyjnego, warunków przewietrzania i przepuszczalności pokładów węgla. Odmetanowanie 
w pokładach nienaruszonych eksploatacją, z uwagi na małą przepuszczalność, jest mało skuteczne. 

2. Pomimo że ujęty w procesie odmetanowania kopalń gaz stanowi pełnowartościowe 
paliwo nawet przy zawartości 30% CH4, jego utylizacja napotyka duże trudności. Jest to 
spowodowane sprzecznymi wymaganiami producenta gazu, jakim jest kopalnia i jego 
odbiorcy. Najmniejszy stopień wykorzystania metanu ma miejsce w kopalniach nie posia-
dających sieci rurociągów ze stałymi odbiorcami gazu. 

3. W kopalniach ujmujących duże ilości metanu najkorzystniejsze byłoby wykorzystanie 
gazu kopalnianego do produkcji energii elektrycznej i ciepła odpadowego za pomocą 
agregatów prądotwórczych napędzanych silnikiem gazowym. Silniki mogą produkować 
energię z gazu średniej i wysokiej jakości. 
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4. Aby można było wykorzystać gaz z odmetanowania musi byc on stabilizowany 
w celu utrzymania jego parametrów na niezmienionym poziomie lub też może być używany 
jako domieszka do innych paliw gazowycłi, lecz w ilościacłi takich, aby parametry gazu 
podstawowego zachować w granicach dopuszczonych normami. 

5. Badania nad wzbogaceniem metanu w mieszaninie metanowo-powietrznej są obecnie 
w fazie badań eksperymentalnych i laboratoryjnych. Jednak ich kontynuacja może przyczynić 
się do oczyszczenia powietrza atmosferycznego i przemysłowego wykorzystania metanu. 

Przekazano 16 grudnia J996 r. 
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Demethanization as the method of oyercoming hazards and 
obtaining fuel 

Abstract 
The proper identification and overcoming an existing metłiane łiazard is and has been 

necessary to ensure safety for tlie worker and to obtain a high concentration of exploitation. 
One of the most effective method of overcoming methane hazards is to introduce the 
demethanization of strata by means of drainage holes. It allows, when initial the demet-
hanization take place reducing the methane — bearing capacity in excavation for expIoitation 
and when current demethanization takes place reducing the amount of methane emitted to 
excavations exploited at present. Moreover, methane obtained from the strata may be used 
for economic purposes and if there are large amounts of obtained methane, it influences 
greatly economic effectiveness of that method. 
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Przewietrzanie wyrobisk górniczych w kopalniach rud miedzi 
stan aktualny i kierunki zmian 

Słowa kluczowe 
Górnictwo rud miedzi-aerologia górniczd-przewietrzanie wyrobisk eksploatacyjnych i ko-

rytarzowych 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono problematykę przewietrzania kopalń rud miedzi w KGHM 

Polska Miedz S.A. Scharakteryzowano strukturę i stan sieci wentylacyjnej oraz czynniki 
warunkujące proces przewietrzania w specyficznych warunkach przedmiotowych kopalii. 
Omówiono sposób regulacji rozpływu powietrza w kopalni oraz w wyrobiskach eksploata-
cyjnych i chodnikowych. Podano przewidywane kierunki zmian w procesie przewietrzania 
i zapewnienia właściwych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów 
powietrza kopalnianego. 

L Wstęp 

Istotny wpływ na rozwój górnictwa rud miedzi w monoklinie przedsudeckiej miał 
zastosowany system eksploatacji złoża oraz technologia wybierania i odstawy. Zaleganie 
złoża w postaci jednego pokładu na głębokości od około 600 do 1200 m i więcej determinuje 
siec wentylacyjną kopalń KGHM Polska Miedź S.A. 

Przy eksploatacji złoża są stosowane systemy charakteryzujące się dużą powierzchnią 
odsłoniętego górotworu. Wprowadzenie nowoczesnych metod urabiania i odstawy urobku, 
przez zastosowanie samojezdnych maszyn górniczych, wymagało wdrożenia do praktyki 
kopalnianej nowych sposobów rozprowadzania i regulacji ilości powietrza w wyrobiskach 
chodnikowych oraz eksploatacyjnych. Ponadto konieczność dostarczania do wyrobisk pod-
ziemnych znacznie większych ilości powietrza niż np: w kopalniach węgla kamiennego, 
spowodowała, że w wentylacji głównej zastosowano wentylatory o wydajności ponad 
250 m^/s i spiętrzeniu rzędu kiłkutysięcy Pa. 

Złożoność sieci wentylacyjnej oraz rozległość kopalń stwarza poważne trudności w pod-
stawowej regulacji rozpływu powietrza, jak również w zapewnieniu właściwych parametrów 
powietrza przewietrzającego wyrobiska chodnikowe i eksploatacyjne. 
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2. Struktura sieci wentylacyjnej 

Charakterystyczną cechą strukturalną kopalń rud miedzi jest występowanie jednego tylko 
pokładu na dużej głębokości i o stosunkowo niewielkim upadzie. Powstałe struktury sieci 
wentylacyjnej posiadają właściwości niedogodne dla właściwej gospodarki powietrzem 
kopalnianym. Nasilające się zagrożenia cieplne stwarzają dodatkowe utrudnienia w zapew-
nieniu odpowiednich parametrów fizykochemicznych powietrza w miejscach pracy załogi 
dołowej. Konieczność ograniczania strat wewnętrznych, jak również najkorzystniejszego 
rozprowadzenia powietrza do robót eksploatacyjnych, chodnikowych, komór funkcyjnych 
i innych miejsc, wymaga stosowania niekonwencjonalnych metod wymuszania i regulacji 
rozpływu. Istotnym czynnikiem warunkującym aktualny stan przewietrzania i regulacji 
rozpływu jest intensywność eksploatacji na znacznej powierzchni obszarów górniczych. 

Do poszczególnych kopalń zgrupowanych w KGHM Polska Miedź S.A. obecnie do-
starczany jest strumień świeżego powietrza w ilości około 1300 do 3000 m /s, przy 
wskaźniku ilości powietrza na wlocie do kopalni kształtującym się na poziomie od 0,05 
do 0,09 m /s na tonę dobowego wydobycia. Szczegółowe wydajności stosowanych stacji 
wentylatorów głównych przedstawia tabela 1. W kopalni Polkowice-Sieroszowice przy 
jednym z szybów wydechowych SW-3 zabudowana jest stacja trzech największych w Polsce 
wentylatorów głównych WPG-278/1,8. Aktualnie pracuje półtora zespołu o wydajności około 
1000 m /s. Otwory równoznaczne podsieci wentylacyjnych w kopalniach rud miedzi kształtują 2 
się na poziomie od 7,42 do 23,66 m . 

Tabela 1. Parametry pracy stacji wentylatorów głównych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. 
Tabłe l. Work parameters of main fan station in KGHM Polska Miedź S.A. 

Kopalnia Typ wentylatora Wydajność stacji Spiętrzenie Otwór równozn. 
Szyb wydechowy [m^/s] [Pa] [m'] 

O/ZG Lubin 
L-ni PRJ-1,66/220 407 3 950 7,72 
L-IV PRM ,66/220 486 4 440 8,68 
L-V WPK-3,9 612 4 755 10,57 

O/ZG Polkowice-
-Sieroszowice 

P-IV PRJ-1,4 418 4 455 7,47 
P-VI PRJ-1A 330 3 320 10,15 
P-V1I WPK-3,9 691 3 842 13,27 
SW-3 WPG-278/1,8 1 060 5 300 17,33 

O/ZG Rudna 
R-V WPK-53 I 4 i 4 5 010 23,56 

R-VIII WPK-53 l 066 4 660 18,60 
R-X WPK-5,3 1 242 3 905 23,66 

Specyficzną cechą stuktury wyrobisk górniczych kopalń rud miedzi jest bardzo rozbudowana 
sieć chodników przygotowawczych i rozcinkowych oraz wyrobisk eksploatacyjnych systemu 
komorowo-filarowego. Występujący układ wyrobisk w zasadniczym stopniu determinuje strukturę 
sieci wentylacyjnej oraz ilość i rozprowadzenie powietrza w kopalniach rud miedzi. 
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Istnienie dużej liczby wyrobisk górniczych nie ułatwia przewietrzania, a prowadzenie 
eksploatacji do granic jest dodatkowym utrudnieniem i przyczyną znacznych ucieczek 
powietrza przez zroby. Opór tych wyrobisk jest mały, lecz strumień powietrza rozdziela 
się na dużą liczbę wyrobisk zarówno na drogach świeżego powietrza, jak również w polach 
eksploatacyjnych. 

O/ZG Lubin — obszar górniczy kopalni Lubin udostępniony jest siedmioma szybami, 
przy czym szyby L-VI i L-VII mają średnicę 7,5 m, natomiast pozostałe 6 m. Kopalnia 
nie posiada połączeń wentylacyjnych z sąsiednimi kopalniami. Przy szybach wydechowych 
zabudowane są trójwentylatorowe stacje z wentylatorami, których typy przedstawiono 
w tabeli 1. Średni wskaźnik ilości powietrza na wlocie do kopalni ze względu na tonę 

o 
dobowego wydobycia wynosi 0,058 m /s . 

O/ZG Polkowice-Sie roszo wice — rejon Polkowice udostępniony jest siedmioma szybami 
o średnicy 6 i 7,5 m. Szyb P-VII ma średnicę 7,5 m i pełni funkcję szybu wydechowego, 
przy którym zainstalowana jest stacja czterowentylatorowa. Przy pozostałych szybach wy-
dechowych zabudowane są trójwentylatorowe stacje głównego przewietrzania. Średni wskaźnik o 
ilości powietrza kształtuje się na poziomie około 0,053 m /s na tonę dobowego wydobycia. 
Rejon Sieroszowice — aktualnie udostępniony jest czterema szybami, przy czym dwa szyby 
rejonu SG uzyskały wentylacyjne połączenie z rejonem szybów SW-1 oraz SW-3 pod 
koniec 1996 r. W rejonie SG szyb SG-1 pełni funkcję szybu wdechowego, natomiast na 
podszybiu szybu SG-2 zabudowany jest wentylator pomocniczy typu WOO-200. Średni o 
wskaźnik ilości powietrza na wlocie do rejonu Sieroszowice wynosi 0,065 m /s na tonę 
dobowego wydobycia. 

O/ZG Rudna — udostępniona jest 10 szybami, z których 7 to szyby wdechowe, a 3 pełnią 
funkcję szybów wydechowych. Przy szybach wydechowych znajdują się trójwentylatorowe stacje 
z wentylatorami typu WPK-3,9 i WPK-5,3. Wszystkie szyby mają średnicę 7,5 m. Kopalnia 
posiada połączenie wentylacyjne z rejonem Sieroszowice kopalni Polkowice-Sieroszowice wy-
robiskami na poziomie 1000 m. Średni wskaźnik ilości powietrza wynosi 0,085 m /s. Występujące 
zagrożenie cieplne powoduje, że około 40% oddziałów, z których pochodzi ponad 30% łącznego 
wydobycia kopalni, pracuje w skróconym czasie pracy. 

Na rysunku 1 przedstawiony jest uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania kopalń 
zgrupowanych w KGHM Polska Miedź S.A. Normalną pracą wentylatorów zainstalowanych 
przy szybach wydechowych jest praca ssąca. Z uwagi na duże spiętrzenie i wydatki 
powietrza moce silników napędzających poszczególne wentylatory wynoszą od 800 do 
3150 kW. Jednopokładowy charakter złoża rudy miedzi o małym upadzie zalegającym na 
dużej głębokości powoduje, że w szybach wdechowych i wydechowych występują znaczne 
spadki naporu rzędu 70% spiętrzeń wentylatorów głównego przewietrzania. 

Dla uzyskania pożądanych proporcji w rozdziale powietrza między poszczególnymi 
rejonami kopalni i w samych rejonach stosuje się regulację wielopoziomową. Pierwszym 
poziomem regulacji jest regulacja za pomocą zasuw w kanałach wentylacyjnych lub za 
pomocą wentylatorów w stacjach wentylatorowych. Następnym poziomem regulacji rozpływu 
jest stosowanie wentylatorów pomocniczych w grupowych prądach świeżego powietrza. Do 
tego celu wykorzystywane są wentylatory typu WOR lub baterie WLE zabudowane w tamie. 
Poziom trzeci regulacji stanowią tamy regulacyjne lub wentylatory swobodne, a także 
zabudowane w tamie wentylatory lutniowe. Ostatnim poziomem regulacji jest regulacja 
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Rys. 1. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania kopalń rud miedzi 
Fig. I. Simplified spatial diagram of copper ore mine ventilation 

w prądach wewnątrzrejonowych, którą tworzą wentylatory PWS lub WLE oraz przegrody 
regulacyjne płócienne, taśmowe. Zadaniem tego poziomu regulacji jest uzyskanie odpo-
wiedniego rozpływu powietrza między poszczególnymi przodkami oraz zmniejszenie ucieczek 
powietrza do miejsc, w których nie zachodzi potrzeba przewietrzania. 

Poważnym utrudnieniem w warunkach kopalń rud miedzi jest efektywne stosowanie 
czwartego poziomu regulacji w prądach wewnątrzrejonowych, a w szczególności w wyro-
biskach eksploatacyjnych systemu komorowo-filarowego z szerokim otwarciem frontu przy 
łagodnym ugięciu stropu na pozostawionych resztkowych filarach technologicznych. 

3. Przewietrzanie wyrobisk eksploatacyjnych 

Układ i struktura wyrobisk eksploatacyjnych wymagających przewietrzania determinowana 
jest stosowaną odmianą systemu komorowo-filarowego. Troska o bezpieczeństwo pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem maksymalnego ograniczenia zagrożenia tąpaniami powoduje, że 
w kopalniach rud miedzi na coraz większą skalę wprowadza się systemy eksploatacji z ugięciem 
stropu na pozostawionych resztkowych filarach technologicznych. Systemy te są najbardziej 
odpowiednie przy eksploatacji złoża o małej i średniej miąższości. Stosowanie systemów, w któ-
rych długość frontu wynosi od 500 do 700 m i otwarciu do 11 pasów stwarza niekorzystne 
warunki do właściwego przewietrzania miejsc wykonywania robót górniczych. 

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt prowadzenia robót na różnych pasach. Przy eksploatacji 
obszarów złoża o dużej miąższości (powyżej 7,0 m) oraz w filarach ochronnych miast stosowane 
są systemy, w których likwidację przestrzeni wybranej wykonuje się przy wykorzystaniu podsadzki 
hydraulicznej. Obecnie około 10—15% wydobycia pochodzi z oddziałów stosujących ten sposób 
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likwidacji przestrzeni wybranej. Z punktu widzenia problematyki przewietrzania ten system 
eksploatacji jest korzystnym obserwuje się bowiem w obrębie tych oddziałów sprzyjające para-
metry powietrza kopalnianego. Natomiast poważnym problemem jest przewietrzanie systemów 
eksploatacji o szerokim otwarciu frontu, zwłaszcza że mamy do dyspozycji ograniczone ilości 
powietrza. Na rysunku 2 przedstawiono, dla przykładu, układ wyrobisk eksploatacyjnych oraz 
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CD CD CD a o ' CD D CD c: a cĴ ĉ  CD CD CD fZD CD CD CD CD a a CVCD C3 a CD CD CD gj o CDCDCDOCDCDCtaCD 
Ito ̂  r-̂  r-> f—I 

CD C3 D a a o CD D CD CD .CD CD CD CD O tSs^ CD CD O CD C 
CD • a cfH^ 

ŁoZ] CHeI El 

/ 

/ 

fcCD CD C3 o a C3 OCD lo a C3 CD a CD a a CZ9 CD 

D a o a cycD a CD o CD iraiqoZotażazcDZcDia> 
C D C D a C D C D C D 

•• ••• 

ir 
n 3 0 . r 3 

- j j 

(S 

5: 

/ 

OJJO 

DQ' 
Dcn^ 

/ 

/ 

71 

/ 
/ / 

/ 

• 

a a a c c ^ o - r f t s : 
D'Ó OO ao 00 Cli 5D 

• t ^ r - n ^ V , t ' . J 5 

TlJ C 

/ 

ł I 1 • 1 

/ i 
} A f u 
r^'—'l [ 

I 

C O Wentylator wolnostrumieniowy typu P W S 

Świeży prąd powietrza 

Zużyty prąd powietrza 

Rys. 2. Regulacja rozpływu powietrza w oddziale wydobywczym kopalni Polkowice-Sieroszowice 
Fig. 2. Regulation of air propagation in Polkowice-Sieroszowice minc mining district 
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regulację rozpływu powietrza w oddziale wydobywczym kopalni Polkowice-Sieroszowice. Pod-
stawowym kryterium doboru ilości powietrza do przewietrzania oddziałów eksploatacyjnych jest 
wielkość wydobycia. Średnio w kopalniach KGHM Polska Miedź SA. na wlotach do oddziałów 
eksploatacyjnych przyjmuje się wielkość wskaźnika ilości powietrza na poziomie około 0,03 m /s 
na tonę dobowego wydobycia. Tak więc do poszczególnych oddziałów doprowadzany jest 

o 
strumień objętości powietrza w ilości średnio około 90 m /s. Rozwój eksploatacji w górotworze, 
którego temperatura pierwotna ma wartość 40 do 45°C będzie poważnym problemem w zapew-
nieniu właściwych warunków pracy, a zwłaszcza warunków klimatycznych (Strumiński i in. 1994). 

Duże powierzchnie odsłoniętego niewychłodzonego górotworu (rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy metrów kwadratowych) stanowić będą zasadnicze źródło ciepła podgrzewające 
powietrze przepływające w wyrobiskach pola eksploatacyjnego. Stosowanie na frontach 
eksploatacyjnych typowych dodatnich regulatorów rozpływu powietrza praktycznie nie jest 
możliwe ze względu na odkształcenia górotworu i wykonywanie robót strzałowych. 

Obecnie regulację rozpływu powietrza na froncie prowadzi się przez wykonywanie tam 
elastycznych (np: taśmy przenośnikowe) oraz podsypywanie określonych pasów lub komór 
urobkiem. Szerokie zastosowanie przy regulacji rozpływu powietrza znalazły wentylatory swo-
bodne typu PWS i WOO. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów górniczych, w kopalniach 
rud miedzi zasady stosowania przedmiotowycli wentylatorów ujęte były w „Wytycznych stoso-
wania wentylatorów swobodnych w wyrobiskach kopalń LGOM", opracowanych w 1984 r. pod 
kierunkiem prof. A. Frycza. Obecnie kopalnie rud miedzi posiadają zezwolenie władz górniczych 
na przewietrzanie komór eksploatacyjnych o długości do 30 m przy wykorzystaniu wentylatorów 
swobodnych. Zastosowanie wentylatorów swobodnych do przewietrzania komór eksploatacyjnych 
poważnie usprawniło organizację procesu ich przewietrzania, gdyż nie zachodzi konieczność 
instalowania lutniociągów. Pożądane rezultaty w uintensywnieniu przepływu powietrza w pasach 
przycaliznowych osiąga się przez zastosowanie wentylatorów wolnostrumieniowych typu WOO. 
Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliły na opracowanie metody doboru typu wentylatora 
i jego efektywnej lokalizacji dla uintensywnienia przewietrzania w pasach przycaliznowych. 
Opracowany system programów komputerowych AutoFront umożliwia przeanalizowanie, jak 
wpływa rodzaj i miejsce usytuowania regulatorów na intensywność przepływu powietrza przez 
poszczególne partie frontu eksploatacyjnego (Rosiek i in. 1997). Wykonane badania wykazały, 
że najlepsze efekty regulacji rozpływu powietrza uzyskuje się stosując łącznie wentylatory 
swobodne i tamy wykonane np. z urobku. 

Uwzględniając potrzebę ograniczenia zagrożenia tąpaniami wprowadza się systemy 
eksploatacji z komorami o długości do 50 m. Zastosowanie powyższego systemu będzie 
dodatkowym poważnym utrudnieniem w przewietrzaniu komór eksploatacyjnych. Duża ilość 
komór eksploatacyjnych będzie uniemożliwiała zastosowanie tradycyjnej wentylacji lutniowej. 
Przy tym systemie eksploatacji długość ślepych wyrobisk osiągnie wielkość nawet 60 m. 

Zastosowanie wentylatorów wolnostrumieniowych o konstrukcji zapewniającej długość 
strumienia swobodnego rzędu 50—60 m może przynieść pożądane rezultaty. Istotnym 
problemem w zapewnieniu właściwych warunków pracy, szczególnie warunków klimatycz-
nych, będzie przyjęcie takiego systemu klimatyzowania frontów eksploatacyjnych, który 
zagwarantuje opłacalność wybierania rudy miedzi zalegającej na głębokości poniżej 1100 m. 
Duże powierzchnie świeżo odsłoniętego górotworu o temperaturze około 45°C w zasadniczy 
sposób determinować będą parametry powietrza kopalnianego. 
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4. Przewietrzanie wyrobisk chodnikowych 

Obecnie około 30% rudy pochodzi z robót rozcinkowycli i przygotowującycłi złoże do 
eksploatacji. Ze względu na stosowanie samojezdnych maszyn górniczych wyrobiska okon-
turowujące złoże prowadzone są w układzie wielonitkowym. Doprowadzenie świeżego 
powietrza w rejon przodków chodnikowych realizowane jest wyrobiskiem pojedynczym, 
przy czym dąży się do eliminacji ruchu maszyn spalinowych z prądu s'wieżego powietrza. 
Typowe układy i sposób przewietrzania wielonitkowych wyrobisk chodnikowych przedsta-
wiono na rysunku 3. Przecinki łączące wyrobiska wykonuje się co 50-—70 m, które są 
sukcesywnie tamowane. Wielonitkowe wyrobiska korytarzowe, w zależności od rejonu ich 
prowadzenia, przewietrzane są strumieniem objętości powietrza w ilości od 20 do 100 m /s. 
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Rys. 3. Przewietrzanie przodków wielonitkowych wyrobisk chodnikowych 
Fig, 3. Yentiiation of multithread faces of gallery excavations 
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Tamowanie dwóch-trzech ostatnich przecinek przed czołem przodków wykonywane jest 
z wykorzystaniem tam elastycznych, na przykład z taśm przenośnikowych. Pozostałe 
w przecinkach tamy na całej długości wyrobiska chodnikowego budowane są z zastosowaniem 
materiałów budowlanych, takich jak cegła, betonity, suporeks. Utrzymanie szczelności tych 
tam jest poważnym utrudnieniem z uwagi na prowadzone roboty strzałowe z użyciem 
znacznej ilości materiału wybuchowego. 

Przewietrzanie przodków odbywa się przy zastosowaniu wentylacji odrębnej tłoczącej. 
Do tego celu wykorzystuje się wentylatory lutniowe produkcji polskiej i niemieckiej. 
Powszechne zastosowanie znalazły wentylatory typu WLE. Lutniociąg zbudowany jest 
z 1—3 odcinków lutni parcianych o średnicy 600 do 1000 mm. Przodki wyrobisk ślepych 
przewietrzane są strumieniem objętości powietrza kształtującym się na poziomie 10 do 
20 m'/s. Generalną zasadą jest, żeby minimalna prędkość powietrza w wyrobisku, w którym 
odbywa się ruch mazsyn o napędzie spalinowym była większa od 0,3 m/s. 

Poważnym problemem przy drążeniu wyrobisk chodnikowych, zwłaszcza w kopalni 
Rudna na głębokości poniżej 1100 m, jest utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza. 
Dla zapewnienia właściwych warunków klimatycznych w wyrobiskach tych zastosowano 
przodkowe maszyny khmatyzacyjne typu LKM-290 i DV-290. 

W kopalniach rud miedzi wykonuje się wyrobiska chodnikowe o przekroju poprzecznym od 2 
16 do 20, a niekiedy i 24 m . W przodkach ślepych wyrobisk korytarzowych decydujący wpływ 
na warunki termiczne mają parametry i stan istniejącej wentylacji lutniowej oraz jakość powietrza 
w prądzie opływowym. Długości dróg doprowadzających świeże powietrze do rejonu robót 
chodnikowych wynoszą od około 1500 m do ponad 7000 m. Temperatura powietrza w przodkach 
ma wartość wynoszącą około 25 do 33°C, a wilgotność względna kształtuje się na poziomie 
około 95%. W przypadku pracy w przodku ładowarki typu ŁK-2, temperatura powietrza wzrasta 
o 4 do 5°C (Więckowski i in. 1996). Przy wyznaczaniu ilości powietrza niezbędnej do prze-
wietrzania wyrobisk chodnikowych korzysta się ze wskaźnika ilości powietrza, który w warunkach o 
kopalń rud miedzi przyjmuje wartość od 0,08 do 0,17 m /s na tonę dobowego wydobycia. 
Przyjęcie określonej wartości wskaźnika uzależnione jest od głębokości prowadzenia poszcze-
gólnych wielonitkowych wyrobisk korytarzowych. •1 

Wartość wskaźnika wynoszącą 0,17 m /s przyjmuje się do wyznaczenia potrzebnych ilości 
powietrza przy przewietrzaniu drążonych wyrobisk chodnikowych na głębokościach poniżej 
1050 m, przy czym przodki przewietrzane są wentylacją odrębną z zastosowaniem wentylatorów 
lutniowych o wydajności 600 i więcej metrów sześciennych na minutę. Podstawowym zagad-
nieniem w przewietrzaniu robót korytarzowych jest dostarczenie w rejon ostatniej przecinki jak 
największej ilości świeżego powietrza. Szczelność tam zabudowanych w przecinkach pomiędzy 
wyrobiskami ma tutaj zasadnicze znaczenie. Ze względów technologicznych w tamach tych 
wykonane są przejścia lub przejazdy dla maszyn samojezdnych. Przeprowadzone badania wy-
kazały, że straty powietrza w przedmiotowych wyrobiskach wynoszą około 5% na każde 1000 m 
wyrobiska prowadzonego w wiązce dwu lub trzech chodników. 

5. Kierunki zmian w procesie przewietrzania 

Trzydziestopięcioletni okres eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie legnicko-głogowskim 
spowodował znaczne zmniejszenie się zasobów rudy na głębokości do 1000 m. Dalszy 
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rozwój eksploatacji będzie się odbywać głównie na większych głębokościach. Charakter 
zalegania złoża oraz jego ukształtowanie powodują, że dotychczas wybudowane szyby mogą 
nie całkiem spełniać aktualne, dostosowane do obecnych potrzeb funkcje wentylacyjne. 
Niekorzystnym czynnikiem w tym zakresie jest rozległość obszarów górniczych, zaleganie 
złoża w postaci jednego pokładu oraz warunki geotermiczne. Utrzymanie wydobycia na 
określonym poziomie wymaga udostępniania złoża na większych głębokościach i znacznych 
odległościach od szybów wdechowych. Dotychczas stosowane rozwiązania techniczne, 
a zwłaszcza systemy przewietrzania, właściwe są dla wyrobisk prowadzonych w średnio 
trudnych warunkach geotermicznych. Tak więc uintensywnianie przewietrzania będzie po-
ważnie ograniczone przez wydajności głównych stacji wentylatorowych i wentylacyjnej 
przepustowości szybów. Przy prowadzeniu robót górniczych na głębokości poniżej 1100 m 
zastosowanie techniki khmatyzacyjnej będzie nieodzowne. Uwzględniając uwarunkowania 
górniczo-technologiczne oraz dotychczasowe doświadczenia w przewietrzaniu kopalń rud 
miedzi, zmiany w procesie przewietrzania powinny wynikać z rozwiązania następujących 
zagadnień związanych z: 

— określeniem minimalnych ilości powietrza do przewietrzania wyrobisk górniczych 
przy stosowaniu urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze sposobem postępowania przy ocenie 
i normowaniu czasu pracy w wyrobiskach o trudnych warunkach klimatycznych, 

— opracowaniem optymalnego sposobu rozprowadzenia ochłodzonego powietrza oraz 
odprowadzenia ciepła, szczególnie w oddziałach wydobywczych z szerokim otwarciem 
frontu i uintensywnieniem przewietrzania w pasie przy calizno wym, 

— opracowaniem i wyborem systemu klimatyzacji dla rejonów robót górniczych pro-
wadzonych w górotworze o niekorzystnych parametrach termicznych, 

— dostosowaniem modelu i struktury sieci wentylacyjnej kopalń rud miedzi do wpro-
wadzenia wybranych systemów klimatyzacji wraz z doskonaleniem sposobów ograniczania 
strat powietrza, zwłaszcza przy prowadzeniu eksploatacji do granic. 

Istotnym czynnikiem warunkującym przyjęcie określonego systemu przewietrzania i kli-
matyzownia wyrobisk eksploatacyjnych oraz chodnikowych będzie czynnik ekonomiczny 
w zakresie spełnienia kryteriów opłacalności prowadzenia wydobycia na głębokościach 
poniżej 1100 i więcej metrów. Uwzględniając konieczność poszukiwania rozwiązań tech-
nicznych obniżających koszty przewietrzania, jak również wymagania ochrony środowiska, 
rozważa się możliwość zastosowania podziemnych stacji wentylatorów głównego przewie-
trzania. 

Aktualnie prowadzi się prace studialne nad budową stacji trójwentylatorowej przy 
szybie SG-2 kopalni Polkowice-Sieroszowice z zastosowaniem nowoczesnych wentylatorów 

O 
osiowych produkcji niemieckiej o wydajności około 200 m /s i spiętrzeniu rzędu 4000 Pa. 
Podobne rozważania dotyczą również kopalni Lubin, w której planuje się zastosowanie 
podziemnej stacji wentylatorowej przy szybie L-VI lub L-VII celem uintensywnienia 
przewietrzania w rejonie wschodnim kopalni oraz obecnie udostępnianego obszaru Małomice. 
Stosowanie w szerszym zakresie systemów z szerokim otwarciem frontu i likwidacją 
wybranej przestrzeni przez ugięcie stropu oraz zastosowaniem komór eksploatacyjnch 
o długości do 50 m wymaga wprowadzenia nowych wentylatorów wolnostrumieniowych, 
których strumień swobodny osiągać będzie długość do 60 m. Wprowadzanie w górnictwie 
miedzi nowych rozwiązań w technice wentylacyjnej związane jest również z uzyskaniem 
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zezwolenia władz górniczych na odstępstwa od niektórych wymagań zawartych w obecnie 
obowiązujących przepisach górniczych. Wzorując się na nowoczesnym górnictwie światowym 
za celowe uważa się wdrażanie do praktyki kopalń rud miedzi systemów monitorowania 
procesu przewietrzania i kontroli parametrów powietrza kopalnianego na poszczególnych 
poziomach regulacji jego rozpływu. Zastosowana technologia wybierania i odstawy powoduje, 
że problem zapewnienia odpowiednich warunków pracy na dole kopalni nie ma odzwier-
ciedlenia w polskim górnictwie podziemnym. Złożoność zagadnienia i techniczne trudności 
wynikają z lokalizacji stanowisk pracy na samojezdnych maszynach górniczych poruszających 
się na znacznych odległościach przy zmieniających się warunkach wentylacyjnych oraz 
klimatycznych. 

6. Podsumowanie 

Proces przewietrzania kopalń rud miedzi, podobnie jak cały przemysł miedziowy, 
podlega systematycznej modernizacji i unowocześnieniu. Wprowadzenie do powszechnej 
praktyki na przykład wentylatorów wolnostrumieniowych znacznie usprawniło proces 
regulacji rozpływu powietrza w istniejących sieciach wentylacyjnych. Dalszą poprawę 
przewietrzania winno uzyskać się doskonaleniem struktur sieci wentylacyjnej, przepro-
wadzając daleko idące uproszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji bardzo 
słabych prądów powietrznych. Należy podkreślić, że sieci wentylacyjne wszyskich kopalń 
głębinowych, a w szczególności kopalń głębokich i gorących, do których można zaliczyć 
kopalnie KGHM Polska Miedź S.A., powinny być możliwie proste, a ich struktury 
zapewniać taką intensywność przewietrzania wszystkich czynnch wyrobisk, aby praca 
górnicza była bezpieczna. 

Dzięki uproszczonym sieciom wentylacyjnym istnieje możliwość łatwiejszego panowania 
nad przewietrzaniem zarówno w czasie normalnego ich funkcjonowania, jak również 
w stanach awaryjnych. Przeprowadzone badania wykazały, że kopalnie Lubin oraz Polko-
wice-Sieroszowice można zaliczyć do kopalń o sieciach wentylacyjnych bardzo złożonych, 
kopalnię Rudna natomiast do kopalń o złożonych sieciach wentylacyjnych (Madeja, Strumiński 
1996). 

Konieczność stosowania w kopalniach rejonu legnicko-głogowskiego technik i metod 
klimatyzacyjnych wymaga nowego spojrzenia na sieć wentylacyjną i efektywny w niej 
rozpływ powietrza. Złożoność problemu potęgowana jest stosowaną technologią wydobycia 
rud miedzi, co w warunkach gospodarki rynkowej wymaga wdrożenia określonych systemów 
wentylacyjnych zapewniających właściwą efektywność ekonomiczną działalności górniczej. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Yentilation of the mining excavations in copper mines — current 
state and conditions of changes 

Abstract 
Problems of copper mines in KGHM Polska Miedź S.A. ventilation were presented in 

the paper. Structure and state of tłie ventilation system and factors determining ventilation 
process in specific conditions of these mines was characterized. Methods of regulation of 
air propagation in tlie minc and in the mining and gallery excavations were discussed. 
Expectations about futurę changes in the yentilation process and about ensuring proper 
working conditions particularly mine air properties were given. 
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Aktywne i pasywne metody zwalczania pożarów 

Słowa kluczowe 
Zwalczcinie pożarów podziemnych-gaszenie-profilaktyka 

Streszczenie 
Przedstawiono charakterystykę pożarów egzogenicznych i endogenicznych. Omówiono 

aktywne i pasywne metody zwalczania pożarów podziemnych z uwzględnieniem sposobów 
gaszenia i prewencji. Zwrócono uwagę na potrzebę wczesnego wykrywania ognisk pożarowych 
oraz podano informację o sposobach ich wykrywania. Omówiono także kryteria bezpiecznego 
otwierania pól pożarowych. 

1. Wstęp 

Pożary podziemne są zaliczane do największych zagrożeń górniczych, gdyż wielokrotnie 
były powodem tragicznych katastrof górniczych [2, 5]. Przez pożar podziemny, zgodnie 
z przepisami górniczymi [3], rozumie się wystąpienie w wyrobisku podziemnym otwartego 
ognia, tj. żarzącej lub palącej się płomieniem otwartym substancji, jak również utrzymywanie 
się w powietrzu kopalnianym dymów lub utrzymywanie się w przepływowym prądzie 
powietrza stężenia tlenku węgla powyżej 0,0026%. 

Pojawienie się w powietrzu kopalnianym dymów lub tlenku węgla powyżej 0,0026% 
w wyniku stosowania dopuszczalnych procesów technologicznych (np. robót strzelniczych, 
prac spawalniczych, maszyn górniczych z napędem spalinowym lub wydzielanie się tlenku 
węgla w procesie urabiania) nie uważa się za pożar podziemny. 

Głównym niebezpieczeństwem pożaru podziemnego jest szybkie rozprzestrzenianie się 
gazów i dymów w wyrobiskach kopalnianych. Gazy te zazwyczaj nie ulegają dostatecznemu 
rozrzedzeniu, jak w warunkach powierzchniowych na otwartej przestrzeni, dlatego też mogą 
zaskoczyć załogę i spowodować jej zatrucie lub uduszenie, nawet w dużej odległości od 
ogniska pożaru. 

Warunkiem koniecznym powstania jakiegokolwiek pożaru jest jednoczesne wystąpienie 
trzech czynników, tj.: materiału palnego, źródła wysokiej temperatury działającej przez 
dostatecznie długi okres oraz odpowiedniego stężenia tlenu w miejscu formowania się 
ogniska pożaru. 

Materiałami palnymi w kopalniach są m.in.: węgiel, łupki palne, niektóre rudy siarczkowe 
(np. piryt, chalkopiryt, markazyt), drewno, a zwłaszcza obudowa drewniana, drewniane 
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lamy wentylacyjne i izolacyjne, gumowe taśmy transporterowe, kable elektryczne, lutniociągi 
z niektórych tworzyw sztucznych, smary, oleje, odpadki wełniane i bawełniane nasycone 
olejem służące do czyszczenia maszyn, gaz kopalniany itp. Zapalenie^ materiału palnego 
może nastąpić w wyniku działania zewnętrznego źródła ciepła o dostatecznie wysokiej 
temperaturze i dostatecznie długim okresie działania lub wskutek egzotermicznych przemian 
fizykochemicznych (z wydzieleniem ciepła) doprowadzających do samozapalenia materiału 
palnego, a zwłaszcza węgla lub rud siarczkowych. 

W górnictwie podziemnym wyróżnia się dwa rodzaje pożarów: 
— egzogeniczne, tzn. pożary, które powstały z przyczyn zewnętrznych, 
— endogeniczne, tzn. pożary, które powstały z przyczyn wewnętrznych, tj. wskutek 

samozapalenia węgla lub rudy. 
Pożary podziemne dzieli się także na pożary otwarte, tj. pożary z otwartym płomieniem 

i pożary ukryte, tj. bez otwartego płomienia. Pożary ukryte powstają wyłącznie wskutek 
samozapalenia się węgla lub rudy. 

W powietrzu kopalnianym podczas pożarów ukrytych występują tylko gazy pożarowe, podczas 
pożarów otwartych natomiast występują również płomienie lub żarzenie się materiału palnego. 

Wszystkie pożary egzogeniczne należą do pożarów otwartych. Ze względu na przyczyny 
powstawania dzieli się je zazwyczaj na pożary: wywołane otwartym płomieniem, wadliwyir 
działaniem urządzeń elektrycznych lub mechanicznych, wybuchami gazów lub pyłu ora2 
wadliwym prowadzeniem robót strzelniczych. 

Pożary egzogeniczne mogą powstawać w każdej kopalni i w zasadzie w każdym jej 
miejscu. Zazwyczaj pojawiają się niespodziewanie, bez dłużej trwających oznak ostrzegaw-
czych. Pożary te rozwijają się gwałtowanie z wydzielaniem dużych ilości dymów, powodując 
wypalanie się obudowy wyrobisk górniczych, co jest przyczyną powstawania zawałów 
utrudniających dostęp do ogniska pożaru. Niespodziewane powstanie pożaru egzogenicznego 
oraz gwałtowny jego rozwój może zaskoczyć załogę dołową. Liczba wypadków z ludźmi 
w czasie pożarów egzogenicznych jest na ogół większa niż w czasie pożarów endogenicznych. 

Pożary endogeniczne należą do najczęstszych pożarów w kopalniach węgla kamiennego, 
co wiąże się z łatwą palnością węgla oraz z jego dużą skłonnością do samozapalenia. 
Powstają również w innych kopalniach, eksploatujących złoża kopalin palnych, a ' także 
w kopalniach eksploatujących złoża niepalne, jeśli w nieodpowiednich miejscach zostały 
zgromadzone materiały skłonne do samozapalenia. 

Proces samozagrzewania i samozapalenia węgla występuje wówczas, gdy jednocześnie mamy: 
— rozdrobniony węgiel skłonny do niskotemperaturowego utleniania, 
— dopływ powietrza do nagromadzonego węgla, 
— akumulację ciepła wydzielającego się w czasie reakcji utleniania węgla. 
Pierwszy z wymienionych czynników jest związany z właściwościami substancji węglowej, 

dwa pozostałe zależą od warunków górniczo-geologicznych, a zwłaszcza stosowanego 
systemu eksploatacji, sposobu przewietrzania kopalni oraz frontu eksploatacyjnego itp. 

Pożary endogeniczne charakteryzują się zazwyczaj spokojnym przebiegiem, przy czym 
na ogół wcześnie pojawiają się oznaki zewnętrzne takich pożarów, które umożliwiają 
wczesne ich wykrycie i podjęcie odpowiednich środków prewencyjnych. Są natomiast, 
wskutek niedostępności ogniska (np. pożary w zrobach itp.), zazwyczaj trudniejsze do 
ugaszenia niż pożary egzogeniczne. 
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2, Charakterystyka aktywnych i pasywnych metod gaszenia pożarów podziemnych 

Powodzenie w zwalczaniu pożarów zależy przede wszystkim od tego, w jakim stadium 
rozwoju pożaru przystępuje się do gaszenia ognia. We wczesnych stadiach rozwoju pożarów 
podziemnych najskuteczniejsze zazwyczaj jest ich aktywne gaszenie. Doświadczenia wykazują, 
że aktywna walka z pożarami podziemnymi jest skuteczna, gdy szybkość gaszenia ognia 
jest większa od szybkości rozwoju pożaru. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, pożar 
powinno się izolować za pomocą tam pożarowych. 

Do sposobów aktywnego gaszenia pożarów należą: gaszenie ognisk pożarowych wodą, 
różnymi środkami gaśniczymi i pianotwórczymi, sypkimi środkami niepalnymi, wybieranie 
palącego się węgla, zastosowanie podsadzki hydraulicznej, zawiesiny iłowej oraz gazów 
obojętnych. 

Wymienione sposoby gaszenia pożarów podziemnych są ogólnie znane i dość często 
omawiane w specjalistycznej literaturze [1, 4, 9]. W niniejszym wykładzie pragnę jedynie 
zwrócić uwagę na podstawową rolę wody przy gaszeniu pożarów podziemnych [9^. 

Woda, jak wiadomo, jest jednym z najpowszechniej stosowanych środków gaśniczych. 
Dzięki istnieniu specjalnych rurociągów wodnych jest ogólnie dostępna we wszystkich 
kopalniach głębinowych. Wartość wody jako środka gaśniczego polega na intensywnym 
ochładzaniu palącego się materiału. Nie ma drugiego środka gaśniczego, który miałby lak 
dużą jak woda właściwą pojemność cieplną i ciepło parowania, a tym samym obniżał 
w takim stopniu temperaturę palącego się ciała jak woda. Ma to duże znaczenie przy 
zwalczaniu pożarów podziemnych, gdzie szybkie obniżenie temperatuiy jest jednym z naj-
istotniejszych czynników decydujących o powodzeniu aktywnego gaszenia pożarów. Wy-
starczy obniżyć temperaturę palącego się drewna do 250°C, innych materiałów do 400— 
—500°C, by przerwać palenie się płomieniem i przez to uniemożliwić szybkie rozprze-
strzenianie się pożaru. W wyniku odparowania 1 dm' (1 1) wody powstaje 1700 dm* pary 
wodnej. Gaśnicze działanie pary polega na ograniczeniu dostępu powietrza (tlenu) do ognia 
oraz wypieraniu tlenu z otoczenia ognia. Wystarczy, gdy w atmosferze otaczającej pożar 
znajduje się 30% pary wodnej, by ustało palenie się płomieniem. Ponadto para mieszając 
się z gazami pożarowymi rozcieńcza je, co w dużym stopniu osłabia możliwość ich wybuchu 
lub zapalenia. 

Do gaszenia pożarów na dole kopalni nie wolno stosować wody: gdy nie ma zapewnionego 
należytego odprowadzania pary wodnej, pod niezabudowanymi przestrzeniami oraz do 
zrobów bez znajomości lokalizacji ogniska pożaru. Nie wolno ponadto gasić wodą palących 
się urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem ani palących się substancji 
lżejszych od wody, jak np.: oleje, benzyna, nafta itp. 

Gaszenie pożaru podziemnego sposobem aktywnym nie zawsze kończy się powodzeniem. 
W takich sytuacjach zaognioną część kopalni izoluje się od czynnych wyrobisk górniczych 
lamami pożarowymi, tzn. przechodzi się do gaszenia pożaru sposobem pasywnym. Powstaje 
otamowane pole pożarowe, które w niesprzyjających okolicznościach może obejmować dużą 
część kopalni [5, 6, 9 . 

Otamowanie zaognionej części kopalni tamami pożarowymi ma na celu odcięcie lub 
co najmniej duże ograniczenie dopływu powietrza do ognia, tak że wskutek braku tlenu 
pożar zostaje ugaszony. 
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Tamowanie pola pożarowego, jako metoda zwalczania pożarów podziemnych, nie zawsze 
prowadzi do ugaszenia pożaru i wymaga na ogół długiego czasu do jego likwidacji. Dlatego 
należy przede wszystkim dążyć do ugaszenia pożaru środkami aktywnymi oraz do ewen-
tualnego wybrania węgla z zaognionego miejsca. 

Szybkie ugaszenie pożaru metodą otamowania może nastąpić tylko wówczas, gdy 
otamowana przestrzeń jest mała, a otamowanie wykonano w krótkim czasie od powstania 
pożaru i możliwie najmniejszą liczbą tam. Tamy pożarowe muszą byc ponadto szczelne, 
aby strumień objętości powietrza wpływającego do pola pożarowego był możliwie najmniejszy. 

Mimo wielu wad gaszenie pożarów podziemnych przez otamowanie należy do sposobów 
pewnych, w odróżnieniu od innych sposobów gaszenia, które mogą zawieść. 

W polach pożarowych są zwykle uwięzione znaczne zasoby złoża przygotowanego do 
eksploatacji oraz bardzo kosztowne wyposażenie wyrobisk górniczych, a zwłaszcza frontu eks-
ploatacyjnego wyposażonego w obudowy zmechanizowane, drogie maszyny urabiające itp. Każde 
pole pożarowe stwarza ponadto duże zagrożenie bezpieczeństwa pracy załogi dołowej. 

Odzyskanie uwięzionych w polu pożarowym zasobów złoża, wyposażenia wyrobisk górniczych 
oraz zmniejszanie zagrożenia załogi dołowej zależy od możliwie szybkiego ugaszenia pożaru 
w otamowanej przestrzeni, a następnie otwarcia i zlikwidowania pola pożarowego. 

3. Profilaktyka pożarowa 

Mówiąc o aktywnych lub pasywnych sposobach zwalczania pożarów podziemnych należy 
mieć na uwadze, że właściwie prowadzona profilaktyka pożarowa w kopalni to również 
sposób zwalczania tych pożarów. Na przykład szybkie odszukanie i zlikwidowanie formu-
jącego się ogniska zapobiega powstawaniu pożaru w kopalni. Jeśli natomiast powstające 
ognisko pożarowe nie zostanie odpowiednio wcześnie zlokalizowane i zlikwidowane, powstaje 
ognisko rozwinięte, czyli właściwy pożar, który może być powodem wystąpienia groźnych 
zaburzeń wentylacji kopalni. W związku z tym w niniejszym wykładzie, mówiąc o aktywnych 
i pasywnych metodach zwalczania pożarów, mam na myśli zarówno aktywne, jak i pasywne 
gaszenie pożarów, jak również aktywną i pasywną profilaktykę pożarową. 

Przez aktywną profilaktykę pożarową rozumie się wszelkie prace zmierzające do zapobiegania 
pożarom egzogenicznym i pożarom endogenicznym [9]. Tak na przykład dla zapobieżenia 
zaprószenia ognia przy wykonywaniu robót spawalniczych w szybach wdechowych zabezpiecza 
się szyb przed opadaniem rozżarzonych cząstek materii stosując np. specjalne misy z wodą, 
przeprowadza się obserwację szybu aż do jego rząpia itp. Prowadzi się również prace zmierzające 
do całkowitego wyeliminowania w kopalniach robót spawalniczych przez zastąpienie ich innymi, 
w pełni bezpiecznymi metodami cięcia i łączenia metali na dole kopalni. 

Aktywne zapobieganie pożarom od urządzeń mechanicznych i elektrycznych polega 
głównie na przestrzeganiu zasad prawidłowej zabudowy i konserwacji tych urządzeń, 
przeprowadzaniu systematycznej kontroli ich funkcjonowania itd. 

Zapobieganie pożarom powstającym przy wybuchu metanu lub pyłu węglowego w sposób 
aktywny sprowadza się głównie do skrupulatnego przestrzegania wszystkich przepisów górniczych 
dotyczących zapobiegania wybuchom metanu oraz pyłu węglowego lub siarczkowego. 

Aktywne zapobieganie pożarom endogenicznym polega m.in. na czystym wybieraniu pokładów 
węgla, zwalczaniu ciśnienia górotworu i unikaniu podbierania pokładów, szybkim wybieraniu 
pól eksploatacyjnych i ich izolacji itp. W szczególności zastosowanie zmiennokierunkowego 
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przewietrzania pól eksploatacyjnych [7] może byc skutecznym sposobem kompleksowego za-
pobiegania pożarom endogenicznym w kopalni. Stosując ten sposób przewietrzania można 
skutecznie zapobiegać powstawaniu pożarom w spękanej caliźnie węglowej, zrobach ścian 
zawałowych oraz dużych nagromadzeniach węgla. Jeśli np. eksploatacja pokładu skłonnego do 
samozapalenia jest prowadzona z zawałem stropu w kierunku do granic pola, to wskutek 
przenikania powietrza do zrobów, w których pozostaje część nie wybranego węgla, łatwo dochodzi 
do powstania pożarów endogenicznych w tych zrobach. Pożary w takich zrobach powstają 
zazwyczaj w sąsiedztwie chodników podścianowych, którymi jest doprowadzane powietrze do 
frontu eksploatacyjnego (rys. 1 a). Pożary w zrobach powstają nie z chwilą rozpoczęcia eksploatacji, 
ale po upływie określonego czasu (okresu inkubacji). W tym przypadku skuteczna, aktywna 
prewencja pożarowa będzie polegać na okresowych zmianach kierunku przewietrzania ściany. 
Wówczas bowiem nastąpi także zmiana kierunku przepływu powietrza przez zroby. Tak więc 

Rys. 1. Zapobieganie pożarom przy zmiennokierunkowym przewietrzaniu oddziału eksploatacyjnego: 
a — przewietrzanie normalne, b — przewietrzanie rewersyjne 

Fig. 1. Preventing fires by ventilating mining flats in variable directions: 
a — normal ventilation, b — reyersing ventilation 

powietrze do zrobów będzie przenikało od strony chodnika nadsieciowego, co spowoduje na-
grzewanie się węgla w sąsiedztwie tego chodnika. W tym czasie będą wychładzane miejsca 
samozagrzewania się węgla w sąsiedztwie chodnika podściennego (rys. 1 b). Jeśli okresy nor-
malnego i rewersyjnego przewietrzania ściany będą krótsze od okresu inkubacji pożaru, to 
w ogóle nie dojdzie do powstania pożaru, nawet w zrobach bardzo skłonnych do samozapalenia. 
Podobnie jeśli w oddziale eksploatacyjnym występuje zgnieciony i spękany węgiel, tzn. występuje 
szczelinowata calizna węglowa, to zmieniając okresowo kierunek przepływu powietrza w tym 
oddziale można uniknąć pożarów szczelinowych. To samo dotyczy większych skupisk węgla 
pochodzącego z obwałów. Dla realizacji zmiennokierunkowego przewietrzania pół eksploatacyj-
nych konieczne jest odpowiednie przygotowanie dołu kopalni. W szczególności może być 
konieczne wykonanie określonych wyrobisk górniczych, mostów i tam wentylacyjnych itp. 

Jako pasywną profilaktykę pożarową można traktować wszelkie sposoby oceny wystąpienia 
zagrożenia pożarowego, jak np. wykrywanie ognisk pożarowych, ocena stanu zagrożenia 
pożarowego zrobów i rejonów wydobywczych [6, 9, 10]. 

Sposób odszukania ognisk pożaru jest uzależniony od stadium jego rozwoju, przy czym 
na ogół inaczej postępujemy przy poszukiwaniu formującego się ogniska pożarowego, 
a inaczej ogniska rozwiniętego. 
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Rys. 2. Przykłady rozmieszania stacji pomiarowych do wykrywania formujących się ognisk pożarowych 
w prądzie opływowym (Si, S2), w zrobach (Pi, P2) i w tamach wentylacyjnych (Ti, T2) 

Fig. 2. Exemplary arrangements of measuring stations for the dctection of forming fire centers in the 
circumfiuent current (Si, S2), in abandoned workings (Pi, P2) and in fire insulating dams (Ti, T2) 

W przypadku pożarów endogenicznych formujące się ogniska pożarowe są wykrywane 
metodą ujętą w zał. 12 do aktualnie obowiązujących przepisów górniczych [3]. 

W celu wykrycia procesu samozagrzewania się węgia należy w wyszczególnionych 
stacjach pomiarowych (rys. 2 i 3) pobierać systematycznie próbki powietrza oraz prowadzić 
analizę zmian jego składu. W próbkach powietrza pobieranych na stacjach pomiarowych 
należy oznaczać: tlen (O2), dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i azot (N2). 

Zawartość azotu zazwyczaj obUcza się na podstawie procentowych zawartości tlenu, 
dwutlenku węgla, tlenku węgla i metanu w powietrzu kopalnianym jako dopełnienie do 
100% obj., czyli: 

N2 = 100 - (O2 + CO2 4- CO + C H 4 ) (1) 

Azot może być także wyznaczony metodami bezpośrednimi. 
Znając skład powietrza wypływającego ze ściany, zrobów, szczelin, wyrw i spoza tam 

oblicza się następujące wskaźniki: 
Wskaźnik przyrostu tlenku węgla CO: 

ACO = CO - CO' (2) 

gdzie: 
CO 
CO 

procentowa zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wylotowej, 
procentowa zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wlotowej, przy czym 

CO = 0,0000%, jeżeli na tej stacji nie są pobierane próby powietrza. 
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Rys. 3. Przykłady rozmieszczania stacji pomiarowych do wykrywania formujących się ognisk pożarowych 
w wyrobiskach z wentylacją lutniową 

Fig. 3, Exemplary arrangements of measuring stations for the detection of forming fire centers in abandoned 
workings with air-duci ventilation 

Wskaźnik ilości tlenku węgla Yco-

(3) 

lub 

V c o = 0 , 0 0 (4) 

wskaźnik ilości tlenku węgla, l/min, 
gdzie: 

Vco -
V — strumień objętości powietrza na stacji pomiarowej, m /min, 
Tco — stężenie tlenku węgla na stacji pomiarowej wyrażone w procentach objęto-

ściowych, 
/ 

rco — stężenie tlenku węgla na stacji pomiarowej wyrażone w ppm. 

Wskaźnik Grahama: 

G = 
CO 

(0,265 • N2 - O2) 

gdzie: 
CO, N2, O2 — odpowiednio procentowe zawartości tlenku węgla, azotu i tlenu na stacji 

pomiarowej wylotowej. 

Wielkości wskaźników przyrostu tlenku węgla ACO i Grahama G należy obliczać do 
czterech miejsc po przecinku, a wskaźnika ilości tlenku węgla Vco ^^ jednego miejsca 
po przecinku [3]. 
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Wymienione wskaźniki są zazwyczaj przedstawione w formie graficznej (np. rys. 4). Śledząc 
zmiany czasowe wymienionych wskaźników można dokonać oceny stanu zagrożenia pożarami 
endogenicznymi wybranych wyrobisk górniczych, tzn. można ocenić czy w danym wyrobisku 
powstaje zalążek pożaru. Przy tej ocenie należy brać pod uwagę nie tylko liczbowe wartości ww. 
wskaźników, lecz także utrzymujące się tendencje wzrostu lub spadku wartości tych wskaźników 
w określonym przedziale czasowym (np. na podstawie pięciu kolejnych wyników pomiarów). 

Kryteria zagrożenia pożarowego ujmują tabele 1 i 2. 
1 

25-10''* -

e 
o 

Cł 
«o 

25 00 05 
Czas, cfoby 

Rys. 4. Zmiany wskaźnika Grahama spowodowane samozagrzewaniem węgla w zrobacli 
1 — okres samozagrzewania węgla, 2 — okres likwidacji zagrzania węgla 

Fig. 4. Yariations in the Graham indicator due to the self-warming of coal in abandoned workings 
- a period of the self-warming of coal, 2 — a period of the suppression of the self-warming of coal 

Tabela 1. Kryteria zagrożenia pożarowego wg wskaźników i CO 
Table 1. Fire hazard criteria according to indicators V c o and CO 

Wskaźnik ilości tlenku węgla Vco 
w l/min oraz wskaźnik przyrostu 

tlenku węgla ACO w % obj. 

Sposób postępowania 

0 < Vco < 10 
przy 0,0010, ACO < 0,0026 

wzmożona obserwacja w kontrolowanym rejonie, zwiększenie 
częstotliwości pobierania prób powietrza do analizy chemicznej 

10 < Vco < 20 
przy ACO < 0,0026 

należy przystąpić do prac profilaktycznych przy zachowaniu 
normalnego ruchu w zagrożonym rejonie 

ACO < 0,0026 akcja przeciwpożarowa 

Obecnie coraz szersze zastosowanie do lokalizacji powstających ognisk pożarów egzo-
genicznych i endogenicznych znajduje metoda wykorzystująca zjawisko promieniowania 
podczerwonego [9]. W przypadku rozpoczęcia procesu formowania ogniska pożaru wzrasta 
temperatura w określonym miejscu urządzenia energomechanicznego lub pokładu węgla, co 
w efekcie powoduje zwiększenie promieniowania podczerwonego w tym miejscu. Pomiar 
intensywności promieniowania podczerwonego umożliwia dokładne określenie miejsca wzro-
stu temperatury w urządzeniu lub złożu w stosunku do otoczenia. 
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Tabela 2. Kryteria zagrożenia pożarowego wg wskaźnika Graliama 100 G 
Table 2. Fire hazard criteria according to the Graham indicators 100 G 

Wskaźnik Grahama Sposób postępowania 

0 < 100 G < 0,25 sytuacja normalna, nie występuje zagrożenie pożarowe 

0,25 < 100 G < 0,7 zwiększona częstotliwość pobierania prób powietrza do analizy chemicznej 

0,7 < 100 G < 3 należy przystąpić do prac profilaktycznych przy zachowaniu normalnego 
ruchu w zagrożonym rejonie 

100 G > 3 akcja przeciwpożarowa 

Tak więc pomiary intensywności promieniowania podczerwonego umożliwiają wykrywanie 
formujących się ognisk pożarowych na dole kopalni. Pomiar emitowanego promieniowania pod-
czerwonego jest wykonywany przyrządami zwanymi pirometrami różnicowymi, np. typu PR-10. 

Obecnie kopalnie o dużym zagrożeniu pożarami podziemnymi w coraz szerszym zakresie 
są wyposażone w czujniki rejestrujące prędkość, kierunek przepływu powietrza oraz skład gazów 
płynących wyrobiskami górniczymi. W szczególności do wykrywania ognisk pożarowych znajdują 
zastosowanie czujniki tlenku węgla. Tak zwana cometria z anemometrią automatyczną umożliwiają 
ustalenie bocznic sieci, w których występują dymy (gazy) pożarowe. 

Dla ułatwienia analizy zadymienia kopalni doprowadzającej do lokalizacji ogniska pożaru 
można korzystać z odpowiednio sporzą-
dzonych tabel [10]. 

Na przykład dla kopalni A (rys. 5) 
sporządzono tabelę 3. W pierwszej ko-
lumnie tej tabeli wpisano wszystkie bo-
cznice, w których występują gazy poża-
rowe. W następnych kolumnach podano 
ewentualną lokalizację ogniska pożaru (0) , 
zakładając przy tym, że w każdej bocz-
nicy sieci, w której występują gazy po-
żarowe może istnieć ognisko pożaru. Jed-
nak tylko pożar zlokalizowany w jednej 
z wyszczególnionych w kolumnie pier-
wszej tabeli 3 bocznicy może spowodo-
wać zadymienie wszystkich pozostałych 
bocznic sieci wentylacyjnej kopalni A. 

Wobec tego przyjmując istnienie po-
żaru w kolejnych bocznicach sieci anali-
zuje się zadymienie kopalni, jakie wystą-
piłoby przy przyjętej lokalizacji pożaru. 
Jeśli pożar przy założonej lokalizacji spo-
woduje zadymienie wszystkich bocznic 
sieci wyszczególnionych w kolumnie 1 
tabeli 3, to należy uznać, że ognisko 

Rys. 5. Przykład odszukania ogniska pożaru w stacji A 
przewietrzanej prądami wznoszącymi na podstawie 

występowanią gazów pożarowych 
Fig. 5. An example of seeking out a fire center mine 
A ventilated by ascending currents on the basis of the 

presence of fire gases 
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pożaru jest zlokalizowane właśnie w tej bocznicy. Tak na przykład przy założeniu pożaru 
w bocznicy 7-8 byłaby zadymiona tylko jedna bocznica, pozostałe bocznice natomiast 
byłyby wolne od dymów. Gdyby pożar powstał w bocznicy 6-7 (rys. 5), zadymione byłyby 
dwie bocznice, tj. bocznice 7-8 i 6-7 (tab. 3). Przy lokalizacji pożaru w bocznicy 5-6 
zadymione byłyby tylko bocznice 7-8, 6-7 i 5-6. Zakładając kolejno miejsca lokalizacji 
pożaru w bocznicacłi 5-7, 4-5 i 2-4, dochodzi się do wniosku, że tylko pożar w bocznicy 
2-4 może byd powodem stwierdzonego występowania gazów pożarowych, co m.in. wynika 
z ostatniej kolumny tabeli 3. 

W przypadku poszukiwania ogniska pożaru w kopalni, w której doszło do zaburzenia 
wentylacji sposób postępowania jest nieco bardziej złożony. 

Tabela 3. Zadymienie kopalni A przy różnej lokalizacji ogniska pożarowego 
Table 3. Smokiness in mine A for different locations of a fire center 

Stwierdzone 
zadymienie 

Założone ogniska pożaru i występujące zadymienie 

7 8 ® X X X X X 

6 7 X X X 

5—6 X X 

5 7 ® X X 

4 5 X 

2—4 - - • - ® 

4. Kryteria bezpiecznego otwierania pól pożarowych 

Czas potrzebny do ugaszenia pożaru sposobem pasywnym, tzn. przez izolację zaognionej 
przestrzeni tamami pożarowymi, zależy od wielu czynników. Jest on na ogół krótszy w przypadku 
pożarów egzogenicznych i dłuższy w przypadku pożarów endogenicznych. Przy dobrej izolacji 
przestrzeni zaognionej gaszenie pożarów egzogenicznych trwa kilka tygodni, pożarów endoge-
nicznych natomiast kilka miesięcy [6]. Jeżeli jednak izolacja pola pożarowego nie jest zbyt 
szczelna, a przy tym zaogniony obszar kopalni znajduje się w niekorzystnych warunkach po-
tencjalnych [9], powietrze dopływa do ognia i stale go podsyca. W takich warunkach ogniska 
pożaiTi mogą być aktywne nawet przez wiele dziesiątków lat. Szczególnie uporczywe bywają 
pożary w polach eksploatacyjnych z zawałem stropu, jeżeli istnieją połączenia dołu kopalni 
z powierzchnią szczelinami, przez które powietrze dopływa do ognia. 

Otwarcie pola pożarowego może nastąpić tylko wówczas, gdy ogień jest dostatecznie 
stłumiony, a temperatura ogniska na tyle obniżona, że nie zachodzi obawa ponownego jego 
rozpalenia przed ostatecznym zlikwidowaniem pożaru. Praktyka wykazuje, że lepiej jest 
opóźnić czas otwarcia pola pożarowego niż otworzyć je przedwcześnie i powtórnie zamykać. 
Znane są bowiem przypadki, kiedy przedwczesne otwarcie pola pożarowego spowodowało 
rozpalenie przytłumionego pożaru do groźniejszych rozmiarów niż pożar pierwotny. 
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Otwieranie pól pożarowych należy do niebezpiecznych czynności górniczych niezależnie 
od tego, czy jest ono zlokalizowane w obszarze kopalni, w którym występuje zagrożenie 
metanowe, czy leż w części kopalni, gdzie nie ma takiego zagrożenia. 

W górnictwie węglowym znane są przypadki wybuchów gazów, które nastąpiły podczas 
otwierania pól pożarowych nawet w kopalniach niemetanowych. 

Niebezpieczeństwo wybuchów w czasie otwierania pól pożarowych w kopalniach me-
tanowych jest nawet większe niż przy ich zamykaniu [6]. Dlatego też otwieranie pó 
pożarowych musi być prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

W pełni bezpieczne otwarcie pola pożarowego może nastąpić tylko wówczas, gdy pożar 
w otamowanej przestrzeni jest wygaszony, skład atmosfery w tej przestrzeni nie stwarza 
zagrożenia wybuchowego oraz temperatura masywu skalnego w sąsiedztwie ogniska pożaru 
jest na tyle obniżona, że nie dojdzie ani do wybuchu gazów, ani też do szybkiego 
reaktywowania pożaru po przewietrzeniu tego pola. 

Tak więc czas bezpiecznego otwarcia pola pożarowego jest zdeterminowany: czasem T|, 
w którym nastąpi przeki'0czenie stężenia CO2 powyżej 15%, czasem T2> po którym stężenie 
tlenu obniży się poniżej 3% i czasem T3 obniżenia się temperatury masywu skalnego w ognisku 
pożaru i jego sąsiedztwie poniżej temperatury krytycznej wynoszącej 70®C. Biorąc to pod uwagę, 
za czas należy przyjąć czas najdłuższy spośród TJ, X2 i T3 [8, 9 

5. Zakończenie 

Badania naukowe prowadzone w zakresie wykrywania, zwalczania i zapobiegania pożarom 
podziemnym muszą obecnie uwzględniać daleko idące zmiany warunków naturalnych, 
a także technologicznych w kopalniach głębinowych. 

Pomimo bardzo wielu osiągnięć nauki w dziedzinie zwalczania pożarów podziemnych, 
wielu zjawisk nie udało się do dzisiaj w pełni wyjaśnić. Dalszych badań naukowych 
wymagają m.in. mechanizm samozapalania węgla i rud siarczkowych, hamowania procesów 
utleniania węgla i rud siarczkowych, zwalczania pożarów w pokładach silnie metanowych 
i w pokładach tąpiących, w pokładach o skojarzonych zagrożeniach, metody szybkiego 
zamykania i likwidowania pól pożarowych itp. Należy bowiem pamiętać, że we wszystkich 
kopalniach głębinowych pożary podziemne stwarzały w przeszłości i stwarzają nada 
potencjalne zagrożenie dla załóg górniczych. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Active and passive methods of fire fighting 

Abstract 
Exogenous and spontaneous fires are cłiaracterized. Active and passive methods of 

fighting underground fires, including methods of fire suppression and praventive measures, 
are discussed. The need for the eariy detection of fire centres is emphasized and information 
on methods of fire centers detection is given. Also eriteria for the safe opening of fire 
fields are provided. 
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Stan zagrożenia klimatycznego i możliwości jego poprawy na 
przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Słowa kluczowe 
Wentylacja-bezpieczeństwo pracy-klimatyzacja 

Streszczenie 
W artykule scharakteryzowano stan zagrożenia temperaturowego w kopalniach JSW, na 

bazie pomiarów wentylacyjnych przeprowadzonych w czerwcu 1996 r. Przeprowadzono 
również analizę wykorzystania urządzeń chłodniczych w kopalniach JSW oraz zamieszczono 
przykłady wpływu instalacji chłodnic na warunki klimatyczne w wybranych wyrobiskach 
ścianowych. Podano również koncepcję określającą kierunki perspektywiczne w zakresie 
rozbudowy istniejących systemów klimatyzacji lokalnej i wdrażania nowych technologii, tj. 
klimatyzacji centralnej. 

1. Wstęp 

Zagrożenie temperaturowe w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest zróżnicowane, 
głównie ze względu na: 

— różnorodną głębokość poziomów eksploatacyjnych, a tym samym i temperaturę 
pierwotną skał, 

— anomalię geotermiczną obejmującą częśc kopalń JSW (Borynia, Jas-Mos—RG Ja-
strzębie, Pniówek i Zofiówka), charakteryzującą się występowaniem na obszarze tych kopalń 
znacznie niższego stopnia geotermicznego (27—30 m/°C) aniżeli w kopalniach Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego, dla którego średni stopień geotermiczny wynosi 33 m/°C. 

Czynnikami wpływającymi na poziom zagrożenia klimatycznego, poza zróżnicowaną 
temperaturą pierwotną skał, są przede wszystkim: 

— ilość powietrza doprowadzanego szybami wdechowymi do wyrobisk górniczych, 
— sposób rozprowadzenia powietrza, uwarunkowany rozcinką złoża oraz strukturą 

wentylacyjną rejonów eksploatacyjnych uzależnioną w wielu przypadkach stanem innych 
zagrożeń naturalnych (np. metanowym i pożarowym), 

— intensywność przewietrzania przodków (rejonów), 
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— sposoby drążenia wyrobisk i systemy eksploatacji oraz powiązane z nimi postępy 
drążenia i wielkości wydobycia w odniesieniu do poszczególnych przodków, 

— zainstalowana moc maszyn i urządzeń górniczych oraz ich lokalizacja w odniesieniu 
do dróg doprowadzenia powietrza do rejonów i przodków, 

— rodzaj transportu (odstawy) urobku i lokalizacja dróg transportowych w sieci 
wentylacyjnej, 

— naturalne i technologiczne zawodnienie wyrobisk oraz zawilgocenie powietrza, a także 
związana z tym gospodarka wodno-ściekowa. 

Problemy klimatyczne większości kopalń JSW zaczęły systematycznie narastać wraz 
z przechodzeniem na głębsze poziomy eksploatacyjne oraz wprowadzaniem nowoczesnych 
i wysokowydajnych technologii (maszyn i urządzeń górniczych) w zakresie drążenia wyrobisk, 
eksploatacji ścianowej, odstawy urobku oraz transportu materiałów. W następstwie znacznego 
usprawnienia większości dołowych procesów technologicznych, zwiększenia postępu drążenia 
wyrobisk oraz jednostkowego wydobycia (w tym również w wyniku wydłużenia ścian) ze 
ściany i rejonu eksploatacyjnego, wzrosła w sposób zdecydowany ilość i jakość dołowych 
źródeł ciepła, przy czym nie zawsze odnosi się to do całej kopalni, ale głównie do 
poszczególnych rejonów eksploatacyjnych, których globalna ilość systematycznie spada. 
Proces obejmujący koncentrację wydobycia oraz efektywną i ekonomicznie uzasadnioną 
gospodarkę złożem (zaniechanie wybierania pokładów węgla o złych parametrach jakościo-
wych, cienkich, a także silnie nachylonych, pociętych zaburzeniami geologicznymi itd.), 
w świede wyznaczonych zadań strategii produkcji węgla kamiennego w JSW będzie się 
stale pogłębiał, co jest równoznaczne z szybszym wyczerpywaniem się złóż i schodzeniem 
na niższe poziomy o gorszych parametrach klimatycznych. W przyszłości należy zatem 
liczyć się z dalszym pogorszeniem warunków klimatycznych w większości kopalń JSW. 

W związku z coraz mniejszymi możliwościami zapewnienia poprawnych warunków 
klimatycznych metodami konwencjonalnymi, tj. sposobami wentylacyjnymi, odpowiednio 
dobranymi systemami rozcinki i eksploatacji, lokalizacji urządzeń elektrycznych i odstaw-
czych, kopalnie najbardziej zagrożone, tj. Morcinek, Pniówek, Borynia, Jas-Mos—RG 
Jastrzębie i Zofiówka, zmuszone zostały do wdrażania metod klimatyzacji opartych na 
lokalnych urządzeniach chłodniczych, początkowo typoszeregu GUC o pośrednim działaniu — 
produkowanych przez Wytwórnię Urządzeń Chłodniczych w Dębicy oraz w ostatnim czasie 
urządzeniach o bezpośrednim działaniu produkcji firm niemieckich GFW i Wende & Malter. 

2. Aktualny stan zagrożenia temperaturowego 

Syntetyczną charakterystykę zagrożenia temperaturowego kopalń JSW przedstawiono 
w formie reprezentatywnych zbiorczych zestawień oraz krótkiej oceny istniejącego stanu 
zagrożenia. Parametry klimatyczne, w odniesieniu do skrajnych i średnich wartości 
temperatury pierwotnej skał oraz średniej wielkości wskaźnika klimatycznego, przed-
stawiono w tabeli 1. 

Wykorzystując przyjęte w polskim górnictwie zasady podziału kopalń na grupy o od-
powiednim stopniu zagrożenia temperaturowego (klimatycznego), w odniesieniu do wartości 
temperatur pierwotnych skał i wielkości wskaźników klimatycznych, możemy w zasadzie 
wyróżnić: 
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— kopalnie o braku zagrożenia lub małym zagrożeniu temperaturowym tj.: Krupiński 
i Jas-Mos—RG Moszczenica, 

— kopalnie o dużym zagrożeniu temperaturowym tj.: Borynia, Jas-Mos—RG Jastrzębie, 
Morcinek, Pniówek i Zofiówka. 

Spośród drugiej grupy najbardziej zagrożonymi, co potwierdzają nie tylko przytoczone 
parametry zagrożenia w tabeli I, ale także zakres występujących przekroczeń dopuszczalnej 
temperatury powietrza, są kopalnie Pniówek, Morcinek i Borynia. 

Tabela 1. Temperatura pierwotna skał w kopalniach JSW na różnych poziomacli 
Table 1. Temperature of rock-mass in JSW mines on different ievels 

Kopalnia Poziom Temperatura pierwotna skał na poziomie, "C 
• 

Średni wskaźnik 

minimalna maksymalna średnia 
klimatyczny 

Borynia 713 31,4 37,0 36,0 4,71 
838 36,0 42,0 40,0 30,0 

Jas-Mos—RG Jas ^ 0 0 28,0 33,0 30,4 0,52 
-6(K) 32,5 41.8 36,5 2,66 
- 8 0 0 40,0 42,5 41,3 4,43 

Jas-Mos—RG - 1 2 0 23,3 -0 ,53 
Mos - 2 4 0 21,6 29.0 26,0 0,14 

- 4 0 0 25,0 35,0 30,0 0,81 

Krupiński 420 17,6 26,2 22,8 ^0,74 
620 23,6 35,2 27,7 -0 ,05 
820 30,6 40,8 30,4 1,15 

Morcinek 800 33,0 37,2 36,5 4,72 
950 37,5 43,5 42,0 14,00 
1100 46,5 47,0 46,5 23,13 

Pniówek 705 30,0 34,0 31,1 2,58 
830 34,0 38,0 35,0 35,00 

Zofiówka 705 30 33,0 31,0 0,88 
830 34,0 38,0 35,8 2,60 
900 39,0 42,0 39,0 18,33 

Dla zobrazowania skali zagrożenia, w odniesieniu do liczby wyrobisk — miejsc 
pracy, w których występuje temperatura powietrza wyższa od 28°C (nie jest przekroczona 
wartość 33°C), a także liczby pracowników zatrudnionych na dobę w powyższych 
trudnych warunkach klimatycznych, przedstawiono zbiorcze zestawienia w tabelach 2 
1 3. Zestawienia te odnoszą się do stanu zagrożenia temperaturowego stwierdzonego 
w czerwcu 1996 r., w którym występowały już niekorzystne warunki temperaturowe 
(stosunkowo wysokie temperatury powietrza) na powierzchni. Dane zawarte w tabelach 
2 i 3 jednoznacznie potwierdzają występowanie w większości kopalń JSW bardzo 
dużego zagrożenia temperaturowego. 
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Tabela 2. Zestawienie wyrobisk — miejsc pracy oraz pracowników kopalń JSW objętych przekroczeniem 
temperatury powietrza 28°C — stan na czerwiec 1996 r. 

Table 2. The table of number of excavations and people employed in the JSW mines in conditions with air 
temperature over 28°C for June 1996 

Poziom 
doprowa-

dzenia 
powietrza 
świeżego 

Wentylacja obiegowa Wentylacja 
odrębna 

Razem Poziom 
doprowa-

dzenia 
powietrza 
świeżego 

ściany inne wyrobiska 

Wentylacja 
odrębna 

Razem Poziom 
doprowa-

dzenia 
powietrza 
świeżego ilość 

wyrobisk 
ilość prac. 

na dobę 
ilość 

wyrobisk 
ilość prac, 

na dobę 
ilość 

wyrobisk 
ilość prac. 

na dobę 
ilość 

wyrobisk 
ilość prac. 

na dobę 

Kopalnia Borynia 

713 3 90 1 45 4 135 

838 4 142 2 20 4 140 10 302 

Razem 7 232 2 20 5 185 14 437 

Kopalnia Jas-Mos 

- 4 0 0 2 34 6 32 3 72 11 138 

- 6 0 0 1 25 2 12 5 54 8 91 

Razem 3 59 8 44 8 126 19 229 

Kopalnia Morcinek 

800 

950 2 42 2 46 3 82 7 170 

Razem 2 42 2 46 3 82 7 170 

Kopalnia Pniówek 

705 I 48 2 54 2 80 5 182 

830 5 244 6 134 8 314 19 692 

Razem 6 292 8 188 10 394 24 874 

Kopalnia Zofiówka 

705 2 114 3 108 6 222 

900 3 72 2 39 4 111 

Razem 5 186 0 0 5 147 10 333 

Jastrzębska Spółka Węglowa 

Razem 23 811 20 298 31 934 74 2 043 
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Tabela 3. Udział przekroczeń temperatury powietrza 28°C w nawiązaniu do ogólnej ilości ścian i drążonych 
wyrobisk w kopalniach JSW — stan na czerwiec 1996 r. 

Table 3. The ratio of air temperature over 28°C over the number of longwall faces and drifts being 
excavated in JSW mines for June 1996. 

Kopalnia Ilość ścian Ilość drążonych wyrobisk Kopalnia 

czynne w likwidacji razem >28"C MW kombajn razem >28"C 

Borynia 7 2 9 7 4 7 11 5 

Jas-Mos 9 2 11 3 12 11 23 6 

Krupiński 4 4 0 2 5 7 0 

Morcinek 2 2 2 3 4 7 3 

Pniówek 8 2 10 6 4 11 15 11 

Zofiówka 6 1 7 5 7 8 15 6 

JSW S.A. 36 7 43 23 32 46 78 31 

Należy tutaj zaznaczyć, że w kopalniach JSW podstawowym środkiem zwalczania 
zagrożenia temperaturowego jest stosunkowa duża iłość powietrza doprowadzanego do 
kopalń, rejonów i wyrobisk, a inne sposoby poprawy warunków klimatycznych bazują na 
znanych, pozostałych konwencjonalnych środkach zwalczania tegoż zagrożenia i stosowaniu 
lokalnego schładzania powietrza. W zakresie metod konwencjonalnych istnieją jeszcze 
w kopalniach pewne rezerwy, które zostaną wykorzystane, jednak dalsza walka z zagrożeniem 
temperaturowym wymagać będzie znacznego rozszerzenia klimatyzacji lokalnej i w niedalekiej 
przyszłości także wdrożenia klimatyzacji centralnej. 

3. Aktualny stan wyposażenia kopalń JSW w urządzenia klimatyczne 

Bardzo istotne pogorszenie się warunków klimatycznych w kopalniach JSW, w związku 
z prowadzeniem robót górniczych na coraz większych głębokościach, a także zbyt ubogie 
wyposażenie kopalń w urządzenia klimatyczne w stosunku do znacznych potrzeb, spowo-
dowało wystąpienie niekorzystnego trendu w zakresie zwalczania zagrożenia temperaturowego 
za pomocą dysponowanych urządzeń chłodniczych o działaniu pośrednim (GUC-250p. 
I GUC-250PZ) oraz działaniu bezpośrednim (DV 290 i LKM2-290). Powyższy niekorzystny 
trend to wykorzystanie wielu spośród wymienionych urządzeń dla niedopuszczenia do 
wystąpienia w wyrobiskach dołowych temperatury powietrza wyższej od 33°C i zapewnienie 
jedynie względnie poprawnych warunków klimatycznych w zakresie temperatur powietrza 
od 28°C do 33°C. Zastosowanie urządzeń chłodniczych w celu generalnego obniżenia 
temperatury powietrza poniżej 28°C we wszystkich wyrobiskach dołowych kopalń JSW jest 
aktualnie trudne do realizacji ze względu na uwarunkowania techniczne i finansowe związane 
z potrzebą znacznego rozszerzenia klimatyzacji opartej o lokalne urządzenia chłodnicze, 
a tym bardziej o urządzenia centralne. Aktualny stan ilościowy wyposażenia kopalń JSW 
w czynne urządzenia chłodnicze przedstawiono w tabeli 4. Jak widać z zestawienia zawartego 
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Tabela 4. Zestawienie wyposażenia kopalń JSW w urzqdzenia chłodnicze 
Table 4. The tabic of air cooling eąuipment in JSW mines 

Kopalnia Urządzenia chłodnicze Łączna moc chłodnicza, 
kW 

typ ilość 

Borynia GUC-250P 2 500 

GUC-250PZ 1 250 

Razem 3 700 

Jas-Mos GUC-250P 2 500 

LKM2-290 1 290 

Razem 3 790 

Morcinek GUC-250P 
GUC-250B 

5 
t 

1 250 
250 

DV 290 2 580 

Razem 8 2 080 

Pniówek GUC-250P 
GUC-250PZ 

DV 290 

2 
1 
1 

500 
750 
290 

Razem 4 1 540 

Zofiówka GUC-250P 
DV 290 

1 
1 

250 
290 

Razem 2 540 

• GUC-250P 12 3 000 

JSW S.A. GUC-250PZ 2 1 000 

GUC-250B 1 250 

LKM2-290 1 290 

DV 290 4 1 160 

Razem 20 5 700 

W tabeli 4, wyposażenie klimatyczne kopalń JSW zdominowane jest przez urządzenia 
typoszeregu GUC (15 sztuk), produkowane przez Wytwórnię Urządzeń Chłodniczych w Dę-
bicy. 

Urządzenia te posiadają na wyposażeniu chłodnice wody typu GCWW-364 oraz chłodnice 
powietrza typu GCCP-115 i GCCP-185. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas 
eksploatacji urządzeń klimatycznych w kopalniach JSW, można przytoczyć wady i zalety 
poszczególnych urządzeń. Ze względu na to, że lokalne urządzenia chłodnicze o działaniu 
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bezpośrednim typu DV 290 firmy GFW i LKM2-290 firmy Wende & Malter są porównywalne 
w zakresie walorów użytkowych oraz wad, dokonano wspólnej oceny tych urządzeń. 

Urządzenie GUC-250P 
Podstawowe zalety urządzenia GUC-250P to między innymi: 
— bazowanie prawie w całości na elementach wyposażenia i dodatkowego osprzętu 

produkowanego w Polsce, co ułatwia zakup urządzenia i części zamiennych oraz dostępu 
do serwisu, 

— możliwość wykorzystania mocy chłodniczej dla równoczesnego schładzania powietrza 
w więcej niż w jednym wyrobisku (nawet w odległych od siebie miejscach), 

— duże doświadczenie ze stosowania znacznej ilości tego typu urządzeń. 
Spośród wad należy wymienić przede wszystkim: 
— dużą ilość dodatkowych urządzeń oraz osprzętu mechanicznego i elektrycznego (np. 

związanych z uzdatnianiem wody obiegowej), 
— konieczność wykonywania oddzielnego i stałego stanowiska ze względu na gabaryty 

podzespołów urządzenia (poza chłodnicami wody i powietrza) i dodatkowy osprzęt, 
— wymóg stałej obsługi i obserwacji pracy urządzenia, 
— praktyczny brak możliwości szybkiej przebudowy urządzenia (długi czas operacji 

i jej znaczne koszty), w ślad za zmieniającą się sytuacją w rozkładzie rejonów i przodków 
wymagających schładzania powietrza, co zmusza użytkownika do stosowania drogich i pra-
cochłonnych, a często również bardzo długich rurociągów izolowanych dla transportu 
medium chłodzącego, 

— trudności w utrzymaniu w przeciągu dłuższego okresu użytkowania urządzenia 
nominalnej mocy samego urządzenia lub jego chłodnic powietrza (sprawności eksploato-
wanych aktualnie chłodnic powietrza wahają się od 50 do 90%, przy średniej w przedziale 
od 60 do 70%), czego przyczyn należy upatrywać zarówno w jakości podzespołów urządzenia, 
jak i w rozbudowanej sieci rurociągów obiegu medium chłodzącego (wody). 

Powyższe wymogi co do stałego stanowiska pracy byłyby w pewnym sensie zrozumiałe 
i uzasadnione dla urządzeń o większej mocy chłodniczej, jednak w przypadku urządzenia 
o mocy 250 kW należy je uznać za znacznie zawyżone (dla urządzeń zblokowanych 
GUC-250PZ uzyskano bardziej efektywne wykorzystanie stałego stanowiska pracy w na-
wiązaniu do dysponowanej mocy). Należy jednak równocześnie zaznaczyć, że w latach, 
kiedy dokonywano wdrażania urządzeń chłodniczych w kopalniach JSW urządzenia firmy 
WUCh Dębica, posiadające jako jedyne spośród oferowanych urządzeń wymagane dopusz-
czenia do pracy w kopalniach metanowych, były łatwo dostępne i wykazały dużą przydatność 
w zwalczaniu zagrożenia temperaturowego, pozwalając na prowadzenie robót górniczych 
nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. 

Urządzenia DV 290 i LKM2-290 
Do podstawowych zalet tych urzmlzeń należy zaliczyć: 
— małe gabaryty urządzeń, umo/.iwiające ich zabudowę w wyrobisku wyposażonym 

w środki stałego transportu, 
— stosunkowo dużą jednostkową moc chłodniczą urządzeń, 
— małe zaangażowanie robocizny przy jego przebudowach, co daje bardzo dużą 

dyspozycyjność urządzenia, a tym samym możliwość jego przebudowy wraz z postępem 
przodka, 
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mniej rozbudowaną sieć rurociągów izolowanych (od agregatu sprężarkowego do 
chłodnicy wody), przy czym możliwe jest także alternatywne korzystanie z normalnych 
rurociągów (znacznie niższe koszty zakupu rur i montażu rurociągu), 

— zautomatyzowaną kontrolę parametrów pracy urządzenia, eliminująca stałą obsługę 
urządzenia, 

— możliwość przekazywania informacji o stanie parametrów pracy urządzenia do 
dyspozytora, 

— gwarancje firm o wysokiej jakości urządzeń, zapewniającej bezawaryjną pracę 
i niezmienne w czasie parametry techniczne, w tym utrzymanie nominalnej mocy chłodniczej, 

— częściowy udział podzespołów i osprzętu produkcji polskiej (np. wentylatory 
i pompy). 

Spośród wad tych urządzeń należy wymienić przede wszystkim: 
— brak podzielności mocy chłodniczej w przypadku mniejszego zapotrzebowania na 

moc chłodniczą, a tym samym konieczność wykorzystywania stosunkowo dużego urządzenia 
wyłącznie w jednym wyrobisku, 

— ubogi zasób doświadczeń ruchowych ze stosowania urządzeń w warunkach polskiego 
górnictwa węglowego (urządzenia te rozpoczęto wdrażać dopiero na przełomie lat 1994-1995), 
a także nie do końca sprawdzona jakość i szybkość (dyspozycyjność) działania polskiego 
serwisu technicznego w odniesieniu do urządzeń firmy Wende & Malter oraz jego brak 
w przypadku urządzeń firmy GFW. 

Cztery urządzenia DV 290 i jedno urządzenie LKM2-290, stosowane w kopalniach 
JSW od momentu ich uruchomienia (II—IV kwartał 1995 r.), pracują bezawaryjnie i utrzymują 
w sposób ciągły sprawność chłodniczą w przedziale 90—100%. 

4. Warunki klimatyczne w wybranych wyrobiskach ścianowych przy chłodzeniu 
powietrza 

Dla oceny wpływu chłodzenia powietrza w wyrobiskach ścianowych na warunki kli-
matyczne przeprowadzono pomiary w trzech ścianach kopalni Morcinek. Powietrze w wy-
robiskach, w których prowadzono pomiary chłodzone było chłodnicami GCCP-115 oraz 
urządzeniem typu D-290. Badania wykonano podczas prowadzenia wydobycia w ścianie 
(przy pracy wszystkich maszyn i urządzeń w rejonie ściany) przy chłodzeniu powietrza 
wlotowego oraz przy wyłączonych chłodnicach. Dodatkowe pomiary wykonano w czasie 
zmiany niewydobywczej i przy braku chłodzenia powietrza. Na rysunkach 1, 2 i 3 
przedstawiono wyniki pomiarów temperatury powietrza w rejonie ścian A-l w pokładzie 
406/1, B-5 w pokładzie 406/2 i B-2 w pokładzie 416/1-2 w kopalni Morcinek. W ścianach 
A-l i B-5 powietrze chłodzone było dwoma chłodnicami GCCP-115 zlokalizowanymi 
w chodniku podścianowym, a w ścianie B-2 dwoma urządzeniami typu DV-290. W pierwszej 
kolejności pomiary wykonano przy pracy urządzenia chłodniczego i prowadzenia wydobycia 
w ścianie (krzywa 2). Następnie wyłączono urządzenie chłodzące powietrze na okres dwóch 
dni i po tym okresie przeprowadzono pomiary rozkładu temperatury powietrza przy braku 
wydobycia w ścianie (krzywa 3). Następnie pod koniec zmiany wydobywczej, przy wyłą-
czonych chłodnicach powietrza, przeprowadzono ponownie pomiary rozkładu temperatury 
(krzywa 1). Z zmieszczonych rysunków widać, że stosowany sposób chłodzenia powietrza 
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Rys. 1. Zmiana temperatury powietrza w rejonie ściany A-! w pokładzie 406/1 
Fig. l. The change in the temperature around the łongwall face A- l 406/1 seam 
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Rys. 2. Zmiana temperatury powietrza w rejonie ściany B-5 w pokładzie 406/2 
Fig. 2. The change in the temperature around the longwall face B-5 406/2 seam 
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Rys. 3. Zmiana temperatury w rejonie ściany B-2 w pokładzie 406/1—2 
Fig. 3. The change in the temperature around the longwall face B-2 406/1-2 seam 
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na wlocie do ściany nie zapewnia utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych 
(poniżej 28'^C) wzdłuż całej długości ściany. W warunkach ścian, w których świeże powietrze 
chłodzone było dwoma chłodnicami GCCP-115 różnica między temperaturą w czasie 
chłodzenia i przy braku chłodzenia jest znacznie niższa niż w przypadku stosowania 
urządzenia typu DV-290. Stan taki wynika z różnej wielkości ciepła odebranego od powietrza 
w miejscu chłodzenia (stopnia obniżenia temperatury powietrza za chłodnicą). 

5. Koncepcje rozwoju klimatyzacji w kopalniach JSW 

Dalszy rozwój klimatyzacji w kopalniach JSW, mający na celu bardziej istotną poprawę 
warunków klimatycznych w najbardziej zagrożonych kopalniach, przebiegać będzie dwoma 
etapami, polegającymi na: 

— znacznym rozszerzeniu zastosowania lokalnych urządzeń chłodniczych w kopalniach 
Borynia, Jas-Mos—RG Jastrzębie i Zofiówka oraz w mniejszym zakresie w kopalniach 
Morcinek i Pniówek, 

— wdrożeniu centralnej klimatyzacji w kopalniach Morcinek i Pniówek, przy czym 
termin realizacji tegoż etapu uwarunkowany będzie między innymi wyczerpaniem się 
możliwości poprawy warunków klimatycznych poprzez zastosowanie wszystkich dostępnych 
konwencjonalnych środków i sposobów zwalczania zagrożenia temperaturowego oraz kondycją 
finansową JSW. 

Rozważania na temat konieczności wdrożenia systemów klimatyzacji centralnej w po-
wyższych kopalniach mają swe uzasadnienie nie tylko w ewidentnej potrzebie znacznego 
zwiększenia dysponowanej mocy chłodniczej, ale także w zakresie ekonomicznym, ponieważ 
wykazano, że alternatywne rozwiązanie polegające na uzyskaniu odpowiedniej mocy chłod-
niczej poprzez zastosowanie dużej ilości lokalnych urządzeń chłodniczych jest przedsię-
wzięciem o wiele kosztowniejszym, przy uwzględnieniu dłuższego przedziału czasowego 
eksploatacji tych urządzeń [7]. Bazując na doświadczeniach górnictwa zagranicznego oraz 
ofertach składanych przez polskich i zagranicznych producentów urządzeń chłodniczych dla 
systemów centralnej klimatyzacji, opracowano koncepcje rozwiązań klimatyzacji możliwych 
do zastosowania w kopalniach Morcinek i Pniówek. 

Opracowania w powyższym zakresie objęły zarówno stronę techniczną, jak i ekonomiczną 
zagadnień klimatycznych [5, 6, 7], a wynikające z nich wnioski ograniczyły wybór systemu 
klimatyzacji do dwóch rozwiązań, a mianowicie: 

— systemu 1 — z powierzchniową instalacją do wytwarzania lodu (wytwornicą lodu) 
oraz chłodzeniem grupowych prądów powietrza lub prądów rejonowych i wtórnie prądów 
grupowych, 

— systemu 2 — z agregatami chłodniczymi na dole i powierzchni (zwanego systemem 
klimatyzacji centralnej kombinowanej) oraz chłodzeniem rejonowych prądów powietrza, 
wdrażanego etapami uwzględniającymi przejście od klimatyzacji centralnej dołowej do 
kombinowanej, w miarę przyrostu zapotrzebowania na moc chłodniczą. 

Bez względu na system klimatyzacji jaki zostanie wybrany do realizacji, przewidywane 
jest także dalsze wykorzystanie dysponowanych przez kopalnie lokalnych urządzeń chłod-
niczych do schładzania przodków zlokalizowanych w odległych rejonach kopalń. Porównanie 
ekonomiczne wykazało, że obydwa systemy charakteryzują się podobną wielkością nakładów 
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inwestycyjnych, przy czym system 1 wymagałby wydatkowania w pierwszym roku budowy 
instalacji około 70% łącznych nakładów, natomiast system 2 pozwalałby na bardziej 
równomierne rozłożenie wydatkowania koniecznej wielkości nakładów w ciągu kilku lat 
(w pierwszym roku około 20%). Roczne bieżące koszty eksploatacyjne, z chwilą osiągnięcia 
docelowej mocy chłodniczej, a także związane z nimi wskaźniki kosztowe, osiągałyby 
najniższe wartości dla systemu 1. 

6. Podsumowanie 

1. Wraz z przemieszczaniem się frontu eksploatacyjnego większości kopalń JSW na 
głębsze poziomy, przy równoczesnym występowaniu na obszarach górniczych tych kopalń 
niekorzystnej anomalii klimatycznej, zagrożenie temperaturowe w wyrobiskach dołowych 
uległo stosunkowo szybkiemu i znacznemu zwiększeniu, co rzutuje nie tylko na pogorszenie 
się warunków pracy załóg górniczych, ale także na możliwości produkcyjne kopalń. 

2. Duże ilości powietrza doprowadzanego do kopalń JSW oraz do ich rejonów i wyrobisk 
dołowych ze względu na skalę zagrożenia metanowego pozwalały przez długi okres na 
efektywne zwalczanie zagrożenia temperaturowego środkami wentylacyjnymi, jednak wraz 
z wyczerpywaniem się tych możliwości zaszła i istnieje nadal konieczność zastosowania 
także innych konwencjonalnych środków jego zwalczania oraz urządzeń klimatycznych. 

3. Pomimo przystąpienia do wdrażania w kopalniach JSW urządzeń klimatycznych, nie 
później niż miało to miejsce w innych zagrożonych klimatycznie kopalniach Górnośląskiego 
Okręgu Węglowego, wystąpiły jednak zasadnicze niedobory tychże urządzeń, w wyniku niedo-
inwestowania klimatyzacji i równoczesnego skokowego wzrostu zagrożenia temperaturowego. 

4. Dysponowana moc chłodnicza kopalń JSW (19 urządzeń klimatycznych różnego typu) 
w wysokości 5950 kW, odpowiadająca w przybliżeniu optymalnym i docelowym potrzebom 
samej kopalni Pniówek, oddaje w pełni skalę braków w tymże zakresie i określa program 
inwestycyjny, jaki powinien być realizowany przez JSW . 

5. Określona sytuacja finansowa JSW i realne możliwości jej poprawy narzucają niejako 
ramy programu poprawy warunków klimatycznych, który prawdopodobnie jako dwuetapowy, 
będzie zmierzał przede wszystkim do: 

— niedopuszczenia do powiększenia się dysproporcji pomiędzy wzrostem zagrożenia tem-
peraturowego a dysponowaną mocą chłodniczą urządzeń klimatycznych — w pierwszym etapie, 

— zdecydowanej poprawy warunków klimatycznych — w późniejszym, drugim etapie. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Acclimatisation hazards and the possibilities of their decreasing on 
the basis of the analysis of Jastrzębska Spółka Węglowa 

Abstract 
The article characterises temperature hazards in the mines of JSW, on the basis of 

Ycntilation measurements taken in June 1996. The analysis of the use of the cooHng 
eąuipment in JSW is made as well as the examples of the influence of air-cooling equipment 
on acclimatisation conditions in the chosen longwall excavations are given. Both the idea 
how to develop the existing acclimatisation systems in local areas and how to introduce 
new technologies i.e. central acclimatisation is presented. 
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O perspektywach klimatyzacji w górnictwie polskim 

Słowa kluczowe 

Klimatyzacja wyrobisk podziemnych-centralne systemy klimatyzacji 

Streszczenie 
W pracy omawiane są stosowane obecnie metody chłodzenia powietrza w wyrobiskach 

kopalń podziemnych. Rozważa się, które z tych metod mogą byc brane pod uwagę 
w polskim górnictwie węglowym i rud miedzi. Uwaga została skierowana na centralne 
systemy klimatyzacji z ziębiarkami zlokalizowanymi na powierzchni i na dole. Omówiono 
także układy klimatyzacji centralnej z lodowym chłodziwem lub z zimną wodą technologiczną. 

1. Wstęp 

W okresie ostatnich 20 lat w wielu kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
i Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedzi nastąpiło znaczne pogorszenie warunków klima-
tycznych. Stan ten spowodował wzrost zainteresowania zagadnieniami klimatycznymi w śro-
dowiskach inżynierskich oraz w zapleczu naukowo-badawczym górnictwa. 

W górnictwie stosuje się wiele metod ochładzania powietrza przewietrzającego wyrobiska. 
Środki techniczne realizujące te metody są zróżnicowane. Najbardziej zaawansowaną tech-
nologię klimatyzacji reprezentuje górnictwo złota w Republice Południowej Afryki i węgla 
kamiennego w Niemieckiej Republice Federalnej. Polskie górnictwo węgla kamiennego i rud 
miedzi zetknęło się z urządzeniami klimatyzacyjnymi przed 25 laty. Jednak zagadnienia 
cieplnych warunków pracy i sposobów ich poprawy już wcześniej stanowiły przedmiot 
zainteresowania instytucji naukowo-dydaktycznych oraz zaplecza naukowego i projektowego 
górnictwa. 

Temperaturę i wilgotność w wyrobiskach kopalń kształtują procesy sprężania powietrza 
w polu siły ciężkości, ciepło i wilgoć przekazywane od calizny skalnej i od urobku do 
powietrza oraz ciepło oddawane przez maszyny i urządzenia, a w szczególności przez 
napędy elektryczne i spalinowe. Pozostałe źródła energii mają na ogół mniejsze znaczenie. 
Na mikroklimat w wyrobiskach ma także wpływ ilość i sposób rozprowadzenia powietrza 
oraz wybór drogi transportu urobku. Przez główne wyrobiska kopalń rud miedzi i węgla 
przepływają duże ilości powietrza. W związku z tym zmiany temperatury atmosferyczne 
przenoszą się ze świeżym powietrzem do wyrobisk na duże odległości od wlotu do szybu 
wdechowego i docierają niekiedy do wyrobisk eksploatacyjnych, przyczyniając się do 
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pogorszenia warunków klimatycznych w okresie letnim. W związku z tym w wyrobiskach 
korytarzowych i w polach eksploatacyjnych spotyka się temperatury na termometrze suchym 
z przedziału 27—32°C, a nawet przekraczające te wartości. 

2, Warunki geotermiczne w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 
i Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedzi 

Ze względu na wielkość zasobów, warunki naturalne zalegania złóż węgla oraz liczbę 
i zdolności wydobywcze kopalń czynnych zasadnicze znaczenie gospodarcze w polskim 
górnictwie surowców energetycznych ma Górnośląskie Zagłębie Węglowe. Utrzymanie 
wydobycia na poziomie odpowiadającym potrzebom gospodarki wiązać się będzie ze 
zwiększeniem wydobycia z głębszych poziomów istniejących kopalń. W związku z tym 
wystąpi wiele zagrożeń i utrudnień w eksploatacji pokładów węgla na niższych poziomach. 
Opanowanie tych zagrożeń wymaga racjonalnego udostępnienia głęboko zalegających partii 
złoża, ich eksploatacji i przewietrzania w sposób sprzyjający utrzymaniu możUwie korzystnych 
warunków klimatycznych. 

Pole temperatury pierwotnej skał w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym zostało zbadane 
w stopniu wystarczającym dla prognozy warunków klimatycznych na nowych poziomach 
w istniejących kopalniach. Jest ono bardzo nierównomierne. Temperatura wykazuje zmienność 
nie tylko w kierunku pionowym, lecz także poziomym. Występuje wyraźna anomalia 
w zakresie niższych temperatur skał w górotworze zalegającym między Chrzanowem 
i Tychami oraz anomalie wyższych temperatur pierwotnych między Chorzowem i Zabrzem 

A 
oraz Suszcem i Świerklanami a Czechowicami. Najwyższych temperatur pierwotnych skal 
należy oczekiwać we wschodniej części Spółki Jastrzębskiej, gdzie na poziomie -450 m 
występuje temperatura 38°C (na obszarze kopalni Borynia), a na poziomie -750 m 5l,8°C 
(na obszarze kopalni Pniówek). Najniższa temperatura pierwotna skał występuje w południowej 
części Spółki Nadwiślańskiej, gdzie na poziomie -450 m temperatura wynosi 22,4°C (na 
obszarze kopalni Silesia) oraz 29°C na poziomie -750 m (na obszarze kopalni Piast). 
Średni stopień geotermiczny wynosi 32,5 m/K i waha się od ok. 26 m/K w rejonie Rudy 
Śląskiej do ok. 42 m/K w kopalniach nadwiślańskich. 

Duże zagrożenie klimatyczne występuje w kopalniach Halemba, Zabrze-Bielszowice 
i Morcinek. Trudne warunki klimatyczne spotyka się w kopalniach Borynia, Knurów, Nowy 
Wirek, Pokój, Sośnica, Szczygłowice, Śląsk, Wawel i Zofiówka. 

Złoże rudy miedzi położone jest w południowo-zachodniej części środkowego obszaru 
monokliny przedsudeckiej. Mineralizacja występuje na pograniczu czerwonego spągowca 
oraz cechsztynu i swoim zasięgiem obejmuje stropową część białych piaskowców, 
dolomit podstawowy, łupki miedzionośne oraz spągową część warstw wapienno-dolo-
mitycznych. Roboty przygotowawcze i eksploatacyjne w kopalniach rud miedzi pro-
wadzone są w obrębie podanych wyżej warstw. Stopień geotermiczny skał, w których 
zalega złoże miedzi, zmienia się w granicach od 20,9 do 38,1 m/K. Średnia wartość 
stopnia geotermicznego w części południowo-wschodniej wynosi 27,4 m/K, a w części 
północno-zachodniej 30,2 m/K. Wartości te są niskie i w związku z tym temperatury 
pierwotne skał w kopalniach LGOM są wyższe niż w innych zagłębiach złóż rud na 
tej samej głębokości. 
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Eksploatację złoża rud miedzi prowadzą 3 kopalnie: Lubin, Poikowice-Sieroszowice 
i Rudna, które wraz z innymi zakładami tworzą spółkę akcyjną KGHM Polska Miedź S.A. 

Temperatura skał złożowych na obszarze górniczym kopalni Lubin, traktowanym łącznie 
z polem Małomice, chiarakteryzuje się dużą zmiennością. W południowej części w poszcze-
gólnycłi blokach złoża występującego na najmniejszej głębokości (ok. 600 m) temperatura 
pierwotna spągu cechsztynu wynosi 24—31,2°C, w rejonie szybów głównych jest równa 
30°C, w kierunku zapadania złoża rośnie i na poziomie — 750 m osiąga 36°C. Podobne 
warunki geotermiczne panują na obszarze pola Polkowice. Temperatura skał złożowych 
w rejonie szybów wschodnich wynosi 33,6—34,7°C, w rejonie szybów głównych 34,5— 
—34,8°C, w rejonie szybów zachodnich 32,7—33,4°C. Na obszarze pola Sieroszowice 
temperatura pierwotna skał złożowych wykazuje największe zróżnicowanie. Zmienia się od 
około 21 °C przy wychodniach do przeszło 45°C na głębokości 1200 m. Izoterma 35°C 
dzieli obszar pola Sieroszowice na dwie w przybliżeniu równe części. 

W granicach obszaru nadania kopalni Rudna znajdują się najgłębiej położone wyrobiska 
górnicze. Złoże eksploatowane jest między poziomami -700 i -1000 m, czyli w skałach 
0 temperaturze pierwotnej od około 35 do około 42°C. W niedalekiej przyszłości kopalnia 
podejmie eksploatację pola północnego między poziomami -1000 i -1100 m. Temperatura 
pierwotna skał w najgłębiej zalegającej części tego pola wynosi około 45°C. 

Znaczna częśc niezagospodarowanego złoża rud miedzi zalega poniżej głębokości 1200 m 
1 charakteryzuje się wysoką temperaturą pierwotną skał, zmieniającą się od około 40°C 
w południowej części obszarów rezerwowych Ścinawa i Redków, 45°C w południowej 
części obszarów Głogów i Bytom Odrzański do wartości wyższych od 55°C w północnych 
częściach tych obszarów. Warunków geotermicznych podobnych do panujących w obecnie 
czynnych kopalniach można oczekiwać na terenie obszarów Gaworzyce i Radwanice. W razie 
budowy nowej kopalni rudy miedzi w części złoża położonej na północ od istniejących 
kopalń należy liczyć się z dużymi trudnościami w utrzymaniu zadowalających warunków 
klimatycznych i z koniecznością budowy centralnego systemu klimatyzacji o dużej mocy. 

Struktura sieci wentylacyjnej kopalń rud miedzi różni się od sieci innych kopalń rud, 
eksploatujących złoże o podobnej budowie geologicznej. Typowej strukturze odpowiada 
jedynie szkielet wyrobisk głównych: szybów i głównych przekopów. Chodniki przygoto-
wawcze i wyrobiska eksploatacyjne systemu komorowo-filarowego tworzą skomplikowane 
sieci wielonitkowe. Duża liczba wyrobisk powoduje, że pole powierzchni kontaktu powietrza 
ze skałami jest duże. W porównaniu z ogólnym strumieniem powietrza w szybach wydatki 
w miejscach pracy są małe z powodu silnej rozbudowy sieci chodników przygotowawczych 
i wyrobisk w polach eksploatacyjnych. Powietrze rozdziela się na dużą liczbę wyrobisk, 
a ucieczki wewnętrzne są duże. Stosowane powszechnie w kopalniach rud miedzi napędy 
spalinowe z silnikami Diesla przekazują do powietrza znaczne ilości ciepła, gdyż sprawność 
termodynamiczna procesu spalania jest niska. 

3. Zagadnienia bilansów cieplnych 

Ze względu na wszechobecność zjawisk wymiany ciepła i masy zagadnienia te rozwijane 
są w kilkunastu ośrodkach badawczych samodzielnie lub w ramach wielu dziedzin. Badacz 
lub inżynier zajmujący się tymi zagadnieniami w technice, w szczególności w górnictwie, 
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najpierw powinien starać się poznać stan wiedzy w tej dziedzinie w zakresie podstaw 
fizycznych i ogólnotechnicznych, a także podejmować próby zastosowania istniejących 
wyników badań. W kilku polskich ośrodkach prowadzono badania zagadnień przepływu 
i bilansu ciepła i masy w wyrobiskach kopalnianych, w powiązaniu z zagadnieniami 
prognozy cieplnych warunków pracy i klimatyzacji. Prócz samodzielnych prac uwieńczonych 
rozwiązaniami wielu zagadnień praktycznych istniał kontakt i współpraca z ośrodkami 
zagranicznymi. Dzięki temu powstały metody pomiaru i obliczeń temperatury i wilgotności 
powietrza, wykorzystujące wyniki badań prowadzonych w Polsce i za granicą. Niezależnie 
od dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie powinny byc prowadzone prace badawcze 
dotyczące: 

— poznania procesów wymiany oraz metod bilansu ciepła i wilgoci w wyrobiskach 
kopalnianych, w celu uzyskania lepszej zgodności między wyliczonymi wartościami tem-
peratury i wilgotności powietrza a odpowiednimi wartościami określonymi drogą pomiaru, 

— doskonalenia metod prognozy kopalnianych warunków klimatycznych, szczególnie 
w szybach wdechowych i w wyrobiskach eksploatacyjnych, 

— opracowania nowych i doskonalenia istniejących komputerowych programów prognozy 
parametrów klimatycznych powietrza kopalnianego. 

4. Dotychczasowe doświadczenia w klimatyzacji kopalń 

W większości górniczych krajów eksploatujących złoża na dużej głębokości występowały 
pewne etapy w rozwoju klimatyzacji. Pierwsze trudności z zapewnieniem odpowiednich 
warunków klimatycznych zwykle występują po okresie wybierania złoża zalegającego na 
mniejszych głębokościach i zejściu z eksploatacją na niższe poziomy. Na ogół skutecznym 
środkiem poprawy okazuje się bardziej intensywne przewietrzanie. Gdy warunki pracy 
ulegną dalszemu pogorszeniu, co wiąże się ze wzrostem głębokości i z wydłużeniem dróg 
doprowadzających powietrze, w pojedynczych wyrobiskach z wentylacją odrębną już nie 
udaje się zapewnić właściwych warunków pracy bez klimatyzacji. Wtedy stosuje się 
urządzenia o działaniu lokalnym, o mocy chłodniczej od 75 do 300 kW, z obiegiem wody 
chłodzącej skraplacz przez wyparną chłodnię wody zlokalizowaną w prądzie zużytego 
powietrza. Z uwagi na małe moce tych urządzeń i dostatecznie duże wydatki powietrza 
odprowadzenie ciepła skraplania czynnika chłodniczego na ogół nie stwarza na tym etapie 
większych trudności. Występują jednak różnego rodzaju problemy związane z fachową 
odsługą i z zapewnieniem korzystnych warunków pracy urządzeń klimatycznych. Drugi 
etap następuje w przypadku konieczności klimatyzacji pierwszych wyrobisk eksploatacyjnych, 
gdy łączne zapotrzebowanie na moc chłodniczą wynosi około 1 MW. Taką moc chłodniczą 
można uzyskać instalując kilka zblokowanych lub indywidualnie pracujących ziębiarek 
o małej lub średniej mocy lub wykorzystując dostatecznie duży agregat do chłodzenia 
wody. Sprawą istotną staje się rozmieszczenie chłodnic powietrza. Dotychczasowe doświad-
czenia pozwalają na korzystne rozwiązanie tego zagadnienia w kopalniach eksploatujących 
złoże systemem ścianowym. W zależności od lokalnych warunków chłodnice powietrza 
rozmieszcza się w chodniku podścianowym lub w chodniku podścianowym i nadścianowym, 
względnie w chodniku podścianowym, nadścianowym i w ścianie. Znacznie trudniejszym 
problemem jest rozmieszczenie chłodnic powietrza w polu eksploatacyjnym kopalń rud 
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miedzi, stosujących system komorowo-filarowy, charakteryzujący się dużą liczbą wyrobisk 
i rozproszeniem stanowisk pracy. Trzeci etap klimatyzacji następuje wraz ze wzrostem 
zapotrzebowania na moc chłodniczą do wartości co najmniej 3—5 MW, co zwykle wiąże 
się z koniecznością budowy centralnego układu klimatyzacji. 

Pierwszymi urządzeniami klimatyzacyjnymi stosowanymi w polskim górnictwie węglowym 
i rud miedzi były agregaty WK-120 i WK-I20s, zakupione w latach siedemdziesiątych 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej i zainstalowane między innymi w kopalniach 
Polkowice, Pokój i Knurów. Wydajność chłodnicza wynosiła 128 kW, czynnikiem chłod-
niczym był freon R 12. Uzyskanie zadowalająch efektów było uwarunkowane dostarczeniem 
do chłodzenia skraplaczy wody o dość niskiej temperaturze. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
przemysł miedziowy zakupił w zachodnioniemieckiej firmie Wende & Malter kilka agregatów 
EWK-250, o działaniu bezpośrednim. Ich wydajność chłodnicza wynosiła około 290 kW, 
czynnikiem chłodniczym był freon R 22. Nowością były wyparne chłodnie wody odpro-
wadzające ciepło skraplania do prądu zużytego powietrza oraz możliwość przenoszenia 
zestawu wraz z postępem robót. Po tych doświadczeniach, z inicjatywy przemysłu węglowego, 
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy podjęła produkcję maszyn klimatycznych 
przeznaczonych dla kopalń. Zbudowano typoszeregi ziębiarek freonem R 22, wodnych 
chłodnic powietrza oraz wyparnych chłodni wody, o różnej mocy. Wiele z tych urządzeń 
pracuje obecnie w górnośląskich kopalniach węgla. 

Niektóre polskie przedsiębiorstwa kooperujące z KGHM Polska Miedz S.A. podejmowały 
bardziej lub mniej udane próby produkcji właściwie prototypowych maszyn klimatycznych. 
Jak dotąd były to krótkie serie, a wytwarzanie niektórych urządzeń zostało zaniechane. 
Obecnie produkcję koordynuje Centrum Projektowe i Badawcze Miedzi „Cuprum" we 
Wrocławiu, a wiodącym wytwórcą jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe ,,Spomasz" 
we Wrocławiu. 

Stosowane są także urządzenia zagraniczne, produkowane w Niemieckiej Republice 
Federalnej przez dwóch wytwórców urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Są to firma 
Wende & Malter GmbH oraz kooperujące ze sobą firmy Gesellschaft fiir Warmetechnik 
GmbH oraz Warme-Austausch-Technik GmbH. Trzej podani wyżej wytwórcy (niemieccy 
oraz Wytwórnia z Dębicy) mają duże doświadczenie w produkcji agregatów klimatycznych. 

Na stan krajowej produkcji urządzeń klimatyzacyjnych dla górnictwa w przyszłości mają 
wpływ pewne cechy procesów transformacyjnych związanych ze zmianami w gospodarce: 
trudna sytuacja finansowa wielu kopalń, a jednocześnie pewna łatwość (w porównaniu ze 
stanem sprzed 10 lat) w dysponowaniu wymienialnymi środkami płatniczymi. Utrzymanie 
pozycji konkurencyjnego producenta wymaga stałego podnoszenia walorów użytkowych 
i jakości wyrobu, który musi mieć parametry technologiczne porównywalne z produktami 
na poziomie światowym i odpowiednią cenę. 

5. Problem wyboru wariantu dużego układu klimatyzacji 

Obecnie w polskim górnictwie węgla kamiennego, jak również rud miedzi, w pojedynczych 
przypadkach zamierza się wprowadzić klimatyzację centralną. Przygotowania do realizacji 
tego etapu zaawansowane są w różnym stopniu. Istnieje duża różnorodność rozwiązań 
technicznych układów klimatyzacji w kopalniach. Właściwie opracowany projekt układu 
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klimatyzacji powinien zapewnić wybór układu najbardziej odpowiedniego w danych wa-
runkach. Rozróżnia się następujące rodzaje centralnych układów: 

— układy centralne z ziębiarkami z amoniakiem lub freonem R 22 chłodzące wodę 
wykorzystywaną następnie w chłodnicach powietrza, 

— układy centralne z wytwarzaniem lodu, który jest chłodziwem pośrednim, 
— układy centralne z ziębiarkami na powierzchni, które chłodzą wodę technologiczną. 

5.1. C e n t r a l n e u k ł a d y k l i m a t y z a c j i c h ł o d z ą c e w o d ę 

Możliwość wyboru dotyczy typu i rodzaju ziębiarek, chłodnic powietrza, chłodni wody, 
układów i średnic rurociągów, ilości wody i stosunku wydatków wody (chłodziwa) w po-
szczególnych obiegach oraz temperatur (a tym samym ciśnień) wrzenia i skraplania czynnika 
chłodniczego. Konieczne jest ustalenie lokalizacji ziębiarek i chłodni wody. Możliwość 
przekazania ciepła odebranego od skraplaczy do otoczenia, którym na powierzchni jest 
powietrze atmosferyczne, a na dole prąd zużytego powietrza, ze średniego lub dużego 
centralnego układu ziębiarek, w wielu przypadkach decyduje o generalnej koncepcji kli-
matyzacji. Jednocześnie dąży się do możliwie niskiej temperatury wody na wlocie do 
skraplaczy. Wartości temperatur skraplania i parowania czynnika chłodniczego określają 
zakres różnicy ciśnień tłoczenia i ssania sprężarki i zapotrzebowanie na moc napędu 
konieczną do uzyskania żądanej mocy chłodniczej. Wzrost lub spadek jednego parametru 
pracy ziębiarki, wyparnej chłodni wody lub chłodnicy powietrza może spowodować zmiany 
wielu innych parametrów tych zespołów. Na przykład przyrost wydatku wody chłodzącej 
skraplacz ma wpływ na pracę zarówno skraplacza, jak również chłodni wyparnej i jego 
wynikiem jest zmniejszenie temperatury skraplania. Z kolei spadek tej temperatury powoduje 
wzrost zarówno strumienia ciepła odbieranego w parowniku, jak też ciepła odrzucanego 
w chłodni wyparnej. Rozstrzygnięcia wymaga rodzaj i budowa sprężarki oraz sposób 
zmniejszenia ciśnienia statycznego wody transportowanej z powierzchni w obiegu wysoko-
prężnym. Prócz podanych wyżej parametrów technicznych istnieją jeszcze dalsze czynniki, 
które mają pewien wpływ na pracę układu. Rozpatrywane koncepcje powinny być analizowane 
z punktu widzenia ogólnych kosztów, na które składają się przede wszystkim nakłady 
inwestycyjne i bieżące wydatki. Duże znaczenie ma zużycie energii na uzyskanie jednostki 
mocy chłodniczej. 

Należy liczyć się z tym, że najczęściej rozważaną koncepcją jest układ z ziębiarkami 
chłodzącymi wodę. Do układów tych należą: 

1) centralne układy klimatyczne z blokami ziębiarek i wyparnych chłodni wody na 
powierzchni oraz rozproszonymi w wyrobiskach podziemnych wodnymi chłodnicami po-
wietrza, połączonymi z ziębiarkami siecią rurociągów, 

2) zdecentralizowany układ ziębiarek i wyparnych chłodni wody, zlokalizowanych 
w wyrobiskach podziemnych w pobliżu klimatyzowanych miejsc pracy przy małych dłu-
gościach rurociągów transportujących zimne płyny. 

Istnieją rozwiązania pośrednie, które mają pewne cechy pierwszego i pewne drugiego 
układu. Wybór właściwej w danych warunkach koncepcji może być oparty na doświadczeniach 
zdobytych w istniejących układach klimatyzacji kopalń. Przy dużej mocy chłodniczej, 
wyższej lub znacznie wyższej od paru MW, układ zdecentralizowany w zasadzie nie jest 
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stosowany przede wszystkim ze względu na trudności z odprowadzeniem ciepła skraplania 
czynnika chłodniczego do prądu powietrza zużytego. Względy ekonomiczne przemawiają 
za tym rozwiązaniem w przypadku zapotrzebowania na małą moc cłiłodniczą. Jednak układ 
zdecentralizowany jest rozwiązaniem pośrednim między klimatyzacją pojedynczycłi wyrobisk 
a układem centralnym o średniej mocy. Może więc byc rozwiązaniem realizowanym w celu 
pokonania trudności w utrzymaniu właściwych warunków klimatycznych bez dużych jed-
norazowych nakładów na zakup urządzeń. Koszty inwestycyjne centralnych układów kli-
matyzacji są porównywalne z kosztami ruchowymi i każda zmiana w układzie ma wpływ 
na obydwa podstawowe składniki kosztów. 

Właściwie zaprojektowane i wykonane urządzenia do odbioru ciepła skraplania czynnika 
chłodniczego na powierzchni kopalni mają wystarczające możliwości przekazywania ciepła 
do otoczenia. Tej właściwości nie mają urządzenia podziemne. W związku z tym ziębiarki, 
z których ciepło odprowadzane jest na powierzchni charakteryzują się niższą temperaturą 
skraplania niż ziębiarki, z których ciepło przekazywane jest na dole do prądu powietrza 
zużytego. Na powierzchni przekazywanie ciepła do otoczenia następuje w wieży chłodniczej 
lub w wyparnym skraplaczu. Korzyścią ze stosowania wyparnych skraplaczy jest niższa 
temperatura skraplania i mniejsze zużycie wody. Zwykle koszty inwestycyjne też są niższe, 
a ilość powietrza wprowadzona z otoczenia do obiegu chłodzenia skraplacza mniejsza. 
W urządzeniach na powierzchni stosuje się niekiedy wstępne wypame chłodnie wody, które 
zastępują obieg chłodniczy, lecz zużywają mniej energii. Ich wydajność zależy od warunków 
panujących w otoczeniu. Czynne są przez zimną część roku, gdy różnica temperatur obiegu 
i otoczenia jest korzystna. Jeśli temperatura wody powrotnej jest wysoka, działają przez 
cały rok. W układach służących klimatyzacji wyrobisk chłodnie wyparne mogą znajdować 
się na dole, a więc na ogół w wyrobisku z dość wysoką temperaturą i wilgotnością 
powietrza zużytego. Omawiając duże otwarte wyparne chłodnie wody badacze południowo-
afrykańscy [32] podają, że na każde 100 kW odprowadzanego ciepła kondensacji konieczny 

3 
jest strumień powietrza co najmniej I m /s. Jednak w praktyce niezbędny jest wydatek 
dwukrotnie większy, bowiem jedynie część powietrza uczestniczy w wymianie ciepła. Gdy 
wodę chłodzi się w zamkniętych chłodniach natryskowych, zapotrzebowanie na ilość 
powietrza jest większe. Z doświadczeń firm produkujących kopalniane chłodnie wody 
wynika, że wynosi ono 2,5—2,7 m7s na każde 100 kW ciepła odpadowego. Ilości te 
należy traktować jako orientacyjne i przed ustaleniem miejsca lokalizacji wyparnych chłodni 
wody należy zbilansować ilości ciepła uwzględniając nie tylko wydatek, lecz także temperaturę 
i wilgotność powietrza. Wybór lokalizacji chłodni wyparnej ma wpływ na parametry pracy 
ziębiarki, w szczególności na wartość temperatury skraplania oraz, poprzez ten parametr, 
na moc chłodniczą ziębiarki. Przy odbiorze ciepła odpadowego na dole kopalni na 10 MW 
zdolności chłodniczej trzeba odprowadzić około 13—16 MW ciepła, co może nastąpić o 
jedynie w szybie wydechowym, przy wydatku przekraczającym 200 m /s, w kilku wyparnych 
chłodniach wody. Temperatura skraplania czynnika chłodniczego wynosi wtedy 50—55°C, 
czyli jest wyższa o około 20—25°C niż w urządzeniach zlokalizowanych na powierzchni. 

Przy wyborze centralnego układu klimatyzacji chłodzącego wodę należy wziąć pod 
uwagę układ z ziębiarkami rozmieszczonymi na powierzchni, który jest wielokrotnie 
sprawdzonym rozwiązaniem klimatyzacji w przypadku, gdy chłodzenie powietrza ma być 
prowadzone w dużej liczbie wyrobisk w całej kopalni lub w znacznej jej części. 
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Omawiany system ma pewne zalety w stosunku do innych rozwiązań: 
— ziębiarki pracujące na powierzchni iatwiej i taniej można utrzymać i doglądnąć, nie 

muszą spełniać niektórych ograniczeń wymaganych od urządzeń dopuszczanych do pracy 
na dole, 

— trudności z odprowadzeniem ciepła skraplania są najmniejsze, w szczególności 
w porównaniu z przypadkiem ochładzania wody w podziemnej chłodni wyparnej, 

— temperatura wody chłodzącej skraplacz może być niska i dzięki temu sprawność 
obiegu cłiłodniczego wysoka, 

— istnieje duża swoboda z wyborem rodzaju ziębiarek i ich ogólnej mocy chłodniczej. 
Wadami omawianego systemu klimatyzacji są: 
— konieczność stosowania dobrej izolacji cieplnej sieci rurociągów rozprowadzających 

zimną wodę, 
— możliwość wystąpienia trudności z doprowadzeniem dostatecznie zimnej wody do 

wszystkich miejsc pracy, szczególnie w kopalniach prowadzących roboty rozproszone 
w dużej liczbie oddalonych od siebie wyrobisk, a do takich należą górnośląskie kopalnie 
węgla i lubińskie kopalnie rud miedzi. 

Klimatyzację głębokiej kopalni może zapewnić układ ziębiarek o dużej mocy, rozmie-
szczonych w wyrobiskach podziemnych. Urządzenia zabudowane na dole wymagają odpo-
wiedniego miejsca w wyrobiskach korytarzowych o dużym przekroju poprzecznym, wydrą-
żonych w dostatecznie mocnych skałach, nie poddanych działaniom naprężeń eksploatacyj-
nych. Konieczne jest dostarczenie na dół znacznej mocy do napędu sprężarek, w przybliżeniu 
równej 1/3 mocy chłodniczej układu ziębiarek. Utrzymanie urządzeń w wyrobiskach pod-
ziemnych stwarza wiele różnego rodzaju trudności i jest bardziej kosztowne niż w przypadku 
lokalizacji ich na powierzchni. W wielu kopalniach nie ma możliwości odbioru ciepła od 
wody chłodzącej skraplacze w pobliżu miejsca ustawienia ziębiarek. Zachodzi wtedy 
konieczność budowy i utrzymania sieci rurociągów między ziębiarkami a wyrobiskami, 
którymi przepływają dostatecznie duże wydatki zużytego powietrza o parostopniowej różnicy 
między temperaturami na termometrach suchym i mokrym. Gdy nie ma mo^iwości 
odprowadzenia ciepła kondensacji do zużytego prądu powietrza na dole kopalni, ziębiarki 
mogą być połączone z rurociągiem szybowym, biegnącym do wyparnej chłodni wody 
zlokalizowanej na powierzchni. 

System kombinowany z ziębiarkami rozmieszczonymi na dole i na powierzchni wymaga 
zabudowy rurociągów w szybie dla obiegu wody od ziębiarek powierzchniowych do 
wysokoprężnego wymiennika ciepła (lub do innego urządzenia zmniejszającego ciśnienie 
wody spływającej z góry) i do skraplaczy ziębiarek dołowych. 

5.2. C e n t r a l n e u k ł a d y k l i m a t y z a c j i w y k o r z y s t u j ą c e l ó d 

Doświadczenia bardzo głębokich kopalń rud złota wskazują, że bariera klimatyczna 
może być pokonana przez zastosowanie lodu w układzie klimatyzacji opartym na obiegu 

o 
wody zimnej. Dzięki utajonemu ciepłu topnienia lodu transport 1 m /s zimnej wody na 
poziom 3200 m w jednej z kopalń został zastąpiony transportem pięciokrotnie mniejszej 
masy lodu. Możliwość znacznego zmniejszenia przenoszonej masy stanowiła zachętę do 
prac nad transportem lodu w pomieszczeniach poziomych oraz w szybach, nad wyborem 
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odpowiedniej (spośród istniejących) metody produkcji lodu i uzyskaniem pożądanej do 
transportu i klimatyzacji granulacji oraz nad procesami wymiany ciepła w urządzeniach 
układu klimatycznego pracującego w oparciu o chłodziwo lodowe. Do tej pory w klimatyzacji 
kopalń stosowano dwie metody produkcji lodu, od dawna opanowane w chłodnictwie. Jedna 
z nich zapewnia uzyskanie lodu suchego na powierzchni rur metalowych, druga lodu 
zawiesinowego. Zużycie energii na uzyskanie jednostki mocy chłodniczej w układzie 
klimatycznym wykorzystującym lód jest na ogół wyższe niż w układzie, w którym chłodzi 
się wodę. 

Korzyści związane ze stosowaniem lodu są wielorakie. Do przeniesienia dużej mocy 
chłodniczej służy rurociąg szybowy o mniejszej średnicy niż do przepływu zimnej wody. 
Jest to korzystne szczególnie w szybach wdechowych, gdzie zazwyczaj jest mało miejsca. 
Zamocowanie i utrzymanie w szybie rurociągu o mniejszej średnicy jest łatwiejsze i prostsze. 
Na dole kopalni ilośd urządzeń służących klimatyzacji jest mała. Następuje znaczna redukcja 
zapotrzebowania na energię elektryczną na dole w porównaniu z przypadkiem, gdy ziębiarki 
układu klimatycznego znajdują się w wyrobiskach kopalnianych. Lód stosuje się do chłodzeni? 
wody przepływającej w podziemnym obiegu przez bezpośredni kontakt i topnienie w pod 
ziemnym zbiorniku, w którym panuje temperatura zbliżona do l—T^C. W innych systemac 
chłodzenia wodę udaje się ochłodzić do temperatury 5—6°C. W związku z tym w instalac 
z lodem wydatek do przeniesienia mocy chłodniczej w obiegu zimnej wody może b> 
odpowiednio niższy. W konsekwencji mogą być zmniejszone wymienniki ciepła i inr 
urządzenia, na przykład pompy. 

W związku z umiarkowaną głębokością polskich kopalń, w których występują trudne 
warunki klimatyczne, nie można sądzić, że instalacje wykorzystujące lód będą powszechnie 
stosowane. 

5.3. Z a s t o s o w a n i e w o d y t e c h n o l o g i c z n e j 

Ilość wody używanej do wiercenia oraz do zwilżania pyłu w przodkach i na przesypach 
oraz do chłodzenia niektórych urządzeń mechanicznych jest znaczna. W kopalniach złota 
w RPA wynosi 0,5—2 m' na 1 tonę urobionych skał. W czasie zmiany wydobywczej 
zużycie wody w przybliżeniu wynosi 2 l/s na każde 100 m długości przodkowej. W prze-
ciętnych warunkach wlotowa temperatura wody technologicznej na poziomie robót górniczych 
wynosi +30°C, a po spłynięciu na spąg osiąga +33°C. Odbiór ciepła na odcinku 100 m 
wyrobiska wynosi zatem około 2 • 4,18 • (33 - 30) = 25 kW. W kopalni posiadającej 
urządzenia chłodnicze stosunkowo łatwo można ochłodzić wodę technologiczną, na przykład 
do 15°C. Strumień 2 l/s tej wody może odebrać ciepło 2 • 4,18 • (33 - 15) = 150 kW. 
W przypadku dobrze izolowanych rurociągów temperatura wody może wynosić 5°C. Przy 
założeniu wzrostu temperatury wody do około 33°C uzyskuje się moc chłodniczą przekra-
czającą 200 kW. Wyliczone wydajności chłodzenia za pomocą wody technologicznej są 
równe w przybliżeniu dopływowi ciepła w większości przodków w kopalniach złota RPA 
na stumetrowym odcinku wyrobiska eksploatacyjnego. Transport ciepła od skał i od wody 
ze szczelin i pęknięć przebiega w czasie w sposób ciągły. W celu utrzymania odpowiednich 
warunków klimatycznych konieczne jest zapewnienie ciągłego rozpylania zimnej wody 
technologicznej, także w czasie, gdy nie prowadzi się tych prac, w których używa się 
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wody. Z obserwacji i doświadczeń kopalń rud złota w RPA wynika, że w wielu przypadkach 
stosowanie wody technologicznej może być skutecznym środkiem poprawy warunków 
klimatycznych. Woda o temperaturze niższej od temperatury powietrza w punkcie rosy nie 
paruje, lecz wykazuje działanie prowadzące do zmniejszenia wilgotności powietrza kopal-
nianego. Pod działaniem ochłodzonej wody technologicznej wilgotność i temperatura na 
termometrze wilgotnym mogą być zmniejszone dzięki wykraplaniu pary wodnej i ochłodzeniu 
powietrza. Poprawa warunków klimatycznych dzięki stosowaniu chłodnic powietrza następuje 
w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń i zmniejsza się w niewielkim nawet oddaleniu, 
natomiast obszar efektywności wychłodzonej wody technologicznej jest znacznie większy. 
Przy danej mocy chłodniczej woda technologiczna zmniejsza temperaturę powietrza w wię-
kszym stopniu niż urządzenie chłodnicze o takiej samej mocy. Ochładzanie tuszem wodnym 
może być szczególnie skuteczne wtedy, gdy czasowo konieczna jest praca w bardzo gorących 
warunkach. W przypadku niektórych akcji ratowniczych doprowadzenie wody technologicznej 
i zastosowanie jej może być najłatwiejszym, a w niektórych przypadkach jedynym sposobem 
zapewnienia warunków cieplnych umożliwiających podjęcie odpowiednich prac. 

Istotną korzyścią jest uzyskanie mocy chłodniczej na powierzchni i przekazanie wody 
technologicznej do wyrobisk dołowych. Nie wymaga to pracy urządzeń chłodniczych na 
dole kopalni, nie ma problemu z odprowadzeniem ciepła od skraplaczy, które w tym 
przypadku znajdują się na powierzchni. 

Poprawa warunków klimatycznych za pomocą chłodzonej wody technologicznej może 
być skuteczna tylko w niektórych przypadkach. Metoda ta jest bardziej efektywna w przy-
padku urabiania skał przez odstrzelenie lub techniką skrawania, a nie przez masowe 
strzelanie. 

Klimatyzacja za pomocą wody technologicznej pozwala uniknąć budowy podziemnych 
układów klimatycznych. Jest więc korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie ma 
możliwości odprowadzenia ciepła skraplania czynnika chłodniczego. 

Zapewne nie istnieją przesłanki, które z góry wykluczałyby celowość stosowania wody 
technologicznej do klimatyzacji w polskim górnictwie, a w szczególności w kopalniach miedzi. 

5.4. Z a d a n i a w a r u n k u j ą c e r o z w ó j 

Zadania w zakresie techniki kopalnianych urządzeń klimatycznych powinny dotyczyć 
przede wszystkim: 

— projektowania, konstrukcji, badań dołowych i dalszego doskonalenia ziębiarek 
stosowanych w klimatyzacji kopalń: 

a) studium nad możliwością zastosowania nowych czynników chłodniczych, w związku 
z wycofywaniem freonów zawierających chlor, 

b) prac nad zmniejszeniem ciężaru i wymiarów gabarytowych w celu ułatwienia transportu 
i montażu urządzeń, 

c) możliwości chłodzenia skraplaczy wodą kopalnianą, bez obiegu wody recyrkulacyjnej; 
— prac nad nowymi sprężarkami ziębniczymi (np. sprężarki ziębnicze dużej mocy), 
— prac nad projektowaniem, konstrukcją, badaniem w warunkach kopalnianych prze-

ponowych chłodnic powietrza (freonowych i wodnych) i komór zraszania przeznaczonych 
do pracy w górnictwie, doskonaleniem istniejących typów chłodnic; 
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prac nad projektowaniem, konstrukcją oraz badaniem w warunkach kopalnianych 
a także doskonaleniem wyparnych chłodni wody natryskowych i otwartych; 

— prac nad układem centralnej klimatyzacji kopalni, ze stacjonarnym agregatem chłod-
niczym o dużej mocy; 

— prac nad optymalizacją układu klimatyzacji; 
— wyznaczenia charakterystyk statycznych sprężarek chłodniczych, parowników i skra-

placzy (oraz innych urządzeń i wymienników cieplnych) kopalnianych urządzeń klimaty-
cznych; 

— opracowania metod bilansu energii „po stronie powietrza" i „po stronie czynników 
płynnych", czyli czynnika chłodniczego i wody, w celu określenia strumieni ciepła 
i wilgoci wymienianych w procesie klimatyzacji oraz w celu wyznaczenia zmian entalpii 
powietrza. 

6. Zagadnienia komfortu pracy w wyrobiskach kopalnianych 

Ze względu na swoją istotę i specyfikę warunki pracy w kopalniach stanowią 
wyjątkową i samodzielną płaszczyznę badań i rozwiązań, co wynika z nienaturalności 
i uciążliwości środowiska w porównaniu z warunkami panującymi na powierzchni. 
Jednak ze względu na rozproszenie miejsc pracy w kopalniach oraz na czynniki eko-
nomiczne i techniczne możliwe jest zapewnienie górnikom warunków pracy jedynie 
na poziomie minimum wymagań. 

Dotychczas nie udało się znaleźć jednoznacznej metodologii oceny pod względem 
cieplnym środowiska, w którym przebywa i pracuje człowiek. Zagadnieniem tym interesują 
się z różnych punktów widzenia inżynierowie, psycholodzy i fizjolodzy. Inżynierowie 
wentylacji starają się zapewnie pożądane parametry środowiska drogą przewietrzania i kli-
matyzacji. Psychologów interesują reakcje ludzi na ciepłe lub zimne otoczenie. Fizjolodzy 
zajmują się ustaleniem, jak cieplne warunki otoczenia pobudzają regulację temperatury 
organizmu człowieka i jak wspomóc realizację tego procesu (np. przez pocenie lub zmiany 
w zachowaniu ruchowym). 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. (Dziennik 
Ustaw nr 67 roz. 4 § 270) stanowi, że należy ograniczyć czas pracy w przodku, jeśli 
temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa od 28°C, a nie przekracza 
33°C, lub gdy natężenie chłodzenia jest mniejsze od 11 katastopni wilgotnych. W razie 
przekroczenia temperatury 33°C dozwolona jest tylko akcja ratownicza. Niektóre metody 
analizy cieplnych warunków pracy nie są ze sobą spójne. Porównując warunki panujące 
w środowiskach o granicznych wartościach temperatur 28 i 33°C z tymi, które wynikają 
z analizowanych temperatur efektywnych, wskaźnika WBGT, temperatur francuskiej i bel-
gijskiej, metodyki stosowanej w kopalniach złota Republiki Południowej Afryki (kata cooling 
power) oraz sposobu opartego na regulacyjnej roli temperatury skóry, należy stwierdzić, 
że w zakresie umiarkowanej temperatury i wilgotności powietrza polskie przepisy stawiają 
bardziej rygorystyczne wymagania niż inne normy, natomiast przepis dopuszcza pracę, co 
prawda w skróconym okresie, przy wysokich temperaturach, bardzo dużych wilgotnościach 
powietrza i niewielkich prędkościach przepływu powietrza, zaś metoda omówiona w [21 
a także niektóre inne normy ją wykluczają. 
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Normy cieplnych warunków pracy w polskich kopalniach mogą hyc opracowane na 
podstawie międzynarodowej normy dotyczącej wskaźnika WBGT, przyjętej i opublikowane 
przez Polski Komitet Normalizacji, lub w oparciu o temperaturę efektywną, w wersji 
przyjętej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub w Niemieckiej Republice 
Federalnej. Przepisy powinny charakteryzować się większą precyzją i rozstrzygnąć wiele 
zagadnień bardziej szczegółowo niż dotychczasowe uregulowania. Na przykład konieczne 
jest ustalenie: 

— jak długo w czasie roboczej zmiany powinien przebywać pracownik w danych 
warunkach, by nabywał prawo do skróconej dniówki, 

— akie warunki cieplne są dopuszczalne na zewnątrz kabiny operatora w przypadku 
„klimatyzacji stanowiskowej", 

— jakie warunki cieplne są dozwolone na drodze zużytego powietrza za wyparną 
chłodnią wody, 

— jak należy wykonać pomiar parametrów charakteryzujących cieplne warunki pracy, 
w celu sprawdzenia zgodności tych warunków z przepisami. 

W zakresie komfortu i normowania pracy w warunkach zagrożenia termicznego w gór-
nictwie powinny być rozwijane następujące zagadnienia: 

— prace nad określeniem wydatku energetycznego i zużycia tlenu, 
— badania reakcji fizjologicznych górników, 
— badania wskaźników wydolności układu krążeniowo-oddechowego górników, 
— badania nad wpływem aklimatyzacji na reakcje fizjologiczne organizmu, 
— ocena przydatności dla górnictwa modeli i wskaźników komfortu pracy, stosowanych 

w inżynierii środowiska i bioinżynierii, 
— opracowanie szczegółowej instrukcji pomiarowej przy ocenie cieplnych warunków 

pracy, 

— doskonalenie norm klimatycznych w kopalniach podziemnych. 

7. Próba podsumowania 

W wielu kopalniach węgla prowadzi się prace związane z „upraszczaniem" sieci 
wentylacyjnych, co na ogół prowadzi do zmniejszenia ogólnej ilości powietrza. Działania 
te wynikają ze wzrostu koncentracji wydobycia i związanego z nim spadku liczby wyrobisk 
eksploatacyjnych. 

W niektórych kopalniach rud miedzi LGOM-u oraz w kopalniach węgla Zagłębia 
Górnośląskiego panują trudne warunki klimatyczne, których nie udaje się poprawić w do-
statecznym stopniu środkami wentylacyjnymi. Warunki te kształtuje przede wszystkim 
wysoka temperatura pierwotna skał, ciepło wydzielane przez pracujące maszyny oraz wzrost 
temperatury powietrza w polu siły ciężkości (tak zwana autokompresja). Poprawa cieplnych 
warunków pracy w tych kopalniach wymaga budowy układów klimatyzacji o średniej, 
a w niektórych przypadkach nawet dużej mocy. 

Z punktu widzenia warunków klimatycznych stosowane dotychczas w kopalniach rud 
miedzi systemy eksploatacji złoża są niekorzystne. Świeże powietrze doprowadzane jest 
niekiedy dwoma lub trzema chodnikami, sieć wyrobisk w polu eksploatacyjnym, przez 
które przepływa powietrze, jest silnie rozbudowana. Sprzyja to dużym ucieczkom wewnę-
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trznym i utrudnia gospodarkę powietrzem. Pole odkrytej powierzchni skał przekazujących 
ciepło do powietrza jest znaczne. Mimo rekordowo dużych wydatków w szybach wdechowych 
prędkości powietrza w wyrobiskach w polu eksploatacyjnym są małe. Korzystne wskaźniki 
w zakresie wydajności pracy wyrażone wielkością wydobycia na zatrudnionego, oparte są 
na realizowanej obecnie koncepcji eksploatacji i mechanizacji, w której ważną rolę odgrywają 
maszyny samojezdne napędzane silnikami wysokoprężnymi. Są one źródłem emisji znacznych 
ilości ciepła i składników toksycznych. 

Kontynuacja dotychczasowych sposobów przewietrzania bez korekt, zapewniających 
znaczne zmniejszenie ucieczek wewnętrznych, może hyc powodem powstania warunków 
nie sprzyjających utrzymaniu pożądanych parametrów powietrza nawet w przypadku sto-
sowania układów klimatyzacji o dużej mocy. 

Wybór generalnej koncepcji klimatyzacji centralnej wiąże się z określeniem, które 
z dotychczas stosowanych rozwiązań jest najbardziej korzystne w warunkach panujących 
w konkretnej kopalni. Na podstawie podanego wyżej opisu można wstępnie sugerować, że 
w warunkach panujących w polskich kopalniach rud miedzi, a także węgla, wybór rodzaju 
centralnego układu klimatyzacji należy rozpocząć od układów z ziębiarkami chłodzącymi 
wodę na powierzchni, na dole, względnie na powierzchni i na dole. Z uwagi na wysoką 
wilgotność względną powietrza zużytego w razie budowy układu klimatyzacji o dużej mocy, 
należy liczyć się z koniecznością odprowadzania ciepła skraplania do atmosfery na powie-
rzchni. 

Przy opracowywaniu koncepcji układu centralnego należy także uwzględnić możliwość 
dostosowania tego układu do zmieniających się warunków pracy, takich jak sezonowe 
warunki atmosferyczne, a także zmiany wielkości wydobycia lub położenia wyrobisk 
eksploatacyjnych. W związku z tym mogą wystąpić różnice między potrzebną mocą 
a zdolnością chłodniczą układu klimatyzacji. Zmniejszenie mocy chłodniczej zwykle nie 
stwarza większych trudności. Powinna istnieć możhwość proporcjonalnego do spadku mocy 
chłodniczej obniżenia energii zużywanej na klimatyzację. Stopień trudności zwiększenia 
mocy chłodniczej zależy przede wszystkim od lokalizacji ziębiarek. W układzie powierzch-
niowym można zamontować dodatkową ziębiarkę, lecz ograniczeniem może okazać się 
rurociąg szybowy, gdyż różnice temperatur narzucane są przez stosowany sprzęt. Wzrost 
mocy układu z ziębiarkami na powierzchni i na dole można uzyskać przez dodanie ziębiarki 
w podziemnej części. Szybowy obieg wody przejmuje wtedy ciepło kondensacji, wzrasta 
temperatura wody wypływającej na powierzchnię i należy zwiększyć moc wstępnego 
chłodzenia. W przypadku ziębiarek zlokalizowanych na dole zwiększenie mocy ograniczone 
jest możliwością odbioru ciepła od skraplaczy. Gdy całe, będące do dyspozycji, powietrze 
zużyte odbiera ciepło kondensacji, to zwiększenie mocy ziębiarek wiąże się ze wzrostem 
temperatury skraplania i zużycia energii na jednostkę mocy chłodniczej. 

Prace studialne, badawcze, wdrożeniowe i techniczne powinny doprowadzić do: 
— opracowania i wdrożenia sposobu przewietrzania pól eksploatacyjnych, sprzyjającego 

korzystnym warunkom wentylacyjnym i klimatycznym w tej części pól, gdzie prowadzone 
są roboty, 

— poprawy gospodarki powietrzem, próby określenia niezbędnej ilości powietrza w celu 
zapewnienia wymaganych warunków klimatycznych i wentylacyjnych przy mniejszych 
wydatkach powietrza przepływającego przez szyby i przez wyrobiska, 
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opracowania koncepcji przewietrzania i klimatyzacji w obrębie pól eksploata-
cyjnych zmierzającej do uzyskania zakładanych efektów przy możliwie małej mocy 
chłodniczej, 

— opracowania koncepcji i projektu centralnego układu klimatyzacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem energetycznej i ekonomicznej optymalizacji tego układu. 

Przekazano 10 stycznia 1997 r. 
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Praca niniejsza została opracowania w ramach badań własnych prowadzonych przez 
autora w Zakładzie Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1996. 

The perspective of deveIopment of air-conditioning systems in Polish 
mining 

The paper discusses a problems connected with air cooling in underground mines. 
A strategy of air conditioning in Poland's coal and copper mines is discussed. The large 
centralized refrigeration plants located on the surface or underground are considerated. 
Because of limitations of the heat rejection capacity to return air in underground workings, 
the large plants with ice or service water are taken into consideration too. 
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Monitorowanie i sterowanie procesami wentylacji kopalń elementem 
obniżenia kosztów wydobycia 

Słowa kluczowe 

Sprawność systemów wentylacji-kont rola procesu wentylacji-energooszczędna wentylacja 

Streszczenie 
Sprawność energetyczna systemów wentylacji polskich kopalń węgla kamiennego jest 

zwykle bardzo niska i często nie przekracza kilkunastu procent. Tak duża energochłonność 
systemów przewietrzania jest częściowo spowodowana wiekiem kopalń i stosowanymi 
systemami eksploatacji, ale również czynnikami, które można eliminować. 

Badania i ankiety kopalń pokazują znaczne straty powietrza tak zewnętrzne, w stacjach 
wentylatorów na powierzchni, jak i wewnętrzne w postaci ucieczek powietrza w sieci 
podziemnych wyrobisk. Stosowane w kopalniach głębinowych wentylatory główne znacznie 
przekraczają aktualne potrzeby kopalń. Dotyczy to zarówno kopalń czynnych, jak i likwi-
dowanych. Większość kopalń stosuje nieekonomiczne dławienie na zasuwach w celu 
dopasowania punktu pracy wentylatorów głównych do aktualnych wymagań. To rozwiązanie 
powoduje znaczne straty energii i zwiększa koszty przewietrzania. 

W referacie wskazano możliwości poprawy tego stanu. Proponuje się w pierwszym 
rzędzie kontrolę i monitorowanie procesu wentylacji w celu ograniczenie strat powietrza. 
Wprowadzając system sterowania można regulować rozdział powietrza pomiędzy rejony 
kopalni za pomocą tam automatycznych, a stosując energooszczędne układy regulacji 
prędkości obrotowej wentylatorów za pomocą kaskad tyrystorowych, ekonomicznie dopa-
sowywać parametry wentylatora do aktualnych potrzeb kopalni. Taka modernizacja systemów 
wentylacji pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną, a uzyskane oszczędności pokryją koszty 
inwestycji bardzo szybko. 

Wstęp 

Zadaniem sterowania wentylacją jest (Wasilewski 1995) utrzymanie prawidłowych wa-
runków przewietrzania kopalni umożliwiających ciągłość wydobycia oraz bezpieczną pracę 
załóg górniczych w przodkach niezależnie od występujących zakłóceń. Do realizacji tego 
zadania niezbędne są: 
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sprawny system monitorowania parametrów procesu i stanu urządzeń, 
możliwość zdalnej kontroli zagrożeń, 
możliwość zdalnego, automatycznego oddziaływania na stan procesu. 

Zadanie takie może spełniać system sterowania wentylacji, którego poszczególne elementy 
są rozwiązywane w ramach prac prowadzonych w Centrum EMAG. Takie etapowe podejście 
wynika z doświadczeń tak krajowych, jak i zagranicznych, które nakazują ostrożne wpro-
wadzanie do systemu wentylacji układów oddziaływania na jego stan, 

W pierwszym etapie poszukiwano więc skutecznego systemu monitorowania o dużej 
wiarygodności. Warunki te spełnia dziś system metanowo-pożarowy SMP, który zapewnia 
zdalne i ciągłe pomiary parametrów procesu, podstawowe przetwarzanie sygnałów pomia-
rowych oraz sygnalizację stanów nienormalnych. Istotną funkcją systemu jest zdalna kontrola 
zagrożeń, tzn. np. automatyczne wyłączanie energii elektrycznej w stanach awaryjnych. 
Szeroka gama czujników parametrów powietrza umożliwia kontrolę rozpływu powietrza 
w sieci w celu ograniczenia niepożądanych strat i ucieczek powietrza. 

Problem sterowania rozpatruje się dla składowych wolnozmiennych procesu reprezentowanych 
przez wartości średnie jego parametrów, stąd większość krótkotrwałych zakłóceń kontrolowanych 
i sygnalizowanych w systemie monitorowania traktuje się jako lokalne zakłócenia i pomija się 
je w systemie sterowania. Komputerowy system monitorowania umożliwia filtracje zakłóceń 
i kontrolę stanu równowagi procesu na podstawie składowych wolnozmiennych. 

Kolejnym krokiem budowy systemu sterowania jest umożliwienie służbom wentylacyjnym 
oddziaływania na zmieniający się stan procesu za pomocą zdalnie sterowanych automaty-
cznych urządzeń wentylacyjnych typu: 

— regulacyjne tamy wentylacyjne, 
— wentylatory główne o regulowanych parametrach. 
Fundamentalne prace teoretyczne i modelowe z zakresu sterowania i regulacji procesu 

wentylacji wykonano w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie pod kierunkiem 
prof. W. Trutwina, a ich wyniki zebrano w artykułach wydanych w Zeszytach Problemowych 
Górnictwa (z. 2, t. 10, 1972). 

W zrealizowanym w drugiej połowie lat osiemdziesiątych w kopalni doświadczalnym 
systemie sterowania wentylacją wykorzystano tamy wentylacyjne pracujące w układzie 
lokalnej regulacji wydatku powietrza. Badano tamę żaluzjową ATWR, jej skuteczność do 
zdalnego sterowania przepływu powietrza, algorytmy sterowania, oprogramowanie oraz 
funkcjonalne i sprzętowe uwarunkowania układu regulacji wydatku powietrza. 

Prace nad energooszczędnymi układami sterowania napędów wentylatorów głównych za 
pomocą tyrystorowej kaskady podsynchronicznej do regulacji prędkości obrotowej są od 
szeregu lat prowadzone i skutecznie wdrażane przez konstruktorów EMAG. Jednak dopiero 
modernizacja układów sterowania i wprowadzenie sterownika mikroprocesorowego (Zymeł-
ka 1994) stwarza możliwości i nadzieję włączenia tego elementu do systemu sterowania 
wentylacją. Taką potrzebę potwierdziły wyniki badań (Wasilewski 1996) prowadzone w ra-
mach prac nad monitorowaniem i sterowaniem wentylatorów w celu minimalizacji zużycia 
energii na przewietrzanie, a finansowanych przez Amerykansko-Polski Fundusz Marii 
Curie-Skłodowskiej. Obecnie, w ramach projektu celowego (Nr 9 9456 95 C/2360) finan-
sowanego przez KBN, trwają prace zmierzające do wdrożenia energooszczędnego sterowania 
wentylatorem głównym w likwidowanej kopalni SIEMIANOWICE. 
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2. Sprawność energetyczna systemu wentylacji 

Proces przewietrzania kopalń głębinowych odznacza się małą sprawnością. Wynika to 
min. z następujących czynników: 

1) stosowania dławienia przepływu tamami, 
2) dostarczania do sieci wentylacyjnych nadmiarowych ilości powietrza w ramach tzw. 

gorących rezerw powietrza, 
3) występowania w sieciach znacznych ucieczek powietrza. 
Czynniki te powodują, że rzeczywista sprawność systemu przewietrzania kopalń często 

nie przekracza kilkunastu procent. Sprawność wentylacji można zwiększyć stosując nastę-
pujące środki: 

— zastąpienie regulacji biernej (dodatniej) regulacją czynną (ujemną) za pomocą wen-
tylatorów pomocniczych, 

— wprowadzenie układów sterowania wydajnością wentylatorów głównych w celu 
dostosowania ich wydajności do aktualnych potrzeb kopalni, 

— ograniczenie zewnętrznych i wewnętrznych ucieczek powietrza. 

2.1. W e n t y l a t o r y g ł ó w n e i s t a c j e w e n t y l a t o r ó w 

Wentylatory kopalniane zużywają w dni robocze ponad 14%, a w dni wolne nawet ponad 
30% ogólnej energii elektrycznej zużywanej w kopalniach. Stosowane w kopalniach głębinowych 
wentylatory główne znacznie przekraczają aktualne potrzeby kopalń. Modernizacja i upraszczanie 
systemów wentylacyjnych kopalń dokonywane w ramach restrukturyzacji polskiego górnictwa, 
szczególnie w okresie łączenia czy likwidacji kopalń, wymagają zwykle ograniczania niezbędnych 
ilości powietrza. Większość kopalń stosuje nieekonomiczne dławienie wentylatorów na zasuwach 
w celu dopasowania ich punktu pracy do stanu i bieżących potrzeb. 

Zmianę wydajności wentylatora można uzyskać przez (Krasucki, Kempski 1986): 
a) dławienie wentylatora, 
b) zmianę przepływu aerodynamicznego wentylatora przez zastosowanie aparatów kie-

rujących lub nastawienie kąta łopatek, 
c) zmianę prędkości obrotowej wentylatora. 
Najwyższą sprawnością charakteryzuje się regulacja przez zmianę prędkości obrotowej 

wentylatora. W tym wypadku wykorzystuje się znaną zależność (Roszczynialski i in. 1992), 
że zmiana mocy wentylatora jest trzecią potęgą zmiany obrotów. 

n 

n 
\ j 

/ 

gdzie P, P są wartością mocy przed i po zmianie prędkości, a n, n są odpowiednimi 
prędkościami. 

Ankiety przeprowadzone dla polskich kopalń węgla kamiennego wykazały (Wasilewski 
1995), że najczęściej stosowanym sposobem regulacji jest jednak dławienie powietrza na 
zasuwach (53%) i regulacja kierownicami (45%). Tylko w sześciu (3%) kopalniach (stacjach 
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wentylatorów) stosowana jest regulacja obrotów za pomocą kaskady podsynchronicznej. 
Jako jednostki napędowe wentylatorów głównych w kopalniach głębinowych stosuje się 
silniki synchroniczne (62,5%) lub silniki asynchroniczne (37,5%). Uwzględniając stosowane 
typy silników wentylatorów możliwe są dwa sposoby regulacji prędkości obrotowej wenty-
latorów głównych: 

1. Układ kaskady podsynchronicznej dla silników asynchronicznych pierścieniowych. 
2. Układ silnika przekształtnikowego dla maszyny synchronicznej. 
W Centrum EMAG opracowano przemysłowe rozwiązanie energooszczędnego układu 

regulacji wydajności wentylatorów przez zmianę prędkości obrotowej silników za pomocą 
kaskad podsyncłironicznych. Wyniki eksploatacyjne wykazały, że zakres regulacji w tych 
układach wynosi 0,61 obrotów znamionowych, a wskaźnik oszczędności energii elektrycznej 
wynosi średnio 3000 kWh/1 kW mocy silnika/l rok. Przy całkowitej mocy napędów we-
ntylatorów w polskich kopalniach rzędu 250 MW i dla pełnego zakresu regulacji można 
teoretycznie uzyskać w skali roku około 1 biliona złotych z tytułu oszczędności energii 
zużywanej na przewietrzanie. 

2.2. U c i e c z k i i s t r a t y p o w i e t r z a 

Powietrze w kopalni „ucieka", nie spełniając swego zadania wentylacyjnego, przez 
nieczynne wyrobiska, nieszczelności tam i innych urządzeń wentylacyjnych, stare zroby, 
podsadzone wyrobiska oraz szczeliny w skałach. Straty powietrza są na ogół bardzo wysokie 
i mogą dochodzić nawet do 80%. Zdarza się, że nawet w granicach pól eksploatacyjnych 
wysokość strat przekracza 50% całej ilości powietrza. Przyczynami tak dużych nieprodu-
ktywnych strat powietrza są: brak kontroli rozdziału powietrza, zły stan urządzeń wenty-
lacyjnych oraz brak odpowiedniej izolacji starych zrobów. 

Wskutek ucieczek powietrza, a więc wskutek istnienia dodatkowych „dzikich" dróg 
powietrznych w systemie wentylacji, zmniejsza się ogólny opór kopalni (zwiększa się 
otwór równoznaczny) oraz zmniejsza się ilość powietrza dopływającego do miejsc pracy. 
Równocześnie ucieczki powietrza, a zwłaszcza te przez krótkie połączenia między prądem 
świeżego i zużytego powietrza, przyczyniają się do zmniejszenia oporu kopalni i zwiększają 
przepływ powietrza przez wentylator, co pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na 
energię i przeciążenie silnika. 

W praktyce kopalnianej nie powinno tolerować się ucieczek większych od 20%, właśnie 
głównie ze względu na nadmierne zużycie energii przez wentylatory głównego przewietrzania. 
Przy zwiększeniu depresji wentylatora, również w wyniku dławienia wentylatora, należy 
spodziewać się zwiększenia ucieczek na krótkich połączeniach. 

2.3. O s z a c o w a n i e s t r a t e n e r g i i w p r o c e s i e w e n t y l a c j i 

Przemiana energii w procesie wentylacji kopalni odbywa się w dwóch fazach. W stacjach 
wentylatorów głównych energia elektryczna jest zamieniana na energię strumienia powietrza, 
W dalszej fazie, w czasie przepływu przez sieć wyrobisk, energia ta jest częściowo 
rozpraszana na oporach ruchu, a częściowo tracona na ucieczki powietrza. Tylko niewielka 
część energii jest zużywana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na właściwą wentylację. 
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W przypadku metody dławieniowej sprawność stacji wentylatorów oszacowano (Wasi-
lewski 1995) na około 33,6%, podczas gdy w przypadku metody z regulacją prędkości 
obrotowej na około 66,7%. Tak więc, straty energii przy dławieniu powietrza na zasuwacłi 
są dwukrotnie większe niż w przypadku regulacji prędkości obrotowej wentylatora. 

Jak wykazano w szczegółowej analizie danych z kopalń, wprowadzenie sterowania 
prędkością obrotową wentylatorów głównycli tylko w kopalniach Katowickiego Holdingu 
Węglowego dałoby rocznie oszczędności rzędu 91 mld starych złotych. 

Dla tych samych danych oszacowano także straty energii występujące podczas transportu 
i rozdziału powietrza w sieci wentylacyjnej. Można je podzielić na dwie części: 

Straty zewnętrzne (różnica pomiędzy ilością powietrza świeżego w szybach wdechowych 
i ilością powietrza zużytego w szybach wydechowych) wahają się w granicach 8—19%. 
Są one wywołane nieszczelnością kanałów wentylacyjnych i mają istotny wpływ na zużycie 
energii przez wentylatory. 

Straty wewnętrzne (różnica pomiędzy całkowitą ilością świeżego powietrza w szybach 
wdechowych i ilością dopływającą do przodków) wahają się w granicach 7—20%. Są one 
spowodowane ucieczkami powietrza przez nieszczelne tamy wentylacyjne oraz zroby. 

3. Cel i zakres systemu sterowania wentylacją 

Cel sterowania procesu wentylacji formułuje się (Wasilewski 1995) w postaci następu-
jących kryteriów (funkcji) systemu: 

a) zapewnienie w normalnych warunkach zgodnego z przepisami stanu wentylacji 
niezależnie od pojawiających się zakłóceń, 

b) minimalizacja skutków zagrożeń naturalnych, głównie gazowych i pożarowych, 
c) uzyskanie minimalnego w danych warunkach zużycia energii na przewietrzanie, 
Z punktu widzenia przewietrzania podziemie kopalni stanowi zbiór rejonów, do których 

należy dostarczyć świeże powietrze w takiej ilości, aby warunki przewietrzania były zgodne 
z normatywami, Z uwagi na występowanie zagrożeń naturalnych, głównie metanowych czy 
pożarowych, kolejną funkcją systemu jest takie rozprowadzenie świeżego powietrza na dole, 
aby minimalizować liczbę stanów zagrożeń (np. wyłączeń energii elektrycznej). Minimalizacja 
zagrożeń drogą przewietrzania może prowadzić do zwiększania ilości powietrza aż do 
wartości ograniczonych maksymalnymi prędkościami oraz przepustowością szybu i chodni-
ków. Dlatego formułuje się trzecie kryterium pracy systemu (c) jakim jest minimalizacja 
zużycia energii, czyli kosztów na przewietrzanie. 

Jeśli w systemie sterowania do regulacji wykorzystuje się tylko tamy regulacyjne, to 
możliwa jest realizacja jedynie funkcji (a) i (b). Spełnienie kryterium (c) wymaga wpro-
wadzenia do systemu sterowania układów regulacji wydajności wentylatorów głównych. 

3.1. D o ś w i a d c z a l n y s y s t e m s t e r o w a n i a w e n t y l a c j ą w k o p a l n i 
S T A S Z I C 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych w kopalni STASZIC uruchomiono i badano 
doświadczalny system sterowania wentylacją (Wasilewski 1995). Schemat ideowy doświad-
czalnego systemu pokazano na rysunku 1. W części powierzchniowej system miał strukturę 
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Rys. I. Doświadczalny system sterowania wentylacją w kopalni STASZIC 
Fig. 1. The experimental control system of ventilation at STASZIC Coal Mine 

dwupoziomową z dwoma minikomputerami typu PRS-4. Na poziomie niższym kontrolno-
-pomiarowym realizowano monitorowanie procesu i do tego celu wykorzystano eksploatowany 
w kopalni system wykrywania pożarów SWWP. Poziom nadrzędny realizowano w dodat-
kowym minikomputerze wyposażonym w programy do specjalistycznego przetwarzania 
danych i realizujące algorytmy sterowania. Elementem regulacyjnym była tama żaluzjowa 
typu ATWR zabudowana w wybranym rejonie kopalni połączona poprzez komputer z pul-
pitem sterowniczym. W tym eksperymentalnym systemie realizowano szereg prac badawczych 
z zakresu kontroli i regulacji. 

Zadania systemu w zakresie kontroli sformułowano następująco: 
— obserwacja stanu procesu wentylacji i sygnalizacja stanów nienormalnych, 
— przetwarzanie danych pomiarowych w długich horyzontach czasowych w celu ob-

serwacji stanu równowagi procesu. 
— kontrola stanu pracy urządzeń wentylacyjnych i sygnalizacja stanów awaryjnych, 
— wyznaczanie aktualnego stanu procesu wentylacji w sieci na podstawie pomiarów 

automatycznych i ręcznych wykorzystując zestaw programów obliczeń sieci. 
Zadania systemu w zakresie regulacji sformułowano następująco: 
— regulacja wydatku powietrza, czyli zmiany stanu przewietrzania, 
— stabilizacja wydatku powietrza, czyli utrzymywanie stanu na poziomie zadanym 

niezależnie od zakłóceń. 
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Układ regulacji wydatku powietrza 
Celem regulacji wydatku jest uzyskanie w wyrobisku zadanego wydatku powietrza (Trutwin 

1972) oraz utrzymywanie go na tym poziomie do czasu określenia nowego stanu niezależnie 
od zakłóceń. Stąd wyróżniono dwa cząstkowe zadania układu regulacji i były to: 

— regulacja wydatku powietrza, czyli uzyskanie stanu przepływu zadanego przez operatora, 
— stabilizacja wydatku powietrza na zadanym poziomie. 
Układ regulacji wydatku powietrza w doświadczalnym systemie sterowania wentylacją 

obejmował swym zasięgiem jeden wybrany rejon (wyrobisko) kopalni. Układ pozwalał na 
zdalne oddziaływanie na wydatek powietrza w rejonie za pomocą tamy wentylacyjnej 
zabudowanej w wyrobisku. 

Układ regulacji składał się z następujących elementów: 
— tamy regulacyjnej żaluzjowej ATWR, 
— anemometru zainstalowanego w wyrobisku, 
— czujnika stopnia otwarcia tamy, 
— jednostki sterującej i kontrolującej przebieg regulacji, 
— pulpitu operatora. 
Badania wykazały jednak, że najsłabszym elementem systemu jest konstrukcja tamy 

oraz zawodne układy wykonawcze regulatora oparte na technice pneumatycznej. 

3.2. D o ś w i a d c z e n i a w z a k r e s i e r e g u l a c j i w e n t y l a t o r ó w g ł ó w n y c h 

Silniki wentylatorów głównych znacznie przekraczają aktualne potrzeby systemów prze-
wietrzania kopalń, a obecne tendencje łączenia kopalń lub likwidacji pewnych ich partii 
powodują, że projektowane w przeszłości wentylatory dużych mocy nigdy nie będą w pełni 
wykorzystane. Stosowane najczęściej przez kopalnie metody dławienia wentylatorów na 
zasuwach w kanałach wentylacyjnych w celu dopasowania punktu pracy wentylatora do 
aktualnych potrzeb kopalni są bardzo nieekonomiczne. 

Prowadzone w Centrum EMAG prace nad wdrożeniem energooszczędnych układów 
regulacji obrotów wentylatorów głównych doprowadziły do opracowania i wdrożenia w sze-
regu kopalniach kaskady podsynchronicznej dla napędów asynchronicznych pierścieniowych 
o napięciu znamionowym 6 kV i mocy do 2,5 MW. Takie rozwiązania zastosowano m.in. 
dla wentylatorów w kopalniach wymienionych w tabeli 1. 

Tabela 1. Instalacje energooszczędnych układów regulacji obrotów wentylatorów głównych 
Table 1. Implementation of energy-saving regulation of main fans 

Lp. Nazwa kopalni Moc silnika 
[kW] 

Data wdrożenia 

1. Paryż 560 1979 

•V * Zabrze-Bielszowice 2 500 1983 

3. Makoszowy 2 500 1987 

4. Paryż 400 1991 

5. Bolesław Śmiały 1 600 1994 

6. Ziemowit 2 500 1995 
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Doświadczenia kopalni MAKOSZOWY pokazują, że dzięki zastosowaniu regulacji prędkości 
obrotowej wentylatora WPK-5,0 na szybie POŁUDNIOWY znaleziono takie ustawienie kaskady, 
przy którym parametry wentylacyjne są zgodne z wymaganiami, a pobór mocy przez silnik 
wentylatora jest o około 400 kW mniejszy od stanu sprzed regulacji. Oznacza to roczne 
oszczędności rzędu 3.11 mld starych złotych (przy cenie energii 900 zł/kWh). 

Opracowany dla kopalni ZABRZE-BIELSZOWICE układ sterowania (Żymelka 1994) 
oparty na sterowniku mikroprocesorowym gwarantuje rozwój możliwości funkcjonalnych 
systemu jako układu lokalnej regulacji. Właśnie takie nowoczesne rozwiązanie będzie 
wykorzystane we wdrażanym systemie sterowania wentylatora WPK-3.9 przy szybie Bańgów 
w kopalni SIEMIANOWICE. 

4. System monitorowania wentylacji kopalń 

4.1. D y s p o z y t o r s k i s y s t e m m o n i t o r o w a n i a w e n t y l a c j i 

Idea automatycznego systemu kontroli wentylacji oparta jest na ciągłej kontroli parametrów 
powietrza kopalnianego. W tym celu w sieci wentylacyjnej kopalni rozmieszcza się czujniki 
parametrów przepływającego powietrza, które dostarczają bieżącej informacji o zmianie 
składu powietrza kopalnianego. Informacje te stanowią podstawę do kontroli zagrożeń 
metanowych i wczesnego wykrywania powstających pożarów. Warunki te spełnia system 
metanowo-pożarowy SMP (Wasilewski 1992), który zapewnia zdalne i ciągłe pomiary 
parametrów procesu, podstawowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych oraz sygnalizację 
stanów nienormalnych, a także automatyczne wyłączanie energii elektrycznej w stanach 
awaryjnych. Szeroka gama czujników parametrów powietrza umożliwia kontrolę rozpływu 
powietrza w sieci oraz niepożądanych strat i ucieczek powietrza. 

System jest nowoczesnym dyspozytorskim systemem. Ma strukturę hierarchiczną i mo-
dułową, co pozwala na przystosowanie go dla potrzeb dużych i małych kopalń, 

W skład systemu wchodzą czujniki analogowe i dwustanowe, lokalne stacje dołowe 
i powierzchniowa stacja centralna. Strukturę systemu pokazano na rysunku 2. 

W systemie mogą być stosowane czujniki analogowe spełniające wymagania zasilania 
12 V i napięciowy sygnał wyjściowy w zakresie 0,4—2 V. W chwili obecnej w systemie 
stosuje się całą gamę czujników parametrów powietrza, w tym m.in,: 

— czujnik stężenia metanu MM-1/2, 
— analizator tlenku węgla ACO-4, 
— czujnik dymu ACD-1, 
— tlenomierz stacjonarny TS-2, 
— anemometr stacjonarny AS-1, 
— czujnik różnicy ciśnień CRC, 
— czujnik temperatury powietrza CT-2, 
— czujnik temperatury górotworu CTG-2. 
Mikroprocesorowe lokalne stacje dołowe typu CCD spełniają rolę koncentratorów danych. 

Stacja dołowa pośredniczy w wymianie danych pomiędzy czujnikami dołowymi i stacją 
powierzchniową oraz zapewnia zdalne zasilanie czujników. Stacja dołowa CCD zasilana 
jest centralnie z powierzchni. Stacja umożliwia ciągły pomiar parametrów atmosfery ko-
palnianej, kontrolę sygnałów dwustanowych, sygnalizujących np. położenia tam wentyla-
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Rys. 2. System SMP monitorowania zagrożeń metanowo-pożarowych i kontroli wentylacji 
Fig. 2. The SMP methane and fire hazard monitoring and ventilation control system 

cyjnych, stan pracy wentylatorów, stan wyłączenia lub załączenia energii elektrycznej 
w określonym rejonie, a także sterowanie niektórymi urządzeniami (np. wentylatory, wy-
łączniki mocy) na podstawie danycłi pomiarowych z czujników lub na polecenie z powierzchni. 
Stacja posiada 8 wejść analogowych, 16 wejść dwustanowych i 4 wyjścia sterujące. 

Powierzchniowa stacja centralna realizująca zasilanie urządzeń dołowych i transmisję danych, 
składa się z bloku układów transmisji danych i zasilania oraz nadrzędnego systemu kompute-
rowego. Jako nadrzędny system komputerowy stosuje się standardowo komputery IBM PC/AT 
klasy 486. Kolorowy monitor jest wykorzystywany jako konsola operatorska oraz do wyświetlania 
obrazów graficznych, np. schematów, wykresów, histogramów itp. Obok standardowych ekranów 
graficznych operator ma możliwość projektowania i wyświetlania własnych obrazów. 

4.2. M o n i t o r o w a n i e r o z d z i a ł u i k o n t r o l a u c i e c z e k p o w i e t r z a 

Badania wykazują, że rozpływ powietrza w polskich kopalniach głębinowych jest 
monitorowany przez około 1510 czujników prędkości powietrza i 74 czujniki różnicy 
ciśnień, co przy bardzo rozbudowanych sieciach wentylacyjnych stanowi znikomy procent 
potrzeb. Przy tak rozległych kopalniach stosowanie średnio po kilkanaście sztuk anemometrów 
przez kopalnię nie wystarcza do kontroli nawet głównych prądów rejonowych. Spośród 
12 923 tam bezpieczeństwa, 1935 tam przejazdowych i 1462 śluz jedynie kilka procent 

jest kontrolowanych automatycznie, a ich stan sygnalizowany w dyspozytorni. W ten sposób 
w systemach wentylacji mogą występować znaczne niekontrolowane ucieczki powietrza 
zwiększające straty powietrza, a zatem zużycie energii na przewietrzanie. 
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System SMP umożliwia na bieżąco monitorowanie ustalonego rozdziału powietrza w sieci 
sygnalizując wszelkie stany nienormalne w postaci komunikatów ostrzegawczych i alarmo-
wych (tzw. anemometria automatyczna). Kontrola dotyczy zarówno wydatków powietrza, 
jak i stanu pracy urządzeń: zamknięcie/otwarcie czy kontrola szczelności tam, praca/postój 
wentylatorów pomocniczych itp. 

Do tego celu wykorzystuje się: 
— anemometry typu AS-1, do kontroli rozpływu powietrza, 
— czujniki różnicy ciśnień CRC, do kontroli szczelności i ciśnień na tamach, 
— czujniki naporu powietrza CNP, do kontroli otwarcia lub zamknięcia tam. 
— czujniki przepływu CPP, do kontroli pracy wentylatorów pomocniczych. 
Wszystkie te czujniki rozmieszczone w sieci mogą być podłączone do najbliższych 

dołowych stacji typu CCD. Przykład konfiguracji czujników dla monitorowania wentylacji 
pokazano na rysunku 2. 

Kolejnym problemem jest wiarygodność wyznaczania średniej prędkości powietrza (wy-
datku) w wyrobisku na podstawie pomiarów anemometrami stacjonarnymi w systemach 
monitorowania. Należy zaznaczyć, że liczne badania potwierdzają, że możliwa jest kontrola 
zmian wydatku powietrza w sieci wyrobisk kopalnianych za pomocą takich anemometrów, 
jednak wymaga to kalibracji wskazań anemometrów w przekrojach ich zabudowy. 

4.3. M o n i t o r o w a n i e p r a c y w e n t y l a t o r ó w g ł ó w n y c h 

Chociaż wiele polskich kopalń stosuje obecnie systemy monitorowania i kontroli wentylacji, 
to ciągły pomiar parametrów pracy wentylatora jest zagadnieniem trudnym. Przyczyną są nie-
zwykle niekorzystne warunki panujące w kanale wentylatora, co wymaga stosowania wysoce 
specjalistycznych czujników i metod pomiaru (Dziurzyński i in. 1994). Regulacja wydajności 
wentylatorów głównych wymaga ciągłego monitorowania zarówno parametrów procesu wenty-
lacji, jak i wentylatorów głównych, aby w żadnym momencie czasu nie nastąpiło zakłócenie 
warunków bezpiecznej pracy górników. Takie możliwości stwarza komputerowy system moni-
torowania procesu wentylacji z bieżącą sygnalizacją stanu u dyspozytora kopalni. 

Pierwszy taki system w 1995 roku został wdrożony w kopalni MIECHOWICE (Mróz, 
Wasilewski 1995) gdzie, w ramach rozbudowy istniejącego już systemu wczesnego wykry-
wania pożarów SAP-1 zainstalowano dodatkowe urządzenia umożliwiające ciągły pomiar, 
rejestrację i monitorowanie parametrów pracy wentylatorów. Stacje wentylatorów włączono 
do systemu jako niezależne obiekty kontroli dyspozytorskiej. W tym celu w każdej stacji 
zainstalowano koncentrator danych pomiarowych, do którego podłączono odpowiednie 
czujniki. Dane pomiarowe są transmitowane do dyspozytora kopalni, gdzie są sygnalizowane 
i archiwizowane, a istotne dane są zwrotnie przekazywane do obsługi stacji wentylatorów. 
Idea systemu monitorowania wentylatorów jest pokazana na rysunku 3. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowych w stacji wentylatorowej pokazano na rysunku 4. 
W punktach tych mierzone są m.in. ciśnienia statyczne w szybie wydechowym oraz w kanale 
przed i za zasuwą, średnia prędkość w przekroju kanału (wydajność wentylatora), czynna 
moc chwilowa silnika napędzającego wentylator (zużycie energii) oraz temperaturę łożysk. 
W ten sposób w systemie monitorowania spełniane są wymagania przepisów odnośnie do 
kontroli i rejestracji pracy wentylatorów głównych (§229 Rozporządzenia Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 roku). 
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Rys. 3. Monitorowanie wentylatorów głównych w kopalni MIECHOWICE 
Fig. 3. Monitoring system for main fan at MIECHOWICE Coal Mine 
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Rys. 4. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w stacji wentylatora 
Fig. 4. The layout of measuring points in main fan station 

5. System kontroli i sterowania wentylacją 

Systemy monitorowania wspomagają dyspozytora w bieżącym prowadzeniu ruchu kopalni, 
stad funkcje systemu SMP charakteryzują się maksymalną prostotą, a reakcje systemu są 
natychmiastowe, bowiem dyspozytor nie ma czasu na analizy i wnioskowanie. Tworząc 
narzędzia programowe systemu, szczególną uwagę zwracono na archiwizację, raportowanie 
i wizualizację danych pomiarowych, natomiast mniejszą na specjalistyczne przetwarzanie 
danych. 
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Zupełnie inna jest filozofia systemu kontroli i sterowania przewietrzaniem, którego 
użytkownikiem jest inżynier wentylacji kopalni. System powinien wspomagać działanie 
służb wentylacyjnych w profilaktyce i działaniacłi prewencyjnych, pozwalając obserwować 
skutki tych działań, ale również przejmując kontrolę pracy urządzeń. W konsekwencji 
mniejsze znaczenie z punktu widzenia inżyniera wentylacji mają obserwacje bieżących 
zmian wartości chwilowych i ich chwilowych zakłóceń, natomiast istotna jest znajomość 
ogólnego, uśrednionego w dłuższym horyzoncie czasu stanu sieci wentylacji (tzw. stanu 
równowagi), bilansu metanowego czy innych wydzielających się gazów i występujących 
tendencji ich zmian (trendów), kontroli stosunków depresyjnych, zwłaszcza w miejscach 
zainstalowania tam izolacyjnych itp. Są to więc zagadnienia znacznie wykraczające poza 
bieżącą kontrolę i obowiązki dyspozytora i w związku z tym muszą być realizowane przez 
nadrzędny system kontroli i sterowania wentylacją. 

5.1. R e g u l a c j a r o z p ł y w u p o w i e t r z a w s i e c i w e n t y l a c y j n e j k o p a l n i 

Osiągnięcie pożądanych wydatków w całej kopalni i zapewnienie prawidłowego rozdziału 
powietrza uzyskuje się przez dobór i właściwe rozmieszczenie wentylatorów i tam regula-
cyjnych (Wala 1972). Jest to podstawowe zadanie sieciowe, które w konkretnej sieci 
wyrobisk teoretycznie można rozwiązać na wiele sposobów i przy różnym rozmieszczeniu 
tam oraz wentylatorów naziemnych i podziemnych. Rozwiązania problemu poszukuje się 
przyjmując jako funkcję celu minimum energii potrzebnej dla pokonania oporów ruchu 
powietrza, tj.: 

— minimum pracy wykonywanej przez wentylator, uwzględniając, że moc wentylatora 
w sieci wynosi h(q) q, 

— minimum strat na tamach regulacyjnych, przy czym moc tracona (dyssypacja energii) 
na tamie o oporze r wynosi r (q)^. 

W zależności od stosowanych regulatorów rozróżnia się następujące metody regulacji 
sieci wentylacyjnej: 

1. Regulacja pasywna (za pomocą tam regulacyjnych) polega na poszukiwaniu drogi 
(cyklu) o największej stracie naporu. Ta największa strata naporu wyznacza depresję 
wentylatora, a tamy rozmieszcza się we wszystkich bocznicach niezależnych poza tym 
cyklem. 

2. Regulacja aktywna (za pomocą wentylatorów pomocniczych) polega na poszukiwaniu 
drogi najłatwiejszej, tzn. z najmniejszą stratą naporu. Wentylatory pomocnicze należy 
rozmieścić poza tą drogą. 

3. Regulacja mieszana, gdy dla znalezienia optymalnego stanu sieci wentylacyjnej 
stosuje się zarówno tamy, jak i wentylatory pomocnicze równocześnie. 

Rozważa się zwykle skutki tych działań w stanach ustalonych, często pomijając zachodzące 
w sieci procesy przejściowe procesu wentylacji (Trutwin 1972). 

5.2. U k ł a d y w y k o n a w c z e k o n t r o l i i s t e r o w a n i a 

1. Układ lokalnej regulacji wydatku powietrza (rys. 5) jest zamkniętym układem 
regulacji, który pozwala na uzyskanie zadanego wydatku powietrza w wyrobisku i utrzymanie 
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Rys. 5. Układy regulacji w systemie kontroli i sterowania wentylacją 
Fig. 5. Yentilation contro! systems 

go na tym poziomie niezależnie od zakłóceń (Wala 1972). Elementem wykonawczym jest 
automatyczna tama regulacyjna, wielkością zadaną jest wydatek powietrza w wyrobisku, 
a wielkością sterującą jest stopień otwarcia tamy. Algorytm regulatora jest realizowany 
przez dołowy koncentrator danych typu CCD wyposażony w specjalne oprogramowanie, 
do którego wejść analogowych podłączone są czujniki prędkości powietrza typu AS-l czy 
różnicy ciśnień typu CRC. Wejścia dwustanowe pozwalają na kontrolę położenia tamy 
i stan wyłączników krańcowych. Wyjścia dwustanowe są wykorzystywane jako sterujące 
otwieraniem czy zamykaniem tamy. 

2. Układ regulacji wentylatora głównego (rys. 5) jest to również układ lokalny regulacji, 
który zapewnia uzyskanie wymaganego punktu pracy wentylatora (Wala 1972). Wielkością 
zadaną jest depresja (spiętrzenie) wentylatora i/lub jego wydajność. Wielkością sterującą są 
obroty wentylatora. Algorytm regulacji jest realizowany przez specjalizowany sterownik 
mikroprocesorowy. 

6. Podsumowanie 

Analizy ekonomiczne potwierdzają istotny udział kosztów przewietrzania w całkowitych 
kosztach wydobycia, a zatem celowość poszukiwania oszczędności w tej dziedzinie. Bardzo 
wysoka energochłonność i niska sprawność energetyczna systemów przewietrzania kopalni 
wynika z niekontrolowanych strat i ucieczek powietrza oraz nieekonomicznych metod 
dławienia wentylatorów głównych na zasuwach. Obecnie istnieją już teoretyczne i techniczne 
warunki do wprowadzenia nowoczesnego systemu monitorowania i sterowania wentylacją 
również z ekonomicznego punktu widzenia. 

Niezbędnym i skutecznym krokiem do energooszczędnego sterowania wentylacją 
jest system monitorowania parametrów procesu wentylacji oraz stanu pracy urządzeń 
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z pełną kontrolą rozdziału powietrza i sygnalizacją strat i ucieczek powietrza (ane-
mometria automatyczna). Większość polskicłi kopalń stosuje systemy monitorowania 
zagrożeń, które mogą byc rozszerzone o funkcje monitorowania i kontroli rozdziału 
powietrza. Wykazano również, że najskuteczniejszym sposobem dopasowania parametru 
pracy wentylatorów do zmniejszających się potrzeb kopalni jest energooszczędna regulacja 
prędkości obrotowej wentylatorów głównych. Jednakże każda zmiana w systemie we-
ntylacji jest zaburzeniem jego stanu i musi byc kontrolowana przez niezawodny system 
ciągłego monitorowania parametrów wentylacji, aby wykluczyć ewentualne stany zagrożeń 
i awaryjne. Równocześnie badania symulacyjne dowodzą jednoznacznie, że nakłady 
inwestycyjne, niezbędne na modernizację jednostek napędowych i wyposażenie kopalń 
w nowoczesne środki techniczne dla monitorowania i kontroli pracy wentylatorów głów-
nych, zwrócą się już po roku w postaci istotnych oszczędności kosztów energii ele-
ktrycznej zużywanej na wentylację. 

Chociaż wiele problemów związanych, ze sterowaniem wentylacją kopalń wciąż oczekuje na 
rozwiązanie, to jednak prowadzone ostatnio badania w ramach projektu celowego finansowanego 
przez KBN realizowanego w kopalni MIECHOWICE oraz projektu badawczego finansowanego 
z funduszu Amerykańsko-Polskiego M. Curie-Skłodowskiej przybliżyły ich wyjaśnienie. Obecnie 
trwają prace zmierzające do wdrożenia energooszczędnego sterowania wentylatorem głównym 
w likwidowanej kopalni SIEMIANOWICE (projekt celowy finansowany przez KBN). 

Materiał opracowano w ramach projektu celowego Nr 9 9456 95 C/2360 pt. „System 
sterowania wentylatorów głównych w likwidowanej kopalni węgla kamiennego" finansowa-
nego przez KBN. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Monitoring and control system to reduce cost of ventilation in coal 
mines 

Abstract 
Power efficiency of ventiiation systems in Polish hard coal mines is usually very Iow 

and it does not exceed a dozen or so per cent. Such a great power consumption of 
ventilation systems results from the age of mines and mining methods being in use but 
also it is due to the factors which can be eliminated. 

Investigations and data obtained from mines have shown remarkable air losses — both 
the external losses in fans stations on surface, as well as interna! ones in a from of air 
leakage from underground workings networks. Used in deep mines, the main fans considerably 
exceed real mine needs. This concerns both the operating mines and those being under 
liquidation. Most mines use uneconomical throttling on gates in order to adjust a point of 
main fans operation to real requirements. This results in considerable energy losses and 
increased ventilation costs. 

The paper indicates the possible improvements in this matter. To reduce air losses, first of 
all the use of monitoring and control of ventilation process is suggested. By using control system 
one can control air distribution between mine districts by means of automatic regulators and by 
using energy-saving control system of fans by means of thyristor cascade — one can readjust 
fan parameters to real mine needs. Modernization of ventilation systems will allow to save 
electric energy and owing to this the costs of modernization will soon be refunded. 
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Streszczenie 
Przedstawiono aktualny stan badań prowadzonych między innymi w Instytucie Eksploatacji 

y 

Złóż Politechniki Śląskiej nad praktycznymi zastosowaniami analitycznych, porównawczych 
prognoz wpływów wielopokładowej eksploatacji na górotwór. Podano przykłady wymiaro-
wania w dużych obszarach górotworu na wybiegach projektowanych wyrobisk: 

— charakterystycznych naprężeniowo stref, 
— stref, gdzie wstrząsogenne warstwy skalne poddawane są niekorzystnym deformacjom, 
— stref podwyższonej aktywności sejsmicznej. 
Wskazano na typowo porównawczy charakter metody prognozowania, wymagający 

doboru parametrów w oparciu o wyniki obserwacji geofizycznych. 
Dla wybranych sytuacji górniczych przedstawiono prognozy naprężeniowych i deformacyjno-

-energetycznych warunków wybierania, dobierając parametry na podstawie testów uwzględnia-
jących obserwowane przejawy ciśnienia górotworu oraz wyniki obserwacji geofizycznych. 

1. Wstęp 

W wielu przypadkach roboty górnicze prowadzone są w rejonach wpływów licznych, 
nieregularnie wykształtowanych zaszłości eksploatacyjnych. Szczególnie niekorzystne z uwagi 
na zagrożenie tąpaniami warunki prowadzenia robót występują przy rozcinaniu resztkowych 
partii złoża oraz filarów ochronnych. 

W powyższych rejonach na ogół stwierdza się silne zróżnicowanie wielkości i charakteru 
rozkładu naprężeń w pokładzie oraz zdeformowania wytrzymałych warstw skalnych. Zna-
jomość zasięgu charakterystycznych naprężeniowo (deformacyjnie) obszarów ułatwia proje-
ktowanie oraz korygowanie biegu prowadzonych robót zgodnie z wymogami minimalizacji 
zagrożenia tąpaniami. 

W rozległych rejonach, niedostępnych dla badań geofizycznych ocenę stanu zagrożenia 
tąpaniami można wykonać jedynie metodami analitycznymi. 
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Aktualny stan badań prowadzonych w Instytucie Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej 
nad praktycznymi zastosowaniami wyników analitycznych, typowo porównawczych prognoz 
wpływów parametrów wielopokładowej eksploatacji na górotwór umożliwia wymiarowanie 
w dużych obszarach górotworu na wybiegach projektowanych wyrobisk: 

— charakterystycznych naprężeniowo (wytężeniowo) stref, w tym stref koncentracji 
naprężeń w pokładzie i skałach sąsiadujących, 

— stref, gdzie wstrząsogenne warstwy skalne poddawane są niekorzystnym, silnie 
zmiennym w czasie deformacjom, 

— stref, gdzie stan zdeformowania mocnych warstw skalnych prowadzić może do 
akumulacji znaczących ilości energii sprężystej i wzrostu aktywności sejsmicznej. 

Do opisu zmian w rozkładzie w górotworze składowych tensora odkształcenia i na-
prężenia wykorzystywane są przemieszczeniowe, przestrzenne rozwiązania [5, 7, 9] 
teorii sprężystości. Ponadto dla opisu pionowych ruchów górotworu i ich pochodnych 
nad, a także pod [2, 4] eksploatowanymi pokładami wykorzystywane są rozwiązania 
teorii geometryczno-całkowych. Znajomość składowych tensorów odkształcenia i naprę-
żenia stwarza możliwości opisu rozkładu akumulowanej w górotworze energii spręży-
stej oraz poszukiwania zależności pomiędzy tymi składowymi a poziomem sejsmicz-
ności indukowanej. Porównując obliczany czasoprzestrzenny rozkład składowej pionowej 
ruchów górotworu i jej pochodnych z rozkładem rejestrowanej aktywności sejsmicznej — 
na podstawie wyznaczonych parametrów równania regresji, można już obecnie progno-
zować rozkład wskaźnika określającego wydatek energetyczny wstrząsów górniczych 
[3, 13, 14]. 

Uwzględniane w opisie czynniki górnicze, takie jak objętość wybranego złoża, pa-
rametry eksploatacji, układ zaszłości eksploatacyjnych zasadniczo różnicują, co stwierdza 
się praktycznie, nie tylko pola naprężeń i deformacji. Stanowią one także o poziomie 
sejsmiczności bezpośrednio indukowanej robotami górniczymi [3, 6, 9, 12, 13, 15, 
16, 17] — z wyłączeniem zdarzeń silnie związanych z tektoniką i zaburzeniami w budowie 
geologicznej złoża. 

Niedokładności metody prognozowania wynikające z silnej idealizacji ośrodka skal-
nego, ilości rozpatrywanych wielopokładowych wybrań czy wielkości rozpatrywanych 
obszarów i czasookresów obliczeniowych, wymagają w odniesieniu do wymiarowania 
charakterystycznych naprężeniowo (wytężeniowo) stref, a także stref wzmożonego wy-
datku energetycznego potencjalnych wstrząsów, typowo porównawczego podejścia. Ozna-
cza to, że prognoza wyprzedzająca dla rozpatrywanego zakresu eksploatacji projek-
towanej powinna być poprzedzona obliczeniami testowymi (prognozą porównawczą) 
obejmującymi określony zakres przeprowadzonej już w danym rejonie lub w jego 
sąsiedztwie eksploatacji o rozeznanych przejawach ciśnienia górotworu, zagrożenia 
tąpaniami i wstrząsami. 

Prognozując naprężenia, występujące we wzorach stałe materiałowe charakteryzujące 
ściśliwość V i sprężystość postaciową G ośrodka nie traktuje się jako średnie statystyczne 
lokalnie niejednorodnych i anizotropowych własności górotworu rzeczywistego. Do obliczeń 
prognostycznych wprowadza się natomiast ich zastępcze, nierzeczywiste wartości, przy 
których wyniki prognozy porównawczej dla eksploatacji już przeprowadzonej (testu) naj-
bardziej odpowiadają stwierdzonemu robotami górniczymi oraz pomiarami geofizycznymi 
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wykształtowaniu stref wzmożonej koncentracji naprężeń w określonym rejonie eksploata-
cyjnym. 

Przy wymiarowaniu stref wzmożonego wydatku energetycznego [J/m^] potencjalnych 
wstrząsów górniczych na wybiegach rozpatrywanych wyrobisk niezbędne jest (prognoza 
porównawcza) wygenerowanie rozkładu (E^; J/ni ) wydatku energetycznego zareje-
strowanych już wstrząsów. Rozkład ten najczęściej charakteryzuje wydatek energetyczny 
wstrząsów indukowanych we wszystkich podbieranych warstwach skalnych, o czym 
przesądza brak danych o składowej pionowej ognisk rejestrowanych wstrząsów gór-
niczych. 

Obliczany następnie dla wybranego zakresu eksploatacji dokonanej czasoprzestrzenny 
rozkład składowych pionowych ruchów górotworu i je j pochodnych porównywany 
jest z wygenerowanym rozkładem wydatku energetycznego zaobserwowanych wstrzą-
sów. W oparciu o wyznaczone parametry równania regresji prognozowany jest rozkład 
wskaźnika Eę zależnego od parametrów eksploatacji (ruchów górotworu), określają-
cego wydatek energetyczny wstrząsów indukowanych na dalszym wybiegu wyrobisk 
[3, 13]. 

Tam gdzie prognozowane obszary wzmożonego wydatku energetycznego potencjalnych 
wstrząsów pokrywają się z obszarami podwyższonych naprężeń oraz silnego przyrostu 
odkształceń w podbieranych warstwach stropowych, a zwłaszcza pokrywają się ze strefami 
koncentracji naprężeń prognozowanymi w cahźnie węglowej w sąsiedztwie wyrobisk — 
w praktyce obserwuje się silny wzrost zagrożenia tąpaniami, w tym skutkami wstrząsów 
górniczych. 

Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenia autorów wskazują, że przy odpowiednim 
oszacowaniu parametrów metody wyniki prognozy są na ogół dostatecznie zgodne z później 
obserwowanymi przejawami ciśnienia górotworu oraz zagrożenia tąpaniami. 

Gdy projektowany wybieg wyrobiska jest duży bądź doszło do zmiany parametrów 
prowadzonych robót górniczych, wyniki prognozy weryfikuje się okresowo, uwzględniając 
obserwowaną intensywność oddziaływania zrobów, resztek, krawędzi eksploatacyjnych oraz 
poziom rejestrowanej aktywności sejsmicznej. 

2. Wyniki obserwacji górniczych i geofizycznych w rejonie objętym przykładową 
prognozą analityczną 

Przedmiot analizy stanowiła ściśle koordynowana eksploatacja prowadzona i projektowana 
w KWK Katowice-Kleofas w przyspągowej warstwie pokł. 510 na poziomie 630 m w polach 
poprzecznych ścian 534a—538/1 a. 

W celu oceny występującego w rejonie analizowanych ścian 534a—538/la stanu za-
grożenia wstrząsami i tąpaniami zastosowano zespół metod górniczych i geofizycznych, 
w tym metody: 

— wierceń małośrednicowych, 
— sejsmologii górniczej, 
— sejsmoakustyki w pokładzie węgla i skał stropowych, 
— prześwietleń sejsmicznych z zastosowaniem geotomograficznej interpretacji danych 

pomiarowych. 
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W okresie 1.08.1994—18.12.1996 stwierdzono wystąpienie w badanym obszarze łącznie 
2 

7584 wstrząsów górotworu o energii powyżej ł x 10 J z rozkładem ilościowym i ener-
getycznym przedstawionym w tabeli: 

Tabela ]. Aktywność i intensywność sejsmiczna przy wybieraniu pokładu 510 
Table 1. Seismic activity and intensity in the process of mining carried out at seam 510 

Ściana 
Ilość wstrząsów w klasach 

N 
E 

X iO^ J Emax 
E/N 

X J 
EAV 
[ i / t] 

Postęp 
[m] 

Ściana 
10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 

N 
E 

X iO^ J Emax 
E/N 

X J 
EAV 
[ i / t] 

Postęp 
[m] 

534a 526 855 90 2 1 473 46,90 1 X 5 3,18 15,8 610,2 

535a 1 785 2 126 167 6 I 4 085 163,49 3 x 6 4,00 26,7 803,0 

536a 543 715 62 1 1 321 56,20 2 x 6 4,25 56,4 355,3 

537a 121 220 12 353 11,01 7 x 4 3,12 18,5 112,8 

538/la 163 178 11 352 9,28 9 x 4 2,64 27,2 97,2 

Łącznie 3 138 4 094 342 8 2 7 584 286,88 3 x 6 3,78 28,7 

Na podstawie przeprowadzonej analizy kształtowania się zagrożenia wstrząsami górotworu 
i tąpaniami przy wybieraniu pokładu 510 w badanym rejonie stwierdzono, że: 

— największe zagrożenie wstrząsami i tąpaniami wystąpiło w czasie prowadze-
nia eksploatacji w strefach oddziaływania krawędzi i resztek w pokładach 416, 
501 i 504, 

— wyraźne zmniejszenie zagrożenia tąpaniami i wstrząsami górotworu nastąpiło w ścia-
nach 534a, 535a i 536a po wejściu w obszar częściowo odprężonego górotworu przez 
wybranie pokładu 504, 

— od czasu podjęcia eksploatacji ścianami 534a—538/1 a wystąpiło łącznie 8 wstrząsów 
o energii rzędu 10^ J i dwa wstrząsy o energii rzędu 10^ J, 

— w analizowanym obszarze i czasie nie notowano tąpań. 
Wyniki badań wskazują, że występuje korelacja pomiędzy wielkością energii sejsmicznej, 

a wyznaczonymi metodą analityczną obszarami podwyższonego zagrożenia. Potwierdzają 
to wartości wszystkich badanych energetycznych parametrów sejsmologicznych, E, E/N, 
Emax i E/W, które są największe dla ścian 535a, 536a i 538/1 a. 

Na wybiegu ściany 536a (rys. 4) wystąpił wstrząs o energii 2 X 10^ J silnie odczuty 
przez mieszkańców Osiedla Paderewskiego. 

W okresie prowadzenia eksploatacji przedmiotową ścianą zanotowano łącznie 1321 
wstrząsów o energii rzędu 10^—10^ J, przy czym wstrząsów o energii 10"̂  J — 62 i jeden 
wstrząs o energii 10^ J. 

Dla oceny zagrożenia i jego zmian w czasie, przeprowadzono analizę rozkładu 
emisji sejsmicznej w 10 m interwałach postępu (rys. 1). Maksymalną intensywność 
sejsmiczną stwierdzono po wejściu frontem ściany w strefę oddziaływania krawędzi 
resztki w pokładzie 504 wyznaczoną metodą analityczną jako strefa podwyższonych 
naprężeń (rys. 3), 
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Rys. 1. Rozkład energii sejsmicznej w czasie przechodzenia ścianą 536a resztki w pokładzie 504 
Fig. i . Distribution of seismic energy under tfie piiiar during the extraction of longwall 536a at seam 504 

Wyniki prowadzonych obserwacji sejsmoakuslycznych oraz wierceń małośrednicowych 
potwierdziły zwiększony stan zagrożenia wstrząsami i tąpaniami rejonu ściany w okresie 
jej prowadzenia w strefie wpływu resztki w pokładzie 504. W szczególności wyżej 
wymienionymi metodami stwierdzono występowanie: 

— okresowej wysokiej zmianowej względnie godzinowej aktywności sejsmoakustycznej, 

Rys. 2. Rozkład zamierzonycłi stref anomali naprężeń w pokładzie 510 
Fig. 2. Distribution of measured zones of stress anomaly at seam 510 
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— w środkowej części ściany oraz pochylni I zachód na 20 m odcinku przed frontem 
ściany po wystąpieniu w dniu 25.02.1996 r. wstrząsu o energii E = 2 x 10^ J stwierdzono 
wierceniami małośrednicowymi strefy wzmożonych naprężeń na głębokości 5—7 m. 

Wyniki prześwietleń sejsmicznych (geotomografia — rys. 2) wykazały występowanie 
w pokładzie 510 na wybiegu ściany 536a stref anomalii naprężeń związanych głównie 
z krawędziami resztki pokł. 504. Stref podwyższonych naprężeń, co uwzględniono weryfikując 
parametry analitycznej metody prognozowania, nie stwierdzono bezpośrednio przed frontem 
ściany 536a, a także wzdłuż zrobów ściany 535a. 

3. Przykłady porównawczych prognoz analitycznych 

Analityczna prognoza naprężeniowych oraz deformacyjno-energetycznych warunków wy-
bierania obejmuje (rys. 3, 5, 7) cały rejon eksploatacji podsadzkowej prowadzonej i pro-
jektowanej w przyspągowej warstwie pokł. 510. 

strefy podwyższonych naprężeń przekracza/acych 21MPa 

I I I I strefy koncentracji napr^ień 

strefy wyteźen/a cal/zny węglowe/ 

Rys. 3. Stan naprężeń w pokł. 510 przed rozpoczęciem eksploatacji w polach ścian 534a—538/la 
Fig. 3. Stress at seam 510 before the mining process of longwalls 534a—538/la 

494 Sekcja III 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '97 

Wstępna prognoza rozkładu składowej pionowej przestrzennego stanu naprężenia 
(rys. 3) wskazywała na potencjalnie wysokie zagrożenie tąpaniami wyrobisk utrzymy-
wanych oraz prowadzonych w rejonach stref silniej podwyższonych, a lokalnie koncentracj 
naprężeń. Zwraca jednak uwagę, że zgodnie z wynikami obserwacji dołowych (rozdz 
2), a także zweryfikowanej na ich podstawie prognozy (rys. 4), koncentracja naprężen 
przed frontami prowadzonych ścian utrzymywała się oraz powinna się nadal utrzymywać 
w dostatecznej (powyżej 3, 4 m) odległości od ociosów frontu ścianowego i wyrobisk 
chodnikowych obejmowanych jego wpływami. Ponadto fronty przedmiotowych ścian 
przechodziły już najprawdopodobniej (rys. 3) przez obszary o pogorszonych warunkach 
naprężeniowych, zbliżonych do prognozowanych lokalnie na dalszym wybiegu ścian 
534a—538/la. 

Rys. 4. Stan naprężeń w pokl. 510 w rejonie pola ść. 536a w dniu (25.02.96) wystąpienia wstrząsu 
o en. 2 X l o M 

Fig. 4. Stress at seam 510 in Ihe area of longwall 536a on the day (25.02.96) the tremor of the energy 
2 X 10^ J was recorded 

Z kolei prognoza stanu zdeformowania mocnych, wstrząsogennych warstw stropowych 
(rys. 5) wskazuje, co odnosi się także do warunków naprężeniowych, na występowanie na 
dotychczasowym oraz projektowanym wybiegu ścian obszarów podwyższonego zagrożenia 
sejsmicznego. 

Obszary te jednak w świetle wyników prognozy należy traktować jako głównie 
stacjonarne, to jest powstałe w następstwie wcześniejszych wpływów wielopokładowych 
wybrań przeprowadzonych w pokładach 501, 504 i 510, a także w odległych pokładach 
grupy 400. 
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podwyższone odk«tafcen/a priekracw/ac« 0,25 mm/m 

Rys. 5. Rozkład odkształceń pionowycłi — ściskającycli w mocnycti piaskowcacli nad pokł. 501 przed 
rozpoczęciem eksploatacji w polacli ścian 534a—538/la 

Fig. 5. Distribution of vertical compressive strains in solid sandstone over the seam 501 before mining of the 
longwalls 534a—538/la 

Wirtoî  prognoiowans E^ 

Rys. 6. Zależność pomiędzy wartościami obserwowanymi Ew a przewidywanymi E(p wydatku energetycznego 
[J/m^] wstrząsów indukowanych w rejonie pól ścian 534a—538/la 

Fig. 6. Dependence between tłie observed (Ew) and expected (Hep) values of energy release [J/m^] ot" induced 
tremors in tłie area of longwalls 534a—538/la 
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obszary wzmotonego wydatku energetycznego w^frząsów 

Rys. 7. Prognoza wydatku energetycznego Etp [J/m^] wstrząsów w rejonie pól ścian 534a—^538-la 
Fig. 7. Prediction of energy release E(p [J/m ] of tremors in the oica of longwalls 534a—538/1 a 

Na podstawie zarejestrowanych w trakcie dotychczasowego prowadzenia s'cian 534a— 
—538/1 a zjawisk sejsmicznych (ponad 7 tysięcy wstrząsów) i obliczonych rozkładów 
zmiennych w czasie wskaźników deformacji górotworu estymowano parametry modelu 
regresji wykorzystywanego [3, 13] do prognozy wydatku energetycznego wstrząsów. 

Współczynnik korelacji pomiędzy wartościami obserwowanymi E^ a obliczonymi E^, 
wydatku energetycznego wstrząsów (rys. 6) wynosi 0,7. 

Prognoza wydatku energetycznego E [J/m ] wstrząsów na dalszym wybiegu ścian (rys. 7) 
wyróżnia obszary podwyższonej aktywności, przy czym prognozowana aktywność sejsmiczna 
nie powinna przewyższać dotychczas obserwowanej. 

Zakres prognoz naprężeniowych oraz deformacyjno-energetycznych wymaga okresowej 
weryfikacji uwzględniającej nowo rejestrowane zdarzenia sejsmiczne. 
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4. Podsumowanie 

Doświadczenia stosowania analitycznych metod prognozowania rozkładu napręźeii, stanu 
zdeformowania górotworu oraz wydatku energetycznego wstrząsów wskazują, że przy 
odpowiednim oszacowaniu parametrów otrzymane wyniki są na ogół dostatecznie zgodne 
z później obserwowanymi przejawami ciśnienia górotworu oraz zagrożenia wstrząsami 
i tąpaniami. W rejonach silnych zaburzeń geologicznych stosowanie metod analitycznych 
jest ograniczone z uwagi na fakt nieuwzględniania zmian stanów deformacyjno-naprężenio-
wych wywołanych tymi zaburzeniami. W takich przypadkach konieczne staje się wykorzy-
stanie geofizycznych metod oceny stanu zagrożenia. 

Przekazano 10 stycznia 1997 r. 
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Application of the results of geophysical observations for the 
eyaluation of tremor hazards and rock-burst hazards using 
analytical methods 

Abstract 
The paper presents up-to-date results of investigation studies carried out among others 

in the Institute of Mining Deposits of the Technical University of Silesia on the practical 
application of analytical, comparative methods to predict the influence of multi-bed mining 
on rockmass. The paper provides also the results of exemplary dimensioning in vast areas 
of rockmass, in the coasting area of the designed headings with respect to: 

— zones of characteristic stress intensity, 
— zones where tremor-vulnerable rock layers are subjected to hostile deformations, 
— zones of increased seismic activity. 
The typically comparative character of the prediction method has been indicated, which 

necessitates the selection of parameters basing on the results of geophysical observations. 
For particular mining conditions, we have presented stress predictions and prediction 

of extraction conditions with respect to deformation hazards and energy distribution, with 
parameters selected on the basis of tests which take into consideration the observed 
symptoms of rock pressure as well as the results of geophysical observations. 

Sekcja III 499 





Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej '97, s. 501—508 

Krzysztof BRUDNIK 
Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka 

Zbigniew FAJfKLEWICZ, Krzysztof JAKIEL 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

Grawimetryczny obraz zagrożeń wodnych w obszarze górniczym 
KS Wieliczka 

Słowa kluczowe 
Badania grawimetryczne-budowa geologiczna-struktury antropogeniczne deformacje po-

wierzchni terenu-zcigrożenia wodne 

Streszczenie 
Powierzchniowe badania grawimetryczne w obszarze górniczym Kopalni Soli Wieliczka 

oraz północnego i południowego jego przedpola są prowadzone od 1992 r. W wyniku 
badań uściślono informacje o budowie geologicznej i powstałych formach antropogenicznych 
tego rozległego rejonu. 

Wyniki badań grawimetrycznych obejmują centralną i wschodnią część obszaru górniczego 
Kopalni Soli Wieliczka. Badania wykonano w obszarze ok. 7 km ze średnią gęstością 
1 obserwacja/l ha. W obrazie anomahi siły ciężkości ujawniły się nieznane dotychczas 
struktury antropogeniczne i podczwartorzędowe wychodnie zbiornikowych warstw chode-
nickich. Wykryto również przerwania ciągłości czapy iłowo-gipsowej, która jest naturalnym 
ekranem wodnym złoża. 

1. Wstęp 

Celem badań grawimetrycznych w obszarze górniczym Kopalni Soli Wieliczka prowa-
dzonych od 1992 r. było uzupełnienie rozpoznania budowy geologicznej i uzyskanie 
informacji o strukturach antropogenicznych. Powierzchniowe badania grawimetryczne pro-
wadzono w rejonie złoża solnego i struktur położonych na południe i północ od niego. 
W wyniku badań grawimetrycznych w obrębie samego złoża solnego wykryto dotychczas 
nierozpoznane rozległe, wyeksploatowane partie złoża pomiędzy powierzchnią terenu a I po-
ziomem, tj. do głębokości 65 m. Te niepodsadzone poeksploatacyjne partie złoża w przyszłości 
mogą zagrażać ciągłości powierzchni terenu. 

Obszary ujemnych anomalii siły ciężkości występujące w kierunku północnym od granicy 
złoża bryłowego soli należy wiązać z podczwartorzędowymi wychodniami warstw chode-
nickich. Jak wynika z badań grawimetrycznych, w niektórych partiach przedpola północnego 
odwodnione trzeciorzędowe warstwy chodenickie dominują pośród pozostałych trzeciorzę-
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dowych utworów geologicznych, tj. warstw skawińskich i wielickich. Warstwy chodenickie 
charakteryzują się licznymi nieciągłościami, spękaniami i są kruche. Ze względu na dużą 
porowatość są naturalnym zbiornikiem wód podziemnych. 

Analiza czasowych zmian anomalii sity ciężkości, szczególnie w obrębie północnego 
przedpola, niesie Uczne informacje o dynamice zjawisk zachodzących w górotworze wielickim. 
Źródłem większości tych zjawisk, zachodzących w górotworze północnego przedpola złoża, 
jest migracja wód podziemnych w kierunku złoża. Wielowiekowa eksploatacja centralnej 
części złoża naruszyła i zdegradowała północną granicę złoża — czapę iłowo-gipsową. 
Ta sytuacja sprzyja i zwiększa dopływ wód do złoża. Badanie zmiany rozkładów anomalii 
siły ciężkości, jakie zachodziły w czasie pomiędzy kolejnymi seriami badań grawimetrycznych, 
wykazały istnienie w obrębie centrum obszaru górniczego kopalni soli aktywnych stref 
ubytku masy w ośrodku skalnym. Te strefy i ich skutki na powierzchni, tak w przeszłości, 
jak i teraz — po katastrofalnym wypływie w poprzeczni Mina z 1992 r. lokalizowały się 
w obrębie warstw chodenickich i ich podpowierzchniowych wychodni oraz ich bezpośrednim 
otoczeniu. Czteroletnie badania grawimetryczne pozwoliły zgeneralizować obserwacje do-
tyczące aktywności górotworu wielickiego. W szczególności udało się wyodrębnić istnienie 
w obrębie centrum dwóch rozległych aktywnych stref ubytku masy w górotworze. Pierwsza 
rozprzestrzenia się w kierunku od zabudowań kościelno-klasztornych do zamku. Druga 
strefa rozciąga się od piaskowni na Psiej Górze do warzelni. W czasie czteroletnich badań 
grawimetrycznych w ich obrębie występował systematyczny ubytek masy widoczny w obrazie 
czasowych zmian siły ciężkości dla poszczególnych etapów obserwacji. Strefy te są większe 
niż wyznaczona z pomiarów geodezyjnych niecka osiadania. 

Wyniki badań grawimetrycznych świadczą więc o intensywnym procesie sufozji wgłębnej 
połączonym z ubytkiem masy w obrębie górotworu wielickiego, w szczególności zachodzącym 
w centrum obszaru górniczego, jak i jego północnego przedpola. Jedynym czynnikiem 
wywołującym ten proces jest odpływ wód do złoża, postępujące rozszczelnianie górotworu 
widoczne w powiększających się ujemnych zmianach anomalii siły ciężkości. 

Wydaje się celowe prowadzenie cyklicznych badań grawimetrycznych w odstępach 
około 1—2 lat dla badania i śledzenia wpływu odwadniania górotworu na północnym 
przedpolu złoża solnego Wieliczki głównymi wyciekami kopalnianymi. 

2. Wyniki 

Powierzchniowe badania grawimetryczne w obszarze górniczym Kopalni Soli Wieliczka 
oraz północnego i południowego jego przedpola są prowadzone od 1992 r. Zasadniczy cel 
badań stanowi uściślenie informacji o budowie geologicznej i powstałych formach antro-
pogenicznych tego rozległego rejonu. Badania są pomocne w wyjaśnieniu genezy wycieków 
wodnych do złoża i ustaleniu stref zagrożonych deformacjami powierzchni. Niosą one 
istotne informacje, które w przyszłości mogą rzutować na kierunki i rozwój miasta Wieliczka. 

Ekspansja zabudowy miejskiej w przyszłości powinna wykorzystywać, jako jeden z ele-
mentów, wyniki badań i dociekań geofizycznych, geologicznych i hydrogeologicznych 
mających podstawowe znaczenie dla górotworu wielickiego. Wiedza o tym górotworze 
powinna podlegać stałej aktualizacji ze względu na zachodzące w nim procesy generujące 
zagrożenia. Wieliczka, zarówno w przeszłości, jak i teraz, rozwija się bezpośrednio nad 
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złożem oraz jego północnym i południowym przedpolem. Dawniej zagrożenie powierz-
cłini terenu pocliodziło przede wszystkim bezpośrednio od eksploatacji złoża i związa-
nycłi z nią tworzących się zapadlisk. Od XVI wieku opisano lub udokumentowano tu 
22 zapadliska. Najgroźniejsze, obejmujące zawał komór Gawrony, Gołębie i Bąk!e» miało 
miejsce w 1762 r. 

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia powierzcłini terenu powodowanego 
drenażem wód podziemnycłi i przenoszącego się na znaczne odległości od granic złoża. 
Równocześnie występują tu ruchy górotworu pochodzące od: 

— współczesnych procesów tektonicznych na brzegu Karpat i zapadliska przedkarpac-
kiego, gdzie ulokowała się mioceńska formacja solonośna, 

— degradacji złoża i jego otoczenia pod wpływem kilkusetletniej intensywnej eksploatacji, 
— zaciskania komór i wyrobisk, 
— procesu sufozji wgłębnej związanej z drenażem wód podziemnych przedpola w kie-

runku naruszonego złoża. 
Rozwijająca się niecka osiadań, jako wynik ostatniego wymienionego procesu — procesu 

sufozji wgłębnej, wydaje się od połowy XIX wieku miec coraz większy udział w rozwo-
ju zagrożeń przerwaniem ciągłości powierzchni terenu. W szczególności w otoczeniu pół-
nocnej granicy złoża wielickiego występuje sumowanie deformacji powierzchni terenu 
pochodzących od: 

— kilkuletniej intensywnej eksploatacji tego rejonu, 
— naruszenia czapy iłowo-gipsowej naturalnego ekranu przeciwwodnego wyrobiskami 

poszukiwawczymi drążonymi w kierunku północnym, 
— intensyfikacją sufozji wgłębnej tego rejonu jak opisano wyżej. 
Obserwowane ruchy górotworu wiążą się z zagrożeniem wodnym. Kolejne wdarcia wód 

do złoża są połączone z wynoszeniem materiału skalnego. To zjawisko sprzyja rozluźnieniu 
górotworu, zwiększeniu osiadań, powstaniu deformacji powierzchni i zmianie własności 
geotechnicznych bezpośredniego podłoża budowlanego. 

Podstawą zastosowania metody grawimetrycznej jest znaczne zróżnicowanie gęstościowe 
struktur budujących górotwór wielicki. W obrębie tych struktur spotyka się skały niskogę-
stościowe o dużej porowatości. Są to cechy skał zbiornikowych mogących gromadzić wodę 
lub uczestniczyć w przepływie wód podziemnych. 

Zjawisko przepływu połączone z przemieszczeniem części stałych ośrodka skalnego 
powodują zmiany gęstościowe w górotworze. Zmiany te, rozumiane jako proces dynamiczny, 
śledzić można metodą grawimetryczną w wersji rejestracji czasowych zmian siły ciężkości. 

Aktualnie zrealizowane badania grawimetryczne wykazują zdecydowanie, że najbardziej 
zagrożonym rejonem Wieliczki jest obszar położony w centralnej części obszaru górniczego 
kopalni. Obejmuje on północne przedpole złoża i rozciąga się w obszarze od stacji Wieliczka 
na zachodzie po osiedle Asnyka II na wschodzie. 

W obrazie anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera (rys. 1) obserwuje się ogólną 
tendencję wzrostu wartości pola siły ciężkości z południowego wschodu na północny zachód. 
Amplituda wartości pola siły ciężkości w obszarze badań prezentowanym na rysunku 1 
wynosi ok. 3,6 mGal. W powiązaniu z modelowaniami grawimetrycznymi z materiałami 
geologicznymi (Gaweł 1962; Garlicki, Wiewiórka 1989) i wierceniami, tendencję tę wiązać 
należy ze zmniejszaniem się miąższości utworów mioceńskich w kierunku północno-za-
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Rys. 1. Rozkład anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera w centralnej i wscłiodniej części obszaru 
górniczego KS Wieliczka 

Fig. 1. Tłie picture of the Bouguer's gravity anonnalies in Central-East part of mining district 
of Salt Mine of Wieliczka 

chodnim i równoczesnym wynurzaniem się w tym kierunku płyty podłoża jurajskiego. 
W rozkładzie wartości pola wyróżnić można 4 strefy różniące się kierunkami zmian pola 
siły ciężkości. Strefa na południu odpowiada centralnej części złoża solnego, dalej na 
północ przedpolu złoża. Północna strefa przy krawędzi zdjęcia odpowiada południowemu 
zasięgowi piasków i piaskowców bogucickicłi. Na wschodzie, na wysokości ulicy Czarno-
chowskiej oraz linii geodezyjnej Kopernik obserwuje się zmianę gradientu poziomego. 
Wskazuje on istnienie granicy rozdzielającej struktury geologiczne podłoża i mioceńskiego 
nadkładu. Również różnica ctiarakteru pola siły ciężkości po obu stronach granicy wynika 
z różnego kąta nachylenia w tym rejonie podłoża jurajskiego (Fajklewicz i in. 1995). 

Po wyodrębnieniu z rozkładu zmian anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera anomalii 
rezydualnych uzyskano informacje o przypowierzchniowym rozkładzie mas badanego ośrodka 
geologicznego (rys. 2). Lokalne anomalie rezydualne siły ciężkości oznaczono literami A, 
B, C, D, E, J, K, L, N, P, Z. 

W obrębie złoża skalnego wykryto nierozpoznane i niezinwentaryzowane rozległe, wybrane 
przestrzenie położone pomiędzy powierzchnią terenu a I poziomem, tj. do głębokości ok. 65 m. 
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Ich uaktywnienie w przyszłości może zagrażać ciągłości powierzcłini terenu. Rozległe ujemne 
anomalie rezydualne siły ciężkości B, A i P (rys. 2) w świetle modelowań grawimetrycznycłi 
i obliczenia efektu grawitacyjnego od dostępnych i zinwentaryzowanych komór, świadczą o zna-
cznych ubytkach mas w obrębie wielickiego złoża solnego. Ubytki te są skutkiem wielusetletniej 
eksploatacji do poziomu I w otoczeniu szybów Kinga, Daniłowicz, Paderewski, Goryszowski, 
Swadkowski, Regis, Górsko (Biel 1995). Ujemna rezydualna anomalia siły ciężkości B z centrum 
na północ od szybu Kinga sięga nieczynnego szybu Górsko. Kolejna ujemna anomalia P rozwinięta 
wokół średniowiecznego szybu Regis stanowi wschodnią gałąź anomalii A, Ujemna rezydualna 
anomalia A jest związana z najstarszą niezinwentaryzowaną eksploatacją w rejonie najstarszych 
szybów Swadkowski i Goryszowski. W rejonie tym już w XIII wieku eksploatowano bryły złoża 
solnego drążonymi z powierzchni szybami o głębokości do 40—60 m. W kierunku północno-
-zachodnim anomalia ta kontynuuje się łącząc się z obszarem dynamicznej niecki osiadań, 
opisanym ujemną anomalią E (rys. 2). Niecka ta powstała po wypływie w kwietniu 1992 r, 
w poprzeczni Mina w wyniku ubytku masy w górotworze przed poprzecznią. Ubytki masy 
w ośrodku skalnym i jego zasięg są śledzone w czasowych zmianach anomalii siły ciężkości. 
Ich skutek w wielkości osiadań powierzchni jest opóźniony w stosunku do zachodzącego tu 
procesu sufozji wgłębnej (Fajklewicz, Jakiel i in. 1994). 

W części wschodniej anomalia ujemna P rozczłonkowuje się ma anomalie P], P2, P3. 
Jak wynika z dociekań geologicznych, bezpośrednio pod warstwami chodenickimi lokują 
się tu elementy złoża solnego. 

Ujemna anomalia A i jej kontynuacja — anomalia E, rozgraniczają dodatnie rezydualne 
anomalie C i J, związane z efektem grawitacyjnym pochodzącym od północnego skraju 
czapy iłowo-gipsowej. Rozgraniczenie sygnalizować może naruszenie ciągłości czapy iłowo-
-gipsowej złoża solnego. To stwierdzenie koresponduje z rozkładami czasowych zmian siły 
ciężkości rejestrowanymi po wypływie w poprzeczni Mina (południowo-wschodni zasięg 
anomalii E). 

Analiza położenia ujemnych anomalii rezydualnych E, K, Z3, Z4, N4, N5, N^ oraz 
konfrontacja z materiałami geologicznymi i wynikami wierceń wskazuje, że genezę tych 
anomalii wiązać należy z podczwartorzędowymi wychodniami warstw chodenickich. Anomalie 
sytuują się na południe od południowej granicy zasięgu piasków i piaskowców bogucickich 
w obrębie struktury geologicznej północnego przedpola złoża wielickiego. Towarzysząca 
od zachodu anomalii K i od północy anomalii E dodatnia rezydualna anomalia L odpowiada 
wysokogęstościowej strukturze ośrodka skalnego, na której posadowiono zespół klasztorno-
-kościelny 00. Franciszkanów-Reformatów. 

Rozległość anomalii N5, Ng i Z3, a w szczególności gradient na południu i północy 
tej anomalii, wydaje się odzwierciedlać skutki ubytku masy w górotworze po XIX-wiecznym 
wypływie w poprzeczniach Kioski i Coloredo. Podobne zagrożenie wodne dla komór 
o predyspozycjach zapadliskowych może nieść obecność anomalii Z4 położonej w obrębie 
osiedla Asnyka II na północ od rejonu komór Ksawer, Schmidt i północnej granicy złoża. 

Względnie ujemna anomalia Z5 położona na północny wschód od strefy przewężenia 
złoża wiąże się z podczwartorzędowymi wychodniami warstw chodenickich. Ten ośrodek 
skalny w rejonie anomalii ujemnej może stanowić kolejny zbiornik wód. W północnej 
części zdjęcia grawitacyjnego wyróżnić można równoleżnikowy pas rozległej, ujemnej, 
rezydualnej anomalii siły ciężkości opisanej symbolami D, Dj, D2. Są one grawitacyjnym 
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efektem rynny wypełnionej piaskami i piaskowcami bogucickim. Są to utwory niskogęsto-
ściowe o zwiększonej miąższości. W szczególności strefa anomalii D opisana w literaturze 
(Skoczylas-Ciszewska, Kolasa 1959) jako lokalna deniwelacja spągu piasków i piaskowców 
bogucickich wydaje się, na podstawie badań grawimetrycznych, odsuwać na północ i rozwijać 
w kierunku wschodnim (Dj, D2 — rys. 2). 

Na południe od złoża soli wyróżnia się względnie dodatnia anomalia Tt i T j 
(rys. 2). Źródła tych anomalii należy upatrywać w obecności wciśniętej od południa 
w złoże soli łuski utworów fliszowych płaszczowiny podśląskiej o podwyższonej gęstości 
w stosunku do otoczenia. W obrazie grawimetrycznym przejście od tego elementu 
geologicznego do złoża, w kierunku północnym, charakteryzuje się najwyższym gradientem 
poziomym siły ciężkości. Gradient ten odpowiada kontaktowi tektonicznemu form stru-
kturalnych. 

Podsumowując, wyniki dotychczasowych badań grawimetrycznych (rys. 2) w obszarze 
górniczym Kopalni Soli Wieliczka wskazują na niewątpliwy związek występowania 
i wypływu wód ze zbiornikowych warstw chodenickich (przed północną granicą złoża) 
z zagrożeniem ciągłości powierzchni terenu. Takie sytuacje miały miejsce w rejonie 
anomalii; 

— N5, Ng i Z3 — związek z XIX-wiecznym wyciekiem w poprzeczniach Kioski, 
Coloredo, 

— E, K — związek z wyciekiem od 1992 r. w poprzeczni Mina i tworzącą się na 
powierzchni terenu niecka osiadań, 

— Z4 — prawdopodobny związek z zagrożeniem w rejonie komór Ksawer i Schmidt 
oraz szybów Lois. Bużenin, 

Badania grawimetryczne pozwoliły na opisanie elementów budowy geologicznej 
i występowania oraz istniejących struktur antropogenicznych w obrębie obszaru gór-
niczego. 

Uogólniając, eksploatacja złoża niesie nie tylko zagrożenie dla powierzchni terenu 
położonego bezpośrednio nad nią. Indukuje procesy fizyczne w jej otoczeniu. Jeśli efektem 
tych procesów jest zmiana masy w górotworze, zmiana gęstości objętościowej ośrodka 
skalnego, to możemy tam dla identyfikacji zagrożeń prowadzić badania grawimetryczne. 
Takie sytuacje na pewno będą miały miejsce w przyszłości, szczególnie w trakcie likwidacji 
starych zakładów górniczych. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Water hazard over the Salt Mine of Wieliczka^s district in the light 
of gravity research 

Summary 
The results of the gravity measurements in Central and East ar of the salt mine of 

Wieliczka's district is presented. The field works covered area of 7 km . The gravity 
stations were located with the average distance of 100 m. The CG-3 autograf Scintrex 
gravitymeter was applied. The mean square error of the single observation was equal of 
±15 |U.Gal. There are strict correlation of the residual gravity anomalies with the water-bearing 
geological and the antropogenical structures over the area of the interest. 
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Praktyczne aspekty badania zagrożeń naturalnych w kopalniach 
metodami geofizycznymi 

Słowa kluczowe 
Zagrożenia naturalne-geofizyka górnicza 

Streszczenie 
Szczególną cechą polskiego górnictwa podziemnego jest występowanie licznych zagrożeń 

górniczych, w tym zagrożeń naturalnych związanych ze specyfiką istniejących warunków geo-
logiczno-górniczych. Praktyka górnicza potrzebuje więc narzędzi pomiarowych, które umożli-
wiałyby w tym zakresie rozpoznanie, prognozę, bieżącą ocenę i kontrolę efektywności stosowanej 
profilaktyki. Wiele lat praktycznych doświadczeń pokazuje, że metody geofizyczne mogą te 
zadania efektywnie realizować i wielu przypadkach stały się one już jednym z elementów 
technologii górniczej. Przedstawiono charakterystykę podstawowych rozwiązań metodologicz-
nych, które znalazły aktualnie praktyczne zastosowanie w polskich kopalniach, szczególnie węgla 
kamiennego. Przeprowadzona analiza pokazuje, że jest jeszcze wiele zagadnień do rozwiązania, 
aby poprawie skuteczność stosowanych metod geofizycznych. Dokonano ich omówienia, wska-
zując propozycje działań, które mogą poprawić istniejący stan. Oceniając postęp, jaki dokonuje 
się w zakresie geofizyki górniczej i w jej bezpośrednim otcx;zeniu wydaje się, że istnieją wszelkie 
podstawy do stwierdzenia, że będzie ona w XXI wieku podstawową metodą w zakresie rozpoznania 
złoża, kontroli procesu eksploatacji górniczej oraz towarzyszących jej zjawisk geomechanicznych. 
Odpoowiednio rozwinięte systemy geofizyczne winny skutecznie zapewnić bezpieczeństwo i efe-
ktywność działalności górniczej. 

1. Wstęp 

Polskie górnictwo podstawowych złóż kopalin użytecznych — węgla kamiennego i brunat-
nego, rud miedzi — prowadzi działalność górniczą w środowisku narażonym na występowanie 
praktycznie wszystkich zagrożeń naturalnych (Konopko 1996). Skala intensywności tych zagrożeń 
jest oczywiście zróżnicowana w poszczególnych kopalniach i z reguły jest funkcją lokalnych 
warunków geologicznorgómiczych i dotychczasowej łustorii eksploatacji złoża. 

Do podstawowych zagrożeń naturalnych należą: 
— zagrożenie wstrząsami górniczymi (sejsmiczność indukowana) i tąpaniami, 
— zagrożenie gazowe (wyrzuty gazów i skał, występowanie metanu i związane z nim 

zagrożenie jego wybuchem), 
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— zagrożenie pożarowe, 
— zagrożenie temperaturowe (klimatyczne), 
— zagrożenie wodne, 
— zagrożenie radiacyjne. 
Również zagrożenia wynikające z zaburzeń budowy geologicznej złoża są zaliczane 

jako jeden z przejawów zagrożeń naturalnych. 
Od wielu lat wszystkie podstawowe jednostki naukowo-badawcze zajmujące się w Polsce 

problematyką górniczą prowadza prace nad rozwojem i doskonaleniem metod prognozowania, 
rozpoznawania, bieżącej oceny i zwalczania poszczególnych zagrożeń naturalnych. W ostat-
nim dwudziestoleciu metody geofizyczne, w wyniku wielokierunkowego rozwoju, postępu 
technicznego w zakresie rejestracji i przetwarzania informacji stały się najważniejszą grupą 
metod pomiarowych wspomagających współczesne górnictwo. Ich narastająca rola jest 
szczególnie widoczna w zakresie wyprzedzającego ropoznania stanu zagrożeń, bieżącej 
oceny oraz kontroli efektywności działań profilaktycznych. 

Oczywiście, metody geofizyczne z racji swojej natury nie mogą być z jednakową wagą 
stosowane w przypadku wszystkich wymienionych zagrożeń naturalnych. Są takie zagrożenia, 
jak np. wstrząsy, tąpania, wyrzuty, radiacja, zaburzenia geologiczne, gdzie są one metodami 
pierwszoplanowymi i stanowią istotny element technologii, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy. Są także takie zagrożenia, gdzie ich rola jest pomocnicza lub wcale nie są one 
stosowane. 

Za takim stanem rozwoju metod geofizycznych w problematyce badania zagrożeń 
naturalnych występujących w kopalniach przemawiają niewątpliwie ich zalety, do których 
należy zaliczyć: 

— znacznie niższy koszt realizacji pomiarów czy też obserwacji geofizycznych w sto-
sunku do innych alternatywnych sposobów rozpoznania złoża (np, wiercenia, wyrobiska 
badawcze, itp.), 

— wysoka informatywność danych geofizycznych, której praktycznie nie można osiągnąć 
za pomocą żadnych innych technik badania górotworu. 

— nieniszczący charakter badań sejsmicznych, 
— duża różnorodność i kompleksowość rozwiązań metodologicznych. 
Zasadniczym etapem w rozwoju i dostosowaniu każdej z metod geofizycznych do 

rozwiązywania problemów związanych z naturalnymi zagrożeniami górniczymi jest opra-
cowanie zasad takiej interpretacji wyników — najczęściej w formie kryteriów i skal — 
aby zmierzone parametry geofizyczne i ich anomalie posiadały określony sens w kategoriach 
praktyki górniczej. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie metody sejsmicznej, która 
posiada szerokie zastosowanie w wyprzedzającym rozpoznaniu geomechanicznej i geologi-
cznej struktury złoża (Dubiński 1994). Wówczas metody geofizyczne stają się w pełni 
przydatne dla projektowania i prowadzenia eksploatacji w sposób bezpieczny i racjonalny. 

2. Zakres zastosowań metod geofizycznych w badaniu zagrożeń naturalnych 

Zadania, jakie geofizyka górnicza może rozwiązywać w problematyce zagrożeń naturalnych 
są nierozerwalnie związane z zagadnieniem bezpieczeństwa pracy oraz zapewnienia ciągłości 
produkcji w kopalniach. Mogą być one podzielone na następujące grupy: 
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zadania geomechaniczne wynikające z występowania w trakcie eksploatacji zjawisk 
geodynamicznych i gazodynamicznych (wstrząsy, tąpania, wyrzuty skalno-gazowe), 

— zadania dotyczące rozpoznania parametrów fizycznych charakteryzujących środowisko 
skalne i jego otoczenie oraz zachodzące w nich procesy, 

— zadania geologiczne związane z badaniem ciągłości złoża. 
W zakresie zagadnień geomechanicznych współczesna geofizyka prowadzi w sposób ciągły 

oraz doraźny rejestrację zjawisk sejsmicznych, jakie indukują roboty górnicze (sejsmologia 
i sejsmoakustyka). Wyprzedzające rozpoznanie cech struktury złoża, charakteryzujących miejsca 
o potencjalnie wysokim zagrożeniu sejsmicznym i tąpaniami lub miejsca bezpieczne w tym 
zakresie, realizuje kompleks metod geofizycznych obejmujących metodę sejsmiczną (Dubiński 
1989), grawimetryczną (Fajkiewicz 1995), geoelektryczną (Kotyrba 1996). Do tej grupy zadań 
zaliczyć należy także ocenę oddziaływania prac górniczych na środowisko naturalne, a w szcze-
gólności obiekty budowlane i ludzi na powierzchni Ziemi (Dubiński 1995). 

Dołowe pomiary geofizyczne są podstawą bezpośrednich lub pośrednich oznaczeń 
parametrów fizykomechanicznych decydujących o właściwościach złoża i skał otaczających 
(np. szczelinowatości, modułów sprężystości). Są to wielkości użyteczne w przypadku 
badania zagrożeń gazowych, pożarowych i wodnych. Do tej grupy zadaniowej należą także 
pomiary parametrów charakteryzujących stężenie radonu w powietrzu i wodzie, stężenie 
izotopów radu w wodzie, osadach i glebie (Skowronek 1996). Mieszczą się tutaj także 
pewne rozwiązania inżynierskie dotyczące badania stanu technicznego obiektów podziemnych 
(np. obudowy murowej szybów). 

W zakresie zagadnień geologicznych geofizyka górnicza wykorzystuje specyficzną wła-
ściwość wgłębnej penetracji ośrodka skalnego przez niektóre ze sztucznie generowanych 
pól geofizycznych. Podstawowym jest tutaj pole sejsmiczne, gdzie wypracowane zostały 
rozwiązania metodologiczne umożliwiające wyprzedzającą lokalizację stref zaburzeń ciągłości 
złoża. Szczególnie wyraźnie problem ten występuje w pokładowych złożach węgla kamien-
nego. Zadanie to posiada doniosłe znaczenie praktyczne dla zapewnienia ciągłości procesu 
wydobywczego. Uważa się, że ten rodzaj zadań geofizycznych będzie dominował w przy-
szłości w polskim górnictwie węgla kamiennego. 

Dla scharakteryzowania praktycznych aspektów tego obszernego zakresu zastosowań 
metod geofizycznych w kopalniach w badaniu zagrożeń naturalnych, omówione zostaną 
wyłącznie te ich elementy, które związane są ze specyfiką określonego zagrożenia. Decydują 
one bowiem o efektywności rozwiązywanych zadań. 

3. Zagrożenie wstrząsami górniczymi i tąpaniami 

Metodami szczególnie rozwijanymi w górnictwie narażonym na występowanie wstrząsów 
i tąpań są metody; sejsmologiczna i sejsmoakustyczna. Praktyczną stronę zagadnienia ich 
stosowania w kopalniach regulują odpowiednie instrukcje. Zasadnicze elementy metodyki 
tych metod można ująć następująco: 

— dokładna lokalizacja i ocena energetyczna rejestrowanych zjawisk (impulsów) sejs-
micznych oraz obliczenie parametrów pochodnych charakteryzujących stan zagrożenia, 

— opracowanie dla każdej z metod, głównie w oparciu o doświadczenia praktyczne, 
kryteriów bezpiecznej działalności górniczej w konkretnym wyrobisku górniczym. 
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bieżąca analiza rejestrowanych parametrów w odniesieniu do icryteriów bezpieczeństwa 
i w korelacji z warunkami geologiczno-górniczymi. 

Czy taka metodologia postępowania zapewnia wystarczającą efektywność tych najbardziej 
rozpowszechnionych metod geofizyki górniczej? Doświadczenia praktyczne pokazują, że 
nie. Teoretycznie możliwe są następujące przypadki tąpnięć: 

— nie występują sygnały sejsmologiczne, 
— występowanie ich w świetle obowiązujących kryteriów nie wskazywało na zwiększanie 

się stanu zagrożenia, 
— istniejące sieci sejsmologiczne takich sygnałów nie odbierają z powodu nieodpo-

wiednich parametrów rejestracji. 
W przypadku metody sejsmoakustycznej sytuacja jest wyraźnie gorsza, gdyż sama 

metodyka prowadzenia obserwacji w istotny sposób ogranicza możliwość rejestracji zjawisk 
związanych z procesami deformacyjnymi mającymi miejsce w kompleksach skał stropowych. 
Dla uzyskania poprawy sytuacji w tym zakresie należy w przypadku metody sejsmologicznej: 

— obniżyć próg energetyczny w celu obserwacji tzw. niskoenergetycznej emisji sejs-
micznej, 

— opracować metody ruchowej analizy tej sejsmiczności (lokalizacja przestrzenna, 
kryteria), 

— zwiększyć ilość wynikowych parametrów sejsmologicznych, szczególnie tych, które 
posiadają stwierdzone cechy prekursorów zagrożenia sejsmicznego (Dubiński 1996; Stec 
1994). 

Celem nadrzędnym staje się więc potrzeba pełnego dokumentowania czasowo-przestrzen-
nego rozkładu niskoenergetycznej emisji sejsmicznej. Dla realizacji tego zadania niezbędne 
jest jednak dość gruntowne przebudowanie dotychczas stosowanych systemów obserwacyjnych 
i wprowadzenie takich procedur w zakresie przetwarzania i interpretacji wyników, które 
pozwolą na pełne wykorzystanie takich systemów. Systemy te w pewnym zakresie częstot-
liwości dublowałyby dotychczasowe systemy stacjonarnej obserwacji sejsmoakustycznej, 
której efektywność pozostawia wiele do życzenia. 

Zwraca się zatem uwagę na jeden z najbardziej istotnych problemów w polskiej geofizyce 
górniczej, a mianowicie zmianę dotychczasowej oddzielnej sejsmologicznej i sejsmoakusty-
cznej oceny zagrożenia sejsmicznego na koncepcję spójnego dla obydwu tych metod systemu 
pomiarowo-interpretacyjnego. Nad tym zagadnieniem powinny się koncentrować prace 
zmierzające do poprawy efektywności prognozy i oceny zagrożenia sejsmicznego związanego 
z wstrząsami i tąpaniami. Ponadto, metoda sejsmoakustyczna w wariancie obserwacji 
stacjonarnych wymaga rozwiązania szeregu zadań postawowych (np. lokalizacja). 

Istotnym problemem badawczym i praktycznym jest poznanie rzeczywistych parametrów 
drgań, jakie występują w wyrobiskach górniczych narażonych na wstrząsy i tąpania. 
Praktycznie występują duże trudności pomiaru takich wielkości jak prędkość czy przyspie-
szenie drgań (Dubiński i Mutke 1996). Tym niemniej, rozpoznanie parametrów bliskiego 
pola falowego jest koniecznością dla uzyskania postępu w projektowaniu odpowiednich 
zabezpieczeń wyrobisk górniczych, ochron osobistych górników i wyjaśnienia wielu przy-
padków zaistniałych tąpnięć i związanych z nimi wypadków (Dubiński i Lipowczan 1995). 

Z problematyką wstrząsów i tąpań związany jest kolejny aspekt praktyczny, jakim jest 
wyprzedzająca identyfikacja stref ich potencjalnego zagrożenia. Podstawowymi metodami 
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są tutaj metoda sejsmiczna, wdrożona do praktyki górniczej, i metoda grawimetryczna 
stosowana doraźnie przez specjalistyczny zespół pomiarowo-interpretacyjny Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. W przypadku metody sejsmicznej rozwinięte zostały różne jej warianty, 
w tym najbardziej efektywny w postaci dwuwymiarowej geotomografii sejsmicznej. Przed-
stawiony na rysunku 1 przykład takiego rozwiązania przekonuje o prawdziwości takiego 
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Rys. 1. Wyniki prześwietlania sejsmicznego w KWK Nowy Wirek dla wyprzedzającej oceny stanu naprężeń 
na wybiegu ściany I2B w pokładzie 507 

a — stereogram prędkości, b — mapa rozkładu prędkości fali sejsmicznej podłużnej w pokładzie 
Fig. I. Results of tomograpłiy measurements in tłie region of longwall no 12B in 507 coal seam in Nowy 

Wirek Coal Mine made for recognition of stress distributions 

Sekcja III 513 



Underground Exploitation School '97 

stwierdzenia. Rozwiązania takie posiadają jednak ograniczony zasięg, szczególnie w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny prześwietlania. Stąd tylko te zmiany w otoczeniu płaszczyzny 
prześwietlania (pokładu węgla), które znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze prze-
świetlanego ośrodka mogą byc identyfikowane. Zatem rozwój tej szczególnie użytecznej 
techniki pomiarowej musi być skierowany na rozwój trójwymiarowych (3D) rozwiązań. 

Pewnym mankamentem geotomograficznego wariantu metody sejsmicznej jest także 
stosunkowo słabszy rozwój procedur (kryteriów i skal) umożliwiających ilościową interpretację 
zdjęć sejsmicznych. Ogranicza to więc informatywność i efektywność tego rozwiązania. 
Dotyczy to zarówno parametru prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych jak i współ-
czynnika tłumienia ich amplitudy lub energii. Wymagana jest transformacja wielkości 
geofizycznych na geomechaniczne, podobnie jak to zostało zrealizowane dla wariantu 
profilowań sejsmicznych prowadzonych w pokładach węgla (Dubiński 1989). 

W przypadku badań grawimetrycznych rozwinięto proces regionalnego i lokalnego progno-
zowania zmiennych stanów naprężeniowo-deformacyjnych w górotworze. Wynikowe parametry 
grawimetryczne (amplituda zmian, trend) wiązane są ze strefami potencjalnej emisji energii 
sejsmicznej oraz pozwalają prognozować prawdopodobny wydatek energetyczny w objętej po-
miarami strefie górotworu. W kategoriach praktycznych pomiary grawimetryczne wymagają 
opracowania skali (w polskim górnictwie węglowym stosowany jest standard 4-stopniowy) 
umożliwiającej wdrożenie tej metody jako jednej z metod ruchowego rozpoznania zagrożenia. 

Stosowane doraźnie dołowe pomiary geoelektryczne wymagają dla ich praktycznego 
wykorzystania, jako jednej z metod pomocniczych, opracowania przenośnej aparatury 
pomiarowej dopuszczonej do pracy w warunkach dołowych oraz wypracowania odpowiednich 
kryteriów i skal oceny zagrożenia. Brak powyższych rozwiązań powoduje, że metoda ta 
posiada aktualnie znaczenie marginalne. 

Inne metody geofizyczne, np. pomiar emisji radonu, znajdują się w fazie badań i obecnie 
trudno mówić o ich jakimkolwiek znaczeniu praktycznym. 

4. Zagrożenie gazowe — wyrzuty gazów i skał 

Zjawisko wyrzutów gazów i skał posiada aktualnie mniejsze znaczenie praktyczne 
w polskim górnictwie węgla kamiennego, tym niemniej jest ono nadal poważnym zagrożeniem 
naturalnym w górnictwie światowym. Badania, jakie w tym zakresie były prowadzone 
w kopalni Nowa Ruda w polu Piast wskazywały na rozwijającą się złożoność zjawiska 
wyrzutu skalno-gazowego w miarę rozwoju eksploatacji, a przede wszystkim jej prowadzenia 
na coraz większych głębokościach (Dubiński i Dybciak 1994). Mechanizm zjawiska wyrzutu 
wskazywał na wyraźny udział trzech podstawowych komponent w jego rozwoju, a mianowicie: 
gazodynamicznej, geomechaniczej i geodynamicznej. Metody geofizyczne znalazły istotne 
znaczenie w wyznaczaniu składowej geodynamicznej i częściowo geomechanicznej. Roz-
winięto w tym celu technikę pomiarów sejsmicznych, zarówno w wersji profilowań 
(najczęściej otworowych) jak i prześwietlań sejsmicznych. Rozwiązania interpretacyjne, 
a więc kryteria i skale zostały skonstruowane podobnie jak dla kopalń węgla z rejonu 
GZW (Dubiński 1989). Nadmienić należy także, że metody sejsmologiczna i sejsmoakustyczna 
były w przypadki badania zjawisk wyrzutowych podstawowymi metodami dla oceny wartości 
składowej geodynamicznej (Dybciak 1995). 
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Praktyczne aspekty zastosowanych w tym zakresie metod geofizycznych wskazują na 
konieczność rozwoju technik wyprzedzającej detekcji stref uskokowych (szczególnie uskoków 
0 małych amplitudach zrzutu) przed frontem robót górniczych (najczęściej wyrobisk chod-
nikowych). Z nimi bowiem są związane często strefy zwiększonego wydzielania gazu 
1 wzrostu czynnika gazodynamicznego. Także specyfika prowadzenia eksploatacji w pokła-
dach zagrożonych wyrzutami wymaga rozwoju odmiennych metodologii pomiarowych, aby 
informacja o stanie struktury geomechanicznej pokładu węgla obejmowała odpowiednio 
duży jego fragment. Rozwoju wymagają zatem techniki sondowań sejsmicznych z wyko-
rzystaniem otworów badawczych oraz metoda lokalnych obserwacji sejsmoakustycznych. 

Należy podkreślić, że opracowana kompleksowa metoda oceny zagrożenia wyrzutami 
gazów i skał (Dybciak 1995) jest przedmiotem szerokiego zainteresowania wśród specjalistów 
zajmujących się tą tematyką na świecie. Wydaje się także zasadnym pogląd, że rozwiązanie 
to może znaleźć zastosowanie także w polskich kopalniach węgla kamiennego, w których 
czynnik gazowy (najczęściej metan) może prowadzić do występowania złożonych zjawisk 
gazo-geodynamicznych. 

Kolejnym problemem z tego zakresu tematyki jest poszukiwanie wzajemnych relacji 
pomiędzy zjawiskami sejsmicznym a wydzielaniem się metanu. Zjawisko to posiada dwa 
aspekty praktyczne, które można sformułować następująco: 

— czy istnieje korelacja pomiędzy energią sejsmiczną wstrząsu i położeniem jego 
ogniska a wydzielaniem się metanu? 

— czy emisja metanu może być prekursorem wystąpienia silnego zjawiska sejsmicznego? 
Istotność odpowiedzi na te pytania potwierdza tąpnięcie z dnia 12 grudnia 1996 r. 

w kopalni Zabrze-Bielszowice, gdzie zjawisku sejsmicznemu o energii 5 • 10^ J towarzyszył 
niezwykle intensywny wypływ metanu do wyrobisk górniczych. Problem ten wymaga 
wyjaśnienia chociażby w kategorii zagrożeń skojarzonych, jakie coraz częściej występują 
w polskich kopalniach węgla kamiennego. 

Metan jako prekursor wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych poszerzałby zbiór 
parametrów, jakich w tym zakresie intensywnie się poszukuje. Sądzić należy, że rozwój 
procesu naprężeniowo-deformacyjnego w górotworze, którego finalnym efektem jest wstrząs 
wysokoenergetyczny, może prowadzić do wystąpienia anomalnej emisji metanu — zwię-
kszonej w fazie wzrostu rozwoju procesu dylatancyjnego występującego bezpośrednio przed 
wstrząsem. Problem ten był przedmiotem fragmentarycznych badań w latach ubiegłych, 
lecz nie uzyskano wówczas jednoznacznych wyników. Tym niemniej wydaje się celowym 
podjęcie odpowiednio ukierunkowanych prac badawczych w tym zakresie. 

5. Zagrożenie pożarowe i temperaturowe 

W latach osiemdziesiątych prowadzone były w Głównym Instytucie Górnictwa rozpo-
znawcze prace geofizyczne, głównie przy zastosowaniu metody geoelektrycznej, w celu 
obserwowania rozwoju stref ognisk pożarowych w pokładach węgla. Oporność elektryczna 
węgla wykazuje bowiem ścisły związek z jego strukturą, która zmienia się wyraźnie pod 
wpływem temperatury. Wykazano potencjalne możliwości metody geoelektiycznej w tym 
zakresie, ale względy praktyczne (konieczność instalacji stałej bazy pomiarowej, automatyzacji 
pomiarów, transmisji danych, itp.) powodują, że nie znalazła ona szerszego zastosowania 
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praktycznego. Natomiast metoda ta jest nadal jedną z metod podstawowych przy powie-
rzchniowym lokalizowaniu ognisk pożarowych występujących płytko pod powierzchnią 
ziemi. 

Do grupy metod geofizycznych należy tutaj zaliczyc także metody oparte na pomiarze 
temperatury, z wykorzystaniem różnych przyrządów pomiarowych (np. kamera termowizyjna, 
ręczne termometry podczerwieni i szereg innych). Metody te służą do lokalizowania miejsc 
o podwyższonej temperaturze w pokładzie węglowym lub w innych skałach, a więc 
pośrednio o podwyższonym zagrożeniu pożarowym. 

Doświadczenia praktyczne pokazują jednak, że metody geofizyczne nie są wiodącą grupą 
metod pomiarowych w przypadku zagrożeń górniczych związanych z pożarami i temperaturą. 

6. Zagrożenie wodne 

Zagrożenie wodne jest najczęściej utożsamiane w możliwością nagłego wdarcia się wody 
do podziemnych wyrobisk górniczych i wynikających stąd określonych konsekwencji tech-
niczno-ruchowych, w tym także wypadków. W rozpoznaniu tego specyficznego zagrożenia 
naturalnego szczególne znaczenie posiadają bezpośrednie metody pomiarowe, które zapewniają 
także informacje z możliwie dużej przestrzeni górotworu, znajdującej się w otoczeniu 
zagrożonych wyrobisk górniczych. 

Dla rozwiązywania tego typu zadań w kopalniach węgla kamiennego szczególnie 
przydatną okazała się metoda geoelektryczna (Kotyrba 1994). Przy jej użyciu można 
rozpoznawać pewne specyficzne cechy górotworu związane pośrednio z zagrożeniem wodnym. 
Jednym z istotnych i stosunkowo słabo rozpoznanych elementów decydujących o potencjalnym 
zagrożeniu wodnym, jest tworzenie się śródwarstwowych zbiorników wodnych oraz dopro-
wadzanie wody do wyrobisk górniczych. Zjawiska te mają ścisły związek z procesami 
dezintegracji struktury skał nad wyrobiskami, tworzenia się rozwarstwień i w konsekwencji 
powstawania szczelin poziomych i ukośnych do uwarstwienia. Praktyka pokazuje, że woda 
doprowadzana takim systemem szczelin z poziomu wodonośnego może być przyczyną 
zagrożenia wodnego. 

Opracowana została metodyka pomiarowa i interpretacyjna dla metody geoelektrycznej 
pozwalająca określać niektóre parametry (np. rozwarcie szczelin) istotne z punktu widzenia 
hydrogeologicznego i zagrożenia wodnego. Analiza dotychczasowych doświadczeń pomia-
rowych umożliwiła określenie zakresu zadań, jakie można rozwiązywać stosując metodę 
geoelektryczną. Do podstawowych z nich należą: 

— lokalizacja zawodnionych stref w stropie na przedpolu frontu ścianowego, 
— ocena rozwarcia szczelin w strefach rozłamowych, 
— określanie odległości stref rozłamowych od przedmiotowego pokładu węgla, 
— ocena pojemności wodnej szczelin w strefach rozłamowych oraz monitorowanie jej zmian. 
Dla ilustracji możliwości metody geoelektrycznej w zakresie powyższych zadań zwią-

zanych z zagrożeniem wodnym przedstawiono wyniki badań geoelektrycznych wykonanych 
w kopalni Wesoła w stropie wyrobisk chodnikowych (pochylni) w pokładzie 308 w rejonie 
ściany 86 (rys. 2). Eksploatacja tego pokładu była prowadzona w warunkach dużego 
zagrożenia wodnego (III stopień) ze strony zasobnego w wodę kompleksu warstw łaziskich. 
W oparciu o wyniki pomiarów określono lokalizację stref rozłamowych, a następnie 
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dokonano oceny maksymalnego rozwarcia szczelin, które w tym przypadku wynosiło ok. 
10 cm. Stwierdzono także, że źródłem zagrożenia dla badanej ściany 86 jest występująca 
w odległości ok. 30 m nad pokładem 308 szczelina wypełniona wodą. 

21. 

200 300 400 SOO 600 
od przeolnkl śolafvw«| . m 

700 800 

Rys. 2. Wyniki pomiarów geoelektrycznych wykonanych w KWK Wesoła dla rozpoznania zagrożenia wodnego 
a — krzywa względnych zmian oporu elektrycznego w pochylni Via, b — rozkład stref anomalii 

niskooporowych w rejonie badań 
Fig. 2. Results of electric method measurements made for water inflow hazard in Wesoła Coal Mine 

Sekcja III 517 



Underground Exploitation School '97 

Rozwój geoelektrycznych systemów monitorowania zagrożenia wodnego wymaga jednak 
wykonania całego szeregu prac, które uczynią je bardziej technologicznymi i informatywnymi. 
Niebędna jest quasi-ciągłość i automatyzacja pomiarów oraz opracowanie kryteriów sygna-
lizacji stanów podwyższonego zagrożenia. W obecnym stanie metoda nie ma jeszcze cech 
rozwiązania ruchowego. 

7. Zagrożenie radiacyjne 

Zagrożenie to występuje nie tylko w kopalniach uranowych ale także w innych, w tym 
w kopalniach węgla kamiennego. Podstawowymi źródłami narażenia są w nich (Skowronek 
1996): 

— krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, 
— promieniotwórcze wody radonośne, 
— wytrącające się w tych wód osady. 
Metody geofizyczne, określane w tym przypadku jako radiometria, są podstawowymi 

metodami pomiaru parametrów charakteryzujących stopień zagrożenia radiacyjnego ze strony 
powyższych substancji promieniotwórczych. Problem pomiarowo-interpretacyjny jest stosun-
kowo dobrze rozwiązany i przedstawiony w bogatej literaturze specjalistycznej (Skowronek 
1996). Także akty wykonawcze do ustawy Prawo geologiczne i górnicze podają jednolite 
wymagania w zakresie kontroli i prewencji dla wszyskich rodzajów górnictwa w Polsce. 

W oparciu o doświadczenia pomiarowe i analizę wyników badań formułowane są dalsze 
zadania badawcze, których celem jest doskonalenie procesu pomiarowego, pełniejsze roz-
poznanie zjawiska i opracowanie skutecznych metod profilaktycznych. Można stwierdzić, 
że w zakresie geofizycznych metod kontroli zagrożeń radiacyjnych związanych z substancjami 
promieniotwórczymi występującymi w górnictwie istnieją zweryfikowane rozwiązania pra-
ktyczne, zabezpieczające aktualne potrzeby przemysłu. 

8. Zagrożenia związane z budową geologiczną złoża 

Zagrożenia te generuje nierozpoznana odpowiednio w czasie budowa geologiczna, a ściśle 
mówiąc występujące w niej zaburzenia w różnych formach (np. uskoki, wymycia, ścienienia, 
itp). Problem ten posiada szczególne nasilenie w kopalniach węgla kamiennego, eksploatu-
jących złoża pokładowe. Brak rozpoznania wspomianych form zaburzenia ciągłości złoża 
w obecnej dobie dużej koncentracji produkcji może prowadzić do znacznych trudności 
technicznych, prowadzących do ograniczenia lub zatrzymania eksploatacji. W konsekwencji 
wystąpią określone straty ekonomiczne. 

Praktyczne znaczenie metod wyprzedzającego rozpoznania tych cech złoża, które cha-
rakteryzują zaburzenie jego ciągłości jest więc olbrzymie. Metody geofizyczne odgrywają 
tutaj dominującą rolę, która wynika z ich specyficznych właściwości. W polskim górnictwie 
węgla kamiennego ich wykorzystanie jest jednak mniej niż skromne. Analizując praktyczne 
aspekty geofizycznych rozwiązań w tym zakresie spróbujmy znaleźć odpowiedź na ten stan 
rzeczy. 

Metoda sejsmiczna jest tutaj podstawową metodą pomiarową, głownie z uwagi na 
łatwość generowania fal sejsmicznych oraz ich transmisji przez badane partie pokładów 
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węglowych. Rozwój tej metody datuje się od lat sześćdziesiątych, kiedy opracowane zostały 
podstawy tzw. sejsmiki wewnątrzpokładowej (ISS — in-seam seismic) (Krey ł963). Wy-
korzystano tutaj zdolność pokładów węglowych do tworzenia się w nich fal zwanych 
kanałowymi i specyficzne właściwości tej właśnie grupy falowej. W Polsce dla rozwoju 
tej techniki pomiarowej wiele wniosły prace realizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą 
(Kwaśnicka i Ślusaiczyk 1978; Kwaśnicka 1988) oraz Główny Instytut Górnictwa (Gębala 
i Nowak 1980; Dubiński i Dworak 1992; 1995). 

W ostatnich latach technika fal kanałowych została wzbogacona o rozwiązania, które 
bazują na rejestracji anomalii prędkości rozchodzenia się fal przestrzennych w pokładzie 
węgla i w skałach otaczających oraz anomalii współczynnika tłumienia ich energii lub 
amplitudy. Fale sejsmiczne przechodząc przez zaburzone geologicznie struktury ulegają 
określonym zmianom, które mogą byc obserwowane także w ich spektrach prędkości 
i tłumienia. Wyniki pomiarów kopalnianych wskazują, że parametry te są bardzo czułymi 
na istniejące zaburzenia w ośrodku skalnym (Dubiński i Dworak 1995). 

Problem sejsmicznej detekcji zaburzeń geologicznych w pokładach węgla jest zagadnie-
niem trudnym technicznie, co wpływa na jakość wyników oraz trafność prognoz w tym 
zakresie. Różne formy zaburzenia ciągłości pokładu węglowego oraz ich odniesienie do 
grubości tego pokładu powodują, że występuje duża zmienność obiektów pomiarowych 
i wyniki badań sejsmicznych nie zawsze będą jednoznaczne w interpretacji. Różne formy 
zaburzeń generują bowiem różniące się zasadniczo charakterem pola fal sejsmicznych. Aby 
poprawić efektywność pomiarów sejsmicznych stosowanych dla rozpoznania form geologi-
cznych zaburzających ciągłość pokładów węgla należy bezwzględnie powyższy aspekt 
uwzględniać na wszystkich etapach procesu pomiarowo-interpretacyjnego. Może to być 
jedna z podstawowych przyczyn obniżonej efektywności rozpoznania sejsmicznego. 

Analiza wyników wskazuje, że dla zwiększenia praktycznej użyteczności metody sejs-
micznej w tym zakresie należy pomiary dołowe poprzedzać starannym rozpoznaniem 
geologicznym w celu ustalenia, z jaką forma zaburzenia możemy mieć do czynienia. Już 
tylko przykłady związane ze strefami zaburzeń uskokowych wykazują istnienie co najmniej 
dwóch typów genetycznych uskoków, które powstały bądź w polu naprężeń rozciągających 
bądź ściskających. Fakt ten decyduje o ostrości granic nieciągłości i wpływa na wybór 
parametrów sejsmicznych służących do lokalizacji i wyznaczenia granic zaburzenia. W pew-
nych przypadkach klasyczna interpretacja danych sejsmicznych może być zawodna i nie 
prowadzi wówczas do uzyskania wiarygodnych wyników. Wtedy konieczne jest specjali-
styczne przetwarzanie i interpretacja różnych form pola falowego, uwzględniająca skopli-
kowanie i różnorodność procesów zachodzących w otoczeniu danego zaburzenia. 

Można więc sformułować następujące zalecenia praktyczne dla osiągnięcia poprawy 
efektywności sejsmicznych badań ciągłości pokładów węgla: 

— bezwzględnie należy uwzględniać omówiony powyżej aspekt geologiczny, 
— prowadzić pomiary zarówno techniką prześwietlań jak i refleksyjną, 
— oprócz techniki fal kanałowych i tzw. klasycznej interpretacji oraz przetwarzania 

danych stosować nowoczesne rozwiązania oparte na spektrach prędkości i tłumienia fal 
sejsmicznych, 

— dążyć do wysokiej jakości danych pomiarowych przez stosowanie odpowiednich 
aparatur rejestrujących, w tym sond pomiarowych oraz ich instalacji w górotworze, 
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— prowadzić weryfikację uzyskanych wyników sejsmicznych w trakcie prowadzenia 
eksploatacji górniczej w celu oceny dokładności metody oraz wprowadzania na tej podstawie 
stosowanych zmian w metodyce pomiarowo-interpretacyjnej. 

W celu zaprezentowania efektywności rozwiązania w tym zakresie przedstawiono wyniki 
pomiarów sejsmicznych, jakie przeprowadzono w kopalni Jaworzno w pokładzie 209 dla 
zlokalizowania stref uskokowych na wybiegu ściany 318 (rys. 3). 

a. 
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Rys. 3. Wyniki pomiarów sejsmicznych wykonanych w KWK Jaworzno dla lokalizacji zaburzeń uskokowych 
a — mapa rozkładu gęstości emisji fal kanałowych, b — stereogram rozkładu gęstości emisji fal kanałowych, 

c — konfrontacja danych sejsmicznych z danymi geologicznymi w zakresie prognozy zaburzeń uskokowych 
Fig. 3. Results of seismic profiling measurements made for microtectonic recognition in Jaworzno Coal Mine 
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O tym, że metoda sejsmiczna jest stosunkowo rzadko i sporadycznie stosowana 
w polskich kopalniach węgla kamiennego, zadecydowało wiele różnych względów. Po-
wodem tego wydaje się byc brak pełnego zaufania ze strony kierownictwa kopalń co 
do wiarygodności wyników badań sejsmicznych. Nad tym problemem muszą jednak 
pracować obie strony — geofizyka i górnictwo. Należy także sobie zdawać sprawę 
z praktycznych możliwości metody sejsmicznej i jej ograniczeń w zakresie rozpoznania 
geologicznej struktury pokładów węgla. W przypadku pokładów grubych, jakie często 
występują w kopalniach GZW, rozdzielczość metody maleje, bowiem długość fali sejs-
micznej jest w pewnym sensie proporcjonalna do grubości pokładu. W tych więc 
pokładach metoda sejsmiczna może się charakteryzować niewystarczającą dokładnością. 
Zaleca się ją natomiast stosować z pokładach o grubości do 3 m i w cieńszych, 
gdzie wyniki powinny być zadowalające. 

W przeszłości także jakość aparatury pomiarowej i wynikające stąd możliwości prze-
twarzania oraz interpretacji były ograniczone. Nie wpływało to korzystnie na uzyskiwane 
wyniki i ich dokładność. 

Ogólnie należy stwierdzić, że rozpoznanie zaburzeń geologicznych ciągłości pokładów 
węgla nie jest procesem prostym. Natura zjawiska rozchodzenia się fal sejsmicznych 
w otoczeniu różnych form zaburzających nie jest opisana jednoznacznie. Mogą występować 
pewne odchylenia od modeli interpretacyjnych, które mają wpływ na uzyskiwane wyniki. 
Tym niemniej rozwój badań i zastosowań praktycznych metody sejsmicznej dla wyprze-
dzającego zagrożenia wynikającego z zaburzeń struktury geologicznej pokładów węgla jest 
koniecznością w polskim górnictwie węgla kamiennego. 

9. Wnioski 

1. Metody geofizyczne stanowią aktualnie postawowe narzędzie pomiarowe nowoczesnego 
górnictwa podziemnego i w wielu zagadnieniach są jednym z elementów technologii 
bezpiecznej eksploatacji. Dotyczy to zai^wno górnictwa węgla kamiennego jak i rudy 
miedzi. 

2. W przypadku górniczych zagrożeń naturalnych stopień wykorzystania metod geofi-
zycznych jest wyraźnie zróżnicowany: od bardzo dużego w przypadku wstrząsów i tąpań 
oraz rozpoznania zaburzeń geologicznych ciągłości pokładów węgla do skromnego w przy-
padku zagrożenia pożarowego. 

3. Wyniki prowadzonych analiz poszczególnych metod geofizycznych oraz ob-
szarów ich zastosowania w górnictwie wskazują, że praktycznie wszędzie możliwe 
jest podjęcie działań, które powinny prowadzić do poprawy efektywności istniejących 
rozwiązań. 

4. Duże nadzieje w rozszerzeniu praktycznych możliwości metod geofizycznych należy 
wiązać z rozwojem cyfrowej aparatury pomiarowej, nowoczesnych technik przetwarzania 
danych i opracowaniem na podstawie dotychczasowych doświadczeń kryteriów i skal 
pozwalających transformować wielkości geofizyczne na parametry o określonym sensie 
użytkowym dla górnictwa. 

5. Są wszelkie podstawy do stwierdzenia, że geofizyka górnicza będzie w XXI wieku 
podstawową metodą pomiarową w zakresie rozpoznania złóż, kontroli procesu ich eksploatacji 
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i towarzyszących jej zjawisk fizycznych. Wyniki pomiarów i obserwacji geofizycznych 
winny zapewniać bezpieczeństwo i efektywność działalności górniczej. 

Przekazano 15 stycznia J997 r. 
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Practical aspects of natural hazards investigations by geophysical 
methods in mines 

Abstract 
The Polish underground mining industry is characterized by occurrence of many hazards, 

among which the natural ones being the result of specific mining and geological conditions. 
Therefore, the mining practice needs such measurement tools which would allow it to 
recognize and predict the hazards as well as to assess the effectiveness of the used 
preventive measures. From many years experience it follows that geophysical methods can 
effectively perform these tasks and in some cases they have already become part of the 
mining technology. 

The characteristics of basie methodological solutions which have gained practical 
application in Polish mines, mainly in hard coal mines, are presented. Their analysis shows 
that in order to improve the effectiveness of the used geophysical methods there are still 
many problems to be solved. They have been discussed and the suggestions about improving 
the situation are made. From the evaluation of the progress in the area of mining geophysics 
and its close relations it follows that in the 21 century it will be the basie method for 
recognition of a deposit and for assessment of a mining process with accompanying 
geomechanical events. Suitably developed geophysical systems should successfully quarantee 
safety and effectiveness of mining activity. 
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Streszczenie 
Kopalnia Bobrek eksploatuje węgiel w pokładach 509 i 510 w warunkach silnego 

zagrożenia tąpaniami. Autorzy stwierdzili, że zagrożenie to ma charakter lokalny, a jego 
skala i zasięg mogą być określone badaniami prowadzonymi metodą sejsmiczną realizowaną 
technikami geotomografii sejsmicznej. 

1, Wstęp 

Wpływy eksploatacji górniczej obserwowane są na wszystkich poziomach strukturalnej 
organizacji ośrodka — od submikroskopowej, gdzie zachodzi zaburzenie więzi między ato-
mowych, po megaskopowy, obserwowany w skali regionalnej. W efekcie struktura danego 
rejonu jest wypadkową nałożenia się poszczególnych elementarnych pól, a rezultaty tego 
obserwować można w otoczeniu podziemnych wyrobisk górniczych, W szczególności dotyczy 
to badań geotechnicznych prowadzonych w otoczeniu podziemnych wyrobisk kopalń. Artykuł 
przedstawia szczególny przypadek badań geotomograficznych realizowanych w KWK Bobrek. 

KWK Bobrek eksploatuje pokłady 509 i 510 w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami. 
W latach 1992—1996 w polu północnym kopalni przeprowadzono 26 badań geotomogra-
ficznych metodą międzychodnikowych prześwietleń sejsmicznych o różnych zasięgach 
i celach. Generalnie jednak badania te zmierzały do prognozy stanu zagrożenia tąpaniami 
wokół czynnych wyrobisk górniczych, a w następstwie do znalezienia środków przeciw-
działania występującemu zagrożeniu. Na podstawie prawie pięcioletnich doświadczeń ba-
dawczo-praktycznych autorzy stwierdzają, że obszary o silnym zagrożeniu tąpaniami mają 
wymiar lokalny, a ich zasięg i zakres można ocenić w oparciu o badania metodą sejsmiczną 
wykorzystującą techniki geotomografii górniczej. 

Sekcja III 525 



Underground Exploitation Schoo! '97 

W świetle analizy wyników badań geolomograficznych w polu północnym kopalni 
Bobrek przesadzone wydaje się ogólnie „pokutujące" pojęcie o całym obszarze węglowym 
niecki bytomskiej, zaczeipnięte z języka niemieckiego: „knoctienzermałilenfloeze", tj. „po-
kłady łamiące kości". Konsekwencją tego było przyjęcie do terminologii górniczej terminów 
„zagrożony, silnie zagrożony, zagrożony w stopniu katastrofalnym" w odniesieniu do całych 
pokładów i szeregu obszarów górniczych. Również obszar pola północnego kopalni Bobrek 
zaliczono do rejonów silnie zagrożonych tąpaniami, wymagających zastosowania nadzwy-
czajnych środków zapobiegających temu zagrożeniu. Eksploatacja pokładów siodłowych 
w bytomskich kopalniach w latach 1970—1995, okupiona szeregiem tąpnięć i katastrof, 
z mnogością wysokoenergetycznych wstrząsów, potwierdzała powszechnie przyjęty schemat 
myślowy. 140 tąpnięć na ogólną liczbę 431 tąpnięć w przemyśle węglowym w latach 
1970—1995, tj. 1/3, przypada na sześć kopalń z Bytomia: Bobrek — 23, Centrum — 39, 
Miechowice — 23, Powstańców Śląskich — 14, Rozbark — 7 i Szombierki — 34. Lata 
1985—1992 w tej smutnej statystyce to bezwzględny prymat Kopalni Bobrek, sczerpującej 
pokłady doinosiodłowe 507, 509 i 510. 

Po syntetycznej analizie przyczyn wystąpienia wysokoenergetycznych wstrząsów i tąpnięć 
okazuje się, że zjawiska te mają złożoną genezę powstania i powstaje dylemat, czy natura 
zawzięła się na człowieka czy vice versa. Od zarania górnictwa rudno-węglowego (od 
ok. połowy XIX wieku) niecka bytomska, mając niekorzystne uwarunkowania naturalne, 
była jednocześnie przedmiotem chaotycznej, nieskoordynowanej eksploatacji, sprzyjającej 
rozwojowi naturalnej potencji tąpaniowej górotworu. 

2. Warunki geologiczne 

Pole północne obszaru kopalni Bobrek leży w niecce bytomskiej, gdzie warstwy 
karbońskie zapadają łagodnie z północy i zachodu do środka niecki. 

W polu północnym istnieją dwie zasadnicze strefy uskokowe, obydwie o przebiegu 
NNE-SSW. Jedna z tych stref, zwana strefą uskoków przekątnych bądź strefą uskoków 
środkowych, pochodzi z obszaru kopalni Powstańców Śląskich i wygasa w środku pola; 
warstwy zrzucone są w kierunku NW o O—7 m; uskoki te dzielą pole północne kopalni 
na dwa skrzydła eksploatacyjne: 

— wschodnie, gdzie ściany wybierane są z północy na południe, 
— zachodnie, gdzie ściany wybierane są generalnie ze wschodu na zachód. 
Podział ten jest konsekwencją tąpnięć i silnego zagrożenia pożarowego, które wystąpiły 

w 1986 r. przy prowadzeniu robót górniczych w warstwie przystropowej pokładu 509 
w sąsiedztwie uskoków. 

Druga strefa uskokowa przechodzi z obszaru kopalni Centrum-Szombierki, zrzuca warstwy 
w kierunku SE o 1—4 m i wygasa w filarze ochronnym szybów głównych Józef i Bolesław. 

Przez pole północne kopalni biegnie przekątnie o kierunku NNE-SSW sedymentacyjne 
wymycie pokładu 501, redukujące grubość tego pokładu do 0,8 m, a lokalnie — całkowicie. 

Nachylenia pokładów w polu północnym wynoszą od 0° (lokalnie) do 10°. Miąższość 
warstw skalnych złoża w grupie siodłowej sięga od 150 m do 200 m na głębokości od 
600 m do 850 m. W profilu litologicznym pokładów 500 wyróżnia się cztery grube 
sekwencje skalne złożone z mocnych piaskowców i łupków piaszczystych. Nad pokładem 
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509 zalegają następujące kompleksy wytrzymałych warstw stropowych (odległosx podana 
jest do środka danego kompleksu): 

— pierwszy w odległości 30 m i grubości i 8 m, 
— drugi w odległości 52 m i grubości 15 m, 
— trzeci w odległości 112 m i grubości 18 m, 
— czwarty w odległości 145 m i grubości 22 m. 
Pokład 509 przyjęto jako punkt odniesienia, gdyż jest on pokładem bazowym niniejszego 

referatu. 

3. Warunki górnicze 

Północne pole obszaru górniczego Bobrek objęte było począwszy od II połowy XIX wieku 
eksploatacją rud cynku i ołowiu, którą zakończono w 1960 r. Początki eksploatacji węglowej 
datują się od 1902 r. w pokładzie 405. Pokłady rudzkie wybrano do roku 1981. Ogółem 
w zróżnicowanym zakresie wybrano 12 pokładów o grubości od 1,0 m do 2,2 m każdy. 

Do eksploatacji pokładów siodłowych w polu północnym przystąpiono w 1968 r., 
zaczynając od pokładu 501. Jednak po tąpnięciu zaistniałym w tym pokładzie od dalszej 
eksploatacji odstąpiono do czasu całkowitego zakończenia wybierania pokładów 418 i 419. 
Ponowne podjęcie wybierania pokładu 501 nastąpiło w 1978 r. 

Jednocześnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych narastał bagaż decyzji 
administracyjnych i eksploatacyjnych wobec kopalni Bobrek i sąsiednich kopalń, który 
zaciążył nad polem północnym kopalni Bobrek jak złowrogie fatum. 

W 1974 r. dla ratowania istnienia kopalni Miechowice przecięto politycznie sztuczną 
granicą pole północne obszaru górniczego Bobrek. W latach 1978—1983 „modyfikowano" 
granicę z ówczesną kopalnią Dymitrow, gdyż szereg katastrof górniczych postawił znak 
zapytania nad sensem istnienia tej kopalni. Bobrkowi przypadł szmat węgla nie chcianego 
wraz ze strefą uskokową. Odtąd kopalnia Dymitrow (obecnie Centrum-Szombierki) mogła 
fedrować, a kopalnia Bobrek rozpoczęła chyba najbardziej fatalny okres w swej dziewięć-
dziesięcioletniej historii. 

Dla szybkiego uzyskania wydobycia pokład 507 podzielono na dwa piętra, biorąc 
najpierw dolne piętro, bliższe szybów wydobywczych, a następnie przystąpiono do eksploatacji 
od granic górnego piętra, przeciętego przekątnie strefą uskokową o zrzucie dociiodzącym 
do 7 m. Przyczyny organizacyjne i zagrożenie pożarowe spowodowały, że dwie ściany 
pokładu 507 nie przeszły przez uskok. Wydrążono nowe przecinki, już za uskokiem, 
zostawiając znaczną resztkę pokładu 507, która zaważyła na eksploatacji pokładu 509. 
Dalszy ciąg zdarzeń jest tylko logiczną konsekwencją stworzonej sytuacji górniczej. 

Wydobycie kształtujące się w latach 1980—1991 w zakresie 6—8 tys. ton na dobę 
koncentrowało się na małym obszarze pola północnego o powierzchni 1,8 km^, przy 
całkowitej powierzchni tego pola wynoszącej 2,34 km . Kopalnia Miechowice w przydzielonej 
jej partii „D" wydobywała ok. 3 tys. t/d. Dawało to 3 tys. t/d wydobycia z 1 km^ 
powierzchni w pokładach zaliczonych do III stopnia zagrożenia tąpaniami, przy ścisłych 
powiązaniach koordynacyjnych wewnątrz kopalni Bobrek i z kopalnią Miechowice. 

W momencie rozpoczęcia eksploatacji w polu północnym kopalnia Bobrek zastała 
olbrzymią dysproporcję grubości wyeksploatowanych pokładów w rejonach przygranicznych 
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z KWK Powstańców Śląskich od północy i KWK Centrum-Szombierki od wschodu, 
dochodzącą do 30 m. Eksploatacja kopalń sąsiednich wytworzyła szereg krawędzi eksploatacji 
0 anomalnych strefach naprężeń przebiegających równolegle do granic. 

Kopalnie Bobrek i Miechowice za opóźnienie eksploatacji pola północnego obszaru 
górniczego Bobrek i konieczność skomplikowanej koordynacji robót górniczych zapłaciły 
wysoką cenę. Złoże pokładów grupy siodłowej w polu północnym stało się jak gdyby 
wyspą sterczącą samotnie w górotworze i podtrzymującą zwisające nad nią nie zawalone 
sklepienie. Musiały zatem wystąpić w tej ograniczonej objętości górotworu silne przeciążenia, 
które objawiły się jako wysokoenergetyczne wstrząsy, z których część była bezpośrednią 
przyczyną tąpnięć w wyrobiskach górniczych w pokładach 507, 509 i 510. Pomijając 
wypadki ludzkie, w latach 1981—1993 w obszarze eksploatacyjnym pola północnego kopalni 
Bobrek wystąpiły 23 tąpnięcia, które spowodowały uszkodzenie wyrobisk na łącznej 
długości 2224 m. W obszarze eksploatacyjnym należącym do kopalni Miechowice w latach 
1987—1993 wystąpiło sześć tąpnięć, w wyniku których uszkodzeniu uległo 1011 m wyrobisk. 
Ogólnie w latach 1981—1994 wystąpiło 29 tąpnięć, które uszkodziły 3035 m wyrobisk. 
W wyniku tych tąpnięć całkowitemu zniszczeniu uległo 275 m chodników. Tąpnięcia miały 
miejsce w pokładach 507, 509 i 510. 

Czy opierając się na analizie sytuacji górniczej pola północnego kopalni Bobrek, można 
mówić wyłącznie o naturalnych skłonnościach złoża węgla niecki bytomskiej do tąpań? 
Gdyby przeanalizować górnicze okoliczności tąpnięć w innych kopalniach bytomskich 
najprawdopodobniej warunki naturalne byłyby też tylko jedną z przesłanek tąpnięcia, a nie 
jedyną przyczyną. Zasadniczy problem tkwi nie wyłącznie w zaszłościach geologicznych, 
lecz w dokonaniach górniczych, w chaosie przestrzennym, nie uporządkowanym wybieraniu 
złoża na dużych przestrzeniach. 

W opisanych wyżej niezwykle trudnych warunkach górniczych spośród grupy siodłowej 
wybrano dotąd pokłady 501 i 507, duże parcele warstw przy stropowej i przyspągowej 
pokładu 509 oraz nieznaczną część warstw przystropowej i przyspągowej pokładu 510. 
Pokłady 507, 509 i 510 w obszarze objętym eksploatacją zawałową wybierane są szeregowo 
1 według zasady, że póle eksploatacji warstwy później wybieranej ma mieścić się wewnątrz 
obrysu eksploatacji warstwy wybranej uprzednio. Ta bardzo słuszna skądinąd zasada zrodziła 
konsekwencje w zakresie czystości wybierania złoża, szczególnie w rejonach o silnym 
stanie zagrożenia tąpaniami, gdzie wcześniej kopalnia pozostawiła bądź miała odgórnie 
przydzielone obszary resztkowe pokładów siodłowych, dotyczy to rejonu uskoków przekątnych 
w środku pola i obszernych pól przy kopalniach Centrum-Szombierki i Powstańców Śląskich. 

W różnorodnym zakresie wybrano następujące pokłady: 
Pokład 501 
Pokład 501 wybierany był przez kopalnię na całą grubość, tj. średnio ok. 3,2 m, 

systemem zawałowym w części północnej i podsadzkowym w części południowej w roku 1969 
i w latach 1978—1985. W zachodniej części pola eksploatację pokładu 501 w latach 
1981—1986 prowadziła kopalnia Miechowice systemem ścianowym z zawałem stropu na 
wysokość 2,6—3,2 m. Kopalnia Powstańców Śląskich eksploatowała pokład 501 w latach 
1970—1976 systemem ścianowym z zawałem stropu na jedną lub dwie warstwy. Pomiędzy 

> 

zrobami kopalń Bobrek i Powstańców Śląskich pozostawiono nie wybrany pas pokładu 501 
o szerokości 45—60 m. Kopalnia Centrum-Szombierki eksploatowała pokład 501 w latach 
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1925—1931 systemem zabierkowo-ubierkowym z zawałem stropu na całą grubość pokładu 
i w roku 1989 systemem ścianowym z zawałem stropu na całą grubość pokładu. Środkowy, 
rozległy i nieregularny pas pokładu 50ł jest nie wybrany z powodu wymycia. Pas ten 
przebiega przez całe pole północne z północy na południe. 

Pokład 503 
Kopalnie Bobrek i Miechowice nie prowadziły eksploatacji tego pokładu. Kopalnia 

Powstańców Śląskich wybierała pokład 503 w latach 197'^!—1977 systemem ścianowym 
z zawałem stropu na jedną warstwę. W nadaniu kopalni Centrum-Szombierki pokład 503 
eksploatowano w latach 1928—1933 i 1937—1939 systemem ścianowym z zawałem stropu 
na jedną warstwę. 

Pokład 504 
Kopalnie Bobrek i Miechowice nie eksploatowały pokładu 504. Kopalnia Powstańców 

Śląskich wybierała pokład 504 w latach 1975—1977 systemem ścianowym z zawałem 
stropu na jedną warstwę. W obszarze kopalni Centrum-Szombierki pokład 504 eksploatowany 
był w latach 1939—1951 i 1978—1981 systemem ścianowym z zawałem stropu na dwie 
warstwy. 

Pokład 506 
W obszarze górniczym kopalni Bobrek, tj. wraz z partią „D" kopalni Miechowice, 

pokład 506 jest pokładem pozabilansowym. Kopalnia Powstańców Śląskich prowadziła 
eksploatację pokładu 506 ścianą zawałową 262 na całą grubość w latach 1994—1995. 
W obszarze kopalni Centrum-Szombierki pokład 506 wybierano w latach 1944—1948 
i 1952 systemem ścianowym z zawałem stropu na całą grubość pokładu. 

Pokład 507 
Kopalnia Bobrek w latach 1980—1993 wybrała pokład 507 w całym polu północnym 

systemem ścianowym z zawałem stropu na grubość 3,5—3,9 m z pozostawieniem w stropie 
lub spągu pokładu przypinki węgla do 0,5 m. W strefie uskoków przekątnych i przy 
granicy eksploatacyjnej z kopalnią Miechowice pozostawiono nie wybrane resztki pokładu 507 
z powodu zagrożenia pożarowego. Kopalnia Miechowice wybrała pokład 507 w warstwie 
przystropowej systemem ścianowym z zawałem stropu na wysokość 2,0—2,1 m w latach 
,1987—1988. Kopalnia Powstańców Śląskich wybrała pokład 507 systemem ścianowym 
z zawałem stropu na całą grubość w latach 1979—1981. Kopalnia Centrum-Szombierki 
eksploatowała pokład w latach 1950—1956 i 1971—1977 systemem ścianowym z zawałem 
stropu na dwie warstwy lub jedną warstwę. W pasie granicznym pomiędzy kopalniami 
Bobrek i Centrum-Szombierki pozostawiono nie wybrane nieregularne resztki pokładu 507. 

Pokład 509 
Kopalnia Bobrek wybiera pokład 509 na dwie warstwy. W latach 1985—1994 wybrano 

systemem ścianowym z zawałem stropu warstwę przystropową na średnią wysokość 2,5 m. 
Od 1991 roku wybierana jest z zawałem stropu na wysokość 2,2—2,8 m warstwa przy-
spągowa. Kopalnia Miechowice wybrała w latach 1991—1994 warstwę przystropową sy-
stemem ścianowym z zawałem stropu na wysokość 2,1—2,2 m. Kopalnia Powstańców 
Śląskich eksploatowała pokład 509 na jedną warstwę z zawałem stropu w latach 1981 —1985. 

Pokład 510 
Pokład 510 w kopalni Bobrek wybierany był w warstwie przyspągowej na grubość 2,3 

do 2,65 m systemem ścianowym z podsadzką hydrauliczną w latach 1987—1993. Wskutek 
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bardzo dużego zagrożenia tąpaniami, po wystąpieniu piątego tąpnięcia w rejonie ścian 3 i 4, 
Komisja ds. Tąpań zatrzymała eksploatację warstwy przyspągowej pokładu 510. Kopalnia A 
Miechowice nie eksploatowała pokładu 510. Kopalnia Powstańców Śląskich wybrała pokład 
510 na jedną warstwę systemem ścianowym z zawałem stropu w latach 1982—1985. 
Kopalnia Bobrek obecnie wybiera warstwę przystropową pierwszą ścianą z zawałem stropu 
na wysokość 2,5 m przy granicy z KWK Centrum-Szombierki. 

Nieustanne problemy tąpaniowe przy niepewności prognozy stanu zagrożenia metodą 
kompleksową skłoniły kopalnię Bobrek do poszukiwania dodatkowych metod prognostycz-
nych. Kopalnia poszła dwoma torami. Pierwszy tor to metody numeryczno-analityczne, 
drugi — to pomiary fizyczne. W zakresie pomiarów dołowych wybrano przede wszystkim 
metodę sejsmicznych prześwietleń międzychodnikowych. Projekcja wyników metod anali-
tycznej i geotomograflcznej dla wyrobisk o silnym zagrożeniu tąpnięciem prognozowanym 
numerycznie i zbadanym in situ, stała się podstawą do podjęcia działań profilaktycznych 
w zakiesie środków techniczno-organizacyjnych i aktywnych dla danych robót górniczych. 
Co najistotniejsze — działania te przyniosły nie tylko statystyczne, lecz także wymierne 
efekty w zakresie bezpieczeństwa pracy załogi i ruchu kopalni Bobrek. 

4. Badania geotomograflczne 

Badania geofizyczne w wyrobiskach górniczych, podobnie zresztą jak prace wykonywane 
innymi metodami pomiarowymi, winny realizować następujące cele (Brown 1993): 

— określenie wartości parametrów geotechnicznych i ich zmienności przed rozpoczęciem 
eksploatacji, 

— ostrzeganie o anomalnych zmianach tych parametrów w trakcie prowadzonych robót, 
— kontrolowanie skuteczności stosowanych środków profilaktycznych. 
Jednym z podstawowych sposobów realizacji tych celów są pomiary sejsmiczne opierające 

się na wykorzystaniu fizycznych relacji pomiędzy rozkładem mierzonych parametrów 
sejsmicznych a strukturą górotworu odzwierciedlającą stopień jego geomechanicznej nie-
jednorodności (Dubiński 1989, Dworak 1990). 

Metoda ta oparta jest na mierzeniu prędkości fal sejsmicznych określonego typu, 
współczynników tłumienia ich amplitudy, określeniu rozkładu przestrzennego tych parametrów 
oraz dokonaniu transformacji pomierzonych danych sejsmicznych na wielkości, które mają 
określony sens dla projektowania i prowadzenia w sposób racjonalny i bezpieczny eksploatacji 
górniczej (Dubiński 1994). 

Możliwość wiarygodnego pomiaru odpowiednich parametrów sejsmicznych powstała 
z chwilą wprowadzenia do praktyki przenośnych cyfrowych aparatur sejsmicznych pozwa-
lających dokładnie wyznaczyć niezbędne w interpretacji wielkości. 

Zasadniczy problem wiąże się jednak z transformacją uzyskanych danych na parametry 
stosowane przy geomechanicznym opisywaniu górotworu. Podstawowymi narzędziami tego 
procesu są obecnie sejsmiczne kryteria oceny stanu zagrożenia wstrząsami opracowane 
w GIG (Dubiński i in. 1987, 1989) oraz metoda określenia geofizycznego wskaźnika 
skłonności pokładu węglowego do tąpań (Małoszewski i in. 1986), zawarte w instrukcjach 
opracowanych dla WUG, MGiE oraz Wspólnoty Węgla Kamiennego. 
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Ponadto w licznych opublikowanych ostatnio pracach (Dubiński 1994, Dworak 1994, 
Pokultinis 1995) przedstawiono rozszerzony zakres kryteriów oceny stanu zagrożenia. Z prac 
tych wynika, że najbardziej informatywne są kryteria uwzględniające prędkości podłużnych 
i poprzecznych fal rozchodzących się w pokładzie i w skałach otaczających go oraz 
współczynników transmisji (tłumienia) tych fal. Umożliwiają one określenie rozkładu anomalii 
naprężeń w pokładzie i w stropie, uwzględniając zaś rozkład i amplitudę tych anomalii 
oraz własności sprężyste i wytrzymałościowe skał zalegających w danym rejonie, pozwalają 
ocenić lokalny stan zagrożenia wystąpieniem silnych wstrząsów w otoczeniu czynnych 
wyrobisk górniczych, a na tej podstawie zaprojektować optymalny charakter profilaktyki 
przeciwtąpaniowej i badać jej efektywność. 

Przykładem tego są rezultaty badań wykonywanych w latach 1992—1996 w przystropowej 
i przy spągowej warstwie pokładu 509 KWK Bobrek. 

Badania geotomograficzne w pokładzie 509 KWK Bobrek 
Kopalnia Bobrek wybiera pokład 509 na dwie warstwy. W latach 1985—1994 wybrano 

systemem ścianowym z zawałem stropu warstwę przystropową na średnią wysokość 2,5 m. 
Od 1991 roku wybierana jest z zawałem stropu na wysokość 2,2—2,8 m warstwa 
przyspągowa. 

Badania w warstwie przystropowej 
W roku 1992 przystąpiono do badań geotomograficznych w polu ścian 4 i 5 eksplo-

atujących warstwę przystropową. Na podstawie uzyskanych wówczas rezultatów możliwe 
stało się określenie wartości parametrów sejsmicznych w parceli pokładu nie naruszonej 
dotąd eksploatacją oraz ocena amplitudy anomalii poszczególnych parametrów sejsmicznych 
i skorelowanie tych wielkości z rejestrowaną w trakcie eksploatacji aktywnością sejsmiczną. 

Rysunek 1 przedstawia sytuację górniczą istniejącą przy rozpoczęciu badań oraz ich 
zakres. Parcela ścian 4 i 5 była rozległą resztką otoczoną zrobami, w większości odprężoną 
przez nadebranie zawałowe pokładu 507, a jednocześnie poddaną wpływom krawędzi 
eksploatacji prowadzonej w pokładach 501, 507 i 510. 

Wykonane badania umożliwiły wybór parametru sejsmicznego, na podstawie którego 
dokonywano informatywnej oceny stanu ośrodka. Podstawą tego wyboru stał się zestaw 
krzywych ilustrujących spektra amplitudowo-częstotliwościowe oraz spektra prędkości. Ana-
liza tych rozkładów (rys. 2) wykazała, że cechą charakterystyczną dla badanego obszaru 
jest silne tłumienie fal sejsmicznych z częstotliwością, niskie wartości prędkości fali 
poprzecznej w węglu i podłużnej w stropie, z reguły nie przekraczające poziomu — 
odpowiednio — 1100 m/s i 3800 m/s, oraz mała wartość stosunku AS/AP (AS-amplituda 
fali S, AP-amplituda fali P), niewiele przekraczająca wielkość Kgp = 1. Cechy powyższe 
są charakterystyczne dla pokładu węglowego, którego struktura mechaniczna uległa znacznej 
dezintegracji. Zarazem jednak stwierdzono dużą zmienność przestrzenną analizowanych 
rozkładów, a więc że obok anomalii prędkości stanowiących dotąd podstawę interpretacji 
badań sejsmicznych rozkład przestrzenny współczynników transmisji poszczególnych typów 
fal sejsmicznych odzwierciedla w dużym stopniu charakter zmian zachodzących w ośrodku. 

Jako wskaźnik interpretacji rezultatów badań przyjęto zgodność wyznaczonych roz-
kładów z gęstością energii sejsmicznej emitowanych z poszczególnych parcel, rozumianą 
jako sumaryczną energię ognisk zlokalizowanych w tych parcelach, przy założeniu 
gaussowskiego błędu lokalizacji ognisk wstrząsów. Efekt tej analizy przedstawia rysunek 3. 
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Rozkład gęstosci energii sejsmicznej określony w sześć miesięcy po przeprowadzeniu 
pomiarów znajduje pełne odzwierciedlenie w rozkładzie poszczególnych parametrów 
sejsmicznych, aczkolwiek w sposób zróżnicowany. Najlepszą zgodność stwierdzono przy 
rozkładach współczynnika transmisji energii sejsmicznej odzwierciedlającego lepko sprę-
żyste własności ośrodka skalnego, rozumianych w tym przypadku jako podatność ośrodka 
do trwałych deformacji. Duży stopień korelacji wykazują także rozkłady prędkości 
podłużnej i poprzecznej fali sejsmicznej. 

Drugim obszarem badań wykonanych w podstropowej warstwie pokładu 509 jest 
pole projektowanej ściany 6 położonej na południe od linii zatrzymania ścian 4 
i 5. Rezultaty tych badań przedstawiono na rysunkach 4—8. Na podstawie wykonanych 
tam badań określono rozkłady przestrzenne kinematycznych i dynamicznych parametrów 
fal sejsmicznych, rozchodzących się w pokładzie i w skałach zalegających w jego 
stropie. 

Rozkład anomali współczynnika transmisji — zgodnie z założeniami metody badawczej — 
odzwierciedla charakter procesów wytężeniowych w ośrodku, zwłaszcza w obrębie faz 
wzmożone ciśnienie-zniszczenie. Rysunek 4 ilustruje rozkład dodatnich anomalii tego 
współczynnika zgodny z położeniem stref koncentracji naprężeń. 

Wykonane badania wykazały istnienie stref anomalnych rozciągających się w rejonie 
przodka przecinki ściany 6, między chodnikami granicznym i wentylacyjnym oraz lokalnie 
wzdłuż śladu przecinki, odtwarzając ślad krawędzi eksploatacji dokonanej w pokładzie 510. 

Rozkład prędkości fali P w stropie (rys. 5) wykazuje stosunkowo wysoki poziom 
wartości bezwzględnych, a zakres ich zmienności zawarty jest w przedziale wartości 
3700—4200 m/s. Na znacznej części badanego obszaru prędkości fali podłużnej rozchodzącej 

przecinka śc. 

100 200 300 350 450 500 560 

Rys. 4. Rozkład anomalii współczynników transmisji w ścianie 6/509 
Fig. 4. Distribution of the anomalies of transmission coefficient in No 6 longwall 
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250-1 

przecinka śc. 6 
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Rys. 5. Rozkład prędkości fali P w stropie w polu ściany 6/509 
Fig. 5. Distribution of the P-wave velocity in the roof of No 6 longwall 

się w stropie osiągają wartości przekraczające poziom V 4000 in/s i są charakterystyczne 
dla skał skłonnych do generowania wstrząsów górniczych. 

Rozkład prędkości fali P w pokładzie (rys. 6), charakteryzującej poziom koncentracji 
naprężeń w pokładzie, wykazuje poziom wartości bezwzględnych, zawartych w interwale 
1700—2100 m/s; wartości te wskazują na słabą koncentrację naprężeń. Występujące w obrębie 
tego obszaru strefy anomalii sejsmicznych koncentrują się w rejonie chodnika podstawowego 
i wentylacyjnego oraz lokalnie wzdłuż krawędzi w pokładzie 510 

Rozkład prędkości fali S w pokładzie (rys. 7), charakteryzujący skłonność pokładu do 
akumulowania energii odkształceń sprężystych, wykazuje poziom wartości bezwzględnych 
zawartych w interwale 1000—1200 m/s, co wskazuje na słabą zdolność akumulowania 
energii sprężystej w badanym obszarze. 

Na podstawie uzyskanych rezultatów oraz kryteriów oceny zagrożenia opracowano 
rozkłady anomalii naprężeń w pokładzie odzwierciedlające — zgodnie z opisanymi na 
wstępie założeniami — stan górotworu poddanego oddziaływaniu czynników generowanych 
przez zjawiska wywołane eksploatacją górniczą i rejestrowane zarówno w skali lokalnej, 
jak i regionalnej. 

W penetrowanym badaniami pokładzie ukształtował się poziom anomalii sejsmi-
cznych zawartych w interwale 0.98—1.22. Zgodnie z kryteriami sejsmicznej oceny 
stanu zagrożenia, na przeważającej części badanego obszaru stwierdza się brak lub 
słabe anomalie naprężeń (As < 1.15). Lokalnie w rejonie chodników podstawowego 
i wentylacyjnego stwierdzono średnie anomalie naprężeń (As > 1.15). Rozkład tych 
stref przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 6. Rozkład prędkości fali P w pokładzie w polu ściany 6/509 
Fig. 6. Distribution of the P-wave in No 509 seam in No 6 longwall 
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Rys. 7. Rozkład prędkości fali S w pokładzie w polu ściany 6/509 
Fig. 7. Distribution of tłie S-wave in No 509 seam in No 6 longwall 
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:ecinka śc. 
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Rys. 8. Rozkład anomalii naprężeń w pokładzie w polu ściany 6/509 
Fig. 8. Distribution of tłie anomalies of stress in No 6 longwall 

Podsumowanie 
Badania wykonane w przystropowej warstwie pokładu 509 w polu ścian 4 i 5, gdzie 

eksploatację zakończono w roku 1994, oraz w polu projektowanej obecnie ściany 6 wykazały, 
że parametry sprężyste pokładu i skał otaczającycłi go są charakterystyczne dla ośrodków 
skłonnych do generowania wstrząsów w stopniu słabym, a lokalnie w średnim. Stwierdzono 
zarazem obecność stref anomalii parametrów sejsmicznych, z których większość związana 
jest ze śladami eksploatacji dokonanej w pokładach otaczających badane obszary bądź 
z rejonami, w których zachodzi superpozycja wpływów robót wykonywanych w bezpośrednim 
otoczeniu tych rejonów i w sąsiednich polach eksploatacyjnych* W rozkładzie stwierdzonych 
anomalii nieznaczny udział mają aktualnie prowadzone prace inżynierskie. 

Badania w warstwie przyspągowej 
Po wyeksploatowaniu, z zawałem stropu, przystropowej warstwy pokładu 509 od 1991 

roku wybierana jest zawałowo na wysokość 2,1—2,2 m warstwa przyspągowa. Geometrię 
prowadzonych robót górniczych obejmujących eksploatację ścian 8, 9, 10, 11 oraz 8a, 9a, 
lOa i l l a przedstawiono na rysunku 9. Eksploatacja w obrębie tych ścian częściowo 
odtwarzała zarysy robót prowadzonych w warstwie przyspągowej. W przypadku ścian 10 
i 11 pokrywała się ona z fragmentami ścian 4 i 5, prowadzonymi w warstwie przystropowej. 
Sytuacja taka pozwala na dokonanie analizy oceniającej zmiany występujące w dolnej 
warstwie pokładu po zawałowym wyeksploatowaniu warstwy górnej na podstawie badań, 
których zakres przedstawiono na rysunku 10. Rezultaty tej analizy przedstawione zostaną 
w odrębnej publikacji. W tym miejscu stwierdzić należy następujące fakty: 

— średnia wartość współczynika transmisji fal sejsmicznych obniżyła się o ok. 30%, 
zmniejszając się z poziomu W^r = 5700 do wielkości W j r = 4200, 
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Rys. 9. Pole północne KWK Bobrek — pokład 509, warstwa przyspągowa 
Fig. 9. Bobrek Coal Mine — Nortłi Panel No 509 coal seam. Bottom slice 
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Rys. 10. Zakres badań geotomograficznych w przyspągowej warstwie pokładu 509 
Fig. 10. The geotomographic survey's area. Bobrek Coal Mine No 509 coal seam. Bottom slice 
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— poziom prędkości fali P w stropie obniżył się średnio o ok. 10% , osiągając średnią 
wartość na poziomie Vp = 3570 m/s. W podobnym zakresie spadła prędkość fali P 
w pokładzie, której wartość waha się w interwale 1600—2050 m/s. 

Z mniejszą amplitudą nastąpiła zmiana prędkości fali S w pokładzie określającej własności 
materiałowe węgla budującego ten pokład. Prędkości te mieszcząc się w interwale wartości 
780-1160m/s pozostawały w zakresie wielkości charakteryzującycli pokłady słabo, a lokalnie 
średnio skłonne do akumulowania energii sprężystej. 

Fakty powyższe wynikają ze zmian, jakie dokonały się w strukturze mechanicznej 
badanych warstw. Znamienne jednak, że amplituda anomalii i ich gradient, tj. czynników 
w decydującym stopniu wskazujących na intensywność oddziaływania różnych źródeł — 
nie ulegają większym zmianom. Na rysunkach 11 i 12 przedstawiono rozkład tych 
anomalii w odniesieniu do ścian 9 i 10, częściowo prowadzonych pod zrobami „przy-
stropowych" ścian 4 i 5. Anomalie naprężeń w stropie i rozkład zagrożenia sejsmicznego 
odtwarzają w znaczącym stopniu rozkład anomalii w ścianach 4 i 5 przedstawionych na 
rysunku 3. 

W świetle przedstawionej analizy powtarzamy podsumowanie przedstawione powyżej. 
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Rys. 11. Rozkład anomalii naprężeń w stropie w polu ścian 9, 10/509 
Fig. 11. Distribufion of the anomalies of stress in the roof of Nos 9, 10 longwall 
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Rys. 12. Rozkład zagrożeń sejsmicznych w polu ścian 9, 10/509 
Fig. 12. Distribution of rock-burst hazards state in Nos 9, 10 longwall 

5. Podsumowanie 

Badania wykonane w przystropowej i przyspągowej warstwie pokładu 509 wykazały, 
że parametry sprężyste pokładu i skał otaczającycłi go są cłiarakterystyczne dla ośrodków 
skłonnycłi do generowania wstrząsów w stopniu słabym, a lokalnie w średnim. Stwier-
dzono zarazem obecność stref anomalii parametrów sejsmicznych, z którycłi większość 
związana jest ze śladami eksploatacji dokonanej w pokładacłi otaczających badane 
obszary bądź z rejonami, w których zachodzi superpozycja wpływów robót wykony-
wanych w bezpośrednim otoczeniu tych rejonów i w sąsiednich polach eksploatacyjnych. 
W rozkładzie stwierdzonych anomalii nieznaczny udział mają aktualnie prowadzone 
prace inżynierskie. 

Przekazano 11 stycznia 1997 r. 
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Application of seismic geotomography to the assessment of the state 
of rock-burst hazard in the Bobrek Coal Mine 

Abstract 
The Bobrek Coal Mine is producing coal from Nos 509 and 510 seams under high 

rock-burst hazard. The authors have found out that this hazard is of a local character and 
its rangę and step can be assessed on the studies carried out by means of seismic method. 
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Deflnicja wydobywczych i niewydobywczych jednostek czasu dla 
potrzeb sejsmoakustycznej oceny stanu zagrożenia tąpaniami 

Słowa kluczowe 
Tąpania-zagrotenie-sejsmoakustyka 

Streszczenie 
Systematyczne określanie typu jednostki czasu (wydobywcza/niewydobywcza, w skrócie: 

W/N) przez kopalnie stosujące Sejsmoakustyczną Metodę Oceny Stanu Zagrożenia Tąpaniami 
jest konieczne, brak było jednak badań określenie takie uzasadniających. 

Celem referatu jest przedstawienie — na podstawie danych zebranych w KWK Kleofas — 
jaki wpływ na rozkłady aktywności i energii ma definicja wydobywczych i niewydobywczych 
jednostek czasu oraz zaproponowanie eksperymentalnie uzasadnionej definicji typu (W/N) 
jednostki czasu. 

1. Wstęp 

Sejsmoakustyczna Metoda Oceny Stanu Zagrożenia Tąpaniami w punkcie dotyczącym 
interpretacji obserwacji informuje, że w pierwszym etapie interpretacji, który rozpoczyna 
się już w trakcie zbierania danych, konieczne jest wyznaczanie wydobywczych i niewy-
dobywczych okresów czasu. Według instrukcji: 

„Uznanie jednostki czasu za wydobywaną lub niewydobywaną następuje na podstawie 
porównania rzeczywistej wartości Wp wybranego parametru (np. wydobycia, postępu przodka, 
czasu pracy kombajnu, zużycia energii elektrycznej) z jego wartością typową (przeciętną) 
Wt dla danego wyrobiska i jednostki czasu. Jednostkę czasu uznaje się za wydobywczą, 
gdy Wp > a • Wt. Zaleca się a = 0,2". 

Jako że z wyżej wymienionych parametrów dotyczących wydobycia najłatwiejszym do 
uzyskania oraz stosunkowo rzetelnym (co najmniej w KWK Kleofas) jest czas skrawania 
kombajnem, postanowiono właśnie ten parametr wykorzystać w celu korelacji z parametrami 
sejsmoakustycznymi (aktywność, energia). 

Badania objęły dwutygodniowy okres obserwacji w KWK Kleofas, ściana 202, pokład 
620. Rejon ten wybrano również z tego powodu, że przeciętny poziom aktywności i energii 
był tam stosunkowo wysoki, co ułatwiło graficzną analizę parametrów. 
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2. Warunki geologiczno-górnicze w rejonie ściany 202 

Ściana 202 jest prowadzona w pokładzie 620. Od zachodu jest ona ograniczona upadową 
2 sąsiadującą ze zrobami śc. 201, od wschodu upadową 3 oraz calizną węglową w przyszłości 
wybraną jako śc. 203. Od południa wytycza ją granica obszaru górniczego. 

Ściana jest eksploatowana systemem poprzecznym po wzniosie w kierunku od pola 
z zastosowaniem zawałowego sposobu likwidacji zrobów kombajnem KGS-345. 

Długość ściany wynosi około 200 m, a jej wybieg w obserwowanym odcinku czasu 
od około 645 m do około 700 m. 

• 

Średnia rozciągłość pokładu w analizowanym rejonie wyznacza kierunek NWW—SEE 
przy jego zapadaniu w kierunku południowo-zachodnim pod kątem ok. 8 stopni. 

Głębokość zalegania pokładu 620 wynosi około 700 m, miąższość zaś zmienia się od 
ok. 1 m do 1,6 m. 

Charakter warstw stropowych i spągowych rozpoznano w oparciu o dołowe otwory wiertnicze. 
Z otworów tych wynika, iż bezpośrednio w stropie pokładu 620 występują łupki ilaste o grubości 
około 10 m. Powyżej zalega około 30-metrowa seria piaskowców oraz pokład 615 o grubości 
0,9 m i kompleks piaskowcowy o grubości kilkunastu metrów z przewarstwieniami łupkowymi. 
W spągu pokładu 620 występują łupki piaszczyste, lokalnie łupki ilaste. 

Powyżej pokładu 620 w rozpatrywanym obszarze prowadzono dotychczas eksploatację: 
— pokładu 510 w odlegości około 145 m. Pokład o grubości około 6 m wybierano 

w latach 1926—44 oraz począwszy od 1956 roku eksploatuje się do dzisiaj. Eksploatację 
w większości obszaru prowadzono na dwie warstwy, w niewielkiej zaś części na jedną 
warstwę, stosując zarówno zawał, jak i podsadzkę hydrauliczną; 

— pokładu 504 w odległości około 185 m. Pokład ten wybierano w latach 1916—48 
i 1951—^83 na grubości od 2,6 m do 3,3 m, stosując w przeważającej części zawał stropu, 
w pozostałej zaś podsadzkę hydrauliczną; 

— pokładu 501 w odległości około 195 m. Pokład ten wybrano w części północnej 
w latach 1904—30 w systemie filarowym z zawałem stropu na grubości około 7,5 m oraz 
w części południowej w latach 1949—80 systemie ścianowym z podsadzką hydrauhczną 
na jedną, dwie lub trzy warstwy; 

— pokładu 416 w odległości 260—290 m. Pokład wybrano w latach 1930—62 na 
grubości od około 2,5 do 6 m stosując zawał stropu; 

— pokładu 412 w odległości około 330 m. Pokład wybrano w latach 1923—57 na 
grubości 1,5—2,2 m z zawałem stropu; 

— pokładów 407/4, 405, 402 i 401 stosując zawał stropu. 
Poniżej pokładu 620 nie prowadzono dotychczas robót górniczych. 
KWK Kleofas prowadzi kompleksową obserwację stanu zagrożenia tąpaniami za pomocą 

metod geofizycznych. Rejon ściany 202 zaliczony jest do trzeciego stopnia zagrożenia 
tąpaniami, a upadowe 2 i 3 objęte są strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami. 

> 

Ściana 202 obserwowana jest dwoma geofonami, które tor TSA łączą z komputerem 
PRS-4a. Jeden z gefonów (nr 14) usytuowany jest w ociosie upadowej 2, natomiast drugi 
(nr 13) znajduje się w ociosie upadowej 3. Geofony te są systematycznie przebudowywane 
zależnie od postępu ściany. W trakcie okresu obserwacji geofon 13 raz przebudowywano 
19—20.03.1996, geofon 14 przebudowano 28.03.1996. 
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Szkic sytuacyjny ściany z zaznaczonym rozmieszczeniem geofonów (przed i po prze 
kładkach) pokazuje rysunek 1. 

Rys. 1. Szkic sytuacyjny ściany 202 pokł. 620 KWK Kleofas 
Fig. 1. Lay-out of longwall No. 202 in coal seam No. 620 of the Kleofas ocal mine 

3. Sposób zbierania danych oraz ich wstępna analiza 

Materiał, który zebrano do interpretacji dotyczy okresu od 19.03.1996 druga zmiana do 
01.04.1996. 

Parametry, które interpretowano to wartości aktywności oraz energii sejsmoakustycznej 
w korelacji z czasem pracy kombajnu urabiającego w ścianie 202/620. 

Wartości aktywności oraz energie otrzymywano poprzez komputer PRS-4 w okresach 
ł5-minutowych. Natomiast czasookres pracy kombajnu rejestrowany był poprzez dyspozy-
torski system monitorowania przebiegu produkcji |iHADES w odcinkach 6-minutowych. 

Zdobyte informacje o wydobyciu nie są kompletne, ponieważ z przyczyn od autorów 
niezależnych otrzymano wydruki pracy kombajnu z pominięciem ostatniej godziny każdej 
zmiany oraz brakiem informacji o wydobyciu w niektóre zmiany w okresach sobotnio-nie-
dzielnych (prawdopodobnie były to zmiany niewydobywcze). 

Na rysunku 2 zestawiono wartości aktywności (górne wykresy) oraz energii (dolne 
wykresy) dla geofonu nr 14 (wykresy z lewej strony) oraz geofonu nr 13 (wykresy 
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z prawej strony). Okresy wydobywcze zaznaczono przerywaną linią pod każdym z wy-
kresów. Na rysunku tym wyraźnie zauważa się wpływ pracy kombajnu. Widoczne jest 
to szczególnie w okresach dni wolnycłi od pracy, tzn. zmiany 12—17 oraz zmiany 
34—38 na obydwu geofonach, kiedy to i aktywność i energia maleją niemal do zera. 
Również wyraźnie widoczne są na rysunku — jako gwałtowny spadek aktywności 
i wartości energii — prace związane z przekładkami geofonów (geofon 14 — ok. 26 
zmiany). 

4. Zmianowe i godzinowe rozkłady aktywności i energii 

Zebrane wartości aktywności i energii, rejestrowane poprzez geofon nr 13 , ze ściany 
202 w KWK Kleofas w okresie dwutygodniowym przedstawiono w postaci histogramów 
godzinowych oraz zmianowych z rozgraniczeniem na zmiany (godziny) wydobywcze oraz 
niewydobywcze. 

4.1. A n a l i z a h i s t o g r a m ó w z m i a n o w y c h 

W zależności od sumarycznego czasu skrawania kombajnem na zmianie wprowadzono 
pojęcie zmiany wydobywczej, a tym samym i nie wydobywczej. 

W ten sposób rozpatrywano cztery przypadki (czyli cztery definicje zmiany wydobywczej), 
gdy kombajn skrawa co najmniej: 

1) pół godziny w ciągu zmiany, 
2) jedną godzinę w ciągu zmiany, 
3) dwie godziny w ciągu zmiany, 
4) trzy godziny w ciągu zmiany. 
Dla powyższych przypadków uzyskano rozkłady, które przedstawiono na rysunkach 3a, 

b oraz 4a, b. Analiza tych rysunków wskazuje, że rozkłady dla warunku (1), tzn. co 
najmniej pół godziny skrawania i (2), tzn. co najmniej jedna godzina skrawania, są 
identyczne, dokładnie takie same. Dotyczy to zarówno rozkładów aktywności, jak i energii 
i stosuje się do zmian wydobywczych i oddzielnie niewydobywczych. 

Bardzo zbliżone do nich kształtem są rozkłady dla warunku dwóch i trzech godzin 
w definicji zmiany wydobywczej. 

Przy analizie bardziej szczegółowej wszystkich histogramów można zauważyć, że prze-
działy zawierające sumaryczną wartość impulsów, energii oraz maxima ich występowania 
są identyczne, niezależnie od wyboru definicji zmiany wydobywczej. 

I tak dla zmian: 
a) wydobywczych, gdy badamy rozkłady aktywności — przedział występowania impulsów 

to 2000—9000 z max. 3000—4000 impulsów na zmianę, 
b) wydobywczych, gdy badamy rozkłady energii — przedział występowania energii to 

2000—10 000 z max. 3000—4000 jednostek energii na zmianie, 
c) niewydobywczych, gdy badamy rozkłady aktywności — przedział występowania 

impulsów to O—5000 z max. O—1000 impulsów na zmianie, 
d) niewydobywczych, gdy badamy rozkłady energii — przedział występowania energii 

to O—5000 z max. O—1000 jednostek energii na zmianie. 
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Rys. 3. Zmianowe rozkłady aktywności (z lewej) i energii (z prawej) dla wydobywczych (wiersze 1 i 3) 
i niewydobywczych (wiersze 2 i 4) zmian, gdy zmianę nazywamy wydobywczą, jeżeli co najmniej 

a) 0,5 godziny, b) 1 godzinę trwa skrawanie 
Fig. 3. Shift distributions of microseismic activity (to the left) and microseismic energy (to the right) for 
productive (lines 1 and 3) and non-productive (lines 2 and 4) shifts, when the shift is called productive 

if the cutting process takes, at least 
a) 0.5 hour, b) 1 hour 
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Rys. 4. Zmianowe rozkłady aktywności (z lewej) i energii (z prawej) dla wydobywczych (wiersze 1 i 3) 
i niewydobywczych (wiersze 2 i 4) zmian, gdy zmianę nazywamy wydobywczą, jeżeli co najmniej 

a) 2 godziny, b) 3 godziny trwa skrawanie 
Fig. 4. Shift distributions of microseismic activity (to the left) and microseismic energy (to the right) for 
productive (Unes 1 and 3) and non-productive (lines 2 and 4) shifts, when the shift is called productive 

if the cutting process takes, at least 
a) 2 hour, b) 3 hour 
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Wyniki te sugerują, iż rozkłady zmianowe aktywności i energii nie zależą, lub niemal 
nie zależą od — definiującego zmianę wydobywczą — czasu skrawania. 

Rozkłady badano dla zbioru liczącego łącznie 40 zmian i 1280 zdarzeń sejsmoakusty-
cznych. Otrzymane wyniki, choć jakościowe, uważać można za w pełni wiarygodne. 

4.2. A n a l i z a h i s t o g r a m ó w g o d z i n o w y c h 

Podobnie jak w przypadku definicji zmiany wydobywczej, godzinę definiowano (próbnie) 
jako wydobywczą zależnie od całkowitego czasu skrawania kombajnem Ts (w czasie tej 
godziny). 

W ten sposób rozróżniono cztery przypadki: 
1) Ts równe lub większe od 6 minut, 
2) Ts równe lub większe od 12 minut, 
3) Ts równe lub większe od 18 minut, 
4) Ts równe lub większe od 24 minut. 
Powstałe rozkłady dla aktywności i energii z uwzględnieniem powyższych warunków 

przedstawiono na rysunkach 5a, b i 6a, b. Zauważono, że podobnie jak w przypadku 
histogramów zmianowych, rozkłady godzinowe aktywności i energii dla godzin wydobyw-
czych mają zupełnie inny kształt niż rozkłady godzinowe aktywności i energii dla godzin 
niewydobywczych. Natomiast oddzielnie dla godzin wydobywczych i niewydobywczych 
przy kolejnych definicjach Ts (1-—4) rozkłady aktywności i energii są bardzo zbliżone. 

Biorąc pod uwagę definicję godziny wydobywczej zauważono, że niezależnie od tej 
definicji, wartości sumarycznych impulsów oraz energii mieszczą się w przedziałach: 

— godziny wydobywcze, aktywność — sumaryczna ilość impulsów z przedziału O—1500 
z max. w przedziale 200—900, 

— godziny wydobywcze, energia — sumaryczna wartość energii w przedziale O—2000 
z max. w przedziale 200—900, 

— godziny niewydobywcze, aktywność — sumaryczna ilość impulsów w przedziale 
O—1000 z max. w przedziale O—100, 

— godziny niewydobywcze, energia— sumaryczna wartość energii w przedziale O—1300 
z max. w przedziale O—100. 

Z tego wynika, że przy definiowaniu pojęcia godziny wydobywczej, wahania czasu 
pracy kombajnu w przedziale 6—24 min nie odgrywają zasadniczej roli. 

Rozkłady godzinowe badano dla zbioru liczącego łącznie 273 godziny i 1092 zdarzenia 
sejsmoakustyczne. Tak jak w przypadku rozkładów zmianowych, otrzymane wyniki uważać 
należy za wiarygodne. 

5. Wnioski 

1. W przypadku KWK Kleofas godzinowe i zmianowe rozkłady aktywności i energii, 
zarówno dla zmian/godzin wydobywczych, jak i niewydobywczych są odporne na wahania 
czasu skrawania i każda definicja stwierdzająca, że: 

„Jednostkę czasu T nazywamy wydobywczą, jeśli czas skrawania (wydobycia) Tw 
stanowi 0,1 < Tw/T < 0,33 wartości T" jest poprawna. 
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Rys. 5. Godzinowe rozkłady aktywności (z lewej) i energii (z prawej) dla wydobywczych (wiersze 1 i 3) 
i niewydobywczych (wiersze 2 i 4) godzin, gdy godzinę nazywamy wydobywczą, jeżeli co najmniej 

a) 6 minuty b) 12 minut w ciągu tej godziny trwa skrawanie 
Fig, 5. Hourly distributions of microseismic activity (to the left) and microseismic energy (to the right) for 

productive (lines 1 and 3) and non-productive (lines 2 and 4) hours, when the hour is called productive 
if the cutting process takes, at least 

a) 6 minutes, b) 12 minutes during this hour 
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Rys. 6. Godzinowe rozkłady aktywności (z lewej) i energii (z prawej) dla wydobywczych (wiersze l i 3) 
i niewydobywczych (wiersze 2 i 4) godzin, gdy godzinę nazywanny wydobywczą, jeżeli co najmniej 

a) 18 minut, b) 24 minuty w ciągu tej godziny trwa skrawanie 
Fig. 6, Hourly distributions of microseismic activity (to the left) and microseismic energy (to the right) for 

productive (lines 1 and 3) and non-productive (lines 2 and 4) hours, when the hour is called productive 
if the cutting process takes, at least 

a) 18 minutes, b) 24 minutes during this hour 
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W szczególności wynika z tego, iż podana w Instrukcji biernej metody sejsmoakustycznej 
(p. 6.3) wartość 0,2 (tzn. definicja; jednostka T jest wydobywcza gdy czas skrawania Ts 
0,2 T) jest poprawna. 

2. Pokazane tu rozkłady stanowić mogą w przyszłości podstawę do oceny prawdopo-
dobieństwa fałszywego alarmu i do konstrukcji kryteriów (stanu zagrożenia) o z góry 
zadanych właściwościach. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 

Defining productive and non-productive time units for the use of 
acoustic emission/microseismic activity in determining state of 
rockburst hazard 

Abstract 
Systematic definition of the type of time unit (productive/non-productive for the Polish 

abbreviation W/N) is needed for the mines that use the AE/MA techniąue in determining 
state of rockburst hazard. However, studies on deriving such a definition have been lacking 
so far. The arcticle shows, based on the data collected from the Kleofas coal mine, how 
the Acoustic Emission/Microseismic Activity and Energy distributions are effected by 
a definition of the productive and non-productive time units. In the article a definition of 
the type of time unit (W/N) has been proposed. 
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Teoretyczne podstawy badania zagrożeń naturalnych w kopalnich 
metodami geofizycznymi 

Słowa kluczowe 

Geofizyka górnicza-podstawy geofizycznych pomiarów kopalnianych 

Streszczenie 
Badania geofizyczne prowadzone w kopalniach dla oceny ryzyka wystąpienia relaksacji 

energetyczych, takich jak tąpania czy odprężenia, muszą być oparte na rozpoznaniu zmian 
fizycznych zachodzących w górotworze pod wpływem naprężeń. Pokazano: 

— istotne własności niesprężystych odkształceń zachodzących w górotworze pod wpły-
wem osiadania, 

— możliwości oceny ryzyka wystąpienia zjawisk sejsmicznych o dużej energii w oparciu 
0 pomiary sejsmiczne i sejsmoakustyczne, 

— zmiany parametrów fizycznych górotworu, takich jak prędkość fał sejsmicznych, 
gęstość i oporność elektryczna, w wyniku rozwoju pęknięć w ośrodku skalnym, 

— możliwości wykorzystania różnych geofizycznych informacji pomiarowych do lepszej 
oceny ryzyka wystąpienia tąpnięcia. 

Wykład jest przeglądem modeli fizycznych, które mogą być wykorzystane do oceny 
związku pomiędzy informacją zawartą w wynikach pomiarów geofizycznych a rozwojem 
niesprężystego odkształcenia górotworu. 
1. Wstęp 

Badania prowadzone w kierunku wykorzystania metod geofizycznych do określenia 
ryzyka wystąpienia gwałtownych zjawisk górniczych mają w Polsce długoletnią tradycję 
1 naturę empiryczną. Na ogół prowadzi się obserwacje geofizyczne w czasie i w przestrzeni, 
a następnie rezultaty tych obserwacji są korelowane z poziomem zagrożenia zjawiskami 
dynamicznymi, w szczególności z zagrożeniem tąpnięciem. Ten sposób prowadzenia badań 
nie pozwala ustalić modelu fizycznego wiążącego parametry górotworu zarówno fizyczne, 
jak i geologiczno-górnicze z wynikami pomiarów geofizycznych. Jest to szczególnie nie-
bezpieczne w przypadku pomiarów sejsmologicznych i sejsmoakustycznych wykorzystywa-
nych do przewidywania tąpnięć. Struktura pomiarów geofizycznych poprzedzających te 
zjawiska w jednym konkretnym przypadku nie jest taka sama jak w innym. W związku 
z tym istnieje ciągle zapotrzebowanie na zbudowanie modelu fizycznego pozwalającego na 
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określenie, czy geofizyczne informacje pomiarowe świadczą o wzroście ryzyka wystąpienia 
tąpnięcia. Podobne kryterium jest potrzebne również w interpretacji geofizycznych wyników 
pomiarowych uzyskanych innymi metodami. 

W przedstawionych poniżej rozważaniach przedstawimy modele fizyczne, które mogą 
być uważane za podstawę prowadzenia pomiarów geofizycznych i ich interpretacji dla 
określenia ryzyka wystąpienia zjawisk dynamicznych w kopalniach. 

Dokładny opis tych modeli wymaga skomplikowanych zapisów matematycznych i długich 
rozważań uzasadniających. Modele przedstawione w tym opracowaniu są uproszczonym 
przedstawieniem modeli fizycznych, językiem zrozumiałym dla wszystkich, także dla tych 
którzy nie są wprawni w przyswajaniu tekstów z dużą ilością wzorów matematycznych. 
Oznacza to oczywiście rezygnację z precyzji rozważań i dokładnej dyskusji ograniczeń 
związanych z tymi modelami. 

Pełny cykl interpretacji danych geofizycznych z kopalń zawiera dwa istotne etapy: 
— w pierwszym dąży się do zwiększenia informatyczności danych pomiarowych przez 

wstępną interpretację (np. lokalizacja ognisk wstrząsów i ocena ich energii w metodach 
sesmologicznych, ocena aktywności sejsmoakustycznej i energii całkowitej w sejsmoakustyce 
czy wzrost stosunku sygnałów użytecznych do szumów przy innych metodach geofizycznych), 

— w drugim etapie, ocenia się ryzyko wystąpienia zjawisk dynamicznych, takich jak 
tąpnięcie, wyrzuty gazu czy obwały. 

W dalszych rozważaniach będziemy się zajmowali jedynie modelami fizycznymi wyko-
rzystywanymi w drugim etapie rozważań. 

2. Osiadanie jako źródło powstawania informacji geotizycznej 

Zasadniczym powodem zmian zachodzących w górotworze, które można rejestrować 
metodami geofizycznymi są zachodzące tam odkształcenia niesprężyste. Każda eksploatacja 
podziemna powoduje powstanie pola naprężeń. Wielkość tego pola i jego rozkład zależą 
od wielkości wyrobiska i jego kształtu. Dla wyrobisk chodnikowych, których przekrój jest 
niewielki, pole naprężeń wytworzone przez to wyrobisko zanika stosunkowo szybko w funkcji 
odległości, a jego rozkład zależy od kształtu granicy przekroju wyrobiska oraz od własności 
sprężystych ośrodka skalnego. Dla wyrobisk wytworzonych systemem ścianowym i komo-
rowym pole naprężeń rozprzestrzenia się w górotworze i dotyczy całego kompleksu skalnego, 
między wyrobiskiem i powierzchnią ziemi, jak również pokładu i tej jego części, która 
bezpośrednio przylega do eksploatowanego wyrobiska. 

Reakcja ośrodka skalnego na naprężenie zależy od jego własności sprężystych i od 
wielkości naprężeń. Oprócz odkształcenia sprężystego, które często jest jednym z elementów 
całkowitego odkształcenia skały, wyróżnia się następujące typy odkształceń niesprężystych: 

— odkształcenia plastyczne, 
— odkształcenia kruche, 
— odkształcenia krucho-plastyczne. 
W rzeczywistości odkształcenie w górotworze ma skomplikowany charakter. Jego przebieg 

zależy nie tylko od rodzaju skały, wielkości naprężeń, ale również od zaawansowania 
procesu pękania w czasie i w przestrzeni. Istnieją więc takie przypadki, gdy proces 
niesprężystych odkształceń rozpoczyna się jako kruchy, a kończy się jako plastyczny. 
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Odkształcenia plastyczne powodują przesunięcie granic litologicznych w górotworze 
i mogą być rozpoznane metodami geofizycznymi, jeśli pomiary są powtarzane w czasie. 
Bardziej istotne wydaje się jednak rozpoznanie rezultatów pękania kruchego. Można zauważyć, 
że proces pękania rozpatrywany w dużej skali polega na wytwarzaniu stref osłabień, 
w których rozwijają się intensywnie mikropęknięcia. Tak więc, przy rozpatrywaniu tego 
procesu w dużej skali, powstaje przestrzenne zróżnicowanie rodzaju i gęstości spękań 
w górotworze, co prowadzi do przestrzennego zróżnicowania własności fizycznych ośrodka 
skalnego. Ten skomplikowany charakter rozwoju spękań, z natury nieliniowy, jest opisany 
przez tzw. chaotyczną dynamikę, w której wyróżnia się wartości bifurkacyjne, a więc takie 
wartości parametru opisującego proces dynamiczny, który rozdziela jakościowo różne 
zachowania układu dynamicznego. Oznacza to, że dokładny opis procesu rozwoju odkształceń 
niesprężystych w górotworze jest niemożliwy, natomiast formuły empiryczne stosowane 
z powodzeniem do przewidywania osiadań na powierzchni ziemi nie mogą być wykorzystane 
do opisu deformacji, jaka ma miejsce w kompleksie skalnym pomiędzy stropem wyrobiska 
a powierzchnią ziemi. Przyjmuje się (Coulthard 1995), że strukturę tego kompleksu można 
przybliżyć układem bloków, które przesuwając się między sobą realizują proces osiadania. 
Odkształcania niesprężyste w tym modelu sprowadzają się do powstania pęknięć poziomych, 
realizowanych wzdłuż granic uławicenia oraz pęknięć pionowych, tworzących system bloków 
skalnych. System ten powstaje zarówno w bezpośrednim stropie wyrobiska, jak również 

w pozostałych częściach nadkładu. 
Proces pękania ma różny charakter w różnych częściach górotworu. W bezpośrednim 

otoczeniu wyrobiska (np. bezpośrednio pod ścianą) pękanie obejmuje całe przestrzenne 
partie górotworu i prowadzi często do tworzenia niewielkich bloków. Natomiast w większych 
odległościach od wyrobiska tworzą się strefy osłabień, w których gęstość mikrospękań jest 
wyraźnie większa niż poza tymi strefami i w których, w miarę upływu czasu, powstają 
granice bloków. Skomplikowany charakter rozwoju pękania w przestrzeni i w czasie może 
być w dużym stopniu rozpoznany metodami geofizycznymi. Te możliwości są związane 
z dwoma zjawiskami fizycznymi: powstawaniem impulsów fali sprężystej podczas każdego 
elementarnego pęknięcia w górotworze lub przesunięcia mas skalnych wzdłuż powierzchni 
pęknięcia oraz zmiany parametrów fizycznych spękanego kompleksu skalnego, w zależności 
od gęstości spękań i rozkładu własności systemu spękań (powierzchni pęknięcia, ich długości 
i rozwarcia). Pierwszy typ zjawisk fizycznych leży u podstaw prowadzenia i interpretacji 
kopalnianych pomiarów sejsmologicznych i sejsmoakustycznych. Drugi typ zjawisk leży 
u podstaw zastosowania metod sejsmicznych, geoelektrycznych i grawimetrycznych. Roz-
patrzmy takie modele rozwoju procesu pękania, które są dostosowane do informacji 
otrzymanej za pomocą poszczególnych metod geofizycznych. Trzeba jednak podsumować 
rozważania z tego rozdziału następującymi stwierdzeniami: 

— w bezpośrednim otoczeniu wyrobiska następuje tworzenie systemów bloków skalnych 
w stropie wyrobiska (Marcak 1993) w ten sposób, że najpierw następuje odspojenie belki 
skalnej, najczęściej wzdłuż granicy litologicznej, a następnie łamanie tej belki w bloki 
o rozmiarach zależnych od miąższości belki i własności mechanicznych skały, 

— blokowy charakter odkształcenia górotworu jest związany ze zmianą pękania w czasie 
w przestrzeni. Łamaniu belki skalnej towarzyszy wzmożona propagacja mikropęknięć 
większych pęknięć, w stopniu wyraźnie zwiększonym w stosunku do propagacji, jaka ma 
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miejsce bez takiego pękania. Również rozkład długości pęknięć zmienia się w czasie 
łamania belki w kierunku zwiększenia prawdopodobieństwa powstania długicłi pęknięć. 

Należy się więc spodziewać zarówno dynamicznycti, jak i statycznych zmian własności 
fizycznycli górotworu. Można je będzie śledzić za pomocą serii pomiarów geofizycznych. 

2. Pomiary sejsmologiczne i sejsmoakustyczne w kopalniach 

Pękanie w nadkładzie powoduje powstanie odkształceń niesprężystych w tworzących go 
blokach skalnych. Każde pęknięcie jest źródłem fali sprężystej. Istnieje możliwość powiązania 
parametrów sejsmicznych obliczonych z danych pomierzonych za pomocą sejsmicznej sieci 
pomiarowej z parametrami charakteryzującymi źródła wstrząsu. Przyjmuje się (Aki, Richards 
1980), że moment sejsmiczny można wyznaczyć z zależności: 

M = |iu • A 

gdzie: 
|i — moduł sztywności, 
u — średnie przesunięcie, 
A — powierzchnia uskoku. 

Moment ten można również wyznaczyć ze wzoru: 

M = log PĄnoK + B log Rj + C + r>i 

gdzie: 
B, C — są stałymi. Pierwsza z nich odpowiada sposobowi rozprzestrzenienia energii 

sejsmicznej i jej tłumieniu, druga jest rodzajem kalibracji, 
ff 

O* — efekt związany z i-tym miejscem rejestracji, 
Amax — maksymalna amplituda zarejestrowana w i-tym punkcie pomiarowym, * 
Rj — odległość pomiędzy j-tym punktem pomiarowym i źródłem wstrząsu. 

Tak więc, istnieje możliwość odwzorowania parametrów wstrząsu na iloczyn parametrów 
opisujących jego źródło. Znane są w sejsmologii możliwości uściślenia tego odwzorowania 
przez wyznaczenie płaszczyzny pęknięcia i wielkości rozrywu, ale ponieważ nie są one 
powszechnie wykorzystywane w polskich pomiarach geofizycznych w kopalniach, możemy 
generalnie przyjąć, że przy użyciu geofizycznych metod sejsmologicznych istnieje możliwość 
odtworzenia struktury pękania wokół wyrobiska górniczego. Rejestracja sejsmiczna zawiera 
więc całą niepewność pękania ośrodka skalnego wokół wyrobiska górniczego powiększoną 
o następujące elementy: 

— trudności w rozróżnieniu, które z czynników iloczynu wpływają istotniej na wielkość 
momentu sejsmicznego, 

— niejednorodny charakter rejestracji sejsmologicznej. Zdarzenia, które występują w po-
bliżu czujników sejsmologicznych są rejestrowane przy niższym poziomie energetycznym 
zjawiska niż zdarzenia odległe. 
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Uwzględniając te ograniczenia trzeba stwierdzić, że struktura zapisów sejsmicznych 
w górotworze ma stopień niepewności co najmniej równy stopniowi niepewności, jaki 
zawiera emisja sejsmiczna z górotworu. 

Rozwój pęknięcia jest poprzedzony koniecznością pokonania wypustów i mostów 
łączących dwie powierzchnie pęknięcia. To pokonanie jest związane z dodatkową 
emisją sejsmologiczną. Duże efekty sejsmologiczne są wywołane pękaniem górotworu 
w wyniku połączenia większej ilości pęknięć składowych. Przygotowanie tego połączenia 
jest związane z koncentracją przestrzenną i czasową wstrząsów. Istnieje więc naturalna 
tendencja do tworzenia anomalnych zbiorów wstrząsów w czasie i przestrzeni. Przez 
anomalne zbiory rozumiemy wyraźnie zwiększoną ilość elementów zbioru i zmie-
niony charakter rozkładu parametrów charakteryzujących elementy zbioru (np. energii 
wstrząsów). Tworzenie takich anomalnych zbiorów jest podstawą, na której oparte 
są możliwości predykcji silnych wstrząsów górniczych. Jednocześnie, kilka rodza-
jów materiałów, między innymi węgiel, ma możliwość reagowania na zwiększone 
naprężenie w postaci wzmożonej emisji akustycznej. Ta własność węgla leży u pod-
staw zastosowania metody sejsmoakustycznej do rejestracji zagrożenia tąpaniami w ko-
palniach. 

Z tych podstawowych własności emisji sejsmicznej z górotworu wynika kilka 
wniosków: 

1) dokładna lokalizacja źródeł fal sejsmicznych, które powstają w wyniku niesprężystego 
odkształcenia górotworu jest istotnym elementem przy ocenie zagrożenia tąpnięciem i wska-
zania rejonu, w którym to zagrożenie się rozwija, 

2) jednoczesna obserwacja dwóch lub kilku rejonów, w których rozwija się pęknięcie, 
bez rozdzielenia informacji pochodzących z tych rejonów, prowadzi do osłabienia informacji 
predykcyjnej, 

3) obserwowane również metodami geodezyjnymi zatrzymanie ruchu bloku skalnego 
przed głównym pęknięciem, na skutek zablokowania wypustów i mostów, prowadzi do 
charakterystycznej ciszy sejsmicznej przed głównym pęknięciem, obserwowanej zarówno 
w pomiarach sejsmicznych, jak i sejsmoakustycznych. 

Oprócz bezpośredniego nasłuchu akustycznego istotną własnością wpływającą na proces 
pękania górotworu, która może być rozpoznana metodami geofizycznymi, jest zmiana 
własności fizycznych górotworu, takich jak jego gęstość, przepuszczalność, własności 
sprężyste itp. Zmiany te mogą być również wykorzystane przy określaniu stopnia destrukcji 
ośrodka skalnego. 

3. Pomiary sejsmiczne 

Rozprzestrzenianie się fal sejsmicznych jest opisane generalnie w oparciu o teorię 
sprężystości. Ośrodki spękane, z natury niesprężyste, nie mogą być opisane na podstawie 
takiej właśnie teorii. 

Rozpatrzmy dwa modele rozprzestrzenienia się zaburzeń sejsmicznych w ośrod-
kach niesprężystych. Pierwszy model (Schoenberg 1980) dotyczy skał, które mają 
układy równoległych płaszczyzn poślizgowych lub stref osłabień, w których rozwinęły 
się mikrospękania. W modelu tym utrata energii sprężystej jest wynikiem przesunięć 
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na płaszczyznach pęknięć. Zgodnie z modelem macierz sztywności zmienia swoją 
postać: 

X X 0 0 0 
X ^ + 2)1 X 0 0 0 
X X X-\-2[i 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 (1) 

na macierz: 

Cli + cn^N 
i - C33ZN 

c n -2C66 + 
C13ZN 

1 - C33ZN 

O 

CII -2C66 + 
C13ZN 

C l i + 
C13ZN 

1 - C33Zisr 

O 

Cl3 
1 -C33ZN I -C33ZN 

C13 

1 - C33ZN 

O 

O 

o 

C44 

o 

o 

C44 

1 — C44ZJ 1 — C44Zfvj 

O 

O 

C60 

gdzie: 
C|i ... C66 są parametrami sprężystymi spękanego ośrodka, takimi, że jeżeli z^ = z j , 

to macierz zmienia się z powrotem w macierz (1). 
Dwa parametry zn i z j są normalną i styczną podpornością jednostkowego pęknięcia 

lub jednostkową powierzchnią strefy pęknięcia. 

Jak to zostało pokazane (Schoenberg, Dauna 1988; Hsu, Schoenberg 1993) zmiany 
macierzy sztywności powodują zmniejszenie prędkości fali sejsmicznej w zależności od 
parametrów: 

E x 

i + R T 
S n = 

E n 

1 + E N 

gdzie: 
Ex = |izx i En = +2|J.)zn są bezwymiarowymi podpornościami spękań, które 

wyrażają stosunek podporności w ośrodku spękanym do odpowiadającej mu podporności 
w ośrodku niespękanym. 

Jeżeli górotwór jest poddany obciążeniom, to w wyniku obciążenia szczeliny zamykają 
się i wówczas i 8n są bardzo małe, co powoduje, że prędkość fal sejsmicznych rośnie 
do wartości zbliżonych do prędkości fal sejsmicznych w ośrodku niespękanym. Natomiast 
otwarciu szczelin towarzyszy spowolnienie fal sejsmicznych. Ta własność pola sejsmicznego 
jest wykorzystywana przy ocenie ryzyka wystąpienia tąpnięć w oparciu o pomiary sejsmiczne 
w przedpolu wyrobiska górniczego. 
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Zacieśnienie pęknięć w górotworze w wyniku istnienia gradientu naprężeń powoduje 
zwiększenie prędkości fal sejsmicznych przechodzących przez górotwór, a otwarcie 
tych pęknięć powoduje ich otwarcie. Stąd istnienie dużych gradientów naprężeń w po-
kładach węgla, wywołanych np. istnieniem krawędzi w pokładach węgla położonych 
powyżej eksploatowanych pokładów, zaznacza się w rozkładzie prędkości w eksplo-
atowanym pokładzie. 

Inny model, na którym oparta jest interpretacja sejsmicznych danych pomiarowych 
kopalń jest oparty jest na lepko-plastycznym (Carcione 1994) modelu zależności pomiędzy 
naprężeniem Ojj t) i odkształceniem Sj^j t) i zależność ta ma postać: 

('^t)} = (xf t) • Sk,i i^t) 

gdzie: 
¥i,j,k,! — macierz relaksacji. Kropka nad wyrażeniem macierzowym oznacza różnicz-

kowanie po czasie. 

Dla takiego modelu rozwiązanie w postaci fali płaskiej ma postać: 

9 = 90 lx,y, 

gdzie: 
i of 

kf, — liczba falowa, 
a , — współczynnik pochłaniania. 

Ośrodek spękany wymaga wprowadzenia nowego sposobu opisu sygnału i charakteryzuje 
się zmienioną polaryzacją rejestrowanych fal sejsmicznych w porównaniu z ośrodkiem 
niespękanym. Można wykazać (Carcione 1996), że fale sejsmiczne w ośrodku spękanym 
mają następujące własności: 

— prędkość tych fal maleje w stopniu zależnym do stopnia spękania górotworu, 
— fale są tłumione tym intensywniej, im dalej jest zaawansowany proces destrukcji 

górotworu, 
— współczynnik dobroci ośrodka skalnego, odpowiedzialny za jakość refleksów 

sejsmicznych odbitych od granicy geologicznej, maleje wraz ze wzrostem spękania 
górotworu. 

Te własności pola falowego pozwalają na ocenę zmian przestrzennych i czasowych 
zachodzących w górotworze, które mają charakter spękań, wywołanych polem naprężeń 
wynikających z osiadania. 

4. Pomiary grawimetryczne i geoelektryczne 

Proces pękań górotworu zachodzi w różnej skali, począwszy od niesprężystych zmian 
o skali ziaren i włókien, a skończywszy na wieluset metrowych pęknięciach związanych 
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z tąpnięciem. Odkształcenia na najniższym poziomie skali, jeżeli przebiegają w sposób 
lawinowy tworzą tzw. zjawisko dylatancji. Polega ono na powstaniu dużej ilości pustych 
przestrzeni, które zmieniają gęstość właściwą górotworu. Te zmiany mogą byc mierzone 
metodami mikr-ograwimetrycznymi. Zaciskanie szczelin w wyniku istnienia gradientów 
naprężeń i ich otwieranie w rezultacie sił rozciągających zaznaczają się w ondulacjach 
pomiarów grawimetrycznych (Fajklewicz 1990). 

Nieco inny proces leży u podstaw pomiarów geoelektrycznych, w których uwzględnia 
się oddziaływanie między pęknięciami. Trzeba w takim oddziaływaniu uwzględnić: 

— tworzenie nowych pęknięć (zwłaszcza w procesie dylatancyjnym), 
— łączenie istniejących pęknięć, 
— propagację istniejących szczelin, 
— rozszerzenie istniejących szczelin, 
— ściśnienie gazu w porach i kanałach, 
— skrócenie połączeń, wygładzenie ścian kanałów. 
Pęknięcie wypełnione płynem złożowym, którym najczęściej jest roztwór soli, staje się 

przewodnikiem elektrycznym. Oporność elektryczna układu pęknięć wypełnionych elektro-
litem jest zależna od ich rodzaju, sposobu połączenia i zmiana tego połączenia przez 
dodanie nowych przypadkowych połączeń lub zmianę jakości połączeń już istniejących 
powoduje zmianę oporności całego układu. 

Badania eksperymentalne prowadzone w kopalni (Marcak 1984) pokazały, że każda 
zmiana naprężeń, która odbija się w zmianie stopnia rozwarcia szczelin w górotworze jest 
transponowana w zmianę oporności elektrycznej ośrodka skalnego. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zmiana gęstości pęknięć jest związana ze zmianą prawdopo-
dobieństwa powstania połączeń między pęknięciami, a więc i zmianą przepuszczalności 
ośrodka, możemy również interpretować zmiany oporności elektrycznej górotworu jako 
wskaźnik zmiany przepuszczalności wynikający z istnienia naprężeń eksploatacyjnych 
w ośrodku skalnym. 

5, Wnioski 

Długoletnie badania geofizyczne prowadzone w polskich kopalniach wykazały, że istnieje 
niewątpliwe możliwość wykorzystania tych badań do określenia ryzyka wystąpienia zjawisk 
dynamicznych w górotworze. Pomiary te mają na celu rozpoznanie zmienionych własności 
ośrodka skalnego w wyniku jego pękania. Na ogół nie ma, niestety, jednoznacznej relacji 
pomiędzy stopniem spękań a miejscem i czasem powstania niebezpiecznego zjawiska 
dynamicznego. Jednocześnie, anomalny rozwój spękań, który poprzedza niebezpieczne 
zjawisko nie musi być rozpoznany metodami geofiycznymi. Ten brak rozpoznania może 
być wynikiem: 

— niedostosowania pasma informacyjnego, w którym prowadzimy obserwacje geo-
fizyczne do pasma, w którym jest ona przesyłana (np. pomiary sejsmologiczne 
mogą nie być skorelowane z częstością, w której wysyłane są sygnały pękającego 
górotworu, 

— przesunięcia miejsca obserwacji w stosunku do miejsca, z którego obserwacje 
geofizyczne są emitowane. 
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dużego poziomu dyspersji statystycznej wyników pomiarowych (niepewności tych 
danych) lub szumu. 

Dlatego przewidywanie rozwoju procesu pękania na podstawie pomiarów geofizycznych 
(np. przewidywanie miejsca i czasu powstania tąpnięć) jest bardzo ryzykowne. Natomiast 
zarówno pomiary polowe, jak i rozwiązanie modelowe upoważniają do stwierdzenia, że 
możliwe jest określanie zmian prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zjawiska w oparciu 
o pomiary sejsmologiczne, sejsmoakustyczne, sejsmiczne, grawimetryczne i geoelektryczne. 
Takie stwierdzenie ma cały szereg konsekwencji, które powinny być uwzględnione w in-
terpretacji górniczej: 

— istnieje konieczność wyznaczenia statystycznych parametrów, charakteryzujących in-
formację geofizyczną zawartą w wynikach pomiarowych, związanych z potencjalną zmianą 
sposobu pękania górotworu; 

— istnieje potrzeba określenia modelu pękania górotworu w konkretnych sytuacjach 
górniczych; wyznaczenie etapów rozwoju pęknięcia może być śledzone metodami geofizy-
cznymi; 

— istnieje potrzeba korzystania z wyników wielu obserwacji, które prowadzi się 
dla określenia ryzyka wystąpienia zjawisk dynamicznych i zbudowania modeli inter-
pretacyjnych, które wykorzystywałyby określenie stopnia spękania górotworu. Ocena 
prawdopodobieństwa, że rozwój spękania jest niebezpieczny w oparciu o szeroką in-
formację pomiarową jest oczywiście o wiele pewniejszy niż w oparciu o wyniki uzyskane 
pojedynczo metodą geofizyczną. 

Przekazano 2 stycznia 1997 r. 
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Theoretical basis for estimation of natural hazards in mines with 
use of geophysical methods 

Abstract 
Geophysical investigations in mines, carried out to estimate natural mining hazards, 

such as rock-bursts and sudden release of stress energy, must be based in the recognition 
of changes in physical properties of rock-mass, due to stress distribution. 

The paper presents: 
— the significant properties of unelastic deformations in rock-mass due to the subsidence, 
— possibilities of evaluating the risk of strong mine tremos occurrence based on seismic 

and seismoacoustic measurements, 
— changes in physical parameters of a rock-mass (seismic velocity, density and electric 

resistivity) as a result of its fracturing, 
— possibilities of using result obtained with different geophysical methods for estimation 

of the rock-burst hazard. 
The paper gives a review of physical models which may be used for linking information 

from geophysical measurements, which describe the development of fracturing in the 
rock-mass. 
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Przykłady zastosowania metody elektrooporowej do detekcji 
i kontroli zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

Geofizyka górnicza-metoda elektrooporowa-rozpoznanie pustek i mikrotektoniki 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania metody elektrooporowej w wykrywaniu 

pustek, rozpoznaniu mikrotektoniki oraz w potwierdzeniu prowadzonych robót profilakty-
cznych (hydroszczelinowanie). Wykazano, że rozkład oporności dobrze odzwierciedla stan 
badanego górotworu. Badania wykonane były w KWK Sośnica w chodniku wentylacyjnym 
w pokładzie 409/3, w celu wykrycia pustek nadających się do podsadzenia w zlikwidowanym 
chodniku wentylacyjnym ściany 1 w pokładzie 409/1 oraz w KWK Rozbark w przekopie 
wentylacyjnym na poziomie 660 m, w celu określenia skuteczności prowadzonych prac 
profilaktycznych (UHS), a także określenia mikrotektoniki wzdłuż badanego profilu pomia-
rowego. Stwierdzono dużą przydatność metody do rozwiązywania podobnych problemów. 

1. Wstęp 

W metodzie geoelektrycznej została wykorzystana różnica własności elektrycznych skał, 
a szczególnie ich oporu elektrycznego w obrębie sztucznie wytworzonego pola elektrycznego. 
W celu zmierzenia wartości oporu elektrycznego skał trzeba wytworzyć w górotworze pole 
elektryczne (dwie elektrody zasilające A i B) i w dwóch punktach tego pola zmierzyć 
różnicę potencjałów — elektrody pomiarowe M i N. 

Znając natężenie prądu i różnicę potencjałów można obliczyć wartość oporu elektrycznego 
według wzoru (1): 

p = k • AU/I (1) 

gdzie: 
k — współczynnik układu pomiarowego równy: 
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k = 471 AM • AN/MN (2) 

AM, AN, MN — odległości pomiędzy elektrodami, 
AU — pomierzona różnica potencjałów, 
I — wartość prądu wprowadzona do ośrodka skalnego. 

Wynik pomiarów odnosi się do środka układu pomiarowego. 
W przypadku ośrodka jednorodnego otrzymane według tego wzoru wartości oporu 

elektrycznego są równe rzeczywistym wartościom oporu właściwego skał budującycłi ośrodek. 
Jest to jednak przypadek szczególny, W rzeczywistości badane jest podłoże niejednorodne 
zbudowane ze skał różniącycłi się oporem elektrycznym. Dlatego też wielkość p jest 
tzw. oporem pozornym. Na wielkość tego oporu wpływa wiele czynników natury geologicznej 
i fizykomecłianicznej, m.in.: 

— skład mineralny skał, 
— szczelinowatość, 
— ciśnienie, 
— temperatura, 
— porowatość. 
W warunkacłi kopalnianycłi na wartość oporu pozornego wpływa także geometria 

wyrobiska oraz stan naprężeń w otoczeniu wyrobiska. W metodzie elektrooporowej stosowane 
są dwie tecłiniki pomiarowe: profilowanie i sondowanie. 

Profilowanie polega na pomiarze zmian oporu pozornego wzdłuż zadanej linii pomiarowej 
stałym układem elektrod — przez co utrzymuje się stałą głębokość penetracji. W rezultacie 
otrzymuje się wykres zmian oporu pozornego w funkcji odległości. 

Sondowanie elektrooporowe stosuje się w celu określenia zmian oporu elektrycznego 
jako funkcję głębokości. Pomiar polega na zwiększeniu rozstawu pomiarowego AB przy 
zachowaniu symetrii układu. W niniejszych badaniach wykonywano pomiary profilowania 
elektrooporowego przy pomocy aparatury CMG-01 wypożyczonej z GIG-u. 

Jednokrotnie wykonany pomiar może świadczyć o różnicach, jakie występują w górotworze 
wzdłuż linii pomiarowej, zaś wykonując kilka pomiarów w odstępach czasowych z zacho-
waniem identycznych warunków pomiarowych można otrzymać informację o zmianach, 
jakie zachodzą w tym okresie w górotworze. 

Wyniki pomiarów 

1, Badania elektrooporowe w przekopie wentylacyjnym na poziomie 660 m 
w rejonie szybu Lompa w KWK Rozbark 

Profil pomiarowy zlokalizowany był w przekopie wentylacyjnym na poziomie 660 m. 
Przekop ten wydrążony jest w łupku ilastym i przebiega około 50 m nad chodnikiem 
międzyścianowym ściany 551/552 w pokładzie 507/510, praktycznie do niego prostopadle. 

W badaniach zdecydowano się na wykonanie profilowania elektrooporowego 
A15M15N15B. Krok profilowania wynosił w początkowej fazie profilu 15 m, a w rejonie 
gdzie profil przebiega nad' chodnikiem międzyścianowym został zagęszczony do 7,5 m. 
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Sondy pomiarowe zostały wbite na stałe w spągu przekopu wentylacyjnego na głębokość 
1,2 m, co zapewniało niezmienność warunków pomiarowych w okresie badań. Przekop 
Jest zupełnie suchy i nie przebiega w nim żadna trakcja elektryczna. 

Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku ł. 
Pierwsze pomiary wykonano 05.08.1996 r., gdy hydroszczelinowanie prowadzone było 

w odległości około 70 m od przekopu wentylacyjnego. Krzywą rozkładu oporu pozornego 
z tego pomiaru potraktowano jako krzywą początkową. Z wykresu tego widać, że nad 
chodnikiem międzyścianowym ściany 551/552, w miejscu profilu, nie występuje żadna 
anomalia dodatnia, która świadczyłaby o powstawaniu szczelin, czyli że jeszcze nie zaznacza 
się wpływ hydroszczelinowania w tym rejonie. Dwie anomalie dodatnie występujące od 
chodnika ścianowego, pierwsza w odległości około 15 m i druga w odległości około 50 m, 
zinterpretowane zostały jako strefy nieciągłości, które wskazywałyby na istnienie w tych 
miejscach lokalnych zaburzeń geologicznych. Anomalie te powtarzają się w tych samych 
miejscach profilu także w dalszych pomiarach. 

Drugi pomiar wykonany był 07.08.1996 r., gdy profil hydroszczelinowania przebiegał 
w odległości około 35 m od profilu pomiarowego. Z wykresu widać, że w rejonie przekopu 
wentylacyjnego nad chodnikiem międzyścianowym zaznaczyła się mała anomalia dodatnia 
(około 50%), co świadczyłoby o pojawieniu się w tym rejonie spękań. 

Następny pomiar, z dnia 09.08.1996 r., wykonany został po zakończonym hydroszcze-
linowaniu. Z wykresu tego profilowania widać, że anomalia dodatnia nad chodnikiem 
międzyścianowym 551/552 bardzo wyraźnie wzrosła (około +174%). Świadczy to, że 
w rejonie chodnika międzyścianowego powstały wyraźne szczeliny. Anomalia ta objęła 
swoim zasięgiem wcześniejsze punkty pomiarowe, co można tłumaczyć połączeniem się 
szczelin wokół chodnika z domniemanymi szczelinami związanymi z lokalnym zaburzeniem 
geologicznym. 

Następne pomiary wykonano w dniu 28.09.1996 r., dwadzieścia dni po wykonaniu 
hydroszczelinowania. Z wykresu widać, że anomalia nad chodnikiem jest zbliżona do 
anomalii z dnia 07.08.1996 r. (przyrost anomalii +26%) tzn. gdy hydroszczelinowanie było 
w odległości około 35 m przed profilem pomiarowym. Świadczy to o zaciskaniu szczelin 
powstałych w wyniku hydroszczelinowania. 

Ostatni pomiar, z dnia 08.10.1996 r., wskazuje na dalszy spadek oporności w rejonie 
chodnika (przyrost anomalii +13%, dalsze zaciskanie szczelin), a krzywa oporności pozornej 
jest praktycznie taka sama jak początkowa. Taki stosunkowo szybki powrót oporności 
pozornej do wielkości jak przed hydroszczelinowaniem może wskazywać na istnienie, 
w rejonie chodnika międzyścianowego, wysokich naprężeń. Stan tych naprężeń potwierdzony 
został potem w badaniach geotomograficznych wykonanych przez pracowników GIG~u. 

W celu potwierdzenia słuszności interpretacji pierwszej krzywej profilowania, w wyniku 
której domniemywano o istnieniu w odległości około 18 m strefy nieciągłości, wykonano 
wiercenie sprawdzające w południowym ociosie chodnika międzyścianowego 551/552 pod 
przebiegającym wyżej przekopem wentylacyjnym, w którym wykonano profilowanie ele-
ktrooporowe. Wiercenie to potwierdziło istnienie jakiegoś zaburzenia w odległości około 
15 m od ociosu. Dalsze wiercenie, ze względu na pogorszone warunki i zaciskanie wiertła, 
było niemożliwe. Potwierdzeniem istnienia uskoku w bliskiej odległości od ociosu połu-
dniowego chodnika międzyścianowego 551/552 był fakt „najechania" na ten uskok przodkiem 
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chodnika na 235 m w dniu 20.08.1996 r. Wcześniej nie wiedziano o istnieniu tego uskoku 
— być może pogorszone warunki prowadzenia chodnika w końcowej fazie przed jego 
zatrzymaniem na 239 m były związane ze zbliżaniem się tego uskoku do ociosu południowego 
chodnika międzyścianowego 551/552. Uskok len, o małym zrzucie, został zlokalizowany 
metodą elektrooporową w dniu 05.08.1996 r., w wyniku pierwszych pomiarów profilowania 
na dwusetnym metrze chodnika międzyścianowego, około 18 m na południe od ociosu 
chodnika. 

2. Wykorzystanie metody profilowań elektrooporowych do wykrywania pustek 
w zlikwidowanym chodniku wentylacyjnym w pokładzie 409/1 w KWK Sośnica 

W rejonie D3 na wschód Kopalni Sośnica prowadzona była zawałowa eksploatacja 
pokładu 409/1 ścianą nr 1 na wysokość ok. 1,7 m. Głębokość eksploatacji wynosiła 
tu ok. 400 m, zaś nachylenie pokładu sięga 40—45°. W odległości ok. 13,5 m, 
w pokładzie 409/3, wykonano odcinek (ok. 280 m) chodnika wentylacyjnego ściany 
1/409/1. Przekrój geologiczny tej partii złoża i plan sytuacyjny wyrobisk przedstawiono 
na rysunku 2, 

Z uwagi na zagrożenie pożarowe, zaistniała konieczność uszczelnienia zrobów ściany 1. 
Próbowano tego dokonać za pomocą otworów wiertniczych (do podsadzki). Wykonano 4 
otwory: TP-1-4. Niestety, otwory te „trafiły" w miejsca, do których nie można było wtłaczać 
podsadzki z uwagi na pełną likwidację chodnika. W związku z tym powstał problem zna-
lezienia takich odcinków chodnika wentylacyjnego, które nadawałyby się do wtłoczenia 
tam odpowiedniej ilości podsadzki i uszczelnienia tym sposobem zrobów ściany 1. 

2.1. S c h e m a t b a d a ń 

Dla rozwiązania zadania, po odrzuceniu możliwości wykonania badań sejsmicznych 
(ujemny kontrast prędkości skała — pustka, duże zróżnicowanie zalegania warstw skalnych 
i ich mocno strome zaleganie) zaproponowano wykorzystanie metody profilowania elektro-
oporowego wzdłuż południowego ociosu chodnika wentylacyjnego w pokładzie 409/3 
bazującej na różnicy oporu właściwego kontaktujących się ośrodków skalnych (w tym 
przypadku skał i powietrza) wzdłuż przebiegu profilu. Przyjęto jako układ pomiarowy 
podstawowy A30M5NooB i sprawdzający A10M5N«'B. Parametry tych układów zde-
terminowane były geometrią istniejących, dostępnych wyrobisk górniczych. Elektrody 
pomiarowe instalowane były w krótkich (głębokość około 1 m) otworach w ociosie 
chodnika. 

Do pomiarów zastosowano wypożyczoną z GIG-u aparaturę CMG-01. Krok profilowania 
wynosił 5 m. Podstawowym problemem była stabilność odległości elektrod i kroku pomia-
rowego. Niestety, ze względu na trudne warunki przygotowania profilu, nie można było 
zachować stałej odległości pomiędzy tymi otworami, co w konsekwencji doprowadziło także 
do zmiennej długości kroku pomiarowego. Spowodowało to (różne odległości między 
elektrodami) konieczność przeliczania współczynnika K układu pomiarowego dla każdego 
punktu oddzielnie (tabela 1), a w dalszej kolejności zmienną penetrację głębokościową 
profilowań, co mogło wprowadzić pewne wahania wielkości anomalii. 
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Tabela 1. Wyniki profilowań elektrooporowych w chodniku wentylacyjnym w pokładzie 409/3 w KWK Sośnica 
Table 1. Results of eletric method measurements in ventiiation roadway in 409/3 coal seam of Sośnica Coal Mine 

Nr Odl. 
[m] 

A30 M 5N B AlO M 5N B 
Nr Odl. 

[m] K 
(2 638,9) 

AV 
[mV] 

I 
[mA] 

Pp 
["3 

K 
(377,0) 

AV 
[mV] 

I 
[mA] 

Pp 
m 

1 33,2 2 593,9 3,60 200 46,7 340,6 1,15 200 2,0 

2 37,5 2 955,7 0,75 200 11,1 395,6 0,40 50 3,2 

3 42,2 2 049,6 0,65 50 26,6 274,9 : 5,60 150 10,3 

4 47,5 2 153,0 0,72 200 7,8 321,9 2,30 150 4,9 

5 52,9 2 185,5 5,50 200 60,1 396,0 5,10 50 40,4 

6 58,9 . 2 242,2 1,50 200 16,8 388,4 2,20 70 12,2 

7 63,9 2 721,2 2,60 150 47,2 462,9 2,25 200 5,2 

8 68,5 3 245,1 2,50 200 40,6 484,7 2,95 200 7,1 

9 73,3 2 657,4 3,25 200 43,2 312,6 25,0 200 39,1 

10 78,0 3 450,2 1,95 200 33,6 410,2 1,95 100 8,0 

11 81,9 3 332,2 2,65 200 44,2 410,3 3,05 200 6,3 

12 85,7 2 984,2 0,41 200 6,1 299,2 2,40 200 3,6 

13 89,9 2 246,1 1,55 200 17,4 256,8 10,0 200 12,8 

14 93,9 2 628,5 0,25 100 6,6 344,8 1,55 100 5,3 

15 98,2 1 898,8 1,20 150 15,2 266,7 8,40 200 11,2 

16 103,2 I 843,7 1,50 200 13,8 294,0 1,85 200 2,7 

17 108,2 1 982,9 11,00 200 109,5 377,0 10,50 200 19,8 

18 113,2 2 156,7 1,45 80 39,1 377,0 1,55 200 2,9 

19 118,2 2 378,1 0,50 200 5,9 382, i 3,50 200 6,7 

20 123,2 2 321,0 0,72 200 8,4 361,3 3,10 200 . 5,6 

21 128,5 2 526,4 5,20 200 65,7 368,7 4,10 100 15,1 

22 133,5 2 852,9 3,20 200 45,6 426,7 2,90 200 6,2 

23 138,3 2 681,8 0,40 200 5,4 377,0 2,95 200 5,6 

24 143,7 2 341,2 1,50 « 200 17,6 325,8 3,00 200 4,9 

25 148,8 3 115,2 0,25 100 7,8 468,8 2,15 200 5,0 

26 153,6 2 659,1 0,55 200 7,3 384,5 1,30 200 2,5 

27 158.1 3 339,0 0,36 200 6,0 410,2 1,65 150 4.5 

28 161,8 2 237,4 1,65 200 18,5 294,9 2,60 150 5,1 
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2.2. W y n i k i p o m i a r ó w 

Po obliczeniu oporności pozornej uzyskano wykres przebiegu jej zmian wzdłuż profilu 
pomiarowego (rys. 2). Mając na uwadze wszystkie uwarunkowania: naturalne — zalegania 
złoża i geometryczne — układu pomiarowego, na wykresie wydzielono cztery strefy 
podwyższonej oporności (rys. 2), które mogły być efektem istnienia w tycłi rejonach pustek 
„nadających się" do podsadzenia. 

Zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z badań geofizycznych wykonano dwa wiertnicze 
otwory sprawdzające. W obu przypadkach wiercenia potwierdziły istnienie takich pustek. 
Otwór pierwszy nawiercił szczelinę o głębokości ok. 0,5—0,7 m (głębokość szczeliny 
określono jako głębokość luźnego przesuwu żerdzi wiertniczej, bez konieczności wiercenia). 
W drugim otworze szczelina miała głębokość ok. 1,6—1,8 m. Niestety, rozwój zagrożenia 
pożarowego spowodował konieczność podsadzenia chodnika wentylacyjnego w pokładzie 
409/3 i uniemożliwił sprawdzenie dalszych stref anomalii oporności. 

3. Wnioski 

1. Metoda profilowań elektrooporowych może być bardzo przydatna w rozwiązywaniu 
problemów lokalizacji pustek poeksploatacyjnych także w warunkach dołowych, szczególnie 
w sytuacjach, gdy inne metody nie zapewniają odpowiedniej skuteczności badań tego 
rodzaju. Należy sądzić, że metoda ta może być także przydatna do rozwiązywania innego 
rodzaju problemów, na przykład związanych z rozeznaniem, w warunkach dołowych, 
mikrotektoniki złoża, np. uskoków o niewielkich nawet zrzutach, gdy wierceniami nie 
można stwierdzić ich przebiegów. 

2. W przypadku pomiarów w KWK Sośnica, rozwój zagrożenia pożarowego wykazał, 
iż odpowiednio wczesne rozeznanie metodami geofizycznymi warunków górniczo-geologi-
cznych rejonu pozwala na uniknięcie, w określonych sytuacjach, zbędnych przedsięwzięć 
technicznych lub ich odpowiednie zaprojektowanie tak, aby zminimalizować koszty dzia-
łalności eksploatacyjnej czy profilaktycznej. 

3. Badania w KWK Rozbark wykazały również dużą przydatność profilowania elektro-
oporowego dla potwierdzenia skuteczności prowadzonych robót profilaktycznych. Potwierdziły 
bowiem fakt spękania górotworu wokół wyrobiska po przeprowadzonym hydroszczelinowaniu. 

Przekazano 3 stycznia 1997 r. 
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Exainples of use of electric method for discontinuities detection in 
coal mines 

Abstract 
The possibilities of use of electric method to detect microtectonics, rock mass empties 

and efficiency of works for mining safety have been presented. 
It was proved that resistivity parameter distribution determines enough good the anomalies 

related with above mentioned factors. 
Measurements for empties were carried in ventilation roadway in 409/3 coal seam of 

Sośnica Coal Mine. Measurements for microtectonic recognition and efficiency of works 
for safety were carried in ventilation headway at 660 m of Rozbark Coal Mine. 

Useful of electric method for such mining problems were confirmed. 
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Ocena zagrożenia sejsmicznego na podstawie zmian współczynnika b 
oraz wybranych parametrów ognisk wstrząsów w KWK Jas-Mos 

Siowa kluczowe 
WstrzQsy górotworu-prognoza sejsmiczności górniczej-naprężenia pozorne-współczynnik h 

Z relacji Gutenberga-Richtera 

Streszczenie 
Zapisy sejsmologiczne wstrząsów górniczych umożliwiają badanie nie tylko aktywności 

sejsmicznej, energii zjawisk oraz ich lokalizacji, ale również jakościową ocenę lokalnego 
stanu naprężeń górotworu i jego przygotowanie do emisji podwyższonej sejsmiczności. 
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu naprężeń pozornych i współczynnika b 
dla wstrząsów związanych z eksploatacją ściany 46/505 w KWK Jas-Mos. Wyniki analiz 
ww. parametrów wykazują ich przydatność do oceny miejsca i czasu zagrożenia sejsmicznego 
w trakcie eksploatacji ściany 46. Wyraźny wzrost wartości naprężeń pozornych obliczanych 
z zarejestrowanych wstrząsów korelował się czasowo z okresem najwyższej sejsmiczności 
badanej ściany 46, gdy przechodziła ona w rejonie krawędzi zaszłej eksploatacji. 

Wprowadzenie dodatkowych parametrów, szczególnie dotyczących charakterystyki ognisk 
wstrząsów (np. naprężeń pozornych), może się przyczynić do podniesienia efektywności 
metody sejsmologicznej do oceny stanu zagrożenia sejsmicznego. Wyniki takich badań są 
o tyle cenne, że opierają się one na rzeczywistych pomiarach in situ i jako nieliczne 
(a aktualnie może jako jedyne) potrafią dać informację o stanie górotworu z odległych 
miejsc, w których tworzą się silne wstrząsy. 

1. Wstęp 

Metoda sejsmologiczna jako jedyna dostarcza informacji o aktywności sejsmicznej i zagrożeniu 
sejsmicznym z tych obszarów górotworu, w któtych tworzą się ogniska silnych wstrząsów. 
Innymi słowy, jest to aktualnie jedyne źródło bezpośredniej informacji pomiarowej (in situ) 
o zmianach zachodzących w oddalonych od frontów eksploatacyjnych partiach górotworu. Obe-
cnie w polskim górnictwie węgla kamiennego w kopalniach zagrożonych tąpaniami funkcjonują 
sieci sejsmologiczne, rejestrujące zaistniałe wstrząsy górotworu. Jednak analiza tych zapisów 
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sprowadza się do standardowego określania energii sejsmicznej tych zjawisk i ich lokaHzacji. 
Pozwala to, zgodnie z Instrukcją stosowania metody sejsmologicznej, ocenic jedynie miejsca 
0 podwyższonej aktywności sejsmicznej. Dla wyprzedzającej prognozy określenia miejsc w gó-
rotworze, które mogą stanowić źródło emisji silnych wstrząsów górotworu, należy prowadzić 
szerszą analizę zapisów sejsmologicznych niż to wynika z Instrukcji stosowania metody. Na 
skutek eksploatacji górniczej następują bowiem zmiany w górotworze wyrażające się zmianą 
jego odkształceń i naprężeń. Zmiany te mogą być analizowane na bazie bieżącej interpretacji 
parametrów charakteryzujących źródła sejsmiczne. Jednym z takich parametrów, zwiazanych 
przynajmniej jakościowo ze stanem naprężeń w górotworze, są naprężenia pozorne. Ogólnie 
mówiąc, w partiach górotworu, w których mamy do czynienia ze źródłami wstrząsów o wyższym 
poziomie naprężeń pozornych, będzie panował wyższy wyjściowy stan naprężeń (np. miejsca 
zaburzeń tektonicznych, mocniejszych skał itp). 

Drugim, efektywnym a łatwym w interpretacji parametrem oceny przygotowania ośrodka 
do podwyższonej emisji zjawisk sejsmicznych, jest tzw. parametr b z relacji Gutenberga— 
Richtera (Mutke i in. 1993). Parametr ten obliczany w postępującym z eksploatacją oknem 
czasowym i w korelacji z aktywnością sejsmiczną, wskazuje zmiany stanu zagrożenia 
sejsmicznego w trakcie eksploatacji ściany. 

Analizy rozkładu naprężeń pozornych i współczynnika b dokonano dla wstrząsów 
zarejestrowanych w trakcie eksploatacji ściany 46 w KWK Jas-Mos. Wyniki obliczeń, 
szczegółowo zaprezentowane w artykule, wykazują że oba ww. parametry mogą służyć do 
oceny przygotowania górotworu do emisji silnych zjawisk sejmicznych. 

2. Warunki górniczo-geologiczne 

Ściana 46 eksploatowana była w okresie od maja do grudnia 1996 r. w partii Z-1, Z-2 
w pokł. 505/1 wg zaliczonym do I stopnia zagrożenia tąpaniami. Ogólna miąższość pokładu 
505/1 waha się pomiędzy 3,9—5,4 m, nachylenie pokładu w granicach od 5 do 9° 
w kierunku NE, głębokość eksploatacji 570—660 m systemem na zawał na wysokość 2,0 m 
z wtłaczaniem pyłu dymnicowego w pustki poeksploatacyjne w górnej, przystropowej 
warstwie pokładu 505/1. Węgiel pokładu 505/1 charakteryzuje się niskim współczynnikiem 
zwięzłości f = 0,6—0,7 oraz niską wytrzymałością na ściskanie Rc = 7,5 MPa. 

W stropie pokładu 505/1 zalegają generalnie łupki ilasto-piaszczyste o miąższości do 6,1 m 
1 wytrzymałości na ściskanie Rc = 48 MPa. Powyżej zalega piaskowiec o grubości 25—35 m 
i wyti-zymałości na ściskanie Rc = 45—61 MPa. Lokalnie piaskowiec ten stanowi bezpośredni 
strop pokładu 505/1. W odległości ok. 30—40 m nad pokładem 505/1 zalegają resztki i zroby 
pokł. 504/2 wyeksploatowane w latach 1993—95 trzema ścianami systemem na zawał. Nad pokł. 
504/2 zalegają warstwy łupku ilasto-piaszczystego (z wkładkami pozabilansowymi pold. 503/1-2) 
o grubości od 17,3 do 23,5 m i wytrzymałości na ściskanie Rc = 30 MPa. Powyżej występuje 
warstwa piaskowca o miąższości od 17,0 do 25,3 m i wytrzymałości na ściskanie Rc = 50 MPa. 
Następnie w odległości ok. 70—90 m od pokł. 505/1 zalegają zroby zawałowe wyeksploatowanego 
pokł. 502/1 i 501/1-2. Odległość pomiędzy pokł. 502/1 i 501/1-2 wynosi od 0,6 m do 2,9 m. Nad 
pokł. 501/1-2 zalega kolejna warstwa piaskowca o miąższości od 46,0 m do 51,0 m i wytrzymałości 
na ściskanie Rc = 60 MPa. Następnie w odległości ok, 115—140 m nad pokł. 505/1 zalegają 
zroby i resztki pokł. 417/1-2. Szkic sytuacji górniczej w rejonie badań przedstawia rysunek 1. 
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W spągu pokł. 505/1 zalegają łupki ilasto-piaszczyste o miąższościach 5,0-
i wytrzymałości na ściskanie Rc = 40 MPa, 

10,0 m 

Ściana 46 Z-l , Z-2 pokł. 505/1 w.g. prowadzona była przy następującycłi warunkach: 
— obudowa zmechanizowana GLINIK 08/22 Ozk, GLINIK 08/22 Oz i przy chodnikach 

przyścianowych obudowa FAZOS 12/28 BSN, 
— urabianie przy pomocy kombajnu typu KGS-245, zabiór 0,6 m, 
— maks. postęp 7,2 m/dobę. 
Prowadzono następującą profilaktykę tąpaniową: 
— ciągła obserwacja sejsmologiczna, 
— ciągła obserwacja sejsmoakustyczna (przy pomocy 5 geofonów: 4 w ociosach 

węglowych, jeden w stropie pokładu), 
— kontrolne wiercenia sondażowe z częstotliwością 3 razy w tygodniu. 
Ponadto wykonano profilowanie sejsmiczne na wybiegu ściany. Wykonano dwa strzelania 

wstrząsowo-odprężające w warstwach piaskowca nad pokł. 504/2 oraz prowadzono ukie-
runkowane hydroszczelinowanie w warstwie piaskowca nad pokł. 505/1. 

3. Aktywność sejsmiczna rejestrowana podczas eksploatacji ściany 46 Z-l, Z-2 / 505/1 

Podczas eksploatacji ściany 46 Z-l, Z-2 w pokł. 505/1 w.g. zarejestrowano ogółem 2733 
wstrząsy, w tym 344 wstrząsy o energii rzędu 10^ J i 21 wstrząsów o energii rzędu 10^ J. 
Najwyższą aktywność sejsmiczną rejestrowano w miesiącu sierpniu i wrześniu br., podczas 
gdy front ściany 46 znajdował się w rejonie zaszłości eksploatacyjnych i krawędzi nadbudowy 
pokł. 504/2, 502/1 i 501/1-2 oraz zaniku pokł.502/1 i 501/1-2. Rozkład energetyczny 
wstrząsów zaistniałych w trakcie eksploatacji ściany 46/505 przedstawiony jest na rysunku 2. 
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Rys. 2. Histogram wstrząsów o energii E > 1 E4 J zaistniałych na ścianie 46/505 
Fig. 2. Energy-freąuency distribution of mining tremors from face No. 46/505 
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Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się aktywności sejsmicznej w ścianie 46 Z-1, 
Z-2 pokł. 505/ł: 

Tabela i. Aktywność sejsmiczna w rejonie ścian 46 Z-1, Z-2 w pokładzie 505/1 
Table 1. Seismic activity of 46 Z-1, Z-2 longwall in 505/1 seam 

Miesiąc/En iO-̂  J 10^ J 10 -̂  J Suma Suma energii 

Maj 166 10 0 176 1.12 E6 

Czerwiec 65 9 I 75 9.29 E5 

Lipiec 206 25 3 234 1.93 E6 

Sierpień 494 165 14 673 L03 E7 

Wrzesień 848 113 3 964 7.56 E6 

Październik 269 14 0 283 i.41 E6 

Listopad 239 4 0 243 9.72 E5 

Grudzień 81 4 0 85 3.97 E5 

Suma 2 368 344 21 2 733 2.46 E7 

Cechą cłiarakterystyczną był fakt, że wszystkie zarejestrowane wstrząsy wysokoenergetyczne 
były słabo odczuwalne przez załogę zatrudnioną w ścianie 46 oraz brak było wyraźnych skutków 
wstrząsów w ścianie 46 i chodnikach przyścianowych. Na podstawie istniejących warunków 
górniczo-geologicznych oraz rejestrowanej aktywności sejsmicznej podczas eksploatacji w latach 
1993—95 ścian w pokł. 504/2 oraz na podstawie danych wysokościowych z lokalizacji ognisk 
wstrząsów uznano, że przyczyną wysokoenergetycznych wstrząsów było wyzwolenie zakumu-
lowanej energii w warstwie piaskowca nad pokł. 502/1 i 501/1-2. Odległość pionowa pomiędzy 
pokładem 501/1-2 a pokładem 505/1 wynosi ok. 75—90 m. 

Podsumowując można stwierdzić, że pokł. 505/1 nie jest skłonny do tąpań i akumulowania 
energii sprężystej. Przyczyną rejestrowanej aktywności w ścianie 46 Z-1, Z-2 pokł. 505/1 
jest budowa geologiczna, zaszłości eksploatacyjne oraz krawędzie nadbudowy pokł. 504/2, 
502/1, 501/1-2 i 417/1. Najwyższą aktywność sejsmiczna i najwyższe energie wstrząsów 
rejestrowano w miesiącu sierpniu i wrześniu, i można je utożsamiać z krawędziami 
pozostawionymi wokół strefy wymytego pokładu. 

Ogniska wstrząsów lokalizowane były w warstwie piaskowca nad pokł. 505/1 i 504/2 
oraz nad pokł. 502/1 i 501/1-2, przy czym wysokoenergetyczne wstrząsy lokalizowane były 
wyłącznie w warstwie piaskowca nad pokł. 502/1 i 501/1-2. Fakt ten potwierdzają także 
zapisy cyfrowe geofonów, które były zainstalowane w pokładzie 505/1 w chodnikach 
przyścianowych przed frontem ściany 46 Z-1, Z-2 oraz geofonu zainstalowanego w warstwach 
stropowych w przekopie zachodnim I poz. -240 ok. 140 m powyżej pokładu 505/1. 

4. Metodyka badań 

Do badania oceny stanu zagrożenia sejsmicznego ściany 46/505 w KWK Jas-Mos 
wykorzystano zmiany współczynnika b z relacji Gutenberga-Richtera (zmiany współczynnika b 
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w 30-dniowym oknie czasowym), zmiany aktywności sejsmologicznej (liczebność zjawisk 
w oknie czasowym) dla poszczególnych dni prowadzonej eksploatacji. Metodyka obliczania 
współczynnika b jest tutaj analogiczna do opisanej w pracy (Mutke i in. 1993). 

Parametr b w rejonie występowania wstrząsów związany jest między innymi z lokalnym 
przygotowaniem ośrodka do wyzwalania silnych zjawisk dynamicznych, o ile jego wartość jest 
mniejsza od średniej dla badanego obszaru (Gibowicz 1973; Scholz 1990; Mutke i in. 1993). 

Wyniki przedstawiające rozkład współczynnika b w trakcie eksploatacji ściany 46 
przedstawione są na rysunku 3. Analiza rozkładu współczynnika b wykazuje, że najniższe 
wartości współczynnik ten wykazuje w miesiącach sierpień i wrzesień 1996 r. Od połowy 
lipca 1996 r. współczynnik wykazuje tendencję malejacą przy równoczesnym wzroście 
aktywności sejsmicznej (rys. 3). W tym czasie ściana przechodziła pod krawędziami zaszłej 
eksploatacji, co było związane również z wysoką sejsmicznością, zarówno pod względem 
aktywności jak i dużej liczby wstrząsów silnych (powyżej 10^ J). Z kolei w pierwszej 
fazie eksploatacji ściany 46 (kwiecień-czerwiec 1996 r.) oraz w koiicowej fazie (październik-
grudzień 1996 r.) wartość współczynnika b przyjmuje wysokie wartości (rys. 3). W tych 
okresach aktywność sejsmiczna jak i ilość wstrząsów wysokoenergetycznych była nieduża. 
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Rys. 3. Rozkład współczynnika b i aktywności sejsmicznej dla ściany 46/505 
Fig. 3. B-vaIue distribution and seismic activity from face No. 46/505 

Drugim parametrem, który był obliczany i analizowany dla wstrząsów związanych z eksplo-
atacją ściany 46/505 były naprężenia pozorne. Naprężenie pozome APP wyrażane jest jako 
stosunek energii sejsmicznej E przez moment sejsmiczny zdarzenia M i pomnożone przez moduł 
sztywności G charakterystyczny dla miejsca tworzenia się ognisk wstrząsów. Naprężenie pozorne 
jest miarą naprężeń górotworu w rejonie wyzwalanych ognisk zjawisk sejsmicznych; 

APP = r\a = G 
M A£V 

gdzie: ri jest współczynnikiem wydajności sejsmicznej, a naprężeniem efektywnym równym 
połowie sumy naprężenia początkowego przed wstrząsem i końcowego po wstrząsie (Wyss 
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i Brune 1968, 1971). Określenie momentu sejsmicznego M wiąże się z odpowiednią analizą 
cyfrowych sejsmogramów w domenie częstotliwości i wyznaczeniu na tej podstawie tzw. 
niskoczęstotliwościowego poziomu spektralnego, Q.q. Przykład takiej analizy z jednego 
z zarejestrowanych wstrząsów przedstawia rysunek 4. 

Chociaż fale sejsmiczne nie dają bezpośredniej informacji o wartości bezwzględnej 
naprężeń w górotworze, to wielu badaczy dowodzi, że są one jakościowym wskaźnikiem 
okalnego poziomu naprężeń w rejonie zaistniałych wstrząsów (Gibowicz i in. 1990). 

Najprościej rzecz ujmując, ogniska zjawisk sejsmicznych związane ze słabymi skałami 
i mniejszymi naprężeniami w górotworze powinny być związane z dużym momentem 
sejsmicznym i wyemitowaniem relatywnie mniejszych energii sejsmicznych, czyli z niższym 
poziomem naprężeń pozornych. Z kolei ogniska wstrząsów bardziej dynamicznych związanych 
z mocnymi fragmentami skał lub wyższymi naprężeniami wyjściowymi (np. w rejonie 
zaburzeń tektonicznych, krawędzi itp.) powinny się charakteryzować wyższym poziomem 
naprężeń pozornych. 

Badanie zmian wartości parametru APP po każdym wstrząsie na bazie cyfrowych 
zapisów kopalnianej sieci sejsmologicznej KWK Jas-Mos było przedmiotem przeprowadzo-
nych obliczeń. Przeanalizowano wszystkie zapisy wstrząsów o energii powyżej 10^ J. 
Wyniki obliczeń i zmiany rozkładu naprężeń pozornych APP w czasie eksploatacji ściany 
46 przedstawio na rysunku 5. Z analizy tego rysunku ewidentnie widać wzrost poziomu 
APP w miesiącu sierpniu 1996 r., czyli w tym czasie, gdy aktywność sejsmiczna i energie 
zaistniałych wstrząsów były dla ściany 46 najwyższe. 

Badanie rozkładu naprężeń pozornych może więc być dobrym wskaźnikiem jakościowej 
oceny lokalnego stanu naprężeń w górotworze, uzyskanego na bazie pomiarowej. Prowadzenie 
w sposób systematyczny tego rodzaju badań jest przydatne do identyfikacji miejsca i czasu 
występowania wstrząsów wysokoenergetycznych, z korzyścią dla zastosowania odpowiedniej 
profilaktyki górniczej. 

5. Podsumowanie 

Zapisy sejsmologiczne wstrząsów górniczych umożliwiają badanie nie tylko aktywności 
sejsmicznej, energii zjawisk oraz ich lokalizacji, ale również jakościową ocenę lokalnego 
stanu naprężeń górotworu i jego przygotowanie do emisji podwyższonej sejsmiczności. 
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu naprężeń pozornych i współczynnika b 
dla wstrząsów związanych z eksploatacją ściany 46/505 w KWK Jas-Mos. Wyniki analiz 
ww. parametrów wykazują ich przydatność do oceny miejsca i czasu zagrożenia sejsmicznego 
w trakcie eksploatacji ściany 46. 

Wprowadzenie dodatkowych parametrów, szczególnie dotyczących charakterystyki ognisk 
wstrząsów (np. naprężeń pozornych), może się przyczynić do podniesienia efektywności 
metody sejsmologicznej do oceny stanu zagrożenia sejsmicznego. Wyniki takich badań są 
o tyle cenne, że opierają się one na rzeczywistych pomiarach in situ i jako nieliczne 
(a aktualnie może Jako jedyne) potrafią dać informację o stanie górotworu z odległych 
miejsc, w których tworzą się silne wstrząsy. 
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Rys. 5. Rozkład naprężeń pozornych od wstrząsów dla ściany 46/505 
Fig. 5. Apparent stress distribution calculated from tremors originated at face No. 46/505 
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Seismic hazard evaluation on a basis of b-vałue changes and chosen 
tremor source parameters in Jas-Mos Coal Mine 

Abstract 
From the mine tremor rocordings it is possible to study not only the seismic activity 

and its location and energy but also the qualitative assessment of the local stress state of 
the rock mass and its readiness to emit higher seismicity. In the article the resuhs of 
investigations into apparent stress and b-value distributions for the tremors associated with 
mining operations at longwall face No. 46/505 of the Jas-Mos Coal Mine are presented. 
The results of the analysis of the estimation of seismic hazard origin time and location 
during the drivage of longwall No. 46. 

Implementing additional parameters, especially those concerning tremor source charac-
teristics (e.g. apparent stress), we may contributeto the increase in effectivenes of the 
seismic method as far as the assessment of the state of seismic hazard is concerned. The 
results of this study are therefore valuable that they are based on the real in situ measurements 
and as such are the only (at present maybe the uniąue) to provide information about the 
ground condition from distant highly active seismogenic regions. 
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Pomiar energii zdarzeń sejsmoakustycznych za pomocą aparatur 
PRS-4a lub ARES 

Słowa kluczowe 
Geofizyka górnicza-sejsmoakustyka-aparatura 

Streszczenie 
Przeprowadzono eksperyment pomiarowy zmierzający do ustalenia przybliżonej zależności 

między energią (definiowaną jako całka z kwadratu chwilowych wartości) przebiegu na-
pięciowego, podawanego — z toru transmisyjnego TSA — na wejście wyspecjalizowanego 
komputera PRS-4a lub ARES, a liczbową wartością energii określonej przez ten komputer. 
Wpływ samego toru TSA, jako znany, nie jest rozważany. 

1. Wstęp 

Wykonano serię pomiarów zmierzającycłi do ustalenia zależności między energią impulsu 
sejsmoakustycznego — definiowaną jako całka, obliczona za czas trwania impulsu z kwadratu 
chwilowych wartości przebiegu napięciowego podawanego zwykle z toru transmisyjnego 
TSA, na wejście wyspecjalizowanego komputera PRS-4a lub ARES 

E = U^ (t) dt 
tp ( 1 ) 

a liczbową wartością energii określonej przez ten komputer. Instrukcja aparatury stwierdza, 
iż jest to suma kwadratów próbek, nie podaje jednak współczynnika proporcjonalności, 
który zależy od częstotliwości próbkowania, od konwertera A/C i od innych detali. Zajmujemy 
się tu wyłącznie urządzeniami PRS-4a i ARES zakładając, że wpływ toru transmisyjnego 
TSA (określony w procesie tzw. kalibracji toru i opisany we właściwej instrukcji metody 
sejsmoakustycznej (Kornowski i in. 1995) jest czytelnikowi znany. 

2. Przebieg pomiarów 

Na wejście jednostki PRS-4a (a w następnym eksperymencie na wejście ARES), dokładnie 
w miejsce, gdzie normalnie podłączone jest wyjście z odbiornika toru transmisyjnego TSA, 
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podawano z generatora sygnałów ściśle kontrolowane sygnały napięciowe w postaci paczek 
sinusoidalnych, dla których kontrolowane były (i stałe w każdym pomiarze) wartości 
amplitudy (U), częstotliwości (f) i czasu trwania (T = 0,ls). Energia takich sygnałów, 
zdefiniowana jako całka z kwadratu chwilowych wartości za czas trwania sygnału, jest 
łatwo i dokładnie wyznaczalna. 

E(U) = 
rO,l 2 

[UV2 sin(27i f - t ) ] dt = U^ 
o 

/ 

0,1-
V 

sin 0,471 • f 
o a n • f J (2) 

Dla wystarczająco dużych częstotliwości f przyjmować można 

E(U) = 0,1 • U (3) 

(np. dla f łOO Hz mianownik ułamka z prawej strony równania równy jest w przybliżeniu 
63, a bezwzględna wartość licznika zawsze jest mniejsza od 1). Zatem dla znanych wartości 
U, z równania (3) wyznaczyć można energię E. 

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki pomiarów w postaci zależności między napięciem 
U paczki sinusoidalnej o ustalonych parametrach f i T podawanej na wejście PRS-4a 
a zarejestrowaną przez PRS-4a wartością energii. Zbiór wyników aproksymowano funkcją 
kwadratową 

E^^^(U) = 250 • U^ (4) 

która dla wartości 0,3 < U < 3,5 (wolta, V) dobrze wyniki te przybliża, 

3 9 0 0 -

2 9 0 0 -

1 9 0 0 -

9 0 0 -

- 1 0 0 -

o 1 
- U [ V ] 

Rys. 1. Zależność rejestrowanej energii przez aparaturę PRS-4a od napięcia sygn^u wejściowego 
(w postaci paczki sinusoidalnej o f = 500 Hz i T = 0,ls) 

Fig.l. Relationship between the energy calculated by ihe PRS-4a apparatus and the voltage of the input 
signa! (sinusoidal packages of frequency 500 Hz and duration O.ls were used) 
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Niemal identyczny eksperyment pomiarowy wykonano dla aparatury ARES. Wyniki 
pokazuje rysunek 2, z którego widać że dla napięć wejściowych 0,15 < U < 4 (wolta, V) 
zależność wyznaczonej przez ARES energii od napięcia, E(U) aproksymować można funkcją 
kwadratową. 

gARES^Uj = 6 • 10^ • U^ (5) 

(X 10000) 
9 6 

76 -

56 -

36 -

16 -

- 4 - U 
1 

Rys. 2. Zależność rejestrowanej energii przez aparaturę ARES od napięcia sygn^u wejściowego 
(sygnał w postaci paczki sinusoidalnej o f = 500 Hz i T = OJs) 

Fig. 2. Relationship between the energy calculated by the ARES apparatus and the voltage of the input 
signal (sinusoidal packages of frequency 500Hz and duration O.ls were used) 

« 

Równocześnie stwierdzono, że sygnały sinusoidalne o stałej wartości amplitudy nie 
przekraczającej 0,3 V (PRS-4a) — i wartości 0,15 V w przypadku aparatury ARES — 
nie są rejestrowane, a sygnały o amplitudzie ponad 4 V są „obcinane" (do wartości 4 V), 
zatem silnie zniekształcone. Powoduje to konieczność bardzo ostrożnego posługiwania się 
pojęciem dynamiki, gdyż dynamika ta zależy od stanu pracy aparatury (a ten zależy od 
obecności sygnału). 

Pojęcie dynamiki — rozumianej jako logarytmiczny zakres poprawnie przenoszonych 
amplitud 

D = 20 • Log UMAX 

U m i n (6) 

znajduje zastosowanie tylko od momentu „detekcji sygnału", czyli od chwili przekroczenia 
przez chwilową wartość sygnału wartości progowej ok. 300 mV (PRS-4a), do momentu 
uznanego — przez realizowany sprzętowo algorytm — za zakończenie sygnału. Ten odcinek 
czasu, oznaczony dalej Td_z (czas od detekcji do zaniku sygnału), dość dobrze odpowiada 
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rzeczywistemu czasowi trwania sygnału dla przypadku sygnałów o stałej lub niemal stałej 
wartości chwilowej (w tym dla prostowanych i następnie dolnoprzepustowo-filtrowanych 
sygnałów sinusoidalnych), a także dla szybko zanikających sygnałów minimalnofazowych 
(ang.: minimum delay), które maksymalną swą wartość osiagają w momencie początkowym. 
Dla innych sygnałów, w szczególności złożonych z różnych faz (P, S itp.), czas Tj^;^ nie 
ma fizycznej interpretacji. 

Dla — związanych z szumami i słabymi lub przychodzącymi z daleka (względem 
rozmiarów sieci) impulsami — przebiegów których maksimum na wyjściu TSA (i wejściu 
PRS-4a) nie przekracza 300 mV — tzn. U < 0,3 V, pojęcie dynamiki nie znajduje 
zastosowania, gdyż próg detekcji (==0,3 V dla PRS, =0,15 V dla ARES ) aparatury wyklucza 
jakąkolwiek transmisję. 

Można więc stwierdzić, że w czasie trwania sygnału, (T^-z). dynamika toru TSA wraz 
z wyspecjalizowanym komputerem PRS-4a lub ARES równa jest w przybliżeniu dynamice 
toru TSA; w pozostałym czasie aparatura nie transmituje sygnałów i pojęcie dynamiki nie 
stosuje się. 

Na podstawie równań (3) i (4) można przyjąć, że w „liniowym" zakresie dynamiki 
aparatury PRS-4a, między energią rejestrowaną przez PRS-4a a energią impulsu wyznaczoną 
zgodnie z równaniem (1), obowiązuje zależność 

E^^^ ^ 2,5 • 10^ • E (7) 

natomiast dla aparatury ARES z równań (3) i (5) obowiązuje zależność 

gARES ^ 6 • 10'̂  • E (8) 

gdzie 
E — jak poprzednio, jest energią przebiegu napięciowego. 

Dla uniknięcia nieporozumień powtórzyć należy, iż pomiary i obliczenia wyko-
nano dla paczek sinosoidalnych o częstotliwości f = 500 Hz i o czasie trwania 
T - 100 ms. Dla takich sygnałów T(j_z - T i uzyskane wyniki można uważać 
za dokładne. Dla innych sygnałów wyniki te stają się aproksymacją, której błąd 
zależy od kształtu sygnału (dla sygnałów „maksimum delay" błąd względny może 
nie mieć górnej granicy). 

Przyjmijmy teraz, że energię sejsmiczną E impulsu sejsmoakustycznego rozchodzącego 
się w pokładzie bez tłumienia, leżącym między warstwami odbijającymi, aproksymować 
można równaniem (Kornowski 1992) 

= 271 • r • h • p • V - k • E* (9) 

gdzie: 
r — odległość czujnika od ogniska w m, 
h — grubość pokładu w rejonie czujnika w m. 

•3 
p — gęstość węgla w kg/m', 
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V — prędkość fali sejsmicznej w m/s, 
k — współczynnik wynikający z łącznego wzmocnienia toru transmisji TSA i apara-

tury PRS-4a lub ARES, 
E* — odczyt energii z aparatury ARES lub PRS-4a. 

Przyjmując przybliżone wartości p == 1300 kg/m, v = 1800 m/s otrzymuje się wzór na 
energię sejsmiczną dla aparatury PRS-4a 

E = 5900 • r • h • (10) 

i dla aparatury ARES 

E = 24,5 • r • h - (11) 

gdzie: 
E* — odczyt energii z aparatury (PRS-4a lub ARES), 

TSA k ' — łączne wzmocnienie toru TSA. 

3. Podsumowanie 

Równania (10) i (11) sugerowane są tu jako najwłaściwsze do obliczania energii zdarzeń 
sejsmoakustycznycłi w pokładzie węgla, przy użyciu aparatur PRS-4a lub ARES, odpowiednio, 
i korzystając z toru TSA. Jak widzimy obliczenie (przybliżone) energii — pojedynczych 
lub zgrupowanych w przedziałach czasu — zdarzeń wymaga, poza odczytem z aparatury 
(PRS-4a lub ARES), co najmniej przybliżonej znajomości odległości czujnika od źródeł 
(rejonu), przybliżonej grubości pokładu (która pozostaje stała lub niemal stała w dłuższych 
odcinkach czasu) i dokładnej — gdyż w grę wchodzi druga potęga — znajomości 

TSA wzmocnienia (k ) toru TSA. 

Autorzy dziękują mgr H. Sokołowskiemu za pozwolenie wykorzystania uzyskanych przez 
Niego wyników pomiarowych. 

Przekazano 9 grudnia 1996 r. 

Literatura 

Kornowski J., Cianciara B., Sadlok R., Swiatłoch K., Trombik M., Zuberek W., 1995: Metoda sejsmoakustycz-
iia oceny stanu za}^mżenia tąpaniami W: Zasady i zakres stosowania kompleksowej metody oceny stanu 
za}^mżenia tąpaniami w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Instrukcja nr 1, GIG, Katowice. 

Kornowski J., 1992: Kalibracja aparatury i rejestracja sygnałów sejsmoakustycznych. Materiały III Szkoły Geofizyki 
Górniczej: Emisja sejsmoakustyczna w skałach, Wadowice 1992, marzec 10—13, Śląskie Wyd. Techniczne, 
Katowice. 

Sekcja III 589 



Underground Exploitation School '97 

Measuring of acoustic emission pulse energy using the PRS-4a or 
ARES apparatus 

Abstract 
Series of experiments have been conducted to quantify the dependence between the 

energy (defined as the integrated squared voltage) of the signal at the input of the specialized 
Computer (PRS-4a or ARES) and the numerica! vałue of the energy as całcuiated by this 
Computer. Results of these experiments are described assuming known influence of the 
transmission line (TSA). 
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Systematyka identyfikacji zagrożenia wypadkowego w zakładzie 
górniczym 

Słowa kluczowe 
Standard bezpieczeństwa-deficyt bezpieczeństwa-zdarzenie pożądane-zdarzenie niepotą-

dane-warunek półdeterministyczny następstwa zdarzeń-warunki progresywne-warunki regre-
sywne-skojarzona niepożądana zmiana parametrów środowiska pracy 

Decyzje podejmowane w zakresie bezpieczeństwa pracy powinna poprzedzić rzetelna 
ocena podejmowanego ryzyka wydobycia, oparta na miarodajnej identyfikacji wystę-
pującego zagrożenia wypadkowego [10]. Identyfikacja zagrożenia wypadkowego, zdaniem 
autora, może być oparta na analizie szczegółowego modelu względnego zagrożenia 
wypadkowego. 

Ze względu na złożoność zjawisk zachodzących w górotworze, jak i w procesie 
pracy w górnictwie węgla kamiennego, w celu oceny występującego ryzyka związanego 
z wydobyciem przyjęto uproszczony model następstwa zdarzeń poprzedzającego wy-
padek. 

W prowadzonej analizie nie odróżnia się procesów ciągłych od dyskretnych ani nie 
wnika w istotę zachodzących procesów, tylko rozpatruje się stany warunkujące konieczne 
następstwo zdarzeń. Procesy, w których zdarzenia rozpatruje się ze względu na ich 
uporządkowanie stanowią najogólniejszą formę procesów. Takim procesom łatwo jest 
przyporządkować obraz geometryczny zwany grafem. 

1. Wstęp 

Nie jest rzeczą możliwą uwzględnienie wszystkich cech rozpatrywanego środowiska 
pracy. Nie jesteśmy więc w stanie deterministycznie określić warunku wystarczającego 
możliwego następstwa zdarzeń. Zajście zaś niepożądanego skutku ostatecznego może być 
rozpatrywane jedynie probabilistycznie. Na obecnym etapie wiedzy jest jednak możliwe 
podejście półdeterministyczne [3j. Rozpoznanie w przeszłości niektórych spośród warunków 
ubocznych, stwarzających warunki regresywne dla niepożądanego następstwa zdarzeń, umo-
żliwia ustanowienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i nadanie im rangi obowią-
zującego przepisu bezpieczeństwa. Negacja wymienionych standardów bezpieczeństwa oz-
nacza występowanie stanu zagrożenia względnego [7]. 
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W analizie prowadzonej w następnym punkcie przedstawiono łańcuch warunków konie-
cznych poprzedzających szkodliwos'ć. Zastosowano podstawowe funktory logiczne: A — 
koniunkcji, v — alternatywy, => — implikacji , = — równoważności i ~ — negacji [8 

Każdy wypadek WY lub/i szkodę materialną SM, implikuje (koniecznie poprzedza) cały 
łańcuch warunków koniecznych Fl^ od Z^ do A^. Zgodnie z prawami logicznymi otrzymuje się: 

W Y V S M Oj. H Zk ^ Yk . . . => Ak ^ Zv A Yu a . . . A A ( 1 ) 

Zajście wypadku wymaga uprzedniego pojawienia się wszystkich składników istotnych 
koniecznego łańcucha zdarzeń. 

Zaprzeczenie koniecznego łańcucha zdarzeń, wynikające z zaprzeczenia któregokolwiek 
jego składnika istotnego, implikuje zaprzeczenie rozpatrywanych, niepożądanych skutków. 

(WY V SM => Ok) => (Hk => WY A SM) (2) 

Logiczne zaprzeczenie koniecznego łańcucha zdarzeń nie oznacza jeszcze jego rze-
czywistego zaprzeczenia, jak i skutków ostatecznych. Rzeczywiste zaprzeczenie okre-
ślonych składników istotnych rozpatrywanego koniecznego łańcucha zdarzeń może wy-
nikać jedynie z wprowadzenia do środowiska pracy dodatkowo warunków ubocznych, 
stwarzających warunki regresywne dla niepożądanego następstwa zdarzeń (standardów 
bezpieczeństwa). 

Wymaga to jednak przyjęcia dodatkowych założeń dotyczących nakazanych standardów 
bezpieczeństwa, deficytów bezpieczeństwa oraz wprowadzenia pojęć: zdarzenia pożądanego 
i niepożądanego [2]: 

— standardy bezpieczeństwa PB są to warunki uboczne następstwa zdarzeń, stwa-
rzające warunki regresywne dla niepożądanego następstwa zdarzeń (na aktualnym etapie 
wiedzy o zagrożeniu bezwzględnym), sankcjonowane obowiązującymi przepisami bez-
pieczeństwa; 

— deficyt bezpieczeństwa (PB) jest to zaprzeczenie standardu bezpieczeństwa, co stwarza 
w środowisku pracy warunki progresywne dla niepożądanego następstwa zdarzeń (na 
aktualnym poziomie wiedzy o zagrożeniu bezwzględnym); 

— zdarzenie pożądane oznacza zachodzenie określonego składnika istotnego koniecznego 
następstwa zdarzeń przy utrzymywanych standardach bezpieczeństwa; 

— zdarzenie niepożądane oznacza zachodzenie określonego składnika istotnego konie-
cznego następstwa zdarzeń przy występujących deficytach bezpieczeństwa. 

Możliwe jest utworzenie półdeterministycznego łańcucha zdarzeń niepożądanych poprze-
dzających rozpatrywany wypadek WY (na obecnym etapie poznania), gdyż z prawdziwości 
koniecznego łańcucha zdarzeń Fik wynika prawdziwość półdeterministycznego łańcucha 
zdarzeń niepożądanych n. 

WY V SM => Hu => n s Dk V PB^^j V ? b U (3) 

Dla uproszczenia zapisu przyjęto, np. PB ĵ̂ j = PB"̂  v PBj v ... v PBĵ  
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gdzie: 
V PBf:i — ogólna postać występujących zdarzeń niepożądanych w zakresie para-

metrów środowiska pracy, gdzie i oznacza liczbę przyjętych standardów bezpieczeństwa, 
rik V — ogólna postać występujących zdarzeń niepożądanych w zakresie działania 

załogi, gdzie j liczba przyjętych standardów bezpieczeństwa. 

Wzór (3) przedstawia ogólny model zagrożenia względnego, tj. możliwych stanów 
występujących w rozpatrywanym środowisku od stanu maksymalnie niekorzystnego dla 
niepożądanego następstwa zdarzeń, gdy w warunkach rozpatrywanego środowiska wszy-
stkie, poznane i sankcjonowane obowiązującymi przepisami BHP, standardy bezpie-
czeństwa nie są utrzymywane, do stanu najbardziej korzystnego, gdy deficyty bezpie-
czeństwa nie występują. 

Model szczegółowy zagrożenia opracowany dla określonego, niepożądanego następstwa 
zdarzeń (np. wybuchu pyłu węglowego, tąpnięcia, pożaru itd.), poprzedzającego wypadki 
może stanowić podstawę do: 

— identyfikacji zagrożenia wypadkowego występującego w rozpatrywanym zakładzie 
górniczym, 

— opracowania planu poprawy warunków bezpieczeństwa w rozpatrywanym zakładzie 
górniczym. 

Określenie szczegółowego modelu zagrożenia w celu identyfikacji występującego zagro-
żenia wymaga, w pierwszym rzędzie, określenia wszystkich składników istotnych koniecznego 
następstwa zdarzeń poprzedzającego w ZG rozpatrywane skutki ostateczne. 

Praprzyczynami analizowanego koniecznego następstwa zdarzeń w ZG są: 
— ruch zakładu górnicznego (który w dalszym ciągu prowadzonych rozważań zostanie 

przedstawiony jako zdarzenie quasi-statyczne dq), 
— prowadzenie ruchu zakładu górniczego, przez jego kierownictwo przedstawione 

również jako zdarzenie quasi-statyczne aq). 
Zdarzenia quasi-statyczne przedstawiają procesy zachodzące w środowisku pracy [6 . 
Ruch ZG i prowadzenie ruchu przez Jego kierownictwo są warunkiem koniecznym 

przebiegających następnie robót górniczych i prowadzenia robót górniczych przez dozór 
i załogę. Wymienione zdarzenia z kolei warunkują: określone parametry środowiska pracy, 
zmiany tych parametrów, zachodzące procesy, czynności i wpływ czynnika ludzkiego na 
następstwo zdarzeń. Wpływem czynnika ludzkiego określa się stany po stronie załogi będące 
skutkiem działania, przykładowo przebywanie członków załogi w określonym miejscu, 
w określonej pozycji podczas pracy lub posiadanie benzynowej lampy wskaźnikowej albo 
jej brak, stosowanie nakazanej technologii w określonych warunkach itd. 

Nie kontrolowane (znajdujące się poza wszelką kontrolą pomiarową, wzrokową, 
dozoru itd.) następstwo zdarzeń, zachodzących w środowisku pracy, tak po stronie 
parametrów środowiska pracy, jak i czynnika ludzkiego, może doprowadzić do inicjacji 
zagrożenia pełnego, tj. niepożądanego procesu bezpośrednio poprzedzającego wypadek 
przy pracy [1]. 

Część wypadków związana jest z poważnymi stratami materialnymi poniesionymi przez 
zakład górniczy. W związku z tym zagrożenie wypadkowe będzie analizowane wspólnie 
z zagrożeniem szkodami materialnymi. 
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2, Konieczny łańcuch zdarzeń poprzedzający wypadek lub/i szkodę materialną 

Wypadek przy pracy WY lub/i szkodę materialną SM implikuje uraz UR, a ten z kolei 
implikuje cały łańcuch warunków koniecznych następstwa zdarzeń (Z^, A^): 

WY V SM => UR => Uv = i Zv = ZW 

^ Yi. = 
f \ 

\ 
AZ A ys V 

j 

/ 

A Z ^ V ^ AZ^ ^ jq 
\ / 

A 
\ 

AZ^ V AZ"̂  V AZ^ M = mk A RZ n 

=> Jk V Ik = jq V jk V jik 
/ 

=> H = hq A hs) => Gj, = (gq v gk) a gqz v gk̂ - f ^ F^ = fq v fk 

RZ^; V RZ(I^Y 
V ŷ-J 

V A Z ^ V A Z ^ V A Z ^ 

\ 

(4) 

= eq A eq2 a eq^j[ D^ = dq a dq(̂  
V y 

cq Bk s jbqf A^ = aq aq A dq 

Składniki istotne łańcucha warunków koniecznych 11^ są następujące: 
ZW — zdarzenie wypadkowe oznacza niebezpieczne dla zdrowia lub życia zetknięcie 

załogi z obiektami środowiska pracy (niebezpieczne zetknięcie wywołane przyczyną zew-
nętrzną), zachodzące podczas jednej zmiany (prawie że wypadek), będące przyczyną urazu 
UR, przykładowo znalezienie się w zawale lub w zasięgu skutków wybuchu pyłowego; 

AZ aktywizacja zagrożenia wypadkowego ze strony parametrów środowiska pracy 
oznacza niebezpieczne dla zdrowia lub życia, zmiany parametrów środowiska pracy, będące 
przyczyną zdarzenia wypadkowego ZW, przykładowo rozprzestrzenianie się produktów 
roboty strzałowej; 

ys — przebywanie załogi w zasięgu AZ*', warunkujące ZW, przykładowo podczas 
wybuchu gazów pożarowych; 

AZ — aktywizacja zagrożenia wypadkowego ze strony czynnika ludzkiego bezpośrednia 
oznacza czynność, będąca przyczyną ZW, która bezpośrednio powoduje niebezpieczne 
zetknięcie się załogi się z obiektami środowiska pracy; 

{AZ^ => jq} — aktywizacja zagrożenia wypadkowego ze strony czynnika ludzkiego pośrednia, 
gdy po nie kontrolowanej czynności aktywizacja zagrożenia wypadkowego przez czynnik ludzki 
jest przedzielona nie kontrolowanymi zmianami pai-ametrów środowiska pracy; 

RZc — rzeczywisty próg zagrożenia wypadkowego ze strony obiektów oznacza parametry 
środowiska pracy, niebezpieczne dla załogi, w razie zetknięcia, co warunkuje ZW, przy-
kładowo goły przewód dołowej trakcji elektrycznej znajdujący się pod stałym napięciem 
250 V, lub ostre, twarde, śliskie obiekty środowiska pracy; 

RZdwy — rzeczywisty próg zagrożenia wypadkowego ze strony czynnika szkodliwego 
oznacza parametry środowiska pracy umożliwiające pochłonięcie przez załogę dawki czynnika 
szkodliwego, niebezpiecznej dla zdrowia lub życia, podczas ekspozycji trwającej nie dłużej 
niż czas Jednej zmiany, warunkującej ZW, przykładowo stężenie tlenku węgla CO w powietrzu 
równe 1%; 

AZ^ — niepożądana zmiana parametrów litosfery, oznacza zmianę parametrów litosfery 
warunkującą AZP, 
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AZ^ ^ AZ^p V AZ^p V AZl^y v AZ^^j (5) 

gdzie: 
AZjjj — tąpnięcie, 
AZop — grawitacyjny opad skał, 
AZ|;̂ y — wyrzut gazów i skał, 
AZ^d — wdarcie wody lub kurzawki; 

T AZ — niepożadana zmiana parametrów technosfery, oznacza zmianę parametrów p 
technosfery warunkującą AZ , 

AZ"^ = A Z I V AZj, V AZ^e (6) 

gdzie: 
T 

AZat — awaria techniczna, 
AZsr — wybuch środków strzałowych, 

T AZwe — wyładowanie iskrowe lub łukowe; 

AZ"^ — niepożądana zmiana parametrów atmosfery, oznacza zmianę parametrów atmosfery 
warunkującą AZ* ,̂ 

AZ^ = AZ^g V AZ^p V AZ^g v (7) 

gdzie: 
AZ^g — wybuch gazu, 
AZwp — wybuch pyłu węglowego, 
A Z ^ — pożar egzogeniczny, 
AZ^n — pożar endogeniczny; 

mk — czynnik inicjujący niepożądane zmiany parametrów środowiska pracy typu 
AZ^ V AZ^ V AZ^, będący ich przyczyną, przykładowo pojawiający się płomień o tem-
peraturze 600°C, inicjujący wybuch pyłu węglowego; 

RZn — rzeczywisty próg niepożądanych zmian parametrów środowiska pracy, czyli 
określony stan jego obiektów, który pod wpływem czynnika inicjującego warunkuje nie-

w t I 1 A 

pożądane zmiany parametrów środowiska pracy typu AZ v AZ v AZ , przykładowo 
obłok pierwotny wybuchowego pyłu węglowego, warunkujący wybuch lub stan równowagi 
pomiędzy naprężeniami a wytrzymałością obiektu, warunkujący awarię techniczną; 

AZ' — inna, przypadkowa, niepożądana zmiana parametrów środowiska pracy, oznacza 
niepożądaną zmianę innych niż wymieniono dotychczas parametrów środowiska pracy p 
warunkującą AZ , 

A Z ' ^ AZjnr V AZie V AZ^^ V AZis (8) 
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gdzie; 
AZfni- — ruch, uruchomienie lub nieraz zatrzymanie maszyny lub urządzenia, 
AZjie — pojawienie się napięcia elektrycznego, na elemencie, który w warunkach 

normalnych powinien być bez napięcia, 
AZsvv — pojawienie się strumienia wentylacyjnego o parametrach niepożądanych w wa-

runkach normalnych, np. podczas pracy napędu z silnikiem dieslowskim lub warunkach 
awaryjnych, wskutek trwającego pożaru endogenicznego, 

AZus — utrata równowagi stabilnej, np. stojaka hydraulicznego, która występuje nieraz 
jako skutek pośredni złożonego następstwa różnych niepożądanych zdarzeń; 

7 
AZ — złożona niepożądana zmiana parametrów środowiska pracy oznacza współwystę-

powanie co najmniej dwóch zdarzeń niepożądanych, spośród wymienionych dotychczas, 
zwłaszcza wpływających na inicjację następujących po sobie niepożądanych zmian parametrów 
środowiska pracy; c 

AZ — skojarzona, niepożądana zmiana parametrów środowiska pracy oznacza zdarzenie 
złożone, zwłaszcza niepożądanych zmian parametrów litosfery i atmosfery, które współwy-
stępując wzajemnie wpływają na intensywność swojego występowania. Niektóre z najbardziej 
prawdopodobnych skojarzeń niepożądanych zmian parametrów środowiska pracy stwarzają, 
znaczne zagrożenie wypadkowe [5]; 

jq — nie kontrolowane procesy zachodzące w środowisku pracy, przykładowo nie 
kontrolowane prace spawalnicze łub nie kontrolowana praca silnika elektrycznego, stanowiące 
przyczyjię 

jk •— nie kontrolowane zmiany parametrów środowiska pracy, przykładowo nie kontro-
lowane zwiększenie się nacisku mechanicznego, będące przyczyną mk; 

ik — nie kontrolowana czynność, np. upadek będący przyczyną aktywizacji zagrożenia AZ ; 

* « • 

hq — czynności załogi, przykładowo potknięcie się, będące przyczyną upadku ik; 
hs — stan przestrzeni roboczej, przykładowo zmuszający do pracy w pozycji pochylonej, 

warunkujący przebywanie załogi ys; 
gq — procesy zachodzące w środowisku pracy, przykładowo proces odspojenia górotworu 

poprzedzający nie kontrolowane odspojenie jq; 
gk — zmiany parametrów środowiska pracy będące przyczyną jk, przykładowo wzrostu 

obciążenia obiektu; 
— wpływ załogi na zachodzące procesy warunkujący jq, przykładowo dotyczący 

przeprowadzania systematycznych pomiarów stopnia odspojenia górotworu; 
gkz — wpływ załogi na zmianę parametrów środowiska pracy, przykładowo w zakresie 

kontroli pomiarowej obciążenia obiektu, warunkujący jk; 
fq — procesy zachodzące w środowisku pracy, będące przyczyną procesów gq, przy-

kładowo, proces odprężenia górotworu, warunkujący gq; 
fk — zmiany parametrów środowiska pracy, zazwyczaj inne niż gk, będące ich przyczyną, 

przykładowo zwiększenie obrotów maszyny, warunkujące gk; 
eq — roboty górnicze będące przyczyną zmian parametrów środowiska pracy lub/i 

procesów fk v fq, przykładowo pędzenie zmechanizowanego przodka chodnikowego; 
eqz — wpływ załogi na roboty górnicze warunkujący fk v fq, przykładowo dotyczący 

stosowania profilaktyki technicznej zorientowanej na rozpatrywany proces; 
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eq(j — wpływ dozoru na roboty górnicze warunkujący fk v fq, przykładowo dotyczący 
systematycznej kontroli nadzorowanych robót górniczycłi; 

dq — rucłi zakładu górniczego, będący przyczyną robót górniczych eq; 
dqk — wpływ kierownictwa na ruch zakładu górniczego warunkujący eq, przykładowo 

dotyczący wdrożenia właściwej technologii; 
cq — działanie załogi w zakresie prowadzenia robót górniczych będące przyczyną, 

przykładowo czynności załogi hq; 
bq — działanie dozoru w zakresie prowadzenia robót górniczych będące przyczyną, 

przykładowo działania załogi cq; 
aq — działanie kierownictwa w zakresie prowadzenia ruchu zakładu górniczego będące 

przyczyną, przykładowo działania dozoru bq. 
W wyniku przeprowadzonej analizy retrospektywnej następstwa zdarzeń, które poprzedza 

wypadek lub/i szkodę materialną wyznaczono łańcuch Fik kolejnych warunków koniecznych 
następstwa zdarzeń. 

Aby stwierdzić, czy określone zdarzenie jest składnikiem istotnym łańcucha warunków 
koniecznych należy rozważyć, czy bez tego zdarzenia byłoby możliwe rozpatrywane 
niepożądane następstwo zdarzeń. 

Ze względu na złożoność zjawisk zachodzących w górotworze, jak i w procesie pracy 
w górnictwie węgla kamiennego, w celu oceny występującego ryzyka związanego z wy-
dobyciem przyjęto uproszczony model następstwa zdarzeń, poprzedzającego wypadek. 

W prowadzonej analizie nie odróżnia się procesów ciągłych od dyskretnych ani nie 
wnika w istotę zachodzących procesów, 
tylko rozpatruje się stany warunkujące 
konieczne następstwo zdarzeń. Procesy, 
w których zdarzenia rozpatruje się ze 
względu na ich uporządkowanie stano-
wią najogólniejszą formę procesów. Ta-
kim procesom łatwo jest przyporząd-
kować obraz geometryczny zwany gra-
fem [4], dla którego przyjęto następu-
jącą definicję: 

Graf jest to topologiczne odwzoro-
wanie występującego następstwa zda-
rzeń, określające jednoznacznie relacje 
zachodzące pomiędzy zdarzeniami nim 
nastąpi wypadek, w którym węzły re-
prezentują warunki konieczne tego na-
stępstwa zdarzeń, a gałęzie zorientowa-
ne w kierunku implikacji przedstawiają 
kolejne skutki pośrednie. 

Rysunek 1 przedstawia graf łańcu-
cha (Filc) warunków koniecznych (węzły 
grafu) następstwa zdarzeń (Z^, Y^, 

które poprzedzają wypadek w ZG. 

! W Y " 

O 
UR 

• z 

c*' 

Rys. 1. Graf koniecznego następstwa zdarzeń 
Fig. 1. Graph of the necessary seąuence of events 
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Graf ten, poza warunkami koniecznymi następstwa zdarzeń (wzór 4), przedstawia również 
skutki pośrednie koniecznego następstwa zdarzeń (gałęzie grafu). Skutki pośrednie zamieniają 
się następnie w węzłach w składniki istotne kolejnycti łub przyszłycłi warunków koniecznycłi 
następstwa zdarzeń 

W celu przybliżenia niektórycłi z wymienionycłi składników istotnycłi koniecznego 
następstwa zdarzeń zostaną rozpatrzone przykłady dotyczące określonej grupy węzłów 
przedstawionego grafu. 

3. Wybrane składniki istotne koniecznego następst^^a zdarzeń 

3.1. A k t y w i z a c j a z a g r o ż e n i a w y p a d k o w e g o ze s t r o n y c z y n n i k a 
l u d z k i e g o 

3.1.1. Bezpośrednia aktywizacja 

Bezpośrednią aktywizację zagrożenia wypadkowego ze strony czynnika ludzkiego mogą 
Stanowic następujące zdarzenia (wzór 9, rys. 2): 

— niekontrolowany dotyk elementu ma-

D 
RZ. 

ko 4 
\ ' ^ d w y 
o ) 

AZ 

9 ' k 

ik 

ó 

Rys. 2. Bezpośrednia aktywizacja zagrożenia 
wypadkowego przez czynnik ludzki 

Fig. 2. Direct activisation of accident hazard 
by a human factor 

szyny lub urządzenia znajdującego się w ruchu 
(ik), wskutek którego następuje niebezpieczny 
kontakt człowieka z tymi obiektami (RZ^;); 

— niekontrolowany dotyk (ik) elementu 
maszyny lub urządzenia znajdującego się pod 
napięciem elektrycznym (RZc), wskutek któ-
rego następuje niebezpieczny dla życia lub 
zdrowia przepływ prądu rażeniowego przez 
ciało ludzkie, przykładowo podczas dotyku 
ręką lub narzędziem przewodu jezdnego tra-
kcji elektrycznej, przy przechodzeniu między 
wagonami na drugą stronę pociągu, podczas 
chodzenia po torach pod przewodem jezdnym 
lub ładowania materiałów do wozów w po-
bliżu przewodu jezdnego, w którym nie od-
łączono napięcia na czas załadunku; 

— niekontolowane pośliznięcie się, wskutek którego następuje zachwianie równowagi 
i ewentualnie upadek (ik) poprzedzający niebezpieczne zetknięcie się ze spągiem (RZc); 

— niekontrolowane uderzenie (ik) o sztywne lub ostre obiekty środowiska pracy (RZc), 
podczas przechodzenia czy manipulowania; 

— niekontrolowane wejście (ik) do atmosfery bezdenowej (RZ^wy). po uprzednim 
wejściu do nie przewietrzanego ślepego korytarza: 

Yk = jAZ^ A (RZc V RZdwy)[ ^ Ik A (Ek v Dk) (9) 

Dla uproszczenia zapisu przyjęto = AZ^ v AZ^ v AZ^ v AZ^ v AZ^ v AZ^. 
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3.1.2. Pośrednia aktywizacja 

Przykładem pośredniej aktywizacji zagro-
żenia wypadkowego ze strony czynnika lu-
dzkiego {AZ^ => jq} może być następujący 
wypadek (wzór 10, rys. 3): 

Członek załogi wskoczył na przenośnik 
taśmowy znajdujący się w ruchu (ik). Podczas 
rucłiu przenośnika (jq) w pewnym momencie 
uderzył głową o kołnierz przewodu rurowego 
(RZc), który znajdował w pobliżu przenośnika 
taśmowego. Po niekontrolowanej czynności, 
nim nastąpiło niebezpieczne zetknięcie z obie-
ktami środowiska pracy, pośrednikiem był 
niekontrolowany ruch przenośnika taśmowe-
go, który przedstawia niekontrolowany proces 
zachodzący w środowisku pracy: 

D ko 
R Z 

4 

{AZ^=>jq} 

ik 

jq 

o 

Rys. 3. Pośrednia aktywizacja zagrożenia 
wypadkowego przez czynnik ludzki 

Fig. 3. Indirect activisation of accidenł hazard 
by a human factor 

Y, AZ' jq [ A RZ, K A Ji. A D (10) 

3.2. Z ł o ż o n e n i e p o ż ą d a n e z m i a n y p a r a m e t r ó w ś r o d o w i s k a p r a c y 

Rozpatrując teoretycznie, wszystkie niepożądane 
zmiany parametrów środowiska pracy mogą współwy-
stępować w różnych konfiguracjach, wpływając na ini-
cjację następujących po sobie zdarzeń. Oczywiście nie-
które warianty są bardziej prawdopopdobne od innych. 
Poniżej zostanie przedstawione pojawiające się nieraz 
w ZG złożone następstwo niepożądanych zdarzeń. 

Na złożone niepożądane następstwo zdarzeń skaładają 
się; ruch wykolejonego wozu i przewożonych obiektów, 
które utraciły równowagę stabilną niepożądane 
samoczynne staczanie się wozu po torze, przed wyko-

I T 
lejeniem AZmr» awaria techniczna AZat i niekontrolowane 
procesy zachodzące w środowisku pracy jq, które za-
inicjowały złożone niepożądane następstwo zdarzeń: 

ZW Yk = AZ^ A ys ^ X k = A Z ^ = 

I 
mr AZl => Jk = ijq 

(11) 

Złożone niepożądane następstwo zdarzeń tworzą trzy 
składniki istotne, z których każdy wynika z poprzedniego. 

OY 

AZ 

<> X 

« L t 

j q > ' 

Rys. 4. Złożona niepożądana zmiana 
parametrów środowiska pracy 

Fig. 4. Complex, undesirable change 
of work environment parameters 
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3.3. S k o j a r z o n a n i e p o ż ą d a n a z m i a n a p a r a m e t r ó w s r o d o w i s k a p r a c y 

Istotą skojarzonej niepożądanej zmiany niektórych parametrów litosfery i atmosfery jest 
wzajemne oddziaływanie jej składników istotnycłi na intensywność icłi występowania. 

3.3.1. Rozwijający się wybuch pyłu węglowego 

Rozprzestrzenianie się produktów wybu-
p 

chu pyłowego AZ implikuje rozwijający się 
wybuch pyłu węglowego, który przedstawia 
przykład skojarzonych niepożądanych zmian 
parametrów środowiska pracy AZ 
12, rys. 5): 

SI (wzór 

{ n k i \ t k } 
AZ' 

A 
w p 

Tk ^ 

Xk = AZ"' 

tk A KL^ 

s, 

ww 

Nk = nk A ns tk A nk AZ 

(12) 
A 
wp 

O 

Rys. 5. Skojarzone niepożądane następstwo zdarzeń 
rozwijającego się wybuchu pyłu węglowego 

Fig. 5 Associated, undiserable seąuence of events 
of the developing coal dusi explosion 

Wybuch obłoków wtórnych AZ^w inipli-
kuje zbiór zdarzeń T^, którego składnikami 
istotnymi są płomień wybuchu obłoku pier-
wotnego tk i obłoki wtórne RZ^w> zaś obłoki 
wtórne implikuje zbiór zdarzeń Nĵ  Jego 

składniki istotne to: podmuch nk spowodowany wybuchem obłoku pierwotnego i osad 
pyłowy ns w miejscach możliwego przeniesienia już zainicjowanego wybuchu pyłowego. 
Warunek konieczny {tknk) implikuje wybuch obłoku pierwotnego AZ^p. Tak więc, zgodnie 
z definicją skojarzonego niepożądanego następstwa zdarzeń na rozwijający się wybuch 
składa się ciąg wybuchów obłoków wtórnych, które wpływają wzajemnie na intensywność 
ich występowania, w wyniku czego rozwijający się wybuch może przybierać na sile lub 
słabnąć. 

3.3.2. Inicjowany wybuch pyłu węglowego 

Rozpatrywane uprzednio skojarzone następstwo niepożądanych zdarzeń AZ ^ z kolei 
implikuje inne skojarzone następstwo niepożądanych zmian parametrów środowiska pracy o 
AZ \ którego składnikami istotnymi mogą być również niekontrolowane procesy zachodzące 
w środowisku pracy (wzór 13, rys. 6): 

LK S jlk A IS 

AZwp Mk = mk A RZ^p 

mk A Ik :> AZwg V AZsr Jk = {jqi:i 

(13) 

602 Sekcja III 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '91 

Wybuch obłoku pierwotnego AZ^p implikuje zbiór 
zdarzeń M^, którego składnikami istotnymi są konieczny 
płomień mk i obłok pierwotny RZ^p, zaś obłok pierwotny 
implikuje zbiór zdarzeń L^. Jego składnikami istotnymi 
są konieczny podmucłi Ik i osad pyłowy Is w miejscach 
możliwej inicjacji wybuchu pyłowego. Warunek konie-
czny następstwa zdarzeń {mk A Ik} implikuje alterna-
tywnie wybuch metanu lub robota strzałowa nie prze-
biegająca zgodnie z przepisami BHP albo niekontro-
lowane procesy jqi:i. 

Statystycznie, w historii górnictwa, najwięcej inicjacji 
wybuchu obłoku pierwotnego było od wcześnieszego wy-
buchu metanu i od roboty strzałowej. W obydwóch przy-
padkach czynniki: zapalający i wznoszący wywołane są 
tym samym zdarzeniem. 

Statystyka zainicjowanych wybuchów pyłu węglo-
wego zna jednak wiele przykładów inicjacji wybuchu 
pyłu węglowego, gdy czynnik zapalający i wznoszący, 
były skutkami oddzielnych warunków koniecznych na-
stępstwa zdarzeń, które jednak zachodziły jednoczno-
cześnie, chociaż wynikały z różnych niekontrolowanych 

AZ wp 

M k ó 

mk 

{mkAlk} 

A ^ _-T V AZ wo 

Rys. 6. Skojarzone następstwo 
inicjowanego wybuchu pyłu 

węglowego 
Fig, 6. Associated, undiserable 

seąuence of events of the initiating 
coal dust explosion 

procesow. 
Są to więc przykłady skojarzonych niepożądanych zmian parametrów środowiska pracy, 

gdyż składniki istotne sumarycznie wpływają zrówno na intensywność inicjowanego wybuchu 
obłoku pierwotnego, jak i na rozmiary rozwijącego się wybuchu pyłowego. 

3.3.3. Pożar egzogeniczny zainicjowany tąpnięciem 

Rozprzestrzenianie się produktów pożaru egzogenicz-
nego AZ^, może poprzedzać skojarzone niepożądane na-

c 
stępstwo zdarzeń AZ , składające się z: pożaru egzogeni-
cznego AZ^ , który z kolei może zostać poprzedzony 
wybuchem metanu AZ^g lub pyłu węglowego AZ^p, które 
pośrednio mogą zostać zainicjowane tąpnięciem spowodo-
wanym awaryjnym wyładowaniem łukowym i podmuchem 
lub emisją strumienia metanu z górotworu do strumienia 
wentylacyjnego, tj składniki istotne warunku koniecznego 
inicjacji wybuchu pyłu węglowego lub metanowego (wzór 
14, rys. 7). 

AZ' 

- ^ A7^ -

X = AZ^ = 

^ lAZ^p V AZ^p AZ{: 
( 1 4 ) 

o 

A 

A 
w g 

L 
tp 

A 
wp 

Rys. 7. Skojarzone następstwo 
zdarzeń inicjujące pożar 

egzogeniczny 
Fig. 7. Associated, undiserable 

sequence o events initiating 
exogeneus fire 
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Jest to również przykład skojarzonych niepożądanych zmian parametrów środowiska pracy, 
których produkty sumarycznie tworzą przyczynę aktywizacji zagrożenia wypadkowego ze strony 
parametrów środowiska pracy, a także wpływają na intesywność ich występowania. 

4. Zakończenie 

Najtrudniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem jest ocena występującego ryzyka 
związanego z wydobyciem. Przedstawione opracowanie stanowi propozycję systematycznej 
identyfikacji występującego zagrożenia, biorąc pod uwagę całe możliwe niepożądane na-
stępstwo zdarzeń poprzedzające szkodliwość, począwszy od ruchu ZG i prowadzenia ruchu 
przez jego kierownictwo. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Systematics of accident hazard identification in a mining plant 

Abstract 
The decisions taken in the spłiere of work safety słaould be preceded by a reliable 

evaluation of the mining risk, based on authoritative identification of the occuring accident 
hazard. Identification of accident hazard, in authors opinion, can be based on the analysis 
of a detailed model of relative accident hazard. 

On account of the complexity of the phenomena taking place in the rock mass, as well as 
in the operadon process in hard coal mining, a simplified model of sequence of events preceding 
an accident has been assumed for the purpose of assessing the risk connected with the extraction. 

In the analysis being carried out, continuous processes are not differendated from the 
discrete ones, nor is the essence of the processes taking place invesdgated, only the states 
determinig the necessary sequence of events are considered. The processes, in which events 
are examined on account oft their orderig, consdtute the most generał form of processes. 
It is easy to assign a geometrical image called a graph to such processes. 
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Przygotowanie ludzi do bezpiecznej pracy 

Słowa kluczowe 
Kultura organizacyjna-kultura hezpieczeństwa-zarządzanie potencjałem społecznym-kie-

rowanie zachowaniami organizacyjnymi 

Streszczenie 
W referacie starano się wykazać, iż ,Jakość" przygotowania ludzi do bezpiecznej pracy 

jest funkcją działań realizowanycłi w ramacłi zarządzania przedsiębiorstwem, przejawia się 
zaś określonym poziomem kultury bezpieczeństwa załogi. Ponadto ustalono rolę zarządzania 
potencjałem społecznym oraz kierowania zachowaniami organizacyjnymi w procesie wypo-
sażania pracowników w wiadomości o zagrożeniach, umiejętności radzenia sobie z nimi 
oraz motywowania załogi do pracy zgodnej z intencjami kierownictwa. 

1. Wstęp 

Przygotowanie ludzie do efektywnej i realizowanej w sposób bezpiecznie pracy jest 
procesem o tyle trudnym i skomplikowanym na ile istotnym oraz niezbędnym dla osiągnięcia 
pozytywnych efektów działania przedsiębiorstwa. 

Rys. 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
Fig. 1. Management of tłie enterprise 
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Rysunek l przedstawia schemat zależności między poszczególnymi elementami zarządzania 
przedsiębiorstwem. Sieć powiązań wskazuje, iż żadna z wyróżnionych składowych nie pozostaje 
bez wpływu na kształtowanie się kultury bezpieczeństwa — współbrzmiącej z kulturą organi-
zacyjną — stanowiącej swoisty barometr efektywności metod, procedur i technik przygotowania 
ludzi do bezpiecznego wykonywania zadań roboczych i bezpiecznego postępowania. 

Celem niniejszego referatu jest przedstawienie aktualnego stanu kultury bezpieczeństwa 
w zakładach górniczych oraz wykazanie związku między poziomem bezpieczeństwa zachowań 
załogi a stopniem uwzględniania wymogów bezpieczeństwa w procesie zarządzania poten-
cjałem społecznym oraz procesie kierowania zachowaniami organizacyjnym, których kierunki 
wyznaczane są przez sformułowane w tym zakresie cele strategiczne przedsiębiorstwa. 

2. Kultura bezpieczeństwa załóg górniczych 

2.1. K u l t u r a o r g a n i z a c y j n a a k u l t u r a b e z p i e c z e ń s t w a 

Kultura bezpieczeństwa stanowi integralną część kultury organizacyjnej, tak jak zarzą-
dzanie bezpieczeństwem jest elementem zarządzania przedsiębiorstwem. 

Pojęcie kultura organizacyjna oznacza zbiór dominujących wartości oraz norm 
postępowania charakterystycznych dla danej organizacji. 

Problematyka kultury organizacyjnej jest nieodłącznym elementem nauki o organizacji 
i zarządzaniu i to już od początku istnienia tej dyscypliny wiedzy. Jednakże prawdziwy 
rozkwit zainteresowania tą dziedziną notuje się od lat osiemdziesiątych. Podyktowane ono 
zostało powrotem do metod jakościowych w badaniach nad organizacjami oraz uznaniem 
kultury za ważny czynnik procesu zarządzania. 

Poszukiwania „recept na sukces" konieczne w warunkach zaostrzonej w owym czasie 
konkurencji oraz w sytuacji kryzysu tradycyjnych modeli zarządzania zwróciło uwagę, 
zarówno teoretyków, jak i praktyków badań nad organizacjami, na podstawy sukcesu firm 
japońskich odróżniających się od przedsiębiorstw zachodnich przede wszystkim systemem 
zarządzania, a w tym głównie stylem kierowania cechującym się szczególną troską o system 
norm i wartości pracowników. 

Efektem dążeń do usprawnienia procesu kierowania organizacjami było wprowadzenie 
systemu zarządzania jakością, którego cel stanowiło planowanie i zapewnienie jakości, a nie 
jak dotąd jej kontrola. Termin jakość uważa się za ściśle związany z rozwojem kultury 
organizacyjnej, jednak o nastawieniu nadal wyraźnie proefektywnościowym. 

Jak wykazała praktyka, zarządzanie zgodne z zasadami jakości nie prowadzi automatycznie 
do osiągania wysokich standardów w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników 
w każdym z obszarów produkcji i jest powodem wysokich tzw. „kosztów niedostosowania" 
wynikających z wypadkowości i zachorowalności zawodowej. 

Stwierdzenie tego faktu sprzyjało promowaniu filozofii „całkowitej jakości" (TQM) 
zmierzającej do realizacji założeń jakości w środowisku wolnym od wszelkich zagrożeń. 
Podejście TQM wymusza uwzględnianie wymogów bezpieczeństwa w każdej decyzji po-
dejmowanej w przedsiębiorstwie i równocześnie zwraca uwagę na zagadnienia kultury 
organizacyjnej związanej z rozwiązywaniem problemów dotyczących zagrożeń i ryzyka 
podejmowanego przez pracowników. 
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Dynamiczny rozwój wiedzy z zakresu bezpieczeństwa doprowadził do powstania nowej 
subdyscypliny naukowej, bo za taką uważać można „zarządzanie bezpieczeństwem", a z kul-
tury organizacyjnej wyodrębniono, na użytek badań i dociekań naukowycłi, kulturę bezpie-
czeństwa. 

Termin kultura bezpieczeństwa oznacza zbiór dominujących wartości, akceptowanych 
wzorów zachowań, postaw i norm postępowania odnoszących się do problemów bez-
pieczeństwa, ryzyka oraz zagrożeń. 

Pozytywna kultura bezpieczeństwa załogi jest warunkiem koniecznym utrzymania stanu 
bezpieczeństwa i co zweryfikowano empirycznie, stanowi o poziomie bezpieczeństwa 
zacłiowań załogi, przyczyniając się tym samym do ograniczenia „kosztów niedostosowania" 
w postaci wypadkowości i zachorowalności zawodowej. 

W świetle aktualnych analiz przyczyn i okoliczności wypadków najsłabszym ogniwem 
systemu spoleczno-technicznego jest człowiek. Jak wynika z danych WUG, ponad 90% 
urazów zarejestrowanych w ostatnich latach w górnictwie miało miejsce wskutek popełnianych 
przez pracowników błędów, zaniedbań obowiązków bądź też podejmowanych zachowań 
ryzykownych. Tak sformułowane przyczyny obserwowanej wypadkowości wskazują na 
poważne niedostatki dotychczasowego procesu przygotowania ludzi do bezpiecznej pracy, 
co znalazło potwierdzenie w wynikach diagnozy kultury bezpieczeństwa załóg kopalń. 

2.2. D i a g n o z a k u l t u r y b e z p i e c z e ń s t w a 

Rozpoznanie kultury bezpieczeństwa wymaga określenia oraz pomiaru jej składowych, 
do których zalicza się: społeczny system wartości (ustalenie pozycji zdrowia i bezpieczeństwa 
w tym systemie), akceptowane wzory zachowań (wyznaczenie stopnia rozbieżności między 
wzorem modelowym a preferowanym przez załogę), postawy wobec stosowania norm 
formalnych (określenie znaku i siły postawy). 

Prezentowane wyniki dotyczą jednej z kopalń węgla kamiennego, jednakże można uznać 
je za reprezentatywne dla wielu zakładów górniczych. Badania objęły 503 osoby, w tym 
369 robotników i 134 pracowników dozoru. 

2.2.1. Pozycja zdrowia i bezpieczeństwa w hierarchii wartości autotelicznych; pozycja 
bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy 

Wartości są ważnymi regulatorami ludzkich dążeń oraz wyznacznikami postępowania jed-
nostek, określają w sposób najbardziej ogólny zasady współżycia społecznego i stanowią wyraz 
preferencji w środkach zaspokajania pou^eb. Te, które w hierarchii wartości zajmują wysokie 
pozycje silniej wpływają na życie człowieka, jego myślenie, spostrzeganie, procesy emocjonal-
no-motywacyjne, postawy jak również zachowanie aniżeli te, które zajmują pozycje odlegle. 

Zarówno robotnicy, jak i dozór w stopniu najwyższym cenią rodzinę oraz zdrowie. 
Trzecie miejsce pod względem udziału procentowego wyborów pozycji od 1 do 3 zajmują 
dobra materialne, a czwarte praca zawodowa. Bezpieczeństwo uplasowało się na pozycji 
6 (dozór)' bądź 7 (robotnicy). 

Do najwyżej cenionych przez załogę wartości pracy należą: zarobek, organizacja i pewność 
pracy, stosunki międzyludzkie. Bezpieczeństwo, pod względem udziału procentowego wy-
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borów 1—3, zajęło pozycję 5, przy czym robotnicy nieco częściej aniżeli dozór przypisywali 
bezpieczeństwu pozycje czołowe. 

Szczegółowa analiza wyników badań wykazała, że wysokie miejsca bezpieczeństwo 
zajmuje najczęściej u ludzi młodych, o stażu pracy do 5 lat, oraz u robotników z wy-
kształceniem podstawowym i dozoru z wykształceniem średnim. 

Odnotowana dysproporcja między wysoką pozycją zdrowia a niską bezpieczeństwa 
w hierarchii wartości tak autotelicznych, jak i pracy sugeruje, że zdrowie jest wartością 
jedynie uznawaną, ale nie realizowaną. Ponadto wskazuje na fakt, iż wielu z badanych 
mimo ustawicznego szkolenia z zakresu bhp nie utożsamia bezpiecznych, pozbawionych 
zagrożeń warunków pracy z zachowaniem zdrowia. 

2.2.2. Akceptowane wzory zachowań 

Diagnoza hierarchii wartości autotelicznych, jak również wartości pracy, pozwala na 
określenie ogólnych kierunków dążeń pracowników oraz preferencji w zakresie wyboru 
środków zaspokajania potrzeb lub interesów. O tym, jak człowiek zachowa się w konkretnej 
sytuacji, jak rozwiąże problemy związane z daną sytuacją, by nie popaść w konflikt 
z innymi, decydują wzory postępowania. Są one bowiem w uproszczeniu, pewnymi sche-
matami działania w określonych sytuacjach, a ich poznanie pozwala na przewidywanie 
zachowań pracowników oraz oczekiwanie zgodnego z nimi postępowania. 

W przeprowadzonych badaniach respondenci określając preferowane wzory zachowań 
wyznaczali stopień rozbieżności między wzorem modelowym (zgodnym z wymogami norm 
formalnych) a wzorem cechującym pracownika: 

1) efektywnego, 
2) pracującego bezpiecznie, 
3) pożądanego współpracownika, 
4) pożądanego podwładnego, 
5) pożądanego przełożonego, 
6) cenionego przez dozór, 
7) cenionego przez robotników. 
Ad. 1. Ponad 50% badanych reprezentantów załogi jest zdania, iż najefektywniej pracują po-

dejmujący wysokie ryzyko. Około 36% robotników i ponad 40% dozoru uważa, że najefektywniej-
sze są osoby podejmujące ryzyko umiarkowane, a jedynie nieco ponad 10% robotników i 8% dozoru 
stwierdziło, że efektywnie pracowac mogą respektujący wszystkie zasady, instrukcje oraz przepisy. 

Ad. 2. Najbezpieczniej w opinii ponad 53% badanych pracują dostosowujący się do 
wszystkich formalnych norm bezpieczeństwa bez wyjątków. Jednak zdaniem ponad 22% 
robotników i prawie 36% dozoru najbezpieczniej pracują podejmujący ryzyko umiarkowane. 

Około 22% robotników i 15% dozoru za model bezpiecznego postępowania uważa 
wzór cechujący się znacznym stopniem rozbieżności z normami formalnymi, czyli wysokim 
poziomem ryzyka. 

Ad. 3. Około 26% robotników w roli bezpośredniego współpracownika najchętniej widzi 
osobę postępującą zgodnie ze wszystkimi normami bezpieczeństwa. Działających w sposób 
umiarkowanie ryzykowny wybiera ponad 55%, a z podejmującymi ryzyko wysokie chętnie 
pracuje 18% badanych tej grupy zawodowej. 
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Ad. 4. 30% dozoru swoich podwładnych najchętniej wybierze spośród pracujących 
zgodnie ze wzorem modelowym. Ponad 55% uważa, iż najlepszym podwładnym jest 
podejmujący ryzyko umiarkowane, a 1 i % w roli tej widzi postępujących w sposób wysoce 
ryzykowny. 

Ad. 5, Do roli własnego przełożonego, zarówno robotnicy (około 40%), jak i pracownicy 
dozoru (ponad 55%) wybraliby osobę postępującą i doceniającą postępujących umiarkowanie 
ryzykownie. Wysoki odsetek badanych (prawie 35% robotników i 27% dozoru) przełożonego 
wybrałoby spośród zachowujących się zgodnie ze wzorem modelowym. Jednak ponad 22% 
robotników i prawie 18% dozoru w roli swojego przełożonego widzi pracownika działającego 
w sposób wysoce ryzykowny. 

Ad. 6. W ocenie robotników dozór najwyżej ceni podejmujących ryzyko bardzo wysokie 
(około 57%). Jedynie 13,5 % robotników postrzega pracowników dozoru jako doceniających 
postępowanie zgodne ze wszystkimi normami bezpieczeństwa. 

Ad, 7. Ponad 40% badanych uważa, że załoga najwyżej ceni podejmujących ryzyko 
umiarkowane, ale jedynie około 16% robotników i 10% dozoru wybrało wzór zgodny 
z modelem zachowania bezpiecznego — jako odpowiadający sylwetce najbardziej cenionej 
przez pracowników kopalni, co oznacza, że znaczący odsetek załogi w stopniu najwyższym 
ceni podejmujących ryzyko wysokie. 

Reasumując, pracownicy akceptujący ryzykowne wzory zachowań — w różnych sytuacjach 
w różnym stopniu — są najchętniej widzianymi i zaliczanymi do najbardziej efektywnych 
członków zespołów roboczych. 

Dozór pozytywnie ocenia ryzykantów, zarówno w roli podwładnych, jak i przeło-
żonych, tym samym, podobnie jak robotnicy, wyraża aprobatę dla wzorów rozbieżnych 
z formalnymi normami bezpieczeństwa. Ryzykujących ocenia ponadto jako najbardziej 
efektywnych. 

Badani robotnicy, jak i pracownicy dozoru wyrażają jednak opinię, iż poziom podej-
mowanego przez nich ryzyka jest zbyt wysoki i widzą konieczność jego obniżenia, co 
pozwala na umiarkowany optymizm w kwestii rezultatów ewentualnie podjętych działań 
w zakresie propagowania pożądanych, bezpiecznych (zgodnych z formalnymi normami) 
zachowań. 

2.2.3. Postawy wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa 

Termin postawa oznacza poglądy, uczucia oraz reakcje w zachowaniach, które dana 
osoba prezentuje wobec innych ludzi, przedmiotów, zjawisk bądź wydarzeń. 

W omawianych badaniach przeprowadzono diagnozę postawy pracowników kopalni 
wobec stosowania norm formalnych, których funkcją jest zapewnienie bezpiecznej realizacji 
zadań. 

Jak wynika z dokonanego rozeznania, postawa negatywna wobec stosowania formalnych 
norm bezpieczeństwa jest właściwa dla 67% robotników oraz 34% dozoru. 

Przekonania i oceny formułowane przez pracowników, a dotyczące stosowania norm 
formalnych, sklasyfikowano w pięciu grupach odnoszących się do różnych aspektów ich 
funkcji regulacyjnych. Każda z nich została niżej omówiona. 
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Ocena przepisów jako stymulatora efektywności pracy. 
Większość robotników jest zdania, że stosowanie przepisów ma negatywny wpływ 

na wielkość produkcji (58,3%), wykonanie normy (58,0%), tempo pracy (53,4%). 
Około 45% z nich stwierdziło także, że pracując zgodnie z przepisami mniej można 
zarobić. 

56% dozoru uważa, iż pozytywne efekty produkcyjne zakład może osiągnąć jedynie 
w przypadku respektowania przez pracowników norm formalnych. Jednak 47% z zatru-
dnionych w dozorze dostrzega negatywny wpływ dostosowania się do przepisów na zarobki, 
a prawie 45% stosowanie przepisów wiąże z zagrożeniem wykonania norm produkcyjnych. 

Ocena przepisów jako regulatora treści pracy. 
Około 65% robotników stwierdziło, że stosowanie przepisów utrudnia realizację zadań, 

zaś metody wykonywania prac wskazywane przez instrukcje są, zdaniem 55% z nich, 
gorsze od wypracowanych przez pracowników. Równocześnie jednak ponad 50% robotników 
uważa obowiązujące procedury za wzory dobrego wykonywania zadań, a 66% pracę zgodną 
z przepisami utożsamia z zapewnieniem porządku i spokoju. 

Dozór pozytywnie ocenia rolę przepisów jako regulatora treści pracy. Zatrudnieni 
w dozorze uważają, że stosowanie przepisów stanowi ocłironę przed bezmyślnością i rutyną 
(70,6%), zapewnia porządek i spokojną pracę (79,1%), zaś instrukcje to wzory dobrego 
wykonywania zadań (60,5%). Prawie 40% osób dozoru konieczność dostosowania się do 
wymogów przepisów postrzega jako ograniczenie swobody i inicjatywy, a około 36% jest 
zdania, że instrukcje prezentują gorsze sposoby wykonywania zadań od wypracowanych 
przez pracowników. 

Ocena zasadności przeszkód w stosowaniu przepisów. 
Zarówno dozór, jak i robotnicy widzą szereg przeszkód w stosowaniu przepisów. Około 

66% robotników oraz 53% dozoru przyczyny lokalizuje w brakach materiałowych i kadro-
wych, a dla ponad 60% robotników i 54% dozoru przepisy są nieżyciowe. Ponadto 62% 
pracowników dozoru sformułowało opinię, zgodnie z którą znajomość przepisów wśród 
robotników nie jest równoznaczna z dostosowaniem się do nich. 

Ocena przepisów jako regulatora bezpieczeństwa pracy. 
84% badanych robotników utrzymuje, że przed wypadkiem bardziej skutecznie chroni 

myślenie i zdrowy rozsądek niż stosowanie przepisów. Ponad 66% nie widzi związku 
między respektowaniem norm formalnych a wypadkowością. Równocześnie jednak robotnicy, 
w większości, są przekonani, że stosowanie przepisów zapewnia bezpieczeństwo pracy 
(69,4%) oraz że normy formalne stanowią wzór zachowania w sytuacji zagrożenia (65,9% 
ocen pozytywnych). 

Większość dozoru, w przeciwieństwie do robotników, dostrzega związek między 
respektowaniem przepisów a wypadkowością (54,5%). Przepisy dla znaczącej liczby 
zatrudnionych w dozorze to wzory zachowania w sytuacji zagrożenia (61,2%). Dozór 
przyznaje również, że przepisy zapewniają bezpieczeństwo pracy (81,3%), jednakże 
zgadza się z robotnikami w kwestii prymatu zdrowego rozsądku jako ochrony przed 
wypadkiem (69,4%). 
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Ogólna ocena stosunku pracowników do stosowania przepisów. 
Aż 64,8% robotników stwierdziło, że scisłe dostosowanie się do przepisów może 

byc przyczyną kłopotów ze strony dozoru (można się dozorowi narazić). Ponad 43% 
tej grupy zawodowej uważa również, że dla dozoru praca zgodna z przepisami nie 
jest najważniejsza. 

Bardziej tolerancyjni okazali się robotnicy dla swoich kolegów. Jedynie około 36% z nich 
wyraziło przekonanie, że dostosowanie się do przepisów uważane jest przez robotników za 
niekorzystne oraz że dla robotników wzorem nie są postępujący zgodnie z normami formalnymi. 

Ponad 46% dozoru reprezentuje pogląd, zgodnie z którym robotnicy niechętnie współ-
pracują z osobami ściśle respektującymi wymogi norm formalnych, a wzorem nie są dla 
nich postępujący bezpiecznie (37%). 

2.2.4. Podsumowanie wyników badan 

Uzyskane rezultaty badania podstawowych elementów kultury bezpieczeństwa uprawniają 
do stwierdzenia, iż bezpieczeństwo zajmuje odległą pozycję w hierarchii wartości autote-
licznych i wartości pracy badanych. Zarówno robotnicy, jak i pracownicy dozoru wyrażają 
akceptację dla postępowania zgodnego z ryzykownymi wzorami zachowań, ponadto dla 
większości robotników i znacznej części dozoru właściwa jest negatywna postawa wobec 
stosowania formalnych norm bezpieczeństwa. 

Wyniki nie skłaniają zatem do oczekiwania wysokiego poziomu bezpieczeństwa zachowań 
pracowników, co znalazło potwierdzenie podczas rozpoznania zakresu i częstości faktycznego 
podejmowania ryzykownych zachowań przez robotników. W omawianej kopalni wyznaczono 
97 ich typów. Ponad 50% z nich występuje, w opinii dozoru, z częstością od kilku do 
kilkunastu tygodniowo. Ponadto osoby dozoru przyznawały, że nierzadko zdarzają się im 
sytuacje, w których zmuszeni są do tolerowania ryzyka podejmowanego przez ich pod-
władnych. 

Przedstawione fakty wskazują na niedostatki, a nawet poważne uchybienia dotychcza-
sowego procesu przygotowania ludzi do bezpiecznej pracy i stwarzają konieczność weryfikacji 
przyjętych celów strategicznych, metod, technik i procedur związanych z zarządzaniem 
potencjałem społecznym, jak również zintensyfikowania działań realizowanych w ramach 
motywacyjnej funkcji zarządzania bezpieczeństwem, a związanych z kierowaniem zacho-
waniami organizacyjnymi. 

3. Rola zarządzania potencjałem społecznym w przygotowaniu ludzi do bezpiecznej 
pracy 

Znaczenie procesu zarządzania potencjałem społecznym w kreowaniu bezpiecznego 
środowiska pracy jest nie mniej istotne niż rola zarządzania produkcją. Funkcją zarządzania 
produkcją jest bowiem uwzględnianie wymogów bezpieczeństwa w zakresie kreowania 
pozbawionego zagrożeń fizycznego środowiska pracy (bezpieczna technika i technologia), 
zaś funkcją zarządzania potencjałem społecznym współtworzenie bezpiecznego środowiska 
społecznego poprzez odpowiedni dobór ludzi do pracy, sterowanie rozwojem członków 
załogi, ustalenie systemu ocen oraz systemu nagradzania i karania (rys. 2). 
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Rys. 2. Zarządzanie potencjałem społecznym 
Fig. 2. Management of tłie social potential 

To, na ile proces zarządzania potencjałem społecznym przyczyni się do kształtowania 
stanu bezpieczeństwa w zakładzie uzależnione jest od stopnia uwzględnienia wymogów 
bezpieczeństwa w realizacji podstawowych, wyżej wymienionycłi jego zadań. 

3.1. D o b ó r l u d z i do p r a c y r e k r u t a c j a i s e l e k c j a 

Rekrutacja oznacza pozyskiwanie kandydatów do pracy na podstawie ustaleń planowania 
personelu w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pracy krytycznym momentem procesu doboru ludzi jest ich selekcja. 

Proces selekcji obejmuje niżej przedstawione etapy: 
1) zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów, 
2) wstępna rozmowa kwalifikacyjna, 
3) weryfikacja informacji podanej przez kandydata, 
4) badania psychologiczne, 
5) badania lekarskie, 
6) decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata. 
Wymogi bezpieczeństwa winny być uwzględnione na każdym z wymienionych etapów 

selekcji. I tak: 
Ad. 1. Podczas zapoznawania się z pisemnymi ofertami kandydatów należy wybierać 

takich, którzy legitymują się odpowiednim poziomem kwalifikacji — ani wyższym, ani też 
niższym od wymaganego. Każda praca wymaga bowiem od wykonawcy pewnego optimum 
wiedzy i sprawności. Gdy są one zbyt niskie w stosunku do formułowanych wymagań — 
praca okazać się może zbyt trudna i w konsekwencji jej niezrozumienia doprowadzić do 
negatywnych efektów w postaci braków, zniszczenia sprzętu lub wypadków. Jeśli natomiast 
poziom wymagań jest zbyt niski w stosunku do posiadanych przez kandydata kwalifikacji 
praca jest zbyt łatwa, staje się monotonna i prowadzi do konieczności jej uatrakcyjnienia, 
często poprzez podejmowanie ryzyka. 

Ad. 2. W rozmowie kwalifikacyjnej należy zwrócić uwagę na dotychczasowy prze-
bieg pracy kandydata — w szczególności na jej bezwypadkowość. Nie bez znaczenia są 
również referencje z poprzednich zakładów pracy — głównie takie, w których podaje się 
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ocenę pracy z punku widzenia zdyscyplinowania oraz poziomu bezpieczeństwa zachowań 
kandydata. 

Ad. 3. Warunkiem niezbędnym uzyskania wiarygodnej informacji jest jej weryfikacja, 
np. porównanie z dokumentami, kontakt z poprzednim zakładem pracy itd. 

Ad. 4. Niezwykle istotnym elementem określania przydatności kandydata na dane 
stanowisko są badania psychologiczne. Najczęstszym błędem zakładów pracy jest tutaj 
wymaganie bądź też zadowolenie się jedynie selekcją negatywną, tzn. określeniem, czy 
poziom sprawności psychomotorycznych nie jest niższy od wymaganego. Bardziej przydatna 
dla prawidłowego doboru jest selekcja określająca poziom tych sprawności i ustalająca na 
ile jest on wyższy lub niższy od koniecznego dla wykonywania danych zadań. 

Ad. 5. Na temat kryteriów zdrowotnych związanych z wymogami bezpieczeństwa 
powinien wypowiedzieć się lekarz zakładowy, a w uzasadnionych przypadkach także 
określony specjalista. 

Ad. 6. Decyzja o przyjęciu do pracy podejmowana jest na podstawie konfrontacji 
uzyskanych o kandydacie danych z konkretnymi wymaganiami wynikającymi z analizy 
pracy na danym stanowisku. Takimi analizami — profilami wymagań — dotyczącymi 
konkretnych stanowisk powinien dysponować każdy dział zatrudnienia zakładu. 

3.2. W p r o w a d z e n i e do p r a c y 

Wprowadzenie do pracy nowego członka załogi ma zapewnie mu informacje niezbędne 
dla swobodnego, skutecznego oraz bezpiecznego działania w przedsiębiorstwie. W typowym 
przypadku powinien on otrzymać trzy rodzaje informacji: ogólne informacje o codziennej 
rutynowej pracy — w tym o występujących zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, 
przegląd historii przedsiębiorstwa, jego celów oraz miejsce stanowiska kandydata w strukturze 
organizacyjnej, a ponadto szczegółowe dane o zasadach obowiązujących w zakładzie, jego 
regulaminie i świadczeniach przysługujących pracownikowi. 

Wiele badań wykazuje, że pracownicy nowo przyjmowani odczuwają niepokój. Martwią 
się o to, czy będą dobrze wywiązywać się ze swojej pracy. Uważają się za mniej 
efektywnych od bardziej doświadczonych pracowników. Ponadto obawiają się. czy dobrze 
będzie się im układać współpraca z kolegami i czy znajdą uznanie u przełożonych. Z tych 
powodów ustalane programy wprowadzania do pracy powinny zmierzać do zmniejszenia 
niepokoju odczuwanego przez nowych członków załogi. 

Równocześnie pierwsze miesiące nowo zatrudnionego są okresem, w którym kształtują 
się jego nawyki zawodowe, postawy wobec zakładu, załogi oraz problemów bezpieczeństwa 
pracy — w tym postawy wobec norm formalnych (procedur, instrukcji, przepisów) (Stu-
denski 1991). 

Należy zatem tak pokierować procesem adaptacji, aby redukcja napięcia związanego 
z nową sytuacją kojarzyła się nowemu pracownikowi z postępowaniem zgodnym z wyma-
ganiami, preferencjami i intencjami kierownictwa zakładu, tak w zakresie efektywności, jak 
i bezpieczeństwa pracy. Będzie to jednak możliwe jedynie w przypadku, gdy wymagania 
te respektowane są w już ustalonych grupach roboczych przedsiębiorstwa. 

Nowy pracownik zazwyczaj stara się sprostać stawianym przed nim wymaganiom, 
a swoje zachowania dostosować do wzorów akceptowanych przez kolegów. Poziom bez-
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pieczeństwa jego zachowań będzie zatem uzależniony od już ukształtowanej w zakładzie 
kultury bezpieczeństwa załogi — akceptowanych wartości, preferowanych wzorów zachowań, 
postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa oraz treści norm grupowych. 

3.3. S t e r o w a n i e r o z w o j e m — k s z t a ł c e n i e i s z k o l e n i e p r a c o w n i k ó w 

Kształcenie i rozwój to elementy systemu zarządzania potencjałem społecznym mające 
na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do 
prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zadań na obecnym lub przyszłym stanowisku 
pracy (red. Koźmiński, Piotrowski 1995). 

Kształcenie i rozwój personelu coraz powszechniej uznaje się za podstawę sukcesów 
firm i w wielu z nich traktuje jako działalność priorytetową. Jego podstawą są najczęściej 
kursy organizowane przez działy szkolenia zakładu, ośrodki kształcenia i doskonalenia kadr, 
towarzystwa naukowe, firmy consultingowe, a także szkoły średnie i wyższe. Jest to proces, 
na który składają się: 

1) ustalenie zapotrzebowania na kształcenie i rozwój, 
2) wdrożenie planu, 
3) ocena. 
Ad. 1. Źródłami danych dotyczących potrzeb edukacyjnych są przede wszystkim: 
a) informacje uzyskane podczas okresowej oceny pracowników — wiedza o zagrożeniach, 

umiejętności ich redukcji, poziom bezpieczeństwa zachowań, 
b) analiza stanowiska pracy z punku widzenia wymogów bezpieczeństwa, 
c) analiza potrzeb pracowników — badania ankietowe lub indywidualne rozmowy na 

temat aktualnych i przyszłych potrzeb edukacyjnych członków załogi. 
Ad, 2. Wdrożenie planu kształcenia polega na: 
a) wyznaczeniu uczestników szkolenia w oparciu o wyniki analizy potrzeb edukacyjnych 

w konfrontacji ze strategią i planami długookresowymi sformułowanymi przez zarząd w tym 
zakresie, 

b) wybór ośrodka szkoleniowego — własny czy zewnętrzny, który z dostępnych, 
c) wybór wykładowców, 
d) wybór modelu, metod i środków szkolenia — sposób przeprowadzenia szkolenia 

(z oderwaniem od pracy lub po godzinach pracy), czas trwania szkolenia i jego forma 
(seminarium, wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, praktyczna nauka pod okiem instruktora, itd.) 

Ad. 3. Ocena efektywności szkolenia stanowi ostatni etap cyklu kształcenia i rozwoju 
personelu. Jej funkcją jest ustalenie: 

a) stopnia zadowolenia pracowników z przebiegu szkolenia — poziom wykładowców, 
materiały dydaktyczne, praktyczna przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, zgodność 
kursu z programem i oczekiwaniami, 

b) efektu ukończenia kursu przez pracownika — jak wykorzystuje zdobytą wiedzę 
i umiejętności, czy zmieniła się jego sytuacja zawodowa, np, otrzymuje trudniejsze, 
bardziej odpowiedzialne zadania; otrzymane informacje konfrontowane są z opinią prze-
łożonych, 

c) organizacyjnych efektów kształcenia — kalkulacja opłacalności wydatków na szkolenia 
pracowników. 
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3.4. O c e n a p r a c o w n i k a z p u n k t u w i d z e n i a b e z p i e c z e ń s t w a j e g o p r a c y 

Ocena pracownika, tak z punktu widzenia efektywności, jak i bezpieczeństwa pracy, 
jest jednym z ważniejszych zadań każdego kierownika. Równocześnie większość z przeło-
żonych otwarcie przyznaje się do trudności z odpowiednim jej przeprowadzaniem — takim, 
by była ona stymulująca, a nie zniechęcająca. 

Systematyczna, formalna ocena pracownika dokonywana jest raz na rok, raz na pół 
roku. Jej cele to: 

1) informowanie pracowników o tym, jak oceniana jest ich efektywność oraz bezpie-
czeństwo pracy, 

2) wyróżnienie i nagrodzenie ocenianych najwyżej, 
3) ustalenie celów szkoleniowych, 
4) kwalifikacje pracowników do dodatkowego szkolenia, kierowania na kursy itd., 
5) utworzenie listy najlepszych pracowników w celu ich awansowania. 
Aby system ocen cechował się skutecznością powinien spełniać poniższe warunki: 
a) kierownictwo powinno troszczyć się o zapewnienie ocenie szczególnego miejsca 

w kulturze organizacyjnej (kulturze bezpieczeństwa) oraz w strategii zarządzania potencjałem 
społecznym — podkreślać znaczenie procesu oceniania dla aktualnej i przyszłej sytuacji 
pracownika i stale weryfikować jej kryteria, zgodnie z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, 

b) już w momencie zatrudniania pracownika należy przedstawić mu nie tylko istotę 
jego pracy, ale również kryteria i znaczenie jej oceny dla przyszłej pozycji w organizacji, 
w tym wymagań i oceny pracy z punktu widzenia jej bezpieczeństwa, 

c) ważną częścią procesu oceniania powinno być omawianie podstawy podwyżek płac, 
kierowania na szkolenia i kursy kwalifikacyjne oraz awansowania — podkreślenie wagi 
oceny poziomu bezpieczeństwa zachowań. 

Wspomniane wyżej trudności z ocenianiem podwładnych są związanej najczęściej 
z popełnianiem następujących błędów: 

a) stosowaniem zróżnicowanych norm, 
b) uprzedzeniami oceniającego, 
c) różnymi wzorcami ocen, 
d) „efektem aureoli" (Stoner, Wenkel 1994). 

3.5. S y s t e m n a g r ó d i k a r 

System nagród i kar jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesie 
kierowania zachowaniami organizacyjnymi, dlatego też problemy z nim związane omówiono 
w następnym rozdziale. 

4. Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi — kształtowanie probezpiecznych 
zachowań pracowników 

Przeprowadzone rozeznanie w ramach diagnozy kultury bezpieczeństwa wykazało, że 
podejmowanie zachowań ryzykownych jest w kopalniach węgla kamiennego dość powszechne, 
zaś wachlarz typów tego rodzaju czynów szeroki. Sytuacja ta skłania do podjęcia natych-
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miastowych i radykalnych działań, zmierzających w kierunku eliminacji zachowań z punktu 
widzenia kierownictwa niepożądanych. Opracowanie strategii pozwalającej na rozwiązanie 
powyższego problemu wymaga znajomości psychologicznych zasad, technik oraz reguł 
odnoszących się do skutecznego wpływania na postępowanie człowieka. 

4.1. P r o c e d u r a m o d y f i k a c j i z a c h o w a ń r y z y k o w n y c h 

Operacyjny plan zwalczania ryzykownych zachowań powinien zawierać procedurę mo-
dyfikacji niepożądanego postępowania. W zakresie tym swoje propozycje przedstawili 
F. Luthansa i R. Krestner (Stoner 1994). 

Procedura modyfikacji zachowań niepożądanych: 
Etap 1. Identyfikacja niepożądanego zachowania. 
Etap 2. Pomiar. Sporządzenie wykresu częstotliwości występowania niepożądanego 

zachowania w czasie — pozwala na poznanie warunków związanych z danym zachowaniem 
oraz ustalenie stopnia zmiany postępowania podwładnego. 

Etap 3. Analiza. Ustalenie przyczyn podejmowania i kontynuacji niewłaściwego zacho-
wania. 

Etap 4, Interwencja. Polega na: 
a) opracowaniu strategii zmiany zachowania, 
b) wdrożeniu tej strategii, 
c) pomiarze częstotliwości nowego zachowania. 
Kluczem do zmiany zachowań podwładnego jest zmiana konsekwencji dla zachowań 

niepożądanych. Analiza z pewnością wykaże, iż niewłaściwe postępowanie było w przeszłości 
nagradzane, a pożądane ignorowane lub karane. Nowa strategia powinna nagradzać zachowania 
pożądane i karać lub ignorować ryzykowne. 

W tym miejscu warto przypomnieć klasyfikację efektywności działań w zakresie ogra-
niczenia zachowań ryzykownych (Conger 1995): 

1) zablokowanie możliwości podjęcia zachowań ryzykownych, 
2) wprowadzenie zabezpieczeń uniemożliwiających kontakt z energią urazową, 
3) wprowadzenie oznakowania o niebezpieczeństwie, 
4) zaznajomienie pracownika z procedurą bezpiecznego postępowania, 
5) szkolenie — oddziaływanie na świadomość. 
Etap 5. Ocena. Kierownik ustala stopień skuteczności całej procedury. Analizuje się 

nieskuteczne strategie dla stwierdzenia, dlaczego się nie powiodły, albo czy istnieją inne 
osoby lub sytuacje, w odniesieniu do których mogłyby być właściwe. Skuteczne strategie 
zachowuje się do ewentualnego przyszłego zastosowania. 

4.2. Z a s a d y m o d y f i k a c j i z a c h o w a ń r y z y k o w n y c h 

Teoria modyfikacji zachowań opiera się na prawie skutku. Kierownictwo zakładu 
dostaje zwykle to co nagradza, a nie to, czego chce i do czego dąży. Zachowania 
dostarczające satysfakcji, nagrody, zadowolenia (np. mniejszy wysiłek, wyższy zarobek, 
uznanie itd.) są wzmacniane i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną powtórzone 
w przyszłości. Zachowania o konsekwencjach negatywnych ulegają redukcji. Można zatem 
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stwierdzić, iż częstotliwość konkretnych zachowań, tak pozytywnych, jak i negatywnych, 
jest uzależniona od ich bezpośrednich skutków. 

Proces modyfikacji zachowań przedstawiać się będzie zatem następująco: 

Bodziec — Reakcja niepożądana — Konsekwencje negatywne — Reakcja pożądana 

Jak wynika z diagramu, przełożony dążąc do modyfikacji zachowań powinien zmienić 
ich konsekwencje. Żeby wpłynęły one na zmianę postępowania konieczne jest jednak, 
aby wyraźnie wynikały z określonego postępowania, co oznacza, że zarówno kary, jak 
i nagrody powinny być skutkiem natychmiastowym. Jednym z powodów, dla których proces 
modyfikacji kończy się fiaskiem jest zbytnie oddalenie wzmocnień lub kar od działań 
podwładnego. 

4.3. T e c h n i k i m o d y f i k a c j i z a c h o w a ń r y z y k o w n y c h 

Najbardziej popularnymi technikami modyfikacji zachowań są: nagradzanie, uczenie 
unikania, wygaszanie i karanie. 

Nagradzanie. 
Stosowanie nagród stanowi pozytywne wzmocnienie zachowań pożądanych. Technika 

ta może być skuteczna, pod warunkiem dostosowania nagród do preferencji pracownika. 
Mogą to być pochwały, awans, pieniądze, uznanie, skierowanie do bardziej atrakcyjnych 
zadań itp. Istotne jest tutaj zrozumienie, że pozytywne wzmocnienia są różne dla różnych 
osób. Dlatego też opracowany system nagradzania powinien odpowiadać wszystkim członkom 
grupy roboczej, oddziału, zakładu. 

Uczenie unikania. 
Technikę tę stosuje się wówczas, gdy celem oddziaływań jest wypracowanie u pra-

cownika chęci unikania nieprzyjemnych konsekwencji. Większość zachowań społecznych 
opiera się na uczeniu unikania, np. ludzie uczą się ostrożnie prowadzić samochód, by 
uniknąć wypadku (Stoner, Wankel 1994). Pracownik powinien pracować bezpiecznie, 
by nie doznać obrażeń lub nie spowodować strat materialnych. Zapoznanie pracownika 
z poziomem ryzyka, które podejmują postępując w konkretnej sytuacji niezgodnie z pro-
cedurą oraz wielkością możliwych konsekwencji, powinno doprowadzić do pożąda-
nych efektów w zakresie unikania zachowań niezgodnych z formalnymi normami bez-

4 

pieczeństwa. 
Wygaszanie. 
Celem techniki wygaszania jest redukcja zachowań ryzykownych. Polega ona na braku 

wzmocnienia po zachowaniu niepożądanym. Zachowanie, które jest ignorowane z czasem 
zanika. Metoda ta ma szczególne znaczenie w przypadku modyfikacji postępowania wy-
pływającego z chęci popisania się lub zdobycia uznania poprzez wykazanie się „szczególną 
odwagą". 

Karanie. 
Kary stosowane są w celu zmiany niewłaściwego zachowania za pomocą negatywnych 

konsekwencji. Najczęstszymi karami są w miejscu pracy: ostra krytyka, nagana, potrącenie 
płac, degradacja, skierowanie do mniej atrakcyjnych zadań, ograniczenie swobody pracownika 
itd. 
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4.4. R e g u ł y s t o s o w a n i a t e c h n i k m o d y f i k a c j i z a c h o w a ń r y z y k o w n y c h 

Jak wynika z praktyki, najskuteczniejszą metodą modyfikacji zachowań jest wzmocnienie 
pozytywne. Stosowanie kar uważane jest, z psychologicznego punktu widzenia, za posiadające 
wyłącznie zdolność blokowania niewłaściwego postępowania, i to zaledwie na krótki czas. 
Kara wskazuje pracownikowi, czego nie należy robić, nic nie mówi jednak o tym, co robić 
należy (Studenski 1995). 

Reguły stosowania technik modyfikowania zachowań (Clay Hamner 1977); 
Reguła 1: Nie nagradzać wszystkich jednakowo. Nagrody skutecznie wzmacniają za-

chowanie, gdy stosowane są sporadycznie i wynikają z faktycznych zasług. 
Reguła 2: Brak reakcji może również modyfikować zachowanie, i to zarówno w sensie 

pozytywnym, Jak i negatywnym. Brak pochwały w sytuacji, gdy pracownik na to zasługuje 
może spowodować zmianę w kierunku braku starań o bezpieczeństwo w przyszłości, 
natomiast brak reakcji w przypadku gdy pracownik ryzykuje dla wzbudzenia uznania za 
odwagę, może doprowadzić do wygaszenia tego typu postępowania. 

Reguła 3: Należy poinformować podwładnych o tym, co powinni zrobić, by uzyskać 
nagrodę. 

Reguła 4: Nie należy udzielać kary pracownikowi w obecności innych. Nagana może 
być skutecznym sposobem eliminacji zachowań niepożądanych, jednakże udzielana publicznie 
upokarza pracownika i może wywołać niechęć u wszystkich członków grupy roboczej 
wobec przełożonego. 

Reguła 5: Sprawiedliwość. Konsekwencje powinny być zawsze odpowiednie do zachowań. 

Wracając od teorii do praktyki, wydaje się, iż w sytuacji panującej w większości kopalń 
zastosowanie wyżej wymienionych metod modyfikacji zachowań ryzykownych powinno być 
poprzedzone działaniami organizacyjnymi dotyczącymi: 

1. Poprawy organizacji pracy — podstawą kształtowania pożądanych zachowań jest przede 
wszystkim umożliwienie pracownikom postępowania zgodnego z formalnymi normami bezpie-
czeństwa. Zdarzające się sytuacje zmuszające pracownika, z różnych względów, do odstępstw 
od zaplanowanego procesu roboczego, a dozór do akceptacji łub tolerowania tych odstępstw, 
nie sprzyjają procesowi modyfikacji zachowań ryzykownych, a ponadto obniżają autorytet pra-
cowników dozoru i ograniczają możliwości tej grupy zawodowej w egzekwowaniu postępowania 
bezpiecznego (zgodnego z normami formalnymi) w innych sytuacjach. 

2. Wyposażenia dozoru w instrumenty umożliwiające wpływ na postępowanie członków 
załogi, a tym samym na modyfikację niepożądanych zachowań. Do instrumentów tych 
zalicza się spójny, sprawiedliwy i dostosowany do warunków pracy oraz preferencji 
pracownika system nagród i kar. Jak to wynika z badań, aktualnie w kopalniach nie 
funkcjonuje w ogóle system nagród uwzględniający poziom bezpieczeństwa zachowań załogi. 
W przypadku systemu kar, zniechęcająca dla dozoru jest zbyt zawiła droga prowadząca 
do ukarania pracownika. Wskazuje to na konieczność opracowania systemu, w którym 
każde ze znanych, nagannych zachowań wiązałoby się z konkretnymi znanymi załodze 
konsekwencjami, dostosowanymi do jego stopnia szkodliwości. 

3. Przeszkolenia dozoru w zakresie stosowania procedury modyfikacji zachowań oraz 
wyposażenie tej grupy zawodowej w informacje na temat psychologicznych prawidłowości, 

618 Sekcja III 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '91 

metod oraz technik obowiązujących w procesie kształtowania zachowań pozytywnych, jak 
również reguł wyznaczających ich efektywność. 

Ponadto kształtowaniu bezpiecznych zachowań pracowników sprzyja: 
1. Pozytywna ocena intencji, preferencji oraz działań kierownictwa w zakresie kształ-

towania bezpieczeństwa pracy, formułowana przez załogę. Pracownicy muszą być przekonani 
0 wysokiej randze problemów bezpieczeństwa w kopalni, o tym, że kierownictwo podejmuje 
wiele starań w celu eliminacji występujących zagrożeń oraz o tym, że kierownictwo wymaga 
oraz ceni postępowanie zgodne z normami formalnymi. 

Służy temu celowi propagowanie działań i zamierzeń kierownictwa, stawianie celów 
bezpieczeństwa na pierwszym miejscu lub na równi z produkcyjnymi i to nie tylko 
w słowach, ale również czynach, spotkania z załogą, które zaczynają się i kończą omawianiem 
problemów bezpieczeństwa, narady kierownictwa z udziałem dozoru wszystkich szczebli, 
stałe wyrażanie przekonania, że praca bezpieczna, bez wypadków, jest celem możliwym 
do osiągnięcia w kopalni. 

2. Propagowanie pożądanych wzorów zachowań poprzez mówienie o tym, jak powinien 
postępować każdy pracownik. Dawanie dobrego przykładu — wzorem zachowania bezpie-
cznego powinien byc każdy zatrudniony w dozorze. W propagowanie probezpiecznych 
zachowań powinni zostać włączeni, po przeszkoleniu, nieformalni liderzy grup pracowniczych. 

3. Odpowiednia propaganda wizualna i foniczna promująca podejmowanie bezpiecznych 
zachowań. Plakaty rozwieszane na terenie kopalni powinny w swojej treści odwoływać się do 
wartości cenionych przez członków załogi, czyli: rodziny, zdrowia, dostatku materialnego. Oprócz 
argumentów racjonalnych powinny zawierać argumenty emocjonalne. W propagandzie fonicznej 
wykorzystać należy psychologiczne prawidłowości percepcji człowieka. 

4. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania i modyfikacji postaw pracowników. 
Rodzaj działań powinien być dostosowany do treści artykułowanych przez załogę przekonań 
1 formułowanych ocen dotyczących stosowania norm formalnych. Na temat przepisów jako 
regulatora bezpieczeństwa pracy powinny wypowiadać się często osoby, do których załoga 
ma zaufanie, które cieszą się autorytetem wśród pracowników. 

Dozór należy przeszkolić w zakresie wykorzystania prawidłowości procesu motywacyjnego 
tak, by ich oddziaływania na załogę były maksymalnie skuteczne. 

5. Wniosek końcowy 

Nie ulega wątpliwości że poziom bezpieczeństwa zachowań pracowników jest funkcją 
działań realizowanych przez kierownictwo zakładu w zakresie całościowego zarządzania 
przedsiębiorstwem. Oznacza to, że stopień akceptowanego i podejmowanego ryzyka wy-
znaczony jest nie przez deklaracje kierownictwa, ale to co w praktyce uznawane jest 
w przedsiębiorstwie za najistotniejsze oraz nagradzane i oceniane przez załogę jako korzystne. 
„Kierownictwo zakładu dostaje zwykle to co nagradza, a nie to, czego chce i do czego 
dąży". Stwierdzenie to może i powinno stanowić zwrotny punkt na drodze do konstrukcji 
efektywnego systemu zarządzania potencjałem społecznym oraz systemu kierowania zacho-
waniami organizacyjnymi w ramach sprawowanych funkcji zarządzania bezpieczeństwem. 
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Preparation of the personnel to the safe work 

Abstract 
An attempt has been made in the paper to show that the quality of preparing men to 

the safe work is a function of the actions realized within the framework of managing the 
enterprise, while it manifests itsełf with a defined level of the personnel's culture of safety. 
More over, the role of managing the social potential has been found out and that of 
managing the social behavior in the process of providing the workers with the information 
on the hazards, the knowledge to cope with them and motivation of the personnel for the 
work in accordance with the management's intentions. 
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Audit bezpieczeństwa 

Słowa kluczowe 
Polityka bezpieczeństwa-audit-auditor-auditing-auditowany-zarządzanie hezpieczeństwem-

narzędzia 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono filozofię auditu i jego rolę jako narzędzia zarządzania 

bezpieczeństwem pracy w zakładzie. Uzasadniono, że podstawowym celem zarządzania 
bezpieczeństwem jest przede wszystkim podnoszenie jakości warunków na stanowisku pracy 
oraz redukcja ryzyka występującego w procesie pracy. 

1. Uzasadnienie podjęcia tematu 

Główny Urząd Statystyczny informuje, że spośród 5,6 min pracowników objętych 
w ubiegłym roku badaniami, aż 953 tys., czyli 17%, pracuje w warunkach zagrażających 
zdrowiu lub życiu. W Unii Europejskiej odsetek ten wynosi od 4—9%. Zatrudnieni w Polsce 
narażeni są przede wszystkim na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych, hałasu, 
wibracji, promieniowania jonizującego, niewłaściwego oświetlenia i mikroklimatu. Wykonują 
czynności wymuszające niekorzystną pozycję ciała oraz dźwigają zbyt duże ciężary, po-
wodując niezgodne z wymogami fizjologii pracy obciążenia dynamiczno-statyczne. Renty 
inwalidzkie i rodzinne wypłacane z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy 
pochłonęły w ubiegłym roku 15,8 bln starych złotych. Tę sumę należy co najmniej 
dwukrotnie zwiększyć o koszty leczenia. Przewiduje się, że tendencje związane z pogarszaniem 
stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (ale nie tylko — przyp. aut.) będą się utrzymywać. 
Przedsiębiorstwa nie mają pieniędzy na wymianę zdekapitalizowanych maszyn i urządzeń, 
które stanowią coraz większe zagrożenie dla obsługujących je ludzi. Nie zawsze są też 
w stanie inwestować w ochronę pracowników przed zagrożeniami w pracy w takim zakresie, 
w jakim jest to wymagane przez skutecznie prowadzoną politykę bezpieczeństwa pracy. 
Politykę bezpieczeństwa pracy prowadzi zawsze przedsiębiorstwo w ramach uwarunkowań 
prawnych i ekonomicznych w oparciu o przepisy wykonawcze, środki ekonomiczno-finansowe 
i przede wszystkim zasoby ludzkie. Polityka bezpieczeństwa pracy polega na rozwiązywaniu 
praktycznych zagadnień bezpieczeństwa pracy zgodnie z metodologią, czyli zbiorem metod 
i wytycznych dotyczących postępowania w określonym obszarze naszych działań 
(Larousse t. 18, s. 152). 
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Celem polityki bezpieczeństwa pracy jest zawsze bezpieczeństwo człowieka. Nie podlega 
to dyskusji i stanowi punkt wyjścia do wszelkich rozważań dotyczących zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, w oparciu o deontologię i holistyczne podejście do układu Zarzą-
dzający i Zarządzani. 

2. Audit jako narzędzie zarządzania 

Pojęcie audit pierwotnie znaczyło rewidowanie ksiąg rachunkowych. Następnie procedura 
postępowania przyjęła się w bankowości i finansach. W medycynie audit to okresowe 
przeglądy stanu zdrowia pacjentów oraz prawidłowości wzorców opieki nad nimi. Samodzielne 
„życie" auditu rozpoczęło się z chwilą podjęcia zarządzania jakością w jednostkach 
organizacyjnych. Zarządzanie jakością wymuszane jest przez instrumenty gospodarki ryn-
kowej, czyli rynku produktów i usług, gdzie głos decydujący dotyczący jakości będzie miał 
nabywca, czyli klient. 

Przedsiębiorstwo jako jednostka organizacyjna posiada swój profil produkcyjny oraz 
wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny w otoczeniu, w jakim przyszło mu działać. Przedsię-
biorstwo prowadzi politykę przede wszystkim w obszarze profilu produkcyjnego. Związane 
jest to z trzema obszarami działań integralnie związanych z profilem produkcyjnym, czyli 
działaniami w zakresie: 

— sterowania jakością, 
— ochrony środowiska, 
— bezpieczeństwa pracy. 
Działania te wymagają integracji (Podgórski 1996) w ramach koncepcji TQM (Total 

Quality Managament), czyli systemu zarządzania w kompleksowym jego ujęciu. W teorii 
i praktyce istnieje duża liczba definicji zarządzania, które jednak cechuje ta sama spójność 
i konstrukcja logiczna. Polega ona na określeniu istoty zarządzania jako ocenie ilościowej 
i jakościowej w funkcji czasu, relacji między: 

— celami działalności organizacji, 
— dyspozycją środków techniczno-finansowych na ich realizację, 
— będącymi w dyspozycji zasobami ludzkimi. 
Biorąc pod uwagę jako punkt wyjścia podstawowy model zarządzania przedsiębiorstwem, 

to w aspekcie jakości przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzoną politykę wewnętrzną 
i zewnętrzną powinno ono posiadać narzędzia zarządzania umożliwiające jej realizację 
(Musioł 1996). Narzędziem takim jest audit. Zgodnie z rodziną norm ISO 9000, z definicją 
auditu spotykamy się w ISO 10011-1/1990 Wytyczne do auditu systemu jakości cz. I AUDIT. 
Definicja ta jest następująca: „Audit jakości jest to zasadnicze narzędzie w zarządzaniu 
jakością, które pozwala osiągnąć cele wyznaczone przez instytucję w ramach jej ogólnej 
polityki". 

2.1. R e l a c j e m i ę d z y a u d i t o w a n y m - a u d i t e m - a u d i t o r e m - a u d i t i n g i e m 

Zgodnie z wcześniej przyjętą definicją auditu należy przybliżyć dalsze pojęcia z nim związane. 
I tak auditowany jest to jednostka organizacyjna lub jej część, którą poddaje się auditowi. 
Auditor jest to specjalista przeszkolony i uprawniony do przeprowadzania auditu zgodnie 
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Auditor 

U z y s k a n i e i o c e n a dowodów 

n i e z g o d n o ś c i 

s t w i e r d z e n i e r e l a c j i między 

i s t n i e j ą c ą 

sy tuac j ą 
1 sy tuac ją 

p r a w i d ł o w ą 

p r z e k a z a n i e s t r o n o m 

z a i n t e r e s o w a n y m 

a u d i t e m 

Rys. I. Graficzna definicja auditingu 
Fig. 1. Definition of auditing 

z tokiem postępowania zwanym auditingiem. Na ry-
sunku 1 przedstawiono graficzną definicję auditingu. 
Auditing to przede wszystkim tok postępowania oparty 
0 analizę porównawczą między sytuacją prawidłową 
a istniejącą. Analizę przeprowadza się (zgodnie z ISO 
100111/1990 ) na podstawie spostrzeżenia, czyli faktu 
popartego materialnym dowodem, to znaczy wynikiem 
badań o charakterze jakościowym lub ilościowym. 
Uzyskanie i ocena dowodów niezgcxlności stanowi pod-
stawę do przedstawienia działań korygujących audito-
wanemu, po opracowaniu raportu końcowego. 

2.2. R o d z a j e a u d i t u 

W zależności od powiązania pomiędzy audito-
rem, a auditowanym mamy (Materiały... 1994): 

— audit wewnętrzny — przeprowadzony przez 
przedsiębiorstwo, 

— audit prowadzony na zlecenie klienta, 
— audit certyfikacyjny (zewnętrzny) — przed-

siębiorstwo zatrudnia organizację w celu otrzymania 
niezależnego świadectwa jakości. 

Ze względu na stosowane metody w zależności 
od celu auditu mamy: 

— audit systemu — czy przedesiębiorstwo po-
siada wdrożony system jakości, 

— audit umowy — dotyczy specyficznych wy-
magań jakościowych umowy, 

— audit procesu — dotyczy już pracujących 
1 wdrożonych systemów jakości (chodzi o audit we-
wnętrzny — przyp. aut.), 

— audit wyrobu — niezależna ocena wyrobu. 
W zależności od dziedziny i zakresu mamy również audity częściowe (Boudeloup 1994), 

np takie jak: 
— audit źródeł wody, 
— audit źródeł energii, 
— audit administracyjny przedsiębiorstwa, 
— audit organizacyjny struktury kierownictwa przedsiębiorstwa. 
Jednak ze względu na specyfikę podejścia do celu i zakresu auditu oraz na metodykę 

jego przeprowadzania rozróżniamy: 
— audit finansowy, 
— audit jakościowy, 
— audit ekologiczny, 
— audit bezpieczeństwa. 
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3. Audit bezpieczeństwa 

Zapewnienie bezpieczeństwa i skutecznej ochrony zdrowia w pracy wymaga spełenienia 
czterech warunków: 

— ukształtowania i utrzymania bezpiecznego środowiska, 
— dostarczenia bezpiecznego wyposażenia niezbędnych środków bezpieczeństwa, 
— stworzenia możliwości do nabywania wiedzy i motywacji do bezpiecznego organi-

zowania zadań i postępowania, 
— zapewnienia stałego monitoringu efektywności spełnienia wymagań wynikających 

z trzech wymienionych wcześniej warunków (Studenski, Musioł 1995). 
Należy tutaj postawie tezę, że audit bezpieczeństwa jest jednym z elementów składowych 

w/w monitoringu, w zakresie podstawowym polegającym na: 
—- stymulacji stanu zagrożeń wraz z możliwościami ich eliminacji, 
— działaniach korygujących polegających na eliminacji przyczyn, a nie skutków wy-

stępujących zagrożeń, 
— skuteczności prowadzenia działań prewencyjnych w polityce bezpieczeństwa. 
Występujące zagrożenia w procesie pracy stwarzające ryzyko utraty zdrowia i życia 

wymagają przede wszystkim identyfikacji zagrożeń występujących w związku z: 
— zastosowaniem wymaganej technologii wytwarzania lub usługi, 
— metodami pracy przy jej realizacji, 
— dynamiką zmian czynnika sytuacyjnego i środowiskowego na stanowisku pracy, 

uzależnionego od użytych środków pracy i stanu świadomości zawodowej pracownika. 
Jeżeli zagrożenie zostało prawidłowo zidentyfikowane, należy je ocenić, a następnie 

zredukować możliwości jego wystąpienia przy użyciu skutecznych środków profilaktycznych. 
Chodzi tutaj głównie o określenie początkowego ryzyka podczas wykonywania czynności 
w procesie pracy, które to czynności można realizować bezpiecznie, jeżeli towarzyszące 
im zagrożenie zostało dobrze rozpoznane, oszacowane i zredukowane. Z punktu widzenia 
zarządzania bezpieczeństwem pracy chodzi o to, aby zaistniała możliwość akceptacji ryzyka 
występującego w procesie pracy w celu zapobiegania ciężkości jego skutków (Studenski 
1994). 

Polityka bezpieczeństwa, żeby była skutecznie realizowana, musi posiadać narzędzia 
realizacji, czyli zarządzania bezpieczeństwem. Takim narzędziem jest audit bezpieczeństwa. 
Audit bezpieczeństwa jest auditem systemu. Przeprowadzany jest zawsze na zlecenie 
auditowanego i nie jest on obhgatoryjnie wymagany. Audit musi odpowiedzieć na podstawowe 
pytania, takie jak; 

— Czy jednostka organizacyjna (zakład, przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe 
itp.) posiada precyzyjnie określoną politykę bezpieczeństwa zgodnie z profilem produkcyjnym? 

— Czy system zarządzania bezpieczeństwem pracy jest wdrożony? 
— Czy system bezpieczeństwa działa zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa 

jednostki organizacyjnej? 
— Czy ludzie pracują zgodnie z procedurami i instrukcjami technologicznymi w oparciu 

o aktualne akty normatywno-prawne i wymogi technologiczne? 
— Czy procedury, instrukcje robocze i kwalifikacje ludzi są odpowiednie do efektywnego 

zarządzania bezpieczeństwem? 
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Czy działania profilaktyczne są wewnętrznie i zewnętrznie uzgodnione w obszarach 
prawno-ekonomicznych? 

— Czy procesy i procedury dotyczące kształtowania świadomości bezpiecznych zachowań 
pracowników są skuteczne i osiągane? 

— Czy informacje o stanie bezpieczeństwa załogi są wykorzystywane w celu jego 
doskonalenia? 

Pytania te muszą być określone przez auditowanego i dotyczą one zakresu auditu, 
którym jest zainteresowany auditowany. 

3.1. P o l i t y k a b e z p i e c z e ń s t w a 

Jak już zostało wcześniej wyjaśnione, polityka bezpieczeństwa związana jest przede 
wszystkim z poprawą jakości warunków pracy na stanowisku oraz redukcją ryzyka wystę-
pującego w procesie pracy. Jednak to nie wszystko, gdyż przy jej opracowaniu trzeba 
wziąć pod uwagę, że: 

— jednym z podstawowych celów działalności przedsiębiorstwa jest zapewnienie bez-
piecznych warunków i metod pracy, 

— należy stale udoskonalać metody zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnie z poniżej 
przedstawionymi kierunkami. 

korek t a P l a n o w a n i e 

Badan ia W y k o n a n i e 

(W obszarze badań efektywności zarządzania systemem bezpieczeństwa znajduje się 
audit bezpieczeństwa — przyp. aut.), 

— opracowywać i realizować nowoczesne metody szkoleniowe, promować je i upo-
wszechniać, 

— precyzyjnie ustalać zadania z zakresu kształtowania bezpiecznych zachowań na 
stanowisku pracy, 

— jasno i zrozumiale, przede wszystkim dla zarządzanych (pracowników), określić działania 
profilaktyczne, informując o kosztach w razie braku ich realizacji oraz kto je ponosi, 

— nie należy ustalać celów statystycznych doskonalenia systemu bezpieczeństwa, który 
to system nie może w żadnym wypadku posiadać cech procedury administracyjnej. 

Określenie polityki bezpieczeństwa jednostki oraganizacyjnej powinno zawsze poprzedzać 
oświadczenie o stanie bezpieczeństwa w chwili obecnej. 
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3.2. A u d i t i n g b e z p i e c z e ń s t w a 

Przedstawiona wcześniej norma ISO 10011/1990 dotycząca auditu określa metody 
i odpowiedzialność za przeprowadzenie auditu. Pełny proces auditu obejmuje kilka etapów. 
Jeżeli chodzi o audit bezpieczeństwa, to przede wszystkim jego zakres musi być określony 
przez auditowanego, czyli tego, kto go zleca. Przeprowadzać mogą go przeszkoleni przez 
upoważnione jednostki auditorzy pod przewodnictwem auditora wiodącego. Oczywiście 
zakres szkolenia objęty jest procedurą, która wymaga zaznajomienia się z techniką prowa-
dzenia auditu i wymogami formalnoprawnymi w czasie auditngu. 

Auditing bezpieczeństwa jest ściśle związany z profilem działalności zawodowej jednostki 
organizacyjnej i musi zawsze uwzględniać: branżę, obszary utajnienia niektórych sfer 
działalności, stopień trudności dostępu do niektórych informacji, opór psychiczny audito-
wanych, trudności komunikacji słownej między auditorem a auditowanym, kompetencje 
auditora wiodącego i auditorów. 

Auditing bezpieczeństwa należy zawsze określić w obszarze: 
— struktury organizacyjnej systemu bezpieczeństwa pracy (kompetencje, kwalifikacje, 

przepływ informacji), 
— podstaw prawnych oraz aktów wykonawczych dotyczących systemu bezpieczeństwa 

zgodnie z profilem działalności jednostki organizacyjnej, 
— określenia zagrożeń wynikających z procesu technologicznego i wielkości ryzyka 

z nim związanego, 
— stanu świadomości załogi w zakresie wielkości ryzyka, skutków niewłaściwych 

zachowań na stanowisku pracy, braku szkoleń oraz braku informacji, 
— oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń w aspekcie wymogów prawno-techni-

cznych (Uchwała nr 118 RM z dn. 15 sierpnia 86 r. — przyp- aut.). 

4.1. L i s t y k o n t r o l n e j a k o n a r z ę d z i e w s p o m a g a j ą c e a u d i t o r a p o d -
c z a s a u d i t i n g u 

Celem auditingu bezpieczeństwa jest uzyskanie jak największej ilości spostrzeżeń doty-
czących niezgodności między stanem bezpieczeństwa istniejącym a wymaganym. 

D 
w a r u n k i i 

ś r o d o w i s k o p r a c y 

c A c z y n n o ś c i B 
m e t o d y p r a c y p r a c o w n i k a w 

p r o c e s i e p r a c y 
p r z e d m i o t i 

ś r o d k i p r a c y 

m e t o d y p r a c y p r a c o w n i k a w 

p r o c e s i e p r a c y 
p r z e d m i o t i 

ś r o d k i p r a c y 

E j a sna o rgan izac ja 
pracy i przepływ 

tnrormacj i 

Rys. 2. Relacje występujące w systemie pracy 
Fig. 2. Interaction between of labour systems 
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Aby uzyskać prawidłowe spostrzeżenia i poprzeć je materialnymi dowodami auditor do 
audilingu musi się odpowiednio przygotować. Do tego celu służy wcześniej opracowana 
lista kontrolna pytań, sporządzona w oparciu o wiedzę i specjalistyczne umiejętności 
prowadzącego audit, czyli auditora. 

Na rysunku 2 przedstawiono merytoryczną konstrukcję relacji występujących w sy-
stemie pracy. Na jej podstawie można zbudować listę kontrolną o dowolnej liczbie 
pytań w zależności od wcześniej ustalonego zakresu auditu bezpieczeństwa. Oczywiście 
lista musi być przejrzysta i logiczna, a pytania muszą być uzasadnione celowością 
ich postawienia. 

Poniżej przedstawiono koncepcję listy kontrolnej opracowanej w oparciu o powyższe 
relacje (Studenski, Musioł 1995), 

Lista kontrolna pytań z zakresu występowania zagrożeń podczas procesu pracy, 
na danym stanowisku pracy: 

Jednostka organizacyjna,w której przeprowadza 
się audit 
Data 

Auditor: 
Imię i nazwisko: 

Stanowisko pracy 

Rodzaj elementu systemu pracy i pytania 
kontrolne 

Stan istniejący Działania korygujące 

A Czynności pracownika w procesie pracy Przykład odpowiedzi Przykład odpowiedzi 

A l Czy pracownik posiada znajomość procesu 
technologicznego 

Posiada, został 
przeszkolony (dowód) 

Uzupełnienie o kursy 
specjalistyczne 

A 2 Czy pracownik jest przeszkolony w zakresie 
zagrożeń indywidualnych i grupowych podczas 
wykonywania operacji technologicznych 

A 3 Czy jest różnicowana zdolność do wykonywania 
poszczególnych czynności przez pracownika ze 
względu na wiek, płeć, kwalifikacje, stan zdrowia 
i czas. Uwaga: uwzględnić aspekt socjalny i BHP 
związany z procesem pracy, tj. szatnie, sanitariaty, 
pomieszczenia do odpoczynku, służby medyczne 
itd. 

B Przedmioty i środki pracy stan istniejący działania korygujące 

B I Czy i jakie są zagrożenia wynikające 
z używanych maszyn, urządzeń, pojazdów, mebli 
i narzędzi w procesie pracy? 

B 2 Czy gospodarka narzędziowa oraz transport 
i przepływ materiałów i surowców 
technologicznych stwarza zagrożenie 

B 3 Jaki jest stan techniczny i stopień bezpieczeństwa 
instalacji mediów technologicznych 
i energetycznych 
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c Metody pracy stan istniejący działania korygujące 

Cl W jakim stopniu metody pracy są akceptowane 
przez pracownika, a w jakim nie 

C2 Czy istnieje możliwość wyboru metody pracy 
przez pracownika w powiązaniu 
z odpowiedzialnością osobistą? 

C3 Jakie są zagrożenia wynikające ze zmiany metod 
pracy dobrowolnej, a jakie z przymusowej, 
określonej czynnikiem sytuacyjnym? 

D Warunki i środowisko pracy stan istniejący działania korygujące 

Jakie są: 

Dl Rodzaje obciążeń występujących na danym 
stanowisku pracy 

a obciążenia statyczno-dynamiczne, tempo pracy 
monotypowość 

b obciążenie psychiczne, nadmierna lub 
niedostateczna ilość informacji, monotonia 

c obciążenie materialnym środowiskiem pracy, czyli 
czynnikami: 
— fizycznymi, chemicznymi 

(substancje wybuchowe), biologicznymi 
i psychofizycznymi 

D2 Czy instalacje i narzędzia eliminujące wynikłe 
zagrożenia środowiskowe spełniają swoje funkcje 
i w jakim stopniu 

D3 Czy pracownik posiada świadomość zagrożeń 
wynikających z w/w obciążeń oraz postępowania 
w razie nagłego ujemnego ich wpływu? 

E Jasna organizacja pracy 
i przepływ informacji 

stan istniejący działania korygujące 

El Czy istnieją czytelne procedury przepływu 
dokumentacji techniczno-technologicznej? 

E2 Jaki jest rodzaj systemów ostrzegania przed 
zakłóceniami procesu pracy, wpływającymi na 
zdrowie i życie pracowników? 

E3 Czy zapewniona jest możliwość komunikowania 
się z pracownikami w sprawie ilości zadań, 
celowości ich wykonania oraz odpowiedzialności 
za ich bezpieczną realizację 
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4» Organizacja auditu i uwagi końcowe 

Ze względu na zakres auditu oraz cele może on miec charakter wewnętrzny i zew-
nętrzny. W przypadku bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone audity 
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wewnętrzne, jak i zewnętrzne audity muszą 
być prowadzone przez przeszkolonych auditorów. Auditorzy wewnętrzni powinni re-
krutować się ze służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych, średniego i wyższego 
dozoru, społecznych inspektorów pracy i członków załogi. Zewnętrzne audity powinny 
być prowadzone przez jednostki niezależne, tj. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, 
Państwową Inspekcję Pracy i Sanitarną, Międzynarodową Organizację Pracy i upoważ-
nione do tego biura konsultingowe. 

Audity zewnętrzne mają na celu określenie stanu bezpieczeństwa załogi oraz jego 
zgodności z prowadzoną polityką bezpieczeństwa przez zarządzających. Wyniki auditu 
powinny mieć decydujący wpływ na określenie wysokości obligatoryjnej oraz do-
browolnej składki ubezpieczeniowej płaconej przez przedsiębiorstwo oraz indywidu-
alnych pracowników. Wyniki auditu powinny być zawsze przekazane stronom zain-
teresowanym zgodnie z obowiązującą procedurą zachowania tajemnicy służbowej i pań-
stwowej . 

Przy przeprowadzaniu auditu należy stawiać pytanie P.F. Druckera: „nie chodzi o to 
jak prawidłowo działać, ale o to jak znaleźć właściwy przedmiot lub podmiot działania 
i w jaki sposób koncentrować na nim zasoby i wysiłki" (Drucker 1976). 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Audit of safety 

Abstract 
In this paper approach to philosophy of audit as a tool of managament safety in 

enterprise has been presented. In this paper increase ąuality of conditions in the work 
place and reduce risk of labour process are principle object of safety managament. 
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Identyflkacja zagrożeń oraz szacowanie i redukowanie ryzyka 
w technologiach górniczych 

Słowa kluczowe 
Ryzyko-zarządzanie bezpieczeństwem-technologie górnicze 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono zasady identyfikacji oraz szacowania i redukowania ryzyka 

w technologiach górniczych. Na podstawie analizy zdarzed oceniono ryzyko dla najczęściej 
stosowanej technologii wydobycia węgla w górnictwie krajowym — systemów ścianowych 
(zawał i podsadzka). Podano algorytm analizy ryzyka oraz przeprowadzono jego weryfikację 
na podstawie bazy wypadków przy pracy. Podano algorytm szacowania ryzyka i algorytm 
kształtowania bezpieczeństwa. Na podstawie przeprowadzonych analiz strat powodowanych 
wypadkami przy pracy ustalono hierarchię działań dotyczących redukowania ryzyka. Omó-
wiono ryzyko jako prawdopodobną stratę, która powinna być brana pod uwagę w zarządzaniu 
kopalnią jako konieczność spełnienia norm bezpieczeństwa, ale również jako kategoria 
ekonomiczna. 

1. Zarządzanie bezpieczeństwem 

W ostatnim okresie w kraju, a także w górnictwie, istnieje wzmożone zainteresowanie 
zarządzaniem bezpieczeństwem. W 1996 roku odbyło się w Polsce ponad pięć konferencji 
naukowo-technicznych mających w tytule „...zarządzanie bezpieczeństwem...". Geneza 
tego zainteresowania wywodzi się z wprowadzanych systemów zarządzania jakością 
według ISO 9000, a następnie zarządzania środowiskiem według ISO 14000. W po-
czątkowym okresie badano możliwości przeniesienia filozofii zarządzania jakością do 
problematyki bezpieczeństwa (Tausz 1994), a następnie podjęto prace nad opracowaniem 
systemu zarządzania bezpieczeństwem w kopalniach (Sobala i in. 1995). Pomimo szeregu 
publikacji na ten temat (Brodziński 1994) oraz prowadzonych prac legislacyjnych, brak 
dotychczas jednoznacznej opinii, jakie elementy zarządzania jakością powinny być prze-
niesione do zarządzania bezpieczeństwem. Problem ten wynika z faktu, że zdecydowana 
większość wypadków przy pracy interpretowana jest jako złamanie przepisów bez-
pieczeństwa. Filozofia ISO 9000 odbierana jest niejednokrotnie jako doskonalenie spo-
sobów postępowania, przez jego udokumentowanie (Księga jakości, procedury, itp.). 
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Z tego względu takie działania wiąże się z dalszym sformalizowaniem problematyki 
bezpieczeństwa. Zdaniem autora filozofię ISO 9000 należy wykorzystać do uporząd-
kowania struktur organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w przed-
siębiorstwie, ale powinna ona wykraczać poza rozwiązania formalnoprawne w celu 
zaangażowania całej załogi do realizacji wyznaczonych zadań. Taki sposób podejścia 
jest zgodny z filozofią TQM (Total Quality Management). Według (Pierce 1995) „Total 
Quality" nie jest: 

— zarządzaniem przez cele, 
— nową formą teorii Y (styl zarządzania oparty na grupowym działaniu i zbiorowej 

odpowiedzialności), 
-— planowaniem strategicznym, 
— skoncentrowaniem się tylko na wynikach produkcyjnych, 
— sterowaniem procesem produkcji w oparciu o wyniki badań, 
— ISO 9000 
„Totał Quality" jest to najwyższy stopień zaangażowania z^ogi w procesie doskonalenia. 
Prezentowany pogląd świadczy o konieczności uwzględnienia w zarządzaniu bezpieczeń-

stwem nie tylko uporządkowania struktur, przepisów, odpowiedzialności i konsekwencji, 
ale również poprawy zaangażowania załogi w realizację celów — poprawy kultury bez-
pieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem musi być integralną częścią zarządzania przed-
siębiorstwem. Z tego względu system zarządzania bezpieczeństwem musi być wkomponowany 
w system zarządzania przedsiębiorstwem. 

2. Zarządzanie ryzykiem 

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa (organizacji) jest przynoszenie zysku 
lub dla organizacji „nonprofit", spełnienie misji lub wykonanie zadania. Zarządzanie 
bezpieczeństwem musi mieć zatem wymiar ekonomiczny. Według autora zarządzanie 
bezpieczeństwem powinno być rozpatrywane w aspekcie humanitarnym i aspekcie eko-
nomicznym (Niczyporuk 1996). 

Aspekt ekonomiczny polega na konieczności ciągłej analizy nakładów na bezpie-
czeństwo i strat z tytułu jego braku — analizie kosztów bezpieczeństwa. Brak danych 
o rzeczywistych kosztach bezpieczeństwa wskazuje na drugorzędne ich znaczenie w bi-
lansach przedsiębiorstw. Pogląd ten wynika z ograniczania strat jedynie do odszkodowań 
z tytułu wypadków przy pracy oraz przenoszenie odpowiedzialności finansowej na 
instytucje ubezpieczeniowe. 

Aspekt humanitarny polega na ochronie społeczeństwa przed nadmierną ekonomizacją 
bezpieczeństwa. Państwo powinno chronić swoich obywateli przed traktowaniem bezpie-
czeństwa wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Możliwe jest to poprzez ustanawianie 
obligatoryjnych przepisów bezpieczeństwa. Oba te aspekty mogą być scharakteryzowane 
pod pojęciem ryzyka. 

Ryzyko w fundamentalnej fomiie traktowane jest jako kombinacja prawdopodobieństwa 
wystąpienia wydarzenia i jego skutków lub konsekwencji. W odniesieniu do zarządzania 
bezpieczeństwem ryzyko stanowi iloczyn prawdopodobieństwa poniesienia straty i jej 
rozmiarów (rys 1). 
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Rys. I. Podstawowa definicja ryzyka 
Fig. 1. Fundamental definition of risk 

Jeżeli strata zostanie przedstawiona jako wartość ekonomiczna to istnieje możliwość 
oceny ryzyka globalnego związanego z dana działalnością produkcyjną. Ryzyko to może 
być wyrażone jako: 

Si 

( 1 ) 

gdzie: 
Pi — prawdopodobieństwo aktywizacji zagrożenia i-tego rodzaju, 
Sj •— rozmiar strat spowodowanych aktywizacja zagrożenia i-tego rodzaju, 
R — ryzyko globalne (całkowite). 

Aspekt ekonomiczny bezpieczeństwa można wyrazić jako koszt związany z nakładami 
na utrzymaniem zalecanego poziomu bezpieczeństwa oraz straty z tytułu jego braku. Celem 
zarządzania w przedsiębiorstwie jest minimalizacja kosztów. Można to wyrazić jako: 

T 

I X fNi + Si 
\ 

t = 0 V 
mm 

/ (2) 

gdzie: 
Ni — nakłady na redukcję zagrożeń i-tego rodzaju, 
Sj — straty spowodowane aktywizacją zagrożeń i-tego rodzaju, 
i — zbiór zagrożeń, 
T — okres, w którym wykonywano analizę kosztów. 

Istnieje możliwość minimalizacji kosztów przez minimalizację nakładów na redukcję 
zagrożeń. Ma to miejsce w przypadku małej dotkliwości strat (relatywnie niska wartość 
odszkodowań płaconych przez pracodawców za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe). 
W celu zapobieżenia takim praktykom konieczne jest rozpatrywanie bezpieczeństwa w ka-
tegoriach humanitarnych. Aspekt humanitarny bezpieczeństwa realizowany jest przez politykę 
państwa wyrażoną w obligatoryjnych przepisach bezpieczeństwa. Normy, rozporządzenia 
dotyczące warunków pracy, określające najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) lub najwyższe 
dopuszczalne natężenia (NDN) są tego przykładem. Stan bezpieczeństwa jest jednak wy-
padkową wielu czynników: warunków pracy, organizacji pracy, kultury załogi, stanu 
świadomości itp. Z tego względu konieczne jest przyjęcie wskaźników charakteryzujących 
w sposób globalny stan bezpieczeństwa. Wskaźniki takie zostały zaproponowane przez 
autora jako granice ryzyka dla wypadków przy pracy (Niczyporuk 1996). W tabeli 1 
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Tabela 1. Granice ryzyka określone na podstawie w zależności od prawdopodobieństwa (częstości) wypadków 
przy pracy na jednego zatrudnionego w ci ągu roić u (Mczyporuk 1996) 

Table 1. Risk limits defined on the basis of dependence on probability (freąuency) of accidents at work per 
1 person employed per 1 year (Niczyporuk 1996) 

Rodzaj wypadków przy 
pracy 

Ryzyko niedopuszczalne Ryzyko tolerowalne Ryzyko akceptowalne 

Lekkie >10"^ 10"' 10"^ <10-3 
Ciężkie >10"^ 10^ 10^ <10-^ 
• 

Śmiertelne >10"^ 10"^ 10"^ <10"^ 
Śmiertelne zbiorowe > 1 0 ^ 10^ 10" '̂ <10-'^ 

zamieszczono wartości liczbowe tych granic dla wypadków przy pracy określone wyłącznie 
dla jednego czynnika we wzorze nr 1 — prawdopodobieństwa. 

Aspekt humanitarny bezpieczeństwa możliwy jest do oceny za pomocą jednego czynnika 
z wzoru nr 1 (prawdopodobieństwa lub częstości), ponieważ skutki są przedstawione 
w sposób opisowy jako rodzaje wypadków. Zarządzanie ryzykiem w aspekcie humanitarnym 
można wyrazić jako: 

G < 

PI 

Pc 

Ps 

Pz (3) 

gdzie: 
G 

PI 

Pc 

Ps 

Pz 
wych. 

parametr opisujący granice między ryzykiem niedopuszczalnym i tolerowalnym, 
prawdopodobieństwo lub częstość występowania wypadków lekkich, 
prawdopodobieństwo lub częstość występowania wypadków ciężkich, 
prawdopodobieństwo lub częstość występowania wypadków śmiertelnych, 
prawdopodobieństwo lub częstość występowania wypadków śmiertelnych zbioro-

Zarządzanie ryzykiem jest więc podejmowaniem działań mających na celu optymalizację 
kosztów bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań ochrony zdrowia i życia pracowników 
wynikających z norm lub wytycznych bezpieczeństwa. Podejmowanie takich działań musi 
być poprzedzone analizą ryzyka. 

3. Analiza ryzyka 

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów szerszego procesu zwanego analizą ryzyka. 
W procesie analizy ryzyka można wyodrębnić elementy przedstawione na rysunku 2. 

Identyfikacja zagrożeń jest procesem na ogół znanym. Na podstawie zdarzeń (wypadków, 
awarii, katastrof lub innych zdarzeń niebezpiecznych), informacji z systemów nadzoru 
procesu technologicznego lub procesu pracy oraz innych źródeł informacji ustala się, jakie 
przyczyny stanowią potencjalne zagrożenie utraty życia, zdrowia lub innych strat materialnych. 
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1. Identyfikacja zagrożeń 
2. Szacowanie ryzyka 

• ocena prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożeń 
• ocena rozmiarów strat lub konsekwencji 

3. Ocena poziomu ryzyka 
4. Zarządzanie ryzykiem 

• eliminacja ryzyka 
• ograniczanie ryzyka 
• retencja ryzyka 
• transfer ryzyka 

5. Monitoring ryzyka 

Rys. 2. Elementy analizy ryzyka 
Fig. 2. Elements of risk analysis 

« 

Identyfikacja zagrożeń jest więc procesem poszukiwania źródeł potencjalnycłi strat. Następnym 
elementem jest oszacowanie rozmiarów tycłi strat, czyli szacowania ryzyka. 

Szacowne ryzyka jest procesem oceny prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożeń oraz 
spodziewanych skutków — rozmiarów strat, jakie mogą spowodować. Istnieje wiele metod 
szacowania ryzyka, w których prawdopodobieństwu i stratom przypisuje się subiektywne 
skale typu: małe, średnie, duże lub podobne (Teniswood i in. 1993; Studenski 1994). 
Prowadzi to nagminnie do popełniania błędów przy stosowaniu tych metod (Niczyporuk 
1996; Aven i in. 1996). Z tych powodów zaleca się sięganie do statystyk zdarzeń (wypadków, 
katastrof, awarii i innych wydarzeń niebezpiecznych). Autor na podstawie dotychczasowego 
doświadczenia stosuje własną metodę, częściowo przedstawioną schematycznie na rysunku 
4. Celem tej metody jest zminimalizowanie subiektywności ocen. W wielu przypadkach 
istnieją przykłady oraz statystyki zdarzeń niebezpiecznych zaistniałych w porównywalnych 
warunkach. Taka baza wiedzy jest podstawą wykonania szacowania ryzyka. Z reguły jest 
ona znacznie dokładniejszym źródłem informacji niż arbitralnie przyjmowane skale liczbowe. 
Przykładem tego może być rozkład przyczyn wypadków w ścianach zmechanizowanych 
podanych na rysunku 3. Główne wartości liczbowe odpowiadające przyczynom wypadków 
są prawie stałe, niezależnie od spadku liczby ścian wydobywczych w analizowanym okresie. 

Ocena poziomu ryzyka jest procesem porównania oszacowanej wartości ryzyka z wzorcem. 
Wzorcem mogą byc wspomniane kategorie ryzyka (ryzyko niedopuszczalne, ryzyko tole-
rowalne, ryzyko akceptowalne), inny parametr, np. dopuszczalna wartość strat lub kosztów. 

Ocena ryzyka powinna dać odpowiedz na pytanie: Czy należy podejmować działania 
poprawiające stan obecny i jak szybko? W przypadku konieczności takich działań należy 
wybrać odpowiednią strategię działań. 

Zarządzanie ryzykiem jest procesem wyboru strategii redukcji ryzyka. Zgodnie z rysunkiem 
2 można wyróżnić następujące strategie: 

— eliminacja ryzyka, polegająca na eliminacji źródeł zagrożeń, zaprzestaniu działalności 
produkcyjnej lub usunięciu ludzi oraz chronionych obiektów ze strefy zagrożenia, 

— ograniczenie ryzyka, wprowadzenie rozwiązań technicznych (np. osłony, ekrany, oclirony 
osobiste) lub organizacyjnych (ograniczenie czasu przebywania w warunkach zagrożenia). 
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Rys. 3. Przyczyny wypadków w ścianach zmechanizowanych w latach 1992—1994 
Główne przyczyny według specyfikacji branżowej: 2 — lokalne odprężenie eksploatacyjne 10,8%, 

3 — zaburzenie geologiczne 8,2%, 7 — niedokładnie wykonana obudowa 8,1%, 8 — ciasnota 9,9%, 
16 — uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji 5,5%, 20 — inne przyczyny materialne 3,7%, 31 — brak 

lub niedostateczna kontrola warunków BHP 7,2%, 46 — brak uwagi 13,2% 
Fig. 3. Causes of accidents in mechanised longwalls over the years 1992—1994 

— retencja ryzyka, wyrażenie zgody na ponoszenie konsekwencji aktywizacji zagrożeń. 
Strategia podejmowana w sytuacji braku wiedzy o skutkach aktywizacji zagrożeń łub w celu 
ich sprawdzenia. 

— transfer ryzyka, ubezpieczenie na wypadek strat spowodowanych aktywizacją 
zagrożeń — transfer ryzyka do instytucji ubezpieczeniowych. 

Wybór strategii zarządzania ryzykiem zależy od decyzji zarządu przedsiębiorstwa (polityki 
bezpieczeństwa) przy ograniczeniach wynikających z konieczności spełnienia wymagań 
humanitarnych, społecznych i prawnych. Algorytm kształtowania bezpieczeństwa przedsta-
wiony na rysunku 5 wykorzystuje analizę ryzyka przedstawioną na rysunku 4. 

Zgodnie z proponowanym algorytmem dobór działań korekcyjnych należy rozpocząć od 
sprawdzenia możliwości eliminacji zagrożeń, a następnie rozpatrywać możliwość ochrony 
zbiorowej przed zagrożeniami lub ochrony indywidualnej. W tabeli 2 przedstawiono przykład 
działań korekcyjnych dla zagrożenia hałasem wentylatora. 

Przed wprowadzeniem rozwiązania do stosowania należy przeprowadzić ocenę efektyw-
ności pod względem organizacyjnym, technicznym i ekonomicznym. 

Ocena organizacyjna dotyczy stwierdzenia, czy proponowane działania korekcyjne są 
do zrealizowania i zaakceptowania pod względem organizacyjnym. Przykładem takiego 
problemu może być rotacyjny system pracy na zagrożonych stanowiskach. Ograniczenie 
czasu przebywania na danym stanowisku pracy może pociągać za sobą konieczność 
dodatkowego zatrudnienia iub szkolenia innych osób. 

Ocena techniczna dotyczy stwierdzenia, czy proponowane działania korekcyjne są możliwe 
do wykonania pod względem technicznym i technologicznym. Ocena ta, łącznie z analizą 
kosztów, jest ważnym kryterium we wdrażaniu działań korekcyjnych. 

Ocena ekonomiczna polega na oszacowaniu kosztów proponowanego rozwiązania i porówna-
niu ich z oczekiwaną obniżką strat. W przypadku pozytywnej oceny proponowanego rozwiązania 
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Rys. 4. Główne elementy analizy ryzyka 
Fig. 4. Principal elements of risk analysis 

Tabela 2. Przykład działań korekcyjnych w celu obniżenia zagrożenia hałasem wentylatora 
Table 2. Example of correction actions aimed at reduction of fan noise hazard 

Charakter działań Sposób rozwiązania problemu 

Eliminacja zagrożenia zastosować tłumik hałasu wentylatora 

Ochrona zbiorowa zastosować ekran akustyczny lub kabinę dźwiękoizolacyjną 

Ochrona indywidualna zastosować indywidualne ochronniki słuchu 
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me 

Rys. 5. Algorytm kształtowania bezpieczeństwa 
Fig. 5. Algorithm of safety modelling 

podejmuje się decyzję o jego zastosowaniu. W przypadku, kiedy niemożliwe jest podjęcie działaii 
korekcyjnych lub gdy proponowane rozwiązania nie uzyskają pozytywnej oceny efektywności 
ekonomicznej, technicznej lub organizacyjnej, należy zmodyfikować politykę bezpieczeństwa. 

Kształtowanie bezpieczeństwa jest procesem, dlatego każde działanie powinno być 
monitorowane. Umożliwia to systematyczną ocenę realizacji działań korekcyjnych, ich 
skuteczność i terminowość wykonania. Pozwala to, w razie potrzeby, modyfikować politykę 
bezpieczeństwa. 
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4. Ryzyko w technologiach górniczych 

4.1. T e c h n o l o g i e g ó r n i c z e 

W Polsce wydobycie węgla kamiennego odbywa się wyłącznie sposobem podziemnym. 
Dominująca część wydobycia odbywa się systemem ścianowym. W tabeli 3 przedstawiono 
wskaźniki techniczne kopalń węgla kamiennego dotyczące udziału poszczególnych systemów 
eksploatacji w latach 199-^!—1995. 

Prezentowane dane wskazują , że dominującą technologią górniczą stosowaną w górnictwie 
węgla kamiennego jest technologia ścianowa z kierowaniem stopem przez zawalenie. Z tego 
względu analizę ryzyka wykonano dla ścian zmechanizowanych. 

Tabela 3. Udział poszczególnych systemów eksploatacji w wydobyciu globalnym, % 
Table 3. Share of individual mining system in global output, % 

Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r. 

Ze ścian i ubierek 91,8 91,5 

Przy 
zastosowaniu 
posadzki 

płynnej 10,3 10,0 Przy 
zastosowaniu 
posadzki suchej 0,7 0,4 

Przy 
zastosowaniu 
posadzki 

z zawałem 80,8 81,1 

Przy 
zastosowaniu 
posadzki 

z filarów ochronnych 27,1 26,4 

4.2. R y z y k o w y p a d k ó w p r z y p r a c y w ś c i a n a c h z m e c h a n i z o w a n y c h 

Udział wydobycia ze ścian wyposażonych w obudowę zmechanizowaną w ogólnym 
wydobyciu węgla wynosił w 1993 roku 87,2% i wzrósł w roku 1995 do 89%. Można 
zatem stwierdzić, że stan bezpieczeństwa w technologiach górniczych jest dobrze odzwier-
ciedlony przez wypadki w ścianach zmechanizowanych. W tabeli 4 podano liczbę wypadków 
zaistniałych w ścianach zmechanizowanych. 

Dane przedstawione w tabeli 4 wskazują na spadek liczby wypadków. Należy zauważyć 
jednak, że ma to miejsce przy jednoczesnym spadku liczby ścian. Na rysunku 6 przedstawiono 
liczbę wypadków ogółem przypadających na statystyczną ścianę w ciągu roku. 

Analiza danych wskazuje, że eksploatacja z podsadzką jest technologią bezpieczniejszą. 
Jednak wskaźniki te wskazują na brak postępu w poprawie bezpieczeństwa w technologiach 
górniczych. Podjęcie działań korekcyjnych wymaga znajomości bezpośrednich przyczyn 

Tabela 4. Liczba wypadków ogółem w ścianach zmechanizowanych 
Table 4. Total number of accidents in mechanised longwall workings 

Wyszczególnienie Rok 

1992 1993 1994 

Liczba wypadków ogółem 4 194 3 779 3 122 

w tym: z zawałem 3 240 2 944 2 427 

z posadzką 954 835 695 
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Rys. 6. Statystyczna liczba wypadków w ciągu roku w ścianie mechanizowanej 
Fig. 6. Statistical yeariy number of accidents in mechanised longwall 

wypadków. Na rysunku 7 przedstawiono ryzyko wypadków oszacowane przez autora na 
podstawie analizy kart powypadkowych. 

Głównymi przyczynami wypadków są: brak uwagi, ciasnota, lokalne odprężenia eksplo-
atacyjne oraz zaburzenia geologiczne. 
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Rys. 7. Ryzyko oszacowane dla najważniejszych przyczyn wypadków w ścianach zmechanizowanych 
A — tąpnięcie, B — lokalne odprężenie eksploatacyjne, C — zaburzenie geologiczne, D — odstające skaty, 

E — ciasnota, F — wady materiałowe (maszyn, urządzeń itp.), G — uszkodzenia powstałe podczas 
eksploatacji (maszyn, urządzeń, sprzętu itp.), H — stan nieprawidłowego zabudowania maszyn i urządzeń, 

I — inne przyczyny materialne, J — brak lub niedostateczna kontrola warunków BHP, 
K — niezabezpieczenie maszyn przed niepożądanym ich uruchomieniem, L — wejście do miejsc 

zabronionych, M inne błędy i niedociągnięcia przy — brak należytej współpracy zespołowej, N — 
wykonywaniu pracy, O — brak uwagi, P — brak lub niedostateczny nadzór w zakresie BHP 

Fig. 7. Risk assessed for the most important causes of accidents in mechanised longwalls 
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4.3. M e t o d y r e d u k c j i r y z y k a 

Metody redukcji ryzyka mogą mieć charakter techniczny lub organizacyjny. Metody 
techniczne dotyczą działań ograniczających energię zagrożeń. Są to eliminacje lub ograniczenia 
energii urazowej lub wprowadzenie barier pomiędzy źródłem a obiektem. Przykładem tego 
mogą być ekrany, osłony lub środki ochrony indywidualnej (tab. 2). W przypadku braku 
skuteczności rozwiązań technicznych lub w celu osiągnięcia większego efektu działań, 
zalecane są rozwiązania organizacyjne. Ciasnota i brak uwagi stanowią typowy przykład 
nieodpowiedniej organizacji pracy. Praca w warunkach szkodliwych lub uciążliwych powoduje 
obniżenie koncentracji, czego efektem jest brak uwagi. Należy stwierdzić, że bez poprawy 
warunków pracy górników nie jest możliwe istotne zredukowanie liczby wypadków przy 
pracy. Dopełnieniem tych warunków są zagrożenia naturalne związane z aktywnością 
sejsmiczna górotworu. 

Ważną rzeczą w osiągnięciu redukcji ryzyka jest zaangażowanie całej załogi w program 
poprawy bezpieczeństwa. Przez prowadzenie szkoleń, doskonalenie zawodowe oraz poprawę 
kultury bezpieczeństwa w pracy i poza pracą możliwe jest osiągnięcie poprawy w tym 
zakresie. Świadczy o tym fakt, że obecnie około 90% wypadków wynika ze świadomego 
lub nieświadomego nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

5. Posumowanie 

W krajowym górnictwie węgla kamiennego dominującą technologią górniczą jest 
system ścianowy wyposażony w obudowę zmechanizowaną. Udział wydobycia reali-
zowanego takim systemem wynosił w 1995 roku 89% ogólnego wydobycia. Na przykładzie 
statystyk wypadków w ścianach zmechanizowanych stwierdzono, że technologia pro-
wadzenia prac z podsadzką hydrauliczną jest bezpieczniejsza w porównaniu z technologią 
z kierowaniem stropu na zawał. Analiza bezpośrednich przyczyn wypadków wykazała, 
że przyczyny te nie ulegają istotnym zmianom. W ciągu badanego okresu lokalne 
odprężenia eksploatacyjne, zaburzenia geologiczne, niedokładnie wykonana obudowa, 
ciasnota, brak lub niedostateczna kontrola warunków BHP, a zwłaszcza brak uwagi, 
stanowiły główne przyczyny wypadków. Przedstawione na rysunku 7 ryzyko pozwala 
na ustalenie priorytetów redukcji strat. Straty są największe z powodu braku uwagi, 
w drugiej kolejności przyczyną jest ciasnota, a następnie lokalne odprężenia geologiczne. 
Zarządzając bezpieczeństwem należy dla osiągnięcia największego efektu podjąć działania 
korekcyjne w obrębie tych przyczyn. Oprócz rozwiązań technicznych wspominanych 
w pracy należy podnieść świadomość pracowników, ich kulturę bezpieczeństwa. Zaan-
gażowanie wszystkich jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa zgodnie z prezentowana 
na wstępie filozofia TQM — kompleksowego zarządzania przez jakość. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Identincation of hazard, risk assessment and reduction in mining 
technology 

Abstract 
The principles of identification assessment and reduction of the risk in mining technologies 

liave been presented in the paper. On the basis of the analysis of events occurred, the 
risk has been assessed for the most freąuently applied mining technologies in the national 
mining industry, that is for the longwall system (with caving and filling). The algorithms 
have been presented for the risk assessment and safety formation. On the basis of anaiyses 
conducted of the loss caused by accidents at work, the hierarchy of the actions related to 
reduction of the risk has been established. The risk has been discussed in terms of the 
probable loss that should be taken into account in the mines management as the necessity 
to meet the safety standards but also as an economic category. 
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Analiza ryzyka — integralny element systemu zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w górnictwie 

Słowa kluczowe 
System zarządzania bezpi^czeństwem-ryzyko-ocena ryzyka-drzewo błędu-analiza FMEA-

procedura postępowania 

Streszczenie 
System zarządzania bezpieczeństwem zawiera udokumentowane moduły sposobu zarzą-

dzania bezpieczeństwem w postaci procedur działania na wszystkicłi szczeblach zarządzania 
i podejmowania decyzji. Tak więc — na każdym etapie działalności zakładu górniczego: 
planowania robót górniczych, rozcinki złoża oraz eksploatacji — całokształt skojarzonych 
zagrożeń naturalnych i technicznych oraz skoordynowanej profilaktyki — decyduje o po-
dejmowanych na tych etapach decyzjach. 

Z procedur postępowania wynika jednoznacznie odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje, kompetencje ludzi i oddziałów zakładu górniczego, zakres i przedmiot współpracy 
między nimi, tak że prowadzona działalność odpowiada modelowi postępowania: 

— planowanie działań i ich realizacja, 
— badanie efektywności i skuteczności działań, 
— korygowanie wychwyconych błędów. 
Najskuteczniejszym narzędziem pozwalającym osiągnąć powyżej zakreślone cele jest 

ocena i analiza ryzyka, wykonywana w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem 
w celu określenia akceptowalnego poziomu ryzyka, eliminacji przyczyn błędów i strat, 
szczególnie na wczesnych etapach podejmowania decyzji, oraz ustalenia optymalnych działań 
profilaktycznych, uwzględniających wzajemne oddziaływanie występujących w kopalni za-
grożeń skojarzonych. 

1. Wstęp 

Głębokie przemiany, które zachodzą w Polsce, związane z wchodzeniem Polski do 
zjednoczonej Europy, dotyczą w dużej mierze rozwiązania problemów związanych z bez-
pieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Jest to szczególnie widoczne w górnictwie, które 
świadome występujących zagrożeń, przoduje we wdrażaniu zaleceń europejskich i mię-
dzynarodowych w zakresie metod i sposobów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Jest 
w tym też duży udział Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, w którym opracowano 
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„system zarządzania bezpieczeństwem pracy" [5], który został zaaprobowany przez kierow-
nictwa i załogi kopalń i obecnie zaczyna byc coraz powszecłiniej wdrażany do praktyki 
kopalnianej. System zarządzania bezpieczeństwem pracy opiera się na filozofii norm ISO 
serii 9000 i realizuje wymagania Konwencji nr 155 Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy oraz ramowych i szcze-
gółowych dyrektyw, harmonizujących prawodawstwo krajów członkowskich Unii Europej-
skiej. Przy opracowaniu w GIG systemu szeroko korzystano z doświadczeń zagranicznych 
2, 3], w tym przede wszystkim doświadczeń brytyjskich [ 1 ], co daje gwarancję że 

zaproponowane w systemie podejście do zarządzania bezpieczeństwem jest zbieżne z ist-
niejącymi w świecie trendami. 

Wynikające z systemu procedury postępowania promują ocenę ryzyka na wszystkich 
etapach rozwoju zakładu górniczego, przez co system zarządzania bezpieczeństwem jest 
zgodny z ustawodawstwem europejskim i polskim dotyczącym bezpieczeństwa pracy, które 
w swych postanowieniach podkreśla konieczność oceny ryzyka, między innymi zalecając: 

— zapobieganie ryzyku zawodowemu (Dyrektywa 89/391 Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej), 

— eliminację czynników wypadkowych i ryzyka (Dyrektywa 89/391 Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej), 

— zobowiązanie pracodawców do wykonywania analizy ryzyka (Konwencja nr 176 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotychczas nie ratyfikowana przez Polskę), 

— zobowiązanie zakładu pracy do informowania pracowników o ryzyku zawodowym 
wiążącym się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (Polski 
Kodeks Pracy), 

— zobowiązanie przedsiębiorcy w szczególności do rozpoznania zagrożenia związanego 
z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania 
i usuwania tych zagrożeń (Art. 73 Prawa Geologiczno-Górniczego). 

Na wstępie należy podkreślić, że nic jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, 
stąd wynika potrzeba uznania dopuszczalnego poziomu ryzyka, któi^ może byc przedstawiany 
w sposób ilościowy lub jakościov/y. 

W tym miejscu warto przypomnieć dwie podstawowe i najważniejsze definicje dotyczące 
ryzyka. 

Ryzyko — funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych niebezpiecznych 
zdarzeń i wynikających z nich konsekwencji. 

Ocena ryzyka — proces szacowania wielkości ryzyka i określanie warunków, kiedy 
ryzyko można tolerować lub akceptować. 

Na potrzeby „systemu" została opracowana metodologia prowadzenia analiz ryzyka 
7, 5], która rozwija istniejące w zakładach górniczych metody oceny i redukcji ryzyka 

związanego z działalnością górniczą. 
Jeżeli legislacja górnicza dopuszcza określoną technologię, to ustala jednocześnie granicę 

dopuszczalnego poziomu ryzyka, najczęściej w sposób jakościowy. Dopuszcza się stosowanie 
określonych rozwiązań technicznych — mimo wiążącego się z tym zagrożenia dla ludzi 
i otoczenia — pod warunkiem takiego zminimalizowania ryzyka przez odpowiednie środki 

' — . 

bezpieczeństwa, że pozostające ryzyko v/ydąjc się do przyjęcia. Celem dokonania oceny 
ryzyka przyjęto następującą procedurę postępowania (rys. 1): 
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1. Start oceny ryzyka. 

2. Klasyfikacja zakresów działania. 

3. Identyfikacja zagrożeń. 

4. Analiza drzewa błędu. 

5. Określenie ryzyka. 

6. Porównanie wyznaczonego poziomu 

ryzyka z poziomem dopuszczalnym. 

7. FMEA — część L 

8. Decyzja — czy ryzyko można tole-

rować. 

9. Przygotowanie planu obniżenia po-

ziomu ryzyka. 

10. FMEA — część II. 

11. Monitorowanie zagrożeń. 

12. Zapisy stanu bezpieczeństwa. 

13. Koniec oceny ryzyka. 

Rys. 1. Procedura postępowania dla przeprowadzonych ocen ryzyka 
Fig. 1. Risk assessment procedure 

Sposób oceny poziomu ryzyka (krok 5 procedury postępowania), będący wynikiem 
anałizy prawdopodobieństwa wystąpienia szkód oraz konsekwencji wynikających z tych 
szkód, został przedstawiony w tabeli 1. 

Tabela 1. Sposób określania wielkości ryzyka 
Table 1. Method of risk severity de termin ation 

Prawdopodobieństwo Konsekwencje 

katastrofalne krytyczne marginalne nieistotne 

Częste 8 8 5 I 

Możliwe 8 8 4 1 

Okazjonalne 8 6 3 0 

Nikłe 6 6 2 0 

Nieprawdopodobne 3 3 1 0 
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Klasyfikacja konsekwencji wyszczególnionych w tabeli oznacza: 
Katastrofalna — śmierć, utrata systemu lub części zakładu górniczego, tak jak i znaczna 

utrata możliwości produkcyjnych, znaczne zainteresowanie społeczne lub wystąpienie inter-
wencyjnej kontroli lub możliwości jej wystąpienia. 

Krytyczna — ciężkie poszkodowanie ludzi, poważne uszkodzenie systemu lub inne 
wydarzenia, powodujące pewne straty produkcyjne, o efekcie występującym więcej niż 
w jednym oddziale lub mogące mied w rezultacie konsekwencje przy innych okolicznościach. 

Marginalna — małe poszkodowanie osób, poważne uszkodzenia systemu lub inne 
wydarzenia generalnie ograniczające się do innego wydarzenia. 

Nieistotna — mniejsze niż powyższe. 
W zależności od ilości punktów charakteryzujących ryzyko, uznano za celowe ustalenie 

następujących poziomów ryzyka (krok 6 procedury postępowania). 

Tabela 2. Klasyfikacja poziomów ryzyka 
Table 2. Risk level classification 

Ilość punktów Poziom ryzyka 

0 ryzyko nie występuje 

1—2 ryzyko tolerowane 

ryzyko umiarkowane 

5—6 ryzyko istotne, rzeczywiste 

7—8 ryzyko nietolerowane 

Dla ustalonego poziomu ryzyka powinny być podjęte wyszczególnione poniżej działania: 
— przy ryzyku tolerowalnym — wymagany jest monitoring zagrożeń, dla ich utrzy-

mywania w stanie kontrolowanym, 
— przy ryzyku umiarkowanym — konieczne jest obniżenie poziomu ryzyka, lecz 

koszty z tym związane powinny byc rozsądne. Obniżenie poziomu ryzyka powinno być 
osiągnięte w ściśle określonym przedziale czasu. Jeżeli ryzyko, chociaż umiarkowane, może 
powodować poważne konsekwencje, konieczna jest dalsza jego ocena dla dokładnego 
ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkód oraz doskonalszych metod jego monito-
rowania, 

— przy ryzyku istotnym — nie można rozpocząć pracy przed obniżeniem poziomu 
ryzyka. W przypadku prac będących w toku, obniżenie poziomu ryzyka musi nastąpić 
w bardzo krótkim czasie do poziomu ryzyka umiarkowanego, 

— przy ryzyku nietolerowalnym — powinien obowiązywać kategoryczny zakaz podjęcia 
lub kontynuowania pracy, zanim poziom ryzyka nie zostanie zredukowany. Gdy jest to 
niemożliwe, należy odstąpić od wykonywania tej pracy. 

3. Przykłady analizy ryzyka działalności górniczej 

Postępując według podanej procedury postępowania można w bardzo szybki sposób 
doprowadzić do ustalenia skutecznych działań organizacyjno-technicznych, które usuną 
przyczyny rejestrowanych zagrożeń (skutków). 
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Na rysunku 2 przedstawiono drzewo błędów, dotyczące wybucłiów mieszanin wybucho-
wych (metanu — poniżej dolnej granicy jego wybuchowości oraz niebezpiecznego pyłu 
węglowego) w ścianach wyrobisk zmechanizowanych, o wysokiej koncentracji wydobycia 
w zakładzie górniczym metanowym, z pokładami węgla zaliczanymi do IV kategorii 
zagrożenia. 

Przedmiotowe drzewo błędów obrazuje możliwe sploty okoliczności, mogące doprowadzić 
do zdarzenia wypadkowego. 

W odniesieniu do konkretnego przykładu ściany prowadzonej w IV kategorii zagrożenia 
metanowego, określenie dopuszczalnego (tolerowalnego) poznania ryzyka wykazało, że 
w obecnym stanie ściana ta nie zapewnia bezpiecznej produkcji, w związku z czym powinna 
być zatrzymana do czasu dostosowania profilaktyki dla naturalnych skojarzonych (wystę-
pujących równocześnie) zagrożeń do warunków istotności rzeczywistego zagrożenia. 

I tak stwierdzono [6]: 
— częste przekraczanie 2% CH4, rejestrowanych metanometrią automatyczną, 
— zdarzające się awarie przewietrzania, doprowadzające do pogorszenia warunków 

zagrożenia metanowego, 
— występowanie w chodnikach wentylacyjnych niezabezpieczonego wysoce wybucho-

wego pyłu węglowego: 
a) w dużych nagromadzeniach (powyżej 0,5 kg/m wyrobiska), 
b) przy wysokim zapylaniu w czasie, 
c) o wysokim stopniu rozdrobnienia (powyżej nawet 90% frakcji pyłu poniżej 0,075 mm), 

co wzmaga wybuchowość pyłu i zmniejsza energię inicjalną wybuchu pyłu, 
d) praktyczna niemożliwość neutralizacji na drodze opylania pyłem kamiennym pyłu 

węglowego w strefach zabezpieczających. 
Wysoce wybuchowy pył węglowy, zalegający wspomniane chodniki wentylacyjne ścian 

o wysokiej koncentracji wydobycia, prowadzone w polach silnie metanowych kopalń — 
bez udziału metanu w mieszaninie, przedstawia bardzo poważne zagrożenie wybuchowe. 

Obecność gazu palnego (do 2% metanu) w mieszaninie hybrydowej: 
— obniża dolną granicę wybuchu pyłu węglowego (do około 20 g/m obłoku) oraz 
— wzmaga zapalność układu, to znaczy — wystarcza niższa energia inicjalna do 

zapoczątkowania zjawiska wybuchu w układzie. 
Dla opanowania zagrożenia ze strony układów hybrydowych (metanu + pyłu węglowego 

+ powietrza) konieczne jest wypracowanie łącznej profilaktyki zwalczania zagrożeń skoja-
rzonych, w tym — ulepszenie dotychczasowej profilaktyki pyłowej (poprzez zastąpienie 
często niemożliwego do wykonania i nie spełniającego zadania neutralizacji pyłu węglo-
wego — opylaniem pyłem kamiennym przykładowo przez rozpowszechnienie użycia środków 
higroskopijnych do neutralizacji pyłu). 

Tabela 3 ujmuje analizę ryzyka dla ścian dla możliwości wystąpienia mieszaniny 
hybrydowej, natomiast w tabeli 4 — podjęte działania profilaktyczne [8][10], 
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Tabela 3. UsCalenie wielkości i poziomu ryzyka wybuchu mieszaniny hybrydowej 
Table 3. Assuming the risk severity for the danger of an explosion of hybrid mixtures 

Lp. Rodzaj zagrożenia Prawdopo- Konsekwencje Poziom ryzyka 
dobieństwo 
wystąpienia 

I. Zaburzenia wentylacyjne — wzrost stężenia 
metanu możliwe krytyczne nietolerowal. 

1. Otwarcie tam wentylacyjnych możliwe krytyczne nietolerowai. 
2. Dojeżdżanie kombajnem do zwrotni częste krytyczne nietolerowal. 
3. Niesprawne urządzenia wentylacyjne możliwe krytyczne nietolerowal. 

II. Osiadanie pyłów węglowych 
1. Zły stan zraszania kombajnu możliwe krytyczne nietolerowal. 
1 Przestarzała konstrukcja kombajnu nikłe nieistotne 0 
3. Nadsiębierny kierunek obrotu bębna nieprawdop. nieistotne 0 
4. Bieg jałowy bębna w urobku możliwe nieistotne tolerowalny 
5. Duża wysokos'ć spadku urobku nieprawdop. nieistotne 0 
6. Duża ilość przesypów częste krytyczne nietolerowal. 
7. Odstawa urobku w kierunku przeciwnym do 

świeżego powietrza wysokie krytyczne nietolerowal. 

III. Źródło inicjalne wybuchu 
! 

1. Odzież robocza elektryzująca się okazjonalne krytyczne istotny 
2. Niedopuszczone wyroby z tworzyw sztucznych okazjonalne krytyczne istotny 
3. Niewłaściwe stosowanie żywic okazjonalne krytyczne istotny 
4. Niesprawne zraszanie częste krytyczne nietolerowal. 
5. Tępe noże zraszania częste krytyczne nietolerowal. 
6. Urabianie skał piaszczystych częste krytyczne nietolerowal. 
7. Stopy aluminium okazjonalne krytyczne istotny 
8. Awaryjna praca urządzeń elektrycznych okazjonalne krytyczne istotny 

Interesujące, w szczególności dla inżyniera strzelniczego kopalni, może być drzewo 
błędów przedstawiające możliwości zapłonu metanu (i/lub — pyłu węglowego) w prze-
cznicach drążonych z użyciem środków strzałowych (rys. 3) [9]. Zapłon metanu może 
być spowodowany źródłem inicjalnym ze strony samych elementów strzelania elektry-
cznego (materiałem wybuchowym, zapalnikiem elektrycznym, lontem detonującym, ob-
wodem strzelniczym, zapalarką elektryczną) lub iskry elektrycznej, iskry mechanicznej, 
względnie pożaru. 

Posługując się także drzewem błędów — w szkoleniach lub dokształcaniu strzałowych 
istnieje możliwość bardziej sugestywnej analizy zagrożeń, z jakim związana jest robota 
strzałowa wobec metanu (i pyłu węglowego); nie czyni tego metryka strzałowa, która 
oprócz danych technicznych przytacza jedynie wymagania profilaktyczne z zakresu zwalczania 
zagrożenia metanowego (i pyłowego) w konkretnym wyrobisku. W oparciu o tak sporządzoną 
analizę ryzyka można szybko ustalić skuteczne działania organizacyjno-techniczne dla 
likwidacji przyczyn zaistnienia zapłonów metanu (lub/i pyłu węglowego) podczas prowadzenia 
robót strzałowych. 

Warto tu także zaznajomić się z nieznaczną liczbą zapłonów metanu, zaistniałych ze 
strony robót strzałowych w ostatnim trzydziestoleciu w polskich kopalniach węgla (tab. 5). 
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Tabela 4. Plan obniżenia poziomu ryzyka dla zapobieżenia niebezpieczeństwu wybuchu 
mieszaniny hybrydowej 

Table 4. Program of diminishing the existing risk Ievel 

Lp. Podjęte działania profilaktyczne Osoby Prawdopodo- Konsekwencje Poziom 
odpowiedzialne bieństwo ryzyka 

wystąpienia 

I. Comiesięczna analiza stanu 
zagrożenia metanowego i pyłowego 
przez zespół zagrożeń metanowych inż. wentylacji nikłe marginalne tolerowalny 

I. Czujniki otwarcia tam wyłączające 
prąd w ścianie inż. wentylacji nieprawdop. marginalne tolerowalny 

2. Obcinka wentylacyjna, górny napęd kier. robót 
najazdowy górniczych częste nieistotne tolerowalny 

3. Komora mieszania w chodniku 
wentylacyjnym kier. oddziału nikłe marginalne tolerowalny 

II. Osiadanie pyłów węglowych 
l . Aparat wodny, dysze typu Halemba gł. mech. nikłe marginalne tolerowalny 

na organach urabiających 
2. Niekonieczne 
3. Niekonieczne 
4. Niekonieczne 
5. Niekonieczne 
6. Zabudować kryte przesypy, filtry 

wodne, dozowniki zwilżacza CaBO gł. mech. częste nieistotne tolerowalny 
7. jak wyżej gł. mech. częste nieistotne tolerowalny 

III. 
• 

Źródło inicjalne wybuchu 
1. Kontrola stanu odzieży przez dozór. 

zakupy wyłącznie odzieży 
dopuszczonej kier. oddziału nikłe marginalne tolerowalny 

2. Widoczne znaki dopuszczeń na 
wyrobach zaopatrz. nikłe marginalne tolerowalny 

3. Instrukcje stosowania środków 
chemicznych, szkolenia pracowników, 
nie stosowanie równoczesne różnych nadsztygar 
środków w tym samym wyrobisku ds. kotwienia nikle marginalne tolerowalny 

4. Aparat wodny, wąż magistralny ^ 32 
mm gł. mech. nikłe marginalne tolerowalny 

5. Kontrola stanu noży przed każdym 
cyklem urabiania kier. oddziału nikłe marginalne tolerowalny 

6. Zabronione urabianie skał piaszczystych kier. oddziału nikłe marginalne tolerowalny 
7. 

• 

Zakaz zwożenia puszek, opakowań 
itp., stosowanie urządzeń i narzędzi 
dopuszczonego typu kier. oddziału nikłe marginalne tolerowalny 

8. Zabezpieczenie trafo, dyżurny 
elektryk, urządzenia elektryczne we 
wnękach gł. mech. nikłe marginalne tolerowalny 
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ZAPŁON ALBO WYBUCH SPOWODOWANY PRZEZ: 
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Rys. 3a. Drzewo błędów dotyczące zapłonu metanu i/lub pyłu węgłowego przez robotę strzałową w drążonej 
przecznicy 

Fig. 3a. Fault tree analysis for methane ignition caused by błasting in drivage 
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Rys. 3b. Drzewo błędów dotyczące zapłonu metanu i/lub pyłu węglowego przez robotę strzałową w drążonej 
przecznicy 

Fig. 3b. Fault tree analysis for metłiane ignition caused by blasting in drivage 
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Rys. 3c. Drzewo błędów dotyczące zapłonu metanu i/lub pyłu węglowego przez robotę strzjdowq w drążonej 
przecznicy 

Fig. 3c. Fault tree analysis for methane ignition caused by blasting in drivage 
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Tabela 5. Zapłony metanu inicjowane robotą strzałą w latacli 1966—1996 w polskim przemyśle węglowym 
Table 5. Metłiane ignitions in the Polish mining industry, in the period of 1966—1996, caused by blasting 

MW grupy 
bezpieczeństwa 

Zapalnik 
elektryczny 

Obwód 
strzałowy 

Charakterystyka 

Metanowy. deflagracja materiału wybucłiowego 

milizwłoczny 
nfłetanowy 

iskra elektryczna w »»gołym" przewodzie 
strzałowym 

Skalny detonacja materiału wybucłiowego w 
odsłoniętym otworze w stropie ściany (2 razy) 

Tabela wykazuje [5], że: 
— materiały wybucliowe (MW) metanowe wykazują w robotach strzałowycłi wysoki 

stopień bezpieczeństwa (zdarzenie niebezpieczne dotyczy MW metanowego, który do chwili 
zdarzenia nie był badany na okoliczność deflagrowania), 

— MW skalne zapaliły metan przy robocie strzałowej w stropie ścian dla spowodowania 
zawału, przy nieprzestrzeganiu profilaktyki metanowej oraz przy użyciu do „wybijania 
obudowy" MW wolno przyłożonego i w otworach strzałowych w przybierce stropu węglowego 
w chodniku międzyścianowym (co jest zabronione przepisami), 

— zapalniki milizwłoczne metanowe zapaliły metan w atmosferze przodku, gdy zasto-
sowano je wraz z przewodami do wydłużenia lini strzałowej, przy braku uprzedniej kontroli 
metanu w wyrobisku, oraz 

— gdy przewód strzałowy iskrząc — zapalił metan w niedostatecznie przewietrzonym 
chodniku słabo metanowego pokładu. 

Reasumując, praktyka robót strzałowych w kopalniach węgla wykazuje ich wysoki 
stopień bezpieczeństwa wobec metanu (i pyłu węglowego), gdyż w ostatnim trzydziestoleciu 
większość niebezpiecznych zdarzeń, związanych z robotami strzałowymi wystąpiło z uwagi 
na kardynalne błędy w ich wykonawstwie lub niezgodne ich stosowanie z wymogami 
obowiązujących przepisów górniczych. 

Przytoczone przypadki (tab. 5) wykazują także, iż przy ocenie bezpieczeństwa robót 
strzałowych nie wystarcza znajomość stopnia bezpieczeństwa MW wobec metanu (i pyłu 
węglowego), ale wymagana jest także znajomość współzależności pozostałych elementów 
strzelania elektrycznego, użytych w określonym zespole występowania zagrożeń metano-
wo-pyłowych w wyrobiskach. 

O ile w którymś z przypadków nie występowałby metan w niebezpiecznych koncentracjach 
w atmosferze wyrobiska, iskra elektryczna w obwodzie strzałowym nie mogłaby stanowić 
inicjału zapłonu metanu, względnie — przy użyciu MW skalnego do przerywania skał 
stropu — nie doszłoby do wspomnianego zagrożenia bez nagromadzenia metanu w wyrobisku. 

4. Podsumowanie 

1. Podstawowym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem jest wytworzenie mecha-
nizmów postępowania na każdym szczeblu zarządzania i realizacji decyzji, promujących 
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zapobieganie niebezpiecznym wydarzeniom oraz wypadkom. System ten odróżnia od obecnego 
(systemu bezpieczeństwa) — konieczność zaangażowania całej załogi w realizację programu 
poprawy bezpieczeństwa przy ponoszeniu odpowiedzialności stosownie do posiadanych 
uprawnień decyzyjnych. Oznacza to, że za program bezpieczeństwa odpowiada cała załoga 
kopalni. Realizacja takiego programu wymaga sprecyzowania celów szczegółowych, wyni-
kających ze specyfiki pracy przedsiębiorstwa — zakładu górniczego. 

2. System zarządzania bezpieczeństwem zawiera udokumentowane moduły sposobu 
zarządzania bezpieczeństwem w postaci procedur działania na wszystkich szczeblach za-
rządzania i podejmowania decyzji. Tak więc — na każdym etapie działalności zakładu 
górniczego: planowania robót górniczych, rozcinki złoża oraz eksploatacji — całokształt 
skojarzonych zagrożeń naturalnych i technicznych oraz skoordynowanej profilaktyki — 
będzie decydował o podejmowanych na tych etapach decyzjach. Odpowiedni stopień 
bezpieczeństwa w poszczególnych etapach rozwoju produkcji można więc uzyskać za 
pomocą systematycznego i udokumentowanego systemu zarządzania, wytwarzającego me-
chanizm odpowiedzialności (wśród pracowników zakładu górniczego) za stan bezpieczeń-
stwa. 

3. Najskuteczniejszym narzędziem pozwalającym osiągnąć powyżej zakreślone cele jest 
wykonywana w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem analiza ryzyka, polegająca na: 

— określeniu zagrożeń występujących w środowisku pracy lub wynikających z cech 
fizycznego środowiska pracy, 

— oszacowaniu poziomu ryzyka wynikającego z tych zagrożeń, 
— ustaleniu koniecznych działań profilaktycznych, które zapewnią bezpieczną pracę. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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Risk assessment — an integral element of the safety management 
system in the mining industry 

Abstract 
The safety management system describes and specifies for the mine in a elear manner 

the subject of making and realizating of decisions as well as their proper documentation. 
It takes into consideration also behaviour procedures at all levels of the mines activity 
and their mutual connections in order to ensure that each undertaken activity and decision 
should take safety aspects into account. 

From the procedures it should be evident univocal the personal responsibility for 
decision — making, that influence work safety and the manner of common action of 
individual departments of the mine, as well as circulation of information between them, 
in order to ensure that all activities should be conducted to the model: 

— planning and realisating of activities, 
— conducting investigations related to their efficiency, and 
— correcting of faults. 
Risk assessment analysis for the main mining development operations, done for purposes 

of assuming the acceptable risk limits, eliminates reasons of errors especially at stages of 
early decisions and gives a choice of optima! solutions in cases of combined natural hazards 
in the mine. 
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Zarządzanie bezpieczeństwem jako szczegółowe zastosowanie zasad 
i metod zarządzania 

Słowa kluczowe 
Zarządzanie-bezpieczeństwo-ryzyko-motywacja 

Streszczenie 
Zarządzanie bezpieczeństwem jest szczegółowym zastosowaniem ogólnych reguł i zasad 

zarządzania. Obowiązek realizacji celów bezpieczeństwa zawarty jest w regulacji prawnej. Jego 
spełnienie wymaga identyfikacji zagrożeń, oszacowania i zredukowania pierwotnego ryzyka oraz 
sformułowania i zastosowania programu utrzymania ryzyka na niskim — akceptowalnym po-
ziomie. Program taki powinien obejmować środowisko, wyposażenie i ludzi. 

1, Wstęp 

Ludzie od najdawniejszych czasów uczyli się przewidywania, rozpoznawania i unikania za-
grożeń. Tworzona wiedza profilaktyczna była, i nadal jest, pod wpływem postrzeganych przyczyn 
wywołujących katastrofy i wypadki. Prehistoryczny człowiek — myśliwy, żeglarz lub wojownik 
— był przekonany, że nieszczęścia są skutkiem działania złych mocy, których w porę nie zneu-
tralizowano przez podjęcie rytualnych zabiegów magicznych, używanie amuletów, stosowanie 
zaklęć itp. Przejście do nowoczesnej profilaktyki wypadkowej, a zwłaszcza do zarządzania bez-
pieczeństwem, zostało dokonane stopniowo przez odkrywanie istoty zagrożeń, poznawanie prze-
biegu i przyczyn zdarzających się wypadków oraz roli człowieka w ich powodowaniu. Najważ-
niejszym odkryciem w dziedzinie profilaktyki było powstanie przekonania, że wypadki i choroby 
zawodowe nie powstają samoistnie lub wskutek działania siły wyższej, ale że są następstwem 
zaniedbań, niedoszacowania ryzyka i błędów, tj. zdarzeń, którym można skutecznie zapobiegać. 

Stosunkowo niedawno zakłady pracy zaczęto ujmować jako wieloelementową całość tworzącą 
system społeczno-techniczny. Przyjęto, że wypadki i choroby zawodowe są wynikiem nieprawid-
łowej struktury organizacyjnej zakładu oraz wadliwego zarządzania. Skutkiem nieprawidłowej 
struktury zakładu jest niedostateczna jego zdolność do rozpoznawania i redukowania zagrożeń, 
natomiast wady zarządzania ol>ejmują tolerowanie nadmiernego ryzyka oraz niedostateczne uwz-
ględnianie bezpieczeństwa zaU'udnionych i ocłirony zdrowia w procesie zarządzania zakładem. 

Celem niniejszego referatu jest przedstawienie ogólnych założeń oraz praktycznych 
procedur stosowanych w zarządzaniu nastawionym na przeciwdziałanie wypadkom i chorobom 
zawodowym. 
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2. Bezpieczeństwo jako cel zarządzania przedsiębiorstwem 

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga, obok podejmowania i realizowania celów pro-
dukcyjnych i ekonomicznych, dostosowania się do obowiązującej regulacji prawnej. Sto-
sunkowo duża liczba przepisów dotyczy zapewnienia zatrudnionym bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Dlatego też każdy pracodawca, uwzględniając w kierowaniu zakładem prawo 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządza nie tylko produkcją, finansami i kadrami, 
ale również bezpieczeństwem. Ogólny model pokazujący powiązanie w zarządzaniu zakładem 
celów produkcyjnych z celami bezpieczeństwa i higieny pracy pokazano na rys. 1, 

Rys. 1. Model zarządzania przedsiębiorstwem 
Fig. 1. Bussiness management model 

Motywacja do uwzględniania zagadnień bezpieczeństwa w zarządzaniu przedsiębior-
stwem wynika również z postulatów humanistycznych i etycznych oraz z przekonania, 
że wypadki, a zwłaszcza katastrofy, narażają firmę na bardzo duże straty ekonomiczne, 
mogące spowodować nawet jej upadłość. Dlatego też działalność zakładu powinna być 
tak organizowana, aby: 

— tworzone produkty nie zagrażały życiu i zdrowiu użytkowników, 
— zatrudnieni wykonywali polecane im zadania w bezpiecznych i zdrowych warunkach, 
— zatrudnieni mogli, umieli i chcieli wykonywać polecane zadania z nastawieniem na 

zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia, 
— zakład nie był narażony na straty powodowane katastrofami technicznymi oraz 

klęskami żywiołowymi, 
— funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie stwarzało zagrożeń dla życia i zdrowia ludności 

zamieszkującej w otoczeniu, 
— działalność przedsiębiorstwa była bezpieczna dla środowiska przyrodniczego. 
Obowiązek realizacji przedstawionych celów zawarty jest w prawnej regulacji bhp, 

przepisach przeciwpożarowych oraz dotyczących ochrony środowiska. Realizacja ich może 
być projektowana zgodnie z modelem przedstawionym na rys. 2,, tj. przez wyznaczanie 
wymiernych i szczegółowych celów profilaktycznych oraz dobór metod i procedur dosto-
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Rys. 2, Cele zarządzania bezpieczeństwem i ich realizacja 
Fig. 2. Goals of safety management and ho w to achieve them 

sowanych do ich specyfiki. Procedury te są nastawione na redukcję niebezpiecznych 
warunków oraz niebezpiecznego postępowania. Stosowanie tych procedur określone jest 
nazwą zarządzanie bezpieczeństwem. 

Zarządzanie bezpieczeństwem jest elementem procesu zarządzania zakładem. Umożliwia 
pracodawcy lub osobie kierującej zakładem w jego imieniu wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających z prawnej regulacji bhp, a także jest środkiem redukcji strat ekonomicznych, 
ponoszonych wskutek wypadków i chorób zawodowych. 

3. Pojęcie i model zarządzania bezpieczeństwem 

3.1. P o j ę c i e z a r z ą d z a n i a b e z p i e c z e ń s t w e m 

Określenie czym jest zarządzanie bezpieczeństwem wymaga wyjaśnienia znaczenia ter-
minów „zarządzanie" i „bezpieczeństwo". Termin zarządzanie oznacza realizowanie funkcji 
planowania, organizowania i kierowania jakimś przedsięwzięciem (Reber 1985). Drugi 
termin, bezpieczeństwo, był dawniej utożsamiany z brakiem zagrożeń. Po przyjęciu założenia, 
że nie istnieją sytuacje oraz prace pozbawione zagrożeń, bezpieczeństwo jest utożsamiane 
z warunkami i postępowaniem, dla których ryzyko utraty życia lub zdrowia nie przekracza 
poziomu granicznego (Scheele 1994). Ryzykiem granicznym jest akceptowalna wartość 
iloczynu wielkości możliwych skutków zagrożeń oraz prawdopodobieństwa ich wystą-
pienia. Graniczna wartość ryzyka jest określana w przepisach, normach lub standardach 
zakładowych. 

W przedstawionym kontekście znaczeniowym zarządzanie bezpieczeństwem jest dzia-
łaniem nastawionym na zredukowanie ryzyka utraty życia i zdrowia w pracy do 
akceptowalnego poziomu granicznego, a następnie na utrzymanie go na takim lub 
niższym poziomie. 
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3.2. M o d e l z a r z ą d z a n i a b e z p i e c z e ń s t w e m 

Współczesne teorie zarządzania traktują przedsiębiorstwo jako układ złożony z ludzi, 
wyposażenia i procedur postępowania. Ryzyko utraty życia lub zdrowia w takim układzie 
pozostaje w związku z zagrożeniem naturalnym i technicznym oraz z zawodnością ludzi. 
W związku z tym model zarządzania bezpieczeństwem musi obejmować, obok iden-
tyfikacji zagrożeń i redukcji ryzyka stwarzanego przez środowisko i wyposażenie, 
również oddziaływania usprawniające postępowanie zatrudnionych (Studenski 1996). 
Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie przedstawia rys. 3. 

Rys. 3. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie 
Fig. 3. The generał model of safety management in bussiness 

Model ten przyjmuje, że wysoka wypadkowość jest naturalną właściwością układów społe-
czno-tectinicznych. Rozpoznanie zagrożeń i zredukowanie pierwotnego ryzyka, usprawnienie 
zatrudnionych oraz wyposażenie icłi w wiedzę i motywację do bezpiecznego postępowania oraz 
w sprzęt ochronny, a także zastosowanie w praktyce procedur kontrolnych i zabezpieczających, 
wprowadza do układu nowy, wymuszony i nienaturalny dla niego porządek. 

Miarą uporządkowania układu społeczno-technicznego jest wartość wskaźnika i chorób 
zawodowych. Niska wypadkowość lub jej brak są symptomami wysokiego poziomu upo-
rządkowania systemu. 

Utrzymanie wypadkowości i zachorowalności na niskim poziomie wymaga stałego 
monitorowania poszczególnych elementów układu oraz podejmowania działań podtrzymu-
jących wprowadzony porządek. Zminimalizowanie lub zaniechanie działań profilaktycz-
nych powoduje powrót układu do stanu ryzyka pierwotnego i wzrost wypadkowości. 
Wynika stąd bardzo ważny wniosek dla praktyki stwierdzający, że brak wypadków w jakimś 
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okresie nie może byc sygnałem do zaprzestania lub zmniejszenia intensywności realizowanych 
działań profilaktycznych, ale przeciwnie, wymaga nieprzerwanego ich dostarczania. 

4. Procedury zarządzania bezpieczeństwem 

Gdy znane są zagrożenia oraz wiadomo, jak można obniżyć ryzyko i utrzymać go na 
akceptowalnym poziomie, zarządzanie bezpieczeństwem sprowadza się do stosowania trzech 
grup procedur przedstawionych na rys. 4. Pierwsza zmierza do stworzenia programu organizacji 
bezpiecznej pracy, druga określa sposób jego wdrożenia, trzecia zajmuje się ocenianiem, czy 
obie wymienione grupy procedur zostały prawidłowo zaprojektowane oraz zastosowane. 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 
(PROGRAM ORGANIZACJI 

BEZPIECZNEJ PRACY) 

WDROŻENIE PROGRAMU 
ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ 

PRACY DO PRAKTYKI 

OCENA PROGRAMU 
I SPOSOBU JEGO WDROŻENIA 

DO PRAKTYKI 
(AUDIT BEZPIECZEŃSTWA) 

STWORZENIE ORGANIZACYJNYCH 
WARUNKÓW DO REALIZACJI 

PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA 

ZASTOSOWANIE TECHNICZNYCH 
METOD REALIZACJI PROGRAMU 

BEZPIECZEŃSTWA 

PRZYGOTOWANIE LUDZI 
^DO BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

1 
MONITOROWANIE WARUNKÓW 

I POSTĘPOWANIA 

Rys. 4. Główne grupy procedur zarządzania bezpieczeństwem 
Fig. 4. Main safety management procedures 

4.1. P r o g r a m o r g a n i z a c j i b e z p i e c z n e j p r a c y — p o l i t y k a b e z p i e c z e ń s t w a 

Program organizacji bezpiecznej pracy, zazwyczaj nazywany polityką bezpieczeństwa, 
składa się z czterech części przedstawionych na rys. 5. Program taki jest napisanym 
i formalnie ustanowionym aktem przedstawiającym cele, zasady i sposoby działania 
postrzegane przez kierownictwo jako niezbędne do zapewnienia zatrudnionym bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia w pracy. 

Cechą poprawnych programów bezpieczeństwa jest: 
— przyjęcie za podstawę ich tworzenia wszystkich zidentyfikowanych w zakładzie 

zagrożeń oraz określenie sposobu utrzymania ich w stanie kontrolowanym, 
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Rys. 5. Układ i treść polityki bezpieczeństwa 
Fig. 5. Structure and contents of safety policy 

— jasne i wymierne sformułowanie standardów warunków i postępowania oraz celów, 
jakie zamierza się osiągnąć w dziedzinie bezpieczeństwa, 

— przedstawienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jako wartości i celów, które muszą być 
realizowane codziennie przez wszystkich w zakładzie, tj. przez kierownictwo, dozór i robotników. 

W celu upowszechnienia w przedsiębiorstwie sformułowanych i przyjętych przez kierownictwo 
zasad organizacji bezpiecznej pracy konieczne jest zapoznanie z nimi wszystkich zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie oraz zobowiązanie dozoru do ich stosowania. Dlatego niezbędne jest przy-
gotowanie tekstu zobowiązania przedkładanego do podpisu osobom dozoru oraz informacji dla 
załogi zawierającej główne intencje programu organizacji bezpieczeństwa. 

4.2. W d r o ż e n i e p r o g r a m u o r g a n i z a c j i b e z p i e c z n e j p r a c y 

Wdrożenie programu organizacji bezpiecznej pracy obejmuje: 
— organizacyjne przygotowanie wdrożenia programu, 
— wprowadzenie technicznych metod i środków realizacji programu, 
— przygotowanie ludzi do bezpiecznej pracy, 
-— zastosowanie i wykorzystanie procedur monitorowania zagrożeń oraz ich skutków. 
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4.2.1. Przygotowanie organizacyjnych warunków realizacji programu 

Etap ten wymaga: 
— zaprojektowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa sprzyjającej organizowaniu 

bezpiecznych zadań i stymulacji bezpiecznych zachowali, 
— wyposażenia organizatorów bezpieczeństwa we władzę adekwatną do zakresu odpo-

wiedzialności, 
— zatrudnienia na stanowiskach dozoru kompetentnych specjalistów w dziedzinie or-

ganizacji bezpieczeństwa oraz zaprojektowanie niezbędnych szkoleń w tym zakresie. 

4.2.2. Techniczne metody realizacji programu 

W każdym zakładzie niezbędne jest zaprojektowanie procedur redukcji i kontroli zagrożeń 
stwarzanych przez budynki, instalacje, maszyny, materiały oraz produkty (Stranks 1994). 
Procedury te powinny: 

— zapewnić bezpieczne warunki na stanowiskach pracy, 
— określić sposób dopuszczania do pracy sprzętu i ludzi, 
— formułować udzielanie zezwoleń na pracę, 
— określić sposób zamykania urządzeń. 

4.2.3. Przygotowanie ludzi do bezpiecznego postępowania 

Około 95% wypadków jest skutkiem ludzkich błędów (Sanders i Wheeler 1991). 
Większość z nich popełniają pracownicy nie umiejący lub nie chcący postępować bezpiecznie. 
Ten fakt jest powodem, że przygotowanie ludzi do bezpiecznej pracy jest uznawane 
w zarządzaniu bezpieczeństwem jako zadanie priorytetowe. Obejmuje ono różne działania 
przedstawione na rys. 6. 

O sukcesie w zarządzaniu bezpieczeństwem w znacznym stopniu decyduje umiejętność 
stosowania przez kierownictwo i dozór procedur umożliwiających wpływanie na świa-
domość zagrożeń oraz na kształtowanie przekonania, że bezpieczne wykonywanie pracy 
jest korzystne zarówno dla zakładu, jak i wykonawcy oraz dla jego rodziny. Jeśli 
pracownik nie będzie przekonany, że postępuje właściwie przestrzegając przepisy bez-
pieczeństwa, oraz że takim postępowaniem może zaskarbić sobie przychylność przeło-
żonych, to w sytuacji możliwości przyspieszenia zadania poprzez podjęcie ryzyka wybierze 
niedozwolony sposób postępowania. 

Bezpieczne postępowanie wykonawcy zadania musi posiadać oparcie w treści jego 
własnej świadomości oraz w kryteriach stosowanych przez przełożonych do oceniania 
postępowania podwładnych. Kluczem otwierającym drogę do korzystnych zmian w świa-
domości i postawach załogi jest okazywanie przez kierownictwo troski o bezpieczeństwo 
zatrudnionych oraz wiary w możliwość bezwypadkowego wykonywania pracy. Początek 
musi zrobić najwyższe kierownictwo. Właściciel, dyrektor i członkowie kierownictwa 
muszą postępować tak, aby zostali postrzegani przez dozór oddziałowy i mistrzów, 
a zwłaszcza przez robotników, jako ludzie, którym zależy na tworzeniu bezpiecznych 
warunków pracy oraz którzy czują się odpowiedzialni za życie i zdrowie zatrudnionych. 
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Rys. 6. Przygotowanie ludzi do bezpiecznej pracy 
Fig. 6. Preparing people to safe work 

W programowaniu nastawienia na bezpieczeństwo ważne jest podkreślanie, że zakład 
może funkcjonować bezwypadkowe, ale stanie się to tylko wówczas, gdy bezpieczeństwo 
zostanie uznane za pożądany cel wszystkich zatrudnionych. 

Okazywanie przez kierownictwo troski o bezpieczeństwo zatrudnionych oraz nieagresywnej 
bezkompromisowości wobec zagrożeń i niebezpiecznego postępowania jest warunkiem 
modyfikacji postaw najpierw u dozoru, a następnie u robotników. 
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4.2.4. Monitorowanie warunków środowiska, stanu wyposażenia i postępowania 

W przedsiębiorstwie niezbędne jest stałe obserwowanie warunków pracy, stanu wypo-
sażenia oraz postępowania ludzi. Obserwacja taka, nazywana monitorowaniem, dostarcza 
zwrotnej informacji o realizacji założeń i celów polityki zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
o skuteczności stosowanych procedur zarządzania bezpieczeństwem. 

Wyróżnia się monitorowanie aktywne i reaktywne. Celem monitoringu aktywnego 
jest ujmowanie zgodności lub rozbieżności między stanem otoczenia lub wyposażenia 
względnie postępowaniem a standardami bezpieczeństwa, przyjętymi na podstawie przepisów 
lub własnych ustaleń. Monitoring aktywny jest przeprowadzany za pomocą badań i pomiarów 
lub w postaci inspekcji. Z kolei inspekcje są realizowane z nastawieniem na identyfikację 
niebezpiecznych warunków lub niebezpiecznego postępowania ludzi. 

Monitoring reaktywny jest działaniem ukierunkowanym na wyjaśnianie skutków nie-
bezpiecznych warunków lub niebezpiecznego postępowania, tj. wypadków, chorób zawo-
dowych, bezurazowych niebezpiecznych wydarzeń oraz awarii. Ogólny schemat monitoringu 
przedstawia rys. 7. 

Inspekcje i kontrole 

Każde stanowisko i miejsce w zakładzie powinno być objęte planem kontroli i inspe-
kcjonowane w ściśle określonych odstępach czasu. 

Planowanie oraz organizowanie inspekcji powinno obejmować: 
— ustalenie obiektów wymagających stałego nadzorowania, 
— ustalenie listy parametrów fizycznego środowiska, które należy objąć kontrolą, 
— utworzenie listy szczególnie ryzykownych technologii, metod pracy lub czynności 

wzmagających specjalnych rygorów, 
— określenie zasad, procedur i częstości przeprowadzania inspekcji, kontroli i samo-

kontroli, 
— ustalenie osób kompetentnych i odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli. 
Przeprowadzenie kontroli można znacznie usprawnić przez przygotowanie: 
— schematu inspekcji z naniesionymi obiektami oraz ustaloną częstością przeprowa-

dzania inspekcji, 
— formularzy inspekcyjnych, zawierających listę sprawdzającą i systematyzującą sposób 

przeprowadzenia inspekcji oraz umożliwiającą bieżące dokumentowanie jej wyników. 
Zalecane jest również wprowadzenie unowocześnionych form inspekcjonowania, między 

innymi poprzez: 
— statystyczne planowanie inspekcji, 
— rozszerzenie celów inspekcji, 
— wprowadzenie działań nagradzających za pozytywne elementy pracy, 
— włączenie do inspekcji robotników, 
— negocjowanie terminu usuwania stwierdzonych zaniedbań (w sytuacjach, kiedy jest to 
— możliwe), 
— przekazywania osobom kontrolowanym zwrotnej informacji o wynikach inspekcji. 
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Rys. 7. Rodzaje monitoringu 
Fig. 7. Kinds of safety monitoring 

Badanie wypadku 

Badanie wypadków jest okazją do uczenia się na błędach. Proces badania wypadku 
składa się z dziewięciu etapów przedstawionycłi na rys. 8. 

Każdy wypadek ma wiele różnycłi przyczyn. Ważne jest, aby w badaniu wypadku ziden-
tyfikowane zostały zarówno błędy bezpośrednio powodujące wystąpienie niebezpiecznego wy-
darzenia, jak i przyczyny pośrednie, będące symptomem niezapewnienia przez pracodawcę 
bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Rys. 8. Etapy badania wypadków 
Fig. 8. Stages of accident*s investigation 

Badanie wypadku jest prawidłowe, jeśli dostarcza informacji umożliwiającej zapro-
jektowanie skutecznych działań profilaktycznych. Zebranie takiej informacji jest głów-
nym celem badania wypadku. 

Badanie wypadku powinno dostarczyć odpowiedzi na trzy następujące pytania: Co się 
wydarzyło? Jak to się wydarzyło? Dlaczego to się wydarzyło? Pytania o przyczyny 
wypadku powinny dotyczyć błędów procesu zapewnienia bezpieczeństwa, a nie ustalenia 
winnych za ich popełnienie. 
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Badaniami naieży objąć, zgodnie z rys. 8, również niebezpieczne wydarzenia bezurazowe, 
choroby zawodowe i awarie. 

5. Audit bezpieczeństwa 

Audit bezpieczeństwa jest ustrukturyzowanym procesem zbierania niezależnej informacji 
umożliwiającej ocenianie efektywności zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
i pewności polegania na nim, a także formułowanie programów naprawczych (HSE 1991). 

Głównym celem auditu bezpieczeństwa jest zebranie informacji dostarczającej odpowiedzi 
na następujące pytania: 

Czy organizacja bezpieczeństwa w zakładzie jest właściwa? 
Czy można w zakładzie usprawnić zarządzanie bezpieczeństwem? 
Co trzeba zmienić lub wprowadzić do procedur zarządzania bezpieczeństwem, aby 

ograniczyć ryzyko utraty zdrowia lub życia zatrudnionych oraz straty ponoszone przez 
zakład wskutek zdarzających się wypadków i chorób zawodowych? 

Przeprowadzenie auditu bezpieczeństwa wymaga zebrania informacji o stopniu realizacji 
wszystkich istotnych elementów zarządzania bezpieczeństwem. Na przykład: czy w zakładzie 
zidentyfikowano wszystkie zagrożenia, czy oszacowano ryzyko, sformułowano politykę 
i cele bezpieczeństwa, wprowadzono skuteczne procedury szkolenia, motywowania, aktyw-
nego monitorowania itp. (Wright, Tinline 1994). 

Wynikiem auditu bezpieczeństwa są oceny i wnioski korekcyjne dotyczące zdolności 
zakładu do: 

— identyfikowania występujących w nim zagrożeń, 
— utrzymywania ryzyka na poziomie niższym od granicznego, 
—- stymulowania bezpiecznego postępowania ludzi. 
Są one formułowane w postaci sprawozdania, które przedstawia: 
— mocne strony zarządzania bezpieczeństwem, 
— stwierdzone braki, 
—• cele doraźne do natychmiastowej realizacji, 
— cele średnio i długoterminowe, 

— proponowany sposób monitorowania wprowadzania zaproponowanych zmian. 

6« Podsumowanie i wnioski 

Zarządzanie bezpieczeństwem jest elementem zarządzania zakładem. Każdy pracodawca 
jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa. Procedury zarządzania bezpieczeństwem są szczegółowym za-
stosowaniem ogólnych reguł i zasad zarządzania. Do uzyskania celów bezpieczeństwa 
potrzebny jest program ich uzyskania. Najważniejszym celem zarządzającego zakładem jest 
przekonanie wszystkich zatrudnionych o możliwości uzyskania sukcesów w zapobieganiu 
wypadkom i chorobom zawodowym oraz zachęcenie do współtworzenia bezpiecznej pracy. 

Wprowadzenie nawet niektórych z przedstawionych procedur zarządzania bezpieczeństwem 
do praktyki daje prawie natycłmiiast pożądane efekty (Studenski 1995). Zarządzania bez-
pieczeństwem nie należy jednak traktować jako działań jednorazowych lub o skończonej 
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liczbie procedur. Bezpieczeństwo jest tym, co zawsze można poprawić. Dlatego też 
zarządzanie bezpieczeństwem jest niekończącym się kreatywnym procesem podnoszenia 
standardów i formułowania coraz ambitniejszych celów przybliżających przedsiębiorstwo 
i załogę do uzyskania kryterium bezwzględnego bezpieczeństwa. 

Przekazano 10 grudnia J996 r. 
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Safety management as particular applkation of generał methods and 
principles of management 

Abstract 
Safety management is particular application of generał managemenfs principles. The 

duty to realize safety aims is included in law regulations. Fulfilment of that duty requires 
identification of threats, estimating and reducing primary risk as well as formulating and 
implementing of the program that aims at maintaining risk at a law and acceptable level. 
Such program should be prepared in order to ensure safe environment, equipmenl and 
conducL 
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Koszt organizacji bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie 

Słowa kluczowe 
Organizacja i zcirządzanie-bezpieczeństwo pracy-koszty 

Streszczenie 
Opracowanie obejmuje krótką analizę struktury kosztów związanych z bezpieczeństwem 

pracy w przedsiębiorstwie. Wyszczególniono dwa główne składniki kosztów związanych 
z bezpieczeństwem: koszty utworzenia i utrzymania systemu bezpieczeństwa oraz koszty 
zawodności systemu bezpieczeństwa. Uzupełnieniem opracowania jest propozycja ankiety 
służącej do obliczania strat wypadkowych w przedsiębiorstwie — j e s t to ankieta uniwersalna, 
po odpowiednich modyfikacjach może być stosowana w przedsiębiorstwach różnych gałęzi 
przemysłu. 

1. Struktura kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy 

N a r z ę d z i a k o n t r o l i r y z y k a 
W procesie zarządzania ryzykiem etapem następującym po jego identyfikacji i pomiarze 

jest podjęcie działań mających na celu optymalizację kosztów wypadków i zdarzeń 
losowych. 

Istnieją dwa podstawowe podejścia do tego problemu: 
a) środki kontroli ryzyka — służą zmniejszeniu zagrożeń lub pozwalają na kontrolowanie 

oczekiwanej wartości strat, 
b) środki finansowania ryzyka — służą finansowaniu występujących strat, te środki to: 

przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela i finansowanie strat we własnym zakresie. 
Dla celów kontroli ryzyka przeprowadza się analizę występujących strat wypadkowych 

oraz analizę zagrożeń powodujących powstawanie takich strat. Przeprowadza się również 
analizę ludzkich działań prowadzących do występowania wypadków. Wymaga to ustanowienia 
odpowiedniego systemu informacyjnego i systematycznych inspekcji. 

Uzyskanie informacji na temat strat wypadkowych (także losowych) powinno być 
poprzedzone wyznaczeniem w przedsiębiorstwie grupy osób odpowiedzialnych za udzielanie 
informacji i opracowaniem odpowiednich kwestionariuszy/ankiet. Osoby udzielające infor-
macji powinny być wybrane spośród niższej kadry kierowniczej bezpośrednio nadzorującej 
procesy technologiczne. 
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Formularze muszą być starannie zaprojektowane, aby były zrozumiałe dla wypełniającycti 
i nie powodowały zniekształceń informacji. Najlepiej, jeśli będą brały pod uwagę nie tylko 
zdarzenia powodujące straty, ale także tzw. „niemal wypadki" — zagrożenia powodujące 
występowanie „niemal wypadków" powodują także występowanie zdarzeń o poważniejszycłi 
skutkach. 

Wadą pozyskiwania informacji w tak szczegółowy sposób jest stosunkowo wysoki koszt. 
Problem ten rozwiązuje się praktycznie poprzez ustalenie progowej wagi zdarzenia (koszt, 
zakres uszkodzeń maszyn i urządzeń, czas przestoju, itd.) podczas budowy formularza. 

Informacja uzyskana dzięki zastosowaniu systemu raportowania może zostać wykorzystana 
do: 

— oceny działania kadry kierowniczej niższego szczebla, 
— określenia, które operacje winny być skorygowane, 
— identyfikacji zagrożeń powodujących określone zdarzenia, 
— budowy sysytemu motywującego pracowników do bezpieczniejszej pracy. 
Statystyczna obróbka danych pozwala na porównanie wypadkowości w danej firmie 

z danymi z lat poprzednich i z innymi firmami. Ponadto możliwa jest analiza takich 
parametrów, jak: 

— źródło wypadku (zagrożenie), 
— następstwa wypadku, 
— czas wystąpienia wypadku, 
— osoba nadzorująca wydział, gdzie zaszło zdarzenie, 
— operacja, przy której zaszło zdarzenie. 
Taki zbiór informacji warto wykorzystać dla celów doskonalenia systemu prewencji. 
Przeciwdziałanie wszystkim stratom (prewencja) nie zawsze jest uzasadnione eko-

nomicznie — potencjalne korzyści wynikające z istnienia systemu prewencji muszą 
być porównane z kosztami funkcjonowania systemu prewencji. Należy zwrócić uwagę 
zarówno na korzyści bezpośrednie (finansowe -— wynikające ze zmniejszenia strat 
losowych) jak i pośrednie (np. poprawa wizerunku firmy w oczach klientów i pra-
cowników). Z drugiej strony muszą być uwzględnione całkowite koszty ustanowienia 
i funkcjonowania systemu prewencji. 

2. Koszty organizacji bezpiecznej pracy 

Ogół kosztów związanych z bezpieczeństwem w zakładzie pracy przedstawiono na 
rysunku 1. Koszty zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, tzn. na stworzenie 
i zapewnienie niezawodnego funkcjonowania zakładowego systemu bezpieczeństwa, składają 
się z trzech podstawowych elementów: 

1. Nakłady inwestycyjne na zakup urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bez-
pieczeństwa i higieny pracy (wszelkie urządzenia automatyki zabezpieczającej przed wy-
padkiem, także koszty zakupu urządzeń produkcyjnych o podwyższonym standardzie bez-
pieczeństwa). 

2. Wydatki na utrzymanie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w nadzorowanie 
systemu bezpieczeństwa (specjaliści ds. bhp, analizy ryzyka, analizy zagrożeń, koszty zakupu 
usług consultingowych w tym zakresie). 
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Rys. 1. Ogólna struktura kosztów bezpieczeństwa 
Fig. 1. Overall structure of safety costs in an enterprise 

3. Koszty eksploatacji systemu bezpieczeństwa, takie jak: koszty szkoleń pracowników, 
koszty czasu poświęconego przez pracowników produkcyjnych na udział w szkoleniach, 
koszty premii za bezwypadkową pracę, koszty okresowych inspekcji itp. 

3. Koszty wypadków 

Najtrudniejszym do oceny elementem w procesie kontroli ryzyka są koszty wypadków 
(zdarzeń losowych), dlatego że tylko częśc z nich jest ponoszona bezpośrednio, pozostałe 
są ukryte. 

Jedynie część tych kosztów jest ujmowana w sprawozdawczości finansowo-księgowej — 
są to głównie bezpośrednie koszty wypadków. Koszty pośrednie pozostają ukryte. 

Według Heinricha stosunek pośrednich kosztów wypadków do kosztów bezpośrednich 
wynosi około 4/1. Wynika stąd, że główna część strat losowych pozostaje poza ewi-
dencją — są to zatem znaczne koszty ponoszone nieświadomie, ponadto nie są obej-
mowane ubezpieczeniem. 

Wśród ukrytych kosztów zdarzeń losowych można wyszczególnić: 
1) koszty straconego czasu poszkodowanego pracownika, 
2) koszty straconego czasu innych pracowników pomagających poszkodowanemu pra-

cownikowi, 
3) koszty straconego czasu pracowników nadzoru przeznaczonego na przygotowywanie 

raportów nt. wypadku i koszty szkolenia pracowników zastępczych, 
4) koszty wynikające z nieprawidłowego działania uszkodzonych maszyn, narzędzi lub 

marnotrawstwa materiałów, 
5) koszt płacy poszkodowanego pracownika pracującego ze zmniejszoną wydajnością, 
6) koszty straconego czasu wynikające z zamieszania wywołanego wypadkiem. 
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Sposób obliczania, a co za tym idzie, wysokośd kosztów pośrednich zależy od 
przyjętej definicji wypadku przy pracy. Przyjęta w naszym kraju definicja wynika 
z art. 6 Ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
z 12.06.1975 r. i brzmi: „Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą". W badaniacłi zagranicznych 
przyjmuje się szerszą definicję wypadku: za wypadek uznaje się niezaplanowane 
wydarzenie, które prowadzi do urazów lub utraty zdrowia przez łudzi, uszkodzenia 
lub utraty składników majątku zakładu, materiału lub środowiska lub utraty możliwości 
wygenerowania zysku". 

Nowość w warunkach polskich stanowi uwzględnienie w definicji elementu utraty 
możliwości wygenerowania zysku. Widać jasno, że poszerza to katalog kosztów ukrytych 
o koszty straconej okazji. 

W celu oszacowania kosztów wypadków, jakie zaszły w danym okresie można się 
posłużyć uproszczoną formułą, dającą jednak przybliżenie całości kosztów ukrytych (metoda 
zaproponowana na podstawie amerykaiiskiej literatury nt. zarządzania ryzykiem): 

całkowity koszt = koszty składki ubezpieczeniowej + 
+ A X liczba zdarzeń powodujących przerwę w pracy 

+ B X liczba zdarzeń wymagających interwencji lekarza 
+ C X liczba zdarzeń, przy których udzielono jedynie pierwszej pomocy 

+ D X liczba zdarzeń, w wyniku których nie ma poszkodowanych osób, ale są straty 
materialne powyżej wartości progowej 

gdzie A, B, C i D są średnimi wartościami kosztów pośrednich związanych z każdą 
z wymienionych kategorii zdarzeń, otrzymanymi w wyniku wcześniejszych szacunków. 
Składka ubezpieczeniowa została uwzględniona, gdyż jest to koszt związany z zapew-
nieniem bezpieczeństwa i ponoszony niezależnie od tego, czy zdarzenie zaszło czy też 
nie. 

Metoda ta pozwala na uproszczenie procedury szacowania kosztów wypadków w dłuższym 
okresie czasu (np. w ciągu roku), nie zachodzi bowiem potrzeba dokonywania osobnych 
szacunków dla każdego wypadku — wystarczy jedynie samo zestawienie liczby wypadków 
z podziałem na wyżej wymienione kategorie. 

Na następnych stronach pokazano przykładowy projekt ankiety służącej do obliczania 
kosztów wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie. 

4. Ustalenia końcowe 

1. Problematyka zarządzania kosztami bezpieczeństwa w polskich warunkach jest nowym 
zagadnieniem. Temat ten jest podejmowany w szczególności w przedsiębiorstwach o wysokim 
potencjale wypadkowym, gdzie zarówno koszty organizacji systemu bezpieczeństwa, jak 
i koszty generowane przez wypadki są wysokie. Wynika stąd potrzeba znalezienia optymalnej 
metody wyznaczania poziomu nakładów na BHP. , 
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2. Straty powodowane przez wypadki przy pracy mogą być mierzone dzięki zastosowaniu 
odpowiednich metod ankietowych. Zaprezentowana ankieta oparta jest głównie na brytyjskich 
doświadczeniach (HSE). 

Jest to wersja uniwersalna, możliwa do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie po 
odpowiednich modyfikacjach dotyczących organizacji pracy. 

Analizując koszty wypadków przy pracy należy zwrócić uwagę na koszty straconej 
okazji, które stanowić mogą znaczną część tzw. kosztów ukrytych. 

Dokładne poznanie struktury strat wypadków przy pracy powinno przyczynić się do 
optymalizacji nakładów na koszty bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. 

Przekazano 5 stycznia 1997 r. 
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Costs of safety work in enterprise 

Abstract 
The elaboration contains short analysis of safety costs structure in an enterprise, It has 

been divided into two main areas: investment and maintaining costs in safety and accidents 
at work costs. The appendix contains the proposed ąuestionnary for accidents costs 
calculation. It is universal questionnary — it could be applied in various industries after 
appriopriate adjustments. 
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Kalkulacja kosztów wypadków — FORMULARZ 1 

Wydziałowy formularz wypadkowy 

1, Dane wstępne nt. wypadku 

a) data wypadku godzina 
b) wydział 
c) skrócony opis 
d) czy wypadek mógł mieć dużo poważniejsze konsekwencje? proszę wyjaśnić 

e) czy wypadek miał wpływ na pracę innycłi wydziałów — jakichi? 
proszę wypełnić FORMULARZ 2 dla każdego wydziału 

O czy były poszkodowane osoby'i ? TAK NIE 

g) czy wypadek spowodował nieobecność pracownika w pracy? TAK NIE 

2. Poszkodowani 

(jeżeli pracownik był poszkodowany w pracy, proszę załączyć kopię Standardowego 
Formularza Wypadkowego) 

a) dane personalne poszkodowanego 

b) czas utracony przez poszkodowanego i inne osoby biorące udział w wypadku/pomocy 

Osoba Poszkodowany 1 2 3 4 5 6 

Stawka 
wynagrodź. 

Czas 
utracony 

Proporcja 
stawka za 
normalną 

pracę/nadgodziny 
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c) czy poszkodowany wrócił do pracy po udzieleniu pierwszej pomocy? 

TAK NIE 

d) czy poszkodowany został zabrany na zewnątrz zakładu pracy (do szpitala, ambula 
torium)? 

TAK NIE 

e) jeśli tak, proszę podać poniesione koszty 

f) czy poszkodowany został zastąpiony innym pracownikiem? 

g) w jaki sposób zastąpiono poszkodowanego? 

TAK NIE 

h) dane nt. zastępczych pracowników 

Osoba 1 2 3 4 5 6 

Stawka 
wynagrodź. 

Czas 
utracony 

Proporcja 
stawka za 
normalną 

pracę/nadgodziny 

3. Dane nt. zniszczenia/uszkodzenia/kradzieży wyposażenia 

a) zniszczone/uszkodzone/skradzione w wyniku wypadku składniki majątku 

b) skrócony opis strat 

c) czas stracony na naprawę/zastąpienie sprzętu 

Pracownik 1 2 3 4 5 6 

Stawka 
wynagrodź. 

Czas 
utracony 

Proporcja 
stawka za 
normalną 

pracę/nadgodziny 
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4. Zaburzenia w procesie produkcji spowodowane wypadkiem 

Proszę wypełnić niniejszą część, jeżeii wystąpiły zaburzenia w produkcji (np. zatrzymanie 
linii produkcyjnej, zwolnienie tempa produkcji, itp.) lub wystąpiły nieprzewidziane koszty. 

a) co się stało? 

b) czy wykonano zlecenie? TAK NIE 

c) czy wykonanie zlecenia mimo zaistnienia wypadku spowodowało zwiększenie kosztów 
ponad standardowe? 

d) jakie dodatkowe koszty zostały wygenerowane? 

e) czas utracony: 

TAK NIE 

Pracownik 1 2 3 4 5 6 

Stawka 
wynagrodź. 

Czas 
utracony 

Proporcja 
stawka za 
normalną 

pracę/nadgodziny 

f) czy zostały wygenerowane jakieś inne koszty oprócz wyżej wymienionych? proszę 
wyjaśnić, jakie: 

5, Produkcja utracona, zniszczona, poza wymogami jakościowymi 

a) co zostało utracone? 

Ilość Jedn. miary Kod produktu Koszt 

Surowce 

Półwyroby* 

Produkcja gotowa 

Opakowania* 

Inne* 

* Proszę opisać fazę produkcji, w której doszło do strat 
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b) proszę wyszczególnić, jakich i ile produktów zabrakło do wykonania zlecenia (planu) 

Ilość Jedn. miary Kod produktu Koszt 

Produkt 1 

Produkt 2 

Produkt 3 

Produkt 4 

Produkt 5 

6. Pozostałe koszty 

a) czy powstały w wydziale koszty/straty, które nie zostały pokryte (np, kary umowne 
za opóźnienie dostawy, itd.)? Proszę wyjaśnić, jakie: 

b) czy te koszty są nadal ponoszone? Proszę wyjaśnić: 

Dane wypełniającego 

Imię i nazwisko stanowisko data 
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Kalkuiacja kosztów wypadku — FORMULARZ 2 

Formularz wypadkowy drugiego stopnia 

1. Dane nt. wypadku (częśc formularza wypełniana na wydziale, gdzie doszło do 
wypadku, i przesyłana do wydziału nadrzędnego) 

a) data wypadku godzina 
b) wydział 

c) numer Standardowego Formularza Wypadkowego 

d) składniki majątku uszkodzone w wyniku wypadku 

e) krótki opis uszkodzeń/zniszczeń: 

f) wydział nadrzędny 

SZCZEGÓŁY NT. DODATKOWYCH KOSZTOW WYGENEROWANYCH PRZEZ 
WYPADEK 

(wypełnia wydział, na którym wypadek nie zaszedł, aie ponoszący uboczne koszty wypadku) 

2. Usługi zewnętrzne 
a) czy w związku z wypadkiem trzeba było zlecic pracę na zewnątrz zakładu^ > 

b) koszty zleceń na zewnątrz: 

TAK NIE 

Zleceniobiorca 1 2 3 4 

Całkowity koszt 

3. Koszty prac naprawczych — robocizna 

a) informacje nt. kosztów robocizny (np. pracowników zatrudnionych przy naprawie, 
dodatkowycłi pomiarach, testach, itd.) 

Pracownik 1 1 3 4 5 6 

Stawka wynagrodź. 

Czas utracony 

Proporcja stawka za 
normalną 

pracę/nadgodziny 
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4. Koszty prac naprawczych — dodatkowe wyposażenie i sprzęt 

a) czy zakupiono lub wynajęto dodatkowe wyposażenie dodatkowe wyposażenie w celu 
likwidacji skutków wypadku (naprawa) 

TAK N!E 

b) jeśli TAK, proszę wyjaśnić jakie i podać koszty zakupu/dzierżawy 

5. Zużyte dodatkowe materiały, części zapasowe, itp. 

a) proszę wymienić wszystkie materiały, części zamienne, itp. zużyte w toku prac 
naprawczych 
(jeżeli koszty nie są znane, proszą podać informacje, gdzie i kiedy zakupiono materiały) 

b) czy nie zużyte w toku napraw materiały zostały wyrzucone jako nieprzydatne'.' ? 

1 
TAK NIE 

jeśli TAK, proszę wykazać wartość tych materiałów 

c) czy nie zużyte w toku napraw materiały zostały sprzedane? 

TAK NIE 

jeśli TAK, proszę wykazać przychód ze sprzedaży tych materiałów 

6. Oszczędności 

a) czy wykonywanie prac naprawczych pomogło w jakichś pracach rutynowych (wy 
konywanych niezależnie od zaistniałego wypadku)? 

TAK NIE 

jeśli TAK, proszę podać, ile te operacje pozwoliły zaoszczędzić 
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7. Pozostsrfe koszty 

a) czy zostały w związku z wypadkiem wygenerowane jakieś inne koszty na Pana/i 
wydziale i nie zostały pokryte? 
Proszę wyjaśnić, jakie i ile wyniosły 

Dane wypełniającego: 

Imię i nazwisko stanowisko data 
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Kalkulacja kosztów wypadku — FORMULARZ 3 

Tygodniowy raport nadzoru (ankieta wypełniana przez przedstawicieli nadzoru niższego 
szczebla w celu rejestracji rozciągniętych w dłuższym okresie czasu kosztów związanych 
z wypadkiem) 

a) data (tydzień) b) wydział 
c) kiedy zaistaniał wypadek (proszę podać datę) 

1. Koszty robocizny ciągłych prac naprawczych związanych z wypadkiem 
(koszty organizacji napraw, porządkowania miejsca wypadku, itp.) 

a) dane nt. kosztów robocizny 

Pracownik 1 2 3 4 5 6 

Stawka wynagrodź. 

Czas pracy 

Proporcja: stawka 
zas a d n i c za/s taw k a 

za nadgodziny 

2. Długotrwała nieobecność w pracy poszkodowanego 

a) czas utracony przez nieobecność poszkodowanego w pracy 

Poszkodowany 

Stawka wynagrodź. 

Czas pracy 

Proporcja: stawka 
zasadnicza/stawka 

za nadgodziny 

b) dane nt. pracowników zastępczych 

Poszkodowany 

Stawka wynagrodź. 

Czas pracy 

Proporcja: stawka 
zasadnicza/stawka 

za nadgodziny 
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c) inne koszty związane z długotrwałą nieobecnością poszkodowanego w pracy 

3. Produkcja utracona 

Proszę oszacować straty w produkcji w bieżącym tygodniu, wynikające z wypadków 
zaistniałych w ciągu ubiegłycłi tygodni; 

a) co zostało utracone? 

Ilość Jedn. miary Kod produktu Koszt 

Surowce 

Półwyroby* 

Produkcja gotowa 

Opakowania* 

Inne* 

* Proszę opisać fazę produkcji, w której doszło do strat 

4. Pozostałe koszty 

b) czy jakieś inne koszty zostały w bieżącym tygodniu wygenerowane na Pana/i wydziale 
w związku z wypadkami z ubiegłych tygodni? 

Proszę wyjaśnić, jakie i ile wyniosły 

Dane wypełniającego 

Imię i nazwisko stanowisko data 
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Kalkulacja kosztów wypadku — FORMULARZ 4 

Tygodniowy raport zarządu i personelu administracyjnego 

a) data (tydzień) b)wydział 

1. Kalkulacja czasu spędzonego przy prowadzeniu spraw związanych z wypadkiem 
(obejmuje czas spędzony przez kadrę zarządzającą i administracyjną przy prowadzeniu 
spraw związanych z wypadkiem) 

a) czas poświęcony na inspekcje w miejscu zaistnienia wypadku i dochodzenie powy 
padkowe 

Osoba ! 2 3 4 5 6 

Stawka wynagrodź. 

Czas utracony 

Proporcja: stawka 
zasadnicza/nadgo-

dziny 

b) czas poświęcony na wypełnianie formularzy ubezpieczeniowych (prowadzenie spraw 
związanych z odszkodowaniem) 

Osoba I 2 3 4 5 6 

Stawka wynagrodź. 

Czas utracony 

Proporcja: stawka 
zasad ni cza/n ad go -

dżiny 

c) czas poświęcony na organizację spraw związanych z przerwą w produkcji (np. 
podejmowanie decyzji, kontakty z khentami, organizowanie zastępczych pracowników) 

Osoba 1 2 3 4 5 6 

Stawka wynagrodź. 

Czas utracony 

Proporcja: stawka 
zas ad n i cza/n ad go -

dżiny 
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d) czas poświęcony na prowadzenie spraw związanych ze zniszczeniem/uszkodzeniem 
/kradzieżą składników majątku 

Osoba I 2 3 4 5 6 

Stawka wynagrodź. 

Czas utracony 

Proporcja: stawka 
zasadnicza/nadgo-

dziny 

e) czas poświęcony na konsultację u doradców w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
audytorów BHP itd. 

Osoba I 2 3 4 5 6 

Stawka wynagrodź. 

Czas utracony 

Proporcja: stawka 
zasad ni cza/n ad go-

dziny 

2. Pozostałe koszty 

a) czy zostały w związku z wypadkiem wygenerowane jakieś inne koszty na Pana/i 
wydziale i nie zostały pokryte? 
Rroszę wyjaśnić, jakie i ile wyniosły 

Dane wypełniającego: 

Imię i nazwisko stanowisko data 
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Metoda analizy wypadków przy pracy i proponowane kierunki ich 
proHIaktyki w kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 
Niebezpieczne zdarzenie-przyczyny niebezpiecznych zdarzeń-przyczyny wypadków przy 

pracy-sktadniki procesu produkcyjnego-przesłanki psychologiczne wypadków przy pracy-pro-
filaktyka wypadków przy pracy 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono metodę analizy wypadków przy pracy, obejmującą analizę 

przyczyn i skutków niebezpiecznego zdarzenia. 
Zestawiając niepożądane, niebezpieczne zdarzenia występujące w procesie produkcyjnym 

przy Jednoczesnym uwzględnieniu składników organizacji procesu i psychologicznych prze-
słanek wypadków przy pracy, wyodrębniono cztery główne grupy przyczyn wypadków przy 
pracy w kopalniach węgla kamiennego. Są to przyczyny techniczne, przyczyny technologiczne, 
przyczyny organizacyjne i przyczyny osobnicze. Przyporządkowano tym przyczynom po-
trzebne działania profilaktyczne. 

Zaproponowano metodę analizy wypadków przy pracy, wymagającą wartościowania przyczyn, 
określenia przyczyny głównej, której usunięcie zapobiegnie ponownemu wystąpieniu niebezpie-
cznego zdarzenia. Metodę analizy wypadku odwzorowano za pomocą schematu blokowego. 

1. Wstęp 

Po każdym wypadku przy pracy powoływany jest zespół, ustalający przyczyny i oko-
liczności zaistniałego zdarzenia, proponujący środki zapobiegawcze, aby tego rodzaju zda-
rzenie nie wystąpiło ponownie w przyszłości. Liczba wypadków przy pracy w przedsię-
biorstwie, w branży, w kraju, rejestrowanych w miesiącu, w kwartale, w roku, ukazuje 
zakres pracy wykonywanej przez te zespoły, dokumentowanej w protokołach, statystykach. 
Jest rzeczą ze wszech miar pożądaną, aby wyniki pracy tych zespołów były wykorzystywane 
nie tylko w odniesieniu do poszczególnych, analizowanych przez nie zdarzeń, ale także 
w odniesieniu do zbiorów takich zdarzeń wywołanych tymi samymi lub podobnymi przy-
czynami, których profilaktyka wymaga określonych przedsięwzięć. Zespoły te to niewątpliwie 
zespoły analityków zajmujących się analizą wypadków i identyfikacją problemów bezpie-
czeństwa pracy w przedsiębiorstwie, których znajomość potrzebna jest w zarządzaniu 
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bezpieczeństwem. Trzeba, byc może, powołać w przedsiębiorstwie jeden stały zespół do 
tych cełów i wyposażyć go w przydatne do tego celu narzędzia: metodę analizy wypadków 
przy pracy, klasyfilcację przyczyn wypadków. 

W dalszej części opracowania przedstawimy propozycję takiej metody oraz klasyfikacji 
przyczyn wypadków przy pracy, uwzględniającą potrzebne działania zapobiegawcze. Szersze 
uzasadnienie potrzeby wprowadzenia takiej metody oraz przykłady jej zastosowania zawarte 
są w pracy (Zacharzewski, Rydlewski 1996). 

2. Analiza wypadków przy pracy obejmująca przyczyny i skutki niebezpiecznych 
zdarzeń 

W profilaktyce i w analizie wypadków przy pracy centralnym pojęciem jest niebezpieczne 
zdarzenie. Proponowany sposób analizy wypadków przy pracy, obejmujący przyczyny 
i skutki niebezpiecznych zdarzeń, przedstawiono na rysunku 1. Umożliwia on wykorzystanie 
wyników analizy wypadków przy pracy w ich profilaktyce, co niewątpliwie jest podstawowym 
celem tych analiz. Ponadto porządkuje relacje między pojęciami, którymi posługujemy się 
w tej dziedzinie, uwzględnia bezpieczeństwo czynne i bierne wykonywanej czynności, 
pozwala wyróżnić niebezpieczne zdarzenia, które na ogół powodują lżejsze urazy pracowników 
i niebezpieczne zdarzenia, które na ogół powodują urazy ciężkie, śmiertelne. 

Przyczyny niebezpiecznych zdarzeń są przyczynami wypadków przy pracy w tych 
przypadkach, w których nie istnieją zbiorowe lub indywidualne środki ochrony pracowników 
przed doznaniem urazu po powstaniu niebezpiecznego zdarzenia (np. niebezpieczne zetknięcie 
się pracownika z maszynami i urządzeniami w ruchu, wpadnięcie przechodzącego pracownika 
do zagłębienia, kanału). 

W innych przypadkach trzeba rozpatrywać oprócz przyczyn niebezpiecznego zdarzenia, 
przyczyny wypadku związane z niestosowaniem środków ochrony pracowników przed 
doznaniem urazu po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia albo niewystarczającą skutecz-
nością tych środków, nie obejmującą kilku rodzajów oddziaływania niebezpiecznego zdarzenia. 
Zwróćmy uwagę na fakt, że skuteczne środki ochrony pracowników przed doznaniem urazu 
po powstaniu niebezpiecznego zdarzenia zapobiegają powstaniu wypadku przy pracy i zda-
rzenie to nie jest rejestrowane jako wypadek przy pracy, w większości przypadków nie 
jest przedmiotem analizy (np. następuje odpryśnięcie materiału, ale pracownik używa 
okularów ochronnych i nie doznaje urazu, uderza głową w urządzenie, ale przed doznaniem 
urazu chroni go hełm). 

Pojęciem przyczyny określa się wzajemne oddziaływanie rzeczy, układów, które wywołuje 
odpowiednie ich zmiany. W definicji zagrożenia człowieka w kopalni znajdujemy takie 
właśnie rozumienie pojęcia przyczyny. Zagrożeniem jest każdy fizyczny proces współ-
oddziaływania środowiska i człowieka, który może przynieść szkodę organizmowi 
człowieka (Ryncarz 1983). 

Zagrożenie polega na możliwości powstania niebezpiecznego zdarzenia. Dopiero 
niebezpieczne zdarzenie może spowodować uraz człowieka. Może dojść do wypadku 
przy pracy. Uraz pracownika poprzedza szereg kolejnych zdarzeń, nazywanych nieraz 
łańcuchem przyczynowo-skutkowym. Stąd przyczynami wypadku przy pracy będą wza-
jemne oddziaływania środowiska i człowieka, które powodują urazy pracowników. 
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Rys. 1. Analiza przyczyn wypadków przy pracy obejmująca pzrzyczyny i skutki niebezpiecznych zdarzeń 
Fig. 1. Analysis of industrial accidents, including causes and consequences of dangerous evenis 

3. Składniki organizacji procesu produkcyjnego i ich uporządkowanie 

Powszechnie akceptowany jest pogląd, że organizacja pracy ma podstawowe znaczenie 
w osiąganiu zamierzonych efektów pracy, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
zatrudnionych ludzi. Natomiast pojęcie organizacyjnych przyczyn wypadków przy pracy 
i odpowiadających im potrzebnych kierunków profilaktyki nie jest dostatecznie jasne. 
Problem ten podejmowano w szeregu pracach (Stecko, Zacharzewski, Hebda 1980, 1981, 
1983, 1988). 

Dla celów analizy bezpieczeństwa pracy użyteczne jest jako najbardziej kompleksowe 
ujęcie systemowe organizacji procesu produkcyjnego pozwalające na wyróżnienie wszystkich 
składników procesu produkcyjnego oraz ukazanie wzajemnych związków pomiędzy tymi 
składnikami, wytworzonych przez ich celowe uporządkowanie. 

W odniesieniu do procesu produkcyjnego w górnictwie wyróżnionymi składnikami są: 
zbiór stanów naturalnego środowiska pracy, zbiór czynności (przekształceń), które należy 
wykonać, aby przedmiot pracy przekształcić z jednego stanu w następny (oba le zbiory 
stanowią technologię procesu produkcyjnego), zbiór maszyn, urządzeń i materiałów oraz 
zbiory miejsc określonych w przestrzeni i przedziałów czasu wydzielonych np. z doby lub 
tygodnia, które przeznaczone są do realizacji odpowiednich elementów technologii. Celowe 
uporządkowanie elementów należących do wymienionych zbiorów stanowi organizację 
procesu produkcyjnego. 

Sekcja IV 689 



Underground Exploitation School '97 

Fazy realizacji procesu produkcyjnego 
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Rys. 2. Model organizacji procesu produkcyjnego [Stecko i in. 1981] 
Fig. 2. Organisational model of the production process 

Wyróżnione zbiory elementów uporządkowane są w procesie produkcyjnym dwojako: 
statycznie, poprzez nomatywy określające dla elementów technologii ilość i rodzaj maszyn^ 
ilość i kwalifikacje pracowników, a także czas konieczny do realizacji czynności w okre-
ślonych warunkach, oraz dynamicznie, poprzez rozmieszczenie w czasie i przestrzeni 
uporządkowanych już statycznie elementów technologii oraz elementów ze zbioru pracow-
ników i ze zbioru maszyn, urządzeń i materiałów (rys. 2), 

W świetle powyższego organizacyjną przyczyną wypadku przy pracy będzie niewłaściwe 
uporządkowanie elementów wyróżnionych w procesie produkcyjnym lub nieskompensowanie 
obiektywnie występujących zmian w uporządkowaniu tych elementów. Przez niewłaściwe upo-
rządkowanie elementów procesu produkcyjnego należy rozumieć wykonywanie czynności nie-
zgodnie z normami wyposażenia, zatrudnienia lub normami pracy, a także naruszenia uporząd-
kowania czasoprzestrzennego wykonywania czynności. Konieczność kompensacji zmian w upo-
rządkowaniu występujących obiektywnie oznacza, że wystąpienie tych zmian jest niezależne od 
organizatora produkcji na rozpatrywanym szczeblu zarządzania. Nieskompensowanie występu-
jących zmian w uporządkowaniu elementów procesu produkcyjnego obejmuje zarówno brak 
kompensacji, jak i jej nieprawidłowe wykonanie, W sytuacjach realizacji zadania, w których 
występują różnice ilościowe (np. mniejsza liczba pracowników, brak określonych materiałów 
i urządzeń) lub różnice jakościowe (np. brak pracownika o określonych kwalifikacjach) w sto-
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sunku do ustalonej organizacji produkcji, podejmowane są niejednokrotnie działania kompensa-
cyjne, które mają umożliwić realizację zadania w zmienionych warunkacłi. Można sądzić, że 
większość tych działań umożliwia realizację zamierzonego zadania, pozwala przezwyciężyć 
trudności występujące przy jego realizacji. Jednak w trakcie podejmowania prób kompensacji 
niektórych odstępstw od zaprojektowanego przebiegu procesu roboczego dochodzi do wypadków 
przy pracy. Są to wypadki, których przyczynę wiąże się z brakiem pracownika o określonych 
kwalifikacjach (np. obsługa kołowrotu, przenośnika przez pracownika nie posiadającego uprawnień 
w tym zakresie), a także wypadki, w których stwierdza się brak odpowiednich narzędzi (np. 
rozpinanie wozów na podszybiu, przy czym na stanowisku rozpinania wozów nie ma odpowiednich 
narzędzi). 

Z przeprowadzonych analiz wypadków przy pracy wynika, że profilaktyka zdarzeń 
spowodowanych przyczynami organizacyjnymi w sporadycznych tylko przypadkach wymaga 
zmiany na etapie planowania, tj, na etapie określania środków i sposobów działania. Wynika 
to z faktu, że technologie procesów górniczych charakteryzują się na ogół dużym stopniem 
bezpieczeństwa pracy. Natomiast niepożądane zmiany w uporządkowaniu elementów procesu 
produkcyjnego występują na etapie pozyskiwania i rozmieszczania zasobów potrzebnych 
do osiągnięcia celu, czyli na etapie preparacji działań oraz na etapie realizacji samego 
zadania. Tak więc problem zapobiegania wypadkom przy pracy spowodowanym przyczynami 
organizacyjnymi polega na położeniu nacisku na dobre przygotowanie realizowanego 
zadania, ścisłe przestrzeganie ustalonej organizacji pracy. 

Stwierdzenie to w części dotyczącej preparacji działań znajduje wyraźne uzasadnienie we 
wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze wzorcowym, podejmowanych w latach sie-
demdziesiątych np. przy szybkościowym drążeniu chodników, gdzie wskaźniki częstości wypad-
ków były znacznie niższe niż przy tradycyjnym sposobie ich prowadzenia (Wanat 1974). 

Natomiast w przypadku występowania zmian w przewidywanych organizacją warunkach 
realizacji zadania zachodzi potrzeba kompensacji tych zmian. 

W sytuacjach prostych, przy czynnościach nie wymagających wykonywania ich przez pra-
cowników o odpowiednich kwalifikacjach, przy pracach zespołowych, mniejszą niż projektowana 
liczbę pracowników można skompensować odpowiednim wydłużaniem okresu realizacji zadania. 
Jednak już próba kompensacji np. braku urządzenia transportowego przez transport ręczny nic 
pozostaje bez wpływu na warunki pracy, na jej bezpieczeństwo. Można wskazać inne, bardziej 
złożone sytuacje tego typu (brak pracownika o określonych kwalifikacjach, brak odpowiedniego 
narzędzia, brak urządzeń ochronnych), które nie będą pozwalały na bezpieczną realizację zadania. 

Dlatego też dążąc do stworzenia możliwości usuwania niektórych różnic występujących między 
projektowanym i realizowanym procesem produkcyjnym należy wskazać na potrzebę utrzymy-
wania dostatecznych rezerw zasobów, umożliwiających uzupełnienie ubytków tych zasobów. 

4, Przesłanki psychologiczne wypadków przy pracy 

Określenie przyczyny wypadku przy pracy Jako współoddziaływania człowieka i środo-
wiska, które powoduje uraz człowieka, kieruje naszą uwagę na czynniki warunkujące 
niezawodność człowieka w pracy. Niezawodność człowieka jest to zdolność do wykonywania 
powierzonych zadań z minimalnym ryzykiem błędu, w określonych warunkach i w określonym 
czasie (Bobniewa 1966). 
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Niedostosowanie psychofizjologicznych możliwości 
pracownika do stawianych mu zadań 
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Rys. 3. Psychologiczne przesłanki wypadków przy pracy (Dymitrijewa, Sokołow 198ł) 
Fig. 3. Psychological conditions leading to industrial accidents 

Czynniki warunkujące niezawodność operatora (Niebylicyn 1964) to: 
— czynniki charakteryzujące jakość wyposażenia technicznego na stanowisku pracy, 
— czynniki, które można określić ogólnie jako „wyćwiczenie", dobre wyszkolenie 

pracownika, 
— czynniki zdrowotne, które są uwzględniane w ocenie przydatności do pracy pracownika, 

dokonywanej przez lekarzy, 
— czynniki chai'akteryzujące działanie układu nerwowego i wpływające na zakres 

i szybkość procesów psychicznych, 
— czynniki psychologiczne i cechy charakterologiczne, wraz z cechami natury moty-

wacyjnej. 
Ponadto podkreśla się (Bobniewa 1965), że zachowanie człowieka ma również charakter 

przypadkowy. W związku z tym konieczne jest rozróżnienie dwu typów uchybień w pracy: 
— „prawidłowych" wynikających z pewnych prawidłowości psychologicznych, których przy-

czyny można wyodrębnić i przeanalizować, a tym samym dążyć do ich wyeliminowania, 
— przypadkowych, które mogą mieć rozmaity charakter, w tym także mogą wynikać 

z bliżej nieznanych wahań w fizyczno-biologicznej homeostazie organizmu. 
Czynniki warunkujące niezawodność operatora i wymienione rodzaje uchybień w pracy 

człowieka wpływają na błędne wykonywanie czynności przez człowieka, na jego nieodpo-
wiednie reakcje i niekiedy nazywane są (Dymitrijewa, Sokołow 1977) przesłankami psy-
chologicznymi wypadków przy pracy (rys. 3). 

Ogólne wskazania w zakresie poprawy technicznych warunków pracy i dostosowania 
ich do psychofizjologicznych możliwości człowieka formułuje ergonomia. 
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Eliminowanie sytuacji, w których poziom sprawności psychofizjologicznej pracownika 
jest za niski w stosunku do wymagań zadania wykonywanego na danym stanowisku pracy, 
obejmuje problematykę doboru ludzi do pracy w zakładzie, ich kwalifikacje, badania 
lekarskie, badania psychotechniczne, szkolenie pracowników, a także podział zadań między 
poszczególnych pracowników przy uwzględnieniu ich kwalifikacji, doświadczenia zawodo-
wego, predyspozycji i umiejętności kierowania pracą zespołów ludzi. 

Psycholodzy podkreślają, że najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania nieprzestrze-
ganiu przez pracowników znanych im zasad i instrukcji bezpiecznego postępowania jest 
poprawa technicznych warunków pracy, dostosowanie ich do psychofizjologicznych możli-
wości człowieka. Niewątpliwie u podstaw nieprawidłowych, niebezpiecznych zachowań ludzi 
eży często, skądinąd pozytywnie oceniane, dążenie do ekonomizacji działań, zapobiegania 

niecelowemu wydatkowaniu energii. 

Na granicy problematyki dostosowania technicznych warunków pracy do psychofizjo-
logicznych możliwości człowieka i dostosowania poziomu sprawności psychofizjologicznej 
pracownika do wymagań zadania pojawia się problem trudnych zadań zawodowych, na co 
w odniesieniu do wypadków przy pracy zwracają uwagę Gliszczyńska X. (1970), Brachacka 
T. (1975). W pracy dotyczącej wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego, 
spowodowanych odspajaniem się brył węgla z ociosu ścianowego (Drzewiecki i in. 1979) 
wykazano, że kierowanie do czynności trudnej w aspekcie bhp, jaką było ręczne czyszczenie 
ścieżki kombajnowej w warunkach zagrożenia odspajaniem się ociosu, pracowników po-
siadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest warunkiem koniecz-
nym, ale nie wystarczającym. Dopiero rozwiązanie techniczne polegające na zmechanizowaniu 
tej czynności (wyposażenie przenośników ścianowych w kliny samoładujące i przesuwniki 
hydrauliczne) pozwoliło na zmniejszenie liczby wypadków tego typu. Wskazuje to na 
potrzebę ukierunkowania profilaktyki wypadków przy pracy na dążenie do usprawnienia 
czynności trudnych w aspekcie bhp poprzez mechanizację, automatyzację tych czynności, 
usprawnienia czynności prostych, przy wykonywaniu których pracownicy natrafiają na 
przedmiotowe utrudnienia (Stecko, Zacharzewski 1987). 

5. Klasyfikacja przyczyn wypadków przy pracy, umożliwiająca programowanie 
kierunków ich profilaktyki 

W tabeli 1 zestawiono niepożądane zdarzenia (sytuacje) występujące w procesie pro-
dukcyjnym, przy jednoczesnym uwzględnieniu elementów organizacji procesu i psycholo-
gicznych przesłanek wypadków przy pracy. 

Zagrożenia niedostatecznie opanowane przez naukę i technikę, w górnictwie podziemnym 
głównie związane z litosferą, to przede wszystkim tąpania i nagłe wyrzuty gazów i skał. 
Stopień opanowania tych zagrożeń jest mniejszy niż na przykład zagrożenia pożarowego 
czy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W warunkach występowania tych zagrożeń 
przy prawidłowo prowadzonych robotach górniczych, uwzględniających wszelkie rygory 
obowiązujące w tym zakresie, prawdopodobieństwo wystąpienia tąpnięcia czy wyrzutów 
gazów i skał jest większe niż przy innych zagrożeniach. 

Czynności określone jako trudne w aspekcie bhp, albo jako proste, ale charakteryzujące 
się występowaniem przedmiotowych utrudnień przy ich wykonywaniu, są wykonywane 
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prawidłowo przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. Jako przykład czynności trudnej w aspekcie bhp można wymienić rabowanie 
obudowy albo obrywkę skał w wysokim wyrobisku, wykonywane przez kwalifikowanego, 
doświadczonego- górnika, a jako przykład czynności prostej, przy wykonywaniu której 
występuje przedmiotowe utrudnienie — przechodzenie po śliskim spągu. Przy czynnościach 
tych prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia jest większe niż przy 
czynnościach, których stopień trudności w aspekcie bhp jest mniejszy albo przy wykonywaniu 
których nie występują przedmiotowe utrudnienia. 

Zbiór pracowników obejmuje organizatora procesu produkcyjnego, w tym projektanta 
procesu, osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników wykonujących poszczególne 
czynności. 

Samowolne naruszenie przez pracownika zasad postępowania oznacza sytuację, w której 
pracownik znał te zasady, miał alternatywę wykonania pracy w sposób prawidłowy, 
a zastosował inny nieprawidłowy, niebezpieczny sposób wykonywania pracy. 

Sytuacja, w której pracownik dąży do wykonania zadania w warunkach nie odpowia-
dających wymaganiom bhp obejmuje przypadki, w których pracownik nie ma alternatywy 
wykonania pracy w sposób prawidłowy. Alternatywą jest odmówienie wykonywania pracy 
w warunkach nie odpowiadających wymaganiom bhp, czego pracownik nie uczynił, podejmuje 
wykonanie zadania. Przykładem jest tu wykonywanie czynności, do których potrzebne są 
określone kwalifikacje, a pracownik takich nie posiada. 

Zmiany sprawności psychofizjologicznej pracownika w zależności od stanu zmęczenia, 
monotonii, napięcia emocjonalnego, warunków biometeorologicznych, biorytmów itp., jako 
przyczyny niebezpiecznych zdarzeń, mogą być stwierdzone w zakładzie pracy tylko w od-
niesieniu do prawidłowo wykonywanych czynności prostych, nie uznawanych za trudne 
w aspekcie bhp, przy wykonywaniu których nie występują przedmiotowe utrudnienia (np. 
upuszczenie narzędzia trzymanego w ręku, przewrócenia się pracownika przechodzącego 
po równej, dobrej drodze). Przy innych czynnościach zmiany sprawności psychofizjologicznej 
pracownika oczywiście także będą występować, ale w tych przypadkach za istotniejsze 
z punktu widzenia profilaktyki niebezpiecznych zdarzeń należy uznać usprawnienie sposobu 
wykonywania czynności, usprawnienie technicznych i organizacyjnych warunków pracy. 

Ujawnienie się w toku prawidłowo wykonywanej pracy wad materiałowych, konstru-
kcyjnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyprodukowanych w innym zakładzie pracy, występuje 
przy braku możliwości wcześniejszego stwierdzenia przez użytkownika tych wad. 

Zestawione w tabeli 1 niepożądane zdarzenia (sytuacje) występujące w procesie produ-
kcyjnym stają się przyczynami wypadków przy pracy. Pogrupowanie tych niepożądanych 
zdarzeń (sytuacji) przy uwzględnieniu składników organizacji procesu produkcyjnego, ich 
uporządkowania i potrzebnych działań zapobiegawczych, umożliwia klasyfikację przyczyn 
wypadków przy pracy (tab. 2). 

Z kolei w nawiązaniu do klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy można przedstawić 
podział wypadków uwzględniający potrzebne działania zapobiegawcze (tab. 3) Należy 
zaznaczyć, że wykaz wskazanych działań zapobiegawczych nie jest pełny i może być 
uzupełniany. 

W odniesieniu do wyszczególnionych kierunków profilaktyki wypadków nasuwa się 
problem wielości przyczyn jednego zdarzenia — wypadku przy pracy. Czy można propo-
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Tabela I. Zestawienie niepożądanych zdarzeń (sytuacji) występujących w procesie produkcyjnym, przy uwzględ-
nieniu składników organizacji procesu i psychologicznych przesłanek wypadków przy pracy 

Table l. List of undesirable events (situations) occurring in the manufacturing process, with regard to the pro-
cess organisation components and psychological conditions leading to industrial accidents 

Składniki 
organizac)! 

procesu 
produkcyjnego 

Przesłanki psychologiczne wypadków przy pracy Składniki 
organizac)! 

procesu 
produkcyjnego 

Niedostosowanie 
psychofizjologicznych 
możliwości człowieka 
do wymagań zadania 

ft 

Niedostosowanie 
technicznych warunków 

pracy do 
psychofizjologicznych 
możliwości człowieka 

n 

Nieprzestrzeganie 
zasad i instrukcji 

bezpiecznego 
postępowania przez 

pracowników 

tl 

Chwilowe obniżenie 
sprawności 

psychofizjologicznej 
pracownika 

n 

Zbiór stanów 
przedmiotu pracy 

1. Występowanie zagrożeń 
niedostatecznie opanowanych 

przez naukę i technikę 

Zbiór 
czynności 

2. Występowanie czynności 
trudnych w aspekcie bhp, 

występowanie 
przedmiotowych utrudnień 

w obrębie czynności prostych 

Zbiór 
pracowników 

=> 

3. Zatrudnienie na 
stanowisku pracy 

pracownika nie 
posiadającego 
wymaganych 

kwalifikacji 
zawodowych 

4. Rozwiązania techniczne 
i organizacyjne niezgodne 

z wymaganiami bhp 
występujące w projekcie albo 

w trakcie jego realizacji 

5. Samowolne 
naruszenie przez 

pracownika zasad 
postępowania 

6. Dążenie pracownika 
do wykonania zadania 

w warunkach nie 
odpowiadających 
wymogom bhp 

7. Zmiany sprawności 
psychofizjologicznej 

człowieka w zależności 
od stanu zmęczenia, 
monotonii, napięcia 

emocjonalnego, 
warunków 

biometeorologicznych, 
biorytmów itp. 

Zbiór maszyn, 
urządzeń i 
materiałów 

8. Występowanie wad 
materiałowych, 

konstrukcyjnych, maszyn, 
urządzeń, narzędzi 

Zbiór 
wydzielonych 

okresów 

9. Występowanie deficytu 
czasu na wykonanie 
niektórych czynności 

Zbiór miejsc 
pracy w 

przestrzeni 

10. Występowanie kolizji 
między wykonywanymi 

czynnościami 

Zbiór temiinów 
(kalendarz robót) 

11. Opóźnienie albo 
przedwczesne wykonanie 

niektórych czynności 
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Tabela 2. Klasyfikacja przyczyn wypadków przy pracy, uwzględniająca składniki organizacji procesu produkcyj-
nego i potrzebne działania zapobiegawcze 

Table 2. Classification of industrial accidents causes, witłi regard to the components of tłie production process 
and necessary preventłve measures 

L.p. Rodzaje zdarzeń według tabeli 1 Nazwa przyczyny 
wypadku przy pracy 

Działania zapobiegawcze 

1. Zatrudnienie pracownika nie posiadającego 
wymaganycli na stanowisku pracy 
kwalifikacji zawodowycłi (poz. 3); 

2. Rozwiązania tecliniczne i organizacyjne 
niezgodne z wymogami bhp, występujące 
w projekcie albo w trakcie jego realizacji 
(poz. 4); 

przyczyny 
organizacyjne 

3. Dążenie pracownika do wykonania zadania 
w warunkach nie odpowiadających 
wymogom bhp (poz. 6); 

— korekty projektu organizacji 
procesu produkcyjnego. 

4. 

5. 

Występowanie deficytu czasu na wykonanie 
niektórych czynności (poz. 9); 

Występowanie kolizji między 
wykonywanymi czynnościami (poz. 10); 

— przedsięwzięcia zmierzające do 
zapewnienia zgodności między 
projektowanym i realizowanym 
procesem produkcyjnym 

6. Opóźnienie albo przedwczesne wykonanie 
niektórych czynności (poz. 11); 

7. Występowanie czynności trudnych w 
aspekcie bhp, występowanie 
przedmiotowych utrudnień w obrębie 
czynności prostych (poz. 2); 

przyczyny 
technologiczne 

— usprawnienie sposobu 
wykonywania określonych 
czynności 

8. Samowolne naruszenie przez pracownika 
zasad postępowania (poz. 5); 

pczyczyny osobnicze — oddziaływania na 
pracowników oraz dążenie do 
poprawy technicznych i 
organizacyjnych warunków pracy; 

9 . Zmiany sprawności psychofizjologicznej 
człowieka w zależności od stanu 
zmęczenia, monotonii, napięcia 
emocjonalnego, warunków 
meteorologicznych, biorytmów (poz. 7); 

— badania naukowe 

10. 

1 t i 1 

Występowanie zagrożeń niedostatecznie 
opanowanych przez naukę i technikę (poz. 

1); 

przyczyny techniczne — badania naukowe 

r — • ' 

I II. 

k 1 

Występowanie wad materiałowych, 
konstrukcyjnych, maszyn, urządzeń, 
materiałów (poz. 8); 

— poprawa jakości i cech 
funkcjonalnych określonych 
maszyn, urządzeń, narzędzi 
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Lp. 

Tabela 3. Podział wypadków przy pracy uwzględniający potrzebne działania zapobiegawcze 
Table 3. Classification of industrial accidents, including the necessary preventive measures 

Rodzaj wypadku przy pracy Lp, Potrzebne działania zapobiegawcze 

1. Wypadki spowodowane samowolnym naruszeniem przez 
pracownika znanycii mu zasad bezpieczeństwa pracy 
w sytuacji, w której istniała alternatywa prawidłowego 
wykonania pracy — poz. 5 w tab. 1 (zbiór przyczyn 
osobniczycłi, poz. 8 w tab. 2> 

1.1 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Oddziaływania na pracowników, 
motywujące ich do bezpiecznego 
wykonywania pracy; 

Eliminowanie sytuacji, w których 
może występować konflikt 
między wydajnością pracy 
a bezpieczeństwem; 

Wykorzystywanie zabezpieczeń 
technicznych uniemożliwiających 
lekkomyślne lub podświadome, 
nieprawidłowe działanie 
pracownika; 

Dostosowanie technicznych 
i organizacyjnych warunków 
pracy do psychofizjologicznych 
możliwości człowieka. 

Wypadki spowodowane nagłym obniżeniem sprawności 
psychofizjologicznej pracownika w trakcie prawidłowo 
wykonywanych czynności prostych w warunkach 
poprawnie ukształtowanego środowiska pracy — 
wypadki typu: przewrócenie się pracownika 
przechodzącego po równej, dobrej drodze; upuszczenie 
narzędzia trzymanego w ręku itp. — poz. 7 w tab. 1 
(zbiór przyczyn osobniczych, poz. 9 w tab. 2) 

Aktualnie brak działań 
zapobiegawczych 
— badania zmierzające do 
poznania wpływu na 
kształtowanie się sprawności 
psychofizjologicznej człowieka 
takich czynników, jak: warunki 
b i orne teoro logiczne, biorytmy 
i inne. 

3 Wypadki, spowodowane występowaniem przedmiotowych 
utrudnień przy prawidłowym wykonywaniu czynności 
prostych (wypadki typu: przewrócenie się pracownika 
przechodzącego po mokrym, śliskim spągu; urazy rąk 
doznawane przez mechaników, ślusarzy przy 
wykonywaniu prac remontowych urządzeń w 
wyrobiskach na dole, itp.) oraz wypadki spowodowane 
dużym stopniem trudności w aspekcie bezpieczeństwa 

* 

pracy niektórych czynności wykonywanych prawidłowo 
przez pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie zawodowe, 
np. wypadki w trakcie wykonywania takich czynności, 
jak obrywanie skał w wysokim wyrobisku, rabowanie 
obudowy itp. — poz. 2 w lab. 1 (zbiór przyczyn 
technologicznych, poz. 7 w tab. 2) 

3.1. Ustalenie wykazu czynności 
prostych występujących w 
procesie produkcyjnym, przy 
wykonywaniu których pracownicy 
natrafiają na przedmiotowe 
utrudnienia 
i wykazu czynności trudnych 
w aspekcie bhp występujących 
w procesie produkcyjnym oraz 
dążenie do usprawniania tych 
czynności poprzez poszukiwanie 
rozwiązań ergonomicznych, 
eliminowanie tych czynności 
poprzez mechanizację, 
automatyzację procesu 
produkcyjnego. 

Sekcja IV 697 



Underground Exploitation School '97 

Tabela 3 cd. 
Table 3 cont. 

5 

Wypadki spowodowane niewłaściwie zaprojektowaną 
organizacją procesu produkcyjnego — poz. 3, 4, 6, 
9, 10, 11 w tab. 1 (zbiór przyczyn organizacyjnych, 
poz. od I do 6 w tab. 2) 

Wypadki spowodowane niewłaściwie wykonaną 
kompensacją różnic występującycłi pomiędzy 
projektowanym a realizowanym procesem 
produkcyjnym — poz. 3, 4, 6, 9, 10, 11 w tab. l 
(zbiór przyczyn organizacyjnych, poz. od 1 do 6 w 
tab. 2) 

4.1. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Korekty projektu organizacji procesu 
produkcyjnego, wynikające z analizy 
przyczyn wypadków. 

Preparacja działań objętych procesem 
produkcyjnym (przygotowanie 
pracowników, urządzefi, materiałów, 
metod pracy, organizacji procesu 
produkcyjnego); 

Utrzymywanie dostatecznych rezerw 
zasobów umożliwiających zastąpienie 
nieprzewidzianych ubytków tych 
zasobów; 

Bieżąca kontrola zgodności 
realizowanego i planowanego 
przebiegu procesu produkcyjnego. 

Wypadki spowodowane wadami materiałowymi, 
konstrukcyjnymi urządzeń, narzędzi, ujawniającymi 
się w toku ich użycia w prawidłowo wykonywanej 
pracy — poz. 8 w tab. 1 (zbiór przyczyn 
technicznych, poz. 11 w tab. 2) 

6.1. Poprawa jakości i cech 
funkcjonalnych określonych urządzeń, 
narzędzi, produkowanych w innym 
zakładzie. 

Wypadki, spowodowane niedostatecznie poznanymi i 
opanowanymi zagrożeniami, powstające w trakcie 
prawidłowo prowadzonych robót górniczych — poz. 
1 w tab. I (zbiór przyczyn technicznych, poz. 10 w 
tab. 2) 

Aktualnie brak działań 
zapobiegawczych 
— badania zmierzające do poznania 
istoty tych zagrożeń, ich 
prognozowania i zapobiegania im. 

nowane po wypadku zalecenia zapobiegawcze na przyszłość formułować w kilku przedsta-
wionych kierunkacti profilaktyki wypadku? Naszym zdaniem, nie. Potrzebne jest wartościo-
wanie przyczyn wypadku z uwzględnieniem potrzebnycłi działań zapobiegawczych — 
ustalenie przyczyny głównej wypadku, tej, której usunięcie zapobiegnie wystąpieniu takiego 
zdarzenia w przyszłości, mimo występowania przyczyn pozostałych. 

Przykładowo, jeżeli pracownik wykonuje czynność trudną w aspekcie bhp, do czego nie ma 
wymaganych kwalifikacji, to wypadek zakwalifikujemy jako spowodowany odstępstwem — 
różnicą między projektowanym a realizowanym sposobem wykonywania czynności. Zakładamy 
bowiem, że przy wykonywaniu takiej czynności, ale wykonywanej przez wykwalifikowanego, 
doświadczonego pracownika, prawdopodobieiistwo powstania wypadku jest mniejsze. 

Natomiast powtarzające się wypadki przy wykonywaniu czynności trudnej w aspekcie 
bhp przez wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników będą wskazywać na potrzebę 
usprawnienia sposobu jej wykonywania i uzasadniać kwalifikowanie jej do innego kierunku 
profilaktyki. 
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Przykłady te nie wyczerpują oczywiście wszystkich występujących w praktyce sytuacji. 
Autorzy zdają sobie sprawę z trudnos'ci związanych z wai-tos'ciowaniem przyczyn wypadków 
przy pracy. Jednak tylko na tej drodze możliwe jest przyporządkowanie określonego zbioru 
przyczyn do określonego zbioru zdarzeń (wypadków przy pracy) przez te przyczyny 
wywołanych i programowanie ich profilaktyki, weryfikowanie skuteczności podejmowanych 
działań zapobiegawczych. 

6. Schemat blokowy analizy wypadku przy pracy 

Prezentowaną metodę analizy wypadku przy pracy można odwzorować za pomocą 
schematu blokowego (rys. 4). Posługiwanie się takim schematem analizy wypadku przy 
pracy może ujednolicic wykonywanie tej analizy przez zespoły powoływane do ustalenia 
okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku. Taki schemat może być również wykorzystany 
przy opracowaniu komputerowego programu analizy wypadku przy pracy. 

We wstępnej części analizy wypadku przy pracy należy ustalić relacje między przyczynami 
i skutkami niebezpiecznego zdarzenia, przy uwzględnieniu stosowania środków ochrony 
pracowników przed urazem po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia. 

Analizę przyczyn wypadku przy pracy rozpoczynamy, jak to ma zazwyczaj miejsce, od 
odtworzenia sposobu wykonywania czynności przez pracownika poszkodowanego i rozpa-
trzenia możliwych sytuacji. 

W przypadkach, w których sprawcą niebezpiecznego zdarzenia jest inny pracownik, nie 
poszkodowany, analizę należy przeprowadzić, rozpatrując sposób wykonywania czynności 
przez tego pracownika i warunki jej wykonywania. 

Należy ponownie podkreślić, że w przedstawionej metodzie analizy wypadku przy pracy 
pojęciem centralnym jest niebezpieczne zdarzenie, jego przyczyny i skutki, zastosowane 
środki ochrony pracowników zbiorowe i indywidualne oraz wynikające z analizy działania 
zapobiegawcze na przyszłość. 

7. Proponowane kierunki profilaktyki wypadków przy pracy w kopalniach węgla 
kamiennego 

Proponowane kierunki profilaktyki wypadków przy pracy w kopalniach węgla ka-
miennego, oprócz aktualnie realizowanych i nazywanych niekiedy środkami „profilaktyki 
klasycznej", powinny zmierzać do sporządzania planu działań, obejmującego następujące 
przedsięwzięcia: 

1) wprowadzanie korekt organizacji zaprojektowanego i realizowanego procesu produ-
kcyjnego, wynikających z analizy przyczyn zaistniałych wypadków; 

2) położenie nacisku na preparację podejmowanych działań (przygotowanie pracowników, 
urządzeń, materiałów, metod pracy, organizacji procesu pracy), w których najczęściej 
stwierdza się występowanie odstępstw — różnic w organizacji projektowanego i realizowanego 
procesu produkcyjnego; 

3) dążenie do stosowania środków technicznych charakteryzujących się wysoką nieza-
wodnością i rozwiązaniami ergonomicznymi, aby eliminować wypadki przy pracy, spowo-
dowane wadami materiałowymi, konstrukcyjnymi tych środków; 
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Rys. 4. Schemat analizy przyczyn wypadku przy pracy 
Fig. 4. Diagram showing the analysis of industrial accidents 
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4) dążenie do usprawniania sposobu wykonywania czynności prostych, w obrębie których 
pracownicy natrafiają na przedmiotowe utrudnienia oraz czynności trudnych w aspekcie 
bhp, do których kierowani są wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy; 

5) oddziaływanie na pracowników motywujące ich do bezpiecznego wykonywania 
konkretnych czynności, których prawidłowe zasady wykonywania znają i są zapewnione 
na stanowisku pracy warunki takiego ich wykonania; 

6) prowadzenie badań naukowych zmierzających do szerszego poznania istoty zagrożeń 
niedostatecznie opanowanych przez naukę i technikę, ich programowania i zapobiegania 
im. Również, poprzez prowadzenie badań naukowych nad kształtowaniem się sprawności 
psychofizjologicznej człowieka w zależności od różnych czynników występujących w śro-
dowisku pracy, należy poszukiwać wskazań praktycznych w zakresie profilaktyki wy-
padków przy pracy, pozostających dotychczas także poza sferą kontroli organizatora 
produkcji. 

Zdaniem autorów, zastosowanie przedstawionej w pracy metody analizy wypadków przy 
pracy umożliwi konkretyzację przedsięwzięć, których podejmowanie w obrębie każdego 
z wymienionych kierunków profilaktyki wypadków przy pracy jest niezbędne na szczeblu: 
kopalni, zgrupowania kopalń czy też wszystkich kopalń. 

8. Wnioski 

1. Przedstawiona metoda analizy wypadków przy pracy, obejmująca anaiizę przyczyn 
i skutków niebezpiecznego zdarzenia, pozwala na wyróżnienie niebezpiecznych zdarzeń, 
w których przyczyny niebezpiecznego zdarzenia są przyczynami wypadku przy pracy (brak 
zbiorowych i indywidualnych środków ochrony pracowników po wystąpieniu niebezpiecznego 
zdarzenia). W pozostałych przypadkach trzeba analizować również skuteczność środków 
ochrony pracowników przed doznaniem urazu po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia. 
Metoda ta porządkuje również relacje między pojęciami, którymi posługujemy się w tej 
dziedzinie, uwzględnia bezpieczeństwo czynne i bierne wykonywanej czynności, pozwala 
wyróżnić niebezpieczne zdarzenia, które na ogół powodują urazy ciężkie, śmiertelne, oraz 
niebezpieczne zdarzenia, które powodują wypadki zbiorowe. 

2. Zestawiając niepożądane, niebezpieczne zdarzenia (sytuacje) występujące w procesie 
produkcyjnym, przy jednoczesnym uwzględnieniu składników organizacji procesu i psycho-
fizjologicznych przesłanek wypadków przy pracy, można przedstawić propozycję wyodręb-
nienia czterech głównych grup przyczyn wypadków przy pracy w kopalniach węgla 
kamiennego, a mianowicie: 

a) przyczyny techniczne, obejmujące występowanie zagrożeń niedostatecznie opanowanych 
przez naukę i technikę oraz występowanie wad materiałowych, konstrukcyjnych maszyn, 
urządzeń, materiałów; 

b) przyczyny technologiczne, obejmujące występowanie czynności trudnych w aspekcie 
bhp, wykonywanych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz wy-
stępowanie przedmiotowych utrudnień w obrębie czynności prostych; 

c) przyczyny organizacyjne, obejmujące niezgodne z wymogami bhp uporządkowanie 
elementów procesu produkcyjnego, powstałe na etapie projektowania, planowania procesu 
albo w toku jego realizacji; 
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d) przyczyny osobnicze, obejmujące samowolne naruszenia przez pracowników zasad 
bezpieczeństwa pracy oraz chwilowe obniżenie sprawności psychofizjologicznej pracownika. 

Uwzględniając potrzebne działania profilaktyczne, wypadki przy pracy spowodowane 
wyżej wymienionymi przyczynami można sklasyfikować w siedmiu zbiorach, a metodę 
analizy wypadku przy pracy można odwzorować za pomocą schematu blokowego. 

3. Analiza przyczyn wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego wskazuje, 
że podejmowane po wypadku działania zapobiegawcze, odniesione do wykonywania kon-
kretnej czynności, objętej procesem produkcyjnym, mogą być grupowane w sześciu niżej 
wymienionych, kierunkach profilaktyki wypadków przy pracy: 

a) wprowadzenie zmian, korekt w zaprojektowanym i realizowanym procesie produkcyj-
nym, 

b) położenie nacisku na preparację działań, aby eliminować występujące w procesie 
produkcyjnym odstępstwa — różnice między projektowanym i realizowanym procesem, 

c) dążenie do stosowania w procesie produkcyjnym środków technicznych charaktery-
zujących się wysoką niezawodnością i rozwiązaniami ergonomicznymi, 

d) dążenie do usprawniania sposobu wykonywania czynności prostych, w obrębie których 
pracownicy natrafiają na przedmiotowe utrudnienia oraz czynności trudnych w aspekcie 
bhp, do których kierowani są wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, a mimo to 
prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia przy ich wykonywaniu jest 
większe niż przy innych czynnościach, 

e) oddziaływania na pracowników, motywujące ich do bezpiecznego wykonywania 
konkretnych czynności, których prawidłowe zasady wykonywania znają i są zapewnione 
warunki prawidłowego ich wykonania, 

f) do niezbędnych kierunków profilaktyki wypadków przy pracy w kopalniach węgla 
kamiennego należy również zaliczyć prowadzenie badań naukowych zmierzających do 
szerszego poznania istoty zagrożeń niedostatecznie opanowanych przez naukę i technikę, 
ich prognozowania i zapobiegania im. 

Również od badań naukowych nad kształtowaniem się sprawności psychofizjologicznej czło-
wieka w zależności od stanu zmęczenia, monotonii, napięcia emocjonalnego, warunków biome-
teorologicznych, biorytmów itp, należy oczekiwać wskazań praktycznych w zakresie profilaktyki 
wypadków przy pracy, pozostających dotychczas poza sferą kontroli organizatora produkcji. 

Przekazano 16 grudnia 1996 r. 
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An analysis method of industrial accidents in hard coal mines and 
suggested ways of preventing them 

Abstract 
The paper presents a method for analysis of industrial accidents, including the causes 

and consequences of a dangerous event, A list of undesirable, dangerous events occuiring 
« 

during the production process has been compiled with regard to components of process 
organisation and psychological conditions leading to industrial accidents, and four main 
groups of accident causes in hard coal mines were identified. These are technical, 
technological, organisational, and personal causes. Necessary preventive measures were 
assigned to these causes. A method for analysis of industrial accidents has been suggested, 
which requires evaluation of the importance of causes, identification of the main cause, 
the removal of which can prevent the occurrence of a dangerous event. The method of 
accident analysis has been represented in the form of a błock diagram. 
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Wybrane sposoby obniżania kosztów transportu pionowego przy 
równoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa pracy wyciągów szybowych 

Słowa kluczowe 
Transport pionowy-koszty transportu-bezpieczeństwo pracy 

Streszczenie 
Od lat zwiększa się udział kosztów transportu pionowego w całkowitym koszcie transportu 

pozyskiwanej kopaliny użytecznej. Ten stan jest wynikiem stale rosnącej średniej głębokości 

szybów, pogarszających się warunków górniczo-geologicznych, ubożejących pokładów, a tak-

że pogarszających się warunków pracy lin, naczyń, zbrojenia itd. 

W czasie wykładu w sposób syntetyczny omówione zostaną niektóre wyniki prac naukowych, 

rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu transportu szybowego, wykonanych w ostatnich latach 

w Katedrze Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Najważniejszym osiągnięciem poznawczym prac badawczych tej Katedry jest wykazanie 

prawdziwości tezy o istniejących możliwościach obniżenia kosztów transportu pionowego 

w kopalniach podziemnych przy równoczesnym zwiększaniu niezawodności i bezpieczeństwa 

pracy wyciągów szybowych. Dorobkiem utylitarnym Katedry jest wdrożenie nowych roz-

wiązań konstrukcyjnych, technologii produkcji i metod projektowania: układów awaryjnego 

hamowania naczyń, zbrojenia szybowego, pomostów bezpieczeństwa, zbiorników wyrów-

nawczych, trzonów wież wyciągowych, lin staiowo-gumowych, wykładzin kół pędnych 

i kierujących itd., których stosowanie potwierdziło słuszność ww. tezy. 

1. Wstęp 

1,1. P r z y c z y n y w z r o s t u k o s z t ó w t r a n s p o r t u p i o n o w e g o 

Stale rosnący udział kosztów transportu pionowego w całkowitym koszcie pozyskiwania 

kopaliny użytecznej jest wynikiem wzrastającej średniej głębokości szybów, pogarszających 

się warunków górniczo-geologicznych, ubożejących pokładów, a także pogarszających się 

(w wyniku wzrastającej głębokości) warunków pracy lin, naczyń, zbrojenia itd. 

Zużycie energii potrzebnej na wydobycie jednej tony urobku wzrasta znacznie szybciej 

niż głębokość szybów. Ze wzrostem głębokości szybów przedłuża się czas jednego cyklu 

pracy urządzenia wyciągowego oraz maleje udział transportowanej masy użytecznej w sto-

sunku do całkowitej sumy mas ruchomych poruszających się w szybie. Zadania transportu 
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szybowego rosną również z tego powodu, że sięga się po złoża coraz uboższe, zalegające 

nie tylko głębiej, ale i w trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych. 

Pogarszające się warunki pracy, wzrost długości lin nośnych i lin wyrównawczych, 

przyspieszone zużycie zmęczeniowe i korozyjne ciągów prowadniczych, zawiesi, naczyń 

itd. powodują nie tylko wzrost kosztów napraw, wymiany zużytych elementów, diagnozo-

wania, ale również wpływają na skrócenie czasu dyspozycyjnego urządzenia wyciągowego, 

obniżając zdolność wydobywczą szybów. 

Wymienione zjawiska i czynniki nie mogą mieć negatywnego wpływu na niezawodność 

i bezpieczeństwo pracy transportu pionowego. 

1.2. C e l e p rac b a d a w c z y c h KTL AGH 

Z podanych powodów podstawowym celem prac badawczych Katedry Transportu Lino-

wego A G H (KTL A G H ) z zakresu szybowych urządzeń wyciągowych jest minimalizacja 

kosztów transportu pionowego urobku, materiałów i ludzi przy równoczesnym zapewnieniu 

wymaganego stanu niezawodności i bezpieczeństwa pracy tych obiektów. 

Dokonując wyboru zadań badawczych w KTL A G H bierze się pod uwagę również to, że: 

— chociaż w najbliższych latach nie będą budowane nowe kopalnie, to jednak kilkadziesiąt 

głównych wyciągów szybowych trzeba będzie zmodernizować, 

— niektóre najbardziej efektywne kopalnie będą zwiększały wydobycie, przechodząc na 

większe głębokości i przystosowując równocześnie systemy maszynowe transportu pionowego 

do zmienionych warunków pracy, 

— kopalnie będą się ze sobą łączyły, tworząc nie tylko nowe organizmy gospodarcze, 

ale także nowe struktury technologiczne systemów transportowych, 

— w istniejących kopalniach nie będzie wystarczających środków finansowych na 

budowę nowych urządzeń wyciągowych, a tym bardziej nowych szybów, zatem nie zajdą 

istotne zmiany w pojemnościach i prędkościach jazdy ustalonej naczyń wyciągowych oraz 

innych parametrów technicznych urządzeń wyciągowych, 

2. Ogólne sposoby obniżania kosztów i zwiększania bezpieczeństwa pracy transportu 
pionowego 

2.1. O g ó l n e s p o s o b y z m n i e j s z a n i a k o s z t ó w t r a n s p o r t u p i o n o w e g o 

Zmniejszenie kosztów transportu pionowego, w tym przede wszystkim kosztów energii 

potrzebnej na wydobycie jednej tony urobku na powierzchnię oraz zmniejszenie zużycia 

materiałów na budowy, naprawy i wymiany elementów urządzeń wyciągowych można 

osiągnąć, między innymi, przez: 

— optymalizację struktur technologicznych i niezawodnościowych systemów maszyno-

wych transportu urobku na powierzchnię w modernizowanych, pogłębianych, likwidowanych 

lub łączonych kopalniach węgla, 

— optymalizację konstrukcji elementów urządzeń wyciągowych (naczyń, zbrojenia 

szybowego, układów zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych, układów awaryjnego ha-

mowania, trzonów wież wyciągowych, pędni linowych, kół kierujących i odciskowych itd.). 
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zastosowanie nowych metod obliczania ww. elementów z równoczesną optymalizacją 

wartości współczynników bezpieczeństwa, 

— zastosowanie do budowy elementów urządzeń wyciągowych nowych materiałów 

0 małej gęstości oraz materiałów o dużej wytrzymałości, 

— zwiększenie trwałości elementów urządzeń wyciągowych przez poprawę warunków 

pracy, np. przez zmniejszenie obciążeń, zastosowanie wykładzin kół kierujących itd., 

— poprawę technologii: napraw, modernizacji, wymiany elementów urządzeń wyciągo-

wych itd. 

2.2. O g ó l n e s p o s o b y z w i ę k s z a n i a b e z p i e c z e ń s t w a p r a c y t r a n s p o r t u 

p i o n o w e g o 

Poprawę stanu bezpieczeństwa pracy urządzeń transportu pionowego ludzi, materiałów 

1 urobku uzyskuje się, między innymi, przez: 

— wyznaczenie i przestrzeganie czasów niezbędnie potrzebnych na odnowę potencjału 

eksploatacyjnego urządzenia wyciągowego (czasów na naprawy, remonty, ocenę stanu 

elementów urządzenia wyciągowego itd.), 

— powszechne zastosowanie istniejących środków służących do oceny stanu elementów 

urządzeń wyciągowych oraz budowę układów służących do diagnostyki systemów maszy-

nowych transportu pionowego (aparatury do badań magnetycznych lin nośnych i wyrów-

nawczych, oceny stanu prowadzenia naczyń itd.), 

— zastosowanie udoskonalonych systemów sterowania pracą urządzenia wyciągowego, 

w tym również hamulców maszyn wyciągowych, 

— zastosowanie skutecznych układów awaryjnego hamowania naczyń itd. 

2.3. K r ó t k i e o m ó w i e n i e s p o s o b ó w o b n i ż a n i a k o s z t ó w 

i z w i ę k s z e n i a b e z p i e c z e ń s t w a p r a c y t r a n s p o r t u p i o n o w e g o 

Koncentracja wydobycia połączona z automatyzacją pracy wyciągów szybowych, pro-

wadząca do zmniejszenia liczby głównych szybów wydobywczych, zmniejsza koszty utrzy-

mania w ruchu drogich systemów transportu pionowego, jak również umożliwia zmniejszenie 

zatrudnienia. 

Zastosowanie w praktyce projektowej metody elementów skończonych do projektowania 

elementów urządzenia wyciągowego, połączone z optymalizacją konstrukcji i współczynników 

bezpieczeństwa naczyń, zawiesi, bębnów pędnych, kół linowych, zbrojenia szybowego, 

elementów wieży itd. przyczynia się do obniżenia mas ruchomych i nieruchomych urządzenia 

wyciągowego. 

Zwiększenie trwałości elementów urządzenia wyciągowego (uzyskane dzięki zastosowaniu 

np.: wykładzin kół kierujących i odciskowych, prowadnic z symetrycznym amortyzatorem 

zespolonym, jak również dzięki poprawie jakości i własności eksploatacyjnych elementów 

wykładzin kół pędnych, krążków kierujących, prowadników i dźwigarów, lin .nośnych 

i wyrównawczych itd.) powoduje również istotne zmniejszenie zużycia materiałów. 

Zmniejszenie mas ruchomych poruszających się w szybie, np. dzięki zastosowaniu lin 

nośnych wykonanych z drutów o dużej wytrzymałości, lżejszych naczyń wyciągowych itd.. 
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pociąga za sobą istotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do wydobycia 

jednej tony urobku, stwarza również możliwości wykorzystania tych samych silników i pędni 

linowych przy przechodzeniu kopalni na niższe poziomy wydobywcze. 

Wykorzystanie elementów urządzenia wyciągowego i wyrobisk szybowych z likwido-

wanych kopalń, poziomów wydobywczych lub szybów obniża koszty tej likwidacji, np. wy-

korzystanie likwidowanego szybu na zbiornik wyrównawczy może poprawić wydajność 

systemu maszynowego transportu pionowego kopalni małym kosztem. 

Zastosowanie skutecznych ciernych układów awaryjnego hamowania, ruchomych belek 

odbojowych, jak również nowych dokładniejszych metod i środków badań i kontroli stanu 

lin, naczyń, układów zawieszenia, układów sterowania pracą maszyny wyciągowej, czujników 

do pomiaru sił w linach, układów sterowania pracą hamulców bezpieczeństwa itp., przyczynia 

się, podobnie jak zastosowanie dokładniejszych metod projektowania i konstruowania 

wyciągów, do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa pracy transportu pionowego urobku, 

ludzi i materiałów. 

3. Wybrane wyniki prac naukowo-badawczych K T L A G H * 

3.1. F o r m y p r o w a d z e n i a p rac b a d a w c z y c h i ź r ó d ł a i ch 

f i n a n s o w a n i a 

Poniżej wymieniono jedynie te wyniki prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych 

z zakresu wyciągów szybowych, wykonanych w latach 1986—1996 w Katedrze Transportu 

Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, których stosowanie już przynosi 

wymierne efekty. Prace, które doprowadziły do opracowania, wykonania i wdrożenia nowych 

urządzeń i układów, przyrządów diagnostycznych, hn stalowych i stalowo-gumowych, 

wykładzin kół pędnych i kierujących itp. trwały czasami wiele lat. Obejmowały one 

wszystkie etapy procesu naukowo-badawczego i wdrożeniowego, począwszy od sformułowania 

potrzeb, analizę teoretyczną zjawisk, badania i ochronę patentową nowych rozwiązań, 

opracowanie nowych metod obliczeniowych, opracowanie programów komputerowych, ba-

dania laboratoryjne, badania eksploatacyjne, opracowanie technologii produkcji, opracowanie 

warunków odbioru i stosowania (eksploatacji), uzyskania dopuszczeń wydanych przez 

Wyższy Urząd Górniczy do opracowania polskich norm. 

Przykładem tego, że konsekwentna i wieloletnia praca przynosi efekty jest stały rozwój 

badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych. A G H zajmuje się tymi badaniami 

już 50 lat, ale dzięki temu jest czołowym światowym ośrodkiem tych badań. 

Innym przykładem są liny stalowo-gumowe. Pierwsze prace badawcze związane z tymi 

linami podjęto w Akademii Górniczo-Hutniczej w 1974 roku, natomiast seryjna produkcja 

lin stalowo-gumowych została uruchomiona dopiero na przełomie 1989/90 roku. 

Długi okres badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, prób ruchowych, uzyskiwania 

dopuszczeń, itd. czasami powoduje, że producenci łub użytkownicy nowych metod badaw-

czych, technologii produkcji, nowych wyrobów nie pamiętają lub nie chcą pamiętać, jakie 

były początki powstawania tych „nowości" i kto jest rzeczywistym ich twórcą. 

Wymienione poniżej wyniki zostały szerzej opisane w podanej literaturze. 

710 Sekcja V 



Szkoła Eksploatacji Podziernnej '97 

W tym miejscu warto zwrocic uwagę na to, że w gospodarce rynkowej wynik pracy badawczej, 

pomysł, patent, wzór użytkowy, nowa tecłinologia, nowa metoda obliczeniowa, nowa metoda 

oceny stanu technicznego, program na maszynę cyfrową itd. jest towarem, który ma swoją 

wartość, ale którego „wytworzenie" kosztuje, zatem musi mieć także swoją cenę. „Kupowanie" 

tego „towaru" jest w interesie nie tylko jednostki badawczej, ale również kopalń stosujących 

wynalazki oraz podmiotów gospodarczych produkujących wyroby dla górnictwa. 

Prace naukowo-badawcze, stanowiące początek długiego procesu badawczego, których 

wyniki podano poniżej, były finansowane głównie ze środków budżetowych, tj. w latach 

1986—1990 przez dawne Ministerstwo Górnictwa potem Państwową Agencję Węgla Ka-

miennego, a następnie w latach 1991—1996 przez Komitet Badań Naukowych. 

Z kolei prace utylitarne, które doprowadziły do zastosowania efektów prac naukowo-

-badawczych w przemyśle, były finansowane przez krajowe i zagraniczne podmioty gospo-

darcze, w tym również przez kopalnie węgla, rud miedzi, cynku i ołowiu, fabryki lin 

stalowych, producentów wykładzin itp. W omawianym okresie wykonano w K T L A G H 

ponad 200 tego rodzaju prac. 

Liczącym się źródłem finansowania działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Transportu 

Linowego były i są również opłaty licencyjne za stosowanie patentów, których twórcami są 

pracownicy Katedry a właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza. (AGH jest uprawniona 

do ponad 80 patentów, w tym około 30 zagranicznych, z zakresu transportu linowego). 

3.2. W y b r a n e w y n i k i p r a c n a u k o w o - b a d a w c z y c h 

Dorobkiem prac poznawczych Katedry Transportu Linowego jest opracowanie, między 

innymi, nowych: 

— metod i sposobów oceny stanu technicznego oraz warunków pracy elementów 

urządzeń wyciągowych, w tym lin stalowych i stalowo-gumowych, układów prowadzenia 

naczyń, jak również pomiarów drgań wież wyciągowych, rozkładów sił w linach nośnych, 

urządzeń wielolinowych itd„ 

— rozwiązań konstrukcyjnych przyrządów diagnostycznych, tj., między innymi: głowic 

i rejestratorów do badań magnetycznych lin stalowych, prowadnic pomiarowych, czujników 

do pomiaru sił w linach nośnych i innych systemów diagnostycznych, 

— metod projektowania naczyń wyciągowych, urządzeń do awaryjnego hamowania naczyń, 

zbrojenia szybowego, pomostów bezpieczeństwa, trzonów i całych wież wyciągowych itd., 

— rozwiązań konstrukcyjnych i technologii produkcji lin wyrównawczych stalowo-gumo-

wych, wykładzin kół pędnych i kierujących oraz innych elementów wyciągów szybowych (urzą-

dzeń do awaryjnego hamowania naczyń, układów prowadzenia naczyń, głowic klatek i skipów, 

trzonów wież szybowych, zbiorników wyrównawczych, pomostów bezpieczeństwa itd.). 

3.3. W y b r a n e w y n i k i p rac w d r o ż e n i o w y c h 

Najważniejsze osiągnięcia praktyczne K T L A G H z ostatnich lat to nowe, chronione 

patentami Akademii Górniczo-Hutniczej: 

— metody i aparatura do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych, 

które produkowane są seryjnie i stosowane na wszystkich kontynentach, 
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— czujniki do pomiaru sił w linach nośnych urządzeń wielohnowych, zastosowanych między 

innymi w K W K Janina, oraz przystawki akcelerometryczne, prowadnice pomiarowe itd. stosowane 

w KTL do oceny warunków pracy oraz stanu elementów urządzeń wyciągowych, 

— liny stalowo-gumowe produkowane seryjnie od 1989 roku w Wytwórni Lin Stalo-

wo-gumowych SAG w Katowicach oraz Hny stalowe o liniowym slyku drutów do lin 

stalowo-gumowych produkowane seryjnie (również od 1989 r.) przez Fabrykę Lin i Drutu 

Drumet S.A. we Włocławku, 

— pomosty bezpieczeństwa zabudowane już w kilkunastu polskich szybach, 

— zbiornik wyrównawczy (wykonany z szybika) zastosowany w Zakładach Górniczo-

-Hutniczych Bolesław w Bukownie, 

— wykładziny kół pędnych z materiału typu Modar R3/Mz, produkowane seryjnie od 

drugiej połowy 1995 roku przez Chemiczną Spółdzielnię Pracy SPOIWO w Radomiu, 

— układy prowadzenia naczyń z symetrycznym amortyzatorem zespolonym typu PHH-1, 

PHH-2 i PHH-3 produkowane seryjnie od kilku lat przez Cuprum Busines Center, Sp. z o.o. 

we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. Coal Bud 

w Olkuszu, 

— cierne układy awaryjnego hamowania HS2W-2 wraz z układami przechwytującymi 

naczynia wyciągowe, pozwalające na wytracenie na wolnych drogach przejazdu 100% 

energii kinetycznej największych polskich urządzeń wyciągowych. Układy te zostały już 

zastosowane w kilkudziesięciu polskich i zagranicznych urządzeniach wyciągowych, 

— nowe rozwiązania konstrukcyjne, metody obliczania głowic naczyń wyciągowych 

trzonów wież oraz ruchomych belek odbojowych zastosowane po raz pierwszy w świecie 

w 1996 roku w szybie Bartosz II K W K Katowice-Kleofas. 

4. Szyb Bartosz II K W K Katowice-Kleofas jako przykład możliwości obniżenia 
kosztów transportu pionowego i podniesienia bezpieczeństwa pracy wyciągów 
szybowych (Hansel i in. 1996) 

4.1. A w a r y j n e h a m o w a n i e n a c z y ń na w o l n y c h d r o g a c h p r z e j a z d u 

Awaryjne hamowanie naczyń wyciągowych na wolnej drodze przejazdu charakteryzuje 

się ekstremalnymi wartościami takich parametrów, jak: 

— opóźnienia naczyń, 
— siły działające na konstrukcję naczynia pochodzące od urządzeń hamujących, 

— sity w linach nośnych nad naczyniem, 

— siły oddziaływania na konstrukcję trzonu prowadniczego itp. 

Mimo że obciążenia występujące w czasie tego stanu powinny byc bezpiecznie przeniesione 

przez elementy konstrukcyjne urządzenia wyciągowego, przypadki przejazdów krańcowych 

poziomów technologicznych przez naczynia wyciągowe są najczęstszymi uszkodzeniami 

katastroficznymi w szybach górniczych. 

W pracach Hansla i Wójcika (1987) oraz Hansla i in. (1996) wykazano, że w przypadku 

stosowania w wieży i rząpiu jedynie drewnianych prowadników zgrubionych: 

— każdy przejazd krańcowego poziomu przez naczynie wyciągowe w czasie jazdy ludzi 

stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia transportowanych osób, 
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— średni czas usuwania skutków przejechania krańcowych poziomów dla analizowanych 

uszkodzeń katastroficznych wynosi około 43 godziny (ze wzrostem pojemności naczyń 

i prędkości jazdy czas ten rośnie), 

— prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń wynosi średnio 1 raz na 

10 lat na jedno urządzenie wyciągowe (nie licząc zdarzeń losowych, które nie są rejestrowane 

przez WUG) , 

— na skutek przejechania krańcowych poziomów i uderzenia o stałe belki odbojowe 

często dochodzi do zniszczenia naczyń wyciągowych, zerwania lin nośnych lub wyrów-

nawczych, uszkodzenia prowadzenia naczyń wyciągowych itp. (rys. 1), 

— bezpośredni średni koszt usuwania awarii tego typu (które stanowią zagrożenie dla 

życia ludzi), bez uwzględnienia strat w wydobyciu, wynosi według cen z 1996 roku około 

1—2 min nowych zł. 

Rys. 1. Fragment zniszczonej głowicy skipu po uderzeniu w belki odbojowe 

Fig. 1. Part of the destroyed skip head after being striken by ihe fender beams 
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Uszkodzenia tego typu stanowią ponad 20% liczby wszystkich uszkodzeń typu kata-

stroficznego oraz 27% czasów ich trwania. Nic więc dziwnego, że kilkanaście lat 

temu kilka polskich zespołów badawczych zaczęło zajmować się trudnym problemem 

ograniczenia skutków awaryjnych przejazdów naczyń wyciągowych poza skrajne poziomy 

technologiczne. 

Efektem tych prac było między innymi opracowanie w A G H tzw. ciernych układów 

awaryjnego hamowania naczyń oznaczonych symbolem HS2W-2, umożliwiających bezpieczne 

wytracenie na wolnej drodze przejazdów 100% energii kinetycznej ruchomych mas urządzenia 

wyciągowego (Hansel, Wójcik 1987). Ponadto układy HS2W-2: 

— mogą byc stosowane samodzielnie lub razem z prowadnikami zgrubionymi, 

— przeszły cały cykl badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, 

— są wielokrotnego użycia — po awaryjnym przejechaniu krańcowego poziomu w ciągu 

zaledwie kilkudziesięciu minut urządzenie wyciągowe może byc ponownie oddane do dalszej 

eksploatacji, 

— mogą współpracować z tzw. ruchomymi belkami odbojowymi. 

Ta ostatnia zaleta układu HS2W-2 została zastosowana w opisanej poniżej koncepcji 

wykorzystania wieży szybowej służącej do głębienia, jako wieży ostatecznej. 

4.2. I s t o t a p r o p o z y c j i w y k o r z y s t a n i a w i e ż y s z y b o w e j s ł u ż ą c e j do 

g ł ę b i e n i a j a k o w i e ż y o s t a t e c z n e j 

Kopalnia Węgla Kamiennego Katowice w marcu 1993 r. zleciła Katedrze Transportu 

Linowego A G H wykonanie pracy pt. „Analiza możliwości wykorzystania maszyny wycią-

gowej i wieży szybowej służącej do budowy szybu Bartosz II K W K Katowice jako 

urządzenia ostatecznego oraz opracowanie projektu koncepcyjnego takiego rozwiązania", 

której kierownikiem był prof. J. Hansel. 

Opracowany w A G H projekt koncepcyjny wykorzystania wieży szybowej służącej do 

głębienia szybu jako wieży ostatecznej w zasadniczy sposób odbiega od dotychczasowych 

rozwiązań nie tylko trzonu wieży, ale także stwarza możliwości obniżenia wartości sił na 

jakie liczy się trzon wieży, belki odbojowe, naczynia i inne elementy wyciągu szybowego. 

Między innymi założono, że: 

— nie będzie tradycyjnych stałych belek odbojowych usytuowanych na końcu wolnych 

dróg przejazdu, 

— nie będzie podchwytów związanych na stałe z konstrukcją trzonu wieży, 

— konstrukcje trzonu wieży będą przenosiły obciążenia pochodzące od sił działających 

na głowicę naczynia w czasie awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych, 

współpracujących z ciernym układem HS2W-2, 

— konstrukcja trzonu wieży będzie projektowana na siły ściskające, pochodzące od 

zawieszonych naczyń na podchwytach połączonych z ruchomymi belkami odbojowymi, 

•— ruchome belki odbojowe zostaną połączone z konstrukcją zwieńczającą wieżę szybową 

poprzez listwy ciernego układu awaryjnego hamowania. 

Wykorzystanie wieży szybowej służącej do głębienia szybu Bartosz II jako wieży 

ostatecznej stało się możliwe dzięki nowemu sposobowi wytracania energii kinetycznej mas 

ruchowych urządzenia wyciągowego. 

714 Sekcja V 



Szkoła Eksploatacji Podziernnej '97 

Układ urządzeń służącycti do awaryjnego hamowania w ruchomycłi belkacli odbojowych, 

który chroniony jest patentem A G H udzielonym w 1996 r. nr 170049 pt. „Urządzenie do 

wytracania energii kinetycznej naczyń wyciągowych w belkach odbojowych", przedstawiono 

na rysunku 2. 

Zasada pracy lego układu polega na tym, że ruchome belki odbojowe — 1, usytuowane 

na początku wolnych dróg przejazdu, są połączone suwliwie z ciernymi układami hamu-

jącymi — 2. W ruchome belki odbojowe — 1 są wbudowane urządzenia wychwytujące — 3, 

spełniające funkcję podchwytów, łączące naczynie wyciągowe z belkami poprzez zaczepy — 7 

przymocowane do głowicy naczynia wyciągowego — 4. 

A - A 

I w 
I 

•vN 

Rys. 2. Układ urządzeń służących do awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych w ruchomych belkach 
odbojowych 

I — belka odbojowa, 2 — urządzenie do awaryjnego hamowania HS2W-2, 3 — urządzenie do 

przechwytywania naczynia (podchwyt), 4 — głowica naczynia, 5 — podkładka elastyczna, 6 — naczynie, 

7 — zaczep, 8 — krążki prowadnicze, 9 — prowadnica ślizgowa, 10 — prowadnik, 11 — trzon wieży 

1 
Fig. 2. System of emergency arresting of conveyances in movable fender beams 

fender beam, 2 — HS2W-2 emergency arresting device, 3 — conveyance catching device, 

conveyance head, 5 — flexible washer, 6 — conveyance, 7 — catch, 8 — guiding rollers, 

9 — slide guider, 10 — guide, 11 — headframe steelwork 
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Zaletą takiego rozwiązania jest to, że elementy konstrukcyjne trzonu prowadniczego wieży -— 

11, głowicy naczynia — 4 i belek odbojowych — 4 w momencie uderzenia naczynia w ruchome 

belki odbojowe przenoszą wielokrotnie mniejsze wartości sił dynamicznych w porównaniu z siłami 

dynamicznymi powstającymi w chwili uderzenia naczynia w nieruchome belki odbojowe. 

W podanej powyżej pracy, poza opracowaniem koncepcji, zamieszczono m.in.: 

— analizę zjawisk dynamicznych zachodzących na wolnych drogach przejazdu w czasie 

awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych, 

— wstępne obliczenia wytrzymałościowe trzonu istniejącej wieży Poznań 5 oraz zapro-

ponowano niezbędne jej zmiany konstrukcyjne, 

— wstępne obliczenia projektowe klatki wielkogabarytowej, 

— projekt koncepcyjny przebudowy bębnowej maszyny wyciągowej do głębienia typu 

MPP-17,5/2x630 na maszynę z kołem pędnym 2L-2400/630. 

4.3. R e a l i z a c j a p r o j e k t u k o n c e p c y j n e g o 

W maju 1993 roku K W K Katowice przyjęła opisywaną koncepcję. Realizacja projektu 

koncepcyjnego wymagała wykonania wielu prac badawczych, współpracy kilku jednostek orga-

nizacyjnych oraz oczywiście akceptacji proponowanych rozwiązań przez Władze Górnicze. 

Część prac badawczych, zwłaszcza związanych z: 

— opracowaniem nowych metod obliczania naczyń wyciągowych, 

— wyznaczaniem rzeczywistych sił działających na naczynie itp., 

była finansowana przez Komitet Badań Naukowych w ramach problemu nr 9 S601 045 04 

pt. „Opracowanie nowych metod projektowania głowic górniczych naczyń wyciągowych 

oraz zbrojenia szybowego służącego do prowadzenia tych naczyń". Projekt ten był reahzowany 

w latach 1993—1996 pod kierunkiem prof. J. Hansla w Katedrze Transportu Linowego AGH. 

W tabeli 1 przedstawiono zakres i cele współpracy w opisywanym przedsięwzięciu 

(Hansel i in. 1996). 
Tabela 1. Jednostki współpracujące w czasie realizacji inwestycji (Hansel i in. 1996) 

Table 1. Institutions cooperating during realization of the investment 

Lp. Nazwa jednostki Zakres i cele współpracy 

1 2 3 

1. Akademia I. Opracowanie koncepcji wykorzystania wieży szybowej służącej do głębienia 

Górniczo-Hutnicza szybu Bartosz II K W K Katowice jako wieży ostatecznej (marzec 1993 r,). 

w Krakowie: 2. Wykonanie wstępnych obliczeń sił działających w elementach wieży typu 

Wydział Poznań 5 przy założeniu, że wyciąg będzie wyposażony w ruchome belki 

Inżynierii odbojowe (1993 1994). 

Mechanicznej 3. Wykonanie dokumentacji technicznej układów awaryjnego hamowania naczyń 

i Robotyki, na wolnych drogach przejazdu. 

Katedra 4. Opracowanie metod obliczania Watki wielkogabarytowej oraz udział w opraco-

Transportu waniu dokumentacji dopuszczeń i owej klatki wielkogabarytowej (1994—1995). 

Linowego 5. Udział w naradach, konsultacjach itd. związanych z dopuszczeniem do 

stosowania wyciągu szybowego (1993—1996). 

6. Obliczenia sprawdzające skuteczność awaryjnego hamowania w ruchomych 

belkach odbojowych oraz wartości sił działających w elementach wieży typu 

Poznań 5 dla rzeczywistych mas ruchowych urządzenia wyciągowego (1996). 
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Tab. 1 cd. 

Table 1 cont. 

3 

2. Katowicki 

Holding 

Węglowy, 

Kopalnia Węgla 

Kamiennego 

Katowice-Kleofas 

Udział w opracowaniu koncepcji wykorzystania wieży szybowej służącej do 

głębienia szybu Bartosz II Jako wieży ostatecznej (1993). 

Finansowanie i nadzór inwestycji związanej z oddaniem szybu (Bartosz II) 

(1993—1996). 

Organizacja narad, konsultacji itd. związanych z inwestycją, w tym 

związanych z dopuszczeniami (1993—1996). 

Przygotowanie niezbędnych dokumentacji do dopuszczenia wyciągu szybowego 

oraz poszczególnych jego elementów (wieży, klatki, maszyny wyciągowej, 

układu awaryjnego hamowania itd.) (1995—1996). 

Oddanie do użytku szybu Bartosz tl (lipiec 1996 r.). 

3. Centrum 

Mechanizacji 

Górnictwa 

K O M A G 

w Gliwicach 

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej przebudowy kontenerowej 

maszyny bębnowej typu MPP-17,5(3-2850/2x630) na maszynę dwulinową 

z kołem pędnym posadowionym na zrębie (2L-2400/630) 

Biuro 

Studiów 

i Projektów 

Górniczych 

w Katowicach 

Wykonanie dokumentacji technicznej większości elementów opisywanego 

wyciągu szybowego. 

5 Wyższy 

Urząd 

Górniczy 

w Katowicach 

1. Przeprowadzenie konsultacji związanych z oddaniem szybu Oktawian 

(Bartosz II). (W latach 1993—1996 było zorganizowanych kilkanaście takich 

konsultacji począwszy od konsultacji nr 27/93 z dnia 12 lipca 1993 r., 

na której WUG zaakceptował założenie umożliwiające podjęcie 

inwestycji wg opracowanej koncepcji). 

2. Wydawanie dopuszczeń do stosowania w górniczym wyciągu szybowym szybu 

Bartosz II Kopalni Węgla Kamiennego Katowice-Kleofas: 

— w dniu 28.03.1995 r. klatki wielkogabarytowej (na wniosek Fabryki 

Maszyn Górniczych PIOMA), 

— w dniu 14.02.1996 r. maszyny wyciągowej 2L-24(X)/630 (na wniosek 

Katowickiego Holdingu Węglowego — K W K Katowice-Kleofas), 

i innych dopuszczeń — zgodnie z wymaganiami § 2 pkt.i Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia 

do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeii i materiałów 

oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego (Dz.U. nr 92 z 1994 r., 

poz. 434). 

6. Urząd 

Górniczy 

do Badań 

Kontrolnych 

Urządzeń 

Elektromecha-

nicznych 

w Katowicach 

Przeprowadzenie badań poszczególnych elementów wyciągu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (styczeń—lipiec 1996 r.). 
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4.4. K o r z y ś c i w y n i k a j ą c e z z a s t o s o w a n i a r u c h o m y c h b e l e k 
o d b o j o w y c h 

Szyb Bartosz II został oddany do użytku w lipcu 1996 roku (rys. 3). Z analizy 
parametrów technicznych oraz pracy urządzenia wyciągowego zainstalowanego w szybie 
Bartosz II wynika, że będą zrealizowane wszystkie założone zadania transportowe tego 
szybu. Koszty budowy wyciągu szybowego były znacznie niższe niż gdyby Kopalnia 
zdecydowała się na tradycyjne rozwiązanie. 

Najważniejszym osiągnięciem prac badawczych K T L A G H związanych z realizacją 

opisywanej koncepcji jest, w ocenie nie tylko ich wykonawców, wykazanie prawdziwości 

tezy o istniejących możliwościach obniżenia kosztów transportu pionowego w kopalniach 

Rys. 3. Ruchome belki odbojowe zainstalowane w szybie Bartosz II K W K Katowice-KIeofas 

Fig. 3. Movable fender beams instalied in Bartosz II shaft of Katowice-KIeofas Coal Mine 
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podziemnych przy równoczesnym zwiększeniu niezawodności i bezpieczeństwa pracy urzą-

dzeń wyciągowych. 

Zmniejszenie kosztów transportu szybowego uzyskano między innymi przez opracowanie 

nowej konstrukcji klatki wielkogabarytowej o znacznie mniejszej masie, przystosowanej do 

współpracy z ruchomymi belkami odbojowymi (rys. 4). 

Rys. 4. Schemat konstrukcji głowicy klatki wielkogabarytowej zainstalowanej w szybie Bartosz II 

Fig. 4. A scheme of the construction of the head of the large-size cage installed in Bartosz II shaft 

Wzrost bezpieczeństwa pracy urządzeń wyciągowych uzyskano przez zastosowanie 
skutecznych i niezawodnych układów awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych wytra-
cających całość energii kinetycznej mas urządzeń wyciągowych na wolnej drodze przejazdu 
w ruchomych belkach odbojowych. 

Dzięki nowym rozwiązaniom ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież wycią-

gowych współpracujących z tymi belkami siły dynamiczne działające na belki odbojowe, 

trzony wież, głowice naczyń, liny nośne i inne elementy wyciągu szybowego będą znacznie 

(czasami wielokrotnie) mniejsze w porównaniu z siłami dynamicznymi występującymi 

w czasie uderzenia naczynia o stałe belki odbojowe. 

Istnieją zatem możliwości: 

— obniżenia masy większości elementów konstrukcyjnych wyciągu szybowego (naczyń, 
lin nośnych, trzonów wież itd.), 

— wykorzystania istniejących maszyn wyciągowych, wież wyciągowych i innych ele-

mentów przy „przechodzeniu" na większe głębokości ciągnienia, nie tylko bez ograniczania 

pojemności naczyń, ale nawet będzie możliwe zwiększenie ich pojemności, czyli utrzymanie 

tej samej wydajności mimo zwiększenia głębokości szybu. 
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Wzrost bezpieczeństwa będzie osiągnięty przez zastosowanie: 

— skutecznych i niezawodnych (sprawdzonych w praktyce) ciernych układów awaryjnego 

hamowania wytracających ]00% energii kinetycznej urządzenia wyciągowego na wolnych 

drogach przejazdu (eliminujące uderzenia naczynia o stałe belki odbojowe), 

— układów przechwytujących naczynia (podchwytów) przymocowanych do ruchomych 

belek odbojowych. 

Warunkiem koniecznym do pełnego wykorzystania stworzonych możliwości jest jednak 

opracowanie metod projektowania, weryfikacja i dopuszczenie przez Wyższy Urząd 

Górniczy do przemysłowego stosowania w zakładach górniczych nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych ruchomych belek odbojowych, trzonów wież oraz metod ich obliczenia, 

czyli pełna realizacja projektu badawczego finansowanego przez K B N pt. „Opracowanie 

nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież wycią-

gowych współpracujących z tymi belkami", rozpoczęła się w 1997 r. W harmonogramie 

tego projektu badawczego przewidziano, między innymi, badania przemysłowe procesów 

awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych w szybie Bartosz II K W K 

Katowice-Kleofas. 

Przekazano 9 stycznia 1997 r. 
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Selected methods of reduction of costs of vertical transport with 
concurrent increase of operation safety of shaft winding instałlations 

Abstract 
Since many years costs of vertical transport in total costs of transport of useful minera! 

have been increased. It is a result of still increasing mean depth of shafts, deterioration 

of mine-geological conditions, impoverishing of coal beds and worsening of operation 

conditions of ropes, conveyances and shaft steelwork as well. 

During the lecture some results of scientific, deveIopment and implementation works 

in the field of shaft transport carried out in last decade in the Rope Transport Department 

of the University of Mining and Metallurgy in Kraków will be presented in a synthetic 

way. 

The most important result of scientific works of the Department is to prove the 

thesis about the possibilities of reduction of costs of vertical transport in underground 

mines with concurrent increase of reliability and operation safety of shaft winders. 

The utilitarian output of the Department is implementation of the new designs, ma-

nufacturing technologies and methods of designing: systems of emergency arresting of 

conveyances, shaft steelwork, coal storage bins, shaft landings, headframe steelwork, 

steel-rubber ropes, Koepe pulley and directional wheel linings, which application proved 

justness of above mentioned thesis. 
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Połączenie kopalni Polkowice i Sieroszowice jako przykład 
racjonalnego i skutecznego realizowania procesu restrukturyzacji 
K G H M Polska Miedź S.A. 

Słowa kluczowe 

Restrukturyzacja-kopalnia-ekonomika przedsiębiorstw 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono przykład połączenia kopalń w ramacłi działań restrukturyza-

cyjnych realizowanych w K G H M Polska Miedź S.A. Omówiono cele tych działań, ich 
rodzaj oraz skutki w skali przedsiębiorstwa. 

A 
1. Źródła procesu restrukturyzacji 

Dla poszukiwań możliwości usprawnień struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa istotne 

jest określenie genezy zachodzącego procesu restrukturyzacji. Wymaga to, naszym zdaniem, 

spojrzenia na tenże proces w ujęciu strategicznym, co dotyczy korzeni restruktuiyzacji 

tkwiących w przeszłości, a także czynników ją wywołujących tak w czasie obecnym, jak 

i w przyszłości. 

Czynnik historyczny wywołujący dzisiaj konieczność restrukturyzacji związany jest ze 

specyfiką powstania, funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce socjali-

stycznej. Sytuacja niedoboru lub też niskiej jakości usług (produktów) oferowanych przez 

otoczenie przedsiębiorstw zagrażała ich funkcjonowaniu i zmuszała do podejmowania 

różnorodnych działań zaradczych. Jednym z nich było niewątpliwie przejmowanie przez 

duże przedsiębiorstwa realizacji różnorodnych zadań pomocniczych i usługowych względem 

obszaru działalności podstawowej. Zapewniało to bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

jednakże obarczało je równocześnie dodatkowymi, wysokimi kosztami stałymi. Istotne jest 

zwrócenie uwagi na fakt, iż w pewnym sensie podobny proces następował również w krajach 

Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdzie-

siątych. 

Był on związany z dynamicznym rozwojem potężnych międzynarodowych korporacji, 

dla których w owym czasach nie dostrzegano barier rozwoju. Jednakże tak jak na Zachodzie, 
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głównie w latach osiemdziesiątych, tak i obecnie w Polsce następuje tendencja do restru-

kturyzacji przedsiębiorstw poprzez wyodrębnienie tych zadań pomocniczych usługowych, 

które w sposób bardziej efektywny mogą być świadczone przez wyspecjalizowane podmioty 

zewnętrzne. Postępujący w skali globalnej wzrost konkurencyjności gospodarki jest głównym 

czynnikiem, który wywołuje opisany wyżej proces. O powszechności tego zjawiska mogą 

świadczyć wyniki badań prowadzonych przez Boston Consulting Group, jedną z najbardziej 

uznanych firm specjalizujących się w doradztwie w zakresie zarządzania strategicznego. 

Badania te, przeprowadzone pod koniec pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, wskazują, 

iż około 90% firm amerykańskich oraz 80% firm brytyjskich podlegało różnorodnym 

procesom restrukturyzacji organizacyjnych. Równocześnie procesy związane z „odchudza-

niem" przedsiębiorstw produkcyjnych dotyczyły 70% amerykańskich i niemalże 80% bry-

tyjskich firm. Tak duża skala tego zjawiska wynika z konieczności nieustannego optymali-

zowania sposobów działania oraz struktur organizacyjnych współczesnych przedsiębiorstw. 

Drugi obszar wywołujący, naszym zdaniem, potrzebę restrukturyzacji związany jest 

z aktualnym położeniem strategicznym K G H M Polska Miedź S.A. Jako że kluczowym 

produktem jest miedź, od efektywności procesu jej produkcji oraz sprzedaży zależy sukces 

i istnienie przedsiębiorstwa. Duża dynamika zmian zachodzących w otoczeniu oraz nasilająca 

się konkurencja wywołuje konieczność koncentracji przedsiębiorstwa na zwiększaniu efe-

ktywności działania. Proces ten jest charakterystyczny dla cechujących się niespotykaną 

dotychczas burzliwością lat dziewięćdziesiątych. Stąd też strategie przedsiębiorstw koncentrują 

się na tych obszarach, w których można mówić o najważniejszych kompetencjach, do-

świadczeniu, a także o tzw. przywództwie kosztowym, które wzmacniając pozycje konku-

rencyjną uniezależniają producenta od okresowych spadków światowych cen miedzi. O ile 

w przypadku K G H M Polska Miedź S.A. można niewątpliwie mówić zarówno o wysokich 

kompetencjach oraz doświadczeniu, to strategicznym celem przedsiębiorstwa pozostaje walka 

o obniżanie kosztów. Jest to możliwe przy założeniu optymalizacji wykorzystania posiadanych 

zasobów. Współczesny dorobek nauk o zarządzaniu wskazuje, iż powyższy cel można 

zrealizować w sposób najbardziej efektywny właśnie za pomocą kompleksowych zmian 

organizacyjnych. 

Trzeci obszar generujący proces restrukturyzacji związany jest z długofalową strategią 

rozwoju przedsiębiorstwa, która wybiega kilkadziesiąt lat w przyszłość. Jest ona związana 

z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa i poszukiwaniem nowych obszarów, w których 

można by mówić o posiadaniu kluczowych kompetencji, będących podstawą sukcesu firmy. 

Strategia ta ma zapewnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach wyczerpania się 

złóż miedzi. Proces dywersyfikacji wymaga zaangażowania potężnego kapitału. Jedynym 

źródłem tego kapitału może być zysk generowany w perspektywie najbliższych 20—30 lat 

przez ciąg technologiczny związany z wydobyciem oraz produkcją miedzi. 

Określając źródła procesu restrukturyzacji istotne jest wskazane ich podstaw społecznych. 

Region zagłębia miedziowego cechuje monokulturowy charakter działalności gospodarczej. 

Większość istniejących przedsiębiorstw ukierunkowana jest na obsługę wydobycia i prze-

twórstwa miedzi, co niebezpieczne uzależnia lokalną gospodarkę od wielkości produkcji 

oraz cen jednego produktu, jakim jest miedź. Dziesiątki tysięcy pracowników oraz ich 

rodzin stanowią potężny czynnik społeczny i nakładają na przedsiębiorstwo obowiązek 

troski o ich losy. Rodzi to konieczność zapewnienia rentowności funkcjonowania ciągu 
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technologicznego oraz poszukiwania i rozwijania nowych obszarów działalności K G H M 
Polska Miedź, co powinno zaowocować stworzeniem nowych miejsc pracy potrzebnych 
w procesie restrukturyzacji, jak i generalnie zapewnić stabilność i bezpieczeństwo lokalnego 
rynku pracy. 

2. Rys historyczny 

Historia K G H M Polska Miedź S.A. związana jest z odkryciem w 1957 roku złoża 

miedzi przez ekipy geologiczno-poszukiwawcze Państwowego Instytutu Geologicznego pod 

kierunkiem dr. Jana Wyżykowskiego. Odkrycie to okazało się wydarzeniem historycznym 

i padło na podatny grunt. Polska potrzebowała miedzi, a dysponowała już pewnym 

potencjałem w tej dziedzinie w postaci trzech kopalń tzw. Starego Zagłębia: Leny w Złotoryi, 

Konrada w Iwinach i Nowego Kościoła oraz Huty Miedzi w Legnicy. Dysponowano więc 

już tym, co najważniejsze — doświadczoną kadrą techniczną w górnictwie i hutnictwie 

miedzi. Potrzebne były tylko konkretne decyzje i pieniądze. Ze względu jednak na ogromne 
2 

zasoby złoża (ok. 40 min ton Cu na powierzchni ok. 320 km ), a także niezwykle trudne 

warunki jego zalegania (głębokość 600—1200 m, zawodniony 400 m nakład, temperatura 

skał do 40°C i zagrożenie tąpaniami), do zagospodarowania złoża potrzebne były wielkie, 

śmiałe decyzje i wielkie pieniądze. 

Powołane pierwotnie przedsiębiorstwo Zakłady Górnicze Lubin przekształcono w 1991 ro-

ku w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w budowie, rozszerzając odpowiednio jego 

zadania oprócz górnictwa na budowę zakładów wzbogacania i hut, zakładów pomocniczych 

i usługowych, infrastruktury przemysłowej i zaplecza socjalnego. 

Dalsze etapy rozwoju L G O M to budowa największej kopalni Rudna, Huty Miedzi 

Głogów I i Głogów II, rozbudowa Huty Legnica do 3-krotnie większej zdolności 

produkcyjnej, budowa Zakładów Mechanicznych Legmet, które — łącznie z przekształ-

ceniem Kopalni Lena w Zakład Produkcji Narzędzi Górniczych i budową Zakładów 

Naprawczych Maszyn w Polkowicach — stworzyły solidną bazę zaplecza mechanicznego 

górnictwa. 

Niezbędne okazało się również zaplecze projektowo-badawcze i doświadczalno-wdroże-

niowe, którą to rolę podjęły utworzone na bazie Biprometu — Zakłady Badawcze i Projektowe 

Miedzi Cuprum we Wrocławiu oraz Zakład Doświadczalny K G H M w Lubinie. 

Lata 1969—1970 były okresem integracji przemysłu miedziowego w formie dużego 

przedsiębiorstwa wielozakładowego, grupującego także kopalnie Starego Zagłębia i zakłady 

zaplecza. 

Był to proces akurat odwrotny od obecnego, jednak na ówczesnym etapie konieczny 

do przetrwania i zapewnienia nieodzownej „samowystarczalności" w okresie ogólnych 
niedomogów gospodarki kraju. 

Późniejsza rozbudowa Zagłębia to dalsze zakłady produkcji podstawowej i usługowe: 

Zakład Robót Górniczych, Zakład Transportu, Walcownia Miedzi w Orsku i kopalnia 

Sieroszowice. Budowie tych zakładów towarzyszyła, finansowana z tych samych środków 

inwestycyjnych, szeroka rozbudowa całej infrastruktury okręgu przemysłowego w postaci 

całych miast i osiedli, dróg, szpitali, obiektów socjalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych 

i sportowych. 
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W tym okresie (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte) rozwój inwestycyjny przemysłu 

miedziowego prawie utożsamiał się z rozwojem społecznym regionu, gdyż nie było innycłi 

źródeł finansowania wszystkiego tego, co było temu przemysłowi w sferze socjalnej 

niezbędne. Kombinat partycypował finansowo, poprzez zapewnienie własnego wykonawstwa, 

w budowie takich obiektów usługowych, jak: Centralne Ciepłownie Lubin i Głogów, ujęcia 

i rurociągi wody pitnej, drogi, dworce autobusowe. 

Szczególnym okresem w dawnej strukturze Kombinatu była druga połowa lat osiem-

dziesiątych, kiedy to maksymalnym wynikom produkcyjnym, rzędu 29 min ton rudy 

i 385 tys. ton miedzi elektronicznej, towarzyszył odpowiednio rozbudowany potencjał 

przedsiębiorstwa, grupującego 20 zakładów z załogą liczącą 41 tysięcy pracowników. 

3. Początki reform i aktualna kondycja przedsiębiorstwa 

Rewolucja ustrojowa lat 1989—1990 postawiła przemysł miedziowy w sytuacji tyleż 

korzystnej ze względu na stabilność produkcji i rynków zbytu, co i złowróżebnej ze względu 

na niezwykle kosztowny „bagaż" całego otoczenia. Zasady gospodarki rynkowej nie były 

łaskawe dla „wielkoprzemysłowych molochów", a takim rzeczywiście byliśmy, i wiele 

z nich nie przetrzymało zastosowanej terapii szokowej. 

Było rzeczą oczywistą, iż Kombinat musi niezwłocznie podjąć proces restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa, by sprostać nowym wymaganiom, mając jednakże na względzie nie tylko 

wdrażanie zasad ekonomicznych i interes firmy, lecz także losy 40-tysięcznej załogi, jak 

również gospodarską odpowiedzialność za wytworzony majątek. 

Uwieńczeniem pierwszego etapu działań restrukturyzacyjnych było przekształcenie K G H M 

w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa K G H M Polska Miedź S.A., decyzją Ministra 

Przekształceń Własnościowych z dnia 12 września 1991 r. Z uwagi na wielkość przedsię-

biorstwa i jego dobre wyniki ekonomiczne, przekształcenia dokonano metodą kapitałową. 

W drugiej połowie 1992 roku przygotowano pod względem formalnoprawnym i finan-

sowym przekształcenie 9 zakładów usługowych w spółki z o.o. i od 1 stycznia 1993 

zaczęły one funkcjonować jako spółki ze 100% udziałem kapitałowym K G H M Polska 

Miedź S.A, (zatrudnienie w spółkach ok. 9000 osób). Dokonano również reformy w sferze 

socjalnej, powołując w czerwcu 1992 roku spółkę z o.o. INTERFERIE, która przejęła domy 

wczasowe, hotele i ośrodki wypoczynkowe o wartości około 200 mld starych złotych przy 

zatrudnieniu 325 osób. 

Powyższym zmianom formalnym towarzyszyło oczywiście przyjęcie określonych pro-

gramów restrukturyzacyjnych, mających na celu głównie obniżkę kosztów, rozszerzenie 

usług poza struktury KGHM, zorganizowanie działalności na zasadach rynkowych, podwy-

ższenie kwalifikacji pracowników, a często także ich przekwalifikowanie do nowych zadań. 

Taka struktura ciągu technologicznego nie zapewniła zachowania równowagi ogólnej 

tak dużej organizacji gospodarczej, jaką jest K G H M Polska Miedź S.A. Układ orga-

nizacyjny był barierą dla nieuchronnych procesów adaptacyjnych wymuszonych przez 

elementy szeroko rozumianego otoczenia. Przyczyny zagrożeń wynikających z nieade-

kwatności struktur do wymogów otoczenia tkwiły wprawdzie poza obszarem oddziaływania 

zarządu Spółki, ale eliminacja tych przyczyn była możliwa na drodze działań restru-

kturyzacyjnych KGHM, 
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Do podstawowych zagrożeń wynikających z modelu funkcjonowania ciągu technologicz-

nego należą: 

Niebezpieczeństwo przekroczenia progu rentowności produkcji miedzi. 
Wynika przede wszystkim z wahań cen miedzi na rynkach światowych oraz wysokich 

kosztów wydobycia i przetwórstwa miedzi. Koszty funkcjonowania służb pomocniczych 

mają charakter kosztów stałych, a więc ich wielkość jest niezależna od uzyskiwanych 

efektów produkcyjnych. Realizacja strategii redukcji kosztów w tej sferze nie może następować 

na drodze prostych działań oszczędnościowych. Konieczne jest tu obniżenie wymiaru 

globalnych nakładów przez sprzedaż produkcji lub usług sfery pomocniczo-usługowej poza 

ciąg technologiczny. 

Usamodzielnienie jednostek organizacyjnych tworzących tę sferę jest warunkiem aktyw-

ności tego procesu, a równocześnie czynnikiem optymalnego wykorzystania już posiadanych 

zasobów, co jest bezpośrednim rezultatem organizacyjno-prawnego i ekonomicznego wy-

odrębnienia podmiotów produkcji pomocniczej i towarzyszącej oraz świadczących usługi 

na rzecz rdzenia technologicznego. Proces optymalizacji wykorzystania wspomnianych 

zasobów może być potęgowany przez ich upodmiotowienie na drodze prywatyzacji. Pozo-

stawienie dotychczasowego układu organizacyjnego sfery produkcji pomocniczej, towarzy-

szącej i usługowej wyeliminuje zaprezentowane możliwości redukcji kosztów. 

Niebezpieczeństwo grupowych zwolnień. 
Przesuwanie terminu restrukturyzacji i funkcjonowanie ciągu technologicznego w doty-

chczasowym kształcie stwarzało zagrożenie znacznego pogorszenia opłacalności produkcji 

miedzi, co w dłuższym okresie mogło doprowadzić do utraty płynności finansowej spółki. 

Biorąc dodatkowo pod uwagę, że: 

— rynek miedzi jest rynkiem zewnętrznym i przedsiębiorstwo nie może liczyć na 

dotacje państwowe takie jak w przypadku górnictwa węgla kamiennego, 

— w sytuacji zagrożenia finansowego będzie ono zmuszone do radykalnych posunięć 

pozwalających obniżyć koszty, czyli do grupowych zwolnień i sprzedaży majątku zbędnego, 

przeprowadzenie restrukturyzacji dawało dużą możliwość łagodnego wprowadzenia plano-

wanych zmian oraz bezpieczeństwo zatrudnienia. 

Powołanie odrębnych samodzielnych podmiotów gospodarczych w sferze usługowo-po-

mocniczej zapobiegło procesowi redukcji stanowisk pracy przez wzrost sprzedaży na nowe 

rynki zewnętrzne oraz otwarcie nowych kierunków działalności generujących zysk. Dla 

K G H M Polska Miedź S.A. jest to jedyna realna szansa utrzymania dotychczasowego 

poziomu zatrudnienia. 

Utrudnienie procesu prywatyzacji. 
Jest spowodowane dużą koncentracją wartości kapitału rzeczowego zaangażowanego 

w sferze pomocniczo-usługowej, co może być dla wielu inwestorów zewnętrznych istotną 

barierą zakupu udziałów lub akcji prywatyzowanych obiektów. Dekoncentracja organizacyjna 

ciągu technologicznego, wyrażająca się powoływaniem odrębnych podmiotów w sferze 

pomocniczo-usługowej, zwiększy ich atrakcyjność rynkową przez dekoncentrację kapitału 

rzeczowego, eliminującą barierę kapitałową dla części inwestorów. 

Obciążenie ciągu technologicznego dużym majątkiem sfery pomocniczo-usługowej, a co 

za tym idzie — dużymi kosztami stałymi produkowanej miedzi, stanowi duży czynnik 

ryzyka inwestycyjnego dla potencjalnego akcjonariusza. Jednocześnie inwestorzy, którzy 
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zakupią akcje K G H M Polska Miedź S.A. będą dążyli do niwelowania tego ryzyka poprzez 

sprzedaż majątku zbędnego, a często nawet przez redukcję zatrudnienia. 

4, Cele przemian strukturalnych 

Cele wprowadzanych w K G H M przekształceń wynikają z nakreślonych przez zarząd 

spółki celów strategicznych. Wychodząc więc od realizowanej przez K G H M strategii można 

wyodrębnić kilka podstawowych celów przemian strukturalnych. Są nimi: 

a) wzrost konkurencyjności na światowych rynkach producentów miedzi, 

b) optymalizacja gospodarki złożem, 

c) usprawnienie procesów zarządzania poszczególnymi podmiotami, 

d) strategiczna dywersyfikacja działalności, 

e) przygotowanie warunków dla pomyślnej prywatyzacji. 

Ad. a. Wzrost konkurencyjności na światowycłi rynkach producentów miedzi. 
Związany jest z koniecznością obniżenia kosztów sfery produkcyjnej. Wskaźniki wy-

dajności produkcji, które stanowią jeden z podstawowych sposobów porównywania efe-

ktywności działań poszczególnych producentów miedzi na świecie, są obecnie niekorzystne 

dla KGHM. Wynika to z faktu funkcjonowania w ramach ciągu technologicznego podmiotów 

zajmujących się szeroko pojętą obsługą. Rozwiązania przyjete na świecie opierają się na 

wyodrębnieniu funkcjonowania czystej działalności podstawowej od podmiotów ją obsłu-

gujących. W warunkach gospodarki rynkowej, gdzie funkcjonują niezależne i mogące ze 

sobą konkurować przedsiębiorstwa, umożliwia to: 

— racjonalizację prowadzonych działań, 

— redukcję kosztów obsługi, 

— wzrost jakości świadczonych usług. 

Ad. b. Optymalizacja gospodarki złożem. 
Jej celem jest maksymalne wykorzystanie eksploatowanego złoża. Dla osiągnięcia tego 

celu konieczna jest ścisła koordynacja procesów wydobycia rudy miedzi. Funkcjonowanie 

zakładów górniczych jako niezależnych podmiotów, które prowadzą wydobycie w ramach 

przypisanych im obszarów górniczych, jest nieoptymalne w skali całego złoża. Koniecznie 

jest więc integrowanie istniejących zakładów górniczych, przez co zapewnione zostanie: 

— maksymalne wykorzystanie istniejących pokładów rudy, nie tylko w granicach 

obszarów górniczych, ale też w ramach całego złoża, 

— zachowanie w maksymalnie długim okresie rentowności wydobycia rudy miedzi 

i srebra, 

— optymalne wykorzystanie ludzkich i rzeczowych zasobów znajdujących się w dys-

pozycji zakładów górniczych, 

— optymalna gospodarka inwestycyjna związana z wydobyciem. 

Ad. c. Usprawnienie procesów zarządzania poszczególnymi podmiotami wchodzą-
cymi w skład K G H M , 

Istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstwa składającego się z dużej liczby nieza-
leżnych podmiotów gospodarczych jest efektywne zarządzanie tak rozbudowanym i zróż-
nicowanym organizmem. Wnioski wynikające z badań w tej dziedzinie wskazują, iż 
niezwykle istotne jest „dopasowanie" podmiotu zarządzającego do kierowanych przez 
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niego przedsiębiorstw. Kryterium takiego dopasowania staje się jednak nie tyle podo-

bieństwo obszarów działania, co występowanie podobieństwa krytycznych czynników 

decydujących o sukcesie firm. 

Przykłady błędów w zarządzaniu dużych koncernów dały takie giganty, jak British 

Petrolium, Shell, Exxon czy Standard Oil. Wszystkie te firmy mają uznaną światową 

pozycję w dziedzinie wydobycia, przetwarzania i dystrybucji produktów naftowych. W latach 

siedemdziesiątych przyjęły one strategię rozbudowy działalności o inne gałęzie przemysłu 

wydobywczego. Kierowały się przekonaniem, iż dzięki podobieństwu tychże gałęzi posiadają 

one niezbędne umiejętności w zakresie wydobycia, przetwórstwa, kontaktów z rządami 

oraz kierowania rozległymi, skomplikowanymi technologicznie projektami, będą więc mogły 

skuteczne zarządzać nowo nabytymi przedsiębiorstwami i zapewnie im rozwój. Jednakże 

strategia ta nie przyniosła zamierzonych efektów. Mimo tak istotnych podobieństw okazało 

się, iż w połowie lat osiemdziesiątych średni wskaźnik zysku ze sprzedaży brutto w kie-

rowanych przez naftowych potentatów przedsiębiorstwach wydobywczych wynosi -17%, 

podczas gdy w niezależnych przedsiębiorstwach tej branży kształtował się on na poziomie 

10%. Doprowadziło to do wycofywania się koncernów naftowych z przemysłu wydobywczego. 

W przypadku K G H M zagadnienie to związane było z wyodrębieniem subholdingów, które 

specjalizowały się w zarządzaniu określonymi grupami przedsiębiorstw. Tak sprecyzowany 

cel oznacza: 

— uproszczenie struktury zarządzania z poziomu zarządu spółki, 

— wzrost autonomii wyodrębnionych podmiotów, 

— wzrost efektywności zarządzania kierowników poszczególnych przedsiębiorstw o jed-

noznacznie określonych zakresach odpowiedzialności, 

— wzrost elastyczności dostosowywania się do warunków otoczenia, 

— stworzenie warunków dla innowacyjności, 

— skuteczne zarządzanie strategiczne. 

Ad. d. Strategiczna dywersyfikacja działalności K G H M . 
Z uwagi na wspomnianą już monostrukturę gospodarki regionu legnicko-głogowskiego, 

jednym z podstawowych celów przemian strukturalnych K G H M jest dywersyfikacja 

działalności. W związku z długookresową perspektywą wyczerpywania się złóż rudy 

miedzi, koniecznie jest przygotowanie alternatywnych form działalności, zabezpieczających 

zagospodarowanie istniejących w rejonie zagłębia zasobów ludzkich i rzeczowych. Oz-

nacza to potrzebę inwestowania będących w dyspozycji spółki zasobów finansowych 

w nowe dziedziny, nie związane z wydobyciem i przetwórstwem miedzi. Skala tego 

procesu, biorąc pod uwagę wielkość zaangażowania zasobów, wymaga jednak zastosowania 

ewolucyjnego podejścia. 

Ad. e. Przygotowanie warunków dla pomyślnej prywatyzacji. 
Jakkolwiek planowanie przemiany strukturalne maja charakter długookresowy i dotyczą 

działań K G H M nawet w perespektywie 25 lat, realizują one również cele krótkookresowe. 
Celem o niezwykle doniosłym znaczeniu jest przeprowadzenie prywatyzacji spółki. Umie-
jętność dostosowania się do funkcjonowania w nowym systemie gospodarczym oraz poprawa 
pozycji konkurencyjnej na światowych rynkach producentów miedzi i srebra mają decydujący 
wpływ na ocenę K G H M przez potencjalnych inwestorów, a co za tym idzie — będą 
decydować o przebiegu procesu prywatyzacji. 
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5. Ograniczenia i warunki procesu przemian strukturalnych 

Z wszelkimi przemianami strukturalnymi związane jest występowanie określonych ogra-

niczeń i sił oporu, które warunkują sposób i zakres wprowadzonych zmian. Skala tychże 

przeobrażeń w przypadku K G H M tym bardziej więc wymaga uwzględnienia czynników, 

z którymi należy się liczyć. Do najistotniejszych z nich należą: 

a) bardzo mocna pozycja związków zawodowych, 

b) przestrzeganie przepisów prawa górniczego, 

c ) utrzymanie bezpieczeństwa funkcjonowania ciągu technologicznego, 

d) monokulturowy charakter gospodarki regionu. 

Ad. a. Bardzo mocna pozycja związków zawodowych. 
Jest ona charakterystyczna dla dużych przedsiębiorstw. Umacniany głównie w latach 

siedemdziesiątych specjalny status górników dodatkowo wzmacnia tę pozycję. Wywołuje 

to często wyraźne postawy roszczeniowe załóg związanych z przemysłem wydobywczym. 

Dla planowanych zmian sytuacja taka oznacza konieczność dołożenia szczególnych starań 

do uzyskania poparcia pracowników oraz zaangażowania ich w proces przemian. Wymaga 

to uwzględnienia postulatów związków zawodowych oraz konstrukcji planów restrukturyzacji 

na zasadzie konsensusu. Wyrazem takiego podejścia jest utrzymanie obecnego zatrudnienia 

w skali całej spółki jako jednego z podstawowych warunków przemian strukturalnych. 

Istnieje wiele zagadnień, które wciąż wymagają rozwiązania. Przykładem może być zagad-

nienie statusu, przez to i przysługujących świadczeń, pracownikom obsługi. Planowane 

wyodrębnienie tejże sfery z ciągu technologicznego w formie niezależnych przedsiębiorstw 

spowoduje utratę dotychczasowych praw. 

Ad. b. Przestrzeganie przepisów prawa górniczego. 
Obowiązujące przepisy prawa górniczego nakładają na podmioty zajmujące się eksploatacją 

złóż, określone wymogi dotyczące organizacji zakładów górniczych, bezpieczeństwa pro-

wadzonych przez nie prac oraz zagadnień technicznych i technologicznych. Wszelkie 

projektowane zmiany muszą więc być zgodne z odpowiednimi regulacjami prawa górniczego. 

Dotyczy to na przykład ograniczenia możliwości wyodrębniania niektórych służb z zakładów 

górniczych. Ograniczenie to oznacza konieczność selekcji i wyłączenia określonych przepisami 

obszarów działań z prac analitycznych, którym celem jest opracowywanie projektów zmian 

strukturalnych ciągu technologicznego. 

Ad. c. Utrzymanie bezpieczeństwa funkcjonowania ciągu technologicznego. 
Proces wydobycia i przetwórstwa miedzi jest strategiczną działalnością KGHM. Naruszenie 

jego prawidłowego działania mogłoby pociągnąć za sobą oprócz strat finansowych, całą 

lawinę innych niekorzystnych zjawisk. Przykładowo więc mogłoby to zburzyć obraz przed-

siębiorstwa postrzeganego jako sprawnie działającego podmiotu gospodarczego. Długofalo-

wym tego skutkiem mogłaby być obawa inwestorów przed zakupem akcji KGHM. 

W sytuacji rozwinięcia ciągu technologicznego o przedsiębiorstwa bazujące na obecnym 

wyrobie, znaczne zachwianie wydobycia czy produkcji spowodowałoby nieciągłość pracy 

tych nowo powstałych firm. 
Ad. d. Monokulturowy charakter działalności gospodarczej. 
Przedstawiony wyżej wysoki stopień uzależnienia gospodarki regionu łegnicko-głogo-

wskiego od wydobycia i przetwórstwa miedzi nakłada na K G H M zobowiązania wobec 
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otoczenia, w którym funkcjonuje. Jako jedna z wielu inwestycji przemysłowych poprzedniego 

okresu, K G H M spowodował migrację ludności z innychi rejonów kraju do miejscowości 

zagłębia miedziowego. Charakterystyczne jest w takiej sytuacji uzależnienie w sposób 

zarówno bezpośredni, jak i pośredni dużej części społeczności lokalnej od KGHM. Wszelkie 

działania restrukturyzacyjne muszą więc brac pod uwagę związane z nimi skutki w systemie 

społeczno-gospodarczym regionu. Przykładem może tu byd chociażby zagadnienie koniecz-

ności zagospodarowania dużej liczby pojawiających się co roku na rynku pracy nowych 

absolwentów szkół ponadpodstawowych i średnich. Spółka zmierza jednak do zmiejszenia 

zatrudnienia w przedsiębiorstwach związanych z działalnością podstawową. Jak zatem widać, 

ograniczenie to w istotny sposób oddziałuje na konieczność przygotowania nowych miejsc 

pracy w alternatywnych gałęziach gospodarki. 

6. Program restrukturyzacji 

Uwzględniając omówione w rozdziałach 4 i 5 uwarunkowania opracowano w 1995 r. 

„Program restrukturyzacji K G H M Polska Miedź S.A. do 2002 r." Realizację „Programu... 

ma zagwarantować w okresie długofalowym konkurencyjność naszego przemysłu i dostosować 

struktury organizacyjne i finansowe do warunków rynkowych. Realizując przyjęte w „Pro-

gramie..." zadania z początkiem 1996 roku wyodrębniono oraz utworzono następujące 

podmioty: 

1. Oddział Zakład Hydrotechniczny. 
Na bazie działającego w 0/ZG Rudna Wydziału Hydrotechnicznego powołano w stru-

kturze ciągu technologicznego Oddział Zakład Hydrotechniczny, którego przedmiotem dzia-

łania jest: 
— zagospodarowanie odpadów poflotacyjnych zakładów przeróbczych, 

— zabezpieczenie Zakładów Wzbogacania Rudy w wodę technologiczną, 

— odbiór i zagospodarowanie wód pochodzących z odwadniania kopalń, 

— rozwiązywanie problemów ekologicznych wynikających ze składowania odpadów 

i gospodarki wodnej, 

— prowadzenie działalności rozwojowej, 

— prowadzenie działalności budowlano-montażowej, remontowej i konstrukcyjnej zwią-

zanej z rozbudową i eksploatacją obiektu Żelazny Most. 

Oddział zatrudnia 275 pracowników. 

2. Oddział Z G „Polkowice-Sieroszowice. 
W ramach wspólnego zagospodarowania obszarów górniczych Polkowice i Sieroszowice 

w zintegrowany Oddział pod nazwą ZG Polkowice-Sieroszowice. Przesłanki decyzji oraz 

konsekwencje spowodowane realizacją tego zadania zostaną omówione w rozdziale 7. 

3. Zakład Wyrobów Gumowych sp^ka z o.o. 
Na bazie majątku postawionego w stan likwidacji Oddziału ZG Konrad utworzono 

jednoosobową spółkę ze 100% udziałem K G H M Polska Miedź S.A., której przedmiotem 

działania jest: 

— produkcja wyrobów z gumy, 

— produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 

— zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych. 
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handel hurtowy, 

handel detaliczny, 

działalność w zakresie inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne oraz projektowanie 
form, 

— badania i analizy techniczne. 

W spółce znalazło zatrudnienie 34 pracowników 0/ZG Konrad, w większości zatru-
dnionych dotychczas na Wydziale Wyrobów Gumowych. 

4. Energetyka sp^ka z o*o. 
Na bazie wydzielonych z 0/ZG Lubin i O/ZG Polkowice elektrociepłowni (zakładowych) 

utworzono jednoosobową spółkę ze 100% udziałem K G H M Polska Miedź S.A., której 
przedmiotem działania ma być m.in.: 

— wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, 

— wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej, pary wodnej i gorącej wody, 
— przeprowadzanie badań i analiz technicznych, 

— pobór, oczyszczanie, rozprowadzanie wody, 

— wykonywanie i eksploatacja instalacji budowlanych, w tym gazowych, energetycznych, 
wodnych i kanalizacyjnych, 

— wykonywanie i eksploatacja instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych, 
w tym instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. 

Spółka zatrudnia 259 pracowników, w tym wszystkich dotychczas zatrudnionych w EC 

Lubin i EC Polkowice. 

5. P.P-H Ksante sp^ka z o.o. 
W wyniku wydzielenia z 0/ZG Rudna Wydziałów Produkcji Ksantogenianu i Kleju 

% 

Żywicznego, powołano jednoosobową spółkę ze 100% udziałem K G H M Polska Miedz S.A. 
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Ksante spółka z o.o. 
będzie m.in.: 

— produkcja podstawowych chemikaliów organicznych i nieorganicznych dla produkcji 

górniczej, 

— produkcja klejów i żelatyn, 

— produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 

— działalność związana z pakowaniem, 
— sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. 

Zatrudnienie w spółce wynosi 81 pracowników, w tym wszyscy dotychczas zatrudnieni 
ę 

W Dziale Produkcji Ksantogenianiu oraz Wytwórni Kleju Żywicznego. 

W II kw. 1996 roku P.P-H Ksante rozszerzyło swoją działalność o O/ZG Lubin Zakład 

Produkcji Napojów (soki, woda mineralna itd.). 

6. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. 
K G H M Polska Miedź S.A. wspólnie z Dolnośląską Spółką Inwestycyjną S.A. oraz 

Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum powołały spółkę akcyjną Miedziowe 

Centrum Zdrowia, której przedmiotem działania ma być m.in.: 

— szpitalnictwo, 

— praktyka lekarska, 

— praktyka stomatologiczna, 

— działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, 

732 Sekcja V 



Szkoła Eksploatacji Podziernnej '97 

produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, 
pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych, 
produkcja podstawowych środków farmaceutycznych, 
produkcja gazów technicznych. 

Zatrudnienie w spółce wynosi 1060 pracowników, w tym 276 z dotychczas działającego 

Zakładu Technicznej Obsługi Przemysłowych Służby Zdrowia oraz 784 z GHS — ZOZ 

7. W 1996 roku w ramach realizacji kolejnych zadań z „Programu..." przystąpiono 
do wydzielenia z Oddziałów (kopalnia i huty) m.in.: 

— służb porządkowo-gospodarczych (sprzątanie, obsługa łaźni, wydawanie napojów itd), 
— działów kontroli jakości (DKJ), 

— służb budowlanych, 

— służb remontowo-serwisowych (energetycznych i mechanicznych). 

Realizacja zadań restrukturyzacyjnych nie spowodowała zwolnień pracowników, jak 

również nie nastąpiło pogorszenie warunków pracy i płacy załóg oraz ciągłości produkcji. 

W wyniku negocjacji prowadzonych ze Związkami Zawodowymi w każdym przypadku 

zawierane są porozumienia pomiędzy Zarządami nowo tworzonych podmiotów a Związkami 

Zawodowymi. Porozumienia te zawierają gwarancję m.in.: 

— zatrudnienia, 

— warunków socjalnych, 

— warunków płacowych, 

— działalności organizacji związkowych w nowych podmiotach gospodarczych. 

7, Efekty p(^ączenia O/ZG Polkowice i 0/ZG Sieroszowice 

Podstawą podjęcia decyzji do opracowania koncepcji modelu połączeń kopalni Pol-

kowice-Sieroszowice były analizy materiałów wykonanych dla poszczególnych kopalń 

związanych z ich programami sczerpywania zasobów oraz aktualnym stanem robót 

górniczych. Wykorzystano również materiały opracowane m.in. przez CB-PM Cuprum 

z Wrocławia dotyczące „Analizy dalszej budowy kopalni Sieroszowice", jako jednostki 

samodzielnej, wyposażonej we własne zdolności wydobywcze i przeróbcze pokrywające 

proponowany poziom wydobycia. Opóźnienia w budowie kopalni spowodowały, że 

ewentualne wybudowanie i uruchomienie szybów i ZWR-u zbiegnie się praktycznie 

w czasie ze zwalnianiem zdolności wyciągowych i przeróbczych kopalń Rudna i Pol-

kowice. Sczerpanie znacznej ilości zasobów kopalni Polkowice oraz podobne warunki 

geologiczne złoża w obszarach Polkowice i Sieroszowice zadecydowały, że jako optymalny 

model przyjęto połączenie tych właśnie obszarów. W wyniku tego połączenia powstała 

jednostka porównywalna w zasobach, ilości zatrudnionych z wielkością wydobycia rudy 

w kopalni Rudna. 

W wyniku połączenia oddziałów uzyskano następujące korzyści: 

1. Usprawniono organizację pracy, poprawiono gospodarkę złożem, nastąpiło lepsze 

wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych, połączeń transportowych i wentyla-

cyjnych. 

2. Połączony potencjał eksploatacyjny umożliwił racjonalne wykorzystanie zdolności 

wyciągowych szybów wydobywczych. 
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3. Pełne wykorzystanie posiadanego potencjału tecłinicznego i kadrowego obu kopalni 

pozwoli na przyspieszenie udostępnienia i włączenia do eksploatacji złoża poniżej poziomu 

100 w rejonie SG. 

4. Spadający w wyniku wyczerpywania się zasobów poziom wydobycia w obszarze 

Polkowice rekompensowany jest wzrastającym wydobyciem z obszaru Sieroszowic, poprzez 

płynne przenoszenie potencjału wydobywczego z działów Polkowice na Sieroszowice. 

5. Połączenie obu Oddziałów umożliwia racjonalne wykorzystanie środków na urucho-

mienie eksploatacji złoża furtą 2,0 m i 1,5 m, z wykorzystaniem maszyn niskicli. 

6. Lepsze wykorzystanie potencjału tecłinicznego i ludzkiego pozwoliło na zwiększenie 

stopnia wykorzystania majątku trwałego, przyrost produkcji, podniesienie wydajności pracy, 

obniżenie jednostronnych kosztów produkcji. 

Przekazano 3 stycznia 1997 r. 

Fusion of Polkowice and Sieroszowice copper mines 
as an example of effectiye and economical restructurization 
program in K G H M Polska Miedź S.A. 

Abstract 
In the paper an example of mines fusion carried out within a restructurization program 

of K G H M Polska Miedź has been presented. 

Aims and effects of the above activities. including their method, in the scalę of enterprise 

were discussed. 
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Optymalizacja ilościowo-jakościowej struktury produkcji 
grupy kopalń węgla kamiennego ( s p ^ i , holdingu) w aspekcie 
potrzeb głównych jego odbiorców 

Słowa kluczowe 
Ekonomika górnictwa-modelowanie matematyczne 

Streszczenie 
Przedmiotem wykładu jest modei optymalizacji wielkości produkcji (w różnych j e j 

sortymentach) grupy kopalń węgla kamiennego w dostosowaniu do wymagali głównych 

jego odbiorców, tj. elektrowni i elektrociepłowni. Zasadniczo, kryterium lej optymalizacji 

jest: od strony producentów — maksimum ceny zbytu tego paliwa, natomiast od strony 

odbiorców — je j minimum. Ponieważ energetyka zakupuje prawie wyłącznie miały 

i muły energetyczne, kopalniom w określonych sytuacjach opłaca się rozdrabniać grubsze 

sortymenty do ziarnowości miałów. W takim przypadku funkcją kryterium w modelu 

jest minimum łącznych kosztów wydobycia, przeróbki i mielenia średnich sortymentów. 

Ograniczeniami optymalizacji są zdolności wytwarzania określonych klas węgla — to 

od strony producentów, a od strony użytkowników — zapotrzebowanie na tzw. paliwo 

o gwarancyjnych parametrach, tj. paliwo o określonej jakości (wartości opałowej, za-

wartości popiołu, siarki i wilgoci). Wynikają stąd dalsze ograniczenia w modelu. Są 

nimi dopuszczalne przez odbiorców jakościowe parametry nabywanych przez nich węgli. 

Optymalizacja może być prowadzona dwuetapowo. Drugi etap optymalizacji ma miejsce 

tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na miały i muły jest większe niż możliwości pro-

dukcyjne tych sortymentów rozpatrywanej grupy kopalń. Zadanie rozwiązywane jest 

metodą simpleks programowania liniowego. 

1. Wstęp 

W ostatnich dziesięciu latach przemysł węgła kamiennego przeżywa największy w swojej 

historii kryzys ekonomiczny. Jeszcze w 1988 r. wydobycie tego paliwa wynosiło 193 min ton, 

by w 1993 r. osiągnąć wielkość 130,5 min, a należy się spodziewać, że zgodnie z ustaleniami 

rządowymi — w 2000 r. nie przekroczy 110 min ton. Przyczyny złej sytuacji górnictwa 

węgla kamiennego mają charakter endogeniczny (np. stale pogarszające się warunki eks-

ploatacji i w związku z tym ponad miarę rosnące koszty tej eksploatacji, wysokie ceny 

zbytu węgla, zadłużenie wobec wielu instytucji państwowych i Skarbu Państwa itp.), ale 
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są one też rezultatem różnych zewnętrznych uwarunkowań, na które branża węgla kamiennego 

nie ma wpływu. Głównie należy do nich malejący popyt na to paliwo zarówno na rynku 

krajowym, jak i narastające trudności w opłacalnej jego sprzedaży zagranicą. Zmniejszające 

się zapotrzebowanie krajowych odbiorców węgla kamiennego wynika przede wszystkim 

z ograniczania przez nich energochłonnych produkcji i wprowadzania w coraz większym 

zakresie technologii energooszczędnych, ale także z konkurencyjności innych pierwotnych 

nos'ników energii, które relatywnie są tańsze i ekologicznie mniej szkodliwe niż węgiel, 

ip. gazu ziemnego. 

W tych warunkach przemysł węglowy zmuszony jest do prezentowania potencjalnym 

:>dbiorcom coraz bardziej atrakcyjnej ilościowo-jakościowej oferty swojej produkcji. Przy 

czym wielkość tej oferty — przy zdolnościach produkcyjnych tego przemysłu przekraczających 

zapotrzebowanie, ma znaczenie drugorzędne. Aktualnie liczy się przede wszystkim jakość 

stawianego do dyspozycji odbiorców węgla, o której decydują: wartość opałowa, zawartość 

popiołu, siarki i wilgoci w węglu oraz jego sortyment. Głównie ze względu na koszty 

związane z ochroną środowiska i składowania odpadowych produktów spalania węgla, które 

muszą ponosić jego użytkownicy, na rynku paliw w coraz większym zakresie preferowane 

są węgle o niskiej zawartości popiołu i małym zasiarczeniu, nawet jeżeli dzieje się to 

kosztem ich mniejszej wartości opałowej. 

W strukturze organizacyjnej przemysłu węglowego samodzielnym, samorządnym i samo-

finansującym się wielozakładowym (skupiającym określoną grupę kopalń) podmiotem go-

spodarczym, jest spółka lub holding węglowy. W imieniu i interesie kopalń Spółki działa 

Zarząd Spółki. Do niego należy opracowywanie bieżącej i przyszłościowej strategii Spółki 

oraz marketingu i akwizycji właściwych dla gospodarki wolnorynkowej. 

Problem strategii spółki jest problemem decyzyjnym, i jako taki może być przedmiotem 

optymalizacji. W niniejszym opracowaniu przedstawiono próbę utworzenia pewnego mate-

matycznego modelu, którego utylitarne zastosowanie mogłoby dać odpowiedź na pytanie; 

ile i jakiego rodzaju węgla, w określonych przez rynek paliw warunkach, skupione w spółce 

kopalnie, w określonym czasie powinny produkować? — to od strony wytwórców; a od 

strony odbiorców — ile, jakiego rodzaju i w jakich kopalniach powinni oni kupować 

węgiel, aby w tym zakresie osiągnąć najkorzystniejszy efekt? 

2. Charakterystyka produkowanego węgla 

Spośród sześciu spółek i jednego holdingu węglowego działających w strukturze przemysłu 

węgla kamiennego dla celów niniejszego opracowania wybrano Nadwiślańską Spółkę Wę-

glową. Zadecydowały o tym: 

— skala produkcji Spółki, 

— szeroki przedział sortymentów węgla, znacznie zróżnicowanych pod względem ich 

jakościowych parametrów i w związku z tym 

— stosunkowo duży krąg potencjalnych odbiorców wydobywanego przez kopalnie Spółki 

węgla. 
Nadwiślańską Spółkę Węglową tworzą kopalnie: Brzeszcze. Czeczott, Janina, Jaworzno, Piast, 

Siersza, Silesia i Ziemowit. Wszystkie kopalnie — za wyjątkiem kop. Brzeszcze, która eksploatuje 

pokłady zawierające węgle typu 32.1 — wydobywają węgle energetyczne typu 31.2. 
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Ilościowo-jakościową strukturę produkcji tych kopalń przedstawiono w tabeli 1. 

Z zestawienia tego wynika, że zarówno pod względem wielkości produkcji poszczególnych 

sortymentów, jak i ich parametrów jakościowych kopalnie Spółki są znacznie zróżnicowane. 

Największym producentem węgla w Spółce są kopalnie Piast i Ziemowit, najmniej węgla 

wydobywają kopalnie Siersza i Silesia. Gros tej produkcji przypada na miały energetyczne. 

Ich udział w całości produkcji Spółki wynosi ponad 70%, pozostałe sortymenty to sortymenty 

średnie — zaledwie 6,7% w całości produkowanego przez Spółkę węgla i sortymenty grube 

— 22,6% udziału w produkcji. Najwięcej miałów produkują kopalnie Piast i Ziemowit, 

najmniej kopalnie Siersza i Silesia. Największym producentem sortymentów średnich i gru-

bych są kopalnie Piast i Ziemowit. Jednak udział tych sortymentów w całości wytwarzanego 

w tych kopalniach węgla wynosi tylko ok. 30%. Tak więc podstawowym rodzajem węgla 

sprzedawanego przez Spółkę jest miał energetyczny. Warto w tym miejscu zauważyć, że 

jego produkcję — stosunkowo małym kosztem, można zwiększyć (stosownie do zapotrze-

bowania) dokonując przemiału określonych ilości niezbywalnych lub nieefektywnie zbywa-

nych sortymentów grubych lub średnich. 

Wartość opałowa węgli produkowanych przez kopalnie Spółki należy do najniższych 

w przemyśle węgla kamiennego; jest ona równa 21 377 kJ/kg. Najbardziej kaloryczne węgle 

wydobywane są w kopalniach Brzeszcze, Czeczott i Piast. Węgle o najniższej wartości 

opałowej produkują kopalnie Siersza, Janina i Jaworzno. Klasyfikacja kopalń Spółki z punktu 

widzenia wartości opałowej produkowanych przez nie miałów, w całości pokrywa się 

z kalorycznością łącznego wydobycia węgla w tych kopalniach. Najbardziej wartościowe 

pod tym względem miały produkują kopalnie Brzeszcze (21 589 kJ/kg) i Czeczott 

(20 782 kJ/kg), natomiast najmniej kaloryczne miały wytwarzane są w kopalniach Jaworzno 

(18 902 kJ/kg) i Siersza (18 637 kJ/kg); przy średniej kaloryczności miałów produkowanych 

w Polsce równej 21 688 kJ/kg. 

Średnie zapopielenie węgli wydobywanych w kopalniach Spółki jest o 0,7% niższe od 

średniej zawartości popiołu w węglach energetycznych typu 31—32 pozyskiwanych w kraju; 

wynosi ono 17,1%. Najczystsze pod tym względem węgle wydobywają kopalnie Siersza 

i Janina, najbardziej zapopielone natomiast — kopalnie Brzeszcze i Silesia. W miałach 

uszeregowanie kopalń Spółki jest podobne, tzn. najmniej zapopielone sortymenty miałowe 

produkują kopalnie Siersza i Janina, a najbardziej zanieczyszczone — kopalnie Brzeszcze 

i Silesia. Średnie krajowe zapopielenie miałów wynosi 20,3%. Inną kolejność kopalń 

uzyskuje się w odniesieniu do średnich i grubych sortymentów. Najczystsze średnie i grube 

sortymenty węgla uzyskuje się w kopalniach Brzeszcze i Piast, najbardziej zapopielone 

natomiast — w kopalniach Siersza i Jaworzno. Średnie zapopielenie grubych i średnich 

sortymentów w Spółce jest stosunkowo niskie; wynosi ono bowiem odpowiednio 7,5% 

i 6,7%. 

Pod względem zawartości siarki, w oferowanym nabywcom węglu Nadwiślańska Spółka 

Węglowa zajmuje ostatnie miejsce wśród spółek produkujących węgle energetyczne. Średnia 

zawartość siarki w tych węglach wynosi bowiem 0,99%, podczas gdy średnia krajowa jest 

równa 0»77%. Największą zawartością siarki w węglu ogółem charakteryzują się węgle 

wydobywane w kopalniach Siersza i Jaworzno. Najmniej zasiarczonymi węglami dysponują 

natomiast kopalnie Brzeszcze, Silesia i Piast, gdzie zasiarczenie nie przekracza 1,0%. 

Wszystkie pozostałe kopalnie Spółki wydobywają węgle o zawartości siarki powyżej 1,0%. 
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Tabela. 1. Ilościowo-jalcościowa charakterystyka produkcji węgla Nadwiślańskiej Spółki Węglowej 

Table l . Quantitatjve-quaiitative characterislic o f coal production at Nadwiślańska Spółka Węglowa 

(The Vistula Coal Company) 

Lp. Kopalnia 

Sortymenty grube Sortymenty średnie 
Lp. Kopalnia 

produkcja % Qri Ar Srt produkcja % Qri Ar Sn 

1. Brzeszcze 37 476 13,8 29 040 6,4 0.53 (5 459 5,7 28 833 6,3 0,55 

2. Czeczott 79 224 23,9 25 848 7,4 0,96 24 576 7,4 25 689 7.5 0,96 

3. Janina 48 944 20,3 22 421 5,6 0,96 19 174 8,0 21490 7,6 0,98 

4. Jaworzno 48 584 29,6 22 482 10.2 1,04 11 974 7.3 21 299 11.7 U 5 

5. Piast 116 740 23,1 25 316 7,1 0.87 27 128 5,4 24568 8,1 0,88 

6. Siersza 30 000 38,0 20 340 !0,6 1,31 13 162 12,3 18 492 11.4 1,51 

7. Silesia 16 534 15,4 26 348 7,9 0,69 7 251 6,7 25 301 9.4 0,69 

8. Ziemowit 114 137 25,5 24 854 7,2 0.91 27 368 6.1 24 594 7.2 0.90 

Spółka 491 640 22,6 24 741 7,5 0.91 146 097 6,7 24 030 8,2 0,94 

Lp. Kopalnia 

Miały razem Miały surowe 
Lp. Kopalnia 

produkcja % Qri Ar Sn produkcja % Qri Ar Sn 

1. Brzeszcze 218 135 80,5 21 589 24,1 0,51 217 766 80,3 21 579 24.2 0,51 

2. Czeczott 227 000 68,6 20 782 20,4 1.05 227 000 68.6 20 782 20,4 1,05 

3. Janina 172 782 71,7 18 989 15,6 1,21 145 766 60,5 18 651 16,9 1,27 

4. Jaworzno 103 437 63,1 18 902 16,9 1,34 43 329 26,5 17 253 21.5 1,59 

5. Piast 361 132 71,5 20 110 19.7 1,00 36i 132 71,5 20110 19.7 1,00 

6. Siersza 63 714 59,5 18 637 11,5 1,35 11 538 10,8 16 599 19,5 2,10 

7. Silesia 83715 77,9 20 131 23,4 0,80 83 715 77.9 20131 23,4 0,80 

8. Ziemowit 306 085 68,4 19 596 21.5 1,15 284 357 63,5 19 302 22,2 1,17 

Spółka 1 536 000 70,7 20 050 20,0 !.02 1 374 603 63.2 20014 21,0 l ,0 i 

Lp. Kopalnia 

Miały płukane Muł 

Lp. Kopalnia 
produkcja % Qri Ar Sn produkcja % Qri Ar Sn 

1. Brzeszcze 369 0,1 27 630 8.0 0,51 

2. Czeczott 

3. Janina 27 016 n , 2 20 814 8,4 0,92 

4. 

5. 

Jaworzno 

Piast 

60 108 36,7 20 094 13,6 1,16 

6. Siersza 52 176 48,7 19 088 9,7 1,18 224 0.2 12312 19,6 1,36 

7. Silesia 

8. Ziemowit 21 728 4,9 23 433 11.3 095 

Spółka 161 397 7.4 20 356 n . i MO 224 0.2 12312 16,6 1,36 
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Podobne relacje zachodzą w grupie sortymentów miałowych. Najbardziej zasiarczone miały 

produkowane są w kopalniach Siersza, Jaworzno i Janina, najmniej — miały pochodzące 

z kopalń Brzeszcze i Silesia. Średnie zanieczyszczenie miałów wytwarzanych w naszym 

kraju wynosi 0,81%. Sortymenty średnie i grube są w większości kopalń Spółki mniej 

zasiarczone niż miały. Najczystsze pod tym względem sortymenty średnie i grube uzyskuje 

się w kopalni Brzeszcze, a najbardziej zanieczyszczone — w kopalni Siersza, gdzie 

zasiarczenie tych sortymentów jest prawie trzykrotnie większe od najlepszej pod tym 

względem kopalni w Spółce. Średnie krajowe zanieczyszczenie siarką sortymentów średnich 

i grubych jest podobne i wynosi odpowiednio — 0,70% i 0,65%. 

3. Charakterystyka potrzeb głównych odbiorców węgla 

Głównymi odbiorcami węgli produkowanych przez przemysł są: energetyka zawodowa, 

ciepłownictwo, pozostały przemysł, sektor komunalno-bytowy i transport. Najwięcej węgla 

zużywa energetyka, bo ok. 46%, następnie przemysł — ok. 37% i gospodarka komunalno-

-bytowa — ok. 18%. Ciepłownictwo i transport łącznie zapotrzebowują ok. 6,5% całości 

zużywanego w kraju węgla energetycznego. 

Odbiorcy ci zaopatrywani są w węgle o różnej jakości. Zapotrzebowanie na określone 

rodzaje węgla najłatwiej można identyfikować w energetyce zawodowej i ciepłownictwie. 

Zużywają oni bowiem węgie energetyczne o ściśle ustalonych cechach jakościowych, czyli 

węgle o tzw. parametrach gwarancyjnych. Od parametrów tych mogą być stosowane pewne 

odstępstwa, w rezultacie czego powstaje pewien przedział dopuszczalnej technologicznie 

zmienności tych parametrów w węglach zużywanych finalnie, jako wsad w energetyce 

zawodowej. Gwarancyjne parametry węgla zużywanego w 28 największych polskich ele-

ktrowniach i elektrociepłowniach przedstawiono w tabeli 2. 

Energetyka zawodowa prawie wyłącznie wykorzystuje tylko jeden rodzaj produkowanego 

przez kopalnie węgla, mianowicie mniej lub bardziej wzbogacone miały energetyczne. 

W zasadzie produkcja miałów w kopalniach jest wymuszona technologią jego urabiania 

w wyrobiskach eksploatacyjnych, z drugiej jednak strony górnictwo węgla kamiennego 

niejako wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu głównego odbiorcy węgla, jakim jest energetyka 

zawodowa. W rezultacie większość produkcji przemysłu węglowego stanowią miały. Jak 

wcześniej wspomniano, w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej produkcja miałów, to ok. 70% 

całości wytwarzanego w tej Spółce węgla, ale np. w Katowickim Holdingu Węglowym 

produkuje się ich jeszcze więcej, bo ok. 75%. 
Analizując zapotrzebowanie energetyki na paliwo węglowe o określonych cechach 

jakościowych wykorzystano metodę szeregów rozdzielczych. Najpierw zbudowano szereg 

rozdzielczy każdego z badanych parametrów paliwa gwarancyjnego, tj. określono przedziały 

klasowe i każdej klasie przypisano — zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 2, odpowiednią 

liczbę odbiorców, a następnie na tak utworzone tło nałożono przedział zmienności tego 

parametru właściwy dla produkcji kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. W ogólnym 

ujęciu (z uwagi na ograniczoność miejsca w niniejszej publikacji) wyniki zastosowania tak 

przeprowadzonej analizy są następujące: 

Wartość opałowa miałów użytkowanych przez 28 największych jego odbiorców 

zawiera się w przedziale 16,43—23,86 MJ/kg. Szereg rozdzielczy obejmuje 8 klas 
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znłieniających się co I MJ/kg. Liczba odbiorców w pierwszych 6 klasach wynosi 

na przemian 3 do 4 odbiorców. Najliczniejszą jest ostatnia klasa 23,0—24,0 MJ/kg, 

mieści się w niej aż 7 elektrociepłowni. Kopalnie Spółki produkują miały o kalory-

czności 18,6—21,6 MJ/kg i wyraźnie mieszczą się pośrodku szeregu rozdzielczego. 

Mogą więc pokryć potrzeby trzynastu elektrociepłowni lokujących się w klasach 3—6 

tego szeregu. 

Tabela 2. Parametry gwarancyjne węgli kamiennych w elektrowniach i elektrociepłowniach 

Table 2. Warranted parameters of hard coal consumed by electric power stations and thermal-electric 

power stations 

Elektrociepłownie 

Wartość 

opałowa 

kJ/kg 

Zawartość % 

Elektrociepłownie 

Wartość 

opałowa 

kJ/kg popiołu siarki wilgoci 

EC Bielsko-Biała 20 930 25,0 0,8 15,0 

EL Blachownia 16 750 35,0 0,9 14,0 

EC Bydgoszcz II 20 930 18,0 1,0 12,0 

EL Dolna Odra 23 030 18,0 0,8 10,0 

EC Gdańsk II 22 610 18,0 0.9 10,0 

EL Halemba 16 750 35,0 1.5 12,0 

EL Jaworzno I 18 420 14,1 3,0 22,0 

EL Jaworzno II 19 720 13,5 3.6 17,3 

EL Jaworzno III 17 170 18,8 2,7 20,3 

EL Kozienice 21 350 21,0 1,0 11,0 

EC Kraków-Łęg 20 930 15,0 1,5 12,0 

EL Łagisza 18 000 20,0 1>5 14,0 

EL Łaziska 18210 27,0 1,5 13,0 

EC Łódź 21 770 ' 18,0 1,5 12,0 

EC Łódź III 20 930 18,0 1,0 12,0 

EL Miechowice 23 860 17,0 0.7 7,5 

EL Opole 19 260 25,0 1,0 14,0 

EL Ostrołęka B 23 030 15,0 1,0 12,0 

EL Połaniec 19 680 17,8 1,2 17,0 

EL Pomorzany 21 770 20,0 0,8 14,0 

EL Rybnik 17 580 32,0 1,4 16,0 

EC Siekierki 23 030 16,0 1,0 12,0 

EL Siersza 16 430 22,0 3,5 20,0 

EL Skawina 17 580 20,0 2,0 18,0 

EL Stalowa Wola 18 840 25,0 0,8 10,0 

EC Wrocław II 23 030 15,0 1,5 10,0 

EL Zabrze 23 450 15,0 1,0 5,5 

EC Żerań 23 030 12,0 1,5 15,0 

Źródło: Raport o negatywnych skutkach pogorszonej jakości węgla kamiennego i zagrożeniu bezpieczeństwa 

ruchu elektrowni. Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, Warszawa, czerwiec 1990 r. 
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Szereg rozdzielczy zawartości popiołu w miałach zużywanych w elektrociepłowniach 

obejmuje też 8 skokowo zmieniających się klas, w przedziale 12—35%. Pierwsze 

3 klasy (do 21,0% zawartości popiołu) są najliczniejsze, obejmują bowiem aż dwudziestu 

odbiorców. Generalnie wynika z tego, że energetyka zawodowa wyraźnie preferuje 

miały mało zapopilone. W pozostałych pięciu klasach znalazły się już tylko nieliczne 

elektrownie, tylko 3 z nich mogą spalać miały o zawartości popiołu od 32,0—35,0%. 

Ponieważ zanieczyszczenie popiołem miałów produkowanych przez kopalnie Spółki nie 

przekracza 24,1%, pozornie mogą one zaspokoić potrzeby aż 21 odbiorców. Należy 

jednak zauważyć, że tylko 3 z ośmiu kopalń Spółki wytwarza miały o mniejszej niż 

17,0% zawartości popiołu, a 5 kopalń produkuje miały na granicy i powyżej 20,0% 

tej zawartości. Realnie zatem, Spółka mogłaby sprostać wymaganiom stawianym przez 

pięciu odbiorców, zaopatrujących się w miały pochodzące z kopalń Czeczott i Piast, 

ośmiu odbiorców pozyskujących miały w kopalniach Janina i Jaworzno oraz jednego 

kupującego potrzebne paHwo w kopalniach Silesia i Ziemowit. Kopalnia Brzeszcze 

mogłaby zaopatrywać w paliwo cztery elektrociepłownie. 

Zawartość siarki w miałach produkowanych w kopalniach Spółki stawia ją w bardzo 

korzystnej sytuacji w stosunku do potencjalnych kontrahentów. Szereg rozdzielczy dopusz-

czalnej zawartości siarki w miałach użytkowanych przez ich odbiorców zawiera się bowiem 

w przedziale 0,7—3,6%, a węgle produkowane przez kopalnie Spółki zanieczyszczone są 

siarką w 0,51—1,34%. Szereg ten tworzy 6 klas zmieniających się skokowo co 0,5%. Jego 

charakterystyczną cechą jest to, że w pierwszymi dwoma klasami (0,7—1,7%) objętych 

jest aż 23 elektrociepłownie, na pozostałe 4 klasy przypada I I odbiorców — za wyjątkiem 

ostatniej (dwóch odbiorców), równo po trzech w każdej z klas. Mimo to Spółka dysponując 

stosunkowo nisko zasiarczonymi miałami zdolna jest zaspokoić potrzeby wszystkich swoich 

potencjalnych odbiorców, tym bardziej odbiorców lokujących się w wyższych klasach 

szeregu rozdzielczego. 

Zawartość wilgoci. Ponieważ autorowi nieznana jest wilgotność miałów produkowanych 

przez kopalnie Spółki, szereg rozdzielczy wilgotności od strony wymagań energetyki 

przedstawiono bez żadnego odniesienia do możliwości zaspokojenia tych wymagań przez 

kopalnie Spółki. Podobnie jak w przypadku siarki, szereg ten tworzy 6 klas zmieniających 

się co 3% zawartości wilgoci w użytkowanych przez energetykę miałach. Obejmuje on 

przedział 5,5—22,0% dopuszczalnej wilgotności. Największa liczba odbiorców — 16, grupuje 

się w klasach 11,0—17,0%. W klasach niższych — do 11,0% wilgotności, zawiera się 7 

odbiorców, a w klasach wyższych, powyżej 17,0% wilgotności — 5 odbiorców. 

4. Model optymalizacji 

Stosunki kupna •— sprzedaży łączące producentów węgla kamiennego z jego odbiorcami 

mogą być ujęte w matematyczną formułę (model) pozwalającą na wieloaspektową optyma-

lizację tych relacji. Pod pojęciem optymalizacja wieloaspektowa należy rozumieć wieloeta-

powe (w kilku krokach) określenie wielkości produkcji różnych rodzajów węgla, zdolną 

zaspokoić określone ilościowo-jakościowe potrzeby jego użytkowników (warunki ogranicza-

jące w modelu), przy jednoczesnym spełnieniu różnych funkcji ekonomicznego wyboru 

rozwiązania najkorzystniejszego (funkcje kryterium). 
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Ogólne założenia budowy modelu optymalizacyjnego polegają na tym, że: 

— po pierwsze, odbiorcy mogą zaopatrywać się w kilka rodzajów miałów (o różnych 

jakościowo parametrach) w kopalniach tej samej spółki i w celu osiągnięcia paliwa 

gwarancyjnego dokonywać u siebie mieszania tych miałów (przeprowadzenie tej czynności 

w ramach dwóch lub więcej kopalń spółki ze względów technicznych jest raczej niemożliwe), 

— po drugie, w przypadku większego niż możliwości produkcyjne kopalń spółki 

zapotrzebowania na miały, dopuszcza się możliwość rozdrabniania trudno zbywalnych lub 

niezbywalnych sortymentów grubych do pożądanej przez nabywców ziarnowości. 

U podstaw tych założeń legło stwierdzenie, że 70% i więcej produkcji spółki to miały 

energetyczne. W związku z tym proponowany w opracowaniu model ilościowo-jakościowej 

optymalizacji struktury produkcji kopalń spółki obejmuje dwa etapy: 

— w etapie I przeprowadzona jest optymalizacja produkcji miałów we wszystkich 

kopalniach spółki w dostosowaniu do jakościowych wymagań potencjalnych odbiorców, 

— w etapie II dokonywana jest optymalizacja produkcji pozamiałowych sortymentów 

węgla, zakwalifikowanych do ich przeróbki na miały energetyczne, ale tylko w takim 

przypadku, gdy z I etapu optymalizacji wynika, że na produkowane miały zapotrzebowanie 

jest większe niż możliwości produkcji miałów przez kopalnie spółki. 

W formalnym zapisie modelu realizującego I etap optymalizacji oznaczono: 

i — indeks rodzaju miału produkowanego przez kopalnie spółki, i = 1, 2, 3, m 

j — indeks odbiorcy zapotrzebowującego i-ty rodzaj miału, j = 1, 2, 3, n 
ą^ — wielkość produkcji miału, ton, 

Mi — produkcja i-tego rodzaju miału, ton, 

Zj — zapotrzebowanie j-tego odbiorcy na i-te rodzaje miałów, ton. 
Zatem: 

— produkcja i-tego rodzaju miału zapotrzebowywanego przez j-tych odbiorców: 

X qir = Q r = Mi, ton (1) 

J 

zapotrzebowanie j-tego odbiorcy na i-te rodzaje miałów produkowane przez kopalnie 

spółki: 

X q,T = Q r - Z j ' ton 

Między wielkościami z zależności (2) mogą występować następujące relacje: 

i i J J 

W pierwszym przypadku optymalizacja struktury produkcji kopalń spółki przebiega 
jednoetapowo. W przypadku drugim konieczne jest przeprowadzenie obliczeń w dwóch 
etapach. 
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4.1. O p t y m a l i z a c j a e t apu I 

W opisanych warunkach stosunków handlowych między spółką kopalń węgła kamiennego 

i jego odbiorcami i przy podanych metodycznych założeniach, najbardziej miarodajnymi 

kryteriami wyboru najkorzystniejszego rozwiązania odnośnie do struktury produkcji są; 

— kryterium maksimum ceny zbytu węgla, 

— kryterium minimum kosztów produkcji. 

Ponieważ model rozwiązywany jest metodą programowania liniowego całkowitolicz-
bowego (binarnego), pierwszą z funkcji kryterium można zapisać: 

n m (4) 

X z ^iT ' ^ i j ^ ^^^ 

J 

a drugą 

m n 

X ki S qiT • ^ i j 

(5) 

J 

gdzie: 

czj — średnia cena zbytu miałów uzyskiwanych u j-tego odbiorcy, zł/tonę, 

kj — koszt produkcji i-tego rodzaju miału, zł/tonę, 

Xij — zmienna zerojedynkowa. 

Wprowadzona 7.05.1990 r. formuła cen zbytu węgla energetycznego (Blaschke i in., 

1993) nie spełnia oczekiwań ani ich producentów, ani też użytkowników tego węgla. Nie 

odzwierciedla ona bowiem dostatecznie precyzyjnie jego użytkowych właściwości, w rozu-

mieniu nośnika określonej ilości energii w finalnym wykorzystaniu tego węgla. Szczególnie 

chodzi tutaj o to, aby w formule ceny zbytu węgla był dokładnie określony rzeczywisty 

wpływ zawartości popiołu, siarki i wilgoci na zmniejszenie się jego pierwotnie ustalonej 

wartości opałowej oraz aby formuła ta jednoznacznie wykazywała, ile traci odbiorca kupując 

węgiel o danej kaloryczności, ale i określonych pozostałych parametrach jakościowych 

ponosząc koszty odsiarczania spalin, odpopielenia i składowania popiołów i produktów 

odsiarczania oraz kruszenia zamarzniętego w wagonach i na składowisku węgla zakupionego 

w stanie określonej wilgotności. W tej sytuacji rodzi się koncepcja prostej zależności ceny 

węgli energetycznych cz od ich jakościowych parametrów. Można ją zapisać następująco: 

cz = Wc - ka - ks - kw, zł/t (6) 

gdzie: 

Wc — wartość węgla o określonej kaloryczności, będąca iloczynem zawartej w nim 
energii c (J) i jednostkowej ceny energii Cg (zł/J), czyli 

w = c • ci, zł/t (7) 
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ka — koszt odpopielenia węgla i składowania popiołu, zł/t, 

ks — koszt odsiarczania i składowania produktów odsiarczania, zł/t, 

kw — koszt kruszenia zamarzniętego węgla w wagonacli i na składowisku, zł/t 

Koszty te mogą być obliczone analogicznie jak wartość węgla (7), czyli: 

ze względu na zawartość popiołu 

kjj — a ' kQ, zł/t (8) 

ze względu na zawartość siarki 

kc — s • ki, zł/t (9) 

ze względu na zawartość wilgoci 

kw = w • k{v. zł/t (10) 

gdzie: 

a, s, w — zawartość w węglu odpowiednio: popiołu, siarki i wilgoci, %, • « • 
k{, k̂w — jednostkowe koszty odpowiednio: odpopielenia, odsiarczania i kruszenia 

węgla oraz składowania popiołów i produktów odsiarczania, zł/t. 

Zatem dla celów optymalizacji cenę węgli energetycznycłi sprzedawanycłi j-temu odbiorcy 

można zapisać w postaci: 

CZj = 
l 

Z ^ i j 
4 S • ^i] - 4 S • ̂ i j " H Z Si • q i j - z ' ^ij 

N 

V / 

zł ( 1 1 ) 

a funkcje kryterium w postaci: 

' ^ i j 

\ 

J 

Xij ^ max 

\ / 

(12) 

Funkcja ta, podobnie jak funkcja kryterium (4) maksymalizuje ogólną wartość produkcji 

grupy kopalń zrzeszonych w spółce. 
Ograniczeniami w modelu — obok wymienionych zależności (1) — ograniczenie 

wielkości produkcji i zależności (2) — ograniczenie możliwości zbytu — są ponadto 

ograniczenia nałożone przez odbiorców, a wynikające z konieczności dotrzymania przez 

producenta jakościowych parametrów sprzedawanych miałów. Ograniczenia te mogą wynikać 

z wymaganej przez odbiorców dopuszczalnej: 

— wartości opałowej miałów energetycznych, 

— zawartości popiołu w miałach. 
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—- zawartości siarki w miałach, 

— zawartości wilgoci w tycłi miałacli. 

Ponieważ pod względem formalnym zapis tych — merytorycznie różnych — ograniczeń 
jest identyczny, matematyczną ich postać podano tylko dla dopuszczalnej kaloryczności 
miałów i zawartego w nich popiołu. 

Ograniczenie wartości opałowej, na użytek modelu może być zapisane w następującej 
postaci: 

I c i ą l T 

>cf 
J V m J 

gdzie: 

Cj — wartość opałowa i-tego rodzaju miału zbywanego u j-tego nabywcy, MJ/kg, 

Cf — dolna granica wartości opałowej miałów zużywanych przez j-tego odbiorcę, MJ/kg, 

— górna granica wartości opałowej miałów zużywanych przez j-tego odbiorcę, MJ/kg. 

Ograniczenie (5) może być przedstawione również w postaci: 

X ( C i - C j ) q [ f = 0 0 4 ) 

gdzie: 

Cj — średnioważona wartość opałowa miałów zużywanych przez j-tego odbiorcę, MJ/kg. 

Ograniczenie zawartości popiołu ma podobną postać: 

l a . ą S ' (15) 

V ^n 

gdzie: 
aj — zawartość popiołu w i-tym rodzaju miału zbywanego u j-tego nabywcy, %, 

Af — średnioważona górna dopuszczalna zawartość popiołu w miałach użytkowanych 

przez j-tego odbiorcę, %. 

Niejednokrotnie elektrownie i (lub) elektrociepłownie, ze względu na konieczność utrzy-

mania odpowiedniej wysokości płomienia na palenisku kotłów grzewczych, określają również 

dolną dopuszczalną zawartość popiołu w miałach. 
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Ograniczenie (15) może byc przedstawione w postaci analogicznej do wyrażenia (14), 

czyli: 

= 0 ( 1 6 ) 

W podobny sposób można zapisać warunki ograniczające wynikające z przyjęcia przez 

odbiorców dopuszczalnej zawartości siarki i wilgoci w węglach nabywanych w kopalniach 

spółki. 

4.2. O p t y m a l i z a c j a e t a p u II 

Optymalizacji w etapie II dokonuje się wtedy, gdy oferta kupna miałów przekracza możliwości 

produkcyjne spółki, a istnieją ekonomiczne uzasadnione możliwości ich wytworzenia z sorty-

mentów grubszych. Zatem w stosunku do postępowania optymalizacyjnego w etapie I jest to 

w pewnym sensie postoptymalizacja mająca na celu ustalenie, które z kopalń spółki i w jakim 

zakresie taki proces powinny przeprowadzić. Tego wyboru można dokonać w oparciu o kryterium 

minimum łącznych kosztów wydobycia, przeróbki na sortymenty średnie i (lub) grube i konie-

cznego rozdrabniania tych sortymentów. Czynnikami wpływającymi na zakwalifikowanie okre-

ślonych sortymentów do przeróbki na miały mogą być: 

— nadprodukcja w stosunku do możliwości zbytu, 

— trudności lub brak możliwości opłacalnej ich sprzedaży, 

— gorsze parametry jakościowe itp. 
W takim przypadku, tj. po dokonaniu kwalifikacji innych niż miały sortymentów do 

dalszej przeróbki funkcja kryterium może być zapisana w postaci: 

Z E [(kp + km)q1 ^ min (• 7) 
k kj ^ 

gdzie: 
k — indeks sortymentów pozamiałowych zakwalifikowanych do przeróbki na miał, 

kw — koszty wydobycia węgla loco nadszybie szybu wydobywczego, zł/tonę, 

kp — koszty przeróbki sortymentu pozamiałowego na miał, zł/tonę, 

km — koszty mielenia sortymenyów średnich i (lub) grubych, zł/tonę, 

q — wielkość produkcji sortymentów pozamiałowych przeznaczonych do przeróbki na 

miał, ton. 

Warunki ograniczające w modelu optymalizacyjnym etapu II są podobne do tych, jakie 

podano w zapisie optymalizacji etapu 1. Różnice w sposobie ich formułowania polegają 

na tym, że tworzą je nie pokryte produkcją miałów reszty wynikające z odejmowania od 

zadeklarowanego zapotrzebowania wielkości produkcji tych miałów przez kopalni spółki 

w określonym czasie. Ulegają ponadto oznaczenie sumującego indeksu, w związku z wpro-

wadzeniem do tego modelu sortymentów pozamiałowych. 
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5. Zakończenie 

Prezentowany w opracowaniu model jest pewną ogólną koncepcją rozwiązania skądinąd 

ważnego dla spółek węglowych problemu optymalizacji i dostosowania swojej ilościo-

wo-jakościowej struktury do potrzeb odbiorców. Problemu nie tylko istotnego z punktu 

widzenia poziomu icłi zyskowności, ale także — przy nadpodaży węgla kamiennego 

w kraju — ich miejsca na rynku paliwowym. Dalsze prace nad możliwością praktycznego 

wykorzystania modelu wymagają oprogramowania obliczeń w taki sposób, aby mogły 

być one wykonywane na komputerach typu PC. Tego rodzaju oprogramowanie pre-

zentowanego modelu optymalizacyjnego pozwoli również na jego ewentualną weryfikację, 

wprowadzenie koniecznych uzupełnień i wdrożenie ich do realnego wykorzystania w spół-

kach węglowych. 

Przekazano JO stycznia 1997 r. 
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Optimisation of quantitative-qualitative production structure 
of a group of coal mines (company, holding company) 
in the light of prime needs of coal consumers 

Abstract 
The subject of this lecture is an optimisation model of a production volume (in 

its various assortments) of a group of coal mines in compliance with the prime wishes 

of its consumers, i.e. electric power stations and thermal-electric power stations. In 

principal, the criterion of this optimization on the part of the producers is the maximum 

sale price of this fuel, and on the part of its consumers its minimum price. Power 
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engineering plants almost always buy fine coal or coal mud only. Therefore, coal 

mines find it profitable is some circumstances to reduce the size assortments to that 

of fine coal. In such case, the criterion function in the model is the minimum of 

the joint cost of mining, dressing and grinding medium size assortments. The optimisation 

limits lie in the capacity of producing reąuired coal sorts — this on the part of the 

producers; and speaking about the demand of consumers what is known as the warranted 

fuel, i.e. the fuel of established quality (referring to its calorific value, ash content, 

sulphur and moisture). Hence additional limits in the model. These limits concern the 

qualitative parameters of coal bought acceptable to the consumers. The optimisation 

can be carried out at two stages. The other stage occurs only when the demand for 

fine coal and coal mud is greater than the potentialities of producing these assortments 

by the group of mines under consideration. The problem is solved using the simplex 

method of linear programming. 
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Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni 

Słowa kluczowe 

Eksploatacja złóż-planowanie robót góniiczych-komputerowe wspomaganie planowania 

Streszczenie 

Planowanie robót górniczych w kopalni obejmuje praktycznie okresowe opracowywanie 

trzech harmonogramów: biegu ścian, zbrojenia ścian i robót przygotowawczych. Harmono-

gramy te są aktualizowane po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Oprogramowanie 

wszystkich działań związanych z opracowaniem i aktualizacją każdego z wymienionych 

harmonogramów ułatwia ich przygotowanie z wykorzystaniem możHwości przeprowadzenia 

analizy wielowariantowej. W referacie dokonano ki'ótkiego omówienia dwóch programów 

komputerowych służących do przygotowania wymienionych trzech harmonogramów. 

1. Wstęp 

Planowanie robót górniczych w kopalni polega na okresowym opracowywaniu trzech 

harmonogramów: 

a) harmonogramu biegu ścian, 

b) harmonogramu zbrojeń ścian, 

c) harmonogramu robót przygotowawczych. 

Dla każdego z tych harmonogramów przyjmuje się w praktyce inny horyzont czasowy, 

tym niemniej te trzy harmonogramy są ze sobą ściśle powiązane (rys. I). 

Harmonogram biegu ścian jest wykonany z reguły dla okresu dwóch lat. Dla potrzeb 

biznesplanu spółki węglowej wykonuje się harmonogramy pięcioletnie, zaś dla potrzeb 

planowania strategicznego lub też dla innych celów wykonuje się harmonogramy biegu 

ścian o dłuższym horyzoncie czasowym, do dziesięciu lat. 

Harmonogram zbrojeń i przezbrojeń ścian wykonuje się najczęściej dla okresu jednego 

roku. Posiadając dwuletni hai"monogram biegu ścian, nietrudno jest wykonać harmonogram 

zbrojeń ścian dla okresu dwóch lat. 

Harmonogram robót przygotowawczych wykonuje się najczęściej dla okresu trzech lat. 

Należy zauważyć, że jednostką czasu w każdym z tych harmonogramów jest dzień. 
Dla momentów rozpoczęcia i zakończenia określonych robót ustala się konkretny termin. 
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H a r m o n o g i ^ 
bie^ ścian 

• » • • 
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Hannotiogram : : 
robót przygotowawczyi^' 

• * « » 

Termih żakfl iDczeda rob^t 
przygt^owawc zych ijffla ŚGlaiiy 

Rys. 1. Powiązanie harmonogramów: biegu ścian, zbrojeń ścian i robót przygotowawczych 

Fig. I. The connection between schedules: the working of longwall, the eąuipment of longwall and the 

development works 

podając jego datę kalendarzową. Każdy z wymienionych harmonogramów powinien być 

aktualizowany po upływie miesiąca kalendarzowego. Osiągnięte w okresie tego miesiąca 

postępy w biegu ścian i w drążeniu wyrobisk korytarzowych powinny zostać wprowadzone 

do harmonogramów, pozwalając na ich aktualizację. Jest to stosunkowo łatwe do wykonania, 

jeśli dysponuje się komputerowym zbiorem danych każdym z trzech z wymienionych 

harmonogramów oraz odpowiednimi programami dla ich aktualizacji i opracowania. 

Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni nie jest pomysłem 

nowym. Prace w tym zakresie były prowadzone w Centralnym Ośrodku Informatyki 

Górnictwa, w Politechnice Śląskiej [1, 2] oraz — ostatnio w kopalni Jankowice [3]. 

Prezentowany w referacie system komputerowy dla planowania robót górniczych w ko-

palni stanowi zestaw dwóch programów opracowanych całkowicie od podstaw w okresie 

ostatnich kilku miesięcy, W programach tych wykorzystano doświadczenia uzyskane przy 

opracowaniu, wdrażaniu i praktycznym stosowaniu programów omówionych w artykułach 

I] i [2]. Programy te zostały opracowane w celu ich praktycznego stosowania w kopalniach 

w procesie planowania robót górniczych. 

2. Program R O B O T Y 

Praca z programem ROBOTY polega na wyborze określonej opcji z M E N U głównego 

programu, które podane jest na rysunku 2. Praca programu opiera się na bazie danych, 

w której należy zgromadzić dane o projektowanych ścianach i wyrobiskach przygotowaw-
> 

czych koniecznych do wykonania dla uruchomienia każdej ze ścian. Ściana jest więc 

głównym elementem struktury danych harmonogramu i do każdej ściany są przypisane 

określone wyrobiska przygotowawcze. Informacje o ścianie i o wyrobiskach przygotowaw-

czych z nią związanych wprowadza się poprzez opcję 4 z M E N U głównego. Formularz 

danych dla jednego wyrobiska przygotowawczego podano na rysunku 3. 
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o i 'nncownMir imRMonoGRfihii 

Wybiera wyroJiisko 

Martwa 

Rys. 2. MENU główne programu ROBOTY 

Fig. 2. The main menu from program ROBOTY 

Rys. 3. Formularz danych dla wyrobiska przygotowawczego 

Fig. 3. The data form for development working 
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Harmonogram robót przygotowawczych opracowuje się dla wyrobisk związanych ze 
ścianami planowanymi do uruchomienia w okresie najbliższych trzech lat. Służy do tego 
celu opcja 1 w M E N U głównym. 

Jeżeli wybrana do analizy ściana (i wyrobiska przygotowawcze z nią związane) została 
wprowadzona do harmonogramu po raz pierwszy, oblicza się terminy rozpoczęcia i zakoń-
czenia wykonywania wszystkich wyrobisk z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań co 
do kolejności ich wykonywania. 

Wykorzystuje się w tych obliczeniach metodę analizy drogi krytycznej dla ustalonej 
siatki zależności dla danej grupy wyrobisk. Na ekranie pojawi się harmonogram realizacji 
wyrobisk przygotowawczych dla wybranej ściany, który pokazano na rysunku 4. Należy 
zauważyć, że w ostatnich dwóch wierszach harmonogramu podawana jest liczba brygad 
chodnikowych oraz kombajnów chodnikowych do dyspozycji oraz w ruchu w całej 
kopalni. 

Lp Mftzua 
u y r o h i s k a 

Oi- idz iał U y b i c g Zopas 
U r a b . u y r o h . c z a su 

Z Sp^gouanie GRr-4 

p o c l i y 1 n i k-t 

3 0 ) ) c i n k r t _ ś c _ 9 Gr^^-^ 
kZ 

P o s z e r z a n i e GRP-2 
ohc. kZ 

5 Ohc i i i k a _ ś c _ 9 GRP-6 
kb 

11 12 

Brygcidy do d y s p o z y c j i / u ruchu 
Kombajny do d y s p o z y c j i / u riiclm 

27/29 27/26 27/21 27/31 27/30 27/21 27/15 
6/ 6 6 / 6 6/ ^ 6 / 6 6/ b 6/ 4 6 / 3 

iU -Pomoc ^ T e r m i n y i g - E d y c j a BJS-Odepni j /P r zyp i i i J Koniec 

Rys. 4. Harmonogram robót przygotowawczych dla wybranej ściany 

Fig. 4. The devclopment works schedulc for chosen longwall 

Praca nad harmonogramem polega na ustaleniu ewentualnie innych terminów rozpoczęcia 

realizacji wyrobisk bądź na zamianie postępów dobowych w drążeniu wyrobisk lub ilości 

zmian. Wszystkie operacje są wykonywane bezpośrednio na ekranie. 

Po upływie miesiąca kalendarzowego należy dokonać aktualizacji harmonogramu, 

do czego służy opcja nr 2 w M E N U głównym. Dla każdego wyrobiska prowadzonego 

w minionym miesiącu należy podać wykonany postęp miesięczny. Po wprowadzeniu 

wykonywanych postępów miesięcznych dla wszystkich wyrobisk następuje zamknięcie 

minionego miesiąca, co powoduje przesunięcie harmonogramu o jeden miesiąc do 

przodu. 
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W dowolnym momencie można wydrukować aktualny pełny harmonogram robót przy-
gotowawczych, do czego służy opcja nr 7 w M E N U głównym. Na rysunku 5 podano 
Menu „Wydruków" z programu. Przykładowy fragment wydruku harmonogramu robót 
przygotowawczych podano w tabeli 1. 

Uybierz jedu^ z możl iwości 

. Parametry ś c i a n i uyrob i 
Hcirmołiogrcim robó t pokładami 
Harmonogram r obó t oddzia łami 
Harmonogram robó t ścianami 
PLfiM - UVKOM u czymiych przodkach 
Dotycliczasoue postępy przodków 
Poprzedne z e s t a w i e n i e 

Uydruk danych u uk ładz ie ś c i a n a , wy rob i ska , a k t u a l i z a c j e 

Koniec 

Rys. 5. Menu „Wydruki" z programu ROBOTY 

Fig. 5. The menu „Print" from program ROBOTY 

3. Program H A R M O N 

Praca z programem H A R M O N polega na wyborze określonej opcji z M E N U głównego 

programu, które podano na rysunku 6. 

Praca programu opiera się na bazie danych, w której należy zgromadzić konieczne dane 

o ścianach, które są aktualnie w biegu i które zostaną uruchomione w ciągu najbliższych 

dwóch lat oraz dane o ścianach, które zamierzamy wprowadzić do haromonogramu. Formularz 

danych dla ściany pokazano na rysunkach 7 i 7a. 

Dane o ścianach wprowadza się poprzez wybór opcji nr I w MENU głównym, a następnie 

poprzez wybór opcji w Menu „Wprowadzenie infomiacji", który pokazano na rysunku 8. 

Wprowadzenie nowej ściany do bazy danych programu H A R M O N odbywa się ze zbioru 

ścian, które istnieje w programie ROBOTY i dla których ustalono harmonogram robót 

przygotowawczych. 

Opracowanie harmonogramu biegu ścian odbywa się poprzez wybór opcji nr 2 w M E N U 

głównym programu i polega na: 

— analizie i edycji harmonogramu, 

— wprowadzeniu nowej ściany do harmonogramu, 

— aktualizacji harmonogramu po upływie miesiąca kalendarzowego i zamknięciu tego 

miesiąca. 
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Wybierz jedn^ z możliwości 

2 . OprAcowdnie Jictrmonoyramu 
3. Kalendarz systemu 

Uydruki 
5. (^rchiuiim 
6. Koniec programu 

biegu ś c i a n 

Uprowadzanie i n f o rmac j i o śc ianach i wydobyciu 

ijO-Pomoc g jOgg-Wybór Koniec 

Rys. 6. MENU główne programu H A R M O N 

Fig. 6. The main menu from program H A R M O N 

Wprowftclż lub z m i e ń dc\ne 

Nr śc i any : 
Nazwa śc iany : 

O d d z i a ^ : 
Pokład: 
Fozion: 

Poz ion wydob.: 
Pop r z . ś c i ana : 

N a s t . ś c i a n a : 

Uwagi: 

11 
- S 

315 
620 
620 

O 
O 

Wybieg: 
D ługość : 

Wnęka górna : 
Wnęka do lna : 

Uy s .ne t t o : 
Wys . f r on tu : 
Nachyl .Min : 
Nachyl .Max: 

C [ 

t [ 
C 
[ 

U c g ] 
U e g ] 

Postęp : 
Wydobycie: 

I l o ś ć ZMian: 
BO ś c i a n y : 

1 . 2 0 
310 

CM/dl 
Ct/d3 

Czas z b r o j e n i a : Cdnil 
Data uruchom.: i E E f f l . i n . l H 
Data zakończ . : 1999.09.14 

i lQiIi j-NAStępnrt Zan i echa j 

Rys. 7. Formularz danych dla ściany (część I) 

Fig. 7. The data form for longwall (part I) 

Praca z harmonogramem biegu ścian odbywa się na ekranie komputera. Polega ona na 

ewentualnej zmianie terminów uruchomienia poszczególnych ścian, zmianie ilości zmian 

dobowych lub średniego dobowego postępu ściany w miesiącu. Edycję tych zmian dokonuje 

się bezpośrednio na ekranie komputera. Na ekranie mieszczą się jedynie trzy ściany 
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Wprowadź lub zmień dane 

I 
- C d 

Kierunek wybieratnid: ^ 
K ie rouan ie stropem: g 

d p o l a 
ćlUćlł 

Sgstem u e n t y l a c j i : ? s ^ c 

Obudoua: 
Maszyna urab . 
P rzenośn ik śc 
P r z c n o ś n ik pś 

Typ węg la : s 
C i ę ż a r w ł a ś ć . : 

G~88/22ozk 11 . s e k c j i : 113 

Lt/mB] 

Zapopie len i e : 
Z a s i a r c z e n i e : 

Wartość opałowa: 

i ^ P o d g l ^ d [ g i g - P o p r z e d i u d 

Rys. 7a. Formularz danych dla ściany (częśd II) 

Fig. 7a. The data form for longwall (pail 11) 

Wybierz jedn^ z możliwości 

O.OG 
O.OG^ 
0.00 

Cx ] 
Ly.l 

CkJ] 

attleclia j 

Z. 

3 . 

5 . 
6 . 

i a n 
Maszyna u r a b i a j ą c a 
Przenośn i k śc ianouy 
Przenośnik podścianouiy 
Obudowa ścianowa 
Wydobycie kopa ln i 

1 

Uprowadzanie podstauouych i n f o r m a c j i o śc ianach 

i i|-PGmoc i Wybór Koi ) i e c 

Rys. 8. Menu „Wprowadzanie informacji" 

Fig. 8. The menu „Data input" 

w kierunku pionowym oraz dziewięć miesięcy w kierunku poziomym. Użycie klawiszy 

kierunkowych pozwala przeglądać wszystkie ściany w harmonogramie w kierunku pionowym 

oraz 24 miesiące w kierunku poziomym. 
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Ostatnie trzy wiersze harmonogramu są stale obecne na ekranie i zawierają następujące 

informacje: 
— suma wydobycia dobowego ze ścian w każdym miesiącu, 

— plan wydobycia dobowego kopalni w każdym miesiącu, 

— odchylenie wydobycia dobowego kopalni w każdym miesiącu, 

— odchylenie wydobycia ze ścian od planu wydobycia kopalni. 

Istnieje również możliwość dokonywania zmian parametrów wybranej ściany w dowolnym 

miesiącu. Zmiany te mogą dotyczyć: ilości brygad ścianowych, średniego postępu dobowego 

ściany, długości ściany i wysokości ściany. 

Aktualizacja harmonogramu następuje po upływie miesiąca kalendarzowego przez wpro-

wadzenie dla wszystkich ścian w biegu uzyskiwanych postępów miesięcznych i średniego 

wydobycia dobowego. Po wprowadzeniu tych informacji dla wszystkich ścian w biegu 

następuje zamknięcie miesiąca, co powoduje przesunięcie harmonogramu o jeden miesiąc 

do przodu. W dowolnym momencie można wydrukować aktualny pełny harmonogramu 

biegu ścian, do czego służy opcja nr 4 w MENU głównym programu. Na rysunku 9 

podąno Menu „Wydruków". 

Wybierz jednę z możliwości 

2 . 
3. 
Ą. 

ścian z harMonagranu 
Hcirmonoyrflm b i e g u śc ic in 
Harmonoyratn z b r o j e ń ś c i a n 
P o p r z e d n i e z e s t a u i e n i e 

Uydruk pa rAmet róu ś c i a n z harmonogramu 

JJ-Pomoc \ Wybór Koniec 

Rys. 9. Menu „Wydruki" z programu H A R M O N 

Fig. 9. The menu „Print" from program HARMON 

Przykładowy fragment wydruku harmonogramu biegu ścian podano w tabeli 2. 

W trakcie pracy nad harmonogramem biegu ścian można równocześnie opracować 

harmonogram zbrojeń ścian. Obydwa harmonogramy są ze sobą ściśle powiązane. Poprzez 

zmianę terminu zakończenia biegu ścian lub rozpoczęcia biegu innej ściany wpływamy na 

zmiany terminów rozpoczęcia lub zakończenia zbrojeń tych ścian. Fragment harmonogramu 

zbrojeń ścian w trakcie jego opracowywania na ekranie komputera został podany na rysunku 

10, a przykładowy wydruk całego harmonogramu podano w tabeli 3. 
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4. Podsumowanie 

Zaprezentowany w ogromnym skrócie system programów dla planowania robót górniczych 

w kopalni składa się z dwóch programów komputerowych: ROBOTY i HARMON. Praca 

tych programów opiera się o współpracę ze sobą (w ramach pracy każdego z programów) 

bazy danych. Programy te pozwalają na ciągłe opracowywanie w kopalni trzech podstawowych 

harmonogramów dla planowania robót górniczych, a mianowicie: 

— harmonogramu robót przygotowawczych, 

— hannonogramu biegu ścian, 

— harmonogramu zbrojeń ścian. 

W celu ułatwienia praktycznego korzystania z obydwu programów opracowano obszerne 

instrukcje ich użytkowania. Niezależnie od tego, w każdym momencie pracy z jednym z pro-

gramów można skorzystać z instrukcji wyświetlonej na ekranie poprzez naciśnięcie klawisza FI. 

Wyświetlona instrukcja odnosi się wyłącznie do sytuacji istniejącej na ekranie komputera. 
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Computer aided plannig of underground working in coal minę 

Abstract 
Planning of underground working in coal minc includes practically periodical preparing 

of tiie three graphic schedules: the working of longwall, the equipment of longwall and 

the development works. These schedules are updated after each month. Software for 

preparing and updating each of mentioned schedules facilitates working them out and 

enables the possibilities of multivariant analysis. In the paper the short description of two 

Computer programs designed for preparing these schedules has been presented. 
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Restrukturyzacja gospodarki mieszkaniowej w K W K Makoszowy 
jako działanie obniżające koszty wydobycia węgla — 
analiza ekonomiczna 

Słowa kluczowe 
Program restrukturyzacji kopalni-gospodarka mieszkaniowa 

Streszczenie 
Przedstawiono działania restrukturyzacyjne w sferze gospodarki mieszkaniowej 

w K W K Makoszowy. Omówiono koszty i uwarunkowanie realizacji programu. 

1. Informacja ogólna o zasobach mieszkaniowych oraz kosztach ich utrzymania 

Kopalnia Węgla Kamiennego Makoszowy będąca zakładem górniczym Gliwickiej Spółki 

Węglowej S.A. posiada znaczącą infrastmkturę mieszkaniową, tj.: 

— ilośd administrowanych budynków — 483, 

— ilość administrowanych mieszkań — 3 551, 

— powierzchnia użytkowa mieszkań (m ) — 137 866, 
— ilość osób zamieszkała w budynkach kopalni — 10 230. 

Struktura wiekowa budynków: 
wybudowane w latach ilość budynków 

do 1918 14 

od 1919—1945 155 

od 1946—1960 172 

od 1961—1970 45 

od 1971—1980 66 

od 1981—1989 31 

Ilość lokali użytkowych 7 

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych: 
1994 r. 1995 r. 10 m-cy 1996 r. 

Koszt 5 647 000 8 107 000 5 947 947 

Dochód 2 829 000 4 144 000 4 531 923 

Wynik - 2 818 000 -3 963 000 - 1 416 024 
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2, Działania restrukturyzacyjne w K W K Makoszowy w celu przekazania mieszkań 
gminie Zabrze 

Realizując program restrukturyzacji górnictwa przewidującego ograniczenie roli ko-

palń do prowadzenia działalności wydobywczej i przeróbki węgla w końcu 1995 roku 

w kopalni Makoszowy podjęto działania mające na celu wyłączenie ze struktury 

kopalni tak potężnego sektora działalności pozaprodukcyjnej, jakim była gospodarka 

mieszkaniowa. Działania kopalni prowadzone zostały w dwóch kierunkach: utworzenia 

samodzielnego podmiotu gospodarczego administrującego zasobami mieszkaniowymi ko-

palni oraz stopniowe, systematyczne przekazywanie budynków gminie Zabrze w oparciu 

0 rozwiązanie prawne wprowadzone Ustawą z dnia 12.10.1994 r. o zasadach prze-

kazywania zakładowych budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe 

(Dz.U. Nr 119, poz. 567). 

W końcu 1995 r. na bazie działu mieszkaniowego kopalni utworzono spółkę „Mak-Dom" 

sp. z 0.0,, która na podstawie zawartych umów przejęła obowiązki administrowania zasobami 

mieszkaniowymi, dotychczas wykonywane przez dział mieszkaniowy. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów z pracownikami Działu Mieszkaniowego 75 osób 

wyraziło zgodę na przejście do pracy w spółce na warunkach określonych w specjalnym 

porozumieniu. Porozumienie to gwarantowało przejście na mocy porozumienia stron, zarobki 

w momencie przejścia do spółki nie niższe niż otrzymywane w kopalni oraz 2-letni okres 

ochronny, w czasie którego pracownicy zachowują prawo powrotu do pracy w kopalni, jeżeli 

spółka nie mogłaby funkcjonować z winy leżącej po stronie kopalni. Zgodę na przekształcenie 

na powyższych warunkach wyraziły działające w kopalni organizacje związkowe. 

Spółka „Mak-Dom" świadczy obecnie na rzecz kopalni usługi w zakresie administrowania 

1 utrzymania we właściwym stanie technicznym zakładowej substancji mieszkaniowej. Równo-

cześnie prowadzony jest proces przekazywania budynków mieszkalnych miasta. Spółka ,,Mak-

Dom" na podstawie odrębnie zawartej umowy z Zarządem Miasta Zabrze przejmuje w admi-

nistrowanie te zasoby mieszkaniowe, które kopalnia przekazała gminie. Taka konstrukcja umowy 

umożliwia ciągłość w administrowaniu zasobami mieszkaniowymi przez spółkę, która w odnie-

sieniu do poszczególnych budynków świadczyła usługi początkowo na rzecz kopalni, a następnie 

na rzecz gminy. Umowa ta zapewnia spółce ,,Mak-Dom" trwałość funkcjonowania także wówczas, 

gdy kopalnia przekaże gminie całość zasobów mieszkaniowych, co było ważnym argumentem 

w rozmowach z pracownikami i organizacjami związkowymi. 

3. Koszty związane z przekazywaniem mieszkań gminie Zabrze 

Warunkiem podstawowym dla przekazania budynków mieszkaniowych gminie jest pełne 

uregulowanie spraw własnościowych w odniesieniu do przekazywanych budynków i gruntu. 

Proces uwłaszczeń gruntów związanych z budownictwem mieszkaniowym o powierzchni 

około 92 ha jest procesem długotrwałym i kosztownym. 

Koszty uwłaszczeń gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi wyniosły: 
w 1994 r. — 64 240 zł; 

w 1995 r. — 45 359 zł; 
w 10 m-cach 1996 r. — 64 241 zł. 
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Równocześnie w odniesieniu do niektórych działek proces uwłaszczeń kontynuowany 

będzie w 1997 r. 

Przekazywane w trybie ustawy z dnia 12.10.1994 r. zasoby mieszkaniowe posiadają 

znaczną wartość księgową wynoszącą na dzień 31.12.1995 r.: 

— wartość początkowa — 59 774 074 zł; 

— wartość umorzeń — 25 374 739 zł; 

— wartość netto — 34 399 335 zł. 

Wartość netto przekazanych w 1996 r. budynków wyniosła 5 243 021 zł. 

Jednocześnie kopalnia przekazując zasoby mieszkaniowe musi ponieść koszty przygotowania 

dokumentacji technicznej budynków wymaganej ustawą. Chcąc uprościć procedurę przygotowy-

wania substancji mieszkaniowej z Zarządem Miasta, ustalono hannonogram przygotowania 

dokumentacji i przekazywania budynków w roku 1996. Przewidywany koszt przygotowania 

wymaganej dokumentacji dla całych zasobów mieszkaniowych wyniesie ponad 700 000 zł. 

4. Wnioski końcowe dotyczące działań obniżających koszty kopalni 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że utrzymanie przez kopalnię substancji 

mieszkaniowej powoduje wymierne straty ekonomiczne kopalni. 

Deficyt ten stopniowo maleje, na co mają wpływ: 

— stopniowe urealnienia czynszów, realizowane na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 

— stopniowe przekazywanie zasobów mieszkaniowych gminie Zabrze, 

— uproszczenie systemu zarządzania i administrowania mieszkaniami przez spółkę 

„Mak-Dom", 

Jednak dopiero całkowite przekazanie zasobów (mimo znaczących kosztów przygotowania 

dokumentacji) spowoduje likwidację deficytu w tej działalności. 

Jednocześnie ze względu na bardzo wysoką wartość księgową zasobów mieszkaniowych 

przewidzianych do przekazania nieodpłatnego konieczne staje się dokapitalizowanie spółek 

węglowych w tym zakresie. Problem ten został poruszony w „Programie dostosowania 

górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konku-

rencyjności" (tzw. prognoza Markowskiego). 

Przyjęty w kopalni Makoszowy model przekształcenia działu mieszkaniowego w samo-

dzielny podmiot gospodarczy administnjjący zasobami mieszkaniowymi kopalni, a nastę-

pnie — po przekazaniu budynków gminie — tymi samymi zasobami na rzecz gminy jest 

realizowany na bieżąco, bez większych oporów społecznych i umożliwi szybkie i sprawne 

wyłączenie sfery mieszkaniowej ze struktury kopalni. 

Przekazano 3 stycznia J997 r. 

Housing restructurization as a element of economieal program for 
production effectiveness decrease in Makoszowy Coal Mine 

Abstract 
Housing restructurization program has been presented in the paper. Particularly, costs 

and realization limitations of that program were introduced. 
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P<rfączenie kopalń Pokój i Wawel — aspekty społeczne, 
ekonomiczne i techniczne 

Słowa kluczowe 
Analiza kosztów wydobyćia-techniczny aspekt połączenia kopalń-społeczne i ekonomiczne 

aspekty połączenia kopalń 

Streszczenie 
Kopalnie Pokój i Wawel to jedne z najstarszych zakładów górniczych wydobywających 

węgiel kamienny w okręgu śląsko-zagłębiowskim, o ponad 250 letniej historii. Kończące 

się zasoby i związany z tym wzrost kosztów wydobycia w kopalni Wawel wymusiły 

radykalną restrukturyzację zakładu. 1 lipca 1995 roku, zakład górniczy Wawel został 

postawiony w stan likwidacji poprzez połączenie z kopalnią Pokój. Termin zakończenia 

likwidacji przewidziano na 31 grudnia 1998 roku. 

Tak przeprowadzony sposób likwidacji kopalni pozwolił na pełne wykorzystanie 

potencjału ludzkiego i technicznego obu łączonych kopalń, przy jednoczesnym unik-

nięciu niepokojów społecznych i zwolnień pracowników. Półtoraroczny okres integracji 

obu kopalń pozwała również pozytywnie określić aspekt ekonomiczny tego procesu. 

W 1996 roku przewidywana jest dodatnia akumulacja jednostkowa, wynosząca 3 zł 

na tonę wydobycia netto. 

1. Charakterystyka kopalni i krótki rys historyczny 

Kopalnia Węgla Kamiennego Pokój w Rudzie Śląskiej jest zakładem wydobywczym 

wchodzącym w skład Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia w obecnej strukturze 

organizacyjnej powstała z połączenia z dniem 1 lipca 1995 r. kopalń Pokój i Wawel. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie postawienia 

w stan likwidacji K W K Wawel przez połączenie z K W K Pokój, określając termin likwidacji 

na dzień 31.12.1998 rok. Obie kopalnie do czasu połączenia wyrobiskami dołowymi, co 

nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, stanowiły samodzielne ruchy. W nowym Planie Ruchu 

obejmującym lata 1997—1999 uproszczono strukturę kopalni na jednoruchową o dwóch 

rejonach eksploatacyjnych. 

Kopalnie Pokój i Wawel to jedne z najstarszych zakładów górniczych wydobywających 

węgiel kamienny na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
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Pierwsze nadanie dla kopalni Wawel przez ówczesne władze nastąpiło w 1752 roku 

pod nazwą Brandenburg. Należała ona do barona von Stecłiov, a w 1798 roku prze-

szła na własność Ballestremów, którzy odziedziczyli majorat rudzko-biskupicko-pław-

niowicki. 

Równie długa jest historia kopalni Pokój, a datuje się od 1802 roku, kiedy to 

otrzymała nadanie kopalni Błogosławieństwo Boże (Gottessegen). Kopalnia ta, położona 

na granicy obecnycłi dzielnic Wirek i Nowy Bytom, stopniowo powiększana o przyłączane 

kopalnie Alina (w 1843 roku), Eufemia (w 1853 roku) i Gottes (w 1857 roku), 

należała początkowo do rodziny Renardów, a od roku 1904 stała się własnością rodu 

Donnersmarków. 
o 

Obecnie całkowity obszar górniczy kopalni Pokój wynosi 23,48 km , w tym obszar 
2 2 

rejonu Pokój to 11,2 km , a rejonu Wawel — 12,28 km i położony jest w północno-za-
chodniej części Niecki Głównej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

Kopalnia Pokój prowadzi działalność; górniczą na terenie silnie zurbanizowanych i uprze-

mysłowionych dzielnic miasta Ruda Śląska, a cały obszar górniczy zlokalizowany jest 

w obrębie filarów ochronnych dla obiektów komunalnych i przemysłowych. Narzuca to 

rygory w zakresie systemów eksploatacji, ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi 

oraz niedopuszczenia do dalszej degradacji środowiska. 

Z uwagi na powyższe uwarunkowania i na eksploatację grubych pokładów kopalnia 

Pokój od wielu lat prowadzi eksploatację z podsadzką hydrauliczną (średnio 30% wydobycia), 

a zroby ścian zawałowych przymula odpadami elektrownianymi. 

2. Decyzja o likwidacji zakładu górniczego Wawel, programy likwidacji 

Kopalnie Węgla Kamiennego Pokój i Wawel, wraz z grupą sześciu kopalń z terenu 

Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Chorzowa i Siemianowic, postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Katowicach z dniem 1.04.1993 roku przekształcone zostały w jedno-

osobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie Rudzka Spółka Węglowa S,A. Zarząd Rudzkiej 

Spółki Węglowej S.A. rozpoczął działania zmierzające do głębokiej restrukturyzacji 

w podległych mu kopalniach, co w konsekwencji miało doprowadzić do dostosowania 

górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej 

konkurencyjności. 

Analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych i finansowych osiągniętych przez 

K W K Wawel w 1994 roku (patrz tab. 2), zwłaszcza ujemny wynik finansowy brutto 

wynoszący -31,3 min zł, przy ujemnej akumulacji jednostkowej -31,5 zł/t, przy jednoczesnym 

szczerpaniu się zasobów (zasoby operatywne wynosiły około 3 min ton), wymusiła na 

Zarządzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. postawienie zakładu górniczego Wawel w stan 

likwidacji. W celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i technicznego kopalni 

Wawel, przy jednoczesnym uniknięciu niepokojów społecznych i zwolnień pracowników, 

podjęto decyzję o je j likwidacji poprzez połączenie z K W K Pokój. 

Połączenie dwóch zakładów górniczych o ponad 200-letniej historii, a jednocześnie 

zaliczanych do kopalń małych, postawiło przed kierownictwem kopalni Pokój ogromne 

zadania w zakresie przedsięwzięć technicznych i ekonomicznych, zwłaszcza że termin 

zakończenia likwidacji ustalono na koniec 1998 roku. 
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Kopalnia opracowała szereg programów likwidacji obiektów podstawowych, rejonów 

eksploatacyjnycłi, jak również w lutym 1995 roku kompleksowy „Program likwidacji K W K 

Wawel poprzez połączenie z K W K Pokój na lata 1995—1998". 

Wszystkie te programy, łącznie z kwartalnymi sprawozdaniami z procesu likwidacji, 

kierowane były do Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie, mimo to kopalnia nie 

otrzymała dotacji na proces likwidacji. 

3. Połączenie kopalń Pokój i Wawel w aspekcie technicznym 

W celu nadania odpowiedniego tempa likwidacji i właściwej rangi temu procesowi 

utworzono w kopalni Pokój stanowisko naczelnego inżyniera ds. restrukturyzacji i likwidacji 

kop. Wawel, podległego bezpośrednio dyrektorowi kopalni. 

Opracowano docelowy schemat przestrzenny kopalni Pokój z harmonogramem docho-

dzenia do tego, zdaniem kierownictwa, optymalnego schematu. Rysunek la przedstawia 

schemat już po likwidacji szybów Paweł, Jan Karol, Zachodniego i wykonaniu przekopu 

połączeniowego, natomiast rysunek Ib to schemat przestrzenny docelowy po likwidacji 

szybów: Południowego, Centralnego i Mikołaj. 

W pierwszym okresie proces likwidacji przeprowadzono dwukierunkowo: 

1) likwidację zbędnych obiektów podstawowych i budowlanych rejonu Wawel wraz 

z siecią niepotrzebnych wyrobisk poziomych i pionowych. 

2) wykonanie przekopów połączeniowego (1750 m) i łącznikowego (625 m) gwarantu-

jących pełną integrację zakładu. 

Pierwszy przedstawiony kierunek przebiega nadzwyczaj dobrze. Dla przykładu założenia 

na rok 1996 likwidacji 10 840 metrów wyrobisk korytarzowych, 487 metrów wyrobisk 

pionowych, 33 obiektów powierzchniowych zostały przekroczone. 

Realizację drugiego kierunku zakoriczono pod koniec ubiegłego roku (wykonano przekop 

połączeniowy). Pozwoli to na: 

— skierowanie wydobycia z rejonu Wawel do szybu Wanda w rejonie Pokój, 

— likwidację zakładu przeróbczego wraz z obiektami przyległymi, 

— rozpoczęcie likwidacji szybu Centralnego, 

— uwolnienie zasobów zalegających w filarze szybu Centralnego (około 2,5 min ton 
zasobów przemysłowych). 

Bardzo trude pod względem technicznym jest zagospodarowanie wody dołowej w rejonie 
Wawel. Dopływ naturalny wody dołowej w tym rejonie przekracza 5 m /min. Częściowo 

-7 
woda ta w ilości 1800 m /dobę przesyłana będzie przekopem łącznikowym i połączeniowym 

na poziom 600 m przy szybie Wanda, a stąd w ilości około 600 m'/dobę wykorzystywana 

będzie do uzupełniania obiegu wodnego płuczki miałowej oraz w ilości 1200 m /dobę do 

zmulania odpadów elektrownianych. 

Po zakończeniu wydobycia z rejonu Wawel pozostałe wody spływać będą do najniższego 

miejsca, tj. do pompowni przy Szybie III K W K Bielszowice. 

4. Połączenie kopalń Pokój i Wawel w aspekcie społeczznym i ekonomicznym 

Jak już podkreślano, sposób likwidacji kopalni Wawel poprzez połączenie z kopalnią 

Pokój miał głównie zapewnić w pierwszym etapie bezpieczeństwo socjalne załogi pracującej 
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na obu łączonych kopalniach. W dniu połączenia w kopalni Pokój pracowało 3146 

pracowników, a w kopalni Wawel 2278. Przy tak licznej załodze i założonym wydobyciu 

(do czasu likwidacji szybu Centralnego) wynoszącym 10 200 ton/dobę trudno było liczyc 

na dodatni wynik finansowy. Wobec tego podstawowym zadaniem stała się radykalna 

restrukturyzacja zatrudnienia. Tabela 1 pokazuje planowane zmiany zatrudnienia do roku 2000. 

Jak widać z tabeli, spadek zatrudnienia w kopalni będzie się odbywał głównie na skutek 

odchodzenia pracowników na renty i emerytuiy. Wydaje się, że pracownicy uwidocznieni 

w tabeli 1 w kolumnie bez propozycji zatrudnienia znajdą zatrudnienie w pozostałych 

kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. lub spółkach powstałych na bazie majątku 

kopalni. 

Analiza tabeli 2, zwłaszcza akumulacji jednostkowej i wyniku finansowego brutto 

w kolejnych latach 1994, 1995 i 1996 wykazuje, że podjęta decyzja o likwidacji kopalni 

Wawel poprzez połączenie z kopalnią Pokój była słuszna, a osiągnięcie dodatniej akumulacji 

jednostkowej w 1996 roku stanowi duży sukces kierownictwa i całej załogi. Ujemny wynik 

finansowy brutto wynika głównie z wysokich kosztów likwidacji rejonu Wawel, przekra-

czających w 1996 roku kwotę 8 min zł. W kolejnych latach koszt ten zasadniczo wzrośnie 

i planowany jest w roku 1997 na kwotę 18 min zł, a we 1998 na 21 min. Wynika to z 

tego, że wykonane połączenie dołowe umożliwi likwidację kolejnych szybów i wyrobisk 

kapitalnych rejonu Wawel. 

Kopalnię Pokój czeka jeszcze bardzo trudny okres dostosowania do założeń „Programu 

dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i między-

narodowej konkurencyjności", przyjętego 30 kwietnia przez Radę Ministrów RP. Program 

ten zakłada uzyskanie w roku 2000 wydajności 615 t/jednego zatrudnionego/rok w każdej 

kopalni. 

Osiągnięcie tego zadania winno nastąpić poprzez: 

— zmniejszenie o 30% ilości czynnych ścian z generalną zasadą nie uruchomiania po 

roku 1998 ścian o wydajności niższej niż 1000 ton/dobę, 

— uzyskanie postępu w drążeniu wyrobisk węglowych i węglowo-kamiennych po 

1998 roku nie mniej niż 250 m/dobę, 

— zmniejszenie długości czynnych wyrobisk korytarzowych o minimum 30%. 

Zdolność wydobywcza kopalni w związku z likwidacją w 1997 roku szybu Centralnego 

w rejonie Wawel obniżona zostanie do 9500—10 000 ton/dobę węgla handlowego ze 

względu na wydajność transportu pionowego (szybu Wanda). Wobec tego jedyną drogą 

zwiększenia wydajności w kopalni Pokój jest zmniejszenie zatrudnienia. 

Realizując harmonogram zmiany stanu zatrudnienia przedstawiony w tabeli 1 kopalnia 

osiągnie następujące wydajności na jednego zatrudnionego na rok: 1997 — 531 ton, 

1998 — 556 ton, 1999 — 609 ton, 2000 — 630 ton. Jednocześnie kopalnia konsekwentnie 

wprowadza program koncentracji wydobycia, co pozwoli już od 1998 roku realizować 

wydobycie pięcioma ścianami, o średniej wydajności 2400 ton/dobę brutto. 

Również w robotach przygotowawczych realizowany jest program koncentracji, co 

umożliwi czterema kombajnami chodnikowymi uzyskać pełny zakres przewidywanych 

robót korytarzowych. Długość czynnych wyrobisk korytarzowych, w związku z likwidacją 

około 30 km chodników w rejonie Wawel do końca 1998 roku, zmniejszona zostanie 

o 40%. 
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Tabela 2. Porównawcze zestawienie podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych 

dla połączonych kopalń Pokój i Wawel 

Chart 2 The comparative sheet of basie technical and economic rates for joint Coal Mines Pokój and Wawel 

L.p. 
* • « 0 0 

Tresc 
Jednost. 

miary 

1994 1 półrocze 1995 RAZEM R-I i R-11 

L.p. 
* • « 0 0 

Tresc 
Jednost. 

miary Rejon 

W A W E L 

Rejon 

POKÓJ 

Rejon 

W A W E L 

Rejon 

POKÓJ 
1995 1996 

1. Wydobycie węgla handlowego t/d 3 000 7 053 3815 6751 10 225 10 130 

« « • Wydobycie węgla handlowego tys. t/r. ISZSi 1 770,350 473,100 837,100 2 566,500 2 542,5(X) 

3. Sprzedaż węgla ogółem tys. t/r, 712,468 1 773,807 453,113 813,157 2 546,837 2 549,9(X) 

4. Zatrudnienie kopalni zasadniczej prac. 2 468 3 246 2 326 3 157 5 401 5 073 

5. Wydajność ogólna w węglu 

handlowym kg/rdn I 498 2 7 ! 4 2 181 2 656 2 468 2 597 

6. Wydajność dołowa w urobku 

węglowym kg/rdn 3 327 4 849 4 276 4 727 3 492 4 094 

7. Wydajność dołowa w węglu 

handlowym kg/rdn 2 266 3 893 3 196 3717 4 337 3 562 

8. Wydajność na 1 zatr. w kop. 

zas. (w.2. w.4) t/prac. 305,1 545,4 203.4 264,3 475.2 501,2 

9. Średnia cena zbytu węgla zł/t 81,7! 79,00 87.14 82,62 90,54 107,15 

10. Koszt sprzedanego węgla zł/t 113,24 71,27 106,35 83,17 93,75 104.26 

11. Akmulacja jednostkowa zl/t -31,53 +7,73 -19,21 -0,55 -3,21 +2,89 

12. Wynik finansowy brutto min zł -31,3 +5,9 -10,9 -27,9 -18,4 

13. Wartość opałowa sprzedanego 

węgla kJ/kg 24 247 24 914 24 730 25 385 20218 26 565 

14. Zawartość popiołu % 18,8 18,3 16.7 16,9 12,2 12,9 

15. Zawartość siarki % 0,56 0,55 0,57 0,57 0,41 0,50 

16. Udział wydobycia z podsadzką % 27,8 25,9 12,8 17,6 18,1 10,0 

17. 

1 

• 

Średnia wydobycia ze ściany 

(netto) t/d 872 1 390 1 094 1 489 I 362 1 447 

18. Liczba ścian czynnych ogółem szt. 3,4 5,0 3,5 4,5 7,6 7,0 

19. Natężenie robót chodnikowych iił/IOOO t 7.1 5,6 6,1 5.0 5,6 4,2 

20. Nakłady inwestycyjne min zł 8 157,9 5,9 6 529,7 27 185,0 25 675.1 
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5. Wnioski i uwagi końcowe 

Podjęcie decyzji o likwidacji kopalni Wawel poprzez połączenie z K W K Pokój było 
słuszne zarówno w aspekcie technicznym, jak i ekonomicznym. Pozwoliło jednocześnie 
uniknąć niepokojów społecznych i zwolnień pracowników. 

Kopalnia Pokój, mimo ponad 200-letniej historii, posiada jeszcze 87 min ton zasobów 

przemysłowych, co gwarantuje, po realizacji programu restrukturyzacji, wieloletnie prowa-

dzenie dztałaInos'ci produkcyjnej i zatrudnienie dla kolejnych pokoleń górników. 

Przekazano 16 grudnia J996 r. 

Fusion of the Pokój and Wawel Coal Mines — social, economic 
and technicai problems 

Summary 
The Coal Mines Pokój and Wawel are the oldest colliery plants excavating coal in 

the Silesian basin, and having 250 years history. Depletin of resources and increase of 

output costs in Wawel colliery area, forced the complete reorganization of this mine. On 
cf* 

the 1 July 1995 the colliery plant Wawel went into the Hąidation through the fusion 
with colliery plant Pokój. 

Terminating of liąuidation aliowed to exploit in fuli the staff efficiency and technicai 
potential of both joining mines, without social disturbances and employees discharges. One 
and a half years integration period of both mines aliowed to define constructively the 
economic appearance thereof. In the present year anticipated advantageous individual 
accumulation amounting to about 3 P L N per 1 ton. 
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Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
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Stanisław STACHOWICZ, Mirosław M A S I A K I E W I C Z 

Henryk G A Ł Ą Ź , Bolesław K Ó Z E K 

K W K Bogdanka S.A., Puchaczów 

Stabilizacja spągu wyrobisk korytarzowych za pomocą kotwienia — 
jako przykład obniżenia kosztów ich utrzymania w K W K Bogdanka 

Słowa kluczowe 
Górnictwo-węgiel kamienny-wyrobiska korytarzowe-obudowa chodnikowa-obudowa ko-

twiowa-wypiętrzanie spągu. 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono próby zastąpienia obudowy podporowej zamkniętej, stosowanej 

dotycłiczas powszechnie w K W K Bogdanka, obudową otwartą z kotwieniem skał spągowycłi. 

Zdobyte doświadczenia wskazują na możliwość szerszego zastosowania kotwienia do sta-

bilizacji spągu i rozrzedzenia obudowy podporowej. Przeprowadzone analizy ekonomiczne 

wykazują znaczne obniżenie kosztów utrzymania wyrobisk w przypadku upowszechnienia 

tej metody, zarówno w odniesieniu do stabilizacji spągu, jak również w przypadku 

zastosowania obudowy podporowo-kotwiowej. 

1. Wstęp 

Wskutek słabych skał spągowych oraz dużej głębokości eksploatacji w wyrobiskach 

korytarzowych K W K Bogdanka obserwuje się intensywny proces wypiętrzania spągu. 

Ciśnienia spągowe występujące w kopalni można uznać za główny problem utrzymania 

wyrobisk, najtrudniejszy do opanowania. 

Dotychczas jedynym sprawdzonym sposobem ograniczania wypiętrzania spągu w wyro-

biskach korytarzowych kopalni było powszechne stosowanie obudowy zamkniętej. Stosowanie 

obudowy zamkniętej o odpowiednio wysokiej podpomości na ciśnienie spągowe (duża 

strzałka ugięcia spągnicy) skutecznie zapobiega wypiętrzaniu spągu w korzystnych i średnich 

warunkach geotechnicznych. Wyrobiska korytarzowe wykonane w takich warunkach w obu-

dowie zamkniętej, znajdujące się poza strefą oddziaływania ciśnień eksploatacyjnych, za-

chowują stateczność w wymaganym okresie czasu. Niszczenie spągnic i nadmierne wypię-

trzanie spągu jest sporadyczne. 

W najtrudniejszych warunkach geotechnicznych, gdy w spągu występuje iłowcowa gleba 

stigmariowa o większej miąższości lub iłowiec w połączeniu z zawodnieniem górotworu, 

często zachodzi potrzeba przebudowy spągnic lub nawet całego chodnika. Również w wa-

runkach ciśnień eksploatacyjnych, w rejonie ściany, utrzymanie chodnika w obudowie 
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zamkniętej jest trudne lub niemożliwe. Dlatego też w strefie ściany chodniki przyścianowe 

utrzymuje się w obudowie otwartej i prowadzone są niezbędne pobierki spągu. 

Stosowanie obudowy zamkniętej w wyrobiskach korytarzowych kopalni Bogdanka posiada 

istotne wady, do których należą: 

— zwiększony koszt obudowy o ok. 50%, 

— konieczność urabiania już w przodku znacznej ilości kamienia, 

— zmniejszenie postępu chodników, 

— niepełne wykorzystanie przekroju chodnika, gdyż ze spągu wystają w strefie przy-

ociosowej spągowe elementy obudowy, 

— przejmowanie przez obudowę obciążeń od ciśnień spągowych zwiększających cał-

kowite obciążenie, co sprzyja deformacji całych odrzwi. 

Posiada również pewne korzystne uwarunkowanie polegające na ograniczaniu zacłskania 

poziomego chodników. Zaciskanie poziome w chodnikach w obudowie otwartej ma na ogół 

bardzo intensywny przebieg, gdyż obudowa otwarta ma znikomą podpornośc na ciśnienia 

poziome, a węgiel w K W K Bogdanka występujący w ociosie chodnika charakteryzuje się 

niskimi parametrami wytrzymałościowymi. 

Z uwagi na wysokie koszty oraz wskazane wyżej wady niezbędne jest poszukiwanie 

alternatywnych rozwiązań utrzymania wyrobiska, eliminujących powszechnie stosowane 

obudowy zamknięte. W tym celu podjęto próby stabilizacji spągu za pomocą kotwienia. 

Z uwagi na zaciskanie boczne, kotwienie spągu łączyc się będzie najczęściej z koniecznością 

kotwienia ociosów. 

Pierwsze próby stabilizacji spągu za pomocą kotwienia podjęto w 1995 roku w chodniku 

polowym 5a, a na większą skalę w pierwszej połowie 1996 roku w chodniku polowym 

7a w polu Bogdanka. Próby te są obecnie kontynuowane w polu Nadrybie. 

Przedstawione w niniejszym referacie uwagi praktyczne koncentrują się głównie na 

najnowszych doświadczeniach zdobytych w polu Nadrybie, zwłaszcza w chodniku podścia-

nowym ściany 5/IL 

2. Wpływ kotwienia na proces wzmacniania górotworu i poprawę warunków 
utrzymania wyrobisk 

W okresie ostatnich kilku lat w polskim górnictwie węgla kamiennego obserwuje się szereg 

zmian techniczno-technologicznych, dostosowujących tę dziedzinę przemysłu do warunków go-

spodarki rynkowej. Proces przemian restrukturyzacyjnych dotyczy również zagadnień zmniejszenia 

udziału kosztów materiałowych i nakładów robocizny w kosztach wydobycia. 

Zagadnienia te, rozwiązywane przy szerszym dostępie do doświadczeń zachodnich, 

w niektórych obszarach już obecnie pozwalają osiągać efekty ekonomiczne, obserwowane 

m.in. w zakresie upowszechniania obudów kotwiowych. 

Obudowa kotwiowa jest formą zapewnienia stateczności wyrobisk polegającą na spięciu 

warstw skalnych za pomocą cięgien kotwiowych osadzonych w otworach, ściśle współpra-

cujących z górotworem, charakteryzowanym przez określone parametry geotechniczne 

i hydrogeologiczne. 

Górotwór przy obudowie kotwiowej jest zasadniczym elementem nośnym przenoszącym 

obciążenia, a jego nośność nie jest jedynie funkcją wytrzymałości skał, ale w dużym 
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stopniu zależy od uwarstwienia, łupliwości i płaszczyzn podziału tworzących określony typ 
struktury górotworu. Zniszczenia górotworu w pierwszym etapie następują wzdłuż płaszczyzn 
o obniżonej spoistości. 

Górotwór największe obciążenia może przejąć, jeżeli pracuje w trójosiowym stanie 
naprężenia. Obudowa kotwiowa poprawia samonośnośc górotworu przez wytworzenie wokół 
wyrobiska na jego brzegu trójosiowego stanu naprężenia pozwalającego przejąć większe 
obciążenie górotworu. Kotwie działają jak kołki, redukując możliwość ruchu wzdłuż pła-
szczyzn o osłabionej spójności. 

Kotwienie skał górotworu ma doprowadzić do takiego wzajemnego powiązania kotwi 
ze skałą, aby poprzez swoje oddziaływanie uniemożliwić odkształcanie się skały, a faktycznie 
je ograniczyć. Działanie kotwi będzie efektywne wówczas, gdy doprowadzi do powstania 
naprężeń ściskających w deformującej się skale. Deformująca się warstwa skalna przed 
zniszczeniem swojej struktury, jak również przed rozwarstwieniem się w miejscach najbardziej 
osłabionych na kontakcie warstw musi być skutecznie ograniczona przez kotwie, których 
działanie spowoduje wystąpienie trójosiowego stanu naprężenia. Trójosiowy stan naprężenia 
prowadzi do zwiększenia wytrzymałości resztkowej skały i w efekcie do wzrostu siły 
niezbędnej do zniszczenia skały. Kotwie poza pracą na rozciąganie pracują również na 
zginanie, zwiększając wytrzymałość skał na ścinanie. Na styku dwóch warstw skalnych, 
gdzie najczęściej dochodzi do wzajemnego poślizgu wskutek przekroczenia naprężeń ści-
nających, następuje zginanie kotwi. Poprzez klej kotew jest zginana i przeciwstawia się 
ruchowi skał. Zginanie kotwi równoważy ścinanie skały (rys. 1). 

Podstawowym działaniem prawidłowej pracy kotwi jest zapewnienie wysokiego transferu 
obciążenia, tak aby przy małych deformacjach skał (najsłabszej warstwy) występowało 
znaczne ograniczenie ich przemieszczeń. Kotwie wytwarzają wtedy zwiększony trójosiowy 

warstwa I 

płaszczyzna poślizgu 

warstwa II 

Rys. 1. Praca kotwi podczas przemieszczenia warstw skalnych 
Fig. 1. Bolt work during sHding of rock Jayers 
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stan naprężenia między warstwami, który powoduje, że warstwy skotwione są w stanie 
przejąć większe naprężenia. Przenoszenie przez skotwione warstwy większych wartości 
naprężeń zapobiega w efekcie ich rozprzestrzenianiu się na inne warstwy, a zwłaszcza na 
warstwy głębsze poza skotwioną strefą górotworu. Takie działanie kotwi jest podstawowym 
i zasadniczym sposobem pracy kotwi w kopalniach węgla kamiennego. 

W górotworze silnie uwarstwionym o zróżnicowanej wytrzymałości skał w skotwionym 
pakiecie w warunkach dużej głębokości, przy występowaniu obciążeń deformacyjnych nie 
ma bowiem zastosowania zasada kotwienia górotworu polegająca na przymocowaniu od-
prężonych skał do stropu zasadniczego. 

3. Warunki geologiczno-górnicze 

W KWK Bogdanka roboty górnicze prowadzone są w dwóch pokładach, tj. 382 i 385. 
W tych też pokładach w wyrobiskach przygotowawczych rozpoczęto wprowadzanie nowych 
technologii związanych ze stabilizacją spągu za pomocą kotwienia. Najnowsze próby w tym 
zakresie prowadzone są w chodniku podścianowym ściany 5/II pokładu 382, drążonym 
wzdłuż północnej granicy obszaru górniczego kopalni w Nadrybiu (rys. 2), 

Pokład 382 w rejonie projektowanego wybiegu ściany 5/II ma miąższość od 2,7 m 
w rejonie przewidywanej obcinki do ok. 4,1 m. w pobliżu chodnika polowego 3N. Kąt 
nachylenia pokładu wynosi 1—2°. W stropie pokładu, na podstawie wykonanych otworów 
badawczych BR-25/96, BR-29/96 (rys. 2), jak i późniejszych, stwierdzono zaleganie nastę-
pujących warstw: 

— iłowca szarego, średnio zwięzłego, zawierającego szczątki roślinne i pojedyncze 
sferosyderyty, 

— mułowca szarego, zwięzłego, słabo zapiaszczonego, 
— mułowca szarego, silnie zwięzłego, laminowanego piaskowcem jasnoszarym. 
Spąg pokładu 382 wykształcony Jest w formie ciemnoszarego iłowca, średnio zwięzłego 

z detrytusem roślinnym i pojedynczymi sferosyderytami. W głębszych warstwach spągu 
zalega mułowiec szary, średnio zwięzły. 

Pokład zaliczony jest do: 
— I kategorii zagrożenia metanowego, 
— klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
— I stopnia zagrożenia wodnego, 
— IV grupy skłonności węgla do samozapalenia. 
Wykonywany chodnik podścianowy ściany 5/II znajduje się w nowo udostępnianym 

rejonie kopalni. Chodnik wykonywany był początkowo w tradycyjnej, zamkniętej obudowie 
V-36/9 o rozstawie odrzwi 0,75 m (rys. 3a). W dalszej części wybiegu zastosowano 
obudowę V-36/9 otwartą (rys. 3b) oraz kotwienie spągu. Z uwagi na zastosowanie kotwienia 
również części stropowej zwiększono rozstaw odrzwi do 1,2 m i 1,5 m. 

Gabaryty chodnika są następujące: 
— szerokość wyrobiska w świetle — 5,1 m, 
— szerokość wyrobiska w wyłomie — 5,7 m, 
— wysokość wyrobiska w świetle — 4,1 m, 
— wysokość wyrobiska w wyłomie — 4,4 m. 
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Chodnik podścianowy ściany 5/II zlokalizowany jest na głębokości ok, 850 m. Średni 
czas istnienia wyrobiska wynosi około 2,5 roku. W rejonie tego wyrobiska nie przewiduje 
się innycłi wyrobisk, które wytwarzałyby dodatkową koncentrację naprężeń. Chodnik po 
przejściu ściany likwidowany będzie przy pełnym odzysku obudowy podporowej. 

Badania górotworu, przeprowadzane przez POMIAR-GIG Sp. z o.o. w Lublinie, pozwoliły 
stwierdzić, że: 

— w spągu wyrobiska do 3 m jego głębokości zalega iłowiec ciemnoszary, średnio 
zwięzły z licznymi sferosyderytami o średniej wytrzymałości pakietu skalnego 20—25 MPa, 

— badania wskaźnika RQD na rdzeniu wykazują znaczną zmienność na długości otworu. 
Praktycznie na 1 m jego długości wartość jego jest mała i nie przekracza 10%, 

— stopień rozwarstwienia skał górotworu wynosi 0,078 m, 
— badania wskaźnika rozmakalności skał wykazują, że skały typu iłowcowego są bardzo 

wrażliwe na wodę. Iłowiec w teście na rozmakalność osiąga wartość r = 0,6. 

4. Przebieg prób stabilizacji spągu za pomocą kotwienia 

Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektowano wyjściowo schemat kotwienia spągu 
(rys. 4), używając do tego celu kotew urabialnych KWSz o długości 2,2 m. Kotwie 
wklejane były na całej swej długości. 

Przy takim rozmieszczeniu kotwi pozostawiono strefę szerokości około 2,0 m w centralnej 
części chodnika umożliwiającą wypiętrzanie spągu. 

Po wykonaniu około 50 m wyrobiska stwierdzono: 
— szybkie wypiętrzanie spągu w centralnej części przekroju, 
— rozszerzenie się z czasem wypiętrzania spągu na pozostałą część przekroju. 

I 
I 

I.Sm 

--lOm 

2.0 m 

-5200 

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia kotwi spągowych — 
Fig. 4. Scheme of floorboits set — basie set 

wanant wyjściowy 
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Przy dalszych obserwacjach stwierdzono niszczenie kotew na długości 0,10—0,70 m 
od powierzchni spągu wskutek naprężeń ściskających oraz rozciągających, wywołanych 
wypiętrzaniem spągu wyrobiska. 

W związku z powyższym kotwie urabialne zostały zastąpione kotwiami stalowymi 
z użebrowanego pręta, po czym przeprowadzono badania transferu obciążenia kolew-górotwór 
dla doboru odpowiedniego typu kotwi i technologii kotwienia dla istniejących warunków. 

Transfer obciążenia górotworu na kotew można zdefiniować jako wielkość siły, z którą 
kotew poprzez zastosowany klej przeciwstawia się rozwarstwieniu ulegających zniszczeniu 
warstw górotworu. Kotew połączona przez pierścień kleju ze ściankami otworu powinna 
tak współpracować, aby odkształcenia niszczonej warstwy skalnej były w całości przenoszone 
na kotew. 

Analizując wyniki badań transferu przeprowadzonego dla kotwi urabialnych i kotwi 
stalowych stwierdzono, że aby wyrwać kotew wklejoną na długość 30 cm wykonaną z pręta 
metalowego, należy użyć siły nieomal dwukrotnie większej niżeli dla kotwy wykonanej 
z włókna szklanego. 

Ponadto na podstawie obserwacji stosowanej technologii kotwienia stwierdzono, że: 
a) wiercenie otworów z odprowadzaniem zwiercin za pomocą wody powoduje: 

— pozostanie na dnie otworu zwiercin urobku, 
— wypełnienie otworu na całej długości wodą płuczkową, 
— rozmakanie skały na ściance otworu kotwiowego, 
— ucieczki wody przepłuczkowej szczelinami do skał spągowych; 

b) na dnie otworu następuje wymieszanie za pomocą kotwi ładunku klejowego z wodą 
i okruchami skalnymi, które obniżają właściwości wiążące stosowanych do kotwienia 
ładunków z żywicy poliesterowej. 

Znajdująca się w otworze woda oraz silnie rozmoknięta skała na powierzchni otworu 
powodują, że parametry wiązania kotwi na całej długości są bardzo niskie, szczególnie 
przy kotwieniu skał iłowcowych. Należy stwierdzić, że kotwienie spągu najkorzystniej jest 
wykonywać bezpośrednio po urobieniu przodka lub w jego małej odległości 3—5 m 
w czasie nie dłuższym niż jedna zmiana robocza. 

Na podstawie zdobytych doświadczeń praktycznych wypracowany został nowy schemat 
kotwienia spągu. Realizowany jest on za pomocą kotwi stalowych ^22 o długości 2,5 m. 

Siatka kotwienia spągu oparta jest na odstępach między kotwiami 1,0 m, zarówno 
w przekroju poprzecznym, jak i wzdłuż chodnika, niezależnie od stosowanego rozstawu 
odrzwi obudowy podporowej. 

Proponowany schemat stabilizacji spągu za pomocą kotwienia przedstawiono na rysunku 5. 
W zależności od istniejących warunków podano trzy warianty różniące się sposobem 
zabezpieczenia ociosów: 

— wariant a obejmuje przypadek bez kotwienia ociosów (rys. 5a) możliwy do zasto-
sowania np. w pokładzie 385/2, gdzie z uwagi na mniejszą miąższość pokładu (średnio 
1,5 m) i twardszy węgiel, kotwienie ociosów może nie być konieczne, 

— wariant b dotyczy kotwienia ociosów jedną parą kotwi urabialnych (rys. 5b), 
— wariant c dotyczy kotwienia ociosów za pomocą dwóch par kotwi urabialnych 

(rys. 5c). 
W chodniku podścianowym ściany 5/II stosowany jest wariant c z dwoma parami kotwi. 
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Przekrój poprzeczny 

kotwie s^/oMe 
o dtugośd 2.5 m 

Wdok spa^ 

, lOm ^ f—^—f 10 m , 10 m 

ł 

R-mzshjw obucbwy 

Rys. 5a. Obudowa podporowa otwarta ze stabilizacją spągu za pomocą kotwienia 
Fig. 5a. Steel arch lining with floorbolting — variant I 

wariant I 
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Przekrój poprzeczny 

kotwie urabialne 
o długości 2,2 m 

kotwie stalowe 
o dfugości 2,5 m 

Widok spa^u 

Wm ^ 1.0m - 10 m ^ 10m ^ 

"5200 

I 

+ - f i I 

f i - - f 
I 

4 • 
R-rozstaw obudowy 

Rys. 5b. Obudowa podporowa otwarta ze stabilizacją spągu za pomocą kotwienia 
Fig. 5b. Steel arch lining with floorbolting — variant II 

wariant II 
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Prxkn^' poprzeczny 

AoAwe urabialne 
o długości 2.2 m 

kotwie stalowe 
o długości 2.5 m 
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R'rozstaw obudowy 

Rys. 5c. Obudowa podporowa otwarta ze stabilizacja spągu za pomocą kotwienia 
Fig. 5c. Steel arch lining with floorbolting — variant III 

wariant III 
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Widok stropu 

-520? 

Przekrój poprzeczny 

kofyy sfa!ows d2.5m 

kofyie urabialne 
o (Mugości 2.2 m 

kotwie słakMe 
o dtugości 2. S m 

Kotvienis ociosów również wg uarianfów 
Jak na rys. Sa.Sb 

Rys. 6. Obudowa podporowo-kotwiowa 
Fig. 6. Steel arch Hning with roof and floorbolting 
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Niezależnie od zastosowanej stabilizacji spągu za pomocą kotwienia równocześnie podjęto 
próby rozrzedzenia odrzwi obudowy podporowej do rozstawu 1,0, 1,2 lub nawet 1,5 m. Stało 
się to możliwe po dodatkowym skotwieniu kotwiami stalowymi stropu chodnika między odrzwiami 
obudowy podporowej. W ten sposób powstała nowa obudowa chodnikowa podporowo-kotwiowa, 
która wdrażana jest stopniowo w KWK Bogdanka. Schemat obudowy podporowo-kotwiowej 
przedstawiono na rysunku 6. W schemacie tym proponuje się zastosowanie po pięć kotwi 
stalowych w części stropowej, wzmacniających górotwór między odrzwiami obudowy łukowej. 

Należy zaznaczyć, że wykonywana w ten sposób obudowa w chodniku podścianowym 
ściany 5/II o rozstawie odrzwi 1,5 m nie wykazuje żadnych negatywnych zjawisk. 

5. Analiza ekonomiczna zastosowania stabilizacji spągu za pomocą kotwienia 

Dla oceny ekonomicznych skutków wprowadzenia do stosowania stabilizacji spągu za 
pomocą kotwienia przeprowadzono niezbędne analizy ekonomiczne. W tym celu wykonano 
kalkulacje kosztów wykonywania wyrobisk korytarzowych węglowych według trzech różnych 
rodzajów stosowanej obudowy: 

grupa 1 — w obudowie podporowej zamkniętej ŁPZSA^-36/9 (rys. 3), jako rozwiązania 
dotychczas stosowanego, 

grupa 2 — w obudowie podporowej otwartej ŁPA^-36/9 ze stabilizacja spągu za pomocą 
kotwienia (rys. 5), jako rozwiązanie wdrażane, 

grupa 3 — w obudowie podporowo-kotwiowej z kotwieniem stropu i spągu za pomocą 
kotwienia (rys. 6), jako rozwiązanie perspektywiczne. 

W grupach 1 i 2 analizie poddano cztery najczęściej stosowane rozstawy odrzwi; 0,5 m, 
0,6 m, 0,7 m i 0,9 m, a w grupie 3, trzy wartości — 1,0 m, 1,2 m i 1,5 m. W grupach 
2 i 3 uwzględniono trzy różne warianty zabezpieczenia ociosów poprzez stosowanie O, 1 
lub 2 par kotwi ociosowych. 

Po przygotowaniu szczegółowych danych dla każdego wariantu wykonano przeliczenia 
kosztów jednostkowych drążenia wykorzystując technikę komputerową. Uzyskane wyniki 
kosztów jednostkowych drążenia 1 mb chodnika w wymienionych wyżej wariantach obudowy 
zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie kosztów wykonania 1 mb wyrobisk korytarzowych według poszczególnych wariantów 
obudowy 

Table 1. Specification of costs of 1 meter roadway performance according to lining variant 

Liczba 
kotew 

Numer 
rysunku 

Koszt jednostkowy [zł/mb] 

Lp. Rodzaj obudowy 
Liczba 
kotew 

Numer 
rysunku rozstaw drzwi 
Numer 

rysunku 
0,50 0,60 0,75 0,90 1,00 1,20 1,50 

I 
Podporowa zamknięta 

V36/9 
0 3 7 452,0 6 319,0 5 260,0 4 441,0 

2 Podporowa otwarta 5 5a 5 972,0 5 059,0 4 326,0 3 424,0 

3 V36/9 7 5b 5 999,0 5 195,0 4 315,0 3 516,0 

4 
z kotwieniem spągu 9 5c 6 164,0 5 332.0 4 425,0 3 607,0 « 

5 5 6 3 884,0 3 261,0 2 789,0 

6 Podporowo-kotwiowa 7 6 3 969,0 3 330,0 2 844,0 

7 9 6 4 049,0 3 399,0 2 899,0 
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Z przeprowadzonej analizy ekonomicznej wynika, że koszt wykonania 1 mb chodnika 
w tradycyjnej obudowie podporowej zamkniętej ŁPSZA^-36/9 (rys. 3) w zależności od 
rozstawu odrzwi wynosi od 4440,00 do 7450,00 zł. 

Koszt wykonania 1 mb takiego samego chodnika w analogicznej obudowie otwartej ze 
stabilizacją spągu za pomocą kotwienia wynosi od 3420,00 do 6160,00 zł. 

Porównując analogiczne zagęszczenie odrzwi, zastąpienie obudowy zamkniętej poprzez 
stabilizację spągu za pomocą kotwienia (+2 pary kotwi ociosowych) przynosi następującą 
obniżkę kosztów jednostkowych chodnika: 

— dla rozstawu 0,5 m — ok. '1290,00 zł/m, tj. ok. 17%, 
— dla rozstawu 0,6 m — ok. 990,00 zł/m, tj. ok. 16%, 
— dla rozstawu 0,75 m — ok. 840,00 zł/m, tj. ok. 16%, 
— dla rozstawu 0,9 m — ok. 830,00 zł/m, tj. ok. 19%. 
W przypadku obudowy podporowo-kotwiowej porównanie kosztów ma racjonalne uza-

sadnienie tylko dla rozwiązań równoważnych. Należy przyjąć, że obudowa podporowo-ko-
twiowa o zagęszczeniu odrzwi 1,5 m z kotwiami spągowymi w siatce kotwi 1 m x I m 
z dwoma parami kotwi urabialnych w ociosach (rys. 6) odpowiada obudowie podporowej 
zamkniętej o rozstawie odrzwi 0,9 m. 

Analogicznie obudowa podporowo-kotwiowa o rozstawie odrzwi 1,2 m odpowiada obu-
dowie podporowej zamkniętej 0,75 m, a podporowo-kotwiowa 1,0 m — obudowie zam-
kniętej 0,6 m. 

Z porównania kosztów według powyższego sposobu wynika, że zastosowanie obudowy 
podporowo-kotwiowej przynosi następującą obniżkę kosztów jednostkowych drążenia wy-
robisk w stosunku do podporowej obudowy zamkniętej: 

a) 1650,00 zł/m przy zastosowaniu rozstawu 1,5 m, tj. ok. 37%, 
b) 2000,00 zł/m przy zastosowaniu rozstawu 1,2 m, tj. ok. 38%, 
c) 2435,00 zł/m przy zastosowaniu rozstawu 1,0 m, tj. ok. 39%. 
Dla pełniejszego porównania kosztów drążenia wyrobisk w rozpatrywanych wariantach obu-

dowy na rysunku 7 sporządzono wykresy kosztów jednostkowych w funkcji rozstawu odrzwi. 

6. Wnioski końcowe 

1. Dotychczasowe próby prowadzone od 1993 roku wskazują, że zastosowanie obudowy 
kotwiowej w warunkach geologiczno-górniczych KWK Bogdanka jest jednym z perspe-
ktywicznych sposobów utrzymania wyrobisk korytarzowych. 

2. Zastosowanie na skalę przemysłową obudowy kotwiowej do stabilizacji spągu może 
okazać się alternatywnym rozwiązaniem dla stosowanej od lat obudowy zamkniętej. 

3. Z uwagi na warunki geomechaniczne górotworu LZW jako rozwiązanie na najbliższą 
przyszłość przyjmuje się zastosowanie obudowy podporowo-kotwiowej z rozrzedzonymi 
odrzwiami otwartymi (1,2 m, 1,5 m lub więcej) i kotwieniem górotworu w spągu, stropie 
i ociosach chodnika. 

4. Z uwagi na zróżnicowane warunki geomechaniczne górotworu w KWK Bogdanka 
za najwłaściwsze należy uznać metody projektowania bezpośredniego, polegające na pro-
wadzeniu bieżących obserwacji i pomiarów parametrów górotworu, pracy obudowy kotwiowej 
i dostosowywania jej do istniejących warunków. 
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Metody takie, określane często jako projektowanie przez pomiar (projektowanie pomia-
rowe), są najskuteczniejszymi metodami projektowania, szeroko wykorzystywanymi w pra-
ktyce, zwłaszcza w tzw. Nowej Austriackiej Metodzie Drążenia Tuneli (NATM — New 
Austrian Tunełling Method). Podstawowa zasada tej metody wyraża się hasłem; „Design 
as you go — Projektuj, gdy drążysz". Zastosowanie tej metody pozwoliło zwiększyć 
stateczność spągu wyrobiska. 

5. Barierą dotychczasowego rozwoju wyżej wymienionych kierunków obudowy kotwiowej 
jest niski stopień mechanizacji i mała wydajność kotwienia. Z uwagi na destruktywne 
oddziaływanie wody niezbędne jest zastosowanie w profesjonalnych urządzeniach kotwiących 
metody wiercenia „na sucho". 

6. Przeprowadzona analiza ekonomiczna kosztów wykonywania chodników w obudowie 
podporowej zamkniętej, otwartej ze stabilizacją spągu za pomocą kotwienia oraz podporo-
wo-kotwiowej wskazuje, że zastosowanie obudowy kotwiowej prowadzi do istotnej obniżki 
kosztów drążenia wyrobisk dochodzącej nawet do 40%. 

Biorąc pod uwagę duże możliwości poprawy wydajności kotwienia w przypadku me-
chanizacji tych robót, efekty te mogą ulec dalszemu podwyższeniu. 

7. Zastosowanie obudowy kotwiowej zamiast obudowy podporowej, poza wyżej wymie-
nionmi korzyściami, zmniejsza liczbę elementów niezbędnych do wyrabowania i wytrans-
portowania z likwidowanego chodnika przyścianowego. Problem ten przy dużych postępach 
ścian staje się jedną z istotnych barier, gdyż liczba elementów obudowy i akcesoriów do 
wytransportowania staje się ogromna. 

Przekazano 7 stycznia 1997 r. 

The floor stabilization of dog headings by means of bolting 
as an example of Iowering of maintenance costs in the Bogdanka 
Coal Mine 

Abstract 
The paper presents the aftempts of replacing the lining, applied generally in the Bogdanka 

Coal Mine so far, by the open lining with bolting of floor rocks. The collected experience 
indicates a possibility of wider applications of bolting to stabilize the floor and to decrease 
the number of arches. The economic analyses show a significant decrease of costs of 
maintenance in case of making this method popular, concerning both the floor stabilization 
and lining with roofbolting. 
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Oferujemy: 
• wodoodporne materiały 

amonowo-saletrzane 
-amonity skalne 
-karbonity 
-metanity 
-metanity specjalne 

• saletrole 
• saletrę porowatą 

• materiały nitroglicerynowe 
. -dynamity skalne 
-dynamity skalne wodoodporne 
-barbaryty wodoodporne 

• ładunki do skal błocznycti 
• ładunki kumułacyjne i torpedowe 
• ładunid rozszczepkowe 

• zapalniki elektryczne antyelektrostatyczne 

Wdrażamy nowe górnicze MW (wodoodporne): 
• MW emulsyjny NITREMUL 
• MW beznitroglicerynowe (saletroty) 
oraz 

• zapalniki milisekundowe 

W dopuszczeniu: 
• lonty detonujące na bazie pentrytu i heksogenu 

o gramaturze od 6 do 100 g/mb 
Zapewniamy 

ciągłą sprzedaż oferowanych środków strzałowych 

Zakłady Tworzyw Sztucznycłi S.A. 
42-693 Krupski Młyn 

Dział sprzedaży: teł.(0-32)185 30 81 wew. 273,106 
fax (0-32) 185 74 22 



Długoletni partner zakładów przemysłu górniczego 
„MAS" Obrót Surowcami i Materiałami Technicznymi Spółka z o.o. 

ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice 
teł. (0-32) 150-23-15; 150-23-12; 154-66-57 tei./fax (0-32) 150-25-25 

K r a j o w y przedstawiciel : 

• • '.•-><•'». s- '-<< 
CHETRA GMBH 

CHETRA - prezentuje nowoczesną technikę uszczelniania przy pomocy: 
- mechanicznych pierścieni uszczehiiających 
- sznurów bezazbestowych specjalnie plecionych z wysokiej jakości włókien dla różnego rodzaju 

mediów 
- teflonowych i grafitowych taśm, arkusz>', płyt, past, itp. 
- pierścieni grafitowych, płaskich, spirowęglowych i innych 
Firma CHETRA - gwarantuje wysoką jakość uszczelnień oraz długą ich żywotność 

nMm/EB 
m . y y ^ ? ' . . 

ANKER FLEXCO - prezentuje nowoczesny i niezawodny system połączeń mechanicznych do taśm 
przenośnikowych 
System FLEXCO to: 
- nowatorskie rozwiązania 
- prostota i szybkość montażu 
- minimalne straty na wytrzymałości podczas długiej eksploatacji 
- uniwersalność 
- dopuszczenia do stosowania w warunkach dołowych 
- wysoka jakość połączeń poparta długoletnim (od 1907 r.) doświadczeniem tlrmy 

; 

FENNER - pi-ezentuje znane na całyni świecie wysokiej jakości taśmy pi-zenośnikowc przeznaczone 
do pracy w trudnych warunkach. Dzięki specjalnej konstrukcji rdzenia oraz wysokiej jakości warstw 
okładzinowych odznaczają się: 
- niezwykłą trwałością 
- łatwością transportu urobku przy dużych nachyleniach 
- możliwością stosowania w obszarach zagrożonych pożarem 
- spełniają wymogi wszystkich norm bezpieczeństwa pod względem ognioodporności 

i antystatyczności 
- posiadają wszystkie dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z polskimi przepisami 



Biuro Informatyczne "JUKA 
rok zał.1990 r. 

II s.c. 
• dr inż. Leszek Jurdziak 

Adres: ul. Świdnicka 4/11 50-067 Wrocław 

• dr inż. Witold Kawalec 
tel.: (0-71) 34 379 87; (0-71) 34 150 71; fax: (0-71) 34 379 87 

Biuro Informatyczne JUKA świadczy usługi informatyczne związane z wykorzystaniem i wdrażaniem 
nowoczesnego oprogramowania w geoinżynierii, górnictwie, geologii i ochronie środowiska. Reprezentuje w Polsce 
brytyjskie i australijskie firmy dostarczające oprogramowania współpracującego ze sobą oraz z systemami CAD: 

MOSS Systems Ltd Anglia) - system MOSS® (trójwymiarowe modelowanie 
powierzchni w geoinżynierii przy użyciu rewelacyjnej techniki łańcuchów punktów). 
Kopalnie odkrywkowe i skalnictwo, składowanie odpadów, rekultywacja i ochrona 
środowiska oraz budownictwo lądowe (drogi, koleje, lotniska) i wodne (porty, 
regulacja rzek. walka z erozją). System rozpowszechniony na całym świecie: ponad 
3700 stanowisk na stacjach roboczych i komputerach PC w 53 krajach świata i w 
Polsce. 

TopoMOSS^'^- zintegrowany system geodezyjny obejmujący pełny cykl 
przetwarzania danych od pomiarów, poprzez ich redukcję, do tworzenia i analizy 
modeli powierzchni terenu, map i rysunków oraz przygotowania danych do tyczenia. 

DevMOSS®- system do kompleksowego, przestrzennego projektowania osiedli wraz 
całą Infrastrukturą (ławy fundamentowe, drogi, parkingi, rowy, kanalizacja ftp.). 

Minera! Industries Computing Ltd (Angiia)-system datamine^^^ i GUIDE® 
Geologia, górnictwo podziemne i odkrywkowe (geodezja górnicza, projektowanie 
kopalń, krótko-, średnio- i długoterminowe planowanie wydobycia, kontrola i 
ekonomiczna optymalizacja eksploatacji górniczej, ochrona środowiska). System 

I rozpowszechniony na całym świecie: ponad 900 stanowisk na stacjach roboczych 
i komputerach PC w ponad 40 krajach świata - znariy i stosowany w Polsce. Jedyny 
system na świecie umożliwiający: • modelowanie geostatystyczne w odfałdowanym 
układzie współrzędnych • strukturalnie zorientowane modelowanie blokowe 
• optymalizację ekonomiczną komór wydobywczych • zaawansowane 
projektowanie strzelania komorowego • harmonogramowanie zoptymalizowanego 
mieszania urobku z przodków wydobywczych i składów. 

EarthWorks Corporation Pty Ltd (Australia - firma stowarzyszona z grupą 
DATAMINE) - oprogramowanie geologiczno-gómicze I CAD w środowisku Windows: 
VIewPoint - Trójwymiarowa wiziuiiizacju (jUt Wifidoyvs. Tworzy spektakularne 
prezentacje z wykorzystaniem różnorodnych trójwymiarowych danych. Przybliża, 
przesuwa i obraca interakcyjnie obiekty na ekranie notebook'a lub komputera PC. 
Program \/lewPoint firmy Earthworks wykorzystuje zaawansowane techniki 
cieniowania dla wysokiej jakości graficznych prezentacji. 
Tertuin - Siatkowe f poziomicowe modele powierzchni dla Windows. Tworzenie 
map poziomicowych, cieniowanych i map reliefowych wraz z ich formatowaniem i 
drukowaniem wg dowolnych skal na urządzeniach współpracujących z Windows. 
OreFindet' - optymalizacja podziemnych ZMSohów górniczych. Od wielu lat 
funkcjonują na rynku programy do optymalizacji kopalń odkrywkowych. Teraz 
nareszcie dostępne są narzędzia dla górnictwa podziemnego. Program OreFinder 
wykorzystując metodę ruchomych komór (floating stopę) do analizy modelu 
blokowego złoża pod kątem zadanych kryteriów ekonomicznych pozwala na 
wyznaczenie optymalnego położenia i wielkości komór eksploatacyjnych. 

Field Data Systems (Anglia) - system FDS^ (system ułatwiający zbieranie 
danych w terenie oraz automatyczną aktualizacją głównych baz danych w biurze). 

(Geologia i górnictwo (badania geochemiczne, kartowanie, opis geologiczny otworów 
wiertniczych, prób bruzdowych itp), inspekcje terenowe, obchody sztygarskie, 

I kontrola maszyn I urządzeń, stanu środowiska itd. System umożliwiający tworzenie 
i stosowanie bibliotek kodów kreskowych oraz sprawne ich wykorzystanie przy 
wprowadzaniu danych w terenie. Wykorzystuje komputery polowe i PC. 

. ̂ . . , 

Earthworks 
C O R P O R A T I O N 

Eurtliworks' 

Earthworks © 

Earthworks ' 

^REFINDER 



FABRYKA TA|M TRANSPORTEROWYCH 
STOMIL WOIBROM S.A. 
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taśmy tkaninowo-gumowe do przenośników ogólr>ego 
przeznaczenia, ar̂ słatyczne: zwykłe i trucfe>orapalne 
• na tkar>inle poliamidowej P, 
- na tkarmie poHesłrowo-polian̂ dowe) EP. 
taimy tkar)inowo*gurr>owe łrudnopalne GTP (cNoroprer>owe), 
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i tiudnopalne GP ST 
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Fabryka Taśm Transporterowych 
STOMIL WOLBROM S.A. 

ul. 1 Maja 100 
32-340 Wolbrom 
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DZIAŁ HANDLOWY CENTRALA 

tel. (035) 441 286 
tel./fax (035)441944 
tei.kom. (090)300 983 

tel, (035)441 612 
tet. (035)441 676 
tel./fax <035) 441 284 

0312838 
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OPÓŹNIACZE DO LONTU 
DETONUJĄCEGO 20, 40 ms 

ZŁĄCZKI DO LONTU 
DETONUJĄCEGO 

SALETROL 

BARBARYT POWIETRZNY 
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PRZEWÓD 
STRZAŁOWY 

® 

PLANY PRODUKCYJNE: 
materiały wybuchowe emulsyjne 
karbonity 
metanity 

y.-Af 
PIROTECHNICZNY 
ELEKTRO WYZWAŁ ACZ 
GAŚNICZY 

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE 
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ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH „ ERG -BIERUŃ'' S.A. 
43-180 Bieruń, ul. Chemików 133 

tel. (032) 116 09 00, telex 0312204, fax (032) 116 03 57 
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RB BREXIM S.A. 
00-375 Warszawa 
ul. Smolna 16/5 

tel./fax: 
(0-22) 26 89 06 
(0-22) 26 9132 
(0-22) 26 83 52 

Firma RB BREXIM S,A. jest przedstawicielem trzech niemieckich firm: 
KLAUKE, HELUKABEL i CELLPACK. 

RB BREXiM S . ^ . jest liderem w promowaniu nowych technologii w zakresie łączenia i 
zakańczania kabli. 

fi. 

1^1 B LI ł̂ E?"* - to uznany światowy lider w zakresie produkcji kablowych końcówek, złączek 
oraz: narzędzi do obciskania końcówek, hydraulicznych narzędzi do obciskania, 
mechanicznych narzędzi tnących przeznaczonych do cięcia kabli miedzianych i aluminio-
wych, elektrohydraulicznych narzędzi tnących ES 50, ESG 50. 
Standard firmy KLAUKE został uznany przez wszystkie polskie elektrownie, elektrobudowę, 
elektro montaże, zakłady energetyczne, górnictwo, stocznie, koleje oraz inne przedsię-
biorstwa. Pod względem normatywnym wyroby firmy KLAUKE nie tylko spełniają 
wymagania PN, lecz odpowiadają też normom, które w najbliższym czasie będą w Polsce 
obowiązywać. System połączeń oferowany przez KLAUKE zyskał aprobatę tak poważnych 
instytucji atestujących jak: LLOYDS REGISTER of SHIPPING, GERMANISCHER LLOYD. 
AMERICAN BUREAU of SHIPPING. 

CELLPACK * to znana od wielu lat, jedna z wiodących firm zachodnich w branży 
materiałów izolacyjnych. Firma ta zajmuje się produkcją oraz wdrażaniem nowych 
technologii w zakresie muf żywicznych, termokurczliwych, a także elementów termokurczli-
wych mJn, rur termokurczliwych, kołpaków rozdzielczych do kabli 4 żyłowych na niskie 
napięcie oraz 3 żyłowych na SN, osłon termokurczliwych do napraw opony zewnętrznej 
kabla bez konieczności rozcinania żył, głowic termokurczliwych oraz wielu innych. 

HELUKABEL - to jeden z najbardziej znaczących na ryj 
kabli i przewodów. HELUKABEL konstruuje, produkuje i 
róśpczęt kablowy dla wszystkich branż zastosi 
|inożUwość wyprodukowania kabli o spec ja l^^Rst rukc jach 
JkgLMKABEL specjalizuje się w odpornych 
%|óm1eniowania, czynników chemicznych faff i ! 
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O F E R U J E 
GÓRNICZE KOTWIE URABIALNE KWSz 

z włókna szklanego - wytrzymałość na rozciąganie: ponad 600 MPa 

KOTWIE URABIALNE GIĘTKIE 
z włókna szklanego do głębokiego kotwienia stropów 

KOTWJE STALOWE PCK 
również o podwyższonej wytrzymałości 

ELEMENTY OBUDOWY KOTWIOWEJ: 
- stropnice (cięgna) stalowe profilowane, 

- podkładki urabialne drewniane lub z włókna szklanego, 
- podkładki i tuleje stalowe dla kotwi urabialnych, 

- tuleje z nakrętką. 

ROZPORY D O STABILIZACJI OBUDOWY TYPU "V" 
W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH 

GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 
- o długościach do 1.5 m 

SPRZĘT DO WIERCENIA I KOTWIENIA 

ŁADUNKI KLEJOWE I ŚRODKI 
DO KONSOLIDACJI GÓROTWORU 

- w cenach producentów 

W OFERCIE PONADTO: 

WYKONAWSTWO WZMOCNIEŃ GÓROTWORU 
ORAZ OBIEKTÓW POD ZIEMIĄ I NA POWIERZCHNI 



Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. 
Kopalnia Węgla Kamiennego 

"ZIEMOWIT" 
43-143 Lędziny 

tcl.: (0-32) 116 70 42, 122 22 51 
fax.: (0-32) 116 64 48 
tlx.: 0303416,0315347 
Dyrektor 
te?.: (0-32)51 90 07 

Kopalnia W<^gia Kamiennego "Ziemowit" w Lędzinach została uruchomiona 3 grudnia 
1952 roku. Jej rozwój jesl dobrą ilustracją wszechstronnego postępu, jaki dokonał się w całym 
polskim przemyśle wydobywczym. 

Pierwsze założenia projektowe przewidywały docelowe wydobycie węgła w wysokości 6500 
ton na dobę. co osiągnięto w 1961 r. W miarę rozpoznawania złoża i doskonalenia systemów 
eksploatacji pierwotne założenia korygowano w górę od 9500 do 14000, aby w 1983 r. osiągnąć 
27000 ton na dobę. 

Aktualny obszar górniczy kopalni wynosi 63,577 km'. Na nim do głębokości 1000 metrów 
udokumentowano zasoby przemysłowe wynoszące około 560 min. ton, w tym na czynnych 
poziomach I! i III 310 min. ton. 

Obecnie kopalnia eksploatuje 6 pokładów o grubości od 1.9 do 6 m. 
"Ziemowit" jest zakładem górniczym bezpiecznym. Ze względu na zagrożenie gazowe jest 

zaliczony do niemetanowych, a pod względem zagrożenia pyłowego - do klasy "A". 
Pokłady są skłonne do samozapalenia, lecz ich naturalna wilgotność ogranicza do minimum 

możliwość powstawania pożarów. 
Eksploatacja pokładów prowadzona jest w całości systemem ścianowym z pełnym zawałem 

stropu. Wysokość wybieranych ścian 1 ,9-3 ,1 m. Średnia długość ścian wynosi obecnie 200 m. 
Dąży się do zwiększenia długości ścian do 250 m. Wszystkie ściany wyposażone są w obudowy 
zmechanizowane. Do urabiania i ładowania urobku stosowane są najnowocześniejsze typy 
kombajnów krajowych i zagranicznych. 

Aktualna zdolność wydobywcza kopalni wynosi ok. 32000 ton na dobę. Kopalnia zatrudnia 
8500 pracowników, z czego kadra inżynieryjno - techniczna stanowi 9%. Na dole zatrudnionych 
jest ok. 6,7 tys. pracowników. 

Kopalnia stale się modernizuje wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. 
Planuje się dalsze zwiększenie długości ścian i wprowadzenie do nich wysoko wydajnych 

kompleksów ścianowych umożliwiających wydobycie od 6000 ton na dobę do 8500 ton na 
dobę z jednej ściany. 

Przewiduje się pełną mechanizację robót pomocniczych i transportowych, polegającą m. in. 
na rozszerzaniu zastosowania kolejek podwieszanych o napędach spalinowych. 

W kopalni istnieje zakład przeróbczy o zdolności 27000 ton na dobę. Urządzenia tego 
zakładu oraz stosowane technologie pozwalają uzyskać produkt gotowy wg wymagań 
odbiorców. 

"Ziemowit" ma dobre perspektywy rozwojowe. Udokumentowane zasoby operatywne, przy 
założeniu wydobycia na poziomie 30000 ton na dobę wystarczą na prowadzenie eksploatacji 
przez okres conajmniej 50 lat. 

Dyrektor Kopalni 
mgr inź . Franciszek Wala 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Za rok spotkamy się już po raz siódmy. A siódemka Jo wszak 
liczba magiczna. Do naszych czasów przetrwała starogrecka maksyma 
"panta filebdoma" wszystko lubi siódemkę, znajdująca swą 
egzemplifikację w siedmiu cudach świata, siedmiu wzgórzach Rzymu, 
siedmiu trąbach jerychońskich, siedmiu sferach niebieskich, siedmiu 
sztukach ^wyzwolonych. A i my sami żyjemy według siedmiu odni 
tygodnia. Jaka więc będzie siódma Szkoła? 

Wiodącym tematem Szkoły '98 będzie konfrontacja stanu 
technologii eksploatacji podziemnej złóż w Polsce z aktualnymi 
tendencjami i przyjętymi rozwiązaniami w górnictwie światowym. 
Wykładowcami Szkoły - oprócz uznanych specjalistów polskich - będą 
również eksperci z Niemiec, Czech, Republiki Południowej "Afryki, 
Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Australii i Rosji. Dowiemy się zatem, 
w jakim punkcie rozwoju w zakresie eksploatacji podziemnej złóż 
jesteśmy i dokąd zmierzamy. 

Kraków, styczeń 1997r. 


