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Słowo wstępne 

Wierz w to, czego jeszcze nie ma, aby stać się mogło. 
Elizabeth Haich 

Przed nami jubileuszowe spotkanie- dziesiąte, co zmusza do kilku chwil refleksji. 
Działamy prawie dziesięć lat. Chyba powinienem przytoczyć jakąś myśl o nieuchronnym 
upływie czasu. Mam jednak wrażenie, że z nami jest trochę inaczej i tego nie dostrzegamy 

-tak jak w tym starym przysłowiu angielskim: "czas stoi, my biegniemy". Ale skoro 
piszę o czasie to warto przypomnieć ważne dla nas stwierdzenie, które już kiedyś 
cytowałem: ,jeśli nie chcemy się cofać to musimy biec". Taka jest właśnie ta nasza dzisiej
sza rzeczywistość. Ciągle musimy być aktywni i ... chyba jesteśmy. Niewątpliwie dlatego 
odnoszę wrażenie, że to właśnie wczoraj dokonaliśmy otwarCia pierwszej Szkoły Eksplo
atacji Podziernnej w Wiśle-Jawomiku. Jeszcze mam świeżo w pamięci nasz Jubileusz Pię
ciolecia, kiedy to przytoczyłem znane powiedzenie, że ,jubileusze wtedy są piękne, jeśli 
niczego nie kończą". I tak się stało. Dotarliśmy do kolejnego jubileuszowego spotkania 
i nie pozostaje nic innego, jak potwierdzić aktualność powiedzenia i mieć nadzieję, że ten 
Jubileusz będzie równie piękny, a Szkoła będzie nadal trwać. 

Warto też powtórzyć maksymę Marii Skłodowskiej-Curie, którą się kierujemy (też 
wówczas przypomnianą), iż "Człowiek nigdy nie ogląda się na to co zrobione, ale na to 
patrzy, co ma przed sobą do zrobienia". Ktoś jednak powie- pamiętaj czas płynie! 
Z żalem wspominam, że już nie ma wśród nas wspaniałych ludzi, sympatyków i przyja
ciół Szkoły, Profesorów: Tadeusza Ryncarza, Jacka Zabierowskiego, Andrzeja Frycza, 
Jerzego Litwiniszyna, nie ma też uczestników naszych spotkań: Jerzego Pokultinisa, 
Grzegorza Wiśniewskiego, Czesława Żurawika, Marka Siwczyka, nie ma również tych, 
którzy darząc nas sympatią zamierzali być wśród nas: Jerzego Zacharzewskiego, Zyg
munta Kwietnia i wielu innych. No cóż, chyba jest tak, jak pisał Henryk Sienkiewicz 
"Pamięć o umarłych odradza żywych". 

Co oferuje nam zbliżająca się Jubileuszowa Szkoła? 
l. Obrady sesji plenamej "Górnictwo węgla kamiennego na progu trzeciego 

tysiąclecia", z ciekawą grupą referatów wykraczających poza jego standardowe 
problemy z udziałem wielkiego sympatyka Szkoły Podsekretarza Stanu w Minister
stwie Gospodarki prof. dr. hab. inż . Andrzeja Karbownika. 

2. International Mining Forum, gdzie rozmawiamy o zagadnieniach wykraczających 
często poza problemy polskiego górnictwa. Tak będzie i tym razem. 

3. Ciekawe referaty i dyskusje w ramach sesji tradycyjnie towarzyszących nam od 
kilku lat: 
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nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż, 
drogi obniżenia kosztów wydobycia, 
zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach (sesję zakończy raport 

o stanie bezpieczeństwa w górnictwie przygotowany przez specjalistów Wyższego 
Urzędu Górniczego). 

4. Mam nadzieję, że atrakcyjną sesję "Człowiek i środowisko wobec procesu restruk
turyzacji górnictwa węgla kamiennego" będącą w istocie sprawozdaniem z projektu ba
dawczego zamawianego przez Komitet Badań Naukowych. Sądzę, że Uczestnicy 
Szkoły pozytywnie ocenią wysiłek licznego grona pracowników GIG, AGH, PAN 
iPARGWKSA. 

5. Wspaniałą wystawę o sukcesie i zdobyciu światowego prymatu na zawodach 
w USA przez polskich ratowników- górników kopalń rud miedzi z Samodzielnej Jed
nostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego. 

To naprawdę tylko niektóre i moim zdaniem najważniejsze z licznych wydarzeń, 
w jakich będzie można wziąć udział w trakcie Dziesiątej Jubileuszowej Szkoły Eksplo
atacji Podziemnej. Prawie wszystkie "zarejestrowaliśmy" techniką Gutenberga i zabie
rzesz je Drogi Uczestniku ze sobą, by pewnie jeszcze niejednokrotnie wrócić do nich 

i-mamy nadzieję-wykorzystywać w swoich codziennych działaniach. Sądzimy, że 
nie tylko w ten sposób przyczyniamy się do sukcesu najważniejszego przedsięwzięcia 
w górnictwie, jakimjestjego restrukturyzacja. Przykład restrukturyzacji górnictwa mie
dzi, górnictwa cynku i ołowiu - procesów realizowanych w bardziej komfortowych 

warunkach- pokazuje, że sukces jest możliwy. 
Wrócę na chwilę do maksymy poprzedzającej ten tekst, którą nieprzypadkowo za

mieściłem, bo coraz częściej spotykam ludzi blisko związanych z realizacją reformy 
górnictwa węgla kamiennego wątpiących w jej sens, a przecież mozolnie postępujemy 
do przodu. Jak powiedział już przeze mnie wspominany Podsekretarz Stanu w Minister
stwie Gospodarki prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik w jednym z ostatnich wywia
dów: "W roku 2000 ceny węgla przewyższały koszty produkcji. Stało się tak w dużej 
mierze dzięki restrukturyzacji zatrudnienia oraz likwidacji zbędnych mocy produkcyj
nych". 

Do ostatecznego ~ukcesu droga daleka, gdyż przed nami jeszcze likwidacja zadłuże
nia, ale wątpić nie należy w myśl zasady: "wierz w to, czego jeszcze nie ma, aby stać się 
mogło". 

Wierzę, że Dziesiąta Jubileuszowa Szkoła będzie znaczącym i interesującym wyda
rzeniem, miejscem wymiany różnych poglądów, wielu ciekawych dyskusji, nawiązania 
nowych i utrwalenia starych przyjaźni. 

XX 
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Prof. dr hab. inż. Jerzy Litwiniszyn 
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Wspomnienie 

W dniu 12 czerwca 2000 roku odszedł od nas Prof. Jerzy Litwiniszyn, wybitny uczo
ny i pedagog, nauczyciel wielu pokoleń inżynierów górników. Profesor zmarł w pełni sił 
twórczych, w trakcie dużej aktywności i rozwijających się prac badawczych. 

Urodził się 2 sierpnia 1914 roku w Płokach koło Libiąża, w rodzinie inżyniera górni
czego. Jego ojciec inż. Józef Litwiniszyn, absolwent Akademii Górniczej w Leoben, 
pracował w kopalni "Janina". 

Jerzy Litwiniszyn ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górni
czej w Krakowie w 1938 r. Na wybór kierunku studiów miała wpływ tradycja rodzinna. 
Zapewne ważnym czynnikiem były zainteresowania naukami ścisłymi ugruntowane 
w matematyczno-przyrodniczym gimnazjum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. 
Pokolenie Profesora zarówno w latach gimnazjalnych jak też w okresie studiów otrzy
mało solidne podstawy wykształcenia i wzorce do naśladowania na całe życie. Nie było 
to wynikiem samego tylko dobrze zorganizowanego procesu nauczania, lecz także at
mosfery panującej w gimnazjum i w Uczelni. Wśród wybitnych profesorów, z którymi 
zetknął się Jerzy Litwiniszyn w okresie studiów, należy wymienić przede wszystkim 
Antoniego Hoborskiego i Witolda Budryka. 

W okresie drugiej wojny światowej Profesor brał udział w kampanii wrześniowej, 
przebywał w obozie jenieckim Oflag w Woldenbergu. Brał także czynny udział w ruchu 
oporu zorganizowanym na terenie obozu, za co został odznaczony Krzyżem Wojennym 
Orderu Virtuti Militari. 

Pracę naukową i dydaktyczną na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej podjął 
bezpośrednio po powrocie z niemieckiej niewoli w lutym 1945 roku, w prowadzonej 
przez prof. Witolda Budryka Katedrze Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej. W 1947 
roku złożył egzaminy doktorskie i obronił rozprawę "Wpływ temperatury skał na tempe
raturę powietrza kopalnianego". W 1950 roku habilitował się na podstawie pracy 
"0 uogólnieniach niektórych równań hydromechaniki". W następnym roku mianowany 
został profesorem kontraktowym i powierzono Mu Katedrę Hydromechaniki, a w 1953 
r. objął Zakład Hydromechaniki w Katedrze Aerologii i Hydromechaniki Górniczej, 
prowadzonej przez prof. W. Budryka. W latach 1959-1969 Profesor kierował Katedrą 
Aerologii i Hydromechaniki Górniczej. W 1954 r. nadano Jerzemu Litwiniszynowi tytuł 
profesora nadzwyczajnego, a w 1958 r. profesora zwyczajnego. 
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Członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk został wybrany w 1956, 
a członkiem rzeczywistym w 1966 roku. Po wznowieniu działalności Polskiej Akademii 
Umiejętności w 1989 roku został jej członkiem czynnym. 

Z czasem terenem szczególnie intensywnej działalności Profesora Litwiniszyna stała 
się Polska Akademia Nauk. Od 1953 r pracował w Zakładzie Mechaniki Ośrodków 
Ciągłych PAN, następnie pełnił funkcję kierownika Pracowni Reologii w Instytucie 
Podstawowych Problemów Techniki PAN. 

W okresie od 1959 do 1987 r. był dyrektorem Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. 
Pod Jego kierownictwem i z Jego inspiracji w instytucie tym zrealizowano wiele wa
żnych przedsięwzięć badawczych. Po przejściu na emeryturę, mimo zmiany swojego 
statusu w zakresie stosunku pracy, Profesor czynnie uczestniczył w działalności instytu
tu, a do 1999 roku przewodniczył jego radzie naukowej. Był również do ostatniej chwili 
przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN. 

W latach od 1966 do 1989 Profesor pełnił wiele funkcji w Polskiej Akademii Nauk, 
piastując między innymi godności Sekretarza Naukowego Oddziału Krakowskiego, Wi
ceprezesa i Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PAN. W latach 1975-1980 był 
Przewodniczącym Komitetu Górnictwa P AN. Prowadził działalność naukową i organ i
zacyjną oraz sprawował wiele odpowiedzialnych funkcji w międzynarodowych i krajo
wych radach i towarzystwach naukowych, komitetach redakcyjnych pism z zakresu 
górnictwa i mechaniki. Został członkiem Meksykańskiej Akademii Technicznej oraz 
Austriackiej Akademii Nauk. 

Dorobek naukowy Profesora Jerzego Litwiniszyna obejmuje około 250 publikacji. 
W najkrótszej charakterystyce tego dorobku należałoby stwierdzić, że pasją Profesora 
były zastosowania metod matematycznych do formułowania i rozwiązywania zagadnień 
fizycznych, przede wszystkim dotyczących górnictwa. Posiadał gruntowną znajomość 
wielu dziedzin matematyki. W latach gimnazjalnych i studenckich Jego nauczycielami 
z tej dziedziny byli wybitni pedagodzy, wśród nich profesorowie Akademii Górniczej 
Antoni Hoborski i Tadeusz Ważewski. W trudnych warunkach obozowych Jerzy Litwi
niszyn brał czynny udział w pracy samokształceniowej, głównie w zakresie matematyki 
i mechaniki. Wśród jeńców obozu byli matematycy E. Karaśkiewicz, W. Janowski, 
A. Uziembło, fizycy J. Roliński, L.Natanson. Podczas swej długoletniej działalności 
ugruntowywał i poszerzał swoją wiedzę z tych dziedzin. W okresie powojennym 
współpracował z profesorem T. Ważewskim i jego zespołem, z profesorami Sta
nisławem Gołąbem i Mirosławem Krzyżańskim. Uczestniczył w cotygodniowych 
wykładach monograficznych wybitnych specjalistów i pedagogów z Uniwersytetu Ja
giellońskiego, a wśród nich Czesława Olecha, Andrzeja Lasoty i Stanisława Burysa. 

Wiele prac Profesora miało charakter pionierski i otwierało nowe możliwości badaw
cze. Prace te spotkały się z zainteresowaniem i dużym uznaniem w krajowych i zagra
nicznych ośrodkach badawczych. Ich Autor już w młodym wieku posiadał ugruntowany 
autorytet i darzony był powszechnym szacunkiem. 
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Niektóre koncepcje i pomysły, takie jak wprowadzenie probabilistyki do mechani
ki górotworu i do aerologii górniczej spowodowały prawdziwy przewrót w tych dzie
dzinach. 

Profesor był laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych: m. in. nagrody na
ukowej im. Maksymiliana Tytusa Hubera oraz dwukrotnie nagród państwowych: 
w 1953 roku uzyskał nagrodę państwową II stopnia zespołową wspólnie z profesorami 
Witoldem Budrykiem, Stanisławem Knothe oraz Antonim Sałustowiczem "za opraco
wanie naukowe w dziedzinie eksploatacji górniczej pod zabudowanymi terenami", 
w 1968 roku został wyróżniony nagrodą indywidualną I stopnia "za prace z zakresu teo
rii przepływu zawiesin przez ośrodek porowaty". 

Działalność dydaktyczną Profesor prowadził od 1945 r., wykładając przedmioty 
związane z mechaniką płynów, mechaniką ośrodków ciągłych i aerologiągórniczą w A
kademii Górniczo-Hutniczej i na wielu innych uczelniach, także za granicą. Posiadał 
tytuł honorowego profesora chińskiego Uniwersytetu Górnictwa i Technologii 
wXuzhou. 

Profesor Jerzy Litwiniszyn wypromował wielu doktorów nauk technicznych, któ
rych większość uzyskała tytuły profesorskie. Duży wpływ na poziom i rozwój środowi
ska pracowników zgromadzonych wokół Profesora miało stworzone przez Niego 
seminarium, które stanowiło forum dyskusji nad wynikami badań pracowników Katedry 
Aerologii i Hydromechaniki Górniczej, Instytutu Mechaniki Górotworu oraz osób z in
nych ośrodków naukowych. 

Profesor posiadł rzadki dar kojarzenia ważnych ról społecznych w jakich może i po
winien występować uczony najwyższej miary: ról badacza, nauczyciela, eksperta, do
radcy i organizatora. 

Przed 20 laty, za zasługi położone w dziedzinie rozwoju mechaniki skał i aerologii 
górniczej, AGH nadała Profesorowi godność doktora honoris causa. 

Mimo wielu zaszczytów i wyróżnień, które Profesora zasłużenie w życiu spotkały, 
pozostawał niezmiennie człowiekiem niezwykle skromnym, wyrozumiałym i przyja
cielskim, bez najdrobniejszej wyniosłości w stosunkach z otoczeniem. Był człowiekiem 
prawym i wielkiego serca. 

Prof. J. Litwiniszyn był aktywnym uczestnikiem Szkoły Eksploatacji Podziemnej . 
Jego zasług dla nauki, a szczególnie dla nauk górniczych nie sposób przecenić, podobnie 
jak udzielanego wsparcia duchowego i merytorycznego dla naszych działań. Był dla nas 
wspaniałym Nauczycielem, wyznawcą, jak sądzimy, pięknej maksymy mało znanego 
francuskiego pisarza i myśliciela Huguesa Felicite Roberta de Lamennais: "nauka służy 
jedynie temu, by dać nam wyobrażenie o rozmiarach naszej niewiedzy". 

Komitet Organizacyjny 

Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
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Przegląd osiągnięć naukowych Profesora Jerzego Litwiniszyna1 

l. Wpływ temperatury skał na temperaturę powietrza kopalnianego 

Praca doktorska Jerzego Litwiniszyna obroniona na Wydziale Górniczym Akademii 
Górniczej w dniu 7 czerwca 1947 roku u prof. W. Budcyka poświęcona była wymianie 
ciepła między skałami a powietrzem przepływającym w wyrobiskach kopalnianych. 
Rozważane zagadnienie dotyczyło wyrobiska korytarzowego, o kołowym przekroju po
przecznym. Profesor rozpatrywał nieustalony przepływ ciepła, gdy pole temperatury 
skał jest symetryczne względem osi wyrobiska. Bilans ciepła w skałach został opisany 
równaniem różniczkowym przewodnictwa cieplnego, przyjętym dla procesu jednowy
miarowego: 

(l) 

gdzie: 3- temperatura skał, r- promień wodzący współrzędnych cylindrycznych, ro- promień 

wyrobiska, t- czas, A., c oraz p. -to odpowiednio współczynnik przewodnictwa cieplne
go, ciepło właściwe oraz gęstość skał. 

Warunkiem początkowym dla równania (l) jest pole temperatury pierwotnej skał: 
.S(r,O) = -30 • Na powierzchni ociosów, czyli dla r = r0 obowiązuje warunek brzegowy 
trzeciego rodzaju: strumień ciepła wymieniany miedzy skałami a powietrzem jest pro
porcjonalny do różnicy temperatur powierzchni skał i przepływającego powietrza. Bi
lans energii w powietrzu wyraża równanie: 

dT = a[.S(r0 , t)- T]_ JL dz (2) 

d s VpcP 

gdzie: T- temperatura powietrza, s - współrzędna biegnąca wzdłuż osi wyrobiska, z - oś piono
wa zwrócona do góry, a.- współczynnik przejmowania przez powietrze ciepła od ścian 
wyrobiska, V- wydatek powietrza, p- gęstość powietrza, g- przyśpieszenie ziemskie, 
Cp- ciepło właściwe powietrza przy stałym ciśnieniu. 

Pierwszy składnik prawej strony równania (2) podaje zmiany temperatury powietrza 
wywołane dopływem ciepła od skał, drugi autokompresją. W rozprawie rozpatrywana 
jest wymiana ciepła przy stałej temperaturze powietrza na wlocie do wyrobiska. Poszu
kiwane rozwiązanie równania energii (2) ma zatem spełniać następujący warunek 
początkowy: na wlocie do wyrobiska, to jest dla s= O, temperatura powietrzajest stała: 
T= To= const. Rozwiązanie równania przewodnictwa cieplnego (l) zawiera funkcję 
Gaussa: 

1 Niniejszy przegląd przygotował JózefWacławile 
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2 "J 2 'I'(x) = ,- e-{ d~ 
vn 0 

(3) 

gdzie: ~-zmienna całkowania, x = r- ro. 

Temperaturę skał przedstawia funkcja: 

8-(x,t)- T= J ~)+e ix+:: at {t- J ~+a. .rat)} 
B- o -T .. l2..Jat .. l2..Jat A. 

(4) 

gdzie: a- współczynnik wyrównywania temperatury skał. 

Strumień ciepła wymieniony między skałami a powietrzem na jednostkowym odcin
ku wyrobiska jest równy: 

q =2rtr0 a.(B- o- T)exp( ::at){ l- 'I'(~ .Jat)} =A.( S 0 - T)~(t) (5) 

Temperaturę powietrza w wyrobisku kopalnianym wyraża wzór: 

T= exj- A._;:t(t)sJ[To + •r( ~;:t( t) -~ dzJexj A._;:t(t)C; ~~] 
\,_ VpcP Jl VpcP cP ds \,_ VpcP J 

(6) 

gdzie: P- obwód wyrobiska,~- zmienna całkowania:~ e [O,s] 

W pracy doktorskiej Prof. J. Litwiniszyna rozpatrywane są wszystkie podstawowe 
równania bilansu, wynikające z praw zachowania masy, pędu i energii oraz termodyna
miczne równanie stanu. Równanie energii (2) uzupełnione zostało przez równanie ruchu 
i ciągłości oraz równanie Clapeyrona: 

_l dv
2 

+dz+_l dp+_!_dh=O, pvF =M=const., .E=RT (?) 

2g ds ds gp ds gp ds p 

gdzie: h -spadek ciśnienia wywołany oporami przepływu, M -wydatek masowy powietrza, 
F -pole przekroju wyrobiska, R- stała gazowa powietrza. 

Rozwiązanie równań (7) umożliwiło określenie przebiegu ciśnienia w wyrobisku ko
rytarzowym, przy stałej temperaturze powietrza, jako funkcji zmiennej s: 

l 

{ 
2 ( dz s ) a.PR ds 2 

• 
2 

[ ( dz s ) ]}2 p= p exp -2-- +--- RT Mg exp 2-- -l 
1 ds RT F 3 dz ds RT 

(8) 

gdzie: P- obwód, F -pole przekroju wyrobiska, a- współczynnik oporu liniowego wyrobiska, 
zależny od chropowatości względnej oraz od liczby Reynoldsa. 
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2. Mechanika stosowana 

W latach 40. i 50. Prof. Litwiniszyn opublikował kilkanaście prac teoretycznych 
z mechaniki płynów. Otwieraj e publikacja o stacjonarnym przepływie filtracyjnym w o
środku anizotropowym. W pracy tej została uogólniona koncepcja skalarnej przepusz
czalności ośrodka izotropowego H. Darcy'ego przez wprowadzenie do wzoru na 
prędkość filtracji w ośrodku porowatym anizotropowym przepuszczalności tensorowej: 

vi =Aii 8p 
&i 

(9) 

gdzie: i, j, k- wskaźniki, równe l, 2, 3; xi-współrzędna kartezjańskiego układu współrzędnych, 
p - ciśnienie, v' - składowa kontrawariaomego wektora prędkości filtracji, A'l - składo

wa kontrawariaomego tensora przepuszczalności. 

Tensor Aii wyraża ilościowo anizotropię ośrodka, w którym zachodzi filtracja. 
W zależności (9) została zastosowana konwencja Einsteinowska o skróconym zapi

sie sumowania. 
W innej pracy rozpatrywany jest laminarny ruch nieściśliwej, nieważkiej cieczy 

o Newtonowskiej lepkości wewnątrz walca o skończonej długości. Ruch płynu wymu
szony jest obrotem ze stałą prędkością kątową górnej powierzchni cieczy, przez 
przyłożoną tam powierzchnię generatora. 

Monografia o uogólnieniu równań hydrodynamiki poświęcona jest przedstawieniu 
podstawowych równań mechaniki płynów w przestrzeni Riemana. Przy rozważaniu po
chodnej absolutnej tensora wykorzystywany jest symbol Christoffela drugiego rodzaju. 
Uogólnienia dotyczą między innymi naprężeń w płynie lepkim. Kontrawariaoma skła
dowa tensora naprężeń ma postać: 

pik =-(p+~f..1Vtvt )aik +f..1(Vkvi +Viv') (lO) 

gdzie: pik- oznaczenia składowej tensora naprężeń, aik- kontrawariaoma składowa tensora me
trycznego, f..1. - dynamiczny współczynnik lepkości. 

W pracy rozpatrywane są: równanie Naviera-Stokesa, gradient stałej D. Bernoullie
go, równanie Helmholtza, twierdzenie Thomsona, równanie V. Bjerknessa, zmiany wi
rowości i napięcia powierzchniowego, funkcja dyssypacyjna i jej wartości ekstremalne. 

W kilku pracach poświęconych przepływom turbulentnym Profesor zajmował się 
między innymi regułami Reynoldsa dotyczącymi związków między prędkością uśred
nioną i prędkością fluktuacyjną. 

Wspólnie z prof Wacławem Olszakiem badał pewne efekty nieliniowe ciekłych 
ośrodków reologicznych, o różnych złożortych strukturach ciał Hooke'a (sprężyna), 
Newtona (tłumik) i Saint-Venanta (suwak). Analiza wypływu cieczy ze zbiornika przez 
otwory znajdujące się na różnej wysokości ujawnia różnorodność zmian odkształcenia 
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cieczy w czasie. Autorzy ukazują szczególnie interesujące efekty towarzyszące 

przepływowi cieczy między dwoma ~biornikami. 
Prof. J. Litwiniszyn opublikował kilka prac dotyczących zagadnień przynależnych 

do mechaniki stosowanej. Jedna z nich poświęcona jest drganiom struny przy prze
mieszczaniu się w czasie jej brzegu według zadanego prawa. Inna dotyczy teorii tarcia 
kinetycznego dwóch ciał o wspólnej płaszczyźnie stycznej. W artość współczynnika tar
cia kinetycznego została wyznaczona z warunku na ekstremum funkcjonału wyra
żającego pracę sił tarcia. 

W zagadnieniach górniczych rozważa się przepływy gazów w przewodach nie
szczelnych. W celu opisu ruchu płynów w takich przypadkach Prof. J. Litwiniszyn, 
posługując się współrzędnymi Lagrange'a, wyprowadził układ równań mechaniki dla 
nieustalonych przepływów z wymianą masy, pędu i energii. Dla przepływu jednowy
miarowego układ ten we współrzędnych bieżących ma postać : 

av ap ap -
p-+v-+-=w (II) 

ax ax at 
v8v +R T 8p +RaT +8v =w (u-v)+.E 

ax pax ax at p p 

8v T 8p aT aT w v 2 q 
RT-+vR--+c v-+c -=--(uv--+c T)+-ax p8x Vax Vat p 2 V p 

gdzie: w- dopływ masy, u- składowa prędkości dopływu masy, Cv- ciepło właściwe przy 
stałej objętości, R- stała gazowa, q- strumień energii dopływającej z otoczenia. 

Na podstawie analizy wyznacznika charakterystycznego Profesor wykazał hiperbo
liczność układu równań różniczkowych (11 ). 

3. Teoria deformacji górotworu. Ośrodek stochastyczny 

Jednym z głównych kierunków badawczych rozwijanych przez Prof. J. Litwiniszyna 
była teoria deformacji górotworu, opisująca powstawanie niecek osiadania na po
wierzchni ziemi nad wyrobiskami kopalnianymi. Po II wojnie światowej zagadnienie 
wpływu eksploatacji na ruchy skał stało się przedmiotem badań teoretycznych i ekspery
mentalnych. W Polsce prace w tym zakresie zostały podjęte w 1950 r. przez prof. Witol
da Budryka i jego współpracowników. Z prowadzonych obserwacji i porównań wynikał 
wniosek, że zastosowane do zagadnień ruchów górotworu modele ośrodków ciągłych, 
a w szczególności teorie sprężystości i plastyczności nie dają wyników zgodnych z rze
czywistością w całym obszarze występowania przemieszczeń skał. Model ośrodka 
ciągłego nie nadaje się do opisu ruchu popękanych mas skalnych, gruzowisk czy też pia
sku. Powstała potrzeba budowy nowego fizycznego i matematycznego modelu ruchu 
skał, uwzględniającego występujące w górotworze nieciągłości, wpływ czynników 
przypadkowych oraz wyniki prowadzonych pomiarów i badań eksperymentalnych. 
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W celu ogólnego ujęcia zagadnienia Profesor wykorzystał zasadę zachowania masy dla 
przemieszczającego się obszaru materialnego. Zasada ta dostarcza pewnych zależności 
między pochodnymi przemieszczeń względem współrzędnych. W rozważaniach osie x 
i y układu współrzędnych zostały przyjęte jako poziome, z -jako pionowa. Punkt fi
zyczny górotworu, który miał współrzędne x, y, z na skutek przemieszczenia przyjął 
położenie: 

x + u(x,y,z,t), y + v(x,y,z,t), z+ w(x,y,z,t) (12) 

Wielkości u, v, w są składowymi wektora przemieszczenia, odpowiednio w kierunku 
osi x, y, z. Na skutek przemieszczenia bryła skalna zmieni konfigurację względem 
układu współrzędnych, a jej masa nie ulegnie zmianie. Zachodzi zatem związek: 

AV au av aw 
---y= Ox + Oy +az-=f(x,y,z,t) (13) 

gdzie: f= !l. VN- dylatacja objętościowa. W ośrodku nieściśliwym zachodzi: f= !l. VN =O. 

Drugą zależnością, z której Profesor korzystał, była uogólniona hipoteza o liniowym 
związku między przemieszczeniami a ich pochodnymi względem współrzędnych, sfor
mułowana przez Awierszyna dla punktów profilu płaskiej niecki osiadania: 

u+B(x,y,z,t) aw =0, v+D(x,y,z,t)aw =O (14) 
Ox Oy 

Po podstawieniu zależności (14) do (13) otrzymuje się równanie różniczkowe o po
chodnych cząstkowych typu parabolicznego: 

.§.__(s aw ) +.§.__(o aw J -aw +f = o 
Ox Ox Oy Oy az 

(15) 

Równanie paraboliczne opisuje także przewodnictwo cieplne w ciałach stałych, 
w szczególności w pręcie. Z matematycznej analogii przemieszczeń górotworu i prze
wodnictwa cieplnego wynika, że taką rolę jak czas w przenoszeniu ciepła w zagadnie
niach przemieszczeń górotworu odgrywa zmienna z, czyli głębokość. Rozkładowi 
temperatury w pręcie w pewnej chwili t ~ O odpowiada rozkład składowych przemiesz

czeń pionowych w istniejący na pewnym poziomie z ~ O. Analogia ta pozwala wyzna
czyć całkę równania przemieszczeń górotworu w przypadku, gdy ośrodek skalny jest 
nieściśliwy, a funkcje B i D są sobie równe i zależą jedynie od współrzędnej z: 
B(z) = D(z). Równanie różniczkowe cząstkowe (15) uzyskało postać: 

gdzie: A=_!_, G=!_, 
B B 

XXX 

B
2
w +B

2
w =A(z)iJw -G (16) 

Ox2 Oy 2 az 
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Człon źródłowy G może być związany z tak zwanymi wtórnymi wpływami wybiera
nia złoża na ruchy górotworu. Proces taki może wystąpić w razie uaktywnienia przez 
bieżące roboty górnicze starej eksploatacji zawałowej, której bezpośrednie wpływy 
dawno uległy uspokojeniu. 

W kolejnych pracach Prof. J.Litwiniszyn analizował przemieszczenia ośrodka skal
nego z punktu widzenia teorii prawdopodobieństwa. Punktem wyjścia tej teorii ruchów 
górotworu było założenie, że skały nad obszarem wybranym są popękane i stanowiągru
zowisko skalne, a w procesie osiadania elementy tego ośrodka poruszają się w sposób 
przypadkowy. Pewnym asumptem były także wyniki badań Stanisława Knothego, który 
na podstawie obserwacji stwierdził, że w wielu przypadkach tzw. funkcję wpływów mo
żna aproksymować funkcją Gaussa. W rozważaniach Profesora proces losowy został 
przedstawiony za pomocą deski Gal tona. Rozkłady kulek na poziomie l, leżącym poniż
ej otworu, przez który kulki kierują się na deskę, i na poziomie II, znajdującym się poniż
ej poz. l, opisują odpowiednio zależności: 

1 j x
2

) 1 J x
2 

) 

YI = 2-frm" ex\.- 4a ' Y 2 = 2~1t(a +cr) ex\.- 4(a +cr) 

Zmienna x przyjmuje wartość zerową pod punktem odpowiadającym środkowi 

otworu wylotowego zbiornika z kulkami. Parametry a w pierwszym wzorze oraz a + cr 
w drugim oznaczają wariancję. 

Zasadnicze znaczenie dla teorii ma równanie przemieszczeń pionowych nad elemen
tarnym obszarem wybranym (wyeksploatowanym). Górotwór leżący powyżej poziomu 
eksploatacji modelowany był piaskiem. Zagadnienie sprowadzało się do wyznaczenia 
prawa rozkładu wybranej objętości na poziomie z: 

<p =<p[a,x,H(z)] (17) 

gdzie: a - współrzędna środka elementarnego wybranego obszaru, H( z)- funkcja charakteryzująca 
zmienne, w zależności od współrzędnej z, własności ośrodka. 

W rozważaniach przyjęto, że na poziomie z= O został wybrany elementamy obszar 
o szerokości 2a. Na wysokości z, oznaczonej jako poziom I, uksztahował się pewien 
profil przemieszczenia linii I (rys. l.). Elementarnemu obniżeniu utworzonemu na tym 

poziomie, w miejscu określonym współrzędnymi z, ~. można przypisać funkcję: 

<p[a,~,H(z)]d~, oznaczoną na rys.l przez apyo. Obniżenie linii II spowodowane przez 

rozpatrywany elementamy obszar wybrany wynosi <p[a,~,H(z)]d~<p(a,~,Mf), gdzie: 

MI= H( z+~)-H( z). Obniżenie linii II wywołane wszystkimi elementarnymi obszara
mi wybranymi na poziomie I jest równe: 

+oo 

J<p [a,~,H(z)}p(a,~, Llli)d~ (18) 
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z 

X 

D C 

Rys. l. Krzywe niecek na poziomach I i II, wywołane wy
braniem obszaru ABCD 

Jądro <p operatora całkowego ma spełniać takie równanie całkowe jak uzyskane przez 
M. Smoluchowskiego przy rozpatrywaniu ruchów Browna: 

+oo 

<p(a,x,H + M-1) = f <p [a,~,H(z)]<p(a,~,M-1)d~ (19) 

Nieznaną funkcję <p określającą rozkład przemieszczeń pionowych w ośrodku syp
kim należy wyznaczyć z nieliniowego równania całkowego (19). Równanie to spełnia 
funkcja: 

<p(a,x,H) = - 1-exj- (a- x)
2

) 

2-JnH 1 4H 

(20) 

która odpowiada przypadkowi elementarnej wybranej objętości określonej figurą 

ABCD (rys.l ). Jeśli objętość wybraną charakteryzuje pewna funkcja <l>(x) w przedziale 

- oo <O<+ oo to krzywa rozkładu tej objętości ma postać: 

<p(x,H) = ~ +J <l>(u)exj- (u- x)
2 ~u 

2"1tH _00 1 4H f 
gdzie: u - zmienna całkowania. 
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Równanie (19) ma związek z równaniami różniczkowymi o pochodnych cząstko
wych. Równanie M. Smoluchowskiego w postaci (19) lub uogólnionej było wielokrot
nie podejmowane przez Profesora w Jego indywidualnych pracach, a także w badaniach 
prowadzonych wspólnie z Andrzejem Smolarskim. Przy pewnych założeniach Profesor 
otrzymał równanie Smoluchowskiego-Einsteina-Kołmogorowa: 

acp acp 1 a 2cp (22) 
-=a (x)-+-a (x)-
8H 

1 ax 2 
2 ax 2 

W szczególnym przypadku, gdy funkcja cp jest symetryczna względem środka ele
mentarnego obszaru wybranego, współczynnik a1 =O. Jeśli przyjąć, że drugi współczyn
nik a2(x)/2 =A= const. > O, otrzymuje się równanie paraboliczne: 

acp =A 8
2

cp (23) 

aH ax 2 

W celu opisu niecek tarasowatych, charakteryzujących się występowaniem nie
ciągłości, Prof. Litwiniszyn rozważał proces stochastyczny z pamięcią S. Goldsteina. 
Uzyskał nieliniowe równanie hiperboliczne na obniżenie górotworu: 

82

w =F(aw)8 2

w 
8z2 ax 8x 2 

(24) 

Przy określonych warunkach granicznych równanie to posiada rozwiązania słabe, 
z nieciągłościami. 

Prace nad teorią ośrodka stochastycznego, prowadzone zarówno przez Profesora jak 
i niektórych Jego uczniów, objęły wiele zagadnień, takich jak: określenie przemieszczeń 
poziomych, powstawanie nieciągłości, wpływ obciążenia terenu i nachylenia warstw 
skalnych na tworzenie się niecek osiadania i inne. 

Prof. J. Litwiniszyn podjął próbę możliwie ścisłego zdefiniowania pojęcia niecki 
osiadania. W uproszczonym, bo dwuwymiarowym przypadku idea Profesora polegała 
na określeniu pewnego operatora F, wyznaczającego nieckę osiadania w(x2, z2) = w(II) 
na poziomie z2 > z1 na podstawie niecki w(x~. z1) = w(l) poprzez przejście z poziomu I na 
poziom II. W związku z tym, że omawiane poziomy są dowolne, operator F ma opisy
wać proces tworzenia niecek w całym obszarze górotworu, co można symbolicznie 
zapisać: 

w(II) = F[w(I), I, II] , F[w(II), II, III]= w(III) (25) 

Pierwszym postulatem jest jednoznaczność operatora F, co oznacza, że niecka w(III) 
może powstać przez przekształcenie dowolnych niecek na przykład niecki w(l) lub 
w(II): 

F[w(l), l, III]= w(III), F[w(II), II, III]= w(III) (26) 
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Drugim postulatem jest nieujemność operatora F, co oznacza że przemieszczenie 
skał na poziomie I może wywołać na poziomie wyższym II tylko obniżenie. Postulat 
trzeci dotyczy liniowości i wyraża się superpozycją: 

F[w.(I) + w2(II), I, II]= F[wi(I), I, II]+ F[w2(I), l, II) (27) 

W celu weryfikacji uzyskanych wyników Prof. J.Litwiniszyn porównał współrzędne 
wysokościowe niecki osiadania wyznaczone ze swojej teorii z wynikami pomiarów geo
dezyjnych przemieszczeń pionowych, przeprowadzonych nad obszarem wyeksploato
wanym. Pomiary te odnosiły się do terenów, pod którymi pokłady zalegały poziomo, 
a ponadto w pewnym przybliżeniu spełnione były warunki zagadnienia płaskiego. 

Rozpatrywany był pokład o stałej grubości, poziomy, wyeksploatowany na długości 

od- oo do O. Na prawo od O zalega obszar wybrany, a obniżenie nad powierzchnią 
spągowąjest stałe i wynosi W 0 • Odpowiada to warunkom początkowym : 

{
0, dla x< O 

w (x, O) = 
w 0 =const. dla x~ O 

(28) 

Teoretyczne rozwiązanie określające przemieszczenia pionowe ma postać: 

.:!!___ = _1_ je_ A.
2 dA. (29) 

W O .,J;. X 

- 2,ff, 

gdzie: A. -zmienna całkowania, ś - stała, równa iloczynowi AH, przy czym A jest współczynni
kiem w równaniu (23), H określa własności ośrodka w sposób opisany przez funkcję, zdefi
niowaną za pomocą wzoru (17). 

·1,5 ·1,0 ·0,5 
0,1 

0,2 

0,4 
.Yf.... 
w o 

0,6 

0,8 

1,0 

/ 
-r V 

__ )\_ 

r 

0,0 

/ 
.t' 

/ 

0,5 1,0 1,5 

L 
~. 

l 

Rys. 2. Porównanie teoretycznej niecki osiadania z wynikami pomiarów 
geodezyjnych 

Wyniki porównania niecek osiadania uzyskane droga obliczeń, przeprowadzonych 
w oparciu o teorię ośrodka stochastycznego, z pomiarami geodezyjnymi przedstawia 
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wykres podany przez Stanisława Knotbega (rys. 2). Wielkość r jest jednym z parame
trów charakteryzujących rozproszenie wpływów eksploatacji, zwanym zasięgiem 

wpływów głównych. 

4. Przepływy zawiesin przez ośrodek porowaty 

Przepływy zawiesin przez ośrodki porowate stanowiły dziedzinę samodzielnych ba
dań Profesora, jak również prowadzonych wspólnie z Jakubem Bodzionym. Gdy cząstki 
zawiesiny zatrzymywane są w porach ośrodka, zachodzi kolmatacja, jeśli zaś osadzone 
cząstki porywa płyn, ma miejsce suffozja. Matematyczny opis tych procesów obejmuje 
równania bilansu cząstek zawiesiny unoszonych przez płyn i zatrzymywanych w ośrod
ku porowatym. Ważną rolę odgrywa równanie kinetyki procesu kolmatacji i suffozji. 
Opis ten Profesor budował traktując wychwytywanie cząstek z zawiesiny lub wyrywa
nie ich ze szkieletu w sposób fenomenologiczny lub jako zdarzenia losowe. Badane były 
zawiesiny ziaren o tej samej lub zróżnicowanej wielkości, przepływy odbywały się bez 
dyfuzji lub z jej udziałem. Ziarna zawiesiny były nieodkształcalne lub pęczniejące. 

W równaniach bilansu i kinetyki procesów kolmatacji i suffozji wprowadzono ozna

czenia: E(x,t)- porowatość ośrodka, N(x,t)- stężenie cząstek w jednostce objętości 
zawiesiny, P(x,t)- stężenie cząstek osadzonych w porach, w jednostce objętości ośrod

ka, q(x,t)- prędkość filtracyjna, v =q/E- średnia wartość rzeczywistej prędkości cie
czy w ciele porowatym. Przyjęto, że stężenie cząstek zatrzymanych w porach ośrodka 

ma wpływ najego porowatość: E[P(x,t)]. 
Ogólny bilans cząstek zawiesiny w procesie kolmatacji-suffozji, zachodzącym w ob

szarze przestrzennym V o brzegu S, ma postać: 

f fN(r, t) E(r, t) v(r, t). iidS + f f1· iidS + (30) 

s s 

+~f f fN(r,t)E(r,t)dV, +~f f fP(r,t)dV, =0 
~ V ~ V 

gdzie: ii-wersor normalny do powierzchni S. 

Pierwszy składnik obrazuje strumień cząstek przepływających przez brzeg obszaru 
drogą konwekcji, drugi przedstawia strumień cząstek przenoszony poprzez dyfuzję. 
Trzeci składnik określa zmianę w jednostce czasu stężenia cząstek w zawiesinie, w ob
szarze V. Ostatni wyraz podaje zmianę w czasie stężenia cząstek zatrzymanych w po-

rach ośrodka. Strumień dyfuzyjny j jest proporcjonalny do gradientu stężenia cząstek: 

j = -KgradN(r, t) (31) 

gdzie: K- współczynnik dyfuzji. 
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Po przekształceniach z równania bilansu (30) otrzymuje się równanie różniczkowe 
opisujące proces kolmatacji-suffozji: 

E(P{ Ndivv +v ·grad N+ C:]+ (32) 

+<p (P) N v · gradP- KAN- gradK · gradN +(N <p (P) +l] oP =O 
Ot 

W przypadku jednowymiarowym rozpatrywane równanie bilansu sprowadza się do 
postaci: 

Ev-+vN<p(P)--- K- +E-+(N<p +1)-=-E-N (33) oN oP o ( ON) ON oP 8v 
Ox Ox Ox Ox Ot Ot Ox 

gdzie: cp(P) = de(P) (34) 
dP 

Szybkość procesu kolmatacji zależy od stężeń cząstek w zawiesinie oraz już zatrzy
manych w ośrodku porowatym: 

oP 
- =F(N,P,x,t) 
Ot 

(35) 

a w szczególności: 

aP 
- =a(A -P)N -PP 
Ot 

(36) 

gdzie: a, p - współczynniki stałe, A -maksymalne stężenie cząstek w całkowicie wypełnionym 
ośrodku porowatym; zachodzi A> P >O. 

Gdy współczynnik p = O proces nazywa się czystą kolmatacją, gdy a = O czystą 
suffozją. W szczególnym przypadku, gdy zachodzi proces przepływu zawiesiny bez dy

fuzji, współczynnik K = O . Wtedy układ równań bilansu i kinetyki przyjmuje postać: 

oN N (P)aP oN (N I)aP avN oP (A P)N A (37) EV Ox +V <p Ox +E at+ <p + at= -E Ox , at= a - - pP 

Układ ten jest kwaziliniowym układem równań typu hiperbolicznego o charaktery
stykach: 

dx 
(a) x = const., (b)-= v 

d t 
(38) 

W przypadku, gdy warunek początkowy jest funkcją nieciągłą, to także rozwiązanie 
układu (37) jest nieciągłe. Układ równań bilansu i kinetyki (33, 36) zapisany dla procesu 

kolmatacji-suffozji z dyfuzją K *O jest typu parabolicznego, a jego rozwiązanie ciągłe. 
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5. Aerologia górnicza 

W publikacji o prądach wstecznych w wyrobiskach Profesor określił warunki 
wystąpienia oraz kierunek prądów wstecznych. Cyrkulacja wektora prędkości po kontu
rzeK w obszarze przepływu D wynosi : r = fv ·d s, gdzie: ds- skierowany element linii 

K 

K. Szybkość jej zmian jest miarą tendencji do powstawania prądów wstecznych. Opie
rając się na twierdzeniu Stokesa oraz V. Bjerknesa, Profesor wykazał, że znajomość pól 
ciśnienia p i temperatury T w obszarze D umożliwia wyznaczenie kierunku i tendencji 
do powstawania prądów wstecznych. Zachodzi: 

dr- R f for alnpd d --- g - X Y 
dt o ax ay 

(39) 

gdzie: T- temperatura bezwzględna, R- stała gazowa. Kierunek prądu wstecznego określa reguła 
śruby prawoskrętnej wektorów grad lnp oraz grad T. 

Zaskakujące było wykazanie możliwości wystąpienia prądów wstecznych w wyrobi
skach pochyłych, w których rozwija się pożar i w których w normalnych warunkach 
płynie prąd wznoszący. 

W pracy omawiającej wpływ oporu uszczelnień wentylatora na przewietrzanie ko
palni Profesor zwrócił uwagę na zależność wydatku przepływu nie tylko od oporu 
uszczelnień lecz także od położenia punktu przecięcia charakterystyki wypadkowej 
wentylatora i sieci kopalnianej oraz charakterystyki kanału wentylacyjnego. W zależno
ści od tego, czy punkt pracy znajduje się na wznoszącej czy na opadającej części krzywej 
wzrost oporów uszczelnień może zmniejszyć lub zwiększyć wydatek powietrza 
płynącego przez kopalnię . 

Rozważając, w oparciu o teorię prawdopodobieństwa, rozpływ gazów pożarowych 
w sieciach wentylacyjnych z uwzględnieniem wpływu efektów cieplnych, Profesor Li
twiniszyn podał zasady racjonalnego rozmieszczenia czujników informacyjnych oraz 
środków profilaktyki przeciwpożarowej. 

Ze względu na losowość towarzyszącą zjawiskom z zakresu bezpieczeństwa pracy 
Profesor zaproponował zastosowanie pojęcia entropii w tej dziedzinie. Entropia jest 
miarą nieokreśloności występującej wobec braku pewności czy określone zdarzenie lo
sowe nastąpi. Podana definicja entropii ma postać: 

i=n 

H= LP; logp; (40) 

i =l 

gdzie: p; - prawdopodobieństwo i-tego zdarzenia, n- liczba zdarzeń. 

Proponowana metodyka zastosowania pojęcia entropii dotyczy wyboru miejsca 
umieszczenia czujników informujących o zagrożeniu (na przykład dymami pożaro
wymi). 
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Kopalnianą sieć wentylacyjną tworzą bocznice połączone w węzłach. Profesor roz
ważał sieć zamkniętą, zawierającą N bocznic oraz P węzłów. Prędkość przepływu po
wietrza w i-tej bocznicy w ogólnościjest funkcjąpołożenia i czasu: Vi = vi(s,t). Wydatek 
objętościowy uzyskuje się mnożąc prędkość vi(s,t) przez pole przekroju Fi(s) wyrobiska: 

V i (s, t)= V i (s, t)Fi (s) (41) 

Zależność ( 41) można przedstawić w postaci uproszczonej: 

Vi (s)= vi (s,t)Fi (s) (42) 

Bilans ilości powietrza o w k-tym węźle kopalnianej sieci wentylacyjnej ma postać: 
N 

.~::>ki vi =o, k = 1,2, ... ,P (43) 

i~I 

Sumowanie we wzorze (43) przebiega przez bocznice łączące się w k-tym węźle. 

Elementy macierzy Eik przyjmują wartości O, ± l: 

{ 

+l - jeżeli w i- tej bocznicy powietrze płynie do k - tego węzła, 

e ik = -l - jeżeli w i- tej bocznicy powietrze płynie od k- tego węzła, 

O - jeżeli i- ta bocznica nie łączy się z k- tym węzłem, 

a jej rząd jest równy P- l. Dzięki równaniom węzłowym ( 43) liczba niewiadomych wy
datków może być zred~owana z N wydatków bocznicowych: V i , i = l, 2, ... , n do M 

wydatków oczkowych Vj, j = l. 2, ... , M. Wielkość M oznacza liczbę niezależnych 

oczek, która jest równa M= N- P + l. Wydatek powietrza w dowolnej, i-tej bocznicy V i 
może być przedstawiony za pomocą wydatków oczkowych: 

(44) 

Macierz Sij przyjmuje wartości Sij = ± l, 0: 
+ 1- jeżeli i- ta bocznica należy do j- tego oczka, a kierunek przepływu 

jest zgodny ze skierowaniem oczka, 

sij = -1- jeżeli i-ta bocznica należy do j-tego oczka, a kierunek przepływu 

jest przeciwny do skierowania oczka, 

O- jeżeli i- ta bocznica nie należy do j- tego oczka. 

Równanie równowagi dynamicznej przepływu w i-tej bocznicy ma postać: 

8vi(s,t)=_!8v~(s,t) _ _!_api(s,t)_ dzi(s)+k( t)dl .= 12 N (45) g . vl' ... ,vn,s, a 1 , , ... , 
Ot 2 os p as ds l 
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Ostatni składnik prawej strony ki(vh v2, ••• , VN, s, t) przedstawia funkcję uwzględ
niającą wielkości zależne od strat ciśnienia wynikających z oporów ruchu, a także zmia
ny ciśnienia wywołane źródłami depresji. Równania te całkuje się wzdłuż M 
zamkniętych oczek: 

" fav. " R 1 av
2 

1 ap. dz. J L...J -' ds= L...J ---'---'-g-' -ki ds 
(i) mi 8t (i) mi 2 as p as ds 

(46) 

Po przekształceniach, w wyniku których otrzymuje się: 

J fav . L dV. F-1(s)ds=a . " -' ds= a . _J I m1' L-J mJ , 
mi (i) mi Ot Ol dt 

(47) 

18p. ~ ~ 
-~f--' ds=Am(t,V), ~ Jkids=Bm(t,Vi) 

(l) mi p as (•) mi 

oraz: 

Am-Bm=Wm (48) 

nieustalony przepływ powietrza w kopalnianej sieci opisuje się układem równań róż
niczkowych zwyczajnych na wydatki oczkowe: 

L 
dV . (49) a ___ J =W 

mJ dt m 
G l 

Gdy wyznacznik współczynników D = det. ~ mi l :t: O układ równań można prze
kształcić w równoważny: 

a II' ... , alj-1 'Wl ,alj+l' ... , a IM 
dV. 1 
__ J =-

(50) 

dt D 
a MI' ... ,aMi-I, WM ,aMi+l, ... , a MM 

Całkując równania ruchu powietrza ( 45) wzdłuż bocznic tworzących cykl (oczko), 
Profesor sprowadził opis przepływu w kopalnianej sieci wentylacyjnej do układu nieli

niowych równań różniczkowych zwyczajnych na wydatki "oczkowe" V .. Do równań 
J 

tych zostały wprowadzone składniki uwzględniające obecność wentylatorów i oporów 
liniowych oraz lokalnych ki( V t. V z, ... , vN, s, t). W celu zapisu w równaniu różniczkowym 
ruchu skupionych oporów oraz depresji wentylatora Profesor posłużył się dystrybucją 

osobliwą delta Diraca Dji(s, s;). 
Prof. J. Litwiniszyn podkreślał, że na kopalnianą sieć wentylacyjną oddziałująróżne

go rodzaju zaburzenia, które mają charakter deterministyczny lub losowy. Sieci należy 
stawiać żądanie, by małym zmianom warunków początkowych i zaburzeń odpowiadały 
małe zmiany rozwiązań, z czym wiąże się postulat stabilności przepływu. W zagadnie-
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niach przepływu w kopalnianych sieciach wentylacyjnych szczególne znaczenie ma sta
bilność w pobliżu stanu równowagi. Wprowadzona przez prof. J. Litwiniszyna do teorii 
wentylacji kopalń definicja stabilności w sensie Łapunowa określa warunki jakie ma 
spełniać rozwiązanie układu równań różniczkowych opisujących przepływ powietrza 
w sieci wyrobisk, w przypadku gdy zakłóceniu ulegają warunki początkowe. Warunki 
stabilności dotyczyły zagadnień liniowych i zostały sformułowane na podstawie twier
dzenia o układzie pierwszego przybliżenia. 

Stosowane w dynamice układów fizycznych oraz w wielu dziedzinach zajmujących 
się automatyką i sterowaniem pojęcia stabilności mają związek z metodamij akościowy
mi w teorii równań różniczkowych zwyczajnych. W Krakowie po II wojnie światowej 
istniało duże zainteresowanie tą dziedziną, w związku z pracami prof. Tadeusza W ażew
skiego i jego twierdzeniem retraktowym. 

Do zagadnień tych Profesor Litwiniszyn wracał jeszcze kilkakrotnie, na przykład 
w 1971 r. ukazała się praca o stabilności przepływu w dwóch pionowych połączonych ze 
sobą szybach, przy skokowo zmiennej gęstości powietrza. Zagadnienie to odpowiada 
wprowadzaniu do szybu wdechowego strumienia ogrzanego powietrza. Opisem zagad
nienia jest układ dwóch równań ruchu powietrza, które są równaniami różniczkowymi 
zwyczajnymi rzędu pierwszego. Badanie równania charakterystycznego układu, które 
jest równaniem kwadratowym, prowadzi do wniosku, że mogą wystąpić wszystkie kla
syczne stany równowagi: węzeł stabilny asymptotycznie, węzeł niestabilny, siodło nie
stabilne, ognisko stabilne asymptotycznie, ognisko niestabilne, centrum, węzeł 

zwyrodniały stabilny, węzeł zwyrodniały niestabilny. 
W 1997 roku Prof. J. Litwiniszyn przedstawił wyniki swoich badań nad stabilnością 

pracy wentylatorów kopalnianych. Szczególną uwagę zwrócił na warunki ustalania się 
równowagi w przypadku zespołowej pracy wentylatorów. Przyjął, że zarówno spiętrze
nie wentylatora h, jak też opory przepływu f, są funkcjami wydatku i czasu: 

h = h(V, t), f= f(V, t) (51) 

Równanie opisujące przepływ przez układ wentylatorów i przez przewód ma postać 
równania nieautonomicznego, gdyż prawa strona zależy explicite od czasu: 

dV · · dt = h(V, t)- f(V, t)= <l>(V, t) (52) 

Stan równowagi ma miejsce wtedy, gdy <l>(V, t)= O. Jeśli funkcja <I>(V, t) i jej po
chodna po V są funkcjami ciągłymi, to dla zadanego warunku początkowego: t= to, 
V =V 0 istnieje tylko jedno rozwiązanie równania (52). Jakościowe własności rozwiązań 
układu równań nieautonomicznych i ich stabilność Profesor badał rozpatrując izokliny 

położone wokół izoklin stanów równowagi <I>(V, t)= O. 
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6. Inicjacja nagłych wyrzutów gazów i skał 

Kolejnym zagadnieniem, któremu Profesor J. Litwiniszyn poświęcił wiele uwagi, jest 
mechanizm nagłych wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla. Problem ten, niezmier
nie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie, nie został dotychczas 
rozwiązany w tym sensie, że nie istnieją skuteczne metody prognozy i zapobiegania wy
rzutom lub przynajmniej zadowalające sposoby ograniczenia zagrożenia. Ośrodki skalne, 
w których występują nagłe wyrzuty gazów i skał stanowią wielofazowy agregat ciał 
stałych o różnych właściwościach fizyczno-chemicznych. W szczelinach i porach mogą 
znajdować się substancje w stanie gazowym, ciekłym, zasorbowanym. Ze względu na pro
cesy migracji niektóre substancje, w szczególności dwutlenek węgla i metan, mogą być 
pochodzenia autochtonicznego lub allochtonicznego. 

Prof. J. Litwiniszyn doszedł do wniosku, że przemiany fazowe powodujące w pewnych 
warunkach inicjację wyrzutu masy skalno-gazowej i destrukcję ośrodka zachodzą na sku
tek zmian warunków termodynamicznych, w których znajduje się ośrodek. Profesor roz
patrywał niektóre zjawiska termodynamiczne zachodzące w skale węglowej traktowanej 
jako ośrodek ciągły, zawierającej dwutlenek węgla lub metan. Na podstawie badań labora
toryjnych różnych węgli Profesor przyjął szczególnąpostać równania stanu: 

p= p(V) 

gdzie: p- ciśnienie, V- objętość właściwa . 

p 

Pc 
' ' ' ' 
' 
' ' 

' 

Ph ------------ -------------· ·r·- ---- -- b 

Pa ----- --- ---- --- ··· -

Va Vc \1) V 

Rys. 3. Ilustracja równania stanu p= p(V) 

(53) 
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W pewnym zakresie zmian ciśnienia ze wzrostem tej wielkości objętość właściwa 
węgla rośnie. Po osiągnięciu maksymalnej wartości, przy dalsiym wzroście ciśnienia, 
objętość właściwa maleje (rys.3). Można więc wyróżnić dwa obszary: 

P. <p<pb; V. <V <V b; c:~ l >O 
(54) 

pb <p<pc; V b >V>Vc; (!l <O i(:;~ l <O 
(55) 

W pierwszym obszarze ważną rolę odgrywa dyfuzja i sorpcja, w wyniku której wę
giel pęcznieje. W drugim zakresie wzrost ciśnienia okólnego powoduje kurczenie się 
węgla. Ośrodek fizyczny, w którym podczas przemiany izentropowej zachodzi: 

(~) <O 
8V 2 

s 

(56) 

nazywa się retrogradowyrn. Jak wiadomo, w "zwykłych" ośrodkach kierunek nierówno
ści w zależności (56)jest przeciwny i, zgodnie z II zasadą termodynamiki, mogąpowsta
wać i propagować się tylko sprężeniowe fale uderzeniowe. Gdy zachodzi (56) to II 
zasadajest spełniona właśnie w razie fali rozrzedzeniowej. Procesy zachodzące w bada
nym ośrodku, po wielu uproszczeniach Profesor opisał nieliniowym układem dwóch 
równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych typu hiperbolicznego, wyra
żających zasady zachowania masy i pędu. Funkcjami niewiadomymi są ciśnienie p(x, t) 

p(x,t) 

p(x,O) = P 0 = eon s t 

X c 

X 

Rys. 4. Rozrzedzeniowa fala uderzeniowa 

XLII 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

i prędkość u(x, t). Badanie układu równań prowadzi do wniosku, że w ośrodku rzeczy
wiście mogą powstawać i propagować się rozrzedzeniowe fale uderzeniowe. Jako
ściową ilustrację rozwiązania układu przy przyjętych przez Profesora warunkach 
brzegowo-początkowych przedstawia rys.4. Wartości funkcji ciśnienia zadane w warun
ku brzegowym dla x = O propagują się wzdłuż charakterystyk, przecinających się 
w punkcie P. Punktowi temu odpowiadają dwie różne wartości ciśnienia p0(t1) oraz 
p0(t2). Generowana w ten sposób nieciągłość jest punktem rozrzedzeniowej fali uderze
niowej, której trajektorię podaje linia L. Gradientem katastroficznym tej falijest różnica 
ciśnień Po(ti) - Po(t2). 

W Instytucie Mechaniki Górotworu P AN w Krakowie oraz w Max-Planck Institut fiir 
Stromungsforschung w Gottingen prowadzono badania eksperymentalne, w których ob
serwowano wiele małych wyrzutów mas węglowo-gazowych, umieszczonych wew
nątrz rury. Warunki, w których realizował się wyrzut, odpowiadały teorii Profesora. 
Wyjęty z rury wyrzutowej brykiet, przez który przeszła rozrzedzeniowa fala uderzenio
wa, miał strukturę plasterkową. Odrywanie poszczególnych plasterków następuje przy 
dostatecznie dużym gradiencie katastroficznym ciśnienia. 

Krótki niniejszy przegląd nie zawiera powołań na prace Profesora Jerzego Litwini
szyna. Opracowanie z odwołaniami do konkretnych prac byłoby znacznie obszerniejsze 
i charakterem swoim wykraczałoby poza niniejsze wspomnienie. Osoby zainteresowane 
mogą skorzystać z czterotomowego wydawnictwa prac zebranych przygotowanego 
w 1994 roku z okazji 80-lecia Profesora, dostępnego w Bibliotece Instytutu Mechaniki 
Górotworu Polskiej Akademii Nauk. W czwartym tomie podanajest pełna (do 1994 r.) 
bibliografia prac. Również Szkoła Eksploatacji Podziemnej wydała bibliografię prac 
Profesora w materiałach sesji jubileuszowej, w serii wykłady nr l, 1994 r. 
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Streszczenie 

Przytoczono i zilustrowano rysunkiem pogląd Parysiewicza ( 1967) odnośnie zależności 
zagrożenia tąpaniami od rozmiarów wybranego pola, który stwierdzał, że zagrożenie jest 
tym większe im większe rozmiary wybranego pola i że zmienia się ono od prawie zera, 
przy małym zakresie wybrania, rosnąc asymptotycznie do pewnej stałej wartości, przy wzroś
cie rozmiarów wybranego pola. Następnie pokazano dwa przykłady z praktyki górniczej 
charakteryzujące się przebiegiem sejsmiczności odmiennym od poglądu Parysiewicza. 
W przykładach tych, w miarę rozwoju eksploatacji (wzrostu rozmiarów wybranego pola), 
sejsmiczność rosła do pewnej wartości ekstremalnej, a następnie, przy dalszym wzroście 
rozmiarów wybranego pola, malała asymptotycznie do pewnej stałej wartości. Wyrażono 

pogląd, motywując go odpowiednio na gruncie geomechaniki, że przytoczone przebiegi 
rozwoju sejsmiczności w polu eksploatacyjnym stanowią nie zauważoną dotychczas pra
widłowość. Podano dwa przypuszczalne mechanizmy decydujące o tej prawidłowości. Stwier
dzono, że nieregularności przebiegu zjawisk mogą być spowodowane przeplataniem się 
działania obu, do pewnego stopnia sprzecznych, mechanizmów oraz występowaniem w góro
tworze różnych warstw sejsmogennych. 

W zakończeniu stwierdzono, że istnienie zaobserwowanej prawidłowości posiada duże 
znaczenie praktyczne i narzuca pewne zmiany w zasadach projektowania pól eksploatacyjnych. 

l. Wstęp 

W praktyce górniczej stwierdza się, a w literaturze górniczej opisuje się, chociaż raczej 
tylko werbalnie, zależność naprężeń górotworu i sejsmiczności oraz zagrożenia tąpaniami od 
rozmiarów wybranej przestrzeni, w szczególności od szerokości wybrania (liczby wybranych 
ścian). Znane autorowi publikacje wypowiadają się na temat wpływu szerokości wybrania na 
rozważane zjawiska w sposób niejasny lub niepełny. Pierwsza ważniejsza próba naświetlenia 
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tego wpływu zawarta jest w pracy Parysiewicza (1967). Kwintesencję poglądów Parysiewicza 
w tej kwestii zawiera rysunek l . 

{J 

Ust~!one ciśnienie ekspl~tacyjne 

Z l 

Rys. l. Wielkość ciśnienia eksploatacyjnego w zależności od wielkości wybrai1cgo obszaru (wg Parysicwicza 1967) 

(Rysunek, oznaczenia i podpis pod rysunkiem są dokładnic zgodne z oryginałem, z wyjątkiem uzupełnienia 

dotyczącego roku wydania książki) 

Fig. l. Rock pressure related to thc arca cxtractcd (by Parysiewicz 1967) 

Twierdzi on, że w miarę poszerzania wybranej przestrzeni naprężenia górotworu generalnie 
rosną od zera do pewnej stałej wartości asymptotycznej, podlegając jedynie wahaniom zwią
zanym z załamywaniem się bardziej zwięzłych warstw. Odpowiednio do wzrostu naprężenia 
rośnie zagrożenie tąpaniami. 

Po Parysiewiczu żaden istotnie nowy pogląd na ten temat nie powstał. Był okres, kiedy 
lansowana była tzw. reguła trzech ścian (jej autorstwo trudno ustalić, ponieważ była w dość 
szerokim użyciu) mówiąca, że w miarę wybierania kolejnych ścian zagrożenie tąpaniami 
stopniowo narasta, osiągając ekstremum w trakcie wybierania trzeciej ściany. Reguła ta ma 
oczywiście związek ze średnią głębokością eksploatacji i średnią długością ścian. Autorzy 
(zwolennicy) tej reguły nie mówią wyraźnie o tym, jak kształtuje się sejsmiczność i zagrożenie 
tąpaniami w miarę dalszego poszerzania szerokości wybrania, czyli zwiększania liczby wy
eksploatowanych pól ścianowych i w zasadzie potwierdzają poglądy Parysiewicza. 

Dane sejsmologiczne zebrane od czasów opublikowania podręcznika Parysiewicza wydają 
się jednak nie potwierdzać lub nie w pełni potwierdzać jego poglądów. Dane te wskazują 
na możliwość wystąpienia wyraźnego obniżenia sejsmiczności przy dalszym poszerzaniu wy
eksploatowanej przestrzeni, czyli w kolejnej ścianie wybieranej po ścianie najbardziej za
grożonej. Obniżenia tego nie można tłumaczyć tylko faktem, który czasami ma miejsce, że 
akurat w ścianie najbardziej zagrożonej wystąpiło spiętrzenie niekorzystnych oddziaływań 
pokładów sąsiednich (resztek, krawędzi), a kolejna ścianajestjuż wybierana w korzystniejszych 
(bardziej bezpiecznych) warunkach górniczych. Obniżenie to jest raczej pewną prawidłowością, 

którą można racjonalnie wytłumaczyć (uzasadnić) . 
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2. Niektóre przykłady z praktyki górniczej 

Dla zilustrowania pewnej hipotezy, którą dalej sformułujemy, omówimy dwa przykłady 
z praktyki górniczej, które, z pewnymi zastrzeżeniami, mogłyby mieć charakter prawie heury
styczny. Charakter prawie a nie w pełni heurystyczny przedstawionych przykładów wynika 
z tego, z czym zwykle mamy do czynienia w praktyce górniczej, że ewentualne prawidłowości, 
które można by z obserwowanych danych wydedukować, są zaciemnione, niewyraźne lub 
zakłócone z powodu wpływu równych dodatkowych czynników oddziaływujących na ana
lizowane zjawiska. 

Proponowane przykłady dotyczą eksploatacji pokładu 51 O przez dawną kop. "Katowice" 
pod osiedlem Paderewskiego w Katowicach oraz eksploatacji pokładów 703/1-2 i 703/1 -2-
- 705/1 przez kop. "Marcel" w rejonie dzielnicy Niedobczyce i miasta Radlina. Obie te 
eksploatacje były przedmiotem szczegółowych analiz Komisji ds . Ochrony Powierzchni 
i Komisji ds . Tąpań w Zakładach Wydobywających Węgiel Kamienny powołanych przez 
prezesa WUG. W ogólnych zarysach eksploatacje te i indukowana przez nie sejsmiczność 
zostały opisane w pracach Gerlacha i zespołu (1999, 1999, 2000, 2000). 

Rys. 2. Rozwój eksploatacji pokładu 51 O w obszarze kopalni "Katowice" pod Osiedlem Padcrewskicgo 

Fig. 2. Dcvclopment of mining extracli on in thc scam 51 O ofthc Katowiec minc, under thc Padcrewski housing 

es ta te 
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Rys. 3. Rozkład sumarycznej energii (E) i liczby wstrząsów (N) (E= l 02- 106 J) w czasie eksploatacji pod 

Osiedlem Padcrewskiego (rys. 2) 

Fig. 3. Distribulion oftotal scismic cnergy (E) and number oftrcmors (E= l 02- 106 J) during thc extracli on undcr 

Padcrewski housing estatc (Fig. 2) 

Rysunki 2 i 4 przedstawiają w zarysach rozpatrywane eksploatacje i ich rozwój w czasie. 
Z kolei rysunek 3 ilustruje rozkład energii i aktywności sejsmicznej w czasie eksploatacji pod 
Osiedlem Paderewskiego (rys. 2), a rysunek 5 przedstawia rozwój sejsmiczności w czasie 
eksploatacji pokładu 70311-2 i 703/1-2-705/1 (rys. 4). Z obu rysunków przedstawiających 
kształtowanie się sejsmiczności w czasie wyraźnie widać, że w miarę rozwoju eksploatacji 
sejsmiczność indukowana początkowo rośnie od zera (wartości bliskich zera) aż do osiągnięcia 
pewnego ekstremum, a następnie maleje asymptotycznie do pewnej wartości stałej. Z rysunków 
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Rys. 4. Schemat eksploatacji pokładu 703/ 1-2 i 703/1-2-705/l w czQści maci.crzystcj KWK ,.Marcel" 

Fig. 4. An outline ofthc mining cxtraction ofthc scams 703/l-2 and 703/1-2-705/1 in thc Marcel minc 
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Rys. 5. Sumy wydzielonej energii sejsmi cznej na 500 tys. ton wydobycia w czasie eksploatacji pokładu 70311-2 

i 703/ 1-2-70511 w KWK Marcel (rys. 4) 

Fig. 5. Sum s o f scismic cncrgy radiatcd for a n outpul o f 500 000 ton s during thc cxtraction o f scams 703/ l -2 

and 70311-2- 705/ 1 in thc Marcel minc (Fig. 4) 

wynikałoby, że końcowy stan sejsmiczności jest dość niski w porównaniu ze stanem ekstre
malnym. W danych przypadkach ma to jednak raczej związek ze specyficznymi warunkami 
górniczo - geomechanicznymi. Istnieją podstawy, aby przypuszczać, że w ogólności stan 
asymptotyczny nie będzie tak bardzo odbiegał od stanu ekstremalnego. Występujące w przedsta
wionych przykładach fazy rozwoju sejsmiczności, w przekonaniu Autora, nie są przypadkowe, 
lecz stanowią one pewną prawidłowość , którą można poprzeć innymi przykładami z praktyki 
górniczej (np. Gerlach i in. 2000) oraz uzasadnić na gruncie mechaniki górotworu, a ewentualny 
argument, że spadek sejsmiczności pod Osiedlem Paderewskiego po fazie ekstremalnej nie ma 
charakteru prawidłowości lecz ma związek z przejściem do wybierania ścian o korzystniejszych 
warunkach geomechanicznych, można odeprzeć w ten sposób, że wybieranie ścian najtrud
niejszych i przejście do wybierania ścian mniej zagrożonych uzasadnia nie tyle spadek sejsmicz
ności wogóle, bo ten tak czy owak by nastąpił, lecz uzasadnia tak silny spadek sejsmiczności 
i przejście do fazy prawie śladowej. 

3. Hipoteza o trzech fazach stanu (rozwoju) sejsmiczności w rejonie górniczym 
i możliwości matematycznego jej ujęcia 

Jest niewątpliwym fakt, że w miarę wzrostu szerokości wyeksploatowanej przestrzeni rosną 
naprężenia górotworu, rośnie aktywność sejsmiczna górotworu i rośnie zagrożenie tąpaniami . 

Fakt ten jest na różne sposoby naświetlany i potwierdzany w literaturze górniczej . Mniej 
oczywisty jest natomiast fakt drugi, wyłaniający się między innymi z przytoczonych przykładów 
praktycznych, polegający na tym, że wymienione wyżej zjawiska narastają tylko do pewnej 
wartości, osiągając ekstremum przy określonej szerokości wybrania, a następnie, przy dalszym 
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wzroście szerokości wybrania, maleją. Pewne rozumowanie, które przytoczymy w dalszym 
ciągu, pozwala przypuszczać, że wielkości te maleją asymptotycznie do pewnej stałej wartości 
i dalszy wzrost szerokości wybrania nie powoduje już istotnych zmian rozpatrywanych wiel
kości ; utrzymują się one na w przybliżeniu stałym poziomie. 

Opisane zmiany rozpatrywanych wielkości zilustrowane są na rysunku 6, który przedstawia 
hipotetyczny, jakościowy wykres obciążenia calizny i skał nadległych w obszarze przyle
gającym do zrobów. 

W praktyce górniczej przedstawiony obraz nigdy nie wyłania się w czystej postaci z uwagi na 
zakłócające działanie zaszłości górniczych w danym pokładzie, pokładach sąsiednich i skałach 
otaczających (krawędzie, resztki, wyrobiska korytarzowe) i zmian warunków geologicznych 
oraz z uwagi na nieregularne kształty eksploatacji. 

raprflenio 

.,..---, 
" ' ' ' \ 

\ 
\ 
\ 
\ 
' ' 

n.,.oko.ść wybrania 

Rys. 6. Hipotetyczne zmiany naprężcll., sej smiczności i zagrożenia tąpaniami przy wzroście rozmiarów wybranego 

pola 

Fig. 6. Hypothetic changes in strcss, scismicity and rockburst hazard with thc increasing arca o f extractcd seam 

Jako wyjaśnienie opisanego przebiegu zmian naprężenia górotworu i zagrożenia sejsmicz
nego nasuwają się dwa mechanizmy. Przytoczymy je znów w postaci wyidealizowanej. 

Mechanizm l. Istnieje w górotworze pewna warstwa wspornikowa, o dużej wytrzymałości , 

wstrzymująca okresowo ruch górotworu. W miarę poszerzania szerokości wybrania warstwa ta 
ugina się nie zawalając się, przy czym strzałka ugięcia zwiększa się nie osiągając jednak 
wartości maksymalnie możliwego osiadania górotworu. Im większa szerokość wybrania, tym 
większe obciążenie calizny i nadległego górotworu w sąsiedztwie zrobów. Naprężenia te 
zwiększają się aż do momentu, kiedy szerokość wybrania osiąga wartość krytyczną ze względu 
na warstwę wspornikową, tzn. do momentu kiedy warstwa wspornikowa w jednym punkcie 
osiągnie ugięcie równe maksymalnie możliwemu obniżeniu (w sprawie nomenklatury patrz np. 
NCB 1975, Whittaker-Reddish 1989, Kratzsch 1997). Od tego momentu naprężenia będą maleć 
aż do szerokości wybrania krytycznej ze względu na powierzchnię terenu, tzn. kiedy jeden punkt 
powierzchni terenu osiągnie obniżenie równe maksymalnemu. Będzie to oznaczało , że całe 

pasmo górotworu spoczęło w swej środkowej części na spągu eksploatowanego pokładu, 
odciążając caliznę. Przy dalszym zwiększaniu szerokości wybrania maksymalne naprężenia 
górotworu będą się utrzymywać na stałym w przybliżeniu poziomie. 

Opisane wyżej stany górotworu zilustrowane są rysunkami 7- 9. 
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Rys. 7. Subkrytyczna szerokość wybrania ze wzglc;du na pierwszą od pokładu zwic;złą warstwą wstrzymującą ruchy 

górolwom i całe pasmo górotworu nad tą warstwą 

Fig. 7. Subcritical width o f extracli on with rcspect to the first competent laycr restraining rock mass movemcnt 

above that laycr 
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Rys. 8. Krytyczna szerokość wybrania ze wzglc;du na pierwszą od pokładu zwic;złą wars.twc; wstrzymującą ruchy 

górotworu i subkrytyezna szerokość wybrania ze wzglc;du na warstwy nadlegle 

Fig. R. Critical width o f extraction with respcct to the first competent laycr and subcritical width with respect to the 

ovcrlying strata 
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Rys. 9. Krytyczna szerokość wybrania ze względu na powierzchnie; terenu i nadkrytyczna szerokość wybrania ze 

wzglc;du na warstwy niżej zalegające 

Fig. 9. Critieal width o f extracli on with respect to the ground surface and super-eritical width with respect to thc 

undcrlying strata 
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Mechanizm II. Mechanizm ten mógłby mieć związek z kształtowaniem się ekstremalnej 
krzywizny (naprężenia poziomego lub pionowego) na określonym poziomie w górotworze. 
W przypadku eksploatacji w kształcie pasa o nieskończonej długości ekstremalna krzywizna 

rośnie, wraz ze wzrostem szerokości wybrania, od zera do wartości 3,04 ag przy szerokości 
r 2 

wybrania 0,8r (gdzie: a- współczynnik eksploatacyjny, g- grubość pokładu, r- promień 

zasięgu wpływów), a następnie, przy dalszym wzroście szerokości wybrania maleje asyropto-

tycznie do wartości 1,52ag . 
r2 

Rysunek 10 przedstawia wykres maksymalnych krzywizn na określonym poziomie w góro
tworze w zależności od szerokości wybrania. 

a) 
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Rys . 10. Maksymalne krzywizny w górotworze przy eksploatacji w kształcie pasa o nicskończonej długości 

w zależności od szerokości wybrania (l Oa) oraz położenie maksimum krzywizny względem środka wybrania 
i krawędzi eksploatacji (lOb) 

Fig. l O. Maximum curvature for the extraction in thc shapc o f infinitc panel (l Oa) and t he pasitians o f maximum 

curvaturc with respcct to thc panel ccntrc and panel side (lOb) 
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Przy innych kształtach eksploatacji krzywizna zachowuje się podobnie jak na rysunku l O. 
Na rysunku II przedstawiono zmiany wielkości maksymalnych krzywizn przy wzroście roz
miarów wybrania w kształcie trzech podstawowych figur: pasa nieskończonej długości, kwa
dratu i koła . Przy dowolnym innym kształcie przebiegi maksymalnych krzywizn będą się 
mieścić w przedziałach określonych przebiegami, jak na rysunku II. 
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Rys. 11. Porównanic maksymalnych krzywizn przy trzech podstawowych kształtach eksploatacji 

Fig. 11. Comparison o f cxtremc curvaturcs with thrcc basie shapcs o f cxtraction 

Oba przedstawione mechanizmy zmian naprężenia górotworu w zależności od szerokości 
wybrania mogą w jakimś zakresie tłumaczyć obserwowane zmiany sejsmiczności górotworu 
przy wzroście szerokości wybrania, chociaż trzeba tu jasno powiedzieć, że występuje między 
nimi pewna sprzeczność, polegająca na znacznych różnicach oszacowań najbardziej nieko
rzystnej szerokości wybrania (przy której występują największe naprężenia) i szerokości wy
brania, przy której następuje stabilizacja naprężenia. Z drugiej strony celem niniejszego artykułu 
nie jest podanie ilościowych oszacowań, lecz tylko jakościowe wyjaśnienie obserwowanych 
faktów, bo, jak się okazuje, nawet tego brakuje w mechanice górotworu. Jak już powiedziano, 
oba przedstawione mechanizmy, każdy z osobna, częściowo wyjaśniają obserwowane zjawiska 
i dają obrazjakościowo zgodny z rzeczywistością. W praktyce ich działanie może się przeplatać, 
wywołując wobec znacznych różnic oszacowań ilościowych w obu mechanizmach, duże niere
gulamości przebiegu zjawisk. Nieregularności przebiegu zjawisk możemy otrzymać, nawet 
wtedy, gdy założymy słuszność tylko jednego z podanych mechanizmów. Będą one wyn)kać 
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z faktu istnienia więcej niż jednej warstwy wspornikowej (czytaj: sejsmogennej) górotworu, 
z których każda ma oczywiście inne położenie względem pokładu, różną grubość, wytrzymałość 

itp., w związku z czym dla każdej z nich inne są opisane wyżej, charakterystyczne szerokości 
wybrania. 

Przedstawione wyżej spekulacje myślowe mogą stanowić tylko wstęp i zarazem inspirację 
dla poszukiwań poważniejszego opisu rozpatrywanych zjawisk. Mógłby go zapewne dostarczyć 
staranny model numeryczny górotworu. Symulacje komputerowe ukierunkowane na spraw
dzenie przedstawionego modelu jakościowego, wyłaniającego się zarówno z danych praktycz
nych, jak i działania opisanych wyżej mechanizmów, mógłby dostarczyć wartościowych osza
cowań ilościowych, ważnych w projektowaniu eksploatacji górniczej w warunkach zagrożenia 
sejsmicznego dla dołu kopalni i powierzchni. Zanim do realizacji takiej pracy dojdzie, można 
zaproponować empiryczne (półempiryczne) formuły postaci: 

y = acr (l) 

lub 

Y= acrb (2) 

lub 

(cr/ cr,)b 
em;2 dĘ, 

(3) 
Y =a f 

o 

lub 

cr/ cr r ( r y =a f -e- rr~
2 

dĘ, 
(4) 

gdzie: 
y-opisywana wielkość (naprężenie, sejsmiczność, stan zagrożenia tąpaniami), 
x - szerokość wybrania, 

r
x-u -(x ~ut x-u -(•:ut 1 

cr = max --e +--e 
(u) c c 

a,b,c,crr - parametry. 

Przytoczone propozycje formuł (1)-(4) nie mają charakteru ściśle (wyłącznie) fenome

nologicznego, ponieważ występujący w nich człon cr, występuje również we wzorach na maksy
malną krzywiznę przy eksploatacji w kształcie kwadratu, prostokąta i pasa nieskończonej 
długości. 
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Na rysunku 12 przedstawiono dopasowanie funkcji (l) i (2) do danych z rysunku 5 (KWK 
"Marcel"). Z uwagi na bardzo duże nieregularności zmian sejsmiczności na rysunku 5, dopaso
wania tego dokonano nie poprzez klasyczną metodę najmniejszych kwadratów, lecz z warunku 
na minimum normy Lp wektora odchyleń 

(5) 

gdzie: 
F - jedna z funkcji (l)-( 4), 
n - liczba danych, 
Xi , Y i - i-ta realizacja danych. 

Tu przyjęto p= 1,2. Otrzymano współczynniki korelacji: r = 0,489- dla funkcji (l) oraz 
r = 0,590 dla funkcji (2). Dla funkcji (3)-(4) otrzymano praktycznie te same przebiegi, co dla 
funkcji (2), dlatego nie można ich było pokazać na rysunku 12 . 

.... .., 
"b 
:; 100 

' .... r------...._ _____ _ 
40 

Rys. 12. Dopasowanie wzorów (l) i (2) do danych z rys . 5 z warunku na minimum normy Lp (tu: p= l ,2) 

wektora odchyleń 

Fig. 12. Adjustmcnt o f formula (l) and (2) to thc data from Fig. 5 by minimizing thc norm Lp (herc: p = 1.2) 

of thc vector o f discrcpancics 

4. Podsumowanie, wnioski i niektóre implikacje praktyczne sformułowanej hipotezy 

Podane w pracy przykłady z praktyki górniczej dotyczące kształtowania się sejsmiczności 
w miarę rozwoju eksploatacji w polu górniczym oraz przeprowadzone rozumowanie na gruncie 
geomechaniki wskazują na występowanie pewnej prawidłowości odmiennej od dotychcza-
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sowych poglądów. Dotychczasowe poglądy, bazujące na pracy Parysiewicza (1967) i nie
pełnych, wyrywkowych obserwacjach z praktyki górniczej, stwierdzały, że w miarę rozwoju 
eksploatacji (poszerzania rozmiarów wybranego pola), naprężenia górotworu, sejsmiczność 
i zagrożenie tąpaniami generalnie rosną od wielkości małych do pewnej stałej wartości asymp
totycznej, podlegając jedynie wahaniom wynikającym z nieregularności naturalnych i górni
czych (rys. 1). Pogląd wyłaniający się z niniejszej pracy, nazwany nieśmiało hipotetycznym, 
byłby taki: w miarę rozwoju eksploatacji w polu górniczym (poszerzania rozmiarów wybranego 
pola) sejsmiczność początkowo rośnie do pewnej wartości ekstremalnej, a następnie asympto
tycznie maleje do pewnego stałego poziomu (rys. 6). 

a) 
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/~ 
b) 

~ / / 

% 
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d) 

Rys. 13. Położenie wybieranej resztki złoża w otoczeniu 

a- dwustronnym rozległych (o dużej szerokości) zrobów, b- zrobów rozległych po jednej stronic i zrobów 

o ograniczonych rozmiarach po stronie drugiej, c- dwustronnym zrobów o ograniczonych rozmiarach, 

d- dwustronnym zrobów o dość małych rozmiarach, (r- promień zasi((gu wpływów na poziomie najbardziej 

scjsmogcnncj warstwy) 

Fig. 13. Position o f cxtractcd panel in thc neighbourhood o f 
a - vast goaf areas on both s i des, b- vast goaf arca on one s ide and narrow goaf arca on thc othcr s ide, 

c- narrow goaf arcas on both sidcs, d- goaf areas o f narrower width on both s i des, (r- radius o f int1uencc on 

thc lcvcl ofthe most scismogenic stratum) 
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Przedstawiona hipoteza ma poważne implikacje praktyczne. Wynikają z niej m.in. pewne 
nowe zasady projektowania eksploatacji złóż w warunkach zagrożenia sejsmicznością i tąpa

niami . Możliwości ograniczenia obu wymienionych zagrożeń tkwią w dwu, do pewnego stopnia 
przeciwstawnych, podejściach. Podejście pierwsze, stosowane już mniej lub bardziej świa

domie, polegałoby na projektowaniu odpowiednio małych pól eksploatacyjnych, czyli, inaczej 
mówiąc, na stosowaniu różnych form eksploatacji częściowej. Podstawą tego podejścia jest 
fakt występowania małej sejsmiczności przy małych obszarach wyeksploatowanego pola. 
Przykładami takiego podejścia byłby np. system panelowy z pozostawieniem niewybranych 
pasów między polami ścianowymi, stosowany m.in. w Wlk. Brytanii lub pozostawianie tzw. 
stabilizing pillars, stosowane w głębokich kopalniach złota w RPA. Wadą tego podejścia są 
oczywiście straty złoża, a także to, że próba ograniczenia strat złoża poprzez rozrzedzenie 
i ograniczenie rozmiarów stabilizing pillars dawała nieraz efekty odwrotne od celu ich stoso
wania w postaci wyjątkowo dużych , katastrofalnych zdarzeń sejsmicznych. Podejście drugie 
polegałoby na projektowaniu jak największych pól eksploatacyjnych przy jak najmniejszej 
liczbie punktów rozpoczynania wybierania. Konieczną wielkość wydobycia można by tu 
uzyskać poprzez wybierania danego pola w kilku miejscach i w różnych kierunkach, z za
chowaniem jednakowoż odległości między poszczególnymi frontami (przodkami) eksplo
atacyjnymi wykluczających wzajemne szkodliwe oddziaływanie. Wadą tej metody, którą 
można do pewnego stopnia zminimalizować, byłoby osiągnięcie w określonym momencie 
krytycznych rozmiarów wybierania, przy których występuje największa sejsmiczność. W tym 
momencie eksploatacja wymagałaby najwięcej zabiegów profilaktycznych w postaci aktyw
nych metod zwalczania tąpań . Natomiast po osiągnięciu przez pole eksploatacyjne rozmiarów 
nadkrytycznych warunki eksploatacji ulegałyby istotnej poprawie, polegającej na szybko 
zmniejszającej się sejsmiczności aż do osiągnięcia stanu asymptotycznego, znacznie niższego 
od stanu ekstremalnego. 

Na zakończenie podsumowania jeszcze jeden aspekt praktyczny przedstawionej hipotezy, 
dotyczący wybierania resztek. Jest to problem, który dość często występuje w polskim gór
nictwie węglowym, a ostatnio również coraz częściej w górnictwie miedziowym. 

Rozpatrzmy cztery sytuacje, jak na rysunku 13, w których wybierana jest resztka. Oceniając 
te cztery sytuacje na gruncie przedstawionej hipotezy można dojść do wniosku, że najmniej 
niebezpieczne (chociaż wybieranie resztek nigdy nie może być uznane za w pełni bezpieczne) są 
warianty 13a i 13d, w których resztka znajduje się w obustronnym otoczeniu bądź rozległych 
zrobów bądź zrobów dość wąskich. W następnej kolejności pod względem bezpiecżeństwa 
idzie sytuacja, jak na rysunku 13b, a najbardziej niebezpieczna, spośród tych przedstawionych 
na rysunku 13, byłaby sytuacja 13c. 

Podziękowanie: Autor dziękuje serdecznie mgr inż. Janowi Polnikowi i mgr inż. Krzy
sztofowi Kruszyńskiemu z KWK "Marcel" za przygotowanie i udostępnienie szczegółowych 
materiałów dotyczących kształtowania się sejsmiczności w rejonie Niedobczyce i Radlina oraz 
dr Zygmuntowi Gerlachowi za analogiczne materiały dotyczące eksploatacji pod Osiedlem 
Paderewskiego w Katowicach. 
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Phases of development of seismicity in an extracted area 

Abstract 

The current views on the relation between induced seismicity (rockburst risk) and size ofthe 
extracted area were mentioned. These views are based on the fundamental work by Parysiewicz 
(1967), w ho stated that the rockburst risk rises asymptotically to a certa in level (fig. l) with the 
accreting area of extracted seam. Next two examples from mining practice were shown which 
contradicted, in a way, the above view. According to them seismic risk initially rises from a very 
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low level to an extreme value and then, with the stil! accreting area of extraction, drops 
asymptotically to a certain level much lower than the extreme value. The author thinks that 
this is not a random effect resulting from varying mining conditions but an explainable, 
regular phenomenon, which was not noticed so far. Two probabie mechanisms controlling the 
phenomenon were suggested. The irregularities ofthe phenomenon were explained as a result of 
an interlaced impact ofboth mechanisms, which disagree to some extent. Also the existence of 
various seismogenic strata may result in irregularities. 

At the end the practical importance ofthe observed phenomenon was underlined. !t imposes 
the necessity o f som e changes in the principles o f min e planning. 
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Uwarunkowania wzmocnienia pozycji węgla na rynku mediów 
energetycznych i technologicznych 

Słowa kluczowe 

Produkcja węgla -polityka cenowa -zużycie węgla 

Streszczenie 

Realizowana reforma górnictwa węgla kamiennego, nie gwarantuje stworzenia warunków do 
trwale ekonomicznej produkcji energetycznych i technologicznych paliw Wt(glowych. Oprócz 
urealnienia i ustabilizowania polityki paliwowo-energetycznej oraz kadrowej, nieodzowne jest 
zintensyfikowanie restrukturyzacji technicznej, prowadzącej do obniżenia kosztów wydobywania 
i wzbogacania Wt(gla. Dodatkowym, nowym elementern powinien być wittkszy udział górnictwa 
w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii wykorzystania węgla kamiennego. 

l. Pozycja węgla w bilansach paliwowo-energetycznych wybranych krajów 

Restrukturyzacja naszego gómictwa Wt(gla kamiennego przypadła na okres, w którym 
rola Wt(gla w poszczególnych krajach jest diametralnie różnie oceniana i przedstawiana. Po
ważnym problemem dla nas, którzy aspirują do Unii Europejskiej, jest polityka paliwowo
-energetyczna tych krajów, zmierzająca do ograniczania (a nawet eliminowania) stosowania 
Wt(gla, co ilustrują dane na rysunku l i w tabeli l. W tych warunkach trudno sit( dziwić szeregu 
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Rys. l. Prognozy zużycia energii pierwotnej na świecie i w krajach Unii Europejskiej (2] 

Fig. l. T he forecasts o f thc usc o f primary energy in the world and in EU countries in the 2020 ycar [2] 
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Tabela I . Prognozy rozwoju bazy paliwowo-energetycznej do 2020 roku w zależności od rea lizacji scenariusza 

rozwoju gospodarki [l, 2] 

Table I. Thc forccasts o f thc cvolution o f thc fucl-encrgy basis till thc ycar 2020 rclativc to thc cxccution o f thc 
scenario of economy progress [l, 2] 

Zużycie, mln t0 c 

Obszar działania 
L. p. 

Rodzaj energii 1996 2020 rok, wg scenariusza 
1980 1990 

1995* c w BF FO HM 

l. Bilans globalny energii : Świat 

1.1. Produkcja energii pierwotnej 6 976 8 396 9 234 12 768 -7,2% - 0,3% 4,4% 

1.1.1. Paliwa stałe l 808 2 209 2 234 3 024 -7,4% - 7,6% 2,0% 

1.1.2. Ropa naftowa 3 147 3 227 3 431 3 981 -8,4% - 2,5'% 4,2% 

l. 1.3. Gaz l 237 l 71 l l 906 3 699 -8,4% 1,3% 7,5% 

1.1.4. Energia jądrowa 187 518 623 729 3,2% 22,7% 4,1% 

l. l .5. Energia odnawialna 597 731 782 l 336 -5,3% 6,1(% 2,4% 

1.2. Paliwa do produkcji energii elektrycznej l 548 l 969 2 267* 3 769 -11,3% 0,3% 6,0% 

1.2.1. Paliwa stałe 839 l 165 l 295* l 816 -10,5% - 7,9% 2,5% 

1.2.2. Ropa naftowa 428 328 308* 243 -3,5% 6,9% 8,3% 

1.2.3. Gaz 275 459 570* l 660 -13,5% 5,7% 9,8% 

1.2.4. Biomasa 6 17 62* 50 -5,4% 38,5'Yo - 6,8% 

1.3. Śr. sprawność prod. energii elektrycznej 

1.3.1. Świat 32,3% 32,3% 31,8% 

l .3.2. Unia Europejska 36,5% 39,0% 44,85% 44,0% 46,99% 46,42% 

1.3.3. RFN 35,8% 38,5% 

l .3.4. Wielka Brytania 37,1% 42,0% 

1.3.5. USA 36,6% 35,4% 34,5% l 
1.3.6. Polska 21,9% 25,7% 31,7% 

2. Produkcja (zużycie) paliw stałych : Świat l 808 2 209 2 234 3 024 -7,4% - 7,6% 2,0% 

2. 1. Kraje OECD 799 923 862 921 -8,2% - 18% 0,1% 

2. J. l. w tym kraje UEą 258 217 138 72 2,8% -63, 1% -46,6% 

2.1.2. w tym USA 448 539 531 582 -8,4% - 15,4% 4,9% 

2.2. Azja 404 688 890 l 491 -6,0% -4,2% 3,0% 

2.2.1. w tym Chiny 304 529 686 l 027 -6,6% - 5,2% 1,2'Yo 

2.2.2. w tym Japonia (60) (74) (85) 

* - wg CW w 1980 r.= 258; 1990 r.= 217; 2000 r.= 117; 2010 = 92; 2020 r.= 72 mln t0 c 

naszym "uzdrowicielom", chcącym eliminowania węgla pomimo, że w naszym kraju jedynym 
liczącym się surowcem energetycznym jest węgiel, a bilans w handlu zagranicznym od wielu lat 
utrzymuje się ujemny. 

Górnictwo węglowe, praktycznie na całym świecie, przeżywa okres silnych przemian 
i wstrząsów. Szereg krajów "węglowych", w tym nowych, intensyfikuje wydobycie i produkcję 
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węgla głównie na eksport - dostarczając węgiel po konkurencyjnych cenach na wszystkie 
kontynenty. Największymi światowymi eksporterami węgla, w ostatnich latach były nastę
pujące kraje [3, 12]: 

2000 r 1999 r 1997 r 
Australia 172 167 157 
Indonezja 74 55 42 
Południowa Afryka 65 61 63 
USA 53 71 77 
Kanada 33 33 36 
Kolumbia 30 30 26 
Chiny 31 
Polska 25 29 

Natomiast największymi importerami w 1997 roku były [12] : 

-UE 15 
-Japonia 
- Korea Płd. 

- Chiny (Taiped) 
-W. Brytania (wlicz. w UE-15) 

węgla energetycznego 
103,5 mln ton 
64,1 mln ton 
32,4 mln ton 
30,0 mln ton 
11,7 mln ton 

węgla koksowego 
43,5 mln ton; 
65,3 mln ton 
17,4 mln ton 

9,3 mln ton 
8,1 mln ton. 

Europejskie potęgi przemysłowe, dotychczas rozwijające górnictwo węglowe i/lub ba
zujące na węglu, skorygowały już lub korygują swoje plany rozwoju bazy paliwowo-ener
getycznej. 

W przygotowywanych przez Unię Europejską programach rozwoju do 2020 roku [1,2), 
w czterech scenariuszach rola węgla jest przedstawiana dość odmiennie, w każdym jednak 
scenariuszu deklaruje się zmniejszenie zużycia węgla (tab. l i rys. 1). W zależności od sce
nariusza, produkcja energii elektrycznej z 2409 TWh w 1996 roku powinna wzrosnąć minimum 
do 2928 TWh (scenariusz BF), a maksimtun do 3374 TWh (scenariusz HM) w 2020 roku. W tym 
czasie, prognozowany jest spadek zużycia węgla do produkcji energii elektrycznej z 165 mln t0 e 
(udział w produkcji 31 ,0%), minimtun do 144 mln t0 e (udział 23,7%, scenariusz CW) 
i maksimum do 41 mln t0 e (udział 7,2%, scenariusz FO); przy ogólnym spadku zużycia węgla 
odpowiednio z 237 do maksimum 201 i minimum do 75 mln toe· Zgodnie z omawianymi 
scenariuszami, równocześnie ze zmniejszeniem zużycia węgla prognozowany jest dalszy spa
dek wydobycia węgla z 133 mln t0 e w 1996 r. do maksimum 74 i minimum 27 mln t0 e w 2020 r. 

Nowsze publikacje omawiające politykę Unii Europejskiej [4) również potwierdzają po
wyższe tendencje i stwierdzają, że "Na rynku energetycznym Unii Europejskiej węgiel traci na 
znaczeniu". Ostatnio w Wielkiej Brytanii [5) zniesiono obowiązujące moratorium na stosowanie 
gazu do wytwarzania energii elektrycznej, otwierając w ten sposób drogę do wzrostu zużycia 
gazu i ograniczając stosowanie węgla; jedyną przeszkodą w dalszej ekspansji gazu może być 
jego cena. Dania natomiast, zużywająca ok. 8,5 mln ton węgla do produkcji energii elektrycznej 
(w 1997 r. 67% ) zadeklarowała odejście od węgla w najbliższych 30 latach. Należy jednak 
pamiętać, że szereg krajów unijnych dysponuje własną ropą i gazem (własne złoża, udziały 
w zagranicznych i międzynarodowych firmach naftowych i węglowych) oraz że wszystkie te 
kraje posiadają efektywny, znaczący eksport. 
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Za stosowaniem gazu do produkcji energii elektrycznej przemawia również polityka cenowa 
niektórych krajów Unii Europejskiej [l). Różnice w kosztach wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej na bazie różnych paliw są małe, a w niektórych krajach energia wytwarzana z gazu lub 
oleju jest tańsza od wytwarzanej z węgla (w 1996- w gospodarce komunalnej Austrii, Francji 
i W. Brytanii oraz także na potrzeby przemysłu RFN). W krajach Unii Europejskiej w 1996 roku, 
na bazie paliw organicznych wytworzono 51,7% energii elektrycznej z tego z węgla 31,0% 
oznacza to, że pozostałe 20,7% energii elektrycznej zostało wytworzone przez spalanie gazu 
ziemnego (10,5%), oleju opałowego (7,8%) i biopaliw (1,8%). 

W USA [6], koszt wytwarzania energii elektrycznej w 41 Stanach wykazuje silne powią
zanie z udziałem węgla w ich generacji, co ilustruje rysunek 2. Najniższe kosztywytwarzania 
energii elektrycznej (4,23 i 4,26 c/kWh) rejestrowane są w Stanach gdzie udział węgla wynosi 
odpowiednio 98 i 95%. Najwyższe koszty, powyżej 9 c/kWh prezentuje 9 Stanów w których 
zużycie węgla do produkcji energii elektrycznej jest najniższe i waha się od O do 37%. Należy 
jednak pamiętać, że koszt węgla użytego do wytwarzania energii elektrycznej w USA jest 
najniższy i wynosi 54 USD/ t0 e, gdy w krajach OECD 80 USD/ t0 e - tabela 2. Pomimo, 
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Rys. 2. Zależność kosztu energii elektrycznej od udziału w.;.gla w jej wytwarzaniu w 41 Stanach USA [6] 

Fig. 2 . Thc rclalionship bctwecn thc cost o f elcetri c cncrgy and thc coal eontribulion in i ts production in 41 statcs 

ofUSA [6] 

Tabela 2. Porównanic udziału różnych paliw w produkcji energii e lektrycznej i ich kosztów [6] 

Tablc 2. Thc comparison o f eontribulion o f diffcrent fucls in thc production o f clcctric cncrgy and o f thcir c os ts [6] 

Kraj Paliwo Udział,% Koszt paliwa USD/toc 

Francja Jądrowe 78 -

RFN W.;.gicl 57 227 

Japonia WQgiel 19 152 

Olej 20 200 

Gaz ziemny 21 161 

Szwecja En. wodna 51 -

Wielka Brytania W.;.gicl 52 113 

USA Węgiel 54 57 

Kraj OECD w.;.gicl 39 80 

l 

l 
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prognozowanych dla przemysłu obniżek cen węgla z 34,60 $/tk w 1997 r do 26,66 $/tk w 2015 
roku (wg wartości dolara z 1998 r) [7] przewidywane są znaczące zmiany i wzrost udziału 
kosztów węgla w kosztach produkcji energii elektrycznej z 27% do 42% już 2010 r, z tytułu 
zapowiadanego znaczącego wzrostu kosztów jego transportu [8]. 

Zachodzące zmiany stosunku do węgla, ostatnio również, dotyczą górnictwa i energetyki 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn .. Obnoszony w ostatnich latach duży sukces amerykań
skiego górnictwa, przekroczenia wydobycia miliarda tonk węgla w roku ( 1999 r. - II O l mln 
tonk) zapowiada się, że nie tylko że nie będzie utrzymany ale będzie stopniowo obniżany by 
w 2002 r wydobycie węgla osiągnęło l 063 a w 2020 r 960 mln tonk [7,9]. W tym okresie, 
prognozowany jest również spadek udziału węgla w produkcji energii elektrycznej z 53 do 43%, 
przy równoczesnym wzroście udziału gazu z 13 do 3 7% [l OJ. Znane są również inne poglądy na 
temat węgla, które zakładają wzrost wydobycia węgla w USA do 1,5 mld tonk w ciagu naj
bliższych 25 lat i do 2 mld tonkwpołowie XXI wieku [II]. 

W komentarzu w najnowszym numerze Modern Power Systems [5], naczelny redaktor 
James Varley pisze o rehabilitacji węgla w USA i alternatywnej formie węgla jako paliwa dla 
nowych elektrowni. Podkreśla on również poparcie dwóch kandydatów na prezydenta dla 
technologii "clean coal" oraz stwierdza, że na opracowanie nowych technologii bazujących na 
węglu przeznaczono 95 mln $ itd. 

Na tle zagranicznych zamierzeń, nasze prognozy dla węgla przedstawiają się interesująco. 
Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski do 2020 roku, w zależności od scenariusza 
roczne zużycie węgla kamiennego prognozowane jest następująco [ 4]: 

- scenariusz odniesienia 81,9 mln ton, 
- scenariusz postępu-plus 82,4 mln ton, 
- scenariusz przetrwania 83,5 mln ton. 
Niezależnie od scenariusza można mówić o ustabilizowanej wartości zapotrzebowania na 

węgiel kamienny w wysokości około 82 mln ton. Tym bardziej, że krajowe zużycie węgla 
w 1999 roku wyniosło 83,6 mln ton. 

Prognozy rozwoju świata [2], w tym krajów OECD, niezależnie od scenariusza zakładają 
dalszy przyrost produkcji paliw stałych i zwiększenie ich zużycia do produkcji energii elektrycznej 
(tab. l i rys. 1). Prognozowany jest wzrost zużycia węgla do produkcji energii elektrycznej 
z 1295 mln t0 e w 1995 roku do minimum 1625, a maksimum 1851 mln t0 e w 2020 roku. 

Według prognoz World Coal Institute [12] produkcja węgla kamiennego przekroczy 
4100 mln ton w 2000 r i 5000 mln ton w 20 l O r. Światowa produkcja węgla w 1997 r. 
wynosząca 3775 mln ton, zabezpieczyła 27% potrzeb w zakresie energii pierwotnej i 36% 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. 

2. Czynniki wpływające na ograniczenie stosowania węgla 

Głównymi przyczynami zachodzących zmian, ograniczającymi stosowanie węgla, jest: 
- konieczność ochrony środowiska, a szczególnie ograniczenia emisji co2, 
- coraz mniejsza konkurencyjność węgla względem innych paliw, 
- rozwój bardziej efektywnych metod przetwarzania energii. 
Wcześniejsze wymagania ograniczenia emisji pyłu, S02 i NOx w spalinach z paliw orga

nicznych zostały praktycznie osiągnięte, poprzez wdrożenie cyklonów, elektrofiltrów i filtrów 
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tkaninowych oraz instalacji odsiarczania i redukcji tlenków azotu, a także przez stosowanie 
palników niskoemisyjnych i stosowanie odpowiednich mieszanek paliwowych [ 13-18]. Prob
lemy te zostały w wielu krajach rozwiązane lub są rozwiązywane aktualnie, m.in. na mocy 
międzynarodowych porozumień i zobowiązań. 

Duży wkład w rozwiązywanie problemu obniżenia emisji SOz w kraju ma górnictwo, po
przez budowę szeregu zakładów odpirytowania i odpopielania miałów energetycznych [ 17-22] 
oraz wprowadzenie produkcji mieszanek węglowych [23,24]. Wielka szkoda, że brak skoordy
nowania działań górnictwa z energetyką oraz nierozważne narzucanie wymogów emisyjnych 
przez władze ekologiczne kraju [25] naraziły górnictwo i nasze społeczeństwo (dotacje!) na 
poważne straty. 

Pomijając w tej dyskusji problemy ekologiczne związane z wydobywaniem i wzbogacaniem 
węgla (szkody górnicze, emisja metanu, wody, odpady), przed producentami i użytkownikami 
węgla stoi najpoważniejszy problem, jakim jest emisja C02. Niestety, węgiel jest jednym 
z najbardziej emisyjnych paliw. W porównaniu do metanu, węgiel kamienny emituje około 
l ,85 razy więcej COz. ?odejmowane międzynarodowe zobowiązanie w sprawie redukcji COz, 
prawdopodobnie w najbliższym czasie doprowadzą do wprowadzenia opłat za emisję COz. 
Wypowiedzi w tym zakresie są bardzo skrajne [26, 27] z tym, że w każdym przypadku nieko
rzystne dla paliw węglowych. Po ich wprowadzeniu trudno będzie mówić o ekonomicznej 
konkurencyjności węgla, jako paliwa. 

Kraje Unii Europejskiej [2] , zgodnie ze scenariuszem FO- maksymalnego wzrostu zużycia 
pierwotnych źródeł energii i najniższej emisji COz- zamierzają uzyskać redukcję COz poprzez 
zwiększenie udziału energiijądrowej (ok. 9%) i odnawialnej (ok. 17%), zmniejszenie udziału 
paliw węglowych (ok. 18%) i wzrost efektywności wykorzystania energii( ok. 55%). 

Jak już wcześniej wykazano, na stosowanie paliw węglowych ma duży wpływ polityka 
cenowa danego kraju. Szczególnie widocznymi są różnice cen energii elektrycznej, w zależ
ności od rodzaju paliwa i odbiorcy (przemysł, gospodarka komunalna), w krajach należących do 
tej samej unii - Unii Europejskiej- tabela 3. 

U nas w kraju, również przeżywaliśmy okres taniego gazu. Aktualnie najtańszą jednostką 

energii jest ciepło uzyskiwane ze spalania węgla [28]. Natomiast, analizując kształtowanie się 
cen na paliwa, obserwuje się brak polityki która chroniłaby własne źródła paliwowe i prze
ciwdziałała ujemnym zjawiskom społecznym, tym bardziej, że od dłuższego czasu mamy 
ujemny bilans w handlu zagranicznym. 

W ostatnim l 0-cioleciu nastąpił duży skok jakościowy w zakresie poprawy efektywności 
procesów przemian termicznych. Najwyższe sprawności wykazują procesy bazujące na spa
laniu gazu ziemnego, których wzrost jest prognozowany do około 60% w 2020 r. Aktualnie 
średnia sprawność termiczna wytwarzania energii elektrycznej w kraju wynosi około 32%, 
a w krajach Unii Europejskiej 39% (tab. l) . 

Z analiz wykonanych w Wielkiej Brytanii [29] dla nowych bloków a 500 MW opalanych 
węglem o koszcie I ,5 $/GJ i gazem o koszcie 2 $/GJ, z i bez instalacji do usuwania COz wynika, 
że koszt jednostkowy wytwarzania energii elektrycznej rośnie z 3,7 do 6,4 $/kW e przy spadku 
sprawności z 46 do 33%; a w przypadku gazu koszt wytworzenia energii elektrycznej rośnie 
z 2,2 do 3,2 $/kW e. a sprawność spada z 56 do 47%. 

Szansą dla węgla jest doskonalenie procesów jego użytkowania, a w szczególności rozwój 
procesów produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłownictwem oraz procesów 
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Tabela 3. Porównanic cen energii elektrycznej w zależności od rodzaju zastosowanego paliwa organicznego. 
Stan roku 1996 [l] 

Tablc 3. Thc rclationship betwcen thc priccs o f clcctric cncrgy and thc type o f applicd organie fucl. 
Thc stale for the ycar 1996 [l) 

Produkcja Udział w produkcji Cena energii elektrycznej w zależności od 
Cena energii Grupa 

energii elektrowni na paliwo,% rodzaju paliwa organicznego, ECU/ t0 c 
krajów lub 

elektrycznej na 
elektrycznej, 

kraj organiczne węgiel węgiel 
olej opałowy, ECU/t0 c 

potrzeby zaw. 3,5% S 
gaz 

Unia Przemysłu 110,0 124,8 113,9 537,5 

Europejska Gosp.komun. 
5 1,7 31 ,0 .. 

321,1 338,3 304,4 l 140,0 

Przemysłu 67,4 83,4 119,5 579,5 
Austria 35,1 9,0 

Gosp.komun. 359,2 341,9 287,3 l 383,7 

Przemysłu 76,0 118,8 - 556,2 
Dania 97,7 68,5 

Gosp.komun. 447,3 594,7 484,8 l 642, 1 

Przemysłu 95,9 114,3 105,2 428, l 
Francja 8,6 7,5 

Gosp.komun. 437,9 335, l 305,7 l 238, l 

Przemysłu 180,0 95,6 124,7 619, l 
RFN 66,0 57,8 

Gosp.komun. 440,2 239,0 271,6 l 296,9 

Przemysłu 60,7 145,2 151 ,1 900,6 
Włochy 80,7 9,4 

Gosp.komun. - 838, l 544,4 l 577,9 

Wicłka Przemysłu 110,0 124,8 113,9 537,5 
71,2 43,7 

Brytania Gosp.komun . 321,1 338,3 304,4 l 140,0 

Świat 63,2 36,1 

USA 70,8 50,2 85,7 83,6 348,5 

Japonia 61,9 18,4 100,5 233 ,9 l 010,1 

Polska 98,7 97,1 

gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowamem węgla 

(TJ rzędu47%) . 

ze specjalnym kotłem 

3. Drogi umocnienia pozycji węgla kamiennego . 

, . Rozwiązanie szeregu problemów górnictwa węgla kamiennego wymaga powzięcia wielu 
działań i decyzji w zakresie : 

- wzmocnienia pozycji węgla na rynku mediów energetycznych i technologicznych, 
- restrukturyzacji technicznej procesu wydobywania, wzbogacania i handlu węglem, 

- ograniczenia ujemnego oddziaływania górnictwa i paliw węglowych na środowisko. 
Wzmocnienie pozycji węgla na rynku mediów energetycznych i technologicznych jest 

realne m.in. poprzez: 
- powiązania kapitałowe kopalń (Spółek Węglowych) z dużymi odbiorcami węgla, 
- rozwijanie i rozszerzanie produkcji paliw węglowych na indywidualne potrzeby, 
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- opanowanie i uruchomienie produkcji paliw węglowych zastępujących oleje opałowe 
i gaz, 

- opanowanie i rozwijanie produkcji sorbentów węglowych, 
- współuczestnictwo we wdrażaniu technik spalania węgla przyjaznych dla środowiska, 
- współdziałanie na rzecz realizacji dużych projektów energetycznych typu produkcji 

energii cieplnej i elektrycznej skojarzonej ze zgazowaniem węgla . 

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości paliw węglowych i ekonomicznej ich akceptowal
ności nieodzownym jest zintensyfikowanie restrukturyzacji technicznej procesu wydobywania, 
wzbogacania i handlu węglem, m.in. poprzez: 

- rozwój i wdrażanie technik energo- i materiałooszczędnych oraz procesów sterowania 
i automatyzacji, 

- rozwój transportu taśmowego dołowego i pionowego, 
- weryfikację potrzeb w zakresie technologii i budowy nowych zakładów wzbogacania węgla, 
- tworzenie terminali węglowych, 
- unowocześnienie systemów magazynowania i transportu paliw węglowych i odpadów 

po górniczych . 
Wszystkie te działania, jednak wymagać będą ograniczanie ujemnego oddziaływania 

górnictwa i paliw węglowych na środowisko, między innymi przez: 
- uzależnienie obszarów eksploatacji węgla od terenowych programów zagospodarowania 

powierzchni, 
- minimalizację degradacji terenów w wyniku eksploatacji węgla, 
- zmniejszanie ilości odpadów wydobywanych na powierzchnię, 
- ograniczanie emisji i zagospodarowanie metanu pokładów węgla, 
- zwiększenie zagospodarowania odpadów górniczych, 
- zmniejszenie ilości wód słonych zrzucanych do cieków itd. 
Tylko kompleksowe rozwiązywanie problemów górnictwa, w powiązaniu z możliwościami 

i potrzebami obecnych i przyszłościowych użytkowników węgla kamiennego, może stać się 
trwałą podstawąjego rozwoju. 

W dalszej części pozwolę sobie na zwrócenie uwagi na niewykorzystane możliwości 
zintensyfikowania wykorzystania węgla oraz na potrzeby pewnych zmian w zakresie gospodarki 
węglem. 

4. Nowe asortymenty paliw węglowych 

Zachodzące przemiany społeczne i ekonomiczne bardzo pozytywnie wpłynęły na poprawę 
jakości i zwiększenie asortymentu paFw węglowych dostarczanych na rynek krajowy. Wcześ
niej te zasady przestrzegano głównie przy eksporcie węgla do krajów zachodnich. 

Jako jedne z najważniejszych działań w górnictwie było odejście od eksploatacji najbardziej 
zanieczyszczonych pokładów węgla oraz zbudowanie szeregu zakładów odpirytowania i wzbo
gacania węgla przy równoczesnym rozwoju produkcji mieszanek paliwowych. Nie wycofano 
jednak ze sprzedaży mułów - paliwa silnie zanieczyszczającego środowisko, w przypadku 
spalania ich w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach [30]. 

System tworzenia mieszanek paliwowych jest interesujący nie tylko dla kopalń węgla, ale 
również powinien być rozwiązaniem dla hurtowników (w przyszłości dla terminali) j, użyt-
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kowników, gdyż jest to sposób nie tylko dla regulowania kaloryczności , ale również emisji 
dwutlenku siarki. 

Problem niskiej emisji związanej ze spalaniem węgla w piecach indywidualnych i komu
nalnych, w Wielkiej Brytanii i Niemczech rozwiązano znacznie wcześniej , uruchamiając 

produkcjępaliwa bezdymnego do powszechnego użytku . 

Paliwo bezdymne, czyli węgiel odgazowany w temperaturze 500-750°C pozbawiony 
znacznej ilości części lotnych, spala się inaczej niż zwykły węgiel. W przypadku węgla, 
w początkowej fazie dochodzi do intensywnego wydzielania części lotnych i ich spalania, 
w efekcie czego dochodzi do dużego wzrostu temperatury i dużych strat energetycznych. 
Jeżeli mamy do czynienia z paleniskami okresowo zasilanymi, następuje silny wyrzut go
rących gazów i bardzo intensywne spalanie masy organicznej węgla, po czym następuje 
znaczący spadek emisji energii cieplnej i wychładzanie paleniska. Stosując natomiast paliwo 
bezdymne, ze względu na małą zawartość części lotnych, proces spalania węgla jest mniej 

· intensywny i wydłużony w czasie, gwarantując dobrą stałopalność. Ponadto, odgazowany 
węgiel, charakteryzuje się niską emisja substancji dymotwórczych, a jednocześnie zada
walającą reaktywnością chemiczną i łatwością zapłonu. Porównując efektywność ekologiczną 
różnych paliw węglowych wynika, że paliwo bezdymne należy do najmniej uciążliwych dla 
środowiska [31 ]. 

Aktualnie w kraju dysponujemy technologią produkcji paliwa bezdymnego opracowaną 
przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu [31 , 32], zweryfikowaną w skali pół
technicz;nej. 

Interesującąjest również oferta z RP A na dwie technologie (R2 i CG-0 l) z firmy ENERCOR 
produkcji paliwa bezdymnego EKOPAL z węgli niekoksujących [33]. W technologii R2 węgiel 
zawarty w retorcie podlega konwersji do półkoksu w temperaturze 700-750°C. Technologia 
CG-0 l stanowi możliwość wykorzystania istniejących palenisk rusztowych do równoczesnego 
wytwarzania EKOP AL-u. 

Jeżeli górnictwo nie chce utracić znacznej części dotychczasowych konsumentów węgla 
opałowego, to powinno nie tylko rozszerzyć gamę produkowanych paliw i ich częściowe 
konfekcjonowanie ale jak najszybciej powinno uczestniczyć w uruchomieniu produkcji paliw 
bezdymnych, ekonomicznie i ekologicznie konkurencyjnych dla gazu i lekkiego oleju opa
łowego, przeznaczonych głównie do dużych aglomeracji urbanistycznych, rejonów uzdro
wiskowych i turystycznych itp. 

Zwiększenie zużycia węgla można również realizować poprzez udostępnienie pyłu węglo
wego do procesów technologicznych i energetycznych. W tym zakresie Niemcy posiadają 
interesujące doświadczenia dostarczając kilka milionów ton pyłu z węgla kamiennego i bru
natnego do cementowni, hut i ciepłowni [34, 35]. Technologia produkcji pyłu węglowego polega 
na dokładnym suszeniu koncentratu flotacyjnego lub przemiale suchego węgla, w atmosferze 
gazu obojętnego . Transport pyłu węglowego do odbiorców prowadzony jest w cysternach 
samochodowych, w atmosferze azotu. Możliwość dostaw pyłu węglowego, pozwoliła wielu 
odbiorcom na zastępowanie droższego oleju opałowego węglem oraz na potanienie inwestycji 
z tytułu rezygnacji z budowy przemiałowni węgla. 

W naszym kraju istnieją warunki do uruchomienia produkcji pyłu węglowego, na potrzeby 
różnych odbiorców, w tym na eksport. Aktualnie w kilku kopalniach i elektrowniach, gdzie są 
ciągi przemiału węgla i suszenia, a ich zdolność przeróbcza nie w pełni obciążona, można 
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szybko uzyskać znaczącą produkcję pyłu węglowego poprzez rozbudowę i modernizację istnie
jących instalacji . W kraju, prawdopodobnym jest zastosowanie pyłu węglowego w cemento
wniach i kotłowniach opalanych mazutem, hutach dla zaoszczędzenia koksu oraz w nowobu
dowanych obiektach energetycznych, małej i średniej mocy. 

Szczególnie interesującą możliwością zwiększenia zużycia węgla jest opanowanie i pro
dukcja cieklego węgla czyli suspensji węgla w wodzie. Suspensje takie mają charakterystykę 
gęstych cieczy o lepkości 700-1000 cP, przy spalaniu m.in. tworzą mniejsze ilości tlenków 
azotu. Za granicą suspensje węglowo-wodne stosowane są w zastępstwie olejów opałowych 
oraz jako paliwo celowe do obiektów energetycznych i technologicznych [36~39]. Technolo
gia produkcji suspensji węglowo-wodnej jest stosunkowo prosta i polega na intensywnym 
wymieszaniu pyłu węglowego z wodą i utrwaleniu powstałej suspensji za pomocą odpowiednio 
dobranych dodatków. W zależności od przeznaczenia suspensj i dobierany jest określony węgiel 
i jego własności fizykochemiczne . Suspensje węglowo-wodne zawierają od 48 do 75% węgla 
i do 3% dodatków. Zazwyczaj najniższe wymagania stawiane są ~Ja suspensji zasilających 
paleniska fluidalne. Najostrzejsze wymagania dotyczą suspensji przeznaczonych do zasilania 
silników spalinowych, wtedy wymaganym jest by węgiel został wcześniej bardzo głęboko 
odpirytowany i odpopielony (S- 0,2%, A- 02%), a jego uziarnienie nie przekraczało 5 f!m. 
Dla stabilności struktury zawiesiny i stałości jej własności, w procesie produkcji suspensji 
dodawane są dodatki stabilizujące, reologiczne i ew. inne. Suspensje węglowo-wodne wykazują 
trwałość swoich własności co najmniej przez dwa miesiące. 

Wdrażając procesy aglomeracji olejowej [37-41] lub/i demineralizacji za pomocą silnych 
zasad [42-44] można uzyskiwać ,. czysty węgiel", charakteryzujący się bardzo małymi 
zawartościami popiołu i siarki oraz kalorycznościązbliżoną do olejów opałowych. Węgiel taki 
nadaje się do sporządzania najwyższej jakości suspensji węglowo-wodnych, brykietowanych 
paliw ekologicznych, zasypek hutniczych itp. Ponadto, dzięki silnie rozwiniętej i chemicznie 
zaktywowanej powierzchni macerału, węgiel czysty spełnia wymagania węgli aktywnych 
i wymieniaczy jonowych. Jest jasne, że wdrożenie tego kierunku zagospodarowania, nie 
wpłynie na masowość wykorzystania węgla, ale może stanowić źródło znaczących dochodów, 
ze względu na wysokie koszty zakupu tradycyjnych sorbentów i olbrzymie zapotrzebowanie 
na sorbenty. 

W okresie rozwoju poszanowania surowców i energii, polityki recyklingu, nieodzownym 
jest zwracanie uwagi na miejscowe surowce i na tworzenie paliw przez zmieszanie różnego 
pochodzenia substancji palnych lub /i wspólne ich spalanie. 

Należy również wykazać dużą elastyczność i wziąć udział w rozpowszechnianiu pa
liw mieszanych u dotychczasowych użytkowników węgla. Do rozpowszechnionych w wielu 
krajach należy spalanie węgla z odpadami drewna (trociny, wióra, kora) co nie tylko likwi
duje miejscowe problemy ale również pozwala wykorzystać ich walory energetyczne i zmniej
szyć emisję tlenków węgla, siarki i azotu do atmosfery. Zastosowanie odpadów z obróbki 
drewna jako dodatku do węgla i ich spalanie w paleniskach "węglowych" jest znacznie 
efektywniejsze (35-39%) niż spalanie samych odpadów drewna w kotłach utylizacyjnych 
(20-25%) [45]. 

Szczególne duże znaczenie mają prace nad opanowaniem i wdrożeniem paliw mieszanych, 
tworzonych z węgla i odpadów komunalnych, ze względu na powszechność występowania 
"śmieci" i problemów z nimi związanych. 
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W USA, firma Enertech Environmental Inc. [46] kosztem 21 mln USD buduje zakład 
produkcyjny o wydajności 100 ton/dobę paliwa wysokiej jakości "E-Fuel", stanowiącego 
mieszaninę węgla i odpadów komunalnych; wytwarzane paliwo według opinii DOE nadaje się 
do spalania w paleniskach pyłowych, fluidalnych i innych przemysłowych. Opracowana tech
nologia przydatna jest również do wykorzystania obornika, odpadowej żywności i biomasy. 
W przypadku kotłów opalanych węglem ilość dodawanych odpadów komunalnych waha się 
5-15% [47, 48] . 

Przeprowadzony przegląd możliwości rozszerzenia produkcji paliw węglowych, nie wy
czerpuje zagadnienia. Jeżeli nie zostanąpodjęte skuteczne działania, w tym akwizycyjne, proces 
wypierania węgla z rynku będzie następował z jeszcze większa siłą i znacznie szybciej. 

5. Problemy transportu i składowania węgla 

Stosunkowo nowymi problemami są sprawy związane z przewozami dużych ilości węgla 
drogowymi środkami transportu oraz wydłużonymi czasami ich składowania w kopalniach, 
u hurtowników i u użytkowników. Z tymi problemami związane są zagadnienia: niszczenia 
dróg, strat paliwa i zanieczyszczania środowiska. 

W tym zakresie powinno być większe oddziaływanie kopalń na przestrzeganie dopusz
czalnych obciążeń na oś, zabezpieczenie ładunku przed pyleniem i stratami węgla, na skutek 
nieszczelności skrzyń ładunkowych itd. Dobrym przykładem ekologicznego transportu ko
łowego węgla jest stosowanie samochodów ciężarowych z zasuwanymi plandekami nad tran
sportowanym ładunkiem. 

Wskazanym natomiast jest rozwijanie kontenerowych dostaw węgla do ustalonych od
biorców, na wzór rozwiązań zagranicznych. W Wielkiej Brytania i Niemczech wypracowano 
system dostaw węgla w kontenerach i dozowania jego do w pełni zautomatyzowanych pa
lenisk [ 49]. 

Ze składowaniem wiążą się problemy wtórnego pylenia i degradacji węgla [13, 50-52]. 
Intensywność tych procesów zależy od własności i składu fizyko-chemicznego węgla oraz 
miejsca i warunków ich składowania. 

Lokalizacja kopalń, elektrowni, ciepłowni i magazynów w rejonie osiedli mieszkanio
wych oraz zaostrzone wymagania ochrony środowiska powodują, że coraz większą uwagę 
zwraca się na sposób składowania węgla, co stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla 
środowiska. 

Do tradycyjnych rozwiązań przeciwdziałania samozagrzewaniu i pyleniu węgla należy za
gęszczanie ładunku na zwale lub/i obkładanie mułami. Sposób ten nie eliminuje wymienionych 
problemów a jedynie je ogranicza. Skuteczność sposobu zależy w dużym stopniu od solidności 
wykonywanych zabiegów. 

W ostatnich dziesięcioleciach, w budowanych kopalniach i elektrowniach coraz częściej 
ciągi transportowe i magazyny węgla są całkowicie zabudowane; oprócz tradycyjnych ciężkich 
budowli żelbetonowych coraz częściej stosowane są budowle-kopuły wykonywane przez 
torkretowanie betonem kopuł plastikowych lub są montowane z prefabrykatów aluminiowych 
[53-55]. 

· Bardziej rozpowszechnionym sposobem eliminowania pylenia, erozji, utleniania, zawod
nienia i zamarzania ładunku węgla na zwale jest pokrywanie powierzchni zwału substancjami 
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błonotwórczymi [13, 56-58). Dobierając odpowiedni środek błonotwórczy i warunki jego 
nanoszenia, można uzyskać warunki bezpiecznego i długotrwałego składowania węgla. 

6. Prace badawczo-wdrożeniowe nad uefektywnieniem stosowania węgla 

W Wielkiej Brytanii [59,60], kraju praktycznie likwidującym własne górnictwo, od kilkulat 
realizowany jest Program Technologii Czystego Węgla (Clean Coal Technology Program), 
który skutecznie rozwiązuje problemy racjonalizacji wydobywania i wzbogacania węgla oraz 
jego optymalnego wykorzystania u dużych i małych odbiorców. Efektem tych działań ma być 
m.in. wzrost sprawności termicznej procesów wytwarzania energii elektrycznej, nawet do 55% 
w 2020 roku- rysunek 3. 
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Rys. 3. Stan i perspektywy wzrostu sprawności urządzeń energetycznych w Wielkiej Brytanii [61] 

Fig. 3. The stale and forccasts o f thc increasc o f thc efficiency o f energctic cquipmcnt [61] 

Znaczące efekty technologiczne, e~onomiczne i ekologiczne w zakresie racjonalnego wyko
rzystania węgla uzyskały kraje Unii Europejskiej [61, 62], realizując wspólne programy ba
dawcze (np. Thermie Programme, w tym Solid Fuels Technology Projects; Joule II Programme
Clean Coal Technology R & D), demonstracyjne i wdrożeniowe . Jednym z interesujących 
przykładów może być wspólna, zakończona inwestycja wartości 600 mln ECU - elektrownia 
gazowo-parowa zintegrowana ze zgazowaniem węgla o mocy 335 MW e i sprawności 45% 
w Puertoliano (Hiszpania). Elektrownia została zaprojektowana na węgiel kamienny o wilgot
ności 10%; zawierający 50% popiołu, 22% części lotnych, 18% węgla pierwiastkowego i 1,2% 
siarki oraz o wartości opałowej 3600 kcal/kg, przy równocześnie ostrych wymaganiach co do 
emisji SOx < 25 mg/Nm3 (wartość dopuszczalna 400), NOx < 150 mg/Nm3 (wartość do
puszczalna 650), pyłu 7,5 mg/Nm3 (wartość dopuszczalna 50) i obniżeniu emisji co2 o 20% 
w porównaniu do elektrowni konwencjonalnej . 

Nieodzownym jest również wymienić słynne programy, demonstracyjny CCT i badawczy 
CPP (Clean Coal Technology Program, US Federal Coal Preparation Program) realizowane 
w USA, obejmujące projekty dotyczące oczyszczania węgla przed jego spaleniem, procesy 
czystego spalania węgla, oczyszczania spalin i procesy konwersji węgla [63, 64]. O ważności 
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realizowanych projektów dla gospodarki, mogą świadczyć składane obszerne raporty w Kon
gresie USA. Te bardzo interesujące prace są co roku prezentowane m.in. na corocznej pit
tsburskiej konferencji węglowej ( Pittsburgh Coal Conference). 

Według danych Światowego Instytutu Węglowego [65] w 1990 roku kraje wysokoroz
winięte dysponowały 98 (z tego 55 zrealizowanych w USA) zakończonymi projektami de
monstracyjnymi (wdrożeniowymi) z zakresu czystych technologii węgla. 

Oprócz wieloletnich wyżej wymienionych programów badawczo-wdrożeniowych, w USA 
realizowane są mniejsze programy celowe. Ostatnio Department of Energy (DoE) i National 
Mining Association (NMA) uruchomili program mający za zadanie poprawę bezpieczeństwa, 
efektywności energii i produktywności kopalń, przeznaczając rocznie przeszło 16 mln $ na 16 
grantów, realizowanych przez partnerów z przemysłu i uniwersytetów. Programy do realizacji 
wybrano z 64 propozycji zgłoszonych przez 62 kompanie, Ił uniwersytetów, 4 instytuty DoE 
i 3 agencje państwowe. 

Również w Polsce szereg prac dotyczących górnictwa jest współfinansowane ze środków 
badawczych KBN i innych organizacji. Niestety są to indywidualne tematy- doraźne , roz
wiązujące dany problem. Koniecznym jest natomiast opracowanie i efektywne realizowanie 
wieloletniego programu badawczo-wdrożeniowego z zakresu doskonalenia produkcji i wyko
rzystania węgla kamiennego, uwzględniającego problemy górnictwa, energetyki i ekologii. 

7. Wnioski 

Przyszłość polskiego węgla kamiennego uzależniona jest nie tylko od skuteczności przepro
wadzonej restrukturyzacji ale również od stworzenia trwałych powiązań z jego aktualnymi 
i przyszłymi użytkownikami, m.in. poprzez: 

- rozszerzenie ilości i jakości oferowanych paliw i materiałów węglowych, 
- doskonalenie systemów transportu i magazynowania paliw węglowych, 
- współudział w poprawie efektywności procesów spalania węgla, 
- minimalizację ujemnego oddziaływania wydobycia, wzbogacania i stosowania węgla na 

środowisko, 

- prowadzenie systematycznych wieloletnich badań i wdrożeń w zakresu racjonalizacji 
produkcji i wykorzystania węgla . 
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The conditions of reinforcing of coal position on the market of energetic 
and technological medias 

Abstra et 

The hard coal miningreform doesn't guarantee the conditions for the durable economical 
production of energy and technological coal-fuels. This is not only a question to bring real and to 
stabilize the fuel and employment policy but also to intensify the technical restructuring leading 
to decrease the costs of coal out-put and preparation. The additional factor should be a major 
participation o f mining industry in the elaboration and implementation o f new technologies o f 
the hard coal utilization. 
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Wpływ własności mechanicznych górotworu na deformacje powierzchni 
przy dużych prędkościach eksploatacji i okresowych przestojach frontu 

Słowa kluczowe 

Wpływy na powierzchnię - prędkość eksploatacji- przestoje frontu 

Streszczenie 

W ostatnich latach w centrum zainteresowań badaczy zjmujących się zagadnieniami 
wpływów eksploatacji podziemnej na powierzchnię i obiekty na niej położone znalazły się 
zagadnienia szkodliwego wpływu przestojów frontu eksploatacyjnego przy dużych prędko
ściach eksploatacji. W poszczególnych przypadkach wpływy te były obserwowane w bardzo 
krótkim czasie po zatrzymaniu frontu. Przyczyn zjawiska upatruje się w niszczeniu, w wyniku 
zatrzymania frontu, struktury górotworu, która zależy nie tylko od budowy geologicznej ale 
rówież od jego naruszenia ewentualnymi wcześniejszymi eksploatacjami. Ze względu na 
złożoność zjawiska ograniczono się do fenomenologicznego opisu zjawiska. 

Artykuł należy traktować jako przyczynek do dyskusji w ciągle otwartym problemie wpły
wów okresowych przestojów frontu eksploatacyjnego na powierzchnię. 

Zagadnienie wpływu prędkości eksploatacji na wartości przemieszczeń i odkształceń 
górotworu oraz na ich przebieg w czasie podjął w latach powojennych St. Knothe (1951, 1953b, 

1953c ), przyjmując założenie że chwilowa prędkość obniżenia punktu d w jest proporcjonalna do 
d t 

różnicy wartości końcowego obniżenia wk (t) odpowiadającego stanowi eksploatacji w danej 
chwili t i obniżenia w( t) jakiemu punkt uległ do chwili t 

d w 
- =c[wk (t)-w(t)] 
d t 

gdzie 
c -współczynnik proporcjonalności, którego wartość zależy od własności górotworu. 
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Założenie powyższe pozwalało, przy przyjęciu normalnego rozkładu wpływów eksploatacji 
(Knothe 1951, 1953a), opisywać przebieg obniżeń powierzchni w czasie z dużą dokładnością. 

Z czasem okazało się jednak, że przyjmowanie przy prognozowaniu wpływów eksploatacji 
prowadzonych z większymi prędkościami wartości współczynnika c , które zostały określone 
przy małych prędkościach postępu frontów, mogą prowadzić do zaniżania wielkości prog
nozowanych wpływów i do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie korzystnego wpływu 
dużych prędkości postępu frontów na zmniejszanie zagrożeń obiektów. 

Doświadczenie uzyskiwane w miarę zwiększających się prędkości postępu frontów wy
kazało, że wartość współczynnika c zależy nie tylko od własności górotworu ale i od prędkości 
eksploatacji z którą wzrasta, a co za tym idzie korzystny wpływ zwiększania prędkości postępu 
frontu jest mniejszy niż wynikałoby to ze wzoru (l) przy c = const. Jednocześnie zwrócono 
uwagę, że stopień zagrożenia obiektów zależy nie tylko od wielkości deformacji ale również od 
ich prędkości (przyrostu w czasie), która to prędkość wzrasta wraz ze zwiększającą się pręd
kością eksploatacji. Zwiększanie postępu frontu może być zatem dla obiektów korzystne do 
pewnej prędkości powyżej której ich zagrożenie może wzrosnąć powyżej dopuszczalnego ze 
względu na dopuszczalne prędkości deformacji. Tu jednak poglądy badaczy się częściowo 
różnią (Kratzsch 1994 ). 

Od pewnego czasu pojawił się pogląd, że w przypadku dużych prędkości eksploatacji 
zagrożenie dla obiektów stanowi jedynie jej nierównomierność, natomiast w przypadkach 
eksploatacji prowadzonej w sposób ciągły (przez 7 dni w tygodniu) nie stanowi ona zagrożenia. 
Może w sposób najbardziej krańcowy pogląd ten sformułował H. Kratzsch (1994) proponując 
w warunkach Zagłębia Ruhry, zamiast drobiazgowego określania dopuszczalnej prędkości 
eksploatacji, nie przekraczanie przy eksploatacji prowadzonej z okresowymi przerwami (eks
ploatacja przez 5 dni w tygodniu) prędkości 3m/ dobę, natomiast przy eksploatacji ciągłej (7 dni 
w tygodniu) nie ograniczać górnej prędkości eksploatacji. 

Zagadnieniami wpływów prędkości eksploatacji oraz wpływu przerw eksploatacyjnych na 
wartości przemieszczeń i odkształceń górotworu zajął się w swojej rozprawie habilitacyjnej 
A. Sroka (1999). W oparciu o dokładne pomiary stwierdza wyraźny wpływ okresowego za
trzymywania frontu eksploatacyjnego, który przejawia się prawie natychmiastowym (w czasie 
2-3 dni po zatrzymaniu frontu) wyhamowywaniem przebiegu obniżeń, których prędkość 
maleje (przyspieszenie ujemne), a następnie po uruchomieniu frontu eksploatacyjnego, wzrasta 
(przyspieszenie dodatnie). Analizując teoretycznie rozkład przemieszczeń i odkształceń 

w brzeżnej części niecki autor dochodzi do wniosku że wywołane zatrzymaniem frontu 
maksymalne wartości przyspieszenia dowolnego wskaźnika deformacji występują w momencie 
zatrzymania frontu w obszarze w którym występowały (występują) największe wartości 
prędkości deformacji. Wniosek ten mają potwierdzać pomiary przeprowadzone w Instytucie 
DMT w Bochum. To pokrywanie się tych maksymalnych wartości zarówno w czasie jak 
i w przestrzeni autor uważa za jedną z głównych przyczyn uszkodzeń obiektów występujących 
w wyniku zatrzymań frontu. 

Rozważania Sroki bazują na modelu kinematyki przemieszczeń górotworu zakładającym 
normalny rozkład wpływów eksploatacji górniczej oraz na założeniu przebiegu obniżeń pun
któw w czasie zgodnie ze wzorem (l), przy przyjęciu odpowiednich wartości współczynnika c. 
Podobnie postępują i inni autorzy wprowadzając pewne modyfikacje, względnie uzupełnienia 
modelu i założenia, mające na celu uzyskiwanie lepszych zgodności wyników teoretycznych 
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z obserwacjami terenowymi, co nie zmienia jednak istoty postępowania . Otrzymywane w tych 
rozważaniach wartości przyspieszeń wskaźników deformacji terenu występujących w wyniku 
zatrzymań frontu są bardzo małe i trudno przyjąć że mogą one być główną przyczyną poja
wiających się w obiektach uszkodzeń. 

Opracowania te opierają się na teoriach całkowych zakładających określone rozkłady 
wpływów, a więc traktują górotwór jak ośrodek który podlegając odkształceniom pod wpływem 
eksploatacji nie traci swojej "ciągłości" . 

Zdaniem autorów w szeregu przypadków przyczyn silnego uwidaczniania się szkodliwych 
skutków okresowych zatrzymań (przestojów) frontu eksploatacji należałoby upatrywać w niszcze
niu struktury górotworu, które to niszczenie może mieć wieloraki charakter, a w szczególności : 

a) niszczenie struktury górotworu jest następstwem zmian w stanie naprężeń i przekroczeń 
ich wartości dopuszczalnych w warstwach górotworu które można uznać za ośrodek "ciągły", 

b) niszczenie struktury górotworu naruszonego wcześniejszą eksploatacją górniczą w wy
niku której górotwór stał się ośrodkiem o zróżnicowanej spójności , 

c) przypadek mieszany gdy część górotworu została naruszona wcześniejszą eksploatacją, 
część zaś pozostaje nadal ośrodkiem "ciągłym". 

Ad. a) Rozpatrzmy kilka możliwych przypadków zachowania się górotworu "ciągłego" 
w postaci warstwy położonej ponad pokładem, która może znajdować się w dowolnej odległości 
od niego. Najprościej jest przedstawić zachowanie się warstwy górotworu usytuowanej bez
pośrednio nad pokładem lub w niedużej odległości ponad nim. 

Przykład l. Warstwa skały słabej łatwo się kruszącej (rys. 1). 

Rys. l. Zachowanic sil( warstwy skały słabej łatwo załamującej sil( i kruszącej 

Fig. l. The behavior ofthe strata o f low strength, easily colapsin g and crushing 

W bezpośrednim sąsiedztwie przodka utrzymuje się niedużej szerokości (l) wspornik 
podtrzymywany obudową przesuwaną w ślad za postępującym frontem. Poza linią obudowy 
powstaje strefa zawału w której skały załamują się i kruszą. Następuje w mniejszym lub 
większym stopniu samopodsadzanie warstw nadległych, które z kolei mogą się zachowywać 
w różny sposób w zależności od ich własności i wielkości odkształceńjakim podlegają. 

Przykład 2. Warstwa skały zwięzłej o dużej sztywności . Postęp frontu ciągły (rys. 2). 
W przypadku względnie małej prędkości postępu frontu eksploatacyjnego warstwa się ugina 

znajdując sztywną podporę w pewnej odległości od frontu eksploatacji . Podporą tą może być 
spąg pokładu, podsadzka, zawał lub podścielająca warstwa o mniejszej sztywności . Profil 
ugięcia warstwy między punktami podparcia przesuwa się w ślad za postępującym frontem. Przy 

Sesja plenarna 37 



School o f Underground Mining 200 l 

Rys. 2. Zachowanie sic; warstwy skały zwic;złcj o dużej sztywności 

a- postc;p frontu z niedużą prc;dkością, b- postęp frontu z prędkością dużą 

Fig. 2. The behavior o f compactcd and highly stiff rock 
a- face advance of a moderate ratc, b - face advancc of a high ratc. 

dużej prędkości postępu frontu profil ugięcia warstwy między punktami podparcia ulega 
wydłużeniu a naprężenia w warstwie ponad płaszczyzną frontu eksploatacji wzrastają do 
wart?ści krytycznej i warstwa załamuje się. Następnie proces ten powtarza się okresowo, przy 
czym uginająca się warstwa przed jej okresowym załamaniem może nawet nie uzyskiwać 
w pełni sztywnego podparcia. W takich przypadkach, zależnie od warunków (miąższości 
wybieranego pokładu, sposobu ochrony stropu, grubości warstwy i jej własności mecha
nicznych) mogą występować tąpania stropowe oraz wstrząsy powierzchni o różnym stopniu 
nasilenia powodujące mniej lub bardziej poważne uszkodzenia obiektów. Częstotliwość tych 
okresowych załamań zależy od szeregu czynników- własności mechanicznych warstwy, jej 
obciążenia, prędkości eksploatacji, sposobu eksploatacji itd. 

Przykład 3. Warstwa skały zwięzła o średniej sztywności. Duża prędkość eksploatacji, 
okresowe zatrzymania frontu. 

Przy dużej prędkości eksploatacji warstwa ugina się i kładzie na spągu, podsadzce, lub 
zawale bez załamania, uzyskując sztywne podparcie w większej odległości od przodka (rys. 3a). 
Po zatrzymaniu eksploatacji następuje zwiększenie ugięcia warstwy w pobliżu calizny (ponad 
linią podparcia obudową), przekroczenie dopuszczalnych napnt.żeń rozciągających i możliwe 
jest pęknięcie warstwy. Pęknięcie może powodować na powierzchni lokalne zdeformowanie 
rozkładu przemieszczeń pionowych oraz deformacji poziomych. Również w tym przypadku 
mogą występować tąpania stropowe i wstrząsy na powierzchni relatywnie o mniejszej energii 
niż w przykładzie 2. 

Ugięciom i pęknięciom opisanym w przykładzie 2 i 3 mogą podlegać nie tylko warstwy 
znajdujące się bezpośrednio ponad pokładem ale i warstwy położone wyżej, nawet w większej 
odległości od pokładu. 
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Rys. 3. Zachowanic si<( warstwy skały zwi<(złcj średniej sztywności, przy bardzo dużej pr<(dkości post<(pu frontu 

a- postąp frontu ciągły, b- zatrzymanic frontu 

Fig. 3. Thc bchavior o f compact modcratcly stiff rock duc to tbc high advancing ratc 

a- continuous face advancing, b- (aftcr) face stopagc 

Ad. b) Prowadzona w górotworze eksploatacja jest źródłem różnego rodzaju (i o różnym 
kierunku) spękań. Ma to głównie miejsce na kontakcie warstw. Kierunek spękań jest wtedy na 
ogół zgodny z kierunkiem uwarstwienia. Występowanie w górotworze dużych wartości 
naprężeń stycznych nad różnego rodzaju "krawędziami" powoduje powstawanie także spękań 
poprzecznych do uwarstwienia. Zasięg pionowy tych spękań może być znaczny. Na rysunku 4 
pokazano jakościowy rozkład maksymalnych naprężeń stycznych (Filcek, Walaszczyk, Taj
duś 1994) w przekroju A - A odległym o 60 m. od stropu eksploatowanego systemem 
filarowokomorowym pokładu. Widać tam, że podwyższone wartości naprężeń stycznych wy
stępują nad "krawędziami" K-1 oraz K-2. Powstałe w wyniku zbyt dużych wartości naprężeń 
stycznych spękania rozwijają się w czsie trwania eksploatacji oraz po jej zatrzymaniu. Według 
niektórych badaczy, np. A.Goszcz, (1996), spękania poprzeczne do uławicenia tworzą się 
rownież tam, gdzie postęp frontu eksploatacyjnego został czasowo zatrzymany a później wzna
wiany bez pozostawienia resztki . Podawane są przykłady (Goszcz 1996) stwierdzenia 
w miejscach zatrzymania frontu tzw. "krawędzi czasowych" oraz spękań stropu z nimi 
związanych. Spowodowane eksploatacją spękania górotworu nakładają się na pierwotne 
zaburzenia struktury i ciągłości górotworu (szczelinowatość, tektonika, niejednorodności 

litologiczne, itp.). Efektem tego jest to, że górotwór nad eksploatowanym pokładem podzielony 
zostaje na bloki, które w miarę przesuwania się frontu eksploatacyjnego osiadają "w miarę 
regularnie". Regularność osiadania zaburza zatrzymanie frontu, co związane jest ze zmianą 
prędkości i przyspieszenia procesu osiadania górotworu. Intensywność tych zmian zależy 
·w dużej mierze od prędkości eksploatacji i stopnia naruszenia struktury górotworu. Rozważania 
teoretyczne (Drzęźla 1995; Kwiatek 2000) wykazują, że zmiany prędkości wybierania i postoje 
frontu eksploatacyjnego wywołują na powierzchni "bardzo istotne zwielokrotnienie przy
spieszeń przyrostu wskaźników deformacji" (Drzęźla 1995), jakkolwiek ich wartości bez
względne (np. wartość przyspieszenia obniżeń powierzchni) są małe (Kwiatek 2000). Na-
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Rys. 4. Podwyższonc wartości naprężeń stycznych nad krawędziami eksploatacji ( cr" cr2 - naprężenia główne) 

Fig. 4. Incrcase ofthc tangential stress valuc ovcr thc cxploitation cdges (cr 1, cr2 - main stresscs) 

szkicowany powyżej proces degradacji struktury górotworu spotęgowany jest dodatkowo przez 
różnego rodzaju oddziaływanie "sensu stricto" dynamiczne takie jak wstrząsy, tąpania oraz 
roboty strzałowe. 

Ad. c) Liczne obserwacje górnicze pozwalają na stwierdzenie, że najczęstszym przypadkiem 
deformowania się górotworu jest przypadek mieszany to znaczy taki, gdy część górotworu 
(w istotny sposób naruszona wcześniejszą eksploatacją) zachowuje się jak struktura blokowa 
część zaś jak ośrodek "ciągły" (np. mocne i grube warstwy piaskowców w GZW). Mate
matyczny opis takiego sposobu deformowania się górotworu (a w tym deformowania się 
powierzchni) jest szczególnie trudny. Problematycznym wydaje się korzystanie w tym przy
padku z teorii geometryczno-całkowych, czy teorii ośrodka stochastycznego nawet wtedy gdy 
rozpatruje si(( jednostajny post((p frontu eksploatacyjnego. Podobnie problematyczne jest 
stosowanie wyłącznie teorii ośrodków ciągłych. "Połączenie" zatet obydwu teorii wydaje si(( 
najbardziej rozsądną drogą prowadzącą do sformułowania efektywnego matematycznego mo
delu górotworu. Warunkiem koniecznym w/w efektywności jest wcześniejsze określenie mo
delu fizycznego górotworu, co powinno odbyć się w oparciu o badania laboratoryjne właści
wości fizykochemicznych skał, badania geofizyczne (głównie wstrząsów wysokoenergety
cznych), pomiary geodezyjne osiadań powierzchni oraz wnętrza górotworu, pomiary in situ 
konwergencji wyrobisk górniczych, pomiary rozwarstwień skał stropowych oraz komputerowe 
"dopasowanie" pomiarów i obserwacji do zachowania się modelu fizycznego (tzw. "back 
analysis"). Złożona budowa geologiczna górotworu, jego bogata tektonika, spękania i szczeli
nowatość skał, wpływ wstrząsów oraz tąpań a także wielokrotne oddziaływanie eksploatacji 
powoduje, że właściwości fizykomechaniczne (a tym samym model fizyczny) górotworu będą 
inne aniżeli właściwości próbek skalnych określone drogą badań laboratoryjnych. Uwaga ta 
dotyczy głównie górotworu, który został naruszony eksploatacją górniczą. Uzyskany drogą 
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komputerowego "dopasowania" {"back analysis") model fizyczny górotworu stanowi podstawę 
do budowy modelu matematycznego, w oparciu o który można określić stan przemieszczenia 
i naprężenia oraz prognozować miejsca zniszczenia górotworu. Na obecnym etapie rozwoju 
geomechaniki najbardziej efektywnymi metodami matematycznymi są metody numeryczne 
(a szczególnie metoda elementów oraz różnic skończonych), w oparciu o które (wykorzystując 
technikę komputerową) buduje się tzw modele obliczeniowe górotworu pozwalające na kom
puterową symulację stanu przemieszczenia i naprężenia górotworu do konkretnej sytuacji 
górniczo-geologicznej. Przykłady takich modeli znaleźć można np. w pracach: H. Filcka, 
J. Walaszczyka, A. Tajdusia ( 1994 ), E. Popiołka i innych (1998). 

Reasumując powyższe rozważania można sformułować następujące wnioski: 
l. Okresowe lokalne występowanie zwiększonych wpływów eksploatacji górniczej, pro

wadzonej z dużą prędkością, spowodowane okresowymi przestojami frontu, jest zjawiskiem 
bardzo złożonym ze względu na dużą ilość wpływających na nie czynników (budowa geo
logiczna, własności wytrzymałościowe poszczególnych warstw, tektonika, stopień naruszenia 
górotworu wcześniejszymi eksploatacjami, itd.), których charakterystyki (własności) są 

w większości nieznane. Utrudnia to w wysokim stopniu matematyczny opis zjawiska. 
2. li ość zaobserwowanych i wystarczająco udokumentowanych przykładów jest nieduża, co 

przy daleko idącym zróżnicowaniu warunków lokalnych utrudnia wysunięcie ogólnych wnio
sków i przenoszenie doświadczeń uzyskanych w jednym zagłębiu na warunki innego. 

3. Poprzestając na fenomenologicznym opisie możliwych przyczyn zjawiska należy przyjść 
do wniosku, że wyraźne i gwałtowne, występujące w bardzo krótkim czasie, zwiększenia 
wpływów powodowane zatrzymaniami frontu eksploatacji występują w przypadku gdy 
górotwór jest w silnym stopniu naruszony wcześniejszymi eksploatacjami. W przypadku 
górotworu nienaruszonego zatrzymania frontu mogą również powodować zwiększenie 

wpływów jednak w mniejszym stopniu. 
4. Zdaniem autorów modele całkowe kinematyki przemieszczeń górotworu,jak na przykład 

wzmiankowany omawiany w artykule model oparty na normalnym rozkładzie wpływów 
eksploatacji, nie wystarczają do opisu i analizy omawianego zjawiska we wszystkich przy
padkach, a szczególnie w przypadku gdy część górotworu jest naruszona wcześniejszą eks
ploatacją a część pozostaje ośrodkiem ciągłym. Wydaje się, że w tym przypadku należałoby 
w większym stopniu wykorzystać modele ośrodka sprężysto-krucho-plastycznego oraz techniki 
modelowania numerycznego. 

5. Dokładniejsze poznanie zjawiska wymaga odpowiednio dużej ilości szczegółowo udo
kumentowanych przypadków eksploatacji prowadzonych w różnych zagłębiach i warunkach 
z dużymi prędkościami i ich skutków. 
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The influence o f the mechanical properties of rock mass on the min e 
surface deformations d ue to the high velocity of exploitation and its 
periodical stopping 

Abstract 

In the las t years the problem o f damaging influence o f the stopping o f underground mining 
works during the high velocity of exploitation on the mine surface and the surface structural 
damage bas been in the center o f interest o f many engineers dealing with the influence o f mine 
works on the surface. 

In certain cases the surface effects were observed shortly after the mine works had been 
stopped. The reason ofthe eonsiciered phenomenon is the destruction ofthe rock mass structure 
related to the face stoppage. The rock mass structure depends not only on the geological structure 
o f the rock system but also on the previous min e exploitation. 

Owing to the complexity o f the phenomenon, the considerations presented in the paper are 
limited to the phenomenological approach only. 
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Optymalizacja warunków koegzystencji budowy i eksploatacji autostrad 
z działalnością kopalń węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

Autostrady na terenach górniczych - koegzystencja - zasady budowy eksploatacji -
monitoring- warunki eksploatacji złóż 

Streszczenie 

Projektowanie, budowa i eksploatacja autostrad na terenach górniczych wymusza potrzebę 
stworzenia warunków minimalizacji kosztów układu autostrady-górnictwo oraz racjonalnego 
wykorzystania zasobów węgla kamiennego zalegających w rejonie autostrad. 

Dotychczasowe doświadczenia górnictwa w tym zakresie pozwalają na określenie zasad 
projektowania i budowy autostrad, dopuszczania i prowadzenia eksploatacji górniczej oraz 
prowadzenia komplementarnego monitoringu autostrad. 

Artykuł oparty został o doświadczenia własne w opracowywaniu warunków geologiczno
-górniczych dla autostrad A-1 i A-4. 

l. Wstęp 

Jak wieloma zaletami dla transportu samochodowego charakteryzują się autostrady, jak są 
one niezbędne dla Polski, a szczególnie dla Górnego Śląska, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Modernizacja transportu kolejowego i rzecznego nie zmieni tych faktów. Jeżeli nie skoordy
nujemy działań dla wybudowania nowoczesnych autostrad możemy utracić atut centralnego 
położenia Polski w Europie. Górnictwo musi więc pomagać w realizacji tego celu. Z uwagi 
na stopniowe sczerpywanie się złóż węgla i likwidację kolejnych kopalń rozbudowa portu 
lotniczego Katowice-Pyrzowice, nowoczesne drogi, a w szczególności węzeł autostradowy A-l 
i A-4, mogą stać się dla tego regionu niepowtarzalną szansą rozwoju. 

Decyzjami rządowymi i sejmowymi przyjęty został program budowy i eksploatacji autostrad 
w Polsce. Do najważniejszychjego elementów zaliczyć można: 

- określenie sieci autostrad i dróg ekspresowych- stale weryfikowanej (rys. l -wrze
sień 1998 r.), 

- określenie zasad lokalizacji i warunków budowy autostrad w ustawie o autostradach 
płatnych- rys. 2. 
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Rys. l. Sieć autostrad w roku 2015 

Fig. l. Network o f motorways in thc ycar 2015 

Wniosek o udzielenie wslmzań 

Autostrady w 
roku2015 
stan pożądany 

składa Prezes ABiEA do Ministra wlaściwe~:o do-spraw udziela Minister właściwy do spraw 
,/n•ini.trnrU 

awiero1 w szczególności : Po zaopiniowailiu przez fuu:su R;ądowega Centrum Studiów Strategicznych r----. i w uzgodnieniu z Miuish·em właściwym do sprnw: o~;.ólny przebieg ntuostnkly i analiza jej powi~ń z innymi 
dmgami publicznymi, 

- chllrnkterysrykę podstl\wowych obiektów budowbmych, 
- ocenę: oddzi.1ływ11nia eurostmdy nn środowi~ko. 
- ocen~ oddziaływania antostntdy na grunty rolne i leśne , 

- ocenę: oddzi.'l.lywania aułosirady na dniK1l kultury. 

Opinie: 
· R"'l" tl.~. Amo.1·trml. 
- Wfa.icill,.'l'h lłli~J.HYI11'fl 1\'ti/'-'II'OJÓII', 

- l.aintrr~.,·mwtny• ·li jł'tlnmuk .rmnorz.ąd11 lerylt,riolue~o. 

..,'lwicr:~ : -ma~ w skAli l : 5000 przedstawiając~ ismieFtcc uzbrojenie terenu, 
J•roronow::my przchic~ aumMrlldy, teren niczbędny dlll obłd~.tów 

hudowbnych i nstoanowienie stref ochronnych, 
- zezwolenia i stouWJwisk;a właściwych organów. 

l.!ID!I:i;. 

• gospodarki, 
- kultury i sztuki, 
- obrony n:uudowej. 
-środowiska. 

- •ulnictwa i gospodark.i żywnościowej. 
- u~uasportu i gospodarki morskit:j. 
-Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

Zawiera: 

l . O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
wojewoda zawiadamia w drodze obwieszczenia z urzędu i w prac;te 
lokitlnej. 

wydaje wojewoda na zasadach i w trybie pnepisów_ 

2. DtX:yz;jc przt:kazywunc są do wnioskodawcy i w postaci obwieszczeni3.. 
3. Od docyzji slut.y odwołanie do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa 

i Rozwoju Mias t. 
4. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powirmo być rozpatrzone 

w lt:nninit! 14 dni. u 1>karga do sądu administmcyjncgo w tenninie 
dwóch mie.o;;ięcy . 

Rys. 2. Przebieg procesu lokalizacji autostrad 

Fig. 2. Coursc o f location's process o f thc motorways 
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Projektowanie, budowa i eksploatacja autostrad sama w sobie jest przedsięwzięciem zło
żonym i trudnym, szczególnie w warunkach gęstej zabudowy i infrastruktury technicznej 
województwa śląskiego . Występowanie szkód górniczych potęguje te problemy. 

Skutki eksploatacji górniczej na drogi i ich infrastrukturę są nam powszechnie znane -
ograniczenia prędkości ruchu, stałe naprawy dróg i mostów. 

Drogowa budowla ziemna i infrastruktura z nią związana podlega złożonemu procesowi 
deformacji wywołanych prowadzoną eksploatacją górniczą, zmieniających się naprężeń i od
kształceń, przemieszczeń poziomych i pochyleń powierzchni, a powodujących nie tylko zmiany 
nośności podłoża i uszkodzenie szlaku i budowli drogi ale również zmiany elementów geome
trycznych drogi, decydujących o bezpieczeństwie ruchu pojazdów. 

Konieczna jest więc znajomość skutków eksploatacji górniczej, możliwości zminimali
zowania ich negatywnego wpływu oraz znajomość kryteriów jakie musi spełniać autostrada aby 
zachować swoją funkcję. Konieczne jest określenie "warunków brzegowych" układu górnic
two-autostrady i uściślenie skutków tej koegzystencji - rysunek 3. 

Aby móc podejmować racjonalne działanie w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji 
autostrad w warunkach prowadzonej eksploatacji górniczej , niezbędne są symulacje skutków 
eksploatacji górniczej i sposobów przeciwdziałania im, oraz przeprowadzenie badań ekspery
mentalnych weryfikujących te działania. Stąd już dzisiaj musimy przystąpić do rozpoczęcia 
monitoringu oddziaływania eksploatacji górniczej na autostrady oraz stanu deformacji obiektów 
autostrady. 

Sesja plenarna 

AUTOSTRADY A GÓRNICTWO 

Warunki minimalizacji kosztów układu górnictwo-autostrady 

l. Przedsiębiorca górniczy jest stroną we wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji 
autostrad. 

2. Określenie realnego czasu budowy autostrady A-1. 
3. Optymalizacja profilaktyki budówlanej · zasad zabezpieczell szlaku autostrady przed wpływami 

eksploatacji . · 
4. Określenie warunków brzegowych: 

a) ustalenie, kto poniesie koszty zabezpieczeń autostrad (bruk ą/h;jalnego stanowi.da). 
h ) ustalenie możliwości zwrotu utraconych korzyści. 

l l koszt(> w inwestycyjnych, 
2) wartości złoża 

a) wypracowanie zasad dopuszczenia t~bploatacji pod autostradami. 

Zadania przedsiębiorców górniczych- po decyzji lokalizacyjnej 
l . Maksymalne wybranie złoża przed budową autostrady. 
2. Opracowanie koncepcj i docelowej eksploatacji złoża z uwzględnieniem autostrady w tym przemo

delowanic kopalni. 
3. Opracowanie projektu docelowej eksploatacji złoża w rejonie autostrady, dla określonych uwarun

kowań cleformacyjnych autostrad z maksymalnym wynikiem ekonomicznym. 
4. Monitorowanie rejonu trasy autostrady, prowadzenie bieżących korekt prognoz wpływów dla 

optymalizacji projektu hudowy ;_wtostrady. 
5. Uzyskanie zgody Ministra Środowiska na wprowadzanie zmian w projektach Zt'lgosporł arowania 

złoża oraz właściciela kopalni na ponoszenie skutków ekonomicznych. 

Pilna potrzeba 

doprowadzenia do uzgodnień - koordynacji działań przedsiębiorcy górniczego z budowniczymi auto
stmdy w formie oficjalnego porozumienia. 

Rys. 3. Warunki układu autostrada-górnictwo 

Fig. 3. Conditions ofthe arrangcmcnt motorway-mining industry 
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Pilne staje się doprowadzenie do podpisania porozumień pomiędzy inwestorami i zarząd
cami autostrad a przedsiębiorcami górniczymi precyzującymi warunki koegzystencji i powo
łującymi zespoły porozumiewawcze sprawujące stały nadzór nad przestrzeganiem warunków 
koegzystencji. 

2. Stan prawny autostrad 

Podstawowym aktem prawnym regulującym warunki przygotowania budowy, zasady kon
cesjonowania i umowy o budowę oraz eksploatację autostrad w Polsce, jest Ustawa z dnia 
27.10.1994 r. o autostradach płatnych kilkakrotnie nowelizowana (ostatni jednolity tekst z listo
pada 2000 r.). Ustawa utworzyła Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad jako państwową 
osobę prawną z siedzibą w Warszawie pod nadzorem ministra właściwego do spraw transportu, 
który w sprawie autostrad jest naczelnym organem administracji państwowej. Minister ten 
wydaje w drodze rozporządzeń przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad. 

Z budową autostrad związane są bezpośrednio przepisy określające wymagania techniczne, 
a mianow1c1e: 

- Wytyczne projektowania dróg - WPD-1 stanowiące załącznik nr l do Zarządzenia Nr 
5/95 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995 r., 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych . 

W przepisach tych zaleca się, aby autostrady omijały w szczególności tereny zalewowe, 
bagna, tereny osuwisk i tereny szkód górniczych. W trudnych warunkach, do których zalicza się 
szkody górnicze, dopuszcza się obniżenie prędkości projektowej do l 00 km/h. Spośród bardzo 
wielu zaleceń i wymagań wymienić można: 

· - pochylenia podłużne drogi nie powinny być mniejsze niż 0,3% (0,5% na odcinkach zacie
nionych) i nie większe niż: dla prędkości projektowanej 120 km/h- 4%, a dla l 00 km/h- 5%, 

- pochylenie poprzeczne jezdni powinno ułatwić spływ wody z jezdni i być nie mniejsze 
niż 2%, przy czym w złych warunkach dopuszcza się większe nachylenie, jednak nie większe 
niż 2,5%, 
' - przechyłki na łukach i krzywych przejściowych i ich zmiany oraz inne parametry 

geometryczne autostrad konieczne do zachowania są szczegółowo określone w przepisach, 
· · - nawierzchnię drogi należy projektować na okres 20 lat dla nawierzchni podatnej , 40 lat 
dla nawierzchni sztywnej oraz 20-25 lat w obrębie obiektu mostowego, 

- najmniejsza odległość obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi pasa ruchu to 30m 
dla terenu zabudowy miast i wsi oraz 50 m poza terenami zabudowanymi, 
; · - najmniejsza zalecana odległość budynku z pobytem ludzi to 120 m dla budynków 

jednokondygnacyjnych, 150m dla wielokondygnacyjnych i 300m dla szpitali i sanatoriów. 
Już z tych kilku uwarunkowań - kryteriów wynika, jak złożony jest problemem ich 

zachowania w warunkach gęstej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz prowadzonej eks
ploatacji górniczej, z czym mamy do czynienia na Śląsku. Najtrudniejsze jest zachowanie 
parametrów geometrycznych autostrad (w tym odpowiednich spadków profili podłużnych 
i poprzecznych) przy równoczesnej eksploatacji górniczej, nawet takiej która powodować 
będzie jedynie deformacje powierzchni odpowiadające II kategorii wpływów w zakresie od
kształceń poziomych. Dla maksymalnego wykorzystania złóż węgla zalegających w rejonie 
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autostrad zasadnicze znaczenie będzie miało odwodnienie autostrady umożliwiające maksy
malne obniżenie jej osi podłużnej. 

3. Aspekty projektowania, budowy i eksploatacji autostrad na terenach górniczych 

W praktyce realizacji ustawy o autostradach przedsiębiorca górniczy nie jest stroną w po
stępowaniu lokalizacyjnym i w procedurach projektowych, mimo że wyposażony w koncesję 
na eksploatację złóż powinien być w procesie lokalizacji autostrad traktowany równoprawnie 
z koncesjonariuszem na autostrady. Konsekwencje natury formalnoprawnej są liczne. Ich 
listę otwierają braki: wskazania podmiotu zobowiązanego do ponoszenia kosztów profi
laktycznych zabezpieczeń obiektów autostrady na terenie górniczym (nade wszystko wów
czas, gdy koncesja na eksploatację złoża nie była uwarunkowana istnieniem autostrady); 
określenia, do kogo należy kierować roszczenia odszkodowawcze za poniesione i związane 
z wybraniem złóż nakłady inwestycyjne oraz w jaki sposób mają być zabezpieczone prawa 
przedsiębiorcy górniczego, wynikające z utraconych korzyści posiadanego prawa użytko
wania górniczego. 

Ponieważ lokalizacja autostrad dotyczy interesu prawnego przedsiębiorcy górniczego bez 
wątpienia niezbędny jest czynny udział spółek węglowych w postępowaniu lokalizacyjnym 
i procesie projektowym po to, by ustalić najmniej uciążliwą dla nich lokalizację autostrad oraz 
zminimalizować koszty układu: górnictwo-autostrady poprzez racjonalne jej profilaktyczne 
zabezpieczenie na wpływy eksploatacji górniczej . 

Mimo iż proces przygotowawczy projektowania autostrad A-4 i A-l biegnących przez 
obszary górnicze kopalń rozpoczął sięjuż minimum od 1993 roku, do roku 2000 brak było form 
bezpośredniej współpracy budowniczych autostrad z górnictwem. Spółki węglowe mają wystar
czająco dobrze wyspecjalizowane służby mierniczo-geologiczne i projektowe związane również 
z problematyką infrastruktury powierzchni, by taka współpraca przyniosła szybko dobre rezul
taty. Wydaje się być oczywiste, że optymalnym sposobem określenia warunków minimalizacji 
układu górnictwo-autostrady jest bezpośrednie współdziałanie. Dopiero praktyka ostatnich 
miesięcy 2000 roku rokuje na zmiany w tym zakresie. 

Występuje powszechna zgoda na potrzebę sformułowania i podpisania porozumienia zain
teresowanych stron. 

Porozumienie pomiędzy inwestorem projektującym i budującym autostrady a przedsiębiorcą 
górniczym musi określać zasady koegzystencji poprzez określenie harmonogramu projekto
wania, budowy i eksploatacji autostrady wraz ze sposobem zabezpieczeń autostrady na de
formacje odpowiadające II kategorii wpływów oraz na docelowe obniżenia osi autostrady 
z jednej strony i poprzez określenie projektowanych, docelowych obniżeń osi autostrady, przy 
nie przekroczeniu deformacji powierzchni powodowanych prowadzoną eksploatacją górniczą 
nie przekraczających II kategorii z drugiej strony. 

Porozumienie powinno również określać: 
- zasady prowadzenia komplementarnego monitoringu autostrad na terenach górniczych 

wraz z podziałem kosztów monitoringu, 
- sposób powołania i kompetencje zespołu porozumiewawczego, a w szczególności 

sposób analizy monitoringu autostrad oraz dopuszczenia i nadzoru prowadzonej eksploatacji 
górniczej . 
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Rys. 4. Przykłady wpływów eksploatacji górniczej na deformacje jezdni autostrady 

a) zdj((cia niecki obniżenia (kopalnia M); b) zdjęcie deformacji nicciągłej jezdni (kopalnia M) 

Fig. 4. Examplcs o f influcnccs o f mining cxploitation on dcformations o f motorways 

a) photo ofthc subsidcncc trough (coalminc M); b) photo ofthc discontinuous dcformation ofthc pavcmcnt 

(coalminc M) 

Jak ważne są to problemy świadczą przykłady skutków eksploatacji prowadzonej w rejonie 
istniejącego już odcinka autostrady A-4, przedstawione na zdjęciach- rysunek 4. 

4. Koncepcja minimalizacji kosztów układu górnictwo-autostrady 

4.1. Skutki techniczno-ekonomiczne budowy autostrady na terenach 
górniczych 

W Polsce brak dotychczas wystarczających doświadczeń praktycznych dla oceny skutków 
techniczno-ekonomicznych budowy autostrad na terenach górniczych. Można się kierować 
jedynie doświadczeniem z eksploatacji górniczych pod drogami, doświadczeniami zagranicz
nymi i przesłankami teoretycznymi. 

Na podstawie niemieckiej literatury fachowej oraz bezpośrednich wizji terenowych i szeregu 
konsultacji z niemieckimi fachowcami branży górniczej i budowlanej Rurhkohle Bergbau 
dotyczących eksploatacji górniczej pod autostradami można stwierdzić co następuje: 

l) W Niemczech obowiązuje korzystne dla współpracy pomiędzy górnictwem a użytko
wnikami powierzchni, w tym zarządem autostrad, prawo górnicze, które zob.owiązuje obie 
strony w imię interesu społecznego do optymalizacji zasad współistnienia. 
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Ponieważ autostrady w Niemczech są własnością państwa, zasada nadrzędności interesu 
społecznego nawet w warunkach dotowanego górnictwa jest łatwa do realizacji. 

Przyjęta została wykładnia prawa, że przy budowie nowych odcinków autostrad, kosz
ty profilaktycznego ich zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej (które okreś
la górnictwo) nie ponosi ten, który prawnie pierwszy posiada usankcjonowaną swoją dzia

łalność. 

W polskich warunkach, jeśli przedsiębiorca górniczy posiada koncesję na eksploatację złoża 
a projekt jego zagospodarowania uwzględniono również w planach zagospodarowania prze
strzennego jeszcze przed wydaniem decyzji o budowie autostrady - wówczas koszty jej 
zabezpieczenia ponosiłby budowniczy autostrady. Górnictwo mogłoby również nie wyrazić 
zgody na projektowany przebieg autostrady. 

W przypadku, gdy plany eksploatacji nie są jeszcze zaakceptowane, a projekty budowy 
autostrady są usankcjonowane prawnie, to koszty profilaktycznego ich zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej pokrywa w Niemczech przedsiębiorca górniczy. 

2) Faktem bezspornym jest, że w Niemczech pod autostradami prowadzona jest od kilku
dziesięciu lat eksploatacja górnicza powodując określone skutki, przejawiające się najczęściej 
w postaci: 

- pogorszenia jakości lub uszkodzenia nawierzchni prowadzącymi do zmniejszenia pręd-
kości ruchowej, a często wyłączenia pasa mchu celemjego naprawy, 

- konieczności naprawy obiektów inżynierskich. 
Profilaktyczne zabezpieczenia obejmują w zasadzie obiekty inżynierskie, głównie mosty. 
Za utrzymanie autostrady w czasie jej eksploatacji odpowiada zarząd autostrady, którego 

służba utrzymania ruchu oprócz codziennych przejazdów i wizualnego przeglądu drogi pod 
względem bezpieczeństwa ruchu, na terenach górniczych zwraca szczególną uwagę na miejsca, 
w których mogą wystąpić szkodliwe oddziaływania eksploatacji górniczej. Koszty takich 
wzmożonych obserwacji pokrywa w połowie górnictwo. 

Wypracowane zostały zasady współpracy zarządu autostrad z Rurhkohle Bergbau. Za wie
dzą urzędów górniczych, w odstępach rocznych, odbywają się narady z udziałem zainte
resowanych stron, na które przygotowany jest materiał przedstawiający w szczególności prog
nozowane miejsca i wielkości przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej. Z narady 
sporządzany jest protokół zobowiązujący strony do działań zapewniających bezpieczeństwo 
ruchu na autostradach i likwidację szkód górniczych. Dla celów mchowych takie narady 
odbywają się w węższych gronach osób w okresach kwartalnych. 

Z przeglądu eksploatacji dokonanej i projektowanej wynika, że pod autostradami pro
wadzona jest eksploatacja na głębokościach 800-1200 m o grubości 1-2 m systemem 
zawałowym. W polskich uwarunkowaniach powodowałaby ona deformacje powierzchni odpo
wiadające I-II kategorii wpływów. Warunki techniczno-ekonomiczne górnictwa niemieckiego 
wymuszające duże prędkości eksploatacji spowodowały, że wskutek eksploatacji górniczej na 
powierzchni powstają deformacje nieciągłe, co może stanowić duże zagrożenie dla bezpie
czeństwa ruchu na autostradach. Występuje więc potrzeba zweryfikowania metod prognozo
wania skutków eksploatacji górniczej. 

3) Koszty likwidacji szkód górniczych w autostradach pokrywa górnictwo. Na jego koszt 
prowadzone są również specjalistyczne obserwacje geodezyjne, co ma często miejsce dla 
obiektów mostowych lub rejonów zagrożonych deformacjami nieciągłymi. 
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Rys. 5. Przykład eksploatacji górniczej w Niemczech 

Fig. 5. Examplc ofmining cxploitation in Gcrmany 
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Dotychczas nie wystąpił problem odszkodowania za utracony zysk wynikający ze zmniej
szenia prędkości ruchowej pojazdów na autostradach, gdzie występują i likwidowane są szkody 
górnicze. 

4) Rejony autostrad, w których występowały wpływy eksploatacji górniczej charakteryzują 
się gorszym, mimo naprawy bieżącej, stanem nawierzchni, często z ograniczeniami prędkości 
do 60 i 80 km/godz. oraz często niewłaściwymi spadkami w profilach poprzecznych. Ich 
szkodliwość była widoczna w warunkach dużych opadów. 
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Rys. 6. Skutki techniczno-ekonomiczne w układzie autostrady-górnictwo 

Fig. 6. Thc tcchnical and cconomical results ofthc motorways-mining's system 
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Właściwe ukształtowanie profilów podłużnych i poprzecznych połączone jest z robotami 
koniecznymi przy renowacji nawierzchni i rekonstrukcji technicznej autostrady, a więc z pow
szechną aktualnie w Niemczech przebudową autostrad. 

5) Konsultanci niemieccy zgadzali się z tezą, że w warunkach budowy autostrad płatnych i to 
prywatnych, współpraca między zarządcą autostrady a górnictwem może się nie układać tak 
wzorowo. 

Stwierdzali, że należało by w koncesji na budowę i eksploatację autostrad określać jedno
znacznie uwarunkowania górnicze i sposób finansowania zabezpieczeń profilaktycznych w cza
sie jej budowy. 

Tezy konsultacji przeprowadzonych w Niemczech mogłyby stanowić podstawę porozu
mienia pomiędzy przedsiębiorcami górniczymi a budowniczymi autostrad. 

Skutki techniczno-ekonomiczne budowy autostrady na terenach górniczych przedstawia 
rysunek 6. 

4.2. Minimalizacja kosztów układu górnictwo-autostrady 

Z rysunku 6 wynika, że przedstawione skutki techniczno-ekonomiczne budowy autostrad na 
terenach górniczych przejawiają się głównie w postaci: 

l) dla górnictwa 
- utraty zasobów węgla przewidzianych do wybrania, a więc utraty praw koncesyjnych, 
- skrócenia żywotności kopalni i jej poziomów, co można określić utraconymi kosztami 

prac geologicznych (Kr), budowy kopalni i budowy poziomu (Ki) 

- straty kosztów udostępnienia partii złoża wyłączonej z eksploatacji (Ku), 
- kosztów likwidacji szkód górniczych na szlaku i w obiektach autostrady (Ksz), 
- kosztu monitoringu autostrady (Km), 

a więc koszty ponoszone przez górnictwo to: 

2) dla budowniczych i użytkowników autostrad 
- zwiększony koszt budowy autostrady na terenach zdegradowanych (Kb), 
- koszty zabezpieczenia szlaku autostrad i obiektów towarzyszących (Kz), 
- zwiększony koszt utrzymania autostrad (Kj), 
- a więc koszty ponoszone przez autostrady to: 

Metoda minimalizacji kosztów układu górnictwo-autostrady polega na uzyskaniu mini
mum sumy tych kosztów 

f(K) = f(Kg) + f(Ka) = minimum 
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Wskazane jest zastosowanie wszelkich metod i środków zmierzających do ostągmęcta 
najmniejszych kosztów. 

Dla górnictwa jest to: 
- zminimalizowanie wielkości utraconych zasobów, 
- zminimalizowanie niewykorzystanych nakładów na udostępnienie i eksploatację wyłą-

czonych partii złoża, 
- uwzględnienie w projektach docelowej eksploatacji złóż w rejonie autostrady realnych 

wielkości zasobów możliwych do wybrania. 
Dla autostrad to: 
- wybór trasy przez tereny możliwie najmniej zdegradowane, 
- zminimalizowanie zakresu profilaktyki przed wpływami eksploatacji górniczej, 
- zminimalizowanie utrudnień wynikających z wpływów eksploatacji górniczej w czasie 

pracy autostrady, 
- zabezpieczenie odwodnienia autostrady na cały okres wpływów eksploatacji górniczej. 
Korzystne dla minimalizacji kosztów układu było by między innymi: 
- wybranie możliwie jak najwięcej zasobów węgla w rejonie projektowanej trasy auto

strady jeszcze przed rozpoczęciem jej budowy lub w pewnym zakresie jeszcze w trakcie 
budowy, 

- takie zaprojektowanie profili autostrady, bieżąco kontrolowanych, aby uwzględniały one 
prognozy ich zmian wskutek prowadzonej eksploatacji górniczej i możliwe były do korygo
wania w dłuższych odstępach czasu. 

Warunki minimalizacji kosztów układu autostrady-górnictwo powinny zostać wypraco
wane w bezpośredniej współpracy projektantów i zarządzających autostradą ze specjalistami 
górnictwa. 

5. Przykłady minimalizacji kosztów układu górnictwo-autostrady 

Minimalizacja kosztów układu górnictwo-autostrady powinna się odbywać na wszystkich 
etapach projektowania, budowy i eksploatacji autostrad. 

Najkorzystniejszym dla układu jest aby autostrada omijała tereny eksploatacji górniczej, 
a w szczególności rejony o najbogatszych zasobach złóż węgla. Inne uwarunkowania powierz
chniowe i środowiskowe uniemożliwiają realizację takich rozwiązań. Tak stało się z wariantem 
tzw. "górniczym" wskazań lokalizacyjnych autostrady A-1 omijającym złoża kopalń GSW S.A. 

W konsekwencji decyzji o wskazaniach lokalizacyjnych z 31.12.1999 r. przez złoża kopalń 
GSW S.A. przebiegać będą dwie autostrady A-1 i A-4 (rys. 7), w oczywisty sposób ujemnie 
wpływając na efekty ekonomiczne działalności produkcyjnej i żywotność kopalń. 

Zarząd GSW S.A. zawsze uznawał budowę autostrad A-4 i A-1za priorytetową dla Śląska 
wskazując równocześnie na pilną potrzebę ustalenia warunków koegzystencji układu górnic
two-autostrady i minimalizacji jego kosztów. 

Autostrada A-4 przebiegająca wzdłuż granicy kopalń "Gliwice" i "Knurów", a potem 
przez północne części obszarów górniczych "Sośnica" i "Makoszowy", zlokalizowana jest 
w korytarzu określonym w planach zagospodarowania przestrzennego gmin od 30 lat. Aktualnie 
przygotowywane są projekty techniczne jej budowy przewidywane do realizacji w latach 
2001-2004. 
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Rys. 7. Trasy projektowanych autostrad A-l i A-4 w rejonach kopalń GSW S.A. 

Fig. 7. Routs ofprojcctcd highways A-1 and A-4 in rcgions ofGiiwicc Coal Company 
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W rejonie autostrady A-4 zalega znaczna ilość wysokiej jakości zasobów węgla prze
widzianych do wydobycia, w szczególności w obszarze górniczym KWK "Makoszowy". 

Zakładając dopuszczalne deformacje podłoża autostrady na poziomie II kategorii wpływów 
eksploatacji praktycznie możliwe będzie wybranie tylko części tych zasobów. Pozostałe zostaną 
praktycznie zamrożone. 

Kopalnie Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., aby zminimalizować negatywne skutki budowy 
i eksploatacj i autostrady A-4 na wyniki swojej działalności, podjęły działania zmierzające do 
maksymalnego wykorzystania potencjalnie ekonomicznych partii złoża w rejonie auostrady 
A-4. Spotkanie przedstawicieli ABiEA oraz GSW S.A. określiło tezy warunków koegzystencji 
budowy i eksploatacji autostrady A-4, które zostaną uściślone w przygotowywanym poro
zumieniu przez zainteresowane strony. 

Przykład poszukiwania optymalnego rozwiązania przedstawia rysunek 8. 
Trasa autostrady A-1 przebiega przez obszary górnicze kopalń : "Sośnica", "Knurów" i "Dę

bieńsko". W sposób istotny wpływa na możliwość eksploatacji części złoża KWK "Knurów" 
i jej wyniki ekonomiczne. 
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A) 8) 

Rys. 8. Maksymalna wartość deformacji powierzchni 

A) dla pokładu 503 , B) wariantu l docelowej eksploatacji złoża kop. M. 

Fig. 8. Maximum values ofsurfacc dcforrnation causcd by underground mining in coalminc M: 

A) only scam 503, B) final for targct conception 
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W dniu 31 grudnia 1999 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił 
wskazań lokalizacyjnych dla autostrady płatnej A-l, zobowiązując w nich Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad, inwestora oraz właściwe organy administracji państwowej do uw
zględnienia przy opracowywaniu materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie loka
lizacji autostrady oraz w dalszych pracach projektowych i postępowaniu realizacyjnym między 
innymi do zaprojektowania odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni ziemi przed skutkami 
eksploatacji górniczej oraz do dokonania korekty przebiegu trasy zasadniczej, uwzględniającej 
rozwiązanie konfliktu z obszarami eksploatacji węgla- terenami górniczymi Gliwickiej Spółki 
Węglowej. 

Ten warunek stworzył szansę rzeczywistej minimalizacji konfliktu autostrada:-gómictwo. 
W Biurze Zarządu GSW S.A. i w KWK "Knurów" przeprowadzono prace studialne zmie

rzające do opracowania korekt wariantu zasadniczego, maksimum o kilkaset metrów, dosto
sowując przebieg osi autostrady do budowy geologicznej złoża i minimalizując koszty układu 
górnictwo-autostrady. Kopalnie "Knurów" i "Sośnica" rozpoczęły prace nad projektem doce
lowej eksploatacji złóż w rejonie autostrady A-1 w aspekcie maksymalizacji ich wykorzystania. 
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Rys. 9. Korekty trasy zasadniczej autostrady A-l w aspekcie wariantu l docelowej eksploatacji złoża kopalni "K" 

Fig. 9. Corrcctions o f principlc rout of motorway A-1 in aspcel o f variant l of targct cxpioitation of coai deposit o f 

minc"K" 

56 Plenary session 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

Koncepcja korekty trasy zasadniczej oparta jest z jednej strony na opracowaniu projektu 
przyspieszenia eksploatacji złoża w rejonach skorygowanej trasy zasadniczej A-1, z uwzględ
nieniem potrzeby selektywnej eksploatacji pokładów węgla oraz zabezpieczenia autostrady na I I 
(III) kategorię wpływów eksploatacji górniczej, w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia 
budowy autostrady, a z drugiej strony na założeniu, że projektanci autostrady A-1 uwzględnią 
złożoność procesu deformacji powierzchni, zmiany rzeźby terenu i warunków powierzchnio
wych w poszczególnych fazach projektowania i budowy autostrady oraz możliwość zabez
pieczenia autostrady na wpływy eksploatacji zewnętrznej. 

W ten sposób spełniony będzie spoczywający na przedsiębiorcy górniczym obowiązek 
ochrony złóż i realizacji koncesji na ich eksploatację, oraz realizacja uwarunkowań określonych 
we "Wskazaniach lokalizacyjnych autostrady A-1". 

Wynegocjowane korekty trasy zasadniczej A-1 (rys. 9) niezbędne dla dalszych prac projek
towych przyjęły wszystkie zainteresowane strony 16.11.2000 r. 

Uwzględnienie korekt trasy zasadniczej A-l w obszarze górniczym KWK "Knurów" nie 
skróci w sposób istotny jej żywotności i równocześnie pozwoli na skorzystanie z zalet przebiegu 
autostrady w rejonie miasta Knurowa. 

Z powyższego wynika, że w listopadzie nastąpił zasadniczy przełom w sprawie warunków 
budowy autostrad A-1 i A-4. Przedstawiciele inwestorów jednoznacznie zadeklarowali zabez
pieczenie autostrad przed wpływami eksploatacji górniczej na ich koszt. Kompromisowo za
kończył się problem trasy A-l przez złoża GSW S.A. 
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Rys. 10. Przykład efektów kompromisu lokalizacji trasy autostrady A-l (kop. J.) 

Fig. l O. Examplc of cffccts o f location's compromise o f the highway's A-l rout (mine J) 
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Negocjacje korekt trasy A-l prowadzone były również w rejonie kopalń "Borynia" i "Jas
-Mos" doprowadzając do rozwiązań kompromisowych, które umożliwią prawie całkowite 
wybranie złóż występujących w rejonie trasy autostrady A-1. Dane przedstawione na rysunku l O 
potwierdzają nie przekroczenie wartości deformacji powierzchni dopuszczalnych dla II ka
tegorii wpływów. 

6. Koegzystencja budowy i eksploatacji autostrad na terenach górniczych 

Podstawowy warunek koegzystencji budowy i eksploatacji autostrad na terenach czynnych 
kopalń węgla kamiennego to wzajemne porozumienie zainteresowanych stron, rzetelna wza
jemna informacja i dążenie do poszukiwania optymalnych rozwiązań na wszystkich etapach 
przygotowania inwestycji , ich realizacji i wzajemnej działalności. Niezbędna jest przy tym 
świadomość elementów ryzyka niesprawdzonych rozwiązań profilaktycznych zabezpieczeń, 
dokładność realizacji projektów, a przede wszystkim elementów ryzyka geologicznego i gór
niczego w procesie eksploatacji złóż kopalin. 

Zakres problemów koegzystencji układu górnictwo-autostrada wykracza znacznie poza 
ramy artykułu. Stąd ograniczono sięjedynie do przedstawienia w postaci rysunków: 

- zasad opracowywania prognoz wpływów eksploatacji górniczej na autostradę- rys. Ił , 

- zasad koegzystencji układu autostrady-górnictwo- rys. 12. 

Faza eksploatacji złoża Zakres opracowywania prognoz wpływów 
w rejonic autostrady eksploatacji górniczej 

a) Faza koncepcji trasy Określenie stanu zdegradowania terenu górniczego 
i wskazań lokalizacyjnych ~ stosunki wodne 
autostrady · rcprogooza wpływów 

· płytka eksploatacja, pustki , wyrobiska 
- wyst~powanic clefonnacji nicciągłych 

b) Faza lokalizacji l'rogoozy wpływów eksploatacji górniczej w układzie 

i projektów technicznych dynamicznym. 

autostrady WieJowariantowe prognozy dla wypracowania 

warunków koegzystencji 
Kontrola stanu zdegradowania terenu 

c) Faza budowy l'rogoozy szczegółowe wpływów eksploatacj i 

autostrady weryfikowane i korygowane zgodnie z "porozumieniem" 
i warunkami koegzystencji 

d) Faza eksploatacji l'rogoozy szczegółowe weryfikowane komplementarnym 
autostrady monitoringiem i ich korekta 

Korekta projektów eksploatacji złoża według wskazań 

Zespołu Porozumiewawczego 

Rys. Ił. Zasady opracowywania prognoz wpływów eksploatacji górniczej na autostradę 

Fig. 11. Rulcs o f working out o f prognosis o f influences o f mining cxploitation on thc motorway 
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Systemy Monitoring 

/Autostrada/ / Gómlctwo l Gómlczy l / Budowlany l Komplementarny 

0 + --

+ 

+ 

Korekta projektów eksploatacji górniczej i komplementarnego monitortngu 

anllłizy, wnioski. zalectnia, decyzje Zespołu Porozumiewawczego Autostrady Górnictw 

Rys. 12. Zasady koegzystencji układu autostrady-górnictwo 

Fig. 12. Bascs of cocxistcncc o f system motorway-mining industry 

7. Wnioski 

Istnieje pilna potrzeba wykorzystania wszystkich doświadczeń budowniczych dróg i auto
strad oraz geologów, górników i mierniczych górniczych w zakresie: 

l. Ustalenia sposobu zabezpieczenia autostrad na wpływy eksploatacji górniczej, zwe
ryfikowanych i sprawdzonych w warunkach laboratoryjnych oraz naturalnych. 

2. Opracowanie zasad komplementarnego monitoringu rejonu autostrady umożliwiającego 
zarówno bezpieczną eksploatację autostrad, jak i bieżącą weryfikację prognoz wpływów eks
ploatacji górniczej i wprowadzania korekt do projektowanej eksploatacji górniczej. 

3. Usankcjonowanie systemu porozumień pomiędzy posiadaczami koncesji na eksploatacje 
górniczą a koncesjonariuszami autostrad, precyzującego warunki koegzystencji układu gór
nictwo-autostrady. 

4. Powołanie, wzorem niemieckim, zespołów porozumiewawczych jako podstawowego 
elementu systemu porozumień, spełniających rolę kontrolno-nadzorującą, na bazie wyników 
komplementarnego monitoringu oraz mających możliwości wprowadzania korekt treści po
rozumień. 
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Optimisation of conditions of coexistence motorways' construction and 
exploitation with activity of the coalmine 

Abstract 

Designing, building and exploitation ofthe motorways on mining regionsforce the need for 
creation the conditions for minimisation of costs of the motorways-coalmine's system and 
rationalutilisation ofthe coal resources occurring in the region ofthe motorways. 

Hitberto existing experiences o f mining industry in this range allow defining the principles 
for design and construction o f motorways, admitting and Currying on mini n g' s exploitation and 
conducting the complementary monitoring ofthe motorways. 

The artide is based on the individual author's experiences in working out the geological
-mining's conditions for motorways A-l and A-4. 



Grzegorz PAWŁASZEK 
Marek JARCZYK 
ZGE Sobieski Jaworzno III , Jaworzno 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2001, s. 61-84 

ZGE Sobieski Jaworzno III jako przykład wykorzystanej szansy 
powstania nowego organizmu gospodarczego 

Słowa kluczowe 

Kopalnia -elektrownia - transformacja - ef ekt ekonomiczny 

Streszczenie 

Zakład Górniczo Energetyczny Sobieski Jaworzno III powstał na bazie Kopalni Węgla Ka
miennego "Jaworzno" wydobywającej 17000 ton/dobę i zatrudniającej około l O tys. pracow
ników. Pomimo prowadzonych działań restrukturyzacyjno-likwidacyjnych kopalnia "Jaworzno" 
z bagażem obciążeń narastających w kolejnych latach była nadal zakładem trwale nierentownym. 
W połowie 1998 roku powstała idea wyodrębnienia z KWK "Jaworzno" majątku rokującego 
możliwość rentownej produkcji oraz części załogi i w połączeniu z kapitałem zewnętrznym 
zawiązania spółki o profilu górniczo-energetycznym. Pozostały, nieprodukcyjny majątek KWK 
"Jaworzno" postawiono w stan całkowitej likwidacji. Udziałowcami Spółki o nazwie Zakład 
Górniczo Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. zostali Nadwiślańska Spółka Węglo
wa S.A. i Elektrownia Jaworzno III S.A. Zgodnie z umową Wspólników Nadwiślańska Spółka 
Węglowa S.A. swoje udziały wnosi w formie aportu rzeczowego z elementów majątku 
likwidowanej Kopalni "Jaworzno", natomiast Elektrownia Jaworzno III S.A. w postaci aportu 
finansowego. Spółka w zakresie dołu objęła dwa pola eksploatacyjne - "Sobieski" i "Piłsudski" 
posiadające ze sobą połączenia transportowo-wentylacyjne. W zakresie powierzchni generalnie 
cała infrastruktura produkcyjna skupiona jest w rejonie "Sobieski". Ponadto zakład posiada 
zaplecze materiałowo-pomocnicze zlokalizowane w rejonie szybu "Leopold" i "Helena". Proces 
produkcji w ZGE odbywa się w oparciu o wysokowydajny, częściowo zakupiony w ostatnich 
latach park maszynowy. ZGE Sobieski Jaworzno III jest zakładem nowoczesnym, z dużą i dos
tępną bazą zasobową, posiadającym odpowiednie zdolności produkcyjne. Głównym odbiorcąjest 
Elektrownia Jaworzno III SA, co w sposób decydujący określa wysoką stabilność firmy na rynku 
węglowym i daje gwarancjęjej dobrej kondycji finansowej. Spółka na bieżąco reguluje wszelkie 
swoje zobowiązania zarówno względem budżetu państwa, gminy jak i wobec kontrahentów. Na 
uwagę zasługuje również aspekt społeczny przedsięwzięcia. W sposób bezkonfliktowy udało się 
zmniejszyć zatrudnienie oraz zachować stanowiska pracy w ilości 2822, a tym samym zapewnić 
bezpieczeństwo socjalne oraz byt wielu tysięcy rodzin. 
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1. Wstęp 

Polska elektroenergetyka w ponad 50% bazuje na krajowym węglu kamiennym. Dotych
czasowe prognozy nie przewidują aby nastąpiły generalne zmiany w strukturze paliwowej 
stanowiącej podstawę funkcjonowania elektrowni i elektrociepłowni w najbliższej dekadzie. 

W dalszym ciągu węgiel kamienny będzie podstawowym źródłem wytwarzania energii. 
Dążność do integracji z Unią Europejską oraz wprowadzenie w kraju gospodarki rynkowej 

postawiły przed polskim sektorem paliwowo-energetycznym poważne wyzwanie. Funkcjono
wanie zakładu z dodatnim wynikiem finansowym, konkurencyjność, oferowanie dobrego i ta
niego produktu- to podstawowe wymogi , od sprostania których zależeć będzie rola i miejsce 
polskiej gospodarki w nowoczesnej Europie. 

Ideą powstania Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III było przepro
wadzenie takiego wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego Elektrowni Jaworzno III S.A. 
i Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., aby utworzyć wzorcowy model wzajemnych powiązań 
pomiędzy zakładami przemysłu wydobywczego a producentami energii elektrycznej i cieplnej. 

Celem takiego przedsięwzięcia było efektywne zrealizowanie zadań wynikających z restruk
turyzacji sektorów górnictwa i energetyki, a także wykorzystanie sprzyjających uwarunkowań 
polegających między innymi na: 

- bliskim sąsiedztwie kopalni i elektrowni, 
- bogatej bazie zasobowej, 
- uniezależnieniu się od wahań koniunktury na rynku węglowym, 
- współdziałaniu w zakresie ochrony środowiska (zagospodarowanie na dole kopalni 

elektrownianych odpadów), 
- zapewnieniu stabilnej pracy dla mieszkańców miasta i okolic. 
W efekcie od dwóch lat funkcjonuje zakład górniczy, który w oparciu o nowoczesną 

strukturę techniczno-organizacyjną będzie prowadził rentowną działalność gospodarczą przez 
okres co najmniej 30 lat. 

2. Geneza powstania zakładu 

Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. powstał na bazie 207-letniej 
kopalni "Jaworzno" i rozpoczął swą działalność z dniem 1.02.1999 r. 

Wydzielenie ze struktury trzyruchowej KWK "Jaworzno" nowego podmiotu z wy
odrębnionym majątkiem produkcyjnym oraz częścią załogi miało zagwarantować możli
wości samodzielnego funkcjonowania zakładu, a także sprostać wymaganiom gospodarki 
rynkowej. 

Dalsze istnienie kopalni "Jaworzno" w niezmienionej strukturze nie miało racji bytu 
w obliczu przemian zachodzących w przemyśle wydobywczym. 

Kopalnia ta powstała w wyniku połączenia w 1963 roku kopalni "Bierut" i "Kościuszko", 
a następnie dołączenia w 1973 roku kopalni "Sobieski". 

Powstał w ten sposób zakład górniczy pod nazwa Kopalnia Węgla Kamiennego "Jaworzno" 
o sumarycznej zdolności produkcyjnej na poziomie 17000 tonidobę i zatrudnieniu około l O tys . 
pracowników. Kopalnie przemianowane odpowiednio na Ruch I ("Bierut", a później "Pił
sudski"), Ruch II ("Kościuszko") oraz Ruch III ("Sobieski") posiadały - każda dla siebie -
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pełną infrastrukturę przemysłową obejmującą szyby, zakłady przeróbcze, zwałowiska węgla, 
bocznice kolejowe, place materiałowe, łaźnie, warsztaty itd. 

Ponadto w okresie wspólnego funkcjonowania poszczególne Ruchy wykształciły względem 
siebie silną współzależność w zakresie odstawy, transportu, odwodnienia, wentylacji, zasilania 
w media itp. 

Kopalnia "Jaworzno" lat osiemdziesiątych w przekroju dołowym to 12 oddziałów wydobyw
czych, 6 oddziałów robót przygotowawczych oraz szereg oddziałów ubocznych świadczących 
usługi na rzecz procesu produkcyjnego. 

W takiej strukturze kopalnia wchodzi w lata dziewięćdziesiąte, okres istotnych przemian 
gospodarczych. 

Następuje spadek popytu na węgiel, który powoduje gwałtowne pogorszenie sytuacji finan
sowej kopalni. 

W ramach programu naprawczego polskiego górnictwa w 1993 roku powstają spółki węglowe, 
a w skład jednej z nich- Nadwiślańskiej Spółki Węglowej -obok takich kopalń jak "Ziemo
wit", "Piast", "Czeczot", "Brzeszcze", "Janina", "Siersza" i "Silesia" wchodzi kopalnia "Jaworzno". 

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne oraz znaczne sczerpanie niektórych partii złoża 
sprawiły, że przy skomplikowanej i przestarzałej strukturze kopalni, część ogniw techno
logicznych stała się zbędna bądź nie w pełni wykorzystywana, obciążając kosztami utrzymania 
bieżącą produkcję. 

Wszystko to negatywnie wpływało na wyniki ekonomiczne KWK "Jaworzno" czyniąc ją 
zakładem trwale nierentownym. 

W związku z powyższym stało się koniecznym podjęcie działań techniczno-organizacyj
nych zmierzających do radykalnego uproszczenia modelu kopalni poprzez likwidację części 
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Rys. l. KWK" Jaworzno" 1994 rok. Model rozpoczęcia procesu likwidacji i restrukturyzacji w zakresie powierzchni 

Fig. l. Jaworzno minc in 1994- the model before surface liquidation and rcstructuring 
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Rys. 2. KWK "Jaworzno" 1994 rok. Model rozpoczl(cia procesu likwidacji i restrukturyzacji w zakresie dołu 

Fig. 2. Jaworzno mine in 1994 - the model bcfore underground liquidation and restructuring 

zbyt rozbudowanej struktury przemysłowej oraz- równolegle restrukturyzację, modernizację 
i łączenie niezbędnych ogniw technologicznych. Podstawowym założeniem takich działań było 
dostosowanie tychże ogniw do istniejących potrzeb, zmniejszenia pracochłonności, a w kon
sekwencji obniżenia kosztów działalności i osiągnięcia efektywności procesu produkcji, przy 
równoczesnym zapewnieniu ciągłości wydobycia i bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu 
górniczego. 

Jednym z głównych kierunków restrukturyzacji kopalni "Jaworzno" była częściowa likwi
dacja zakładu górniczego. W 1994 roku Minister Przemysht i Handlu wydał decyzję o likwidacji 
Ruchu II "Kościuszko". W latach 1995-1996 prowadzono roboty zmierzające do likwidacji 
wyrobisk i obiektów w obrębie Ruchu II - "Kościuszko", który usytuowany był w centrum 
miasta. 

Z uwagi na zmieniające się realia ekonomiczne, po przeanalizowaniu uwarunkowań dalszego 
funkcjonowania kopalni oraz przebudowy i uproszczenia jej struktury techniczno-organizacyjnej 
w aspekcie "Programu dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki ryn
kowej i międzynarodowej konkurencyjności", zrodziła się koncepcja rozszerzenia zakresu likwi
dacji i przekształcenia kopalni z modelu trzyruchowego w jednoruchowy, zlokalizowany poza 
centrum miasta w rejonie "Sobieski". Częściową likwidacją objęto również Ruch I "Piłsudski" . 

Oprócz przedsięwzięć likwidacyjnych prowadzono również szereg działań techniczno
-organizacyjnych zmierzających do obniżenia pracochłonności, wzrostu wydajności oraz po
prawy stanu bezpieczeństwa zatrudnionej załogi. Część z nich została już Żrealizowana przy
nosząc wymierne efekty, natomiast część jest kontynuowana w ramach Zakładu Górniczo
-Energetycznego. 
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Najważniejsze z nich to: 
- modernizacja odstawy urobku polegająca na wyeliminowaniu transportu urobku wozami 

na rzecz przenośników taśmowych (zbiorcza. odstawa taśmowa z partii "Podłęże", "Upadowa 
2000"- I etap połączenia powierzchni z poziomem 215 m), 

- modernizacja transportu materiałów, maszyn i urządzeń polegająca, na wprowadzeniu 
kolejek podwieszanych również z napędami spalinowymi, 

- uproszczenie i stabilizacja sieci wentylacyjnej kopalni, 
zmniejszenie energochłonności produkcji, 

- działania restrukturyzacji wewnętrznej również w kierunku przekształceń własnościowych, 
- uregulowanie gospodarki wód dołowych- budowa pompowni na poziomie 300m. 
Ponadto przedsięwzięto szereg działań w kierunku proekologicznym, które polegały na: 
- ograniczeniu zrzutu słonych wód poprzez otamowanie obszaru wpływu tamami wodnymi, 

co w efekcie spowodowało spadek stężenia chlorków i siarczanów w wodach odprowadzanych do 
rzeki Przemszy, a tym samym wyeliminowało koszty ponoszone z tytułu kar za zrzut, 

- budowie pilotującej instalacji zatłaczania słonych wód do głębokich warstw górotworu, 
- prowadzeniu proekologicznej gospodarki odpadami polegającej na lokowaniu odpadów 

pod ziemią z wybudowanej Stacji Przygotowania Mieszaniny Samozestalającej przy wyko
rzystaniu nowoczesnej opracowanej w KWK "Jaworzno"- technologii rur wleczonych umoż
liwiającej wypełnianie pustek poeksploatacyjnych bezpośrednio za postępem ściany. Dodat
kowo prowadzono gospodarcze wykorzystanie odpadów do prac niwelacyjnych i rekulytywacji 
terenów, 

- minimalizowaniu szkód górniczych poprzez wykorzystywanie odpadów do wypełniania 
pustek poeksploatacyjnych i stosowaniu technologii zawałowo-podsadzkowej, 
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Rys. 3. KWK,. Jaworzno" 1998 rok. Model przejściowy w zakresie powierzchni 

Fig. 3. Jaworzno min c in 1998 ~ the surface trans i tory model 
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Rys. 4. KWK " Jaworzno" 1998 rok. Model przejściowy w zakresie dołu 

Fig. 4. Jaworzno minc in 1998- thc underground transitary model 

- podjęto prace nad opracowaniem metody lokalizacji płytkich zrobów, pustek oraz spo
sobu ich likwidacji- prawna kontynuacja ZGE. 

Pomimo prowadzonych działań restrukturyzacyjno-likwidacyjnych kopalnia "Jaworzno" 
z bagażem obciążeń narastających w kolejnych latach staje zakładem trwale nierentownym. 
Utrzymywanie jej w strukturze NSW S.A. w znacznym stopniu niekorzystnie odbijało się na 
działalności i wyniku finansowym spółki . 

W połowie 1998 roku powstała idea wyodrębnienia z KWK "Jaworzno" majątku rokującego 
możliwość rentownej produkcji oraz części załogi i w połączeniu z kapitałem zewnętrznym 
zawiązania spółki o profilu górniczo-energetycznym. 

3. Przedsięwzięcia formalno-prawne dla zawiązania spółki 

W dniu 6.06.1998 r w Jaworznie w obecności Wojewody Katowickiego zostało zawarte 
porozumienie pomiędzy Elektrownią Jaworzno III S.A. i Nadwiślańską Spółką Węglową S.A. 
z akceptacją V-ce Ministra Gospodarki dotyczące wstępnych założeń powołania Spółki . 

W dniu 8.10.1998 roku w obecności Wojewody Katowickiego z akceptacją V-ce Ministra 
Gospodarki podpisano Umowę Wspólników pomiędzy Nadwiślańską Spółką Węglową S.A. 
a ElektrowniąJaworzno III S.A. 

W dniu 26.10.1998 roku właściciel Skarb Państwa wyraził zgodę na zawiązanie Spółki z o.o. 
pod nazwą: "Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o.", której udzia
łowcami są.: 
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Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A., 
Elektrownia Jaworzno III S.A. 
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W dniu 4.11.1998 roku została podpisana Umowa Spółki w formie aktu notarialnego 
(Repertorium A Nr 14682/1998). 

W dniu 19.11.1998 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Rejestrowy wpisuje Spółkę do rejestru handlowego pod numerem RHB 15912. 

Kolejnym krokiem w kierunku załatwienia spraw formalno-prawnych było wystąpienie 
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie przez NSW S.A. praw przysłu
gujących jej do informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac zawartych w stosownych 
dokumentacjach na rzecz Zakładu Górniczo-Energetycznego. 

Na podstawie tej decyzji (GK/p/Rc/480/4740/98) w dniu 10.11.19998 r. doszło do zawarcia 
umowy pomiędzy Nadwiślańską Spółką Węglową S.A. i Zakładem Górniczo-Energetycznym 
na nieodpłatne przeniesienie praw do informacji zawartych w: 

- dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Kopalni "Jaworzno" zawierającą 
ustalenie zasobów złóż węgla kamiennego wg stanu na dzień 1.1 0.1990, 

- dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dla KWK "Jaworzno" według stanu na 
1.01.1987 rok. 

W dniu 18.01.1999 roku Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
udzielił koncesji Zakładowi Górniczo-Energetycznemu Sobieski Jaworzno III Spółka z o.o. na 
wydobywanie węgla kamiennego. 

Równocześnie w tym samym dniu doszło do podpisania Umowy o ustanowienie użytko
wania górniczego w celu wydobywania węgla kamiennego ze złoża pomiędzy Skarbem Państwa 
(reprezentowanym przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), 
a Zakładem Górniczo-Energetycznym Sobieski Jaworzno III Spółka z o.o. 

Ponadto Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Spółka z o.o. zwrócił się do 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o zatwierdzenie przygo
towanego Projektu Zagospodarowania Złoża oraz do Okręgowego Urzędu Górniczego z wnios
kiem o zatwierdzenie planów ruchu. 

4. Likwidacja KWK "Jaworzno" 

Pozostały, nieprodukcyjny majątek KWK "Jaworzno" postawiono w stan całkowitej likwi
dacji. Proces ten zakończył się 31.03.2000 roku, a jego efektem jest zlikwidowanie: 

72 km wyrobisk korytarzowych, 
- 6 rur szybowych o łącznej długości 2, l km, 
- 93 obiektów powierzchniowych o łącznej kubaturze 281 tys. m3, 

22 km torów powierzchniowych, 
- restrukturyzacja terenu pogórniczego o powierzchni 134,1 ha. 

5. Struktura kapitałowa 

Udziałowcami Spółki zostali Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. i Elektrownia Jaworzno 
III S.A. Zgodnie z umową Wspólników Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. swoje udziały 
wnosi w formie aportu rzeczowego z elementów majątku likwidowanej Kopalni "Jaworzno", 
natomiast Elektrownia Jaworzno III S.A. w postaci aportu finansowego. 
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Rys. 5. Struktura własności Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. 

Fig. 5. Sobieski-Jaworzno III Company- ownership structurc 
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Rys. 6. Założona struktura własności 

Fig. 6. Sobieski-Jaworzno III Company- complex owncrship structure 

Po wniesieniu aportów w roku 2004 kapitał Spółki wynosił będzie 200 mln złotych . 

Kapitał Spółki w chwili powstania wynosił 99.420.000 złotych i dzielił się na 99420 
udziałów po l 000 zł każdy . Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący 
sposób: 

- Elektrownia Jaworzno III S.A. objęła 25000 udziałów w zamian za wkład pieniężny 
w wysokości 25 mln zł, 

- Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. objęła 74200 udziałów na kwotę 74,2 mln zł 

w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości 74,2 mln zł w postaci wybranych składników 
majątkowych likwidowanej Kopalni "Jaworzno". 

Ponadto Wspólnicy zobowiązali się w ciągu dziewięciu miesięcy od daty wpisania Spółki 
do rejestru handlowego (19 .12.1998 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 
50 580 000 złotych, w którym Elektrownia Jaworzno III S.A. obejmie 25000 udziałów a Nad
wiślańska Spółka Węglowa S.A. 25580 udziałów. Po zakończeniu formalności związanych 
z podniesieniem kapitału, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 150 mln złotych. 

Aport finansowy w głosowaniu jest uprzywilejowany co powoduje, że Elektrownia Jaworz
no III S.A. ma decydujący głos w sprawach dotyczących losów Spółki. 
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6. Aspekt społeczny przedsięwzięcia 

Miasto Jaworzno liczące 100 tys . mieszkańców bazowało na wielkich zakładach pracy 
jakimi były kopalnie, elektrownie, zakłady chemiczne, zakłady kruszyw mineralnych i wiele 
innych. Okres transformacji gospodarczej najbardziej dotknął duże zakłady pracy, trudne do 
szybkiego dostosowania do nowych realiów gospodarki wolnorynkowej. W ciągu ostatnich 10 
lat miasto Jaworzno straciło 15000 miejsc pracy. Trzebajednoznacznie stwierdzić, że redukcja 
zatrudnienia w największym stopniu objęła branżę górniczą, z której ubyło w tym czasie 9100 
miejsc pracy. Prowadzona konsekwentnie polityka zmniejszania zatrudnienia nie spowodowała 
niepokojów społecznych co w znacznym stopniu ułatwiło podział załogi przy tworzeniu ZGE. 
W przyjętych założeniach stan zatrudnienia w nowym podmiocie kształtuje się na poziomie 
2820 osób natomiast w KWK "Jaworzno" w likwidacji pozostało na dzień 1.02.1999 roku 1175 
osób, z czego 654 pracowników dołowych i 521 pracowników powierzchni. Dokonując podziału 
załogi uwzględniono aby w KWK "Jaworzno" w likwidacji pozostali pracownicy, którzy mieli 
możliwość skorzystania z Górniczego Pakietu Socjalnego w roku 1999 i pierwszym półroczu 
roku2000. 

7. Ogólna charakterystyka zakładu górniczo-energetycznego 

Obszar górniczy powołanego Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III 
zajmuje powierzchnię 49,5 km2. Udostępnione i możliwe do pozyskania z aktualnie czynnego 
poziomu eksploatacyjnego 500 m zasoby złoża umożliwiają prowadzenie wydobycia węgla 
przez okres ponad 30 lat. 

Eksploatowany węgieł należy do grupy węgli energetycznych typu 31.2. 
Spośród zagrożeń naturalnych występujących w ZGE Sobieski Jaworzno III największe 

stanowi zagrożenie pożarowe i wodne. Pod względem zagrożenia pożarowego węgle pokładów 
aktualnie eksploatowanych w ZGE należą do bardzo skłonnych do samozapalenia i zaklasyfi
kowane zostały do V grupy samozapalności. 

Z uwagi na występujące zagrożenie wodne ze strony zbiorników i cieków wodnych oraz 
uskoków wodonośnych roboty prowadzone są w I i II stopniu zagrożenia wodnego. Ponadto 
występują rejony zaliczone do III stopnia zagrożenia wodnego. 

Pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pokłady zaliczone zostały do klasy 
"A" zagrożenia pyłowego. Pozostałe zagrożenia tj .: zagrożenie metanowe, tąpaniami, wyrzu
tami gazów i skał oraz radiacyjne nie występuje. 

8. Model zakładu górniczego 

Zakład Górniczo Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. w zakresie dołu objął dwa 
pola eksploatacyjne - "Sobieski" i "Piłsudski" posiadające ze sobą połączenia transportowo
-wentyl<U:yjne. 

W zakresie powierzchni generalnie cała infrastruktura produkcyjna skupiona jest w rejonie 
"Sobieski". Ponadto zakład posiada zaplecze materiałowo-pomocnicze zlokalizowane w rejonie 
szybu "Leopold" i "Helena". 
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Rys. 7. Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. Model istniejący- powierzchnia 

Fig. 7. Sobieski-Jaworzno III Company- thc present surface model 
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Rys. 8. Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. Model i stniejący i docelowy- dół 

Fig. 8. Sobieski,Jaworzno III Company- the present and target underground model 
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Złoże udostępnione było pierwotnie II szybami. Dla prawidłowego funkcjonowania ZGE 
Sobieski Jaworzno III pozostawiono 5 szybów o następującym przeznaczeniu: 

- wydobywcze- "Sobieski", 
- wentylacyjne- "Traugutt" i "Leopold", 
- pomocnicze- "Helena" i "Karolina". 
Ponadto w rejonie "Sobieski" w latach 80-tych zgłębiono rurę szybową szybu "Kazimierz" 

do poz. 750 m. W początkowym etapie funkcjonowania ZGE przez okres około półroczny 
wykorzystywany był również szyb "Nr l" KWK "Jaworzno", która czasowo świadczyła usługi 
w zakresie ciągnienia i przeróbki urobku wychodzącego tym szybem. 

Rolę poziomu wydobywczego spełnia poziom 500 m, skąd za pośrednictwem szybu "So
bieski III" oraz ciągiem przenośników taśmowych z dowiązaniem do magistrali odstawczej 
"Giinna Góra" wchodzącej w skład tzw. Upadowej 2000 urobek kierowany jest bezpośrednio na 
powierzchnię rejonu "Sobieski". 

Pomocniczymi poziomami są 4 poziomy: 215, 220, 300 i 385 m spełniające funkcje wen
tylacyjne, transportowe i odwadniające. 

9. Charakterystyka procesu produkcyjnego 

9.1. Roboty eksploatacyjne 

Eksploatacja w ZGE Sobieski Jaworzno m realizowana jest wyłącznie systemem ścia
nowym z zawałem stropu. Wybieranie złoża odbywa się na pełną grubość pokładu, tj. w prze
dziale 2,0-4,3 m. Długość ścian wynosi 100-3I5 m, a ich wyposażenie stanowi obudowa 
zmechanizowana, kombajny ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe. 

W początkowym okresie funkcjonowania ZGE Sobieski Jaworzno III z uwagi na uwa
runkowania wynikające z wieloletnich zaszłości roboty eksploatacyjne skupione były w prze
ważającej części w starych rejonach, gdzie do wybrania pozostały resztki pokładów. Taki stan 
wymuszał prowadzenie ścian o ograniczonych długościach i wybiegach, w niekorzystnych 
warunkach górniczo-geologicznych. Z biegiem czasu sytuacja w tym zakresie ulegała sys
tematycznej poprawie, a za nadrzędny cel uważa się przygotowanie eksploatacji złóż w nowych 
rejonach. 

Równocześnie przyjęto zasady prowadzenia eksploatacji jednocześnie maksymalnie trzema 
ścianami zlokalizowanymi w obrębie 3 oddziałów, które prowadzą roboty w trzech pokładach. 

Aktualnie roboty eksploatacyjne prowadzone są w n/w oddziałach produkcyjnych: 
oddz. G-I pokł. 209 poz. 500 m, 

- oddz. G-2 pokł. 207 poz. 2I5 m, 
- oddz. G-3 pokł. 302 poz. 500 m. 
W ramach przedsięwzięć mających na celu zdecydowane zwiększenie wydajności w połowie 

l 999 r. uruchomiono wysokowydajną ścianę w pokładzie 302 uzbrojoną w nowoczesny kom
pleks wydobywczy (kombajn ścianowy JOY, przenośnik ścianowy LONGWALL), pozwalającą 
osiągnąć wydobycie rzędu 8000 t/d. Ściany z tym uzbrojeniem prowadzone będą w tym 
pokładzie do 2006 roku. 

W pozostałych ścianach wykorzystuje się również urządzenia dostosowane do warunków 
umożliwiające uzyskanie wydobycia na poziomie około 5000 t/d. 
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Średnia zdolność produkcyjna frontu eksploatacyjnego wynosi 12 tys. ton/dobę węgla 
handlowego, co daje około 17 tys. tys. ton/dobę brutto. 

Zarząd ZGE dąży do uzyskania na pozostałych ścianach możliwości wydobycia brutto na 
poziomie około 7000-8000 t/dobę 

9.2. Transport urobku 

Odstawa urobku z czynnych przodków realizowana jest za pośrednictwem wysokowy
dajnych przenośników zgrzebłowych oraz taśmowych. 

W początkowym okresie od momentu powstania ZGE Sobieski Jaworzno III funkcjo
nowały 3 poziomy wydobywcze tj. poz. 215, 300 i 500 m, a transport urobku odbywał się 
następująco: 

- z rejonu "Piłsudski" oddz. G-2 partia "C'' urobek kierowany przenośnikami taśmowymi 
do zbiornika Centralna Załadownia zlokalizowanego na poz. 300 m, skąd wozami Granby 
przewożony był w rejon szybu Nr l i dalej transportowany na powierzchnię. Na powierzchni 
następował załadunek na wagony kolejowe, którymi przewożono urobek na powierzchnię 
rejonu Sobieski celem jego wzbogacenia; 

. - z rejonu "Sobieski"- oddz. G-3 partia "Podłęże" urobek kierowano systemem przenoś
ników taśmowych do zbiornika PZ-XI poz. 500 m i dalej do szybu "Sobieski III", którym 
prowadzono ciągnienie na powierzchnię; 

- z rejonu "Sobieski"- oddz. G-2 partia "E-zachód" urobek odstawiano ciągiem przenoś
ników taśmowych na poz. 215 m, gdzie po załadunku do wozów przewożony był w rejon szybu 
"Traugutt", którym realizowano ciągnięcie urobku na powierzchnię. 

Po zabudowie urządzeń odstawczych w uprzednio wykonanych wyrobiskach od poz. 215 
m do powierzchni w ramach zadania modernizacyjnego magistrala odstawcza "Upadowa 
2000" wyeliminowany został transport urobku na poz.215m i ciągnięcie szybem "Traugutt", 
co w konsekwencji umożliwiło skierowanie urobku z oddz. G-2 bezpośrednio na po
wierzchnię. 

Kolejnym krokiem było doprowadzenie do uzyskania połączenia odstawczego poz. 500 m 
rejonu "Piłsudski" z powierzchnią rejonu "Sobieski" w wyniku adaptacji oraz wykonawstwa 
wyrobisk i zabudowy urządzeń odstawczych od poz. 500 m z dowiązaniem się do odstawy z poz. 
215m. 

Realizacja powyższego wymuszana perspektywą likwidacji szybu "Nr l" umożliwiła osiąg
nięcie uproszczonego sposobu transportu urobku, a równocześnie funkcjonowanie jednego 
poziomu wydobywczego, tj. poz. 500 m. 

Reasumując obecnie transport urobku z oddz. G-3 partii "Podłęże" realizowany jest na nie 
zmienionych zasadach za pośrednictwem szybu "Sobieski III", zaś z oddz. G-1 i G-2 przy 
wykorzystaniu odstawy taśmowej bezpośrednio na powierzchnię rejonu "Sobieski". 

Oddziały przygotowawcze GRP-1, 2, 3 prowadzące aktualnie roboty w obrębie oddziałów 
wydobywczych posiadają odstawy nawiązujące się do odstawy głównej w danym rejonie. 

Roboty przygotowawcze prowadzone przez oddziały GPP i PRG w nowych partiach fun
kcjonują w oparciu o indywidualne odstawy połączone z ciągiem zbiorczej odstawy na po
wierzchnię rejonu "Sobieski". Odstawa z w/w oddziałów wykonana jest w znacznej mierze jako 
rozwiązanie długoterminowe, a więc z przeznaczeniem dla perspektywicznej eksploatacji. 
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Zdolność produkcyjna ze względu na odstawę wynosi około 12 tys. ton/dobę węgla handlowe
go, tj. około 18 tys. ton/dobę węgla brutto, zaś z uwagi na ciągnięcie szybem około 5,4 tys ton/dobę 
węgla handlowego, tj około 8 tys. ton/dobę węgla brutto, co teoretycznie daje sumę zdolności 
transportuurobku około 17,4 tys. ton/dobę węgla handlowego, tj . około 26 tys. t/d węgla brutto. 

Należy zaznaczyć, że wartości te są szczytowymi zaś kompleks przeróbczy jest dostosowany 
do przyjęcia nadawy na poziomie nominalnym ok. 18 tys t/d węgla brutto. 

9.3. Transport materiałów 

Transport materiałów, maszyn i urządzeń prowadzony jest przy wykorzystaniu kolejek KSP, 
S c harf i Pioma oraz po torach przy pomocy lokomotyw dołowych i kołowrotów EKO. 

Początek funkcjonowania ZGE, to okres gdzie przede wszystkim z dużą intensywnością 
prowadzony był przewóz lokomotywowy na drogach poziomych, co szczególnie dotyczyło 
przewozu urobku na poz. 300 m. Ruch lokomotyw elektrycznych uległ zdecydowanemu ogra
niczeniu i obecnie skupia się zasadniczo na poz. 500 m w rejonie "Piłsudski" i w bezpośrednim 
sąsiedztwie szybu "Sobieski III". Transport lokomotywowy realizuje przewóz załogi oraz 
zaopatrzenie materiałowe czynnych przodków, a okresowo również cele technologiczne: (od
wóz kamienia, prace zbrojeniowo-likwidacyjne). 

W rejonie "Sobieski" transport na drogach poziomowych prowadzony jest generalnie przy 
wykorzystaniu kolejek spalinowych podwieszanych a także lokomotywy spalinowej LDS. 

Kolejki podwieszane spalinowe wykorzystuje się do transportu na drogach wewnątrzod
działowych, przez co możliwe było całkowite wyeliminowanie transportu kołowrotowego, 
a równocześnie zapewniona jest rytmiczność dostaw materiałów do czynnych przodków i ścian 
przy znacznym ograniczeniu pracochłonności. 

Trasa kolejek podwieszanych ulega systematycznemu wydłużaniu; zabudowanych obecnie 
jest około 25 km tras. 

Ten rodzaj transportu umożliwia równocześnie optymalne prowadzenie prac zbrojeniowo
-likwidacyjnych, co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy i czas ich realizacji. 

W rejonie "Piłsudski" zauważalne było zdecydowane opóźnienie w zakresie modernizacji 
prac transportowych. Generalnie używany był transport kołowy, a stosowanie kolejek szyno
wych podwieszanych było rzadkie. Z biegiem czasu sytuacja ta zaczęła ulegać wyraźnej 
zmianie, a stan obecny to odzwierciedlenie dokładnie odwrotnych proporcji. 

Wprawdzie jako urządzenia transportu używane są głównie kolejki KSP będące rozwią
zaniem pośrednim, co wynika z aktualnych możliwości techniczno-ekonomicznych i wenty
lacyjnych, tym niemniej wszelkie działania zmierzają do powszechnego wdrożenia również 
w tym rejonie kolejek spalinowych, co zasadniczo poprawi stan bezpieczeństwa oraz wskaźniki 
wydajności w pracach transportowych. 

Aktualny zakres transportu metodami tradycyjnymi, tj. po torach przy wykorzystaniu koło
wrotów jest ograniczony do minimum, a jego zastosowanie dotyczy tras eksploatowanych 
krótkotrwale lub dorywczo. 

Ponadto podjęto działania zmierzające do wdrożenia i uzyskania dopuszczeń w warunkach 
ZGE nowoczesnego transportu EMTS firmy DBT Scharf. Pomyślne przeprowadzenie prób 
ruchowych w ZGE sprawiłoby, że Polska byłaby drugim krajem w świecie (po RP A), który 
stosuje ten nowy rodzaj transportu. 
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9.4. Roboty przygotowawcze 

Utworzenie ZGE przypada na okres szczególnie niekorzystny w odniesieniu do stanu 
zaawansowania robót przygotowawczych. Zaistniała sytuacja odzwierciedla błędy i narastające 
opóźnienia z poprzednich okresów, tj. od połowy lat 90-tych. 

Efektem zaszłości było ograniczenie do minimum wyprzedzenia robotami przygoto
wawczymi frontu eksploatacyjnego, skupionego na dodatek w rejonach o kończącej się 

żywotności. 

Powyższe uwarunkowania na progu tworzenia ZGE wymuszały działania zmieniające te 
niekorzystne tendencje. 

Postępując wg przyjętych założeń do robót przygotowawczych zaangażowano 4 oddziały: 
GRP-1, GRP-2, GRP-3 i GPP oddając do ich dyspozycji 7 kombajnów tj. 5 - AM-50 
użytkowanych na zasadach dzierżawy oraz 2- AM-75 stanowiących własność firmy. 

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych utrzymywał się wówczas na poziomie około 
4,5 m/1000 t. Należy zaznaczyć, że kombajny AM-50 zaangażowane były wyłącznie do przy
gotowania bieżącego frontu eksploatacyjnego, zaś kombajny AM-75 do udostępnienia i rozcinki 
pól perspektywicznych. 

Postępująca zmiana struktury zatrudnienia w oddziałach robót górniczych oraz tworzące się 
uwarunkowania ekonomiczne spowodowały zmiany w postaci ograniczenia ilości kombajnów 
pracujących w obrębie ZGE oraz zaangażowanych do prowadzenia robót przygotowawczych 
firmy obcej. 

Aktualnie roboty przygotowawcze prowadzą nadal jak dawniej 4 oddziały przy zaanga
żowaniu czterech kombajnów (3 - AM-50 i l - AM-75) oraz PRG wykorzystujące 3 kom
bajny (2- AM-50 i l - AM-75). 

Oceniając stan bieżący należy zauważyć znacznie większe zaangażowanie robót w polach 
perspektywicznych, co stanowi optymistyczny akcent. 

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych oscyluje na poziomie 4,8-5,3 m/1000 t. 

9.5. Wzbogacanie urobku 

Proces wzbogacania urobku odbywa się w Zakładzie Przeróbczym zlokalizowanym na 
powierzchni rejonu "Sobieski". Zakończono prace modernizacyjne mające na celu jego dosto
sowanie do odbioru i przetworzenia całości urobku po likwidacji dwóch zakładów przerób
czych. W ciągu technologicznym funkcjonuje również nowoczesny Zakład Wzbogacania 
i Odsiarczania Miałów, którego zadaniemjest wzbogacanie węgla do parametrów spełniających 
wysokie wymagania ochrony środowiska. 

10. Kierunki działań w zakresie przekształceń restrukturyzacyjnych modelu 
funkcjonowania zakładu 

l. Udostępnienie nowych, węglozasobnych partii gwarantujących wielkość produkcji na 
zakładanym poziomie. 

2. Rozcinanie ścian o długości do 400 m uzyskując średnią długość ściany około 300 m 
i uzbrajanie ich w nowoczesne, wysokowydajne kompleksy ścianowe. 
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3. Dalszy proces wprowadzania nowoczesnego i bezpiecznego transportu (kolejki pod
wieszane spalinowe i elektryczne) eliminującego pracochłonne, tradycyjne układy (transport 
kołowy po torach). 

4. Stosowanie nowoczesnych technologii do prac pomocniczych (np. kolejki zębate zwięk
szające mobilność i wydajność przy pracach zbrojeniowo-likwidacyjnych). 

5. Stosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środo
wiska naturalnego (zatłaczanie słonych wód do głębokich warstw skalnych, prowadzenie pro
ekologicznej gospodarki odpadami polegającej na lokowaniu ich pod ziemią, minimalizacja 
szkód górniczych poprzez stosowanie technologii zawałowo-podsadzkowej , usuwanie płytkich 
pustek i podsadzanie płytkich zrobów). 

6. Wykonawstwo wyrobisk strategicznych mających na celu skrócenie czasu transportu 
i dojścia do oddziałów produkcyjnych. 

7. Modernizacja techniczno-technologiczna procesu wzbogacania węgla i działania orga
nizacyjne zmierzające do wprowadzenia przekształceń własnościowych w kompleksie prze
róbczym i transporcie kolejowym. 

8. Prowadzenie innej działalności, w tym pozagórniczej związanej z powoływaniem i likwi
dowaniem innych jednostek organizacyjnych, przystępowaniem do innych spółek, lokowaniem 
kapitału, obrotem pieniądza, itp. 

11. Polityka handlowa zakładu 

ZGE Sobieski Jaworzno III może produkować rocznie ponad 2 mln ton węgla handlowego, 
w tym ok. 400 tys. ton węgla grubego o dobrych parametrach jakościowych . Węgiel gruby 
cechuje się wysoką kalorycznością (24 000 kJ), niską zawartością siarki (0,8%) oraz popiołu 
(8%). Ze względu na doskonałe parametry spalania (krzywa spalania bliska "krzywej teo
retycznej") jest bardzo dobrym paliwem do celów grzewczych i w gospodarstwach domowych. 
Jako jeden z nielicznych producentów węgla kamiennego ZGE posiada własny Zakład Wzbo
gacania Miałów, który umożliwia produkcję niskopopiołowych miałów płukanych (około 99% 
produkcji miałów), charakteryzujących się niską zawartością siarki i wysoką kalorycznością. 
Sortymenty miałowe sprzedawane są generalnie do energetyki zawodowej (głównym odbiorcą 
jest Elektrownia Jaworzno III SA), co w sposób decydujący określa wysoką stabilność firmy na 
rynku węglowym i daje gwarancjęjej dobrej kondycji finansowej. 

12. Proekologiczne kierunki działalności zakładu 

Zaostrzające się z początkiem lat dziewięćdziesiątych rygory w zakresie ochrony środo
wiska, a także wzrastające wymagania odbiorców węgla odnośnie parametrów jakościowych, 

wymusiły podjęcie działań mających na celu ograniczenie zawartości zanieczyszczeń w pro
dukowanym węglu oraz dostosowanie parametrów powstających produktów ubocznych do 
zgodności z obowiązującymi normami. Efektem tego było powstanie Zakładu Wzbogacania 
i Odsiarczania Miałów, którego podstawową funkcjąjest tworzenie produktu finalnego, jakim 
jest wzbogacony węgiel handlowy charakteryzujący się żądaną kalorycznością, niską zawar
tością popiołów oraz obniżoną zawartością siarki. Wtórną funkcją powstałego kompleksu jest 
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przygotowanie powstających w procesie oczyszczania węgla produktów ubocznych do ekolo
gicznego zagospodarowania, za pośrednictwem obiektów: 

- stacji przygotowania mieszaniny samozestalającej - służącej do zagospodarowania 
odpadów na dole kopalni (również w warunkach eksploatacji nadpoziomowej i warstwowej); 

- budynku pras filtracyjnych - służącego do zagospodarowania mułów odpadowych na 
powierzchni; 

- stacji odpirytowania- służącej do celów zagospodarowania związków siarki na po
wierzchni i na dole. 

Wielokierunkowe gospodarcze wykorzystywanie odpadów uwzględniające czynniki techniczne, 
ekonomiczne oraz bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska, obejmuje - oprócz skła
dowisk powierzchniowych - zagospodarowanie ich w formie podsadzki hydraulicznej , bądż 
hydraulicznego lokowania (doszczelniania zrobów). To właśnie hydrauliczne lokowanie metodą rur 
wleczonych, realizowane w formie zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie odpadów". Jako 
pierwsi w polskim górnictwie wdrożyliśmy na skalę przemysłową tą metodę. Drobnofrakcyjne 
odpady w połączeniu z pyłami z elektrofiltrów Elektrowni Jaworzno III SA lokowane tą metodą 
pozwalają na doszczelnianie zrobów czynnych ścian zawałowych bezpośrednio z pola roboczego. 

ZGE należy do kopalń o największym dopływie wody do wyrobisk górniczych spośród 
kopalń węgla kamiennego. Nadmiar wody (nie wykorzystanej do celów technologicznych) jest 
odprowadzany przez osadniki do rzeki Przemszy. Z uwagi na udział w ogólnym dopływie wód 
wysoko zmineralizowanych zakład podjął działania zmierzające do ograniczenia ilości tychże 
wód. W I etapie wykonane zostały trzy tamy wodne, których zadaniem było odcięcie wypływu 
tzw. słonych wód oraz magazynowanie ich w starych zrobach. W efekcie wyeliminowano dopływ 
tychże wód do systemu głównego odwadniania, a w konsekwencji zrzut do rzeki Przemszy. 

Kolejnym etapem było podjęcie prób głębokiego zatłaczania tychże wód do warstw skalnych 
zalegających poniżej czynnej i projektowanej eksploatacji. Wymienione działania zadecydo
wały o uzyskaniu przez zakład pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód i ścieków 
do rzeki Przemszy. 

W celu minimalizacji ujemnych skutków eksploatacji górniczej na powierzchni terenu stosuje 
się profilaktykę górniczą polegającą między innymi na wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych 
odpadami powstałymi w procesie produkcji (własnymi lub obcymi) oraz projektowaniu eks
ploatacji poza terenami zurbanizowanymi (wyjście z eksploatacją na peryferie miasta). 

Wszystkie opisane wyżej, realizowane przez ZGE działania proekologiczne mają na celu 
uczynić proces wydobycia węgla oraz przetworzenia go na produkt handlowy bardziej przy
jaznym dla człowieka i środowiska naturalnego. 

13. Ocena efektów działalności zakładu 

Oceniając pierwszy okres działalności ZGE Sobieski Jaworzno III należy stwierdzić, że 
zmniejszenie zatrudnienia, pozbycie się majątku nieprodukcyjnego oraz prowadzone w dalszym 
ciągu przedsięwzięcia restrukturyzacyjne przyniosły wymierne efetky w postaci poprawy 
wskaźników techniczno-ekonomicznych. 

O ile w pierwszym roku działalności spółki, tj. roku 1999 nie udało się jeszcze uzyskać 
dodatniej akumulacji, to tendencja poprawy wskaźników w porównaniu z działalnością KWK 
"Jaworzno" dała odczuć się wyraźnie . · 
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Rok 2000 jest rokiem przełomowym, w którym ZGE uzyskał dodatnią akumulację jed
nostkową na sprzedaży węgla. 

Wyniki działalności ZGE Sobieski Jaworzno III obrazują wskaźniki techniczno-ekono
miczne przedstawione w tabeli l. 

Tabela l . Wskaźniki techniczno-ekonomiczne ZGE Sobieski-Jaworzno III 

Tablc l. Tcchnical and cconomic factors of Sobieski-Jaworzno III Company 
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Powyższe wskaźniki pozwalają stwierdzić, że ZGE Sobieski Jaworzno III jest wypłacalną, 
wiarygodną finansowo spółką branży górniczej. 

Tendencje wskaźników techniczno-ekonomicznych stworzą podstawę do prognozowania 
rentownej działalności spółki . 

14. Podsumowanie 

ZGE Sobieski Jaworzno III jest zakładem nowoczesnym, z dużą i dostępną bazą zasobową, 

posiadającym odpowiednie zdolności produkcyjne - co w istniejących realiach gospodarki 
rynkowej, pozwala mu na funkcjonowanie przez ponad 30 lat. Okres ten obejmuje prowadzenie 
działalności przy założeniu eksploatacji dostępnych pokładów z istniejącego poziomu 500 m. 
Poniżej czynnego poziomu znajdują się zasoby, których eksploatacja będzie możliwa po ewen
tualnym wybudowaniu nowego poziomu, a ich zasobność szacuje się na ponad 50 mln t zasobów 
operatywnych. 

Przez ten czas właściciel zakładu- Elektrownia Jaworzno III S.A. - ma zapewnioną stałą 
dostawę węgla spełniającego wymogi technologiczne energetyki po możliwie najniższej cenie. 
Ponadto oba zakłady , żyjące w swoistej symbiozie, odnoszą wspólne korzyści w dziedzinie 
ekologii, prowadzenia wspólnych inwestycji oraz działalności w sferze nieprodukcyjnej i po
mocniczej. 

Dwuletni okres funkcjonowania ZGE Sobieski Jaworzno III potwierdził słuszność podjętych 
decyzji w zakresie jego powołania. 

Powstał nowy, "zdrowy" podmiot gospodarczy, uzyskujący dodatni wynik finansowy . Na 
bieżąco reguluje wszelkie swoje zobowiązania zarówno względem budżetu państwa, gminy jak 
i wobec kontrahentów. Terminowo dokonuje opłat eksploatacyjnych oraz opłat za korzystanie 
ze środowiska. Systematycznie reguluje zobowiązania wobec ZUS. 

Jako pionierskie przedsięwzięcie w gospodarce polskiej ZGE może stanowić wzór do 
naśladowania dla innych kopalń borykającymi się z takimi samymi problemami jak KWK 
"Jaworzno" końcem lat dziewięćdziesiątych. 

Na uwagę zasługuje również aspekt społeczny przedsięwzięcia. W sposób bezkonfliktowy 
udało się zachować stanowiska pracy, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo socjalne oraz byt 
wielu tysięcy rodzin. 

Sobieski-Jaworzno III Mining and Energy Industrial Ltd. Company as 
a example o f succeed chance o f establishment o f the new economic 
constitution 

Abstra et 

Sobieski-Jaworzno III Mining and Energy Industrial Ltd. Company has been established on 
base of the coal mine Jaworzno producing 17 thousand tons a day. The mine engaged about 
l O thousand employees. In spite o f restructuring process, the mine - with the weight o f 
liabilities from the past- was still uneconomic. In 1998 arose an idea o f separation o f the mine 
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assets a holding promise part, which- suppłied with outside capital-co ul d be a base o f a new 
miningand energy industrial company. The remaining property has been put into fuli state of 
liquidation . The shareholders o f the Sobieski-Jaworzno HI Mining and Energy Industrial Ltd. 
Company are Nadwiślańska Coal Company and Jaworzno III Power Plant Company. The 
Sobieski-Jaworzno III Company has been operating underground at two mining fields -
Sobieski and Piłsudski, which are connected with haulage-ventilation headings. At the surface 
all the infrastructure of the company is located within Sobieski shaft area. A part from that the 
company possesses a materials and maintenance base near shafts Leopold and Helena. The 
production process is realized using high efficient tools and machines. At present the 
Sobieski-Jaworzno III Company is a modern plant, with a large resources base, which ca 
effective operate at enough production rate. The main recipient ofproduced coal is Jaworzno III 
Power Plant Company - that means highs stability of the company at coal market and 
guarantees go od financial condition o f the enterprise- the firm settles all current liabilities. 
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Elementy strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami górniczymi 

Słowa kluczowe 

Zarządzanie przedsiębiorstwami- ekonomika -zarządzanie zasobami ludzkimi 

Streszczenie 

W strategii zarządzania przedsiębiorstwem górniczym wyróżniono dwie orientacje zew
nętrzną i wewnętrzną. W orientacji zewnętrznej za strategiczne uznano związki kapitałowe 
i organizacyjne z przedsiębiorstwami "konsumującymi" węgiel. W orientacji wewnętrznej 
wskazano działania, dzięki którym można zintensyfikować eksploatację "zasobów intelektu
alnych", w których tkwią największe rezerwy i dzięki którym górnictwo może generować 
dodatnie wyniki ekonomiczne. 

l. Wstęp 

Globalizacja, a w jej konsekwencji rosnąca konkurencja, przybierająca różne formy, toczona 
o rynki zbytu, o klientele dotyczy także przedsiębiorstw górniczych. Konkumją między sobą 
surowce energetyczne, konkurują również producenci węgla, jednego z podstawowych surowców 
energetycznych. Dla tej konkurencji tworzy się porozmnienia (OPEC), tworzy się koalicje czy 
alianse strategiczne. Surowiec energetyczny ma to do siebie, że musi być wydobyty, wzbogacony 
i dostarczony odbiorcy często znacznie oddalonego od producenta. W produkcję, wzbogacame 
i transport surowców energetycznych zaangażowany jest znaczący kapitał, a z produkcją i transpor
tem surowców energetycznych związana jest znacząca liczba stanowisk pracy. W tej walce konku
rencyjnej istotne jest pozyskanie wpływu na decyzje o wyborze surowca energetycznego, nabywanej 
ilości i wyborze dostawców. W przypadku węgla energetycznego głównymi odbiorcami są elek
trownie, elektrociepłownie i ciepłownie (dla węgla koksującego głównymi odbiorcami są kokso
wnie). W takiej sytuacji można mówić o łańcuchu, jaki tworzą przedsiębiorstwa przetwarzające 
surowce energetyczne w energię i co stanowi, bądź może stanowić ogniwo końcowe tego łańcucha. 

W takiej sytuacji, jaka występuje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, za priorytetowe 
należałoby uznać tworzenie związków kapitałowych pomiędzy producentami węgla, przedsię
biorstwami transportowymi i przedsiębiorstwami energetycznymi i ciepłowniczymi . Wspólnota 
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interesów, wzrost konkurencyjności a także znaczące obniżenie kosztów, przemawiają za takimi 
właśnie rozwiązaniami. Z uwagi na to, że zdolności wydobywcze kopalń węgla kamiennego są 
wyższe niż chłonność rynku krajowego a znacznie wyższe niż chłonność energetyki i ciepłow
nictwa, górnictwo węgla kamiennego musi tworzyć nowe struktury, a w tych strukturach taką 
orientację strategiczną, przy której produkowany węgiel będzie konkurencyjny względem in
nych surowców energetycznych i względem węgla importowanego. Reasumując, w ogólnej 
strategii zarządzania górnictwem należy wyróżnić orientację zewnętrzną, ukierunkowaną na 
tworzenie związków kapitałowych z głównymi odbiorcami węgla; oraz orientację wewnętrzną, 
ukierunkowaną na wzrost konkurencyjności węgla jego surowca energetycznego. 

Niezależnie od tych orientacji, równie ważne jest tworzenie pozytywnego wizerunku gór
nictwa w jego otoczeniu, a można to uzyskać między innymi poprzez ograniczanie do minimum 
szkód górniczych, racjonalną gospodarkę złożem, ograniczanie negatywnego wpływu produkcji 
górniczej na środowisko, wzrost bezpieczeństwa pracy itd. Alianse strategiczne, restruktu
ryzacja organizacyjna i związane z nią zarządzanie mogą, a zdaniem Autora, stanowić będą 
o dyspozycyjnych środkach górnictwa na tyle znaczących, aby ich część poświęcić na poprawę 
wizerunku górnictwa. Negatywny wizerunek górnictwa nie wynika bowiem z braku woli, 
umiejętności, czy też wiedzy górniczej, wynika z braku środków i niekorzystnej sytuacji 
finansowej inaczej postrzega się tego, kto jest "biorcą" , a inaczej tego, kto jest "dawcą" . 

Związki przedsiębiorstw mogą przybierać różną formę, a ich tworzenie staje się coraz 
trudniejsze, gdyż o ich tworzeniu decyduje bądź właściciel bądź główny udziałowiec , coraz 
częściej pochodzenia zagranicznego, w oparciu o własną kalkulację korzyści i strat, a także 
własną strategię rozwoju. Przy globalnym rynku kalkulacja ta nie zawsze jest czystą kalkulacją 
opartą o rachunek kosztów i wynik ekonomiczny. 

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa górniczego, której graficznym wyrazem jest sche
mat organizacyjny, ma sprzyjać aktywności i kreatywności osób ją wypełniających, a także 
eksploatować szczególne kompetencje przedsiębiorstwa. Obserwacja i analiza Spółek Węglo
wych pozwala wskazać obszary, w których dana Spółka wyróżnia się wśród innych. Te wyróżnia
jące się obszary są ściśle związane z osobami zarządu, ich wiedzą, doświadczeniem i konsekwen
cją w realizacji zamierzeń. Można, a zdaniem Autora, powinno się schemat organizacyjny trak
tować jako rozwiązanie, które należy dostosować (adaptować) do "kompetencji" Zarządu Spółki . 

2. Analiza i ocena wyników górnictwa węgla kamiennego 

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego poddanego ostrym rygorom gospodarki 
rynkowej okazała się skuteczna, ale nie wystarczająca do tego aby uzyskało ono dodatnie wyniki 
ekonomiczne. 

Skuteczność restrukturyzacji w aspekcie technicznym i organizacyjnym oceniać można na 
podstawie liczby jednocześnie czynnych ścian, średniego dobowego wydobycia z jednej ściany, 
wydajności ogólnej (tab. l) 

Od 1993 roku maleje liczba równocześnie czynnych ścian, rośnie średnie dobowe wydobycie 
z jednej ściany, rośnie wydajność, upraszcza się struktura przestrzenna kopalni Mimo to rośnie 
zadłużenie górnictwa. Rosnące zadłużenie i koszty obsługi tegoż zadłużenia świadczą o tym, 
że tempo i zakres restrukturyzacji aczkolwiek były wysokie to jednak niewystarczające do 
wygenerowania dodatniego wyniku ekonomicznego . 
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Tabela l. Wyniki górnictwa w<;gla karnicnnego 

Tablc l. Thc rcsults o f coal mini n g 

l 1992 1993 1994 1995 1996 
l 

1997 1998 1999 
l półrocze 

2000 

l średnia dzienna liczba 
szt 

ścian czynnych 
545 464 415 355 302 252 233 169 

Średnic dzienne wydo-
t/d . l 082 l 286 l 470 

bycie z jednej ściany 
l 678 l 678 l 890 2210 2400 

Wydajność ogólna t/pdn 2,035 2,31 2,479 2,467 2,458 2,614 3,019 3,087 

Nat«żcnic robót 
m/ IOOOt 5,4 5,6 5,6 5,2 5,2 4,7 4,1 4,2 

korytarzowych 

Wydajność pracy T/os/rok 408 456 493 526 557 502 581 X 

Cena/koszt - 0,95 1,02 0,96 0,94 0,98 0,86 0,90 1,03 

Wprowadzona w 1997 roku w fonnie Ustawy Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego, 
w której prócz oddłużania względem jednostek para budżetowych, Górniczego Pakietu Osłon 
Socjalnych, zawarto również środki na aktywizację gospodarczą gmin górniczych, stwarza 
szansę aby zmiany w górnictwie węglowym były skuteczne i efektywne. 

Znaczące miejsce w restrukturyzowanym i reformowanym górnictwie zajmuje średnie dobo
we wydobycie z jednej ściany, gdyż stanowi ono obraz i ocenę skuteczności zmian w techno
logii, technice organizacji i produkcji, oraz wydajność pracy. 

Wzrost średniego dobowego wydobycia z jednej ściany umożliwia uproszczenie struktury 
przestrzennej kopalni, a to z kolei prowadzi do obniżenia materialnych kosztów produkcji, 
(kosztów odtworzenia traconego wskutek eksploatacji frontu eksploatacyjnego, utrzymania 
wyrobisk dołowych, wentylacji, transportu, itd.) a wzrost wydajności do obniżenia kosztów 
osobowych, których udział w kosztach jest znaczący i wynosi ponad 50%. 

Wzrost średniego dobowego wydobycia z jednej ściany ma również swoje przyczyny 
w wydłużaniu się ścian co w sposób znaczący ogranicza czas tracony w chodnikach nad 
i podścianowych i ma wpływ na wskaźnik natężenia robót korytarzowych. 

Zmiany średniego dobowego wydobycia przedstawiono w tabeli 2. 
Idee obserwowanych zmian można przedstawić w fonnie graficznej, którą przedstawia 

rysunek l. 

Tabcła 2. Wyniki produkcyjne górnictwa w«gla karnicnnego 

Tablc 2. Production rcsults o f coal mining 

1997 1998 1999 I półrocze 2000 

Średnia długość ściany m 195 203 211 221 

Wydobycie z l mb frontu ścianowego t/m 9,70 9,31 10,47 10,86 

Wydobycie z l m2 powierzchni frontu eksploatacyjnego t/m2 4, 14 3,96 4,40 4,53 

Sesja plenarna 87 



: 

School o f Underground Mining 200 l 

1" 

1997 

m=302 

l -195 [m.) 

ln = 58890 [m) 

P1 - 3,21 [m/dobę) 

l' 1 

12' 

P, 

i 

1999 

n= 233 

l =211 [m) 

In = 49 163 [m) 

P2 - 3,46 [mldobę) 

l 2 

l 2 
2 

lr2 

In 2 

lr - długość frontu śc ianowego, l - średn ia długość ściany 

p2 

P,(P, 

lfl)lf2 
m}n 

r - poStł(p Sciany, m. - liczba równocześnic czynnych ścian w 1997 roku 
n -liczba równoc1.eśnie czynnych ścian w 1999 roku 

Rys. l. Zmiany w eksploatacji frontu eksploatacyjnego 

Fig. l . Changes in exploitation o f working front 

Te pozytywne zmiany w strukturze robót i wynikach produkcyjnych mają swoje od
zwierciedlenie w kosztach produkcji. Informacje o zmianach w kosztach produkcji zawarte są 
w tabeli 3 

Tabela 3. Dynamika zmian kosztu jednostkowego 

Table 3. The dynamie oftmit cost changes 

[półrocze 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

2000 

Koszt jednostkowy zł/t 76,45 93,59 111,18 125,59 146,15 131,41 126,2 

Wskaźnik wzrostu - - 1,22 1,19 1,13 1,16 0,90 0,96 

Koszt jednostkowy $/t 31,37 37,92 38,66 36,17 41,71 31,91 28,04 l 

Wskaźnik wzrostu - - 1,2 1 1,02 0,94 1,15 0,77 0,88 
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2.1.Koszt jednostkowy wydobycia 

Związek korelacyjny pomiędzy kosztem jednostkowym a średnim dziennym wydobyciem 
z jednej ściany opisuje relacja: 

kj = 166,79- 0,0142·Qds 

gdzie: 
Qds - średnie dobowe wydobycie z jednej ściany [t/d], 

z której wynika, że wzrost średniego dobowego wydobycia z jednej ściany o l 00 t/dobę 
przyczynia się średnio do obniżenia kosztu jednostkowego o l ,42 zł/t. 

Dla uzyskania zerowego wyniku ekonomicznego (w 1999 roku) przy Cj = 125 zł/t, Qds 
powinno wynosić 2943 t/d, a wynosiło "tylko" 2 210 t/d. 

Na tak znaczące obniżenie kosztów produkcji węgla w 1999 roku I półroczu 2000 złożyło się 
między innymi wzrost wydajności pracy, wzrost średniego dobowego wydobycia z jednej 
ściany, racjonalizacja wydatków, a także wzrost kursu dolara. 

Do oceny kosztów jednostkowych z poszczególnych lat bardziej korzystniejsza jest ocena 
wskaźnika wzrostu kosztu na tle wskaźnika inflacji. Wzrost i dynamika wzrostu kosztów są 
niższe niż wskaźniki inflacji, co oznacza relatywne obniżenie kosztów. 

Tabela 4. Wskaźniki wzrostu kosztów i wskaźniki intlacji 

Tablc 4. Growth ratio o f cost and intlation ratio 

1995 1996 1997 1998 1999 I półrocze 2000 

Wskaźnik wzrostu kosztów 1,22 1,19 1,13 1,16 0,90 0,96 

Wskaźnik intlacji 1,32 1,28 1,20 1,15 !,07 1,10 

2.2. Wydajność pracy 

Obserwowany w górnictwie węgla kamiennego wzrost wydajności pracy ogólnej i dołowej 
aczkolwiek znaczący to nie wystarczający do tego, aby górnictwo generowało dodatnie wyniki 
ekonomiczne (nie dotyczy to I połowy roku 2000). 

Związki korelacyjne pomiędzy wydajnością ogólną W 0 a kosztem jednostkowym wyrażają 
się wzorem: 

kj = 197,23-21,0 W0 [T/pdn] 

Oznacza to, że dla uzyskania zerowego wyniku ekonomicznego przy cenie węgla 125,0 zł/t 
wydajność ogólna powinna wynosić: 
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W = 197,23-125,0 = 3 44 t/ dn 
o 21 o ' p 

' 

a wynosiła 3,019 t/pdn. 

3. Analiza wyników uzyskanych w ścianach prowadzonych z zawałem stropu w aspekcie 
strategii zarządzania 

Z prowadzonych w Katedrze Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie badań i analizy 
wyników produkcyjnych ścian oraz warunków ich prowadzenia wynika, że znacząca większość 
ścian prowadzona była przy kącie nachylenia pokładu od oa do 15° dla długości ścian od 
150 do 250 metrów (tab. 5). 

W przedziale długości ścian od 150 do 200 metrów i od 200 do 250 metrów największą 
liczbę ścian zanotowano w przedziałach wysokości od 1,5 do 3,0 metrów. 

Tabela 5. Charakterystyka wydobycia ze ścian prowadzonych z zawałem stropu 

Table 5. Characteristic ofthc outpul from thc walllcd with rooffall 

Kąt Długość Wysokość Rok l 
nachyleni a sc iany seiany 1996 1997 1998 1999 

liczebność 331 203 186 120 

(1 ,5- 2,0>m średnic 2 253 l 948 l 702 
Qd[t/d] 

maksymalne lO 578 4 704 5 248 

liczebność 195 101 77 135 

(150-200> (2 ,0-2,5>m średnic 2 008 2 021 2 195 
Qd[t/d] 

maksymalne 5 444 4 722 5 556 

liczebność 232 171 168 171 

(2,5- 3,0>m średnie 2 234 2 655 2 713 
Qd[t/d] 

maksymalne 7 358 5 976 6 951 
(0-15> 

liczebność 267 387 330 415 

(1,5-2,0>m średnie 2 508 2 387 2 583 
Qd[t/d] 

maksymalne 7 346 7 516 12 831 

liczebność 240 248 221 252 

(200-250> (2,0-2,5>m średnic 3 004 2 884 2 936 
Q d[ t/d] 

maksymalne 9 836 8 301 7 944 

liczebność 196 169 165 187 

{2,5-3,0>m średnic 3 377 3 205 3 252 
Q d[ t/d) 

maksymalne lO 330 8 057 9 859 
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Biorąc pod uwagę wydobycie uzyskane w ścianach za istotne i godne uwagi uznajemy 
różnicę pomiędzy wielkościami średnimi a maksymalnymi. Różnice te stanowią zdaniem 
Autora, potencjał który można zagospodarować. 

Istotne jest zatem pytanie, co sprawia, że wydobycie w podobnych warunkach jest tak różne . 

Z przeprowadzonych obserwacji, rozmów i analiz wynika, że pozytywne rezultaty uzyskuje się 
wtedy, gdy: naczelny inżynier traktuje priorytetowo dane wyrobisko ścianowe i jest dobrym 
"systemowcem", co oznacza, że nie występuje tłumienie wydobycia niesprawnością oddziałów 
usługowych . 

Znaczący wpływ na wyniki mają ponandto: 
- osobowość kierownika oddziału tj. wiedza, doświadczenie, charyzma i system motywo-

wania załogi składający się z zachęt materialnych i pozamaterialnych; 
- autonomia zespołu w doborze i ocenie członków zespołu; 
- system płac oparty o wyniki . 
M.Beer iB.Spector cytowani w pracy [2] twierdzą, że: 
- ludzie powinni być traktowani jako społeczny kapitał, który można rozwijać; 
- uczestnictwo w podejmowaniu decyzji ma swoją wartość, a wybór pewnych opcji czy 

rozwiązań przez ludzi powinien opierać się na rzetelnych osądach; 
- władza powinna być raczej podzielona w ramach całej organizacji niż scentralizowana, 

po to, aby istniały zaufanie i współpraca pomiędzy ludźmi, których ceni się za realistyczne 
wyczucie sposobów działania i intuicję przy podejmowaniu decyzji; 

- interesy wszystkich stron, które mają udziały w organizacji , powinny być zhanno
mzowane. 

Korzyści płynące z płacy wynikającej z grupowego wyniku pracy są następujące [ 4 ]: 
- pracownicy ściślej identyfikują się z sukcesem organizacji, co daje odczucie korzyści 

w kategoriach zaangażowania i zwiększonego poziomu wykonywania pracy przez grupę; 
- przełamuje się lub usuwa barierę między "nami" i "nimi"; 
- zachęca się do współpracy dla osiągnięcia wspólnych korzyści ; 

- istnieje świadomość zależności pomiędzy poziomem wykonywania pracy a rentow-
ności ą organizacji, co prowadzi do większej świadomości kosztów i jej wpływu na wyko
nywanie pracy. Ta świadomość jest korzystna dla organizacji wtedy, gdy są wysuwane 
roszczenia dotyczące płac; 

- kiedy organizację dotykają niepomyślne warunki zawierania transakcji, takie jak recesja , 
niskie ceny, to płace czasowo mogą spaść. Taka ewentualność jest lepszym rozwiązaniem od 
zwalniania ludzi z pracy; 

- naciski ze strony grupy mogą podnieść jakość pracy osób charakteryzujących się niskim 
poziomem wykonywania obowiązków. 

W pracach tematycznie związanych z Zarządzaniem [1,3,6], podkreśla się, że skuteczność 
i efektywność, a także potencjał strategiczny przedsiębiorstwa zależy od trafności odpowiedzi 
na następujące pytania: 

- Jak odnawiać zasoby ludzkie? 
- Jak rozwijać kompetencje zawodowe pracowników? 
- Jak planować kariery zawodowe? 
- Jakich zmian dokonywać w wyposażeniu technicznym i jaki stosować rodzaj technologii 

wybierania i wzbogacania? 
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- Jak elastycznie zmieniać powiąząnia przedsiębiorstwa z otoczeniem pod względem 
kapitałowym, organizacyjnym, technicznym i handlowym? 

W jakim kierunku zmieniać strukturę organizacyjną? 
- Jaki przyjąć styl zarządzania? 
- Jaką metodę (metody) zarządzania wybrać? 
Do najtrudniejszych i najbardziej złożonych problemów zaliczam system motywacji oparty 

o wyniki, promujący skuteczność i efektywność. 
W teorii tej zawarte są również wskazania co do zachowania i postawy przełożonych. I tak: 
l. Określ nagrody cenione przez każdego z podwładnych. 

2. Wyznacz pożądany poziom efektywności. 
3. Zapewnij osiągaluość ustalonego poziomu efektywności. 
4. Koreluj nagrody z efektywnością. 
5. Analizuj czynniki, które mogłyby przeciwdziałać skuteczności nagrody. 
6. Zapewnij odpowiedniość nagrody. 
Przestrzeganie tych zasad czyni, że pracownicy są usatysfakcjonowani a ich praca jest 

skuteczna i efektywna. Mam świadomość, że w odczuciu każdego pracownika płaca jest zbyt 
niska, nie zawsze dlatego, że jest niska, tylko dlatego, że jego potrzeby i oczekiwania są znacznie 
wyższe. O ile system płac jest tak skonstruowany, że w wyniku napięcia aspiracyjnego, które 
wynika z różnicy pomiędzy oczekiwaniem a realizacją, pracownik staje się bardziej skuteczny 
i efektywny, wzrastajego płaca, a dzięki temu obniża napięcie aspiracyjne, to taki system można 
i należy uznać za trafnie skonstruowany. 

Analizując zmiany w Górnictwie Węgla Kamiennego warto pamiętać o cechach charakte
rystycznych organizacji przyszłości: 

- elastyczne sieci, 
- coraz mniejsze jednostki, 

płaskie struktury, 
struktury budowane według procesów obsługiwanych przez zespoły, 
orientacja zewnętrzna : na jakość i klienta, 
wiedza i informacja zastępują władzę, 
wielość poziomych, krótkich, czasowych karier. 

4. Zakończenie 

W strategii zarządzania Górnictwem Węglowym wyróżniłem orientację zewnętrzną, która 
moim zdaniem, powinna być w gestii właściciela, wynikać z ogólnej strategii rozwoju prze
mysłu, chronić rynek wewnętrzny w tym szczególnie rynek pracy. Wyróżniona w strategii 
zarządzania orientacja wewnętrzna, w której najistotniejszym elementemjest dobrze rozumiana 
eksploatacja zasobów intelektualnych, ma przyczyniać się do tego, aby górnictwo węgla ka
miennego było nie tylko skuteczne, ale także, a może przede wszystkim, efektywne. 

Wszystkie działania mają sprawić, że każda osoba będzie wiedziała co i kiedy ma robić, 
będzie mogła, umiała i chciała robić to skutecznie i efektywnie. Do tego potrzebna jest taka 
organizacja pracy, w której uczestniczą autonomicznie, dobrze umotywowane zespoły o okreś
lonych kompetencjach i określonych zakresach odpowiedzialności, dysponujące informacjami 
odpowiednimi do zakresu swoich kompetencji. 
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Z analizy wyników, a także z analizy literatury, tematycznie związanej z referatem wynika, 
że w górnictwie węgla kamiennego należy eksploatować zarówno zasoby techniczne jak i za
soby intelektualne, przy czym w tych drugich tkwią znacznie większe rezerwy. Aby tak się stało 
konieczne są działania polegające na rozwijaniu kompetencji załóg górniczych (system edu
kacji) oraz wzmocnienie kadrowe specjalistami z dziedzin, które stanowią o kompetencjach 
przedsiębiorstw i jego potencjale ekonomicznym. 
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Strategie elements in coal mining management 

Abstract 

It has been distinguished two orientations - outside and inside- in strategie management 
o f enterprise. In outside orientation i t has been recognized capital and organizational units with 
enterprises that "consume" coal. In inside orientation i t has been pointed out activities that allow 
intensifying exploitation of"intellectual resources" in which are bidden the greatest reserves and 
thanks to them coal mine is able to generate positive economic results. 
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Mechanizacja górnictwa- przenośniki zgrzebłowe- modernizacja maszyn 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono dokonania techniczne RFM "RYFAMA" S.A w zakresie prze
nośników zgrzebłowych w ciągu ostatnich pięciu lat działalności fabryki. Przedstawiono 
również główne parametry techniczne wszystkich ścianowych przenośników zgrzebłowych 
pracujących w Australii w celu umożliwienia porównania z polskim górnictwem oraz usta
lenia kierunków rozwojowych w budowie tych maszyn transportowych. 

l. Wstęp 

Od współczesnych przenośników zgrzebłowych stosowanych w górnictwie węgla kamien
nego wymaga się przede wszystkim wysokiej trwałości, wydajności i niezawodności. Działania 
rozwojowe podejmowane przez czołowych producentów przenośników dają systematyczny 
wzrost tych parametrów użytkowych. Przykładowo w tabeli l. przedstawiono główne parametry 
techniczne przenośników zgrzebłowych pracujących w australijskich ścianach węglowych 
w 1999 r. [l]. Dla ilustracji dynamiki rozwoju przenośników zestawiono też w tej tablicy 
wartości średnie analizowanych parametrów za lata 1999 i 1997. 

Z analizy danych zawartych w zestawieniu wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat średnie 
roczne wydobycie ze ściany wzrosło o około 300 000 t i za 1999 r. wyniosło l 960 300 t. 

Maksymalne wydobycie tj 5 158 000 t uzyskała kop. Newlands w ścianie o dhtgości 250m, 
wysokości 3,4--4,2 m wyposażonej w kombajn Electra DERDS o łącznej mocy 1659 kW 
z organami urabiającymi 02500 mm i wyposażonej w przenośnik zgrzebłowy PF4 szerokości 
1332 mm, z dwoma łańcuchami centralnymi 042 mm pracującymi z prędkością 1,49m/s, 
napędzanymi dwomajednostkami napędowymi po 855kW. 

Maksymalna długość ściany w Australii wynosi 270m, zaś średnia ich długość 197, 7m 
i wzrosła tylko o 2,7m. Średnia zainstalowana moc wzrosła o 27kW i wynosi 1047kW przy 
maksymalnej 3 x 855kW. 
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Tabela l. Główne parametry przenośników zgrzebłowych pracujących w australijskich ścianach wę_glowych w 1999 r. 

Tablc l. The main paramcters o f seraper convcyor working in Australian langwalls 

,--- -- - ---c---

Roczne Parametry ściany Przenośnik ściano\\y 

Lp. Kopalnia 
wydobycie ze cięgno 

Producent ściany długość wysokość moc napędów szerokość rynien 
łańcuchowe 

r-- c----
t m m kW mm mm 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

l Ncwlands DBT 5 158 000 250 3,4-4,2 2 X 855 l 332 2 X 0 42 
r--· 

2 Moranbah North (02 start) JMM 3 736 300 260 4,3 2 X 800 l 100 2 X 042 

3 Qaky Crcck No.! DBT 3 594 800 200 2,8-3,6 2 X 600 l 132 2 X 0 42 

4 South Bulga JMM 3 546 400 250 2,45 l 500 l 000 2 X 0 42 
- -

5 Crinum DBT 3 136 200 270 3,4-3,6 3 X 800 l 142 2 X 0 48 
- · 

6 Ułan JMM 2889100 250 2,9-3,2 l 600 l 000 2 X 0 42 

7 Dartbrook DBT 2 796 600 200 3,9 2 X 800 l 282 2 X 0 42 

8 West Wallscnd JMM 2 726 800 !50 4,9 3 X 350 939 2 X 0 34 
-

9 German Creek - Soulhem JMM 2 480 200 245 2,7-3,1 l 300 l 050 2 X 0 42 

lO Wam bo DBT 2 472 900 200 3,2-3,6 3 X 355 l 132 2 X 0 42 

li Newstan JMM 2 289 700 155-188 3,0--4,2 450 + 300 900 2 X 0 30 

12 German Creck - Central JMM 2 166 800 225 1,8-2,6 3 X 355 l 132 2 X 0 42 
-

13 Kenmare JMM 2 067 300 195 3,1-3,5 2 X 522 l 000 2 X 0 38 
1--

14 North Goonyclla DBT 2 060 100 250 3,4-4,5 2 X 700 l 000 2 X 042 
-

15 Angus Place JMM 2 055 700 250 3,0 2 X 522 800 2 X 0 34 

16 Kestrcl (06 start) DBT l 978 000 250 2,8-3,2 3 X 400 l 000 2 X 0 42 
~-- 1---

17 
1 
Cumnack No.! JMM l 842 800 200-220 1,8-2,2 750 800 2 X 0 32 

-

prę_dkość cię_gna 

lań c. 
--

mis 

lO 

1,49 

1,67 

1,55 

1,66 

1,55 

1,63 

1,50 

1,30 

1,30 

1,29 

1,26 

1,29 

1,22 

1,33 

1,26 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

---

2 ! 3 

Appin JMM 

Qaky North (02 start) DBT 

T ower JMM 

Elaucra DBT 

Sprngvalc JMM 

Tahmoor JMM 

Alliance JMM 

Baal Bone JMM 

Bcllambi West JMM 

Mooncc DBT 

Southland JMM 

West Clift DBT 

Wyce JMM 

Cordcaux JMM 

Teralba JMM 

New Wallscnd No.2 (06 stop) DBT 

Oakdalc (06 start) JMM 

Metropolitan DBT 

1999 r. 
Średnio 

1997 r. 

cd. tabeli l 

cont. tablc l 

4 5 6 

l 791 800 200-250 2,4-3,3 

l 713 100 255 4,0 

l 692 900 200 2,5-3,2 

l 558 500 175 3,0-3,7 

l 536 500 250 2,7-3,1 

l 513 200 225 1,9-2,3 

l 495 000 215 1,8-2,0 

l 344 600 200 2,1-3,0 

l 183 100 140 2,5 

l 063 500 90 3,1 

1021500 l 221 3,6 

906 200 200 2,3-2,7 

744 700 120-135 2,3-3,2 

730 600 168-180 2,1--3,2 

605 700 140-150 1,5-3,0 

404 400 48-58 2,8-4,5 

347 200 - -

o - 3,2 

l 960 300 197,7 3,09 

l 654 300 l 195 3,07 

7 8 

2 X 261/522 l 000 

3 X 855 l 342 

375+300 830 

2 X 375 l 032 

750 830 

2 X 375 940 

750 l 000 

l 437 l 000 

250 940 

l X 350 932 

2 X 350 839 

2 X 200 l 000 

2 X 450 900 

2 X 224 736 

375 + 300 900 

180 732 

- -

l X 350 932 

l 047,1 989 

l 020 907 

9 

2 X 0 34 

2 X 0 48 

2 X 0 30 

2 X 0 34 

2 X 0 34 

2 X 0 34 

2 X 0 34 

2 X 0 42 

2 X 0 30 

2 X 0 30 

2 X 0 30 

2 X 0 34 

2 X 0 34 

2 X 0 26 

2 X 0 34 

l X 0 30 

-

2 X 0 30 

36,65 

34,8 

l--l-0 

1,26 

1,49 

1,20 

1,30 

1,17 

1,20 

0,60 

1,60 
l 

l ,26 

1,27 

1,26 

0,69 

1,26 

1,55 

1,29 

1,60 

-

0,97 

1,31 

i 1,23 
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Bardzo istotne zmiany nastąpiły w szerokościach stosowanych rynien. Średnia wartość 
wzrosła z 907 do 989 mm (maksymalna szerokość 1332 mm). Większość stosowanych rynien 
ma szerokość l 000 lub więcej mm. 

Jak chodzi o cięgno łańcuchowe to z wyjątkiem jednej bardzo krótkiej ściany (48-58 m) 
użytkuje się przenośniki z dwoma łańcuchami centralnymi. Dominują łańcuchy 042 mm 
(12 ścian) i 034 (10 ścian). W dwóch przenośnikach stosuje sięjuż łańcuchy 048 mm. W ciągu 
dwóch lat średnia wartość średnicy pręta ogniwa łańcuchowego wzrosła o prawie 2 mm. 

Stosowane prędkości cięgna łańcuchowego również systematycznie rosną. W najbardziej 
wydajnych ścianach prędkości te są powyżej 1,5 m/s (max 1,66 m/s). Średnia prędkość od 
1997 r. wzrosła z l ,23 do l ,31m/s. 

W Stanach Zjednoczonych analizowane parametry techniczne ścianowych przenośników 
zgrzebłowych są jeszcze większe niż przedstawione w tabeli l. Szczegółowe dane na ten 
temat przedstawione zostały w publikacji prof. J. Antoniaka [2]. 

W Polsce parametry techniczne użytkowanych ścianowych przenośników zgrzebłowych są 
wyraźnie gorsze i wynoszą: prędkość cięgna łańcuchowego 0,83-1,42 m/s, długość prze
nośnika 80-400 m (przeciętnie 220 m), szerokość rynien 724-1100 mm, moc napędów 
270-1200 kW, łańcuchy wielkości 26-38 mm (42 mm - w przypadku cięgna jedno
pasmowego). 

Analizując parametry techniczne ścianowych przenośników zgrzebłowych stosowanych 
w USA i Australii zauważa się następujące tendencje rozwojowe: 

- średnia długość przenośników zgrzebłowych ma powolną tendencję rosnącą i aktualnie 
wynosi około 270 m w USA, 200 m w Australii i 220 m w Polsce; maksymalne długości 
przenośnika przekraczająjuż 400 m, 

- prędkość cięgna łańcuchowego systematycznie rośnie i osiągnęła już wartość 2,03 m/s, 
przy czym najczęściej prędkości te wynoszą 1,3-1,6 m/s (w Polsce Yśr ~1,0 m/s, w Australii 
Yśr = l ,3 m/s), 

- stosowanie coraz większych i wytrzymalszych łańcuchów; największe łańcuchy zasto
sowane w USA i Australii klasy Xtra firmy Parsons tj. 48 x 152mm mają wytrzymałość na 
zerwanie 3550 kN (najczęściej stosuje się łańcuchy 42 x 146 mm zaś w Polsce 30i 34x ), 

- stosowanie coraz szerszych, masywniejszych i bardziej odpornych na ścieranie rynien 
konstrukcji zamkniętej o szerokościach do 1345 mm, które przy stosowanych prędkościach 
cięgna łańcuchowego zapewniają wydajność teoretyczną około 5000 t/h; najczęściej stosowane 
są rynny o szerokościach około 1100 mm i Qt = 3000 t/h (w Polsce największa szerokość rynien 
b = II 00 mm, zaś w ścianach o zwiększonej wydajności stosuje się rynny o szerokości około 
850 mm), 

- stosowanie rynien o konstrukcji umożliwiającej ich przeginanie w płaszczyźnie pio
nowej w zakresie ± 6° i w płaszczyźnie poziomej ± l ,5° umożliwiających p_o nich ruch 
kombajnu o masie do 90t i sile pociągowej do l 000 kN ze złączami międzyrynnowymi o sile 
do 4500kN, 

- stosowanie 2lub 3 jednostek napędowych o mocy około 1200 kW z napięciem zasilania 
powyżej 3000V (w Polsce aktualnie Nmax = 3 x 400 kW), 

- stosowanie napędów krzyżowych przy płaskich i mało nachylonych złożach oraz 
z wysypem bocznym przy nachyleniach powyżej 8°, o możliwie najmniejszych gabarytach 
i wyposażonych w przekładnie planetarne, 
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- kadłuby napędów czołowych i zwrotnych powinny zapewniać demontaż zespołu bębna 
napędowego (wał, bęben łańcuchowy wraz z łożyskami i uszczelnieniami) bez demontażu 
przekładni zębatych, 

- stosowanie układów łagodnego rozruchu, wyrównywania mocy między napędami oraz 
układów zabezpieczających przed gwałtownym przeciążeniem, 

- stosowanie układów do nadążnego napinania cięgna łańcuchowego, 
- stosowanie zamkniętej-konstrukcji prowadnic przewodów kombajnowych eliminujących 

zagrożenia wynikające z ich wypadania z dotychczas stosowanych prowadnic otwartych, 
- stosowanie coraz bardziej wytrzymałych i odpornych na ścieranie materiałów w celu 

zapewnienia możliwie największej niezawodności i trwałości wszystkich elementów i zespołów 
przenośnika zgrzebłowego. 

2. Dokonania techniczne Rybnickiej Fabryki Maszyn "RYFAMA" S.A. 
w latach 1995-2000 

Szybkie zmiany w polskim górnictwie węglowym postępujące równolegle ze zmianami 
występującymi w przodujących w tym względzie krajach powodują, że producenci maszyn 
górniczych zmuszeni są do systematycznych działań na rzecz podniesienia wartości parametrów 
użytkowych swoich wyrobów. 

W przypadku Rybnickiej Fabryki Maszyn "RYFAMA" S.A, producenta przenośników 
zgrzebłowych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych maszyn, dotyczy to głównie 
podniesienia wydajności, trwałości, niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy. 

Głównym problemem z jakim na początku analizowanego okresu należało się uporać był 
problem trwałości i niezawodności produktów dostarczanych przez fabrykę do kopalń . W tym 
zakresie dokonano szczegółowej analizy w odniesieniu do każdego elementu i zespołu pro
dukowanego w RFM. W wyniku prżeprowadzonych analiz sporządzono listę niezbędnych 
działań w zakresie: 

- modyfikacji konstrukcji, 
- doboru materiałów oraz wyboru dostawców materiałów, półproduktów i podzespołów, 
- zmian w technologii wytwarzania, 
- funkcjonowania serwisu i udzielanych gwarancji, 
- uzgodnień techniczno- marketingowych z zamawiającymi produkty "RYFAMY". 
W rezultacie wdrożono do praktyki szereg nowych rozwiązań: 
- konstrukcyjnych (np. nowe rozwiązanie konstrukcyjne końców rynien, które wyelimino

wały całkowicie dotychczasowe uszkodzenia końców rynien), 
- wyeliminowano wielu dotychczasowych dostawców nie gwarantujących dostatecznej 

jakości zamawianych materiałów i zespołów (przykładowo wdrożono zasadę, że w kadłubach 
napędów i w reduktorach stosuje się wyłącznie łożyska firm SKF i F AG), -

- wspólnie z "Hutą Częstochowa" wdrożono nowy gatunek stali na blachy ślizgowe rynien 
o nazwie Hartpiast T380 o twardości 380-420 HB, który odpornością na ścieranie jest 
równoważny stali szwedzkiej Hardox 400 lub niemieckiej XAR 400, 

- uruchomiono całodobowy serwis przez 6 dni w tygodniu, 
- wdrożono w RFM system zapewnienia jakości ISO 9001 oraz szereg innych istotnych 

działań, które były korzystne dla firmy. 
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Konsekwentna realizacja wymienionych działań technicznych i organizacyjnych dopro
wadziła stopniowo do wzrostu jakości wyrobów RFM porównywalnej do jakości konkurentów 
zachodnich i do zasadniczej zmiany w postrzeganiu fabryki jako dostawcy maszyn i urządzeń 
górniczych do kopalń. Ta zmiana image pozwoliła finnie na stopniowe odzyskiwanie wcześniej 
utraconego rynku i skuteczną konkurencję z obecnymi w Polsce czołowymi producentami tego 
typu maszyn w świecie. 

Aby utrzymać swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym oraz stworzyć perspektywy 
na dalszy rozwój i skuteczną walkę konkurencyjną RFM zatrudnia wysokiej klasy specjalistów 
konstruktorów i technologów, którzy stale tworzą nowe rozwiązania konstrukcyjno-techno
logiczne wychodzące naprzeciw potrzebom naszych klientów krajowych i zagranicznych. Do 
najważniejszych wdrożonych do produkcji rozwiązań należy zaliczyć (w ujęciu chronolo
gicznym) : 

- modułową, uniwersalną budowę napędów umozuw1ającą montaż, odpowiednio do 
potrzeb, napędów z wysypem czołowym lub bocznym oraz pracę ścianowego przenośnika 
zgrzebłowego z prawym lub lewym ociosem. Rozwiązania te minimalizują koszty zakupu oraz 
dają możliwość pracy przenośnika w różnorodnych zastosowaniach (rys. l), 

- super krótki napęd przenośnika ścianowego z wysypem bocznym do pracy w chodnikach 
o małych przekrojach poprzecznych lub szybko zaciskających się, 

100 

Kodlub z•onloron 

dlt1 wysypu boantgo 
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Rys. l. Uniwersalna budowa modułowego napędu wysypowego K315 

Fig. l. Universal discharge drive K31 S eonstrucli on 
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- kruszarki dynamiczne DLB 800, DLB l 000 i DLB 800-1200 wdrożone do produkcji na 
licencji firmy ltien- Briden, 

- nowy walcowany profil E260 o znacznie zwiększonej wytrzymałości i trwałości w sto
sunku do poprzedniego profilu E255, 

- przekładnie planetarne walcowe i walcowo-stożkowe wielkości 15 i 25 o przełożeniach 
i wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą RAGN, 

- dostosowanie dotychczas stosowanych przekładni budowy klasycznej do przełożeń 
i wymiarów przyłączeniowych zgodnych z normą RAGN obowiązującą w górnictwie 
niemieckim (daje to możliwość współpracy tych przekładni z wszystkimi przekładniami 
planetarnymi znajdującymi się w polskich kopalniach), 

- napinanie cięgna łańcuchowego w podścianowych przenośnikach zgrzebłowych za po
mocą siłowników hydraulicznych przesuwających bęben łańcuchowy zwrotni lub za pomocą 
rynny teleskopowej usytuowanej przy zwrotni lub przy napędzie, 

- napinanie cięgna łańcuchowego w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych za pomocą 
urządzenia HUNAP umieszczonego w osłonie sprzęgła; urządzenie to wyposażone w wielo
tłoczkowy silnik hydrauliczny zasilany emulsją z układu zasilania obudów zmechanizowanych 

reduktor ·1s· lub '25' 

lub konwencjonalny 

farlcuch 126x92 lub 
IJO~ 108 lub IJłx 126 

l 
l 

----·---.L 
l 
l 

Rys. 2. Uniwersalny nap<;d wysypowy K200 z demontażem do przodu kompletnego wału nap<;dowcgo bez lub 

z demontażem przekładni z<;batych 

Fig. 2. Uniwersał discharge drive K200 with drive shaft disassembly and with or without reduction gcars disscmbly 
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daje możliwość bezpiecznego i szybkiego napinania cięgna łańcuchowego, kontroli stanu 
łat'lcuchów i zgrzebeł przy małej (wiecznej) prędkości ruchu oraz wykorzystywane jest przez 
górników do rozładowania przenośnika w przypadku dużego jego przeładowania uniemożli
wiającego normalny rozruch, 

- bezłańcuchowe urządzenie do przesuwania przenośników , 

- chodnikowy przenośnik zgrzebłowy E 180/440, 
- specjalne konstrukcje jednołańcuchowych przenośników zgrzebłowych do kopalń soli 

potasowych (Białoruś) i do kopalń węgla kamiennego (Rosja), 
- napędy K200 i K200z z demontażem kompletnego wału napędowego (z bębnem zębatym 

i zespołami łożyskowymi) do przodu bez lub z demontażem przekładni zębatych (rys. 2), 
- ścianowe i podścianowe przenośniki zgrzebłowe do kompleksów ścianowych o najwyż

szych wydajnościach (do 3000 t/h), 
- zastawki zamknięte do bezpiecznego prowadzenia przewodów kombajnowych. 
Dwa ostatnie z wyszczególnionych rozwiązań są rozwiązaniami najnowszymi i wymagają 

lepszego przedstawienia. 
W zakresie przenośników o wydajnościach obliczeniowych wynoszących 3000 t/h to 

"RYFAMA" proponuje dwa przenośniki ścianowe. 
Pierwszy z nich RYBNIK 295/1100 zbudowany w oparciu o profile lane E295 może być 

wyposażony w jednostki napędowe o łącznej mocy do 1200 kW, dwa łańcuchy kompaktowe 
038 lub dwa normalne 34, blachy ślizgowe o grubości 40 lub 45mm. Drugi RYBNIK 33011100 
(rys. 3.) zbudowany również na bazie profili lanych E330 ma rynny szerokości identycznej 
jak RYBNIK 29511100 tj . 1100 mm, może być wyposażony w jednostki napędowe o łącznej 
mocy do 2000kW, dwa łańcuchy normalne 038 lub dwa łańcuchy kompaktowe 042/46, blachy 
ślizgowe grubości 50 mm, blachy spągowe 30 mm, przekładnie zębate wielkości 25 , 35 lub 45 . 
Oba przenośniki mogą być wyposażone w napędy krzyżowe lub z wysypem bocznym, zaś rynny 
mogą być z tradycyjną ostrogą lub ostrogą szczątkową i wtedy kombajn porusza się po 
górnej półce profilu ociosowego. Przenośniki przeznaczone są do ścian o wydobyciu powyżej 
l O 000 t/d. Trwałość rynien przenośnikaR 330/1100 w stosunku do trwałości rynien przenośnika 
R 295/842 z blachami 40 mm szacuje się na około 80% wyższą. 

Zagrożenia jakie wiążą się z wypadaniem przewodów kombajnowych z prowadnic moco
wanych na rynnach przenośnika ścianowego (włącznie z wypadkami śmiertelnymi) spowodo
wały, że wspólnie z Katedrą Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH podjęto 
w ramach projektu celowego Komitetu Badań Naukowych prace zmierzające do stworzenia 
nowej generacji urządzeń do bezpiecznego prowadzenia przewodów kombajnowych (rys . 4). 
Zaprojektowano 3 rozwiązania tj . do niskich, średnich i wysokich pokładów. We wszystkich 
prowadnicach (budowy zamkniętej) porusza się wózek kablowy tworzący tylko jedną pętlę . 

Wózek ciągniony jest linką stalową nawijaną lub odwijaną z kołowrotu pracującego podobnie 
jak kołowrót bezpieczeństwa. 

Literatura 

[l] Australia's Longwalls. March 2000. s. 24- 33. 

[2] Antoniak J.: Rozw<)j wysokowydajnych .\:cianowych przeno.<ników zgrzeh/owy d1. Zeszyty Naukowe Politechniki 
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Modernization and new solution in seraper face conveyors area 

Abstract 

The pa per contains technical achievements of Rybnik Factory of Machines "Ryfama" S.A. 
in the field of chain conveyors from last five years. Also technical parameters of al! working 
in Australia seraper face conveyors have been introduced for the purpose of comparison to 
polish mining industry and consolidation ofmain directions o f transport machines development. 
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Granice poziomu rynkowych cen węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

Ceny węgla - rynek- mikroekonomia 

Streszczenie 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 2001, s. 107- 122 

W referacie przedstawiono problem określania granicznych wartości cen węgla dla warun
ków rynkowych, szczególnie długoterminowych. Podkreślono znaczenie długoterminowych 
kosztów krańcowych i parytetów. 

l. Wstęp 

Mimo prawie dziesięciu lat działania systemu rynkowego w Polsce wiele procesów gos
podarczych nie funkcjonuje w sposób właściwy systemom nieregulowanym. Jednym z nich są 
procesy kształtowania cen węgla kamiennego. W artykule podjęto problem określania gra
nicznych wartości cen węgla dla warunków rynkowych, szczególnie długoterminowych. Racjo
nalna cena węgla wynika z podstawowych warunków ekonomicznych sprzedającego i kupu
jącego . Podkreślono znaczenie długoterminowych kosztów krańcowych i parytetów. Określają 
one przedział w jakim, najczęściej drogą negocjacji, powinna znaleźć się racjonalna cena węgla . 

2. Struktury rynków węgla w Polsce 

Pojęcie rynku należy do tych kategorii, które trudno poddają się definiowaniu przez to, że 
obejmują szeroki zakres związków gospodarczych. Istnieje wiele definicji rynku, tutaj posłu
żymy się definicją, która wydaje się ujmować najważniejsze aspekty rynku, którymjest" ... ogól 
stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi 
podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy kształtują podaż i popyt, a także wzajemne relacje 
między nimi.'' (Wrzosek 1994). Procesy wymiany to zgłaszanie chęci kupna lub sprzedaży , 

negocjacje i wreszcie akt kupna-sprzedaży. Szersza dyskusja definicji (Tordjman 1998) pro
wadzi do wniosku, że dla rynku ważne jest to, że dochodzi tu do powtarzalnych aktów kupna
-sprzedaży, zatemjest on pewnym procesem ciągłym. W tym rozumieniu pojedyncza unikalna 
transakcja nie tworzy rynku, ale rynek tworzą na przykład powtarzane i powtarzalne kontrakty 
między kopalniami a elektrowniami na dostawy węgla. Należy zauważyć, że podana definicja 
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nazywa rynkiem także te procesy, w których dochodzi do wymiany dóbr, a zatem i te procesy 
gdzie wymienia się towar za towar (barter) . Nadto nie mówi ona o tym, czy rynekjest w jakim
kolwiek stopniu kontrolowany, czy to poprzez administrowana dystrybucję czy też regulowane 
ceny. Spotyka się opinie, że obecnie nie ma rynku węgla w Polsce, używając jako argumentu 
administracyjnie regulowane ceny energii elektrycznej, do której wytwarzania zużywa się 
niemal wyłącznie węgiel kamienny. W świetle powyższej definicji rynek węgla istnieje nieza
leżnie od form regulacji. Również inne definicje rynku nie traktują regulacji procesów wymiany 
pewnych dóbr jako czynnika zaprzeczającego istnieniu rynku. Pewnym wyjaśnieniem takich 
opinii, jest powszechne pojmowanie pojęcia "rynek" jako rynku "wolnego" to jest bez żadnych 
regulacji. 

Rynki węgla w Polsce można klasyfikować według wielu kryteriów, niemniej z punktu 
widzenia kształtowania cen interesujące są struktury rynku. Ich określenie, a zatem i ogólnych 
zasad funkcjonowania i mechanizmu kształtowania cen, wymaga kombinacji realizmu i po
dejścia analitycznego. Realnie istniejące rynki rzadko odpowiadają wszystkim warunkom wy
maganym przez teoretycznie zdefiniowane struktury. Przede wszystkim rynek w ujęciu teo
retycznym odnosi się do dóbr jednorodnych, zatem nie ma jednego rynku węgla, a wiele rynków 
węgli energetycznych lub koksowych o różnych parametrach jakościowych. 

Najczęściej wymienia się następujące grupy kryteriów rozróżniania struktur rynku: 
- liczba podmiotów gospodarczych na rynku, 
- dostępność informacji o transakcjach, zwłaszcza cenach, 
- bariery wejścia i wyjścia z rynku. 
Liczba podmiotów rynku, bariery wejścia i dostępność infonnacji każą wyróżnić co najmniej 

dwie grupy rynków węgla w Polsce. Pierwsza to rynki węgla dla drobnych odbiorców, głównie 
gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Liczba sprzedającychjest bardzo duża, choć 
może się zdarzyć, że w pewnym regionie jest ich kilku czy nawet jeden. Nie ma wysokich barier 
wejścia na rynek, bo niemal każdy może zakupić węgiel w kopalni, przewieźć i sprzedać. Nawet 
brak środka transportu czy składowiska nie jest przeszkodą, konieczne jest jedynie zainwesto
wanie w zakup węgla i znalezienie odbiorców. Informacja o cenach jest dostępna, można ją 
uzyskać w punktach sprzedaży czy u konkretnego sprzedawcy. Rynki takie będą bliskie typowi 
konkurencji doskonałej 1. Cechą tego typu rynków jest to, że pojedynczy sprzedawca lub 
kupujący nie mają wpływu na cenę. Jest ona ustalana poprzez równoważenie rynku, w punkcie 
przecięcia krzywych podaży i popytu. N i e oznacza to jednak, że ustalona zostanie jedna cena dla 
wszystkich, pewne odchylenia są możliwe . Wynikać będą ze specyficznych warunków tran
sakcji, wielkości sprzedaży, właściwości węgla itp. 

Inaczej wygląda rynek dla dużych odbiorców, przede wszystkim elektrowni i koksowni. 
Tutaj, wobec ograniczenia handlu do spółek węglowych liczba sprzedających wynosi kilka
-kilkanaście (tyle ile spółek i pojedynczych kopalń). Liczba kupujących teżjest ograniczona, 
szczególnie w przypadku koksowni . Istnieją bariery wejścia na rynek, nie każdy może zain
westować w zakup dużych partii węgla, nie każdy może stać się pośrednikiem2 . Ponieważ ceny 
ustalane są w drodze negocjacji i stanowią zazwyczaj tajemnicę handlową, informacje o nich nie 

Dokładniejszy opis stmktur rynku można znaleźć w podn;eznikach mikroekonomii np. Begg i inni 1993, 
Laidlcr, Estrin 1991, Varian 1995. 

2 Ministerstwo Gospodarki wprowadziło swego czasu nakaz sprzedaży węgla do elektrowni bez pośredników. 
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są powszechnie dost~tpne. Zatem rynki te będą miały strukturę bliską oligopolistycznej. 
W przypadku takiego rynku cena wynika z popytu oraz charakterystyk ekonomicznych 
sprzedającego i jego konkurentów. Ważne jest to, że na cenę może wpływać zarówno kupujący 
jak i sprzedający. Warunki ekonomiczne wyznaczają pewne przedziały, w których powinna 
znaleźć się cena transakcji. W świecie krajowe rynki węgla są najczęściej właśnie typu 
oligopolistycznego, jedynie w USA i Wenezueli mamy do czynienia z rynkami konku
rencyjnymi. Również rynek międzynarodowy jest uważany za bliski oligopolistycznemu 
(Kolstadt 1989; Graham i in. 1999). 

Dalsza cześć artykułu poświęcona jest określeniu granic przedziałów w jakich powinna 
znaleźć się racjonalna cena węgla. Jak wspomniano tylko w specyficznej sytuacji modelowego 
rynku konkurencji doskonałej cena nie zależy od stron transakcji, praktycznie, cena każdej dużej 
transakcji będzie wynikiem negocjacji. Jej strony dysponują pewnym zasobem informacji, 
najczęściej sprowadzających się do określenia pewnych przedziałów cen. 

3. Podstawy ustalania rynkowego poziomu cen węgla 

Przedsiębiorca sprzedający węgiel czy regulator mający ustalić ich poziom musi wziąć pod 
uwagę wiele czynników, które determinują wybór racjonalnego poziomu cen węgla. Ich cele są 
jednak różne. Regulator będzie preferował ceny efektywne z punktu widzenia całej gospodarki, 
ochrony producentów lub konsumentów. Przedsiębiorca będzie wybierał ceny dające naj
większe korzyści jego firmie (zyski krótko lub długoterminowe, udział w rynku, itp.). Wiele 
z tych przesłanek przekłada się na metody ustalania poziomu cen. Poniżej analizowane będą 
przesłanki ekonomiczne, którymi kierować się będzie regulator lub przedsiębiorca. Inne prob
lemy wynikające z zagadnień zarządzania, a także ceny jako instrumentu marketingu, nie są 
specyficzne dla węgla kamiennego i są przedmiotem opracowań z dziedziny zarządzania 
i marketingu3. Ograniczono się także do ogólnie rozumianego poziomu cen, nie wchodząc 
w zależności cen od jakości węgla. 

3.1. Koszty jako podstawa określania poziomu cen 

Systemy określania cen opierają się generalnie na poziomie kosztów, ale oczywistym 
pytaniem jest jakie to powinny być koszty. Powszechnie używa się pojęcia "koszty uza
sadnione", przy czym nie jest ono używane w mikroekonomii. Tu posługiwać się będziemy 
pojęciem kosztu ekonomicznego, który według definicji jest sumą kosztów zużytych środków 
produkcji liczonych według ich kosztów alternatywnych- miary wartości środka produkcji dla 
gospodarki4 . Można tu jeszcze dodać, że zużycie tych środków produkcji powinno również 
odpowiadać ilościom wynikającym z reżimów stosowanych technologii. Ma to znaczenie dla 
kosztów węgla kamiennego w Polsce, którego produkcja nie wymaga tak dużego zatrudnienia. 
Takie podejście wyklucza również ujęcie w kosztach zwykłego marnotrawstwa. 

3 Patrz na przykład (Simon 1996). 
4 Omówienie kosztów ekonomicznych znaleźć moźna w (Bcgg 1993), szacowanie kosztów altcmatywnych

dualnych (shadow prices) opisano miedzy innymi w pracy (Squirc, Tak 1975). 
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Koszt alternatywny kapitału obejmuje zyski jakie można osiągnąć inwestując w inne 
przedsięwzięcia. Konsekwencją jest włączenie do kosztu ekonomicznego zysku z kapitału, 
czyli koszt ekonomiczny obejmuje zysk na średnim poziomie osiąganym w danej branży lub 
gospodarce. 

Kategoria kosztów ekonomicznych w dalszym ciągu pozostanie jednak pewnym pojęciem 
teoretycznym, ich oszacowanie jest zajęciem pracochłonnym, wymagających wyznaczania 
kosztów alternatywnych dóbr, ustalania szeregu norm technicznych, organizacyjnych, itp. Są 
one trudne dla ustalenia szczególnie w przypadku górnictwa, tak silnie zależnego od warunków 
naturalnych. 

Koszty bieżące nie powinny być podstawą dla ustalania cen dla tych przemysłów, gdzie 
wymagane są okresowe inwestycje o znacznych nakładach. Tak jest w przemysłach mine
ralnych, gdzie w pewnych odstępach czasu dokonuje się uruchamiania nowych poziomów, 
nowych odkrywek, budowy szybów itp. W okresie inwestowania kopalnia ponosi duże nakłady, 
które gdyby zostały przeniesione na cenę bezpośrednio i w tym samym czasie co inwestycja, 
spowodowałyby duży wzrost cen. Odbiorcy zmuszeni byliby je akceptować, wybrać innego 
dostawcę lub zmieniać technologię na taką, które nie wymaga danego surowca. Po okresie 
inwestowania cena spadałby do poziomu zbliżonego do tego sprzed inwestycji. Konsumenci raz 
płaciliby wysokie ceny, raz niskie, właściwie bez żadnej widocznej (z ich strony) przyczyny. 
Zatem w okresie inwestowania decyzje odbiorców byłyby nieracjonalne, bo praktycznie cena 
dobra w długim okresie zmienia się nieznacznie. Dlatego ceny surowców mineralnych powinny 
pokrywać koszt liczony dla długiego okresu czasu, a z teorii ekonomi wiadomo, że powinien być 
to tzw. długookresowy koszt krańcowy. Koszt ten według teorii ekonomii równa się kosztowi 
średniemu odniesionemu do długich okresów. Dla firm obciążonych relatywnie dużym ma
jątkiem trwałym i dużymi nakładami inwestycyjnymi, postuluje się stosowanie tzw. średnich 
kosztów przyrostu ( average incremental cost) jako miary długookresowego kosztu krańcowego. 
Jest on uzasadniony dla takich firm jak przedsiębiorstwa eksploatujące surowce minerale, 
elektrownie, systemy wodociągowe. 

3.2. Formuły określania poziomu cen węgla kamiennego 

Dla węgla kamiennego rekomenduje się kilka podstawowych metod ustalania cen: 
- ceny według kosztu średniego, 
- ceny według kosztu krańcowego długoterminowego, 
- ceny parytetowe5, 

- ceny wyznaczane według zasady efektywności kupującego (net back). 
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych metod ustalania cen, niemniej daje 

pewien obraz najważniejszych i najczęściej stosowanych. Zasady te, należy to podkreślić, 
mogą być stosowane zarówno przez regulatora, jak i przedsiębiorstwa sprzedające i kupujące 
węgiel. 

5 W pracy (Domcstic... 1985) nazwano to border pricing co w zasadzie należałoby rozumieć jako parytet 
importowy, ponieważ jednak ceny W((gla mogą być również odnoszone do cen innych produktów przyj<;to tu rozsze
rzającą intcrprctacj<; tej grupy metod szacowania cen. 

110 Plenary session 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

3.2.1. Koszt średni jako podstawa wyznaczania cen 

Koszt średni pozyskania węgla, jest tą metodą ustalania cen węgla, która ma najwięcej 
zwolenników. Cena jest wyznaczona jako koszt średni plus pewien zysk, który ma zapewnić 
utrzymanie zdolności produkcyjnych firm. W PRL ceny węgla, przynajmniej w deklaracjach, 
były ustalane właśnie na poziomie cen średnich branży. System "przekrojowy" to jest średnia 
z branży, bywa uzupełniany lub zastępowany systemem "średniej czasowej" ustalonej na bazie 
danych historycznych. Oba systemy mają wiele wad. Przede wszystkim w tych firmach, które 
mają koszty odbiegające od średniej nie stwarzają zachęt do obniżania kosztów. Przedsię
biorstwa o kosztach wxższych mają straty "usprawiedliwione" cenami niższymi od kosztów, te 
o kosztach niższych nie mają zachęt do obniżki kosztów, cena gwarantuje im zyski. Wręcz 
istnieje zachęta do wzrostu kosztów, bo ten przekłada się na cenę i wyższy zysk (ustalany 
zazwyczaj w stosunku do kosztów średnich). Systemy takie regulują ceny loco kopalnia (ceny 
producentów), albo ustalają ceny dostaw. Te ostatnie bywają takie same w całym kraju i przez to 
nie stwarzajązachęt do lokowania odbiorców blisko źródeł węgla6. Oczywiście można stosować 
pewne wyrafinowane systemy, regulujące ceny każdego z przedsiębiorstw (loco kopalnia), tak 
aby zwrócić poniesione koszty i włączające ustalony zwrot kapitału, jednak i te mają wady. Nie 
stwarzają zachęt do rozwoju tych firm, które mają niskie koszty, a także nie powstrzymująprzed 
nieefektywnymi inwestycjami. Jeśli można zainwestować w nową kopalnię lub zwiększenie 
mocy produkcyjnych mając gwarancję zwrotu kapitału, to inwestycje takie będą prowadzone 
nawet jeśli alternatywne źródła (import) będą tańsze . Systemy takie można uzupełniać o badanie 
norm, wyznaczanie standardów efektywności, lecz wymaga to ich ciągłej kontroli i aktualizacji. 

Ceny średnie, jeśli będą ustalone niezależnie od charakterystyk popytu, doprowadzają do 
silnej nierównowagi rynkowej. Zbyt niskie ceny zwiększająpopyt (typowy przykład ceny węgla 
w PRL), powodują nieracjonalne wykorzystanie surowca i brak substytuowania bardziej efek
tywnymi paliwami. Ceny zbyt wysokie (co jest raczej niespotykane) spowodują obniżenie 
popytu i stosowanie paliw mniej efektywnych. W pewnym uproszczeniu mechanizm powsta
wania strat polega na tym, że konsument wybiera paliwo o niższej cenie, które de facto ma 
koszty ekonomiczne wyższe niż paliwo o cenie odpowiadającej kosztom ekonomicznym. 
W długim terminie prowadzi to do obniżenia popytu na to ostanie paliwo i zwiększenia kosztów 
ekonomicznych (cen) produktów uzyskiwanych z paliw o cenach nie odpowiadających kosztom 
ekonomicznym. 

System oparty na cenach średnich ma niewątpliwie tę zaletę, ze jest prosty i zapewnia 
przetrwanie rodzimych producentów. 

3.2.2. Ceny według kosztu krańcowego długookresowego 

W ujęciu teorii mikroekonomii przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk ustala taki poziom 
produkcji, przy którym koszt krańcowy jest równy krańcowym przychodom (cenie w przypadku 
rynku konkurencji doskonałej). Przy tymjednostkowy koszt średni musi być niższy od ceny, co 
ma miejsce przy odpowiednio dużym poziomie produkcji, a koszt krańcowy rośnie wraz ze 

6 Taki system obowiązywał w PRL, ale przy tym około 30% węgla konsumował region Górnego Śląska. 
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wzrostem poziomu produkcji. Jeśli ten warunek nie zachodzi dla przedsiębiorstw danej branży, 
wymaga ona restrukturyzacji (obniżenia kosztów), tak jak to miało miejsce w przypadku 
górnictwa węgla kamiennego. 

Koszt krańcowy jest równy przyrostowi kosztów całkowitych przy wzroście produkcji 
o jednostkę (pochodna funkcji kosztu całkowitego). Tę definicję należy jeszcze odnieść do 
rozważanego okresu. Dla warunków krótkoterminowych i przy spełnieniu wyżej wspomnianych 
warunków, koszt krańcowy jest praktycznie równy kosztom zmiennym, tylko one zmieniają 
się przy wzroście produkcji i innych warunkach stałych. Dla warunków długoterminowych 
konieczne jest pokrycie wszystkich kosztów, a koszt krańcowy jest równy kosztowi średniemu?. 
Tyle mówią podręczniki mikroekonomii. Jednak dla celów ustalania cen konieczne jest wyzna
czenie wartości tych kosztów (ekonomicznych). Można oprzeć się na danych historycznych lub 
jak wcześniej zaznaczono, konieczne jest pewne spojrzenie w przyszłość. Wówczas koszt 
krańcowy musi uwzględniać przyszłe nakłady inwestycyjne. Przy ustalaniu cen trzeba pamiętać 
nie tylko o bieżących kosztach (krótkookresowych kosztach krańcowych), ale i konieczności 
utrzymania i ewentualnej rozbudowy zdolności produkcyjnych. 

W długookresowych kosztach krańcowych można wyróżnić dwa składniki: krótkookresowy 
koszt krańcowy oraz koszty rozbudowy i utrzymania zdolności produkcyjnych. Razem dają 
one właśnie koszt średni długoterminowy. Nakłady inwestycyjne należy rozłożyć na długi 
okres czasu, do czasu przewidywanej następnej inwestycji lub do końca funkcjonowania przed
siębiorstwa górniczego. Takie podejście daje stabilizację poziomu cen i przychodów, co jest 
istotne zarówno dla konsumentów jak i producentów. Ceny oparte na takim odwzorowaniu 
kosztów dają właściwe sygnały dotyczące użytkowania, produkcji i inwestowania. 

Do wyznaczenia kosztu krańcowego można posłużyć się kilkoma formułami, które zostały 
opracowane dla potrzeb regulacji monopoli naturalnych8. Samo obliczenie długoterminowych 
kosztów krańcowych nie jest łatwe. Należy znać przyszłe koszty (alternatywne), nakłady 
inwestycyjne oraz produkcję. Odpowiednie formuły pozwalają wyznaczyć średni zdyskonto
wany koszt jednostkowy lub średni jednostkowy koszt przyrostu zdolności produkcyjnej. Dla 
potrzeb przemysłu węglowego preferowane są metody oparte na rachunku dyskonta obecnych 
i przyszłych kosztów bieżących i inwestycyjnych. 

Koszt średni długookresowy można wyznaczyć z formuły: 

T L (KP + 11 )·(1+r)-t 

LRMCA = -=-t=---=1'-------
T 
LOt ·(l+r)-t 
t= l 

gdzie: 
LRMCA - długookresowy koszt krańcowy wyznaczony jako długookresowy koszt 

średni, 

7 Szczegółowe wyjaśnienie tych warunków można znależć w wielu podn;cznikach mikroekonomii np. Laidler, 
Estrin 1991, Varian 1995. 

R Obszerny przegląd i dyskusj<; tych metod można znaleźć w pracy Saunders i inni 1977. 
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t - indeks jednostki czasu (roku), 

T - ilość analizowanych lat lub okres funkcjonowania przedsiębiorstwa , 
o Kt - całkowite koszty operacyjne (bieżące) w roku t, 

11 - nakłady inwestycyjne w roku t, 

- stopa dyskonta, 

Q1 - wielkość produkcji w roku t. 

Jak widać, jest to stosunek zdyskontowanych kosztów bieżących oraz nakładów inwesty

cyjnych do zdyskontowanej produkcji . Stopa dyskonta jest tu wyznaczana na podstawie zwrotu 

z alternatywnych inwestycji lub przyjmowanajako tzw. socjalna stopa dyskonta odwzorowująca 

wartość konsumpcji dóbr (przyrody) w stosunku do pozostawienia ich dla późniejszego wy

korzystania. 
Należy tu przypomnieć, że taka formuła była na przełomie lat siedemdziesiątych i osiem

dziesiątych stosowana w Polsce do szacowania społecznych kosztów pozyskania paliw i energii 

(Soliński i inni 1981 ). 
W obliczeniach bazujących na kosztach przyrostu stosować można kilka formuł odno

szących koszty do stosunkowo krótkich okresów. W pracy (Saunders 1977) podano kilka metod 

różnicując je pod względem metodologicznym na "książkowe" koszty krańcowe (LRMCE), 

"książkowe" koszty przyrostu (ICE), wartość bieżącą kosztów przyrostu (PVIC) i średnie koszty 
przyrostu (AIC). 

Koszty krańcowe według podręczników ekonomii powinny być obliczane jako: 

gdzie: 

r - stopa zwrotu kapitału ( capital recoveryfactor) równa zwrotowi wymaganemu do 
spłaceniajednostkowego (l zł, l USD ... ) kredytu w okresie eksploatacji inwestycji 

( l. d k ' . . . . ") . kł d l i (l+ r)n czy 1 o onca JeJ "zyc1a przy zastosowanm procentu s a anego: r = --'---- -
(l+r)11-l 

- nakłady inwestycyjne, 

- oprocentowanie kapitału (alternatywnych inwestycji), 

n - okres eksploatacji inwestycji, długość "życia". 

Jak widać jest to formuła obliczająca (średni) przyrost kosztów całkowitych (na jednostkę 

przyrostu zdolności produkcyjnych), przy czym pierwszy składnik jest kosztem krańcowym 
krótkookresowym, a drugi kosztem przyrostu zdolności produkcyjnej . 

Przy obliczaniu kosztów przyrostu (ICE) według przyjętych "książkowych" metod, stosuje 

się wzór analogiczny do poprzedniego z tą zmianą, że uwzględniane są tylko "duże" nakłady 
inwestycyjne, zwiększające (istotnie) zdolności produkcyjne, agregując z nimi pozostałe . W ten 

sposób tworzy się szereg okresowo ponoszonych nakładów, a koszty krańcowe oblicza się dla 

danego roku, uwzględniając te zagregowane nakłady inwestycyjne (pakiet), które należy do 
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danego roku przypisać. Jeśli dany pakiet dotyczy lat t1- tz to koszty krańcowe dla tego okresu 
oblicza się ze wzoru: 

gdzie: 
m - indeks (kolejny numer) pakietu inwestycyjnego. 

Dla lat przypisanych m-temu pakietowi inwestycji koszt zdolności produkcyjnej pozostaje 
stały, zmieniać się mogą koszty bieżące. Zazwyczaj inwestycja wiodąca w danym pakiecie 
będzie realizowana w pierwszych latach przypisanego jej okresowi. W pozostałych latach 
okresu będzie "spłacana", aż do jego końca. Kolejny pakiet rozpocznie się następną "dużą" 
inwestycją. Częstość tych inwestycji będzie zależna od potrzeb i możliwości finansowych 
przedsiębiorstwa. 

Kolejna formuła to obliczenie wartości bieżącej kosztów przyrostu (PVIC). Porlobnie jak 
w poprzedniej definicji uwzględniają one nakłady inwestycyjne poniesione w pewnym ograni
czonym okresie, to jest w roku m. Zakłada się, że taka inwestycja ma okres spłacania (eks
ploatacji) 30 lat, a przedsiębiorstwo wymaga potem kolejnych nakładów: 

Im ] [ Im+29 
(l+ i)m+l-t + (l+ i)m+29-t 

Im+29 ] 
(l+ i)m +30-t 

gdzie: 
Im - nakłady inwestycyjne w roku m. 

Wreszcie ostania z przytoczonych definicji to średni koszt przyrostu (A/C - average 
incremental c os t) obliczany dla pewnej liczby lat począwszy od roku, dla którego szacujemy ten 
koszt: 

gdzie: 
t - indeks lat przyjętych do szacowania kosztu, 
T - liczba lat przyjętych do szacowania kosztu. 
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Definicja ta jest polecana przez ekonomistów Banku Światowego jako naj lepsza dla szaco
wania kosztu krańcowego długookresowego, między innymi dla producentów węgla (Do
mestic ... 1985). 

Liczba lat przyjęta do obliczania cen jest zależna od sytuacji konkretnego producenta. 
Najmniejsza będzie obejmowała okres do kolejnej większej inwestycji, największa - ocze
kiwaną liczbę lat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że czynnik 
(l+i)-11 ma wartość około O. l dla stopy (i) 10% i 25 lat. Zatem inwestycje ponoszone w latach 
odległych od roku t mają coraz mniejszy wpływ na wynik obliczeń. 

Stosowanie kosztu krańcowego długookresowego jako podstawy ustalania cen (przez przed
siębiorstwo lub regulatora) jest najkorzystniejszym systemem ustalania cen na poziomie przed
siębiorstwa. Przedsiębiorcy mają zachętę do rozwoju, koszty (długoterminowe) będą pokryte 
przez dochody. Bazujące na nich ceny odzwierciedlają koszty pozyskania, odbiorcy mają 
właściwe sygnały dotyczące efektywności wykorzystania tego a nie innego surowca. Ewen
tualne substytuty staną się konkurencyjne, jeśli będą realnie tańsze. 

Należy jednak zauważyć, że koszty i ceny są współzależne i mechanizm kreowania cen przez 
koszty nie jest jednokierunkowy. Relatywnie niskie ceny (w stosunku do kosztów) stwarzają 
zagrożenie dla zysków i wymuszają działania zmierzające do redukcji kosztów i poprawy 
efektywności produkcji. Odwrotnie, ceny wysokie powodują, że przedsiębiorcy nie zwracają 
uwagi na koszty co może prowadzić do pewnego marnotrawstwa. Okres wysokich cenjest także 
okazją do "odzysku" kosztów kapitału, jeśli wcześniej nie było to możliwe z powodu niskich 
cen. Z drugiej jednak strony wysokie ceny węgla czynią inne paliwa bardziej konkurencyjnymi 
i w długim okresie zmniejszają popyt na węgiel. 

Z omówionych metod szacowania kosztów krańcowych długookresowych w warunkach 
Polski należałoby wybrać metodę pierwszą, czyli koszt średni długookresowy. Pozostałe meto
dy mają tę wadę, że przy braku znaczącego wzrostu zdolności wydobywczych wyliczony 
koszt będzie bardzo duży. W praktyce, wiele inwestycji w kopalniach węgla kamiennego czy 
brunatnego nie służy wzrostowi zdolności produkcyjnej, a zaledwie jej utrzymaniu (odtwa
rzaniu). Stąd metoda odnosząca koszty do poziomu produkcji wydaje się być bardziej ra
cjonalna. 

Powyżej podane formuły mówiły o wyznaczaniu poziomu cen z punktu widzenia producen
ta-sprzedającego. Wyznaczają one minimalną akceptowalną cenę, która gwarantuje funk
cjonowanie producenta w długim okresie. 

3.3. Wyznaczanie cen na podstawie efektywności kupującego (netback) 

Tak jak sprzedający również i kupujący ma ograniczenia, które wynikają z jego kosztów 
i uzyskiwanych dochodów. Wyznaczają one maksymalną wartość, jaką kupujący może zapłacić 
za kupowane dobro. Poziom ten wylicza się z ogólnej formuły: 

Rt -Kbt 
Pw,t = Q ' 

w,t 

gdzie: 
Pw,t - maksymalna cena dobra w jaką może zapłacić kupujący w okresie t, 
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R1 - całkowity dochód kupującego w okresie t, 
Kb,t - koszty całkowite (alternatywne) kupującego bez kosztów zakupu dobra, dla 

którego wylicza się cenę maksymalną, 
Qw,t - zużycie całkowite dobra w w okresie t. 

Formuła ta w terminologii anglosaskiej nosi nazwę netback i oznacza szacowanie wartości 
liczonej "od tyłu", netto określone koszty. Może być bardziej rozbudowana w przypadku 
przedsiębiorstwa produkującego więcej niż jeden wyrób lub zużywającego wiele produktów 
o koszcie zakupu istotnie wpływającym na koszty produkcji. Zasada ta była stosowana do 
wyznaczania cen na ropę naftową dla rafinerii w połowie lat osiemdziesiątych (Mabro 1987). 
W przypadku ropy zastosowanie tej fonnuły napotyka na pewne trudności. Dla sprzedającego 
ropę nie są znane szczegółowe ceny uzyskiwane z jej przerobu. Istnieją pewne przesunięcia 
czasowe miedzy sprzedażą ropy a sprzedażą produktów jej rafinacji. Wreszcie każda rafineria 
ma sobie właściwe zużycie ropy na jednostkę produktu finalnego, zazwyczaj nie znane sprze
dającemu ropę. Generalnie metoda ta nie sprawdziła się w przypadku ropy naftowej jako 
podstawowa metoda regulacji cen. Nie zmienia to faktu, że może służyć do oszacowania 
maksymalnej ceny dobra. Dla węgla kamiennego formuła taka została w Polsce opracowana na 
bazie cen energii elektrycznej i kosztów jej wytwarzania (Lorenz 1999). Wydaje się, że w wa
runkach stabilności cen energii elektrycznej oraz dość łatwego określania współczynników 
zużycia węgla takie formuły będą w użyciu. Autor przy wykonywaniu jednej z prac badawczych 
natrafił na tego rodzaju formułę stosowaną w elektrowni w przygotowaniach do negocjacji cen 
węgla. Z drugiej jednak strony brak wiarygodnych prognoz cen energii elektrycznej sprawia, że 
metoda taka nie ma praktycznego znaczenia, dla perspektywy długookresowej. Autor podjął 
próbę stosowania tej formuły dla analizy rozwoju górnictwa i ustalania poziomu cen węgla, 
nieudaną właśnie z powodu braku prognoz cen energii elektrycznej (Suwała 1995). 

3.4. Ceny parytetowe 

Niemal każde z dóbr będących przedmiotem wymiany na rynku może pochodzić z kilku 
źródeł, krajowych lub importowych. Każde może być sprzedane odbiorcom oferującym różne 
ceny (np. krajowi i zagraniczni). Większość posiada substytut, który w pewnych warunkach 
może je zastąpić. Wszystkie te czynniki tworzą warunki ograniczające ceny, a poziomy cen 
wyznaczone na ich podstawie można nazwać cenami parytetowymi. Ceny substytutów lub 
dóbr importowanych wyznaczają górną granicę ceny krajowej 9. Jej dolna granica może 
wynikać z ceny eksportowej, jeśli ceny krajowe będą niższe, sprzedawcy skierują swoje 
produkty na rynki zagraniczne. Ceny te tworzą zatem pewne przedziały, w jakich mogą się 
zmieniać ceny dóbr krajowych, a ich przekroczenie spowoduje (w długim terminie) istotne 
zmiany na rynku. 

Po przekroczeniu ceny parytetu importowego i braku innych regulacji administracyjnych 
(kontyngentów importowych) odbiorcy zaczną kupować dobra importowane. Należy tu jednak 
zwrócić uwagę, że niemal dla każdego odbiorcy cena parytetowa jest inna. Wynika to z jego 

9 Metodyk<; szacowania parytetu importowego cen w<;gla można znaleźć w (Blaschke, Gawlik 1997: Ozga
-Blasehke 1997; Lorcnz 2000). 
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położenia geograficznego (co ma wpływ na koszty transportu), wielkości zakupów, wymagań 
jakościowych czyli czynników, które determinują ceny negocjowane w kontraktach. 

Zwiększenie ceny ponad poziom ceny dobra substytucyjnego zachęci odbiorców do zmiany 
technologii wytwarzania dóbr lub usług, tak aby zużywać tańsze środki produkcji. Relacja ta jest 
jednak złożona, gdyż oddziaływają tu i inne czynniki, jak preferencje konsumentów, komfort 
użytkowania, regulacje administracyjne itp. Dla węgla są one bardzo istotne. Limity emisji 
skłaniają do wyboru paliw niskoemisyjnych. Z powodu komfortu użytkowania i stosunkowo 
niskiej ceny gaz ciekły wypiera węgiel z funkcji dostarczania ciepła dla przygotowania po
siłków . Gaz ziemny lub olej opałowy często zastępują węgiel w ogrzewaniu pomieszczeń, mimo 
że ten ostatni daje najniższe koszty ogrzewania. Trudno zatem mówić o jednym parytecie 
substytucyjnym, jakakolwiek wyliczona wartość będzie tylko pewnym wskaźnikiem ekono
micznej efektywności wyboru tego lub innego paliwa. 

Warto zwrócić uwagę, że dla węgla brunatnego opracowano wersję cennika opartą o parytet 
substytucyjny (energetyczny) węgla kamiennego energetycznego (Grudziński 1999). 

3.5 . Ceny dwupoziomowe 

Pewnym wynikiem funkcjonowania rynku węgla są ceny dwupoziomowe (ang. two tier 
pricing) (Domestic ... 1985). Dla tego samego gatunku węgla występują wówczas dwie różniące 
się istotnie ceny. Obie wynikają z innych przesłanek albo są kształtowane przez odrębne rynki 
lub ich segmenty. Przykładem są ceny krajowe i eksportowe węgla w Polsce, różnica sięga 
niemal l 00% (około 70 zł/t węgla energetycznego eksportowanego loco kopalnie i około 130 zł/t 
węgla sprzedawanego na rynku krajowym). Powodemjest oczywiście wyznaczenie ceny węgla 
eksportowanego na zasadzie netback, wychodząc z ceny sprzedaży węgla u importera. Nie jest 
to wyjątek, takie same przypadki będą występowały dla krajów o istotnych zasobach krajowych 
i równocześnie eksportujących lub importujących węgiel. W RPA ceny węgla eksportowanego 
są dużo wyższe od krańcowych kosztów pozyskania (Domestic ... 1985). Producenci węgla nie są 
zainteresowani sprzedażą dla odbiorców krajowych, dla których te ceny są zbyt wysokie. 
Dlatego polityka Rządu RPA polega na ustaleniu cen krajowych na poziomie kosztów krań
cowych . Sprzedaż węgla na rynku krajowym jest dzięki temu efektywna, ale producenci nie 
uzyskują zysków nadzwyczajnych ze sprzedaży na rynku krajowym. Zazwyczaj regulacja taka 
jest połączona z kwotowaniem importu lub eksportu. W RFN (lata 80-te) kwotowano import 
węgla w wysokości różnicy między popytem krajowym a produkcja krajową (Domestic ... 1985). 
W ten sposób drogi węgiel krajowy miał zapewnionych odbiorców, oczywiście po cenie wyższej 
niż węgiel importowany. 

3.6. Ceny gatunków węgla lO 

Ponieważ węgiel nie jest dobrem jednorodnym, różne jego klasy jakościowe muszą mieć 
różne ceny. Zróżnicowanie cen węgla wynika z różnych kosztów jego pozyskania oraz z różnej 

10 Problem tych zależności jest od lat przedmiotem badm1 Zakładu Ekonomiki i Badań Rynku Paliw i Energii 
IGSMiE i był przedstawiony w szeregu publikacjach, pewne ich posumowanie można znależć w (Lorc11Z 1999; 
Ozga-Biaschkc 1999; Blaschke 2000). 
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wartości użytkowej. Nie oznacza to jednak, że ta sama jakość to taka sama cena, oczywiście poza 
przypadkiem pełnej regulacji cen. 

Gatunki węgla różnią się kosztami produkcji, przede wszystkim z powodu różnic w tech
nologii przeróbki węgla. Można stosować różne metody określania tych kosztów, w Polsce 
proponuje się metodę opartą na rozdziale kosztów według różnych wskaźników (Mokrzycki 
1990). W świecie stosuje się metody oparte o "klucz cenowy", szacowaniu kosztów jako 
różnic między kosztami zakładu o technologii nie wytwarzającej danego wyrobu i zakładu 
produkującego. Inna metoda to szacowanie kosztów zakładu produkującego tylko jeden 
wyrób. 

Metoda oparta na podziale kosztów wymaga szczegółowej znajomości kosztów poszcze
gólnych stadiów przeróbki węgla. Poza tym jest stosunkowo prosta, choć subiektywna gdyż 
dobór kluczy podziału kosztów wyróżnianych stadiów przeróbki nie jest oczywisty. Pozostaje 
problem, jakie mają być relacje między tak wyznaczonymi kosztami, a cenami produktów. 
W pracy (Mokrzycki 1990) wyliczono, że koszt węgla grubego to około 165% kosztu średniego, 
koszt miału niewzbogaconego 34%, a koszt węgla wzbogaconego może sięgać 690% kosztu 
średniego. Średnie ceny tych produktów mająproporcje 120: 90: 165. Widać, że nie można tu 
mówić o takich samych proporcjach między kosztami jak między cenami. Ceny węgla zależą 
także od jego wartości użytkowych. 

Każdy sprzedający powinien je tak ustalać aby spełnić kryterium efektywności całego 
przedsiębiorstwa a niekoniecznie pokryć koszty ( w końcu szacowane ) każdego z produktów. 
Ponadto producent może dywersyfikować ceny w zależności od segmentu rynku (Simon 1996), 
a jedynym kryterium właściwego poziomu cen będzie dla niego efektywność przedsiębiorstwa 
i skłonność konsumentów do zapłacenia określonej ceny. Autor w wielu pracach dotyczących 
rynku węgla stosuje "klucz cenowy" jako podstawową metodę rozdziału kosztów na gatunki 
węgla 11 . Jest to sposób bardzo prosty, nie wymaga wielu danych ani złożonych obliczeń. 
Dla każdego przedsiębiorstwa uzyskuje się szacunki kosztów gatunków węgla w proporcjach 
odpowiadających ich cenom (rynkowym) lub wynikającym ze stosowanych formuł cenowych. 
Jeśli przyjąć je za miarę ich wartości użytkowej, to podstawa do określania racjonalnych cen 
(oszacowane koszty) ma takie właśnie proporcje. 

4. Wybór racjonalnego poziomu cen węgla kamiennego w warunkach Polski 

Powyższe wywody miały na celu pokazanie podstawowych warunków formowania ryn
kowej ceny węgla kamiennego. Ich współdziałanie i współzależność są na tyle skompli
kowane, że za wyjątkiem nielicznych szczególnych przypadków, nie można wyznaczyć 
analitycznie racjonalnego poziomu cen, satysfakcjonującego sprzedającego i kupującego. 
Wydaje się przy tym, że w przypadku spółek sprzedających kilkanaście gatunków węgla 
kamiennego, kilkudziesięciu odbiorcom z kilkunastu gałęzi przemysłu, nawet tam gdzie teoria 
mikroekonomii dawałyby pewne przesłanki nie byłoby celowe podejmowanie prób wyz
naczenia cen na ich podstawie. Ich wzajemne oddziaływania i dynamika zmian rynkowych 
wymaga ciągłego dostosowywania cen do warunków rynku. Jedna transakcja o dużej wartości 

11 Patrz np. Suwała ( 1995). 
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lub mniejsza, ale o cenach znacznie odbiegających od innych, stwarza szczególne warunki dla 
innych transakcji. Obie strony wymiany prowadząc negocjacje, każda znając swe szczegółowe 
uwarunkowania, powinny dojść do ceny, która spełnia warunki racjonalności w danej sytuacji, 
która jest do pewnego stopnia unikalna. 

Sformułowane dotąd metody określania cen tworzą przedział, w którym powinna się znaleźć 
wynegocjowana cena co zilustrowano na rysunku l. Dynamika rynku powoduje, że warunki te 
nie są stabilne, a w długim okresie ulegają systematycznym zmianom. Mogą się one zmieniać 
wraz ze wzrostem ilości węgla podlegającego wymianie (Q) oraz w czasie (T). Różne ilości 
oznaczają różne ceny, co wynika z krzywych podaży i popytu. Z kolei, zdaniem autora, 
w najbliższym czasie zajdą zmiany popytu krajowego (maleje), a także realnego parytetu 
importowego. Na ten ostatni złożyć się mogą aprecjacja złotego oraz relatywnie niewielki 
wzrost cen węgli na rynkach światowych . 

Cena węgla krajowego jest od góry ograniczana wartościami wynikającymi z dwu ele
mentów: efektywności kupujących węgiel (net back) oraz konkurencyjności węgli z różnych 
źródeł lub paliw alternatywnych. Od dołu cenę ograniczają przede wszystkim długoterminowe 
koszty krańcowe oraz cena wynikająca z parytetu eksportowego. Ta ostania jest w Polsce 
znacznie poniżej kosztu krańcowego długookresowego. Odniesienie do paliw substytucyjnych 
wnosi szeroki przedział cen (oznaczony na rysunku- inne parytety). W tym przedziale ceny 
węgla są konkurencyjne dla jednych paliw i absolutnie nie konkurencyjne w odniesieniu do 
innych . 

Wymienione powyżej relacje są konfrontowane w trakcie negocjacji i pozwalają ustalić cenę 
racjonalną. Powinna się znaleźć w przedziale między ceną net back a krańcowym kosztem 
długookresowym . Poziom ceny parytetu importowego (dla Górnego Śląska) jest obecnie, 

p 

parytet eksportowy 

Q,T 

Rys. l . Granice wyboru racjonalnych cen węgla 

Fig. l. Boundaries o f rational co al pricc 
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dla większości kopalń , wyższy od kosztu krańcowego długookresowego. Zatem ustalanie 
minimalnej ceny loco kopalnia (średniej dla wszystkich gatunków węgli) na poziomie kosztu 
kra1'lcowego długookresowego daje sprzedawcy (kopalni, spółce) możliwośĆ funkcjonowania 
w długim okresie. Każda wyższa cena da pewne dodatkowe zyski . Sytuacja może być inna 
dla odbiorców położonych w pobliżu portów morskich, gdzie istnieje możliwość rozładunku 
dużych mas węgla i taniego transportu . Tu cena węgla importowanego może być niższa od 
ceny węgla krajowego. Stosowanie jako podstawy wyznaczania cen długoterminowego kosztu 
krańcowego jest uzasadnione ekonomicznie tam gdzie cena importowa jest wyższa od kosztów 
dostaw ze źródeł krajowych, co odpowiada większości terytorium Polski. Jeśli przy tym ceny 
eksportowe są niższe od kosztów pozyskania to można dla eksportu stosować odrębne ceny. 
Będzie to przypadek systemu cen dwupoziomowych. Jeśli ceny eksportowe są niższe od 
kosztów średnich, to nie musi to oznaczać, że eksport jest nieefektywny. Wszystko zależy od 
kosztów zmiennych. Gdy są niskie, a tak jest w przypadku większości polskich kopahl., to koszt 
produkcji eksportowanego węgla jest niższy niż dochody z tego tytułu 12 . Podejście to traktuje 
eksport jako pewna działalność krótkookresową lub dodatkową. 

Wynikiem negocjacji będą ceny, które można odnieść do określonych gatunków jakoś
ciowych węgla. Dla jednego gatunku mogą być różne, choć powinny być zbliżone, gdyż 
wynikną z specyficznych warunków 'sprzedającego i kupujących . Zagadnienie to znane jako 
dywersyfikacja cen jest szeroko opisywane w literaturze przedmiotu (Simon 1996). 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wspomniane granice racjonalnych cen są zależne od 
czasu oraz ilości będącej przedmiotem negocjacji. W miarę upływu czasu i sczerpywania 
zasobów węgła jego koszt krańcowy może, choć nie musi, systematycznie wzrastać . Dla 
zasobów nieodnawialnych, o zasobach bliskich sczerpaniu cena powinna włączyć również tak 
zwaną rentę sczerpania 13 . Jest to rosnące w tempie równym stopie dyskonta "wynagrodzenie" 
dla właściciela za sczerpywanie zasobu. Nie należy się spodziewać, ze proces ten uwidoczni się 
w Polsce w najbliższych latach. Zasoby węgla w stosunku do rocznego wydobycia są duże. 
Jednak za lat kilkanaście/kilkadziesiąt, gdy zasoby zaczną być istotnym limitem dla wydobycia, 
cena węgla powinna wzrastać i dojść do poziomu ceny odpowiadającej węglowi importo
wanemu. Da to możliwość stopniowego przejścia na technologie zużywające inne pałiwa 
pierwotne. 

5. Podsumowanie 

Celem artykułu było przedstawienie najważniejszych zagadnień teorii i praktyki mikro
ekonomii wiążących się z formowaniem poziomu cen węgla. Złożoność warunków rynkowych 
powoduje, ze tylko w niewielu wypadkach można na drodze teorii lub modeli analitycznych 
określić racjonalny poziom cen węgla kamiennego i brunatne·go. Z kolei prawidła funkcjo
nowania większości rynków węgla sprawiają, że ceny węgla powinny być ustalane w toku 
negocjacji między sprzedającym a kupującym . Ważne są tu granice przedziałów cen, które 
wynikają z zasad efektywności stron negocjacji oraz warunków konkurencji z węgłem im-

12 Przykład takich obliczeń można znależć w pracy (Suwała, Kudcłko, Kwiecie!\ 1996). 
13 W nomenklaturze anglosaskiej jest to okre ś lane wieloma terminami: resortrce rent, royalty oj' the depleting 

assets, user c:ost albo depletion premium. 
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portowanym oraz innymi paliwami. Ustalanie poziomu cen rynkowych wymaga od nego
cjatorów szczegółowej znajomości ekonomiki swego przedsiębiorstwa, branży, rynku sprze
dawanych produktów i trendów jego rozwoju. Same ceny powinny odpowiadać szczegółowym 
warunkom produkcji i użytkowania węgla oraz ogólnym tendencjom w gospodarce tym pa
liwem. 
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Boundaries of domestic coal market prices 

Abstract 

Despite the ten years of economy transformation the coal price formation processes do 
not seem to be understood so further explanation of their development and dependencies is 
required. 

The paper starts with the identification of the Polish coal market structures. Two typical 
structures have be en differentiated. The first one, w hi ch comprises smali consumers, is similar to 
perfect competit i on as there are many sellers, there is no limit to en ter the market and information 
on the price is available. The second structure, of large consumers market is similar to 
oligopolistic market with few sellers, barriers to entry and limited information on prices. S ince 
the microeconomic theory gives rational prices only in specific cases, sellers and buyers use 
different methods to determine prices and their rational boundaries. lt is proved that long-term 
marginal cost constitutes the base for the formation of coal prices. This cost could be estimated 
on the basis ofthe average long-term cost or incremental cost. The paper gives some formulas 
how to estimate the long-term marginal costs, and recommends the average long-term cost as the 
base for the price formation. Buyers use netback method to estimate the maximuru of the 
price they can pay. Additionally parity and two-tier pricing rules are considered. Ali the 
above-mentioned methods could be used both by regułators and market agents. 

The pa per eoneludes with consideration on the limitsfor co al prices, w h ich exist in the Polish 
economy. The upper boundaries are import parity and netback prices whereas export parity and 
lon g term marginal cost form the !ower boundary. Prices o f substitutes could also intervene in 
coal price formation, but their impact is not easy to determine. These· boundaries form ranges o f 
rational domestic coal prices. 
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Systemy przewietrzania wyrobisk ścianowych w kopalniach 
węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

BHP- wentylacja- pożary podziemne 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono analizę stosowanych systemów przewietrzania wyrobisk ścia
nowych w kopalniach węgla kamiennego. Przeprowadzona analiza umożliwiła podanie kry
teriów doboru systemu przewietrzania wyrobisk ścianowych. Przeprowadzone badania ankie
towe umożliwiły określenie stosowanych systemów przewietrzania ścian w polskich kopal
niach. Badaniami ankietowymi objęto 249 ścian z czego 203 eksploatowane były na zawał, zaś 

46 z podsadzką. Najwięcej ścian, bo 99 zlokalizowanych było w pokładach zaliczonych do 
drugiej grupy skłonności do samozapalenia, 63 do czwartej , 41 do piątej, 24 do trzeciej i 22 do 
pierwszej. Pod względem zagrożenia metanowego najwięcej ankietowanych ścian (91) zloka
lizowanych było w pokładach niemetanowych, 53 w pokładach zaliczonych do czwartej ka
tegorii zagrożenia metanowego, 38 do pierwszej, 34 do trzeciej i 33 do drugiej. 

I. Wstęp 

Z uwagi na wyczerpywanie się zasobów węgla na wyższych poziomach kopalnie muszą 
schodzić z eksploatacją na niższe poziomy. Zwiększanie głębokości eksploatacji związane jest 
ze wzrostem zagrożeń naturalnych. W pokładach zalegających na większych głębokościach 
mamy do czynienia z występowaniem zagrożeń skojarzonych (pożarowe, tąpaniami, tempe
raturowe i metanowe). W większości kopalń polskich eksploatacja prowadzona jest na zawał, 
a pokłady eksploatowane charakteryzują się dużym zagrożeniem pożarowym. Intensywność 

przewietrzania zrobów ścian zawałowych stanowi główny czynnik decydujący o wielkości 
zagrożenia pożarowego w zrobach. Przy małej intensywności przewietrzania zroby wypełniają 
się gazami obojętnymi, wpływającymi hamująco na proces samozagrzewania węgla. Z kolei 
bardzo duża intensywność przewietrzania powoduje odprowadzenie ciepła- powstającego na 
skutek procesów utleniania, zachodzących w zrobach i w ten sposób również wpływa hamująco 
na proces samozagrzewania węgla. Najbardziej niekorzystny jest przedział środkowy, w którym 
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przy dostatecznym dopływie tlenu brak jest skutecznego wychładzania zrobów. Akumulacja 
ciepła w zrobach przyśpiesza proces zapłonu węgla. Spośród 96 pożarów endogenicznych, 
w kopalniach węgla kamiennego, zarejestrowanych w latach 1988 do 1997 w rejonach ścian 
zawałowych miało miejsce 51 (53%) pożarów, a na głębokości poniżej 500 m 67(70%) pożary 
[l] . W pokładach o małej skłonności do samozapalenia miało miejsce 53 (55%) pożarów. 
Z analizy statystycznej wynika, że duże zagrożenie stanowią pożary w zrobach czynnych ścian 
zawałowych zwłaszcza w pokładach metanowych. Koszt tych pożarów, w przypadku otamo
wania pola ściany wraz z jej technologicznym wyposażeniem, jest bardzo wysoki. W 1997 roku 
średni koszt tego rodzaju pożaru wyniósł 3 762 600 zł. Przyczyną tych pożarów są przede 
wszystkim straty węgla w zrobach lub dostawanie się do nich węgla z pokładów pozabilan
sowych i przenikanie powietrza przez te zroby pod wpływem oddziaływania wentylatorów 
głównych . 

2. Systemy przewietrzania wyrobisk ścianowych 

Pomiary przepływającego przez kopalnię powietrza pokazują, że zaledwie około 50% jego 
masy dopływa do rejonów wentylacyjnych. Tutaj jednak występują dalsze straty (ok. 10%) 
w efekcie czego do przodków ścianowych dopływa około 40% sprowadzonego do kopalni 
powietrza [4, 6) . 

Ściany zaś charakteryzują się tym że, że przestrzeń wytworzona po wybranym węglu 
i wypełniona zawałem posiada cechy ośrodka porowatego. Przez ten właśnie ośrodek przepływa 
powietrze kopalniane powiększając jego straty, a także inicjując zagrożenia pożarowe , meta
nowe i klimatyczne. Wszystkie te elementy łatwo przekładają się na efekt ekonomiczny. 
Z wymienionych względów zjawisko przepływu powietrza przez zroby zawałowe ścian było od 
dawna przedmiotem zainteresowania [2, 6, 7). 

Stosunkowo łatwo jest wykonać pomiary prędkości przepływającego powietrza, zmierzyć 
jego temperaturę, stężenie metanu a także wielkość ciśnienia atmosferycznego w wyrobiskach 
otaczających zroby . Zagadką natomiast pozostaje to co dzieje się wewnątrz tych zrobów. Liczne 
rozważania teoretyczne doprowadziły do sformułowania podstawowych wzorów analitycznych 
określających przypuszczalny przebieg tych zjawisk [2, 3, 6). 

3. Analiza systemów przewietrzania ścian 

W celu ustalenia kryteriów, które brane są pod uwagę przy doborze określonego systemu 
przewietrzania ścian przeprowadzono badania ankietowe. Objęły one 249 ścian zlokalizo
wanych w 45 kopalniach należących do siedmiu spółek węglowych. Dodatkowo przepro
wadzono wywiady z inżynierami wentylacji tych kopalń . Warto zaznaczyć, że materiał ba
dawczy jest bardzo obszerny, gdyż w czasie prowadzenia ankiety (marzec 1997 r.) w polskich 
kopalniach węgla kamiennego czynnych było 322 ściany . Zatem ankietą objęto 77% wszystkich 
czynnych ścian . 

Całość materiału, odpowiednio usystematyzowanego zestawiono w tabeli l, w której 
zamieszczono szkic stosowanych, wg materiału ankietowego, systemów kierowania stropem, 
samozapalności węgla, zagrożenie metanowe, postęp i wydobycie ścian . Wymienione kryteria 
zdawały się być istotnymi przy podejmowaniu decyzji o doborze sposobu przewietrzania ścian . 
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W pozycji l (tab. l) pokazano system tzw. "U- do granic", czyli z utrzymaniem obydwu 
chodników przyścianowych. W tym przypadku następują znaczne ucieczki powietrza przez 
zroby zawałowe ścian zarówno od strony chodnika nadścianowego jak .i podścianowego . 

Systemem tym przewietrzanych jest siedem ścian z czego pięć zawałowych i dwie pod
sadzkowe. Trzy z nich eksploatują pokłady węgla zaliczone do pierwszej grupy skłonności do 
samozapalenia, trzy - do czwartej i jedna - do piątej. W przypadku zagrożenia 

metanowego - trzy ściany zlokalizowane są w pokładach niemetanowych, dwie w czwartej 
kategorii zagrożenia metanowego i po jednej w pierwszej i trzeciej . Maksymalna metanowość 
bezwzględna wynosiła 3,8 m3/min w przypadku ściany zlokalizowanej w czwartej kategorii 
zagrożenia metanowego. Postęp ścian wahał się w od 1,5 do 3,8 m/dobę a wydobycie od 670 do 
2200 Mg/dobę. Systemem tym przewietrzanych jest około 3% ankietowanych ścian. Warto 
zauważyć, że w roku 1980 był on stosowany w blisko 25% wszystkich ścian. Na przestrzeni tego 
czasu nastąpił więc odwrót od systemu "U- do granic". 

W pozycji 2 (tab. l) scharakteryzowano ściany przewietrzane systemem "U- od granic" 
czyli z likwidacją chodników przyścianowych . System ten charakteryzuje się małymi stratami 
powietrza. Całość powietrza dopływa do ściany i dopiero na długości tej ściany omywa zroby by 
znowu w całości wypłynąć do chodnika nadścianowego wraz i metanem wypłukanym z tych 
zrobów. Jest to grupa 140 ścian, z których 124 prowadzone były na zawał, zaś 16 na podsadzkę . 

W grupie tej 53 ściany eksploatowane były w pokładach zaliczonych do drugiego stopnia 
zagrożenia samozapalnością węgla, 39 do czwartego, 24 do piątego, 15 do trzeciego i 9 do 
pierwszego. Rozkład ścian w zagrożeniu metanowym przedstawia się następująco : 45 ścian 
eksploatowanych było w pokładach niemetanowych, 29 w pokładach zaliczonych do czwartej 
kategorii zagrożenia metanowego, 24 do drugiej, 23 do pierwszej i 19 do trzeciej. Metanowość 
absolutna ścian zlokalizowanych w czwartej kategorii wahała się od 0,55 do 23,93 m3/min. Była 
to druga co do wielkości metanowość spośród wszystkich badanych ścian. W tej grupie ścian 
zarejestrowano też jedne z największych postępów ścian (7,7 m/dobę), a także największe 
wydobycie dobowe (5530 Mg/dobę) . Systemem "U- od granic" przewietrzanych było około 
56% spośród wszystkich ankietowanych ścian. 

W pozycji 3 (tab. l) scharakteryzowano ściany przewietrzane systemem "Z" z utrzymaniem 
chodnika nadścianowego, odprowadzającego zużyte powietrze. System ten charakteryzuje się 
znacznymi stratami powietrza przenikającymi przez zroby zawałowe ściany w górnej jej części. 
W grupie tej znalazło się 20 ścian, z których 16 prowadzonych było na zawał a 4 z podsadzką 
płynną. Osiem ścian zlokalizowanych było w pokładach zaliczonych do drugiej grupy samo
zapalności węgla, pięć do piątej, cztery do czwartej, dwie do trzeciej i jedna do pierwszej . 
Czternaście z tych ścian zlokalizowanych było w pokładach niemetanowych, po dwie w po
kładach zaliczonych do trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego i po jednej do 
pierwszej i drugiej kategorii zagrożenia metanowego. Maksymalna metanowość bezwzględna 
w tej grupie ścian wynosiła 7,12 m3/min i dotyczyła ściany usytuowanej w czwartej kategorii 
zagrożenia metanowego. Postępy dobowe ścian osiągnęły maksymalnie 5,0 m/ dobę w pokładzie 
niemetanowym i 4,5 m/dobę w pokładzie zaliczonym do czwartej kategorii zagrożenia me
tanowego. Maksymalne wydobycie osiągnięto w pokładzie metanowym (2579 Mg/dobę) . 

Omawiana grupa ścian obejmuje około 8% całości ankietowanych ścian. 
W pozycji 4 (tab. l) zgrupowano pięć ścian przewietrzanych również w systemie 

"Z" z utrzymaniem chodnika podścianowego wzdłuż zrobów i drążeniem tego chodnika wraz 
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z postępem ściany. Wszystkie ściany eksploatowane były z zawałem stropu, po dwie w drugiej 
i czwartej grupie skłonności pokładów do samozapalenia, dwie w pokładach zaliczonych do 
drugiej kategorii zagrożenia metanowego oraz po jednej w pokładach zaliczonych do pierwszej 
i trzeciej kategorii, a także jedna w pokładzie niemetanowym. Maksymalna metanowość 
absolutna wynosiła 8,84 m3/min. Postępy ścian wahały się w granicach od 1,5 do 3,8 m/dobę 
a wydobycie 550 do 1820 Mg/dobę. Ściany przewietrzane tym systemem obejmują łącznie 
około 2% ankietowanej puli. 

W pozycji 5 (tab. l) zgrupowano 21 ścian przewietrzanych systemem "Y" z utrzymaniem 
chodnika podścianowego, doprowadzającego świeże powietrze do ściany. System ten 
charakteryzuje się tym, że świeże powietrze przenika przez zroby zawałowe ściany od strony 
chodnika podściano w ego, pogarszając warunki klimatyczne w dolnej części ściany i wypłukując 
gazy ze zrobów na skrzyżowanie ściany z chodnikiem nadścianowym. Czternaście ścian 
należących do tej grupy prowadzonych było na zawał, a siedem na podsadzkę. Dziewięć spośród 
nich eksploatowanych było w pokładach zaliczonych do drugiej grupy skłonności do samo
zapalenia, cztery do czwartej, po trzy do trzeciej i piątej oraz dwie do pierwszej. Aż trzynaście 
omawianych ścian zlokalizowanych było w pokładach niemetanowych, pięć w pokładach 
zaliczonych do pierwszej kategorii, dwie do czwartej i jedna do trzeciej kategorii zagrożenia 
metanowego. Maksymalna metanowość bezwzględna wynosiła 1,70 m3/min i stwierdzona 
została w ścianie zlokalizowanej w czwartej kategorii zagrożenia metanowego. W tej grupie 
ścian zanotowano na jednej ścianie rekordowy postęp wynoszący 14m/dobę. Również ta ściana 
jest rekordzistką w wydobyciu dobowym wynoszącym 6000 Mg/dobę. Omawiana grupa ścian 
obejmuje podobnie jak poprzednia 8% całości ankietowanych ścian. 

W pozycji 6 (tab. l) zgrupowano dwanaście ścian przewietrzanych w systemie "Y" 
z doświeżaniem powietrza zużytego w chodniku nadścianowym. System ten cechuje się tym iż 
przepływające przez zroby powietrze od strony chodnika podścianowego wypłukuje z tych 
zrobów gazy (głównie metan) do chodnika nadścianowego w pewnej odległości od przodka 
ścianowego. Tutaj zużyty prąd powietrza jest doświeżany powietrzem płynącym sprzed ściany 
przez co obniżona zostaje koncentracja gazów (metanu). W tej grupie ścian siedem prowa
dzonych jest zawałem stropu, a pięć z podsadzką. Także siedem ścian eksploatowanych było 
w pokładach zaliczonych do drugiej grupy skłonności do samozapalenia, trzy do czwartej i dwie 
do trzeciej. Pod względem zagrożenia metanowego trzy spośród tych ścian eksploatowane były 
w pokładach zaliczonych do trzeciej kategorii zagrożenia metanowego, cztery do drugiej, dwie 
do pierwszej i trzy do niemetanowych. Maksymalna metanowość bezwzględna wynosiła 
l 0,81 m3 /min i należała do ściany zlokalizowanej w pokładzie zaliczonym do trzeciej kat. zagr. 
metanowego. Postępy ścian wahały się w granicach l ,5 do 6,4 m/ dobę, a wydobycie z jednej 
ściany od 656 do 3028 Mg/dobę. Maksymalne wydobycie uzyskiwane było ze ściany zloka
lizowanej w pokładzie zaliczonym do drugiej kategorii zagrożenia metanowego. Ściany 
przewietrzane tym systemem obejmują około 5% ankietowanej puli. 

W pozycji 7 (tab. l) zgrupowano 17 ścian przewietrzanych systemem "Y" z dwustronnym 
dopływem powietrza do ściany od chodnika podścianowego. System ten charakteryzuje się 
znacznymi ucieczkami powietrza przez zroby zawałowe ścian przepływając od chodnika 
podścianowego w kierunku skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym, gdzie może 
gromadzić się metan (w przypadku eksploatacji pokładu metanowego). W grupie tej 12 ścian 
eksploatowanych było z zawałem stropu, zaś pięć z podsadzką. Ściany zlokalizowane były 
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w pokładach zaliczonych do wszystkich grup skłonności do samozapalenia z czego po pięć do 
czwartej i piątej, cztery w grupie drugiej, dwie w trzeciej i jedna w pierwszej grupie. Pod 
względem zagrożenia metanowego aż osiem z nich zlokalizowanych było w pokładach nie
metanowych, cztery w pokładach zaliczonych do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, 
trzy do trzeciej i dwie do drugiej kategorii. Największą metanowość absolutną w wysokości 
5,85 m3/min stwierdzono w ścianie zlokalizowanej w czwartej kategorii zagrożenia meta
nowego. Maksymalny postęp ściany (Sm/dobę) i maksymalne wydobycie ze ściany w wy
sokości 3700 Mg/dobę stwierdzono w ścianie zlokalizowanej w polu niemetanowym aczkoł
wiek ze ścian eksploatowanych w pokładach metanowych wydobycie było także wysokie 
(ok. 2700 Mg/dobę). Omówionym systemem przewietrzanych było około 7% wszystkich 
ankietowanych ścian. 

W pozycji 8 (tab. l) zgrupowano 19 ścian przewietrzanych systemem "H" z utrzymaniem 
chodnika nadścianowego i podścianowego. System ten charakteryzuje się możliwością swo
bodnego regulowania przepływu powietrza przez ścianę a także daje możliwość ograniczenia 
ucieczek powietrza i tym samym wypłukiwania metanu ze zrobów zawałowych ściany 

w wyniku wyrównania potencjałów wokół tych zrobów. W grupie tej 15 ścian eksploatowanych 
jest z zawałem stropu, a cztery z podsadzką. Dziesięć z nich ulokowanych jest w pokładach 
zaliczonych do drugiej grupy skłonności do samozapalenia, sześć w pierwszej i trzy w czwartej . 
Pod względem zagrożenia metanowego aż 14 ścian (73%) eksploatowanych było w pokładach 
zaliczonych do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, dwie w trzeciej kategorii, jedna 
w pierwszej i dwie w pokładach niemetanowych. Metanowość bezwzględna osiągnęła tutaj, 
w ścianie zlokalizowanej w czwartej kategorii zagrożenia metanowego największą spośród 
wszystkich badanych ścian wartość wynoszącą 30,32 m3/min. Pomimo tego w tej właśnie grupie 
(IV kategoria zagrożenia metanowego) zarejestrowano bardzo duży postęp dobowy ściany 
(6,2 m/dobę) i wysokie wydobycie wynoszące 3017 Mg/dobę. Ściany przewietrzane tym 
systemem obejmują około 7,5% całej ankietowanej puli. 

W pozycjach 9 i lO (tab. l) zgrupowano po cztery ściany- łącznie 8, eksploatowanych 
systemem poprzecznym, jako ściany bliźniacze i przewietrzane szeregowo z doświeżaniem 
powietrzem dopływającym pochylnią pośrednią (poz. 9) oraz przewietrzanych niezależnie 
świeżym powietrzem i mające wspólne odprowadzenie zużytego powietrza chodnikiem 
(pochylnią) międzyścianowym. Pod względem wentylacyjnym ten system przewietrzania ścian 
koresponduje z systemem "U- od granic" poz. 2, a umownie nazwano go systemem "W". W tej 
grupie pięć ścian eksploatowanych było z zawałem stropu (2 w poz. 9 i 3 w poz. l O) oraz trzy na 
podsadzkę (2 w poz. 9 i l w poz. 10). Spośród tych ścian tylko dwie zlokalizowane były 
w pokładach zaliczonych do piątej grupy skłonności do samozapalenia, pozostałe sześć ścian 
eksploatowanych było w pokładach zaliczonych do drugiej grupy skłonności do samozapalenia. 
Również zagrożenie metanowe było niewielkie, gdyż tylko dwie ściany eksploatowane były 
w pokładach zaliczonych do trzeciej kategorii zagrożenia metanowego, a metanowość absolutna 
nie przekraczała 0,65 m3/min. Pozostałe zaś ściany eksploatowane były w pokładach zali
czonych do trzeciej kategorii zagrożenia metanowego (4 ściany) i w pokładach niemetanowych 
(2 ściany). Ta grupa ścian stanowi około 3% całości. 

Reasumując, badaniami ankietowymi objęto 249 ścian z czego 203 eksploatowane były 
na zawał, zaś 46 z podsadzką. Najwięcej ścian, bo 99 zlokal.izowanych było w pokładach 
zaliczonych do drugiej grupy skłonności do samozapalenia, 63 do czwartej, 41 do piątej , 24 do 
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Tabela l . Charakterystyka ścian, przewietrzania i zagrożeń w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Tablc l. Thc characteristics of longwalls , vcntilation and hazards in thc Polish coal mincs 

Kategorie zagrożenia 
Metanowość 

Posłęp ścian 
Wydobycie ze 

Sposób kierowania stropem 
Samozapalność węgla bezwzględna ściany System przewietrzania ściany 

(ilość Scian) metanowego 
1m3/min l 

(m/dobęJ 
IMo/dobel 

zawał podsadzka razem grupa ilośC ścian kat. iloGć t.cion od do od do od do 

l 3 nieme!. 3 1.5 3.8 700.0 2200 . X 11 l 1 o.oo 1.3 670 

u III 11 

' ---~ IV 3 III 1 1,44 3,0 1500 

V 1 IV 2 3,80 2.0 2,8 1600 2047 
5 2 7 7 7 

l 9 niemet 45 0.5 6.0 264 3 700 

~~,--
11 53 l 23 0,61 2.95 0.8 7.7 496 4 224 

u III 15 11 24 0.01 5,40 1,2 3,2 957 3 337 
IV 39 III 19 0,34 8.28 1.8 6,9 460 5530 

- ."-, :G V 24 IV 29 0.55 23 93 0.9 6,2 500 5 256 
124 16 140 140 140 

l 1 niemet 14 0,00 o.oo 0,7 5.0 465 2 579 

---~X 
11 8 l 1 2,4 2,4 1 400 1 400 

z III 2 11 1 2.0 2 500 

~d~?}= IV 4 III 2 0.00 0.70 1.4 1.8 550 857 
V 5 IV 2 1.60 7,12 0,5 4,5 605 2 082 

16 4 20 20 20 

l niemet. 1 0,00 o.oo 3,8 705 __ ;- 11 2 l 1 0,00 0.00 1,6 1,6 1 600 1 600 

z III 11 2 0.20 0.20 1,5 2,2 550 1 820 
IV 2 III 1 0,00 0.84 3.0 1 685 
V 1 IV 

5 5 5 5 

l 2 niemet 13 0,00 0.00 1.5 7.5 800 3 645 
· ··- - -~ 11 9 l 5 0.00 o.oo 1.4 14 .0 899 6000 

Y fr/0- X III 3 11 

V:~ IV 4 III 1 o.oo 0,00 2.4 2.4 1630 1 630 
- · 

V 3 IV 2 1.20 1.70 2,3 4,8 1154 1 324 .· 
14 7 21 21 21 

l nieme!. 3 0.00 o.oo 2.5 4.2 700 1 833 

-~~ 
11 7 l 2 0.00 0,40 1.8 4,4 750 1 670 

Y III 2 11 4 0,04 1.20 2,0 3.6 1175 3 028 
IV 3 III 3 0.10 10,81 1,5 6,4 656 2 476 
V IV 

7 5 12 12 12 

l 1 nie met. 8 1.0 5,0 541 3 700 

~/:'-% . - 11 4 l 

Y III 2 11 2 0,00 o.oo 1,5 4,7 987 2 500 ~~;?~-~· :< IV 5 III 3 0 ,00 3.61 2.4 4.0 1 270 2 736 ..!::/.:"-;, . ...., __ ~ 

V 5 IV 4 1.78 5,83 0 ,8 4.5 1000 2 677 
12 5 17 17 17 

l 6 nieme l. 2 2.0 3.9 1 200 1390 .. _ ...... 
11 10 l 1 2.4 1110 

H ~ III 11 

IV 3 III 2 0,09 0.55 2,4 2,5 1 730 2 243 
• <·· • 

V IV 14 0,65 30,32 2,9 6,2 1 267 3 017 

15 4 19 19 19 
l nieme::t. 2 0,00 0,00 3,0 3,2 1 736 1 825 

· ~ l' 11 2 l 2 0,00 0.00 3,3 3.3 1 600 1 630 

w '~ ~ III 11 

IV III 
V 2 IV 

2 2 4 4 4 
l nie met. 

· ~~-- 11 4 l 2 0,05 0,13 1,2 2,6 450 1 200 

w . ' III 11 

IV III 2 0.10 0.65 3.0 1 922 1922 

V IV 
3 1 4 4 4 

l 22 niemet. 91 
11 99 l 38 

Ogółem III 24 11 33 
IV 63 III 34 
V 41 IV 53 

203 46 249 249 249 
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trzecleJ i 22 do pierwszej. Pod względem zagrożenia metanowego najwięcej ankietowanych 
ścian (91) zlokalizowanych było w pokładach niemetanowych, 53 w pokładach zaliczonych do 
czwartej kategorii zagrożenia metanowego, 38 do pierwszej , 34 do trzeciej i 33 do drugiej. 

4. Kryteria doboru systemu przewietrzania ścian 

Z przeprowadzonej analizy wynika jednoznacznie, że: 
I. W ostatnich latach nastąpił zdecydowany odwrót od przewietrzania ścian w systemie 

"U- do granic" (spadek z ok. 25% do ok. 3%) mimo jego wielu korzystnych cech w przypadku 
zagrożenia metanowego. 

2. Zdecydowanie na pierwsze miejsce wysuwa się system "U- od granic", który obejmuje 
około56% wszystkich ankietowanych ścian. Tym systemem przewietrzane są niemal wszystkie 
wysokowydajne ściany, również te zlokalizowane w czwartej kategorii zagrożenia metanowego 
i faktycznej, dużej metanowości bezwzględnej (23,93 m3/min) . 

3. Coraz powszechniejszy staje się system przewietrzania "Y" w różnych odmianach 
(poz. 4). Łącznie tym systemem przewietrzanych było około 20% wszystkich ankietowanych 
ścian. Trudno jest doszukać się reguł, którymi kierowano się przy doborze poszczególnych 
odmian tego systemu. Systemami tymi są przewietrzane ściany zlokalizowane zarówno 
w połach metanowych jak i niemetanowych, zagrożonych samozapalnością węgla w dużym 
stopniu (V grupa) jak i w mniejszym. Te ściany osiągają również duże postępy i rekordowe 
wydobycie dobowe (poz. 4). Należy zatem sądzić, że są inne argumenty brane pod uwagę, które 
to argumenty często podnoszone były w uzupełniającym badanie wywiadzie. 

4. Systemem "Z" przewietrzanych jest około l 0% całej ilości ankietowanych ścian. Znaj
dują się tutaj ściany zlokalizowane w pokładach o różnych grupach zagrożenia samozapaleniem 
węgla jak też zaliczone do różnych kategorii zagrożenia metanowego. Maksymalne zareje
strowane wydobycie dobowe z jednej ściany wynosi 2579 Mg a maksymalny postęp 5,0 m/ dobę. 

5. Wreszcie systemem "H" przewietrzanych jest około 8% całej ilości ścian. Wybór tego 
systemu wskazuje, że przyczyną jest zagrożenie metanowe. W tej grupie jest najwięcej, bo 
aż 14 (73%) ścian zlokalizowanych w pokładach zaliczonych do IV kategorii zagrożenia 
metanowego. Tutaj jest też ściana o największej, zarejestrowanej metanowości absolutnej 
wynoszącej 30,32 m3/min. Można zatem wnioskować iż to właśnie zagrożenie metanowe 
wymusza niejednokrotnie stosowanie kosztownego systemu przewietrzania ściany, w którym 
obydwa chodniki przyścianowe muszą być utrzymywane wzdłuż zrobów. 

6. Pozostała grupa ścian około 3% opisana w poz. 9 i 10 przewietrzanajest w systemie, który 
faktycznie stanowi odmianę systemu "U- od granic". 

Udział poszczególnych systemów przewietrzania ścian w całości ankietowanej puli ilustruje 
rysunek 1, natomiast rysunek 2 przedstawia udział ścian w zależności od sposobu kierowania 
stropem. Przyjmując za podstawę przeprowadzoną analizę badań ankietowych, uzupełnioną 
wypowiedziami inżynierów wentylacji można byłoby sformułować następujące kryteria doboru 
systemów przewietrzania ścian : 

l) względy ruchowe to znaczy: planowane wydobycie ze ściany, kierunek odstawy urobku, 
transport materiałów, zasilanie energią elektryczną, doprowadzenie mediów. 

2) sposób rozcięcie złoża, 

3) stan zaawansowania robót przygotowawczych, 
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Rys. l . Udział ścian ogółem w poszczególnych systemach przewietrzania 

Fig. l. Longwalls in total in rcspcctivc vcntilation systcms 

4) możliwość doprowadzenia do ściany odpowiedniej ilości powietrza, 

2 
56.2% 

5) prognoza i wielkość faktycznego zagrożenia metanowego (metanowość bezwzględna) , 

6) możliwość zastosowania odmetanowania górotworu, 
7) stopień zagrożenia pożarowego, 

8) prognoza zagrożenia klimatycznego (temperaturowego), 
9) przyzwyczajenia i przekonania kadry kierowniczej kopalni. 
Przedstawiona gradacja kryteriów doboru systemów przewietrzania ścian pokazuje, że przy 

obecnej technice odmetanowania, intensywności przewietrzania wyrobisk ścianowych, a także 
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Rys. 2. Udział ścian w zależności od sposobu kierowania stropem 

Fig. 2. Longwalls according to thc roof managing mcthod 

wysokim standardzie monitorowania zagrożeń metanowych i pożarowych- klasyczne kryteria 
doboru (metan, pożar) schodzą na plan dalszy (poz. 5 i 7). Przedstawiona analiza stosowanych 
systemów przewietrzania pozwoli na opracowanie odpowiednich programów komputerowych 
rozkładu prędkości powietrza w zrobach ścian zawałowych przy najczęściej stosowanych 
systemach przewietrzania. 

5. Wnioski końcowe 

1. Przeprowadzone badania ankietowe umożliwiły określenie stosowanych systemów prze
wietrzania ścian w polskich kopalniach. Badaniami ankietowymi objęto 249 ścian z czego 203 
eksploatowane były na zawał, zaś 46 z podsadzką. Najwięcej ścian, bo 99 zlokalizowanych było 
w pokładach zaliczonych do drugiej grupy skłonności do samozapalenia, 63 do czwartej, 41 do 
piątej, 24 do trzeciej i 22 do pierwszej. 

2. Pod względem zagrożenia metanowego najwięcej ankietowanych ścian (91) zlokali
zowanych było w pokładach niemetanowych, 53 w pokładach zaliczonych do czwartej kategorii 
zagrożenia metanowego, 38 do pierwszej, 34 do trzeciej i 33 do drugiej. 

3. Z przeprowadzonej analizy wynika jednoznacznie, że: 
- nastąpił zdecydowany odwrót od przewietrzania ścian w systemie "U - do granic" 

(spadek z ok. 25% do ok. 3%) mimo jego wielu korzystnych cech w przypadku zagrożenia 
metanowego; 

- zdecydowanie na pierwsze miejsce wysuwa się system "U- od granic", który obejmuje 
około56% wszystkich ankietowanych ścian. Tym systemem przewietrzane są niemal wszystkie 
wysokowydajne ściany, również te zlokalizowane w czwartej kategorii zagrożenia metanowego 
i faktycznej, dużej metanowości absolutnej (23,93 m3/min); 

- coraz powszechniejszy staje się system przewietrzania "Y" w różnych odmianach 
(poz. 4). Łącznie tym systemem przewietrzanych było około 20% wszystkich ankietowanych 
ścian. Trudno jest doszukać się reguł, którymi kierowano się przy doborze poszczególnych 
odmian tego systemu. Systemami tymi są przewietrzane ściany zlokalizowane zarówno w po-
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lach metanowych jak i niemetanowy ch, zagrożonych samozapalnością węgla w dużym stopniu 
(V grupa) jak i w mniejszym. Te ściany osiągają również duże postępy i rekordowe wydobycie 
dobowe (poz. 4). Należy zatem sądzić, że są inne argumenty brane pod uwagę, które to 
argumenty często podnoszone były w uzupełniającym badanie wywiadzie; 

- systemem "Z" przewietrzanych jest około l 0% całej ilości ankietowanych ścian. 
Znajdują się tutaj ściany zlokalizowane w pokładach o różnych grupach zagrożenia samoza
paleniem węgla jak też zaliczone do różnych kategorii zagrożenia metanowego. Maksymalne 
zarejestrowane wydobycie dobowe z jednej ściany wynosi 2600 Mg a maksymalny postęp 
5,0 mld; 

- wreszcie systemem "H" przewietrzanych jest około 8% całej ilości ścian. Wybór tego 
systemu wskazuje, że przyczynąjest zagrożenie metanowe. W tej grupie jest najwięcej, bo aż 14 
(73%) ścian zlokalizowanych w pokładach zaliczonych do IV kategorii zagrożenia metano
wego. Tutaj jest też ściana o największej, zarejestrowanej metanowości absolutnej wynoszącej 
30,32 m3/min. Można zatem wnioskować iż to właśnie zagrożenie metanowe wymusza nie
jednokrotnie stosowanie kosztownego systemu przewietrzania ściany, w którym obydwa chod
niki przyścianowe muszą być utrzymywane wzdłuż zrobów; 

- pozostała grupa ścian około 3% opisana w poz. 9 i lO przewietrzana jest w systemie, 
który faktycznie stanowi odmianę systemu "U- od granic". 

Referat został wykonany w ramach pracy statutowej nr 11.11.1 00.435. 
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Systems o f ventilation o f longwall headings in Coal Min es 

Abstract 

The paper presents the analysis of ventilation systems of longwall headings applied in coal 
mines. The performed analysis enabled the criteria of selecting a ventilation system to be found 
out. The questionnaire research determined the applied systems ofventilation oflongwalls in the 
Polish min es. The research comprised 249 longwalls, out o f w hi ch 203 were mined by caving 
and 46 with filling .. the majority of longwalls were located in the beds of the 2nd group of 
self-ignition susceptibility, 63 to the 4th, 41 to the sth, 24 to the 3rd and 22 to the l st . As far as the 
methane hazard is concemed, the majority (91) of longwalls were located in the non-methane 
beds, 53 in the beds ofthe 4th category ofmethane hazard, 38 in the pt category, 34 in the 3rd 
and 33 in the 2"d. 
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Podziemne stacje odmetanowania 

Słowa kluczowe 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 2001, s. 137- 144 

Zagrożenie metanowe- odmetanowanie- stacje inżektorowe-stacje elektryczne 

Streszczenie 

Zlokalizowanie stacji odmetanowania w wyrobisku podziemnym zdecydowanie przyspiesza 
proces wdrażania odmetanowania kopalni jak i pojedynczych wyrobisk eksploatacyjnych. 

W referacie omówiono warunki i rygory budowy podziemnych stacji odmetanowania z na
pędem pneumatycznym i elektrycznym. 

l. Wstęp 

Odmetanowanie górotworu jest jedną z najbardziej skutecznych metod likwidacji zagrożenia 
metanowego w wyrobiskach górniczych. 

W warunkach wzrastającej koncentracji wydobycia, w przypadku nagłego wzrostu meta
nowości wyrobiska eksploatacyjnego, szybkie wdrożenie tej metody pozwala na uniknięcie 
ograniczeń w wydobyciu węgla. Stacja odmetanowania, stanowiąca podstawowy element ukła
du, powinna zatem zostać zbudowana lub zmontowana w jak najkrótszym okresie czasu. 

Zlokalizowanie stacji odmetanowania w wyrobisku podziemnym znacznie przyspiesza uru
chomienie odmetanowania ściany węglowej . 

2. Urządzenia odmetanowania 

W kopalniach usytuowanych w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, ze 
względu na rozkład metanonośności złoża, odmetanowanie jest już stosowane w początkowych 
etapach budowy kopalń. Kopalnia prawie od początku swojego istnienia posiada instalację 
odmetanowania, składającą się z powierzchniowej stacji odmetanowania oraz sieci depresyjnych 
powierzchniowych i szybowych rurociągów metanowych jak również rurociągów odmetanowa
nia w kapitalnych wyrobiskach poziomowych. Zakres robót związanych z wprowadzeniem odme
tanowania do kolejnego wyrobiska eksploatacyjnego sprowadza się głównie do przedłużenia 
istniejącej sieci rurociągów metanowych do rejonu wyrobisk przyścianowych tego wyrobiska. 
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W kopalniach pozostałej części Zagłębia, wzrost zagrożenia metanowego wymagający 
zastosowania odmetanowania, występuje zwykle kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat po 
uruchomieniu kopalni. Decyzja o wdrożeniu odmetanowania w tych kopalniach z reguły jest 
podejmowana dopiero w przypadku braku skuteczności górniczo-wentylacyjnych metod likwi
dacji zagrożenia metanowego. Zbyt późne podjęcie decyzji wynika często z błędnego przeko
nania o długotrwałym okresie budowania instalacji odmetanowania oraz wysokich kosztach 
zarówno inwestycyjnych jak i ruchowych odmetanowania. 

Zastosowanie tradycyjnego modelu odmetanowania, z lokalizacją stacji odmetanowania na 
powierzchni, znacznie opóźniłoby jego wdrażanie, szczególnie ze względu na zabronioną 
przepisami górniczymi budowę rurociągów metanowych w szybach wdechowych oraz w wyro
biskach z elektryczną trakcją przewodową. 

Górnicze przepisy zezwalająjednak na zabudowanie stacji w wyrobisku podziemnym oraz 
odprowadzanie ujętego metanu do zużytego powietrza wentylacyjnego, pod warunkiem zacho
wania dopuszczalnych stężeń w powietrzu wentylacyjnym, do którego jest kierowany metan 
z podziemnej stacji. Cykl budowy stacji odmetanowania ulega w tym przypadku zdecydo
wanemu przyspieszeniu, zwłaszcza jeśli stacja zostanie skonstruowana jako urządzenie prze
woźne lub kompaktowa. 

Lokalizacja stacji odmetanowania w wyrobisku podziemnym uwarunkowana jest ogra
niczonym zakresem lub przejściowym okresem stosowania odmetanowania. Odmetanowanie 
może być stosowane lokalnie np. przy przechodzeniu robotami górniczymi metanowych 
stref tektonicznych, w okresach niekorzystnego dla wyrobiska eksploatacyjnego układu 
pola potencjału wentylacyjnego, w celu obniżenia ciśnienia gazu za tamami izolującymi 
zroby, itp. 

Zlokalizowanie stacji odmetanowania w wyrobisku podziemnym może również stanowić 
pierwszy etap wdrażania odmetanowania złoża kopalni, po którym, w przypadku progno
zowanego długiego okresu jego stosowania, nastąpi budowa ostatecznych urządzeń odme
tanowania. 

3. Warunki techniczne zabudowy stacji odmetanowania w wyrobisku podziemnym 

Podziemna stacja odmetanowania może zostać wykonana jako stacja inżektorowa-z na
pędem pneumatycznym lub napędem elektrycznym. 

Określone przepisami warunki techniczne zabudowy i wyposażenia stacji w wyrobisku 
podziemnym wymagają aby stacja była zlokalizowana w wyrobisku przewietrzanym prądem 
powietrza wytwarzanym przez wentylator główny, przy czym stacja wyposażona w urządzenia 
o napędzie elektrycznym, w wyrobisku przewietrzanym niezależnym prądem powietrza. 

Ujęty na stacji metan można odprowadzać do prądu zużytego powietrza wentylacyjnego za 
zgodą właściwego organu państwowego nadzoru górniczego. 

Ponadto każda stacja powinna spełniać poniższe zasady i warunki techniczne: 
- pomieszczenie urządzeń stacji oraz wyrobiska z rurociągami metanowymi 1 wyrobiska 

przewietrzane prądem powietrza, do którego jest wypuszczany metan z podziemnej stacji 
odmetanowania, należy zaliczyć do stopnia "c" niebezpieczeństwa wybuchu, 

- prąd powietrza, do którego kierowany jest metan z podziemnej stacji odmetanowania, 
powinien płynąć najkrótszą drogą do szybu wentylacyjnego, 
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stacja powinna być wyposażona w bezpośrednią łączność z dyspozytorem kopalni, 
w urządzenia pomiarowe i zabezpieczające, w tym do wyłączania stacji z ruchu w razie spadku 
zawartości metanu w ujmowanym gazie poniżej 30%. 

Konstrukcja podziemnej inżektorowej stacji odmetanowania uniemożliwia wykorzystanie 
ujętego gazu, natomiast mieszanka metanowa ujęta przez stację odmetanowania z napędem 
elektrycznym może zostać przesłana rurociągiem tłocznym do obiektów jej utylizacji na 
powierzchni. 

4. Inżektorowa stacja odmetanowania 

W inżektorowych stacjach odmetanowania dopuszczalne jest stosowanie niektórych uprosz
czeń konstrukcyjnych jak na przykład zamiast automatycznych - ręcznych urządze11 regu
lacyjnych i pomiarowych. 

Inżektorowa stacja odmetanowania zbudowana jest na bazie cyklonów powietrznych zgru
powanych po dwa do czterech cyklonów w jednej baterii (rys. l), z możliwością równoległego 
dobudowania baterii dodatkowej. 

Urządzenia stacji mogą zostać zainstalowane w wyrobisku podziemnym w okresie kilku 
zmian, zwykle bez konieczności wykonywania dodatkowych robót górniczych. Wszystkie 
urządzenia stacji są zlokalizowane w odgrodzonej siatką części wyrobiska o szerokości 2,0 m 
i długości około 6,0 m. Jedno z pomieszczeń jest dostępne dla obsługi stacji, zaś komora 
mieszania oddzielonajest od tego pomieszczenia siatką wewnętrzną. 

Wypuszczana do prądu zużytego powietrza wentylacyjnego ujęta mieszanka metanowa 
jest rozrzedzana przez mieszanie ze sprężonym powietrzem powodującym inżekcję oraz z pły
nącym wyrobiskiem powietrzem wentylacyjnym. Przy ciśnieniu sprężonego powietrza równym 
0,4 MPa wydajność jednej baterii inżektorów dochodzi do 12,0 m3/min gazu. Inżektory wy
twarzają depresję od 8 · l 03 do l O · l 03 Pa, a zużycie sprężonego powietrza przez jeden inżektor 
wynosi około 4,0 m3/min. 
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Rys. l . Podzicmna inżektorowa stacja odmetanowania 

Fig. l. Undcrgroud mcthanc drainagc station with air - opcratcd drivc 
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Stacja inżektorowa jest stosowana zwykle w przypadku konieczności szybkiego wdrożenia 
odmetanowania pojedynczej ściany, jeśli istnieje możliwość jej lokalizacji w niezbyt dużej 
odległości od miejsca zlokalizowania ujęć metanowych. 

5. Stacja odmetanowania z napędem elektrycznym 

Uzyskanie zwiększonego ujęcia mieszanki metanowej umożliwia stacja odmetanowania 
o napędzie elektrycznym. Stacja wyposażonajest w sprężarki gazowe z wirującym pierścieniem 
wodnym (pompy wodokrężne) typu PW 7.14 o wydajności 25,0 m3 /min, wytwarzające ciśnienie 
ssania 30 · 103 Pa. Napęd sprężarki stanowi silnik elektryczny trójfazowy, o napięciu 500 V , 

mocy 45 kW i 985 o br./ min .. Ruchowa wydajność stacji wyposażonej w trzy sprężarki gazowe, 
z których jedna stanowi obligatoryjną rezerwę, przy założonej depresji rzędu 20 · 1 o3 Pa, wynosi 
około 40m3/min. gazu. Okres wykonania i montażu takiej stacji w przygotowanym do tego celu 
wyrobisku trwa nie dłużej niż trzy miesiące . 

Budowa stacji odmetanowania o napędzie elektrycznym w wyrobisku podziemnym oraz jej 
konstrukcja muszą spełniać surowsze warunki górniczych przepisów "Bezpieczeństwa i higieny 
pracy .... ", zwłaszcza w zakresie układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej oraz apa
ratury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej. 

Wyrobisko, w którym będzie zabudowana stacja powinno być poziome, proste na odcinku co 
najmniej 35 mb, o szerokości nie mniejszej niż 4,2 m i wysokości 3,lm. Przed rozpoczęciem 
montażu należy robotami górniczymi wykonać ftmdamenty pod sprężarki , podpoziomowe zbior
niki wodne, odwodnienie wyrobiska oraz ewentualnie otorkr~tować ociosy wyrobiska (rys. 2). 

Nie mniej budowa stacji odmetanowania z napędem elektrycznym w wyrobisku podziem
nym może okazać się, w przypadku konieczności szybkiego wprowadzenia odmetanowania jak 
i przewidywanego ograniczonego okresu jego stosowania, rozwiązaniem znacznie korzyst
niejszym od budowy powierzchniowej stacji odmetanowania, zwłaszcza jeśli rejon kopalni 

Rys. 2. Podzicmna stacja odmetanowania z napC(dcm elektrycznym 

Fig. 2. Undergroud methanc drainagc station with clcctric drivc 
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objęty odmetanowaniem jest odległy od szybu którym można wyprowadzić główny rurociąg 
odmetanowania na powierzchnię, szyb nie posiada uzbrojenia w konstrukcje nośną lub też 
rurociąg metanowy wymaga poprowadzenia wyrobiskami okrężnymi ze względu na elektryczną 
trakcję przewodową, albo też kopalnia nie posiada możliwości technicznego zagospodarowania 
ujętej mieszanki metanowej. Należy zaznaczyć, że budowa powierzchniowej stacji odmeta
nowania również obwarowana jest rygorami zwłaszcza w zakresie lokalizacji w stosunku do 
powierzchniowej infrastruktury, zasilania w energię elektryczną, ogrzewania pomieszczeń stacji 
i innych. 

W związku ze wzrastającą metanonośnością pokładów węgla na obecnych głębokościach 
eksploatacyjnych, zwiększają się potrzeby kopalń w zakresie szybkiego wdrożenia odmeta
nowania wyrobisk górniczych. W Zakładzie Odmetanowania Kopalń "ZOK" Spółka z o.o. 
skonstruowano i zabudowano w wyrobiskach podziemnych kilku kopalń inżektorowe stacje 
odmetanowania oraz stacje wyposażone nawet w 7 zespołów sprężarkowych wykorzystujących 
pompy wodokrężne. Zbudowano również przewoźne stacje przetłaczania gazu, z których jedna 
znajduje się na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, służące do wtłaczania 
mieszanki metanowej do otamowanego pola pożarowego oraz szybkiego usunięcia metanu 
z zagazowanego wyrobiska. Trwają również prace nad skonstruowaniem przewoźnej, automa
tycznej i zdalnie sterowanej stacji odmetanowania. 

6. Uwagi końcowe i wnioski 

Podziemna stacja odmetanowania (zarówno elektryczna jak i inżektorowa) jest obiektem 
podstawowym zakładu górniczego, w związku z czym musi spełniać te same wymagania 
związane z uzyskaniem zezwolenia na oddanie do ruchu jak stacja powierzchniowa. 

Podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania konstrukcyjnego stacji odmetanowania oraz jej 
lokalizacji powinno zostać każdorazowo poprzedzone analizą uwzględniającą nie tylko aspekt 
zapewnienia bezpieczeństwa robót górniczych i kosztów inwestycyjnych ale również możli
wość technicznego wykorzystania ujętej mieszanki metanowej. 

Doświadczenia uzyskane w zakresie budowy i eksploatacji podziemnych stacji odmetano
wania można przedstawić w formie poniższych wniosków: 

- zlokalizowanie stacji odmetanowania w wyrobisku podziemnym skraca zdecydowanie 
okres wdrażania odmetanowania, zwłaszcza w przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia 
metanowego w kopalniach nie stosujących do tej pory odmetanowania, 

- tzw. "odmetanowanie lokalne", tj. wypuszczania ujętej mieszanki metanowej do zuży
tego powietrza wentylacyjnego, należy stosować w przypadku ograniczonego zasięgu i okresu 
stosowania odmetanowania lub w okresie poprzedzającym budowę ostatecznej powierzch
niowej stacji odmetanowania, 

- koszt instalacji odmetanowania w przypadku lokalizacji stacji w wyrobisku podziemnym 
jest zdecydowanie niższy , zwłaszcza jeśli rejon objęty odmetanowaniem jest odległy od szybu 
wentylacyjnego, którym można doprowadzić rurociągi depresyjne z powierzchniowej stacji 
odmetanowania, 

- w przypadku przewidywanego długiego okresu stosowania odmetanowania należy roz
ważyć opłacalność budowy instalacji odmetanowania umożliwiającej techniczne zagospoda
rowanie ujętej mieszanki metanowej. 
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Underground metbane drainage stations 

Abstract 

Location of methane drainage station in underground working considerable speeds up the 
proces s o f implementation o f methane drainagr in min es as well as in single active working. 

Conditions ofbuilding the underground drainage station with air-operated and electric drive 
are presented in this paper. 
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Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" 
Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju. 

Zakład Odmetanowania Kopalń "WK" Sp. z o.o. jest: 
•!• największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowo odmetanowaniem 

górotworu w kopalniach węgla kamiennego, projektowaniem technologii 
odmetanowania, budową obiektów i urządzeń odmetanowania oraz 
prowadzeniem odmetanowania i zagospodarowaniem metanu ujętego 
odmetanowaniem 

•!• wskazaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jednostl«,_ naukowo
badawczą uprawnioną do wykonywania zadań rzeczoznawcy w zakresie 
badań stanu zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego 

Posiadamy prawie 40 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i prowadzenia 
ruchu odmetanowania na każdym etapie rozwoju kopalni, oraz wykonywania robót 
wiertniczych w warunkach zagrożeń metanowych, wyrzutowych, wodnych 
i tąpaniowych. 

W szczególności specjalizujemy się w zakresie: 
• baclań i oceny zagrożenia metanowego w wyrobiskach górniczych, 
• prognozowania metanowości wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych, 
• opracowania projektów koncepcyjnych sposobu ujęcia metanu z górotworu, zarówno 

w aspekcie likwidacji zagrożenia metanowego jak i pozyskania metanu jako surowca 
energetycmego dla potrzeb kopalni, 

• projektowania technologii ujmowania metanu z wyrobisk eksploatacyjnych, 
gwarantujących wysoką efektywność odmetanowania, 

• wdrażania odmetanowania do wyrobisk górniczych i rejonów kopalń wraz z budową 
sieci rurociągów metanowych i stacji odmetanowania, 

• wierceń podziemnych otworów drenażowych za metanem, otworów geologiemych 
z pełnym uzyskiem rdzenia, otworów technicmych i wielkośrednicowych oraz 
powierzchniowych otworów geotechnicznych. 

• Produkcji osprzętu do wierceń podziemnych, elementów uzbrojenia otworów 
drenażowych oraz osprzętu gazowego dla urządzeń odmetanowania. 
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44-335 Jastrzębie Zdrój 
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(0-32) 476 06 02-o-8 
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zok@pro.anet.pj 
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Ocena sposobów izolacji pracowników zatrudnionych w kopalniach 
rudy miedzi od niekorzystnych warunków mikroklimatycznych 

Słowa kluczowe 

Kopalnie rud miedzi- kabiny klimatyzowane - wysoka temperatura otoczenia- holterowska 
ocena układu krążenia - temperatura ciała 

Streszczenie 

Praca stanowi fragment szeroko zakrojonych badań dotyczących pracy w kabinach klima
tyzowanych zainstalowanych na samojezdnych maszynach górniczych oraz pobytu w tzw. 
kabinie wypoczynkowej na niektóre zmiany fizjologiczne operatorów zatrudnionych na głęboko 
położonych stanowiskach roboczych kopalni miedzi . Wyniki tych badań należy traktować jako 
sondażowe. 

W uzyskanych metodą Holtera ciągłych zapisach częstości skurczów serca i ciśnienia 
tętniczego oraz w oznaczeniach temperatury skóry a zwłaszcza temperatury wewnętrznej nie 
stwierdzono zmian przemawiających za kumulacją ciepła w organizmie operatorów. Pobyt 20 
minutowy w kabinie wypoczynkowej prowadził do znacznego . obniżenia poziomu częstości 
skurczów serca, ci śnienia tętniczego oraz temperatury zewnętrznej i wewnętrznej ciała . 

l. Wstęp 

Niekorzystne warunki mikroklimatyczne kopalń miedzi stanowią jeden z podstawowych 
problemów nie tylko dla zatrudnionych w nich pracowników, dozoru, ale i regulacji prawnych 
dotyczących np. czasu pracy w tym przedsiębiorstwie. Wysoka temperatura powietrza, prze
syconego parą wodną stanowi bardzo duże obciążenie dla naturalnych mechanizmów termo
regulacyjnych człowieka utrudniając wymianę ciepła poprzez wszystkie kanały wymiany ciepła 
takie jak parowanie, konwekcja czy przewodzenie. Wszystkie te kanały stanowią naturalną 
obronę organizmu przed kumulacją ciepła i wzrostem temperatury wewnętrznej . Tę naturalną 

fizjologiczną obronę organizmu przed kumulacją ciepła można wspomagać poprzez: 
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a) zmniejszenie produkcji własnego metabolicznego ciepła, 
b) poprawę warunków klimatycznych, lub izolację od niekorzystnego środowiska. 
Ad. a. Efekt ten można uzyskać poprzez ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie 

ciężkiej pracy fizycznej. Należy stwierdzić, że w kopalniach miedzi skorzystano już z tej drogi 
i dzięki wysoko rozwiniętej mechanizacji praktycznie wyeliminowano elementy ciężkiej pracy 
fizycznej na rzecz umiarkowanej i lekkiej. Zmniejszenie produkcji własnego metabolicznego 
ciepła zmniejsza obciążenie obronnych mechanizmów termoregulacyjnych (Grandjean 1980; 
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1997; Wacławik 1999). 

Ad. b. Poprawa warunków klimatycznych w kopalni stanowi bardzo poważny problem. 
Poza naturalnie przebiegającym procesem wychładzania się górotworu, służby wentylacyjne nie 
są w stanie obniżyć ani temperatury stanowisk, ani zmniejszyć praktycznie nawilgocenia 
powietrza. Jedynym parametrem na który można mieć wpływ i to w ograniczonym zakresie jest 
szybkość ruchu powietrza. 

Spośród środków zapobiegawczych, które wprowadziły władze górnicze na terenie kopalń 
LGOM wymienić należy kabiny klimatyzowane, w których pracują operatorzy maszyn górni
czych oraz nazwaną umownie kabinę "wypoczynkową". 

Celem pracy była odpowiedź na pytania: 
l. Czy i w jakim stopniu zastosowanie kabin izolujących zmniejszy obciążenie organizmu 

górnika warunkami klimatycznymi. 
2. Która ze strategii zmniejszenia ekspozycji na niekorzystne warunki mikroklimatyczne 

jest bardziej efektywna w przypadku homeostazy termicznej- czy stała izolacja od warunków 
mikroklimatycznych przez kabinę klimatyczną stanowiącą integralną część maszyny górniczej, 
czy czasowy Gak długo) pobyt w tak zwanej kabinie "wypoczynkowej". 

Przystępując do wykonania przedstawionych w niniejszym opracowaniu badań starano się 
określić te zmienne fizjologiczne, których przekroczenie może prowadzić do istotnych zaburzeń 
w funkcjonowaniu organizmu narażonego na działanie niekorzystnych warunków mikrokli

matycznych. Oceniano więc: 
l . Wydatek energetyczny wiedząc ·iż rodzaj wykonywanej pracy fizycznej determinuje 

zmiany nie tylko metabolizmu, produkcję ciepła ale i co za tym idzie włącza obronne me

chanizmy tennoregulacyjne. 
2. Całkowitą wentylację płuc. 
3. Temperaturę skóry oraz temperaturę wnętrza organizmu. 
4 . Utratę potu. 
5. Częstość skurczów serca oraz ciśnienie tętnicze w rejestracji ciągłej przez cały okres 

pracy, począwszy od zjazdu do kopalni po wyjazd na powierzchnię ziemi . 

2. Material i metodyka 

Badaniami objęto 20 operatorów maszyn górniczych (ROKSON, TORO, SWK, SWW, 
Spychacz TO, SWOB), pracujących na pierwszej zmianie roboczej (od 6°0 cło 12°0) Oddziału 
G-11 Rudnej Zachodniej. Każdy z operatorów został poddany badaniom trzykrotnie według 
opisanego poniżej schematu w związku z czym ilość obserwacji wynosiła 60 . Wiek bada
nych wynosił średnio 38,4 ± 5,5 (od 25 do 47 lat), a staż pracy w górnictwie 17,5 ± 4,1 (od 7 

do 23) lat. 
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Miejsce pracy operatorów stanowiły przodki i wyrobiska eksploatacyjne, przygotowawcze 
oraz oddziałowe drogi odstawy urobku maszynami samojezdnymi . 

Badania prowadzono CZ((Ściowo na tych stanowiskach jak również w komorze górniczej 
położonej w bliskim sąsiedztwie przodków. Na czynności zawodowe (rodzaj pracy) wyko
nywane przez operatorów składało się kierowanie pojazdami i obsługa maszyn, a stanowiska 
pracy w ocenie chronometrażowo-tabelarycznej zakwalifikowane zostały do kategorii umiar
kowanej. 

Warunki panujące na stanowiskach roboczych w oparciu o Atlas stanowisk można scha-
rakteryzować w następujący sposób: 

- WBGT w granicach od 22,3-29,9°C 
- natężenie hałasu od 95-100 dB 
- zagrożenia chemiczne- CO, S02 , S03 ,N02 (Atłas stanowisk 1997). 
Badanych operatorów podzielono na dwie grupy: A i B - każda z nich liczyła po l O osób. 

Operatorzy należący do grupy A pracowali przez całą zmianę roboczą w kabinach klima
tyzowanych będących integralną CZ((Ścią maszyny samojezdnej. Temperatura w kabinie kli
matyzowanej wynosiła średnio 25°C. Operatorzy należący do grupy B pracowali w kabinach bez 
klimatyzacji, byli więc bezpośrednio narażeni na działanie warunków klimatyczny~h w miejscu 
pracy oraz dodatkowo podwyższoną temperaturę generowaną przez obsługiwane przez nich 
maszyny. 

U każdej badanej osoby wykonywano następujące pomiary: 
- ciągłą rejestrację ekg metodą Holtera w czasie całej zmiany roboczej przy użyciu 

rejestratorów trzykanałowych Mediłog MR-63 firmy Oxford oraz ciągłą rejestrację ciśnienia 
tętniczego przy użyciu rejestratorów Medilog Accutracker II DX firmy Oxford. Do analizy 
uzyskanego zapisu wykorzystano Marquette 8000 Laser Holter system. Analiza ta obejmowała 
identyfikację wszystkich zespołów QRS oraz ocenę ilościową i jakościową komorowych i nad
komorowych zaburzeń rytmu. Uzyskane zapisy częstości skurczów serca oraz ciśnienia 

tętniczego rozpatrywano w oparciu o porównanie podobnych zapisów uzyskanych w grupie 
odniesienia, którą stanowiło 10 mężczyzn w wieku 30-45 lat, pracowników umysłowych, 
badanych w warunkach komfortu cieplnego w pozycji siedzącej w godzinach od 6°0 do 12°0; 

- pomiar temperatury wewnętrznej w przewodzie słuchowym (Thermoscan 60 13 firmy 
Brown); 

- pomiar temperatury zewnętrznej w okolicy nadgarstka (termometr bezkontaktowy 
Raynger MX-4 firmy Rayteck - pirometr określający temperaturę w oparciu o technikę 
podczerwieni); 

- ocenę wydatku energetycznego przy użyciu miernika wydatku energetycznego 
MWE-1, zasada jego działania oparta jest na pomiarze wentylacji płuc przez czujnik prze
pływu powietrza. Miernik oblicza wartość wydatku energetycznego z wentylacji minutowej 
w oparciu o metodę Datta-Ramanathana, z uwzględnieniem temperatury otoczenia, współ
czynnika ciśnienia atmosferycznego oraz współczynnika korekcyjnego, co weryfikuje pomiar 
do wzorcowej metody kalorymetrii bezpośredniej. Po wprowadzeniu danych dotyczących 
masy, wieku, wzrostu i płci badanej osoby możliwe jest uzyskanie wyniku wydatku energe
tycznego netto ; 

- określenie wagi ciała z uwzgl((dnieniem procentowej zawartości tłuszczu przy użyciu 
wagi T ANITA celem oceny jej utraty spowodowanej wydzielaniem i odparowaniem potu. 
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Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie w grupie A wykonywano 
holterowski zapis ekg przez całą zmianę roboczą a w grupie B identyczny zapis ciśnienia 
tętniczego i częstości akcji serca. Przy czym operatorów z podgrupy B poddano dodatkowo 
badaniom w trakcie przebywania w specjalnie przygotowanej kabinie "wypoczynkowej" 
w której utrzymywano temperaturę 22°C. Kabina ta znajdowała się w komorze górniczej, 
w której temperatura otoczenia wynosiła około 30°C. 

W drugim etapie badań zarówno grupa A jak i B poddana została badaniom w kabinie 
"wypoczynkowej" przy średniej temperaturze 23,5°C, przy czym jednego dnia u każdego 
operatora wykonywano holterowską rejestrację ekg, a kolejnego dnia identyczny zapis ciśnienia 
tętniczego. 

Przyjęto następujący schemat badania w trakcie zmiany roboczej : 
l) badanie wstępne u każdego operatora przeprowadzano jeszcze na powierzchni około 

godziny 545 , tuż przed zjazdem. Polegało ono na: 
- założeniu rejestratorów holterowskich ekglub ciśnieniowych, 
- pomiarze temperatury zewnętrznej i wewnętrznej ciała, 
- ocenie wydatku energetycznego, 
- określeniu wagi ciała i procentowej zawartości tłuszczu; 
2) następne badania przeprowadzano w komorze górniczej między godziną 9So do l o30_ Naj

pierw tuż przed wejściem do kabiny "wypoczynkowej", gdzie ponownie określano temperaturę 
wewnętrzną i zewnętrzną ciała, wydatek energetyczny oraz dodatkowo, metodą manualną, czę
stość akcji serca i ciśnienia tętniczego przy użyciu miernika elektronicznego OMRON-3 . Po czym 
te same badania powtórzono w 5, lO i 20 minucie pobytu w kabinie "wypoczynkowej"; 

3) badania końcowe, identyczne jak na wstępie, przeprowadzano bezpośrednio po wyjeź
dzie na powierzchnię, po czym odłączano rejestratory holterowskie. 

Dodatkowo, w pierwszym etapie, przeprowadzono badania l O osobowej grupy górników nie 
będących operatorami (górnicy pomocnicy, przodowi pola i strzałowi) . Średnia wieku tej grupy 
wynosiła 40 ± 4,8lat (od 29 do 46), staż pracy 17,9 ± 4,5lat (od lO do 23). 

W grupie tej zastosowano ten sam schemat badania jakim podlegali operatorzy z grupy B 
w trakcie pierwszego etapu badań. Badania te miały charakter pilotażowy w związku z czym 
wymagają kontynuacji w dalszych etapach badań . 

3. Omówienie wyników 

3.1. Temperatura zewnętrzna, temperatura wewnętrzna ciała 

GrupaA-operatorzy z klimatyzacją 
W I etapie badano temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną ciała przed pracą, w czasie pracy 

oraz po pracy, a w II etapie pracownicy ci dodatkowo przebywali w kabinie wypoczynkowej 
20 minut (temperatura -23,5°C). Temperatura wyjściowa wewnętrzna wynosiła 36,6 ± 0,5°C 
zarówno w l jak i w II etapie. Temperatura zewnętrzna nieznacznie się różniła: w l etapie 
wynosiła 30,68 ± 0,87 a w II etapie 31,2 ± O, 79. W czasie pracy temperatura wewnętrzna w obu 
etapach nieznacznie wzrastała (ó T w~ 0,5°C) uzyskując kolejno następujące wartości: 3 7 ,O± 0,4 
(l etap) i 37, l ± 0,36°C (II etap). Ten niewielki przyrost temperatury wewnętrznej był w obu 
etapach nieistotny statystycznie. 
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U operatorów badanych podczas II etapu w 5 ', l O', 20' zaobserwowano nieznaczny 
statystycznie nieistotny spadek temperatury wewnętrznej (llTw = 0,3°C), natomiast spadek 
temperatury zewnętrznej konsekwentnie pogłębiał się w trakcie pomiarów (Ll T 5 =l ,6°C 
p < 0,00 l, Ll T 1 o = 0,6°C oraz Ll T 20 = 0,5°C) w odniesieniu do wartości poprzedzającej. 

Wartość przyrostu temperatury wewnętrznej jak i zewnętrznej w czasie pracy konsekwentnie 
ulegała obniżeniu na poszczególnych etapach pomiarów w odniesieniu do wartości wyjściowej 
przed pracą.Temperatura zewnętrzna w tej grupie osiągała prawie wartość wyjściową przed 
pracą już w 5 minucie pomiaru w kabinie wypoczynkowej , a w następnych pomiarach była 
niższa, by w 20 minucie osiągnąć najwyższą wartość spadku Ll T z = l ,0°C w odniesieniu do 
wartości wyjściowej przed pracą. Brak zmian Ll T z pomiędzy temperaturą osiągniętą w 20 
minucie pobytu w komorze wypoczynkowej a temperaturą po zakończeniu pracy. Temperatura 
wewnętrzna natomiast pozostawała o 0,2°C większa (20 minut pobyt w kabinie wypoczynko
wej) niż wyjściowa wartość przed pracą. 

Pomiar po pracy wskazywał spadek temperatury wewnętrznej zarówno w l jak i II etapie; 
36,2 ± 0,68°C oraz 36,2 ± 0,76°C w stosunku do wartości poprzedniej oraz wyjściowej przed 
pracą. Temperatura zewnętrzna również wykazywała niższe wartości 29,4 ± l ,92°C oraz 
30,17 ± 1,13°C zarówno w odniesieniu do wartości poprzedzającej jak i wyjściowej w l i w II 
etapie. 
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l-praca/kontro la 2-kontro lalka b .S min. 
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4-kontrola/kab.20min . S-kontrola/po pracy 
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Rys. l. Wartości zmian temperatury wewntttrznej i zewm;trznej u operatorów maszyn górniczych z klimatyzacją 

Fig. l. lnternal and extcrnal tempcraturc changes (t. T) cxamincd in mining machincs operators working in cabins 

with air conditioning 

Na rysunku l wyraźnie widać, że wartość przyrostu temperatury wewnętrznej jak i zew
nętrznej (l) w czasie pracy konsekwentnie ulegała obniżeniu na poszczególnych etapach po
miarów w odniesieniu do wartości wyjściowej przed pracą (2-5). 
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Grupa B -operatorzy bez klimatyzacji 
Pracownicy tej grupy po 2 godzinach pracy na stanowiskach wydobywczych przebywali 

w kabinie wypoczynkowej w dwóch etapach. Temperatura kabinie "wypoczynkowej" wy
nosiła w: 

- w l etapie -22°C 
- w II etapie -23,5°C. 

Wyjściowa temperatura wewnętrzna (T w) mierzona przed zjazdem w punkcie medycznym 
w l i II etapie wynosiła kolejno 36,6 ± 0,7°C i 36,1 ± 0,5°C, a zewnętrzna (Tz) 30,5 ± 1,57 
i 30,45 ± 0,93°C. 

W czasie pracy (po 2 godzinach na oddziale wydobywczym) nastąpił wzrost zarówno T w 
jak i Tz. Temperatura wewnętrzna w obu etapach osiągała wartość 37,2 ± 0,35 (I etap -
~T w= 0,6°C, II etap ~T= l ,l 0 C). Poziom istotności różnic dla I etapu wynosił p< 0,05 a dla II 
etapu p < 0,001 . 

Następnie operatorzy przebywali przez okres 20 minut w kabinie wypoczynkowej . W trakcie 
pobytu w kabinie mierzono temperaturę (T w i T z) w 5, l O i 20 minucie. W I etapie temperatura 
wewnętrzna nie uległa zmianie w odniesieniu do temperatury osiągniętej w czasie pracy 
i wynosiła 37,2 ± 0,36 przez cały okres pobytu w kabinie wypoczynkowej. Pomiar temperatury 
zewnętrznej wykazywał największy spadek w 5 minucie, charakteryzujący się wysoką sta
tystyczną istotnością różnic (p < 0,001). Temperatura ta osiągnęła wartość 31 ,5 ± 1,09°C 
(~Tz = 2,7°C) oraz kolejno w 10 minucie 31,2 ± 1,04°C (~Tz = 0,3°C) i 20 minucie 
31,07 ± l ,45°C (~T z= O, l3 °C) w odniesieniu do wartości z 5 minuty (wyżej wymienione zmia
ny temperatury nie wykazywały istotności różnic). W II etapie temperatura wewnętrzna ule
gała minimalnym zmianom nie przekraczającym 0,5°C podczas pobytu w kabinie "wypo
czynkowej". 

W zakresie zmian temperatury zewnętrznej zaobserwowano jej statystycznie istotny 
(p< 0,005) spadek w 5 minucie- 31,0 ± 1,37 (~Tz = 1,6°C), który podczas następnych 
pomiarów w kabinie "wypoczynkowej" ulegał nieznacznemu obniżeniu, nie przekraczając 
jednak wartości 0,5°C. U operatorów maszyn bez klimatyzacji pobyt w kabinie "wypoczyn
kowej" nie obniżał temperatury zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej do wartości obserwo
wanych przed rozpoczęciem pracy. Poziom temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej po pracy 
zarówno w I i w II etapie utrzymywał się na takim samym poziomie. Temperatura wewnętrzna 
wynosiła 36,3 ± 0,6°C, a zewnętrzna 29,6 ± 1,18°C. 

Zmienność wartości temperatury wewnętrznej jak i zewnętrznej (~T) zilustrowano na 
rysunku 2. 

Porównując zmiany w zakresie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej u operatorów ma
szyn górniczych z klimatyzacją i bez klimatyzacji wzięto pod uwagę wyniki z drugiego etapu, 
w którym pracownicy zarówno jednej jak i drugiej grupy przebywali w kabinie "wypoczyn
kowej" przez okres 20 minut. 

Rysunek 3 ilustruje zmiany temperatury wewnętrznej~ T w wyrażone w °C, na którym widocz
ny jest większy przyrost temperatury (o 46%) w grupie bez klimatyzacji w czasie pracy w odnie
sieniu do grupy z kabinami klimatyzowanymi. Pobyt w kabinie "wypoczynkowej" w jednej 
i drugiej grupie charakteryzuje s ię niewielkim spadkiem głównie w ciągu pierwszych 5 minut. 

Rysunek 4 przedstawiony poniżej obrazuje zmiany T z temperatury zewnętrznej u ope
ratorów pracujących zarówno w kabinach z klimatyzacjąj ak i bez klimatyzacji. Podobnie jak 
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1-prnca/kontrola przed pracą, 

2-kontrola/kab 5 min., 
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Rys. 2. Wielkość zmian temperatury wcwn~trznej i zcwn~trznej u operatorów maszyn górniczych bez klimatyzacji 

Fig. 2 . Internat and ex terna! tempcrature changes (l'l T) cxamincd in mining machines operators worki n g in cabins 

without air eonditioning 

1,2 

0,8 

0,(, 

~ 
0,4 

0,2 

(l 

.(1_2 

- 0,4 

.(),6 

l·p raca /h) ntrola. 2--kontrola!knb .5 n tiu .. J~knntrola /kah . l O min .. '1 -kontrola/kab.:::O 

Jilin.. 5-kontt·ol'l /po prncy 
' Dl J.: a b_ z klirnm y?ac.:j:l 

:11 ~:<1b . bez !~lim ;uyzn-:j i 

Rys. 3. Wielkość zmian temperatury wcwn<;trzncj u operatorów maszyn górniczych z klimatyzacją 

i bez klimatyzacji 

Fig. 3. Interna l tempcraturc changes (l'lT) examincd in mining machincs operators working in cabins with or without 

air conditioning 
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Rys. 4. Wielkość zmian temperatury zewn((trznej u operatorów maszyn górniczych z klimatyzacją i bez klimatyzacji 

Fig. 4. Extcrnal tcmpcraturc changes (t. T) cxamincd in mining machincs operators working in cabins with or 

without air conditionig 

w przypadku temperatury wewnętrznej również w przypadku temperatury zewnętrznej obser
wujemy większy jej przyrost w grupie bez klimatyzacji (o 21 %). W obu grupach obserwujemy 
głównie spadek temperatury w ciągu 5 minut jak również między l O a 20 minutą pobytu 
w kabinie "wypoczynkowej" (większy w grupie z klimatyzacją). 

Z obserwacji naszych wynika, że porównując obie grupy (z klimatyzacją i bez klimatyzacji) 
w odniesieniu do temperatury zewnętrznej podczas pobytu w kabinie "wypoczynkowej" wi
dzimy zdecydowanie największy jej spadek w ciągu pierwszych 5 minut. W grupie z klima
tyzacją stanowi to około 94% wartości przyrostu w czasie pracy a w grupie bez klimatyzacji 
tylko 74%. W tych samych warunkach spadek temperatury wewnętrznej w obu grupach jest 
podobny (z klimatyzacją- 33%, a bez klimatyzacji 27%). 

Rysunek 3 oraz 4 wykazuje, że w czasie pomiędzy 20 minutą pobytu w kabinie 
"wypoczynkowej" a końcowym pomiarem na powierzchni w punkcie medycznym do
chodzi do spadku głównie temperatury zewnętrznej (w grupie bez klimatyzacji) oraz do 
niewielkiego spadku temperatury wewnętrznej w obu grupach. Może to być spowodowane 
wychłodzeniem związanym z powrotem do szybu wyciągowego jak również wyjazdem na 
powierzchnię. 

Grupa C- górnicy, pomocnicy operatorów, strzałowi 
Grupa ta obejmowała górników (strzałowych, przodowych pola), którzy przebywali 20 

minut w kabinie "wypoczynkowej" (temperatura 22"C). Temperatura wewnętrzna wyjściowa 
(mierzona na powierzchni) wynosiła 36,5 ± 0,26"C a temperatura zewnętrzna 30,3 ± 1,04"C. Po 
około 3 godzinach pracy ponownie wykonano pomiary. Obserwowano wzrost temperatury 
wewnętrznej 3 7, l ± 0,38"C (t. T w= 0,6"C) oraz zewnętrznej 32,5 ± l ,02"C (t. T z= 2,2"C). 
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W trakcie pobytu w kabinie "wypoczynkowej" dochodziło do spadku temperatury wew
nętrznej do wartości 36,8 ± 0,63°C (.óTw = 0,3°C) oraz zewnętrznej do wartości 30,7 ± l,4°C 
(L\ T z = l ,8°C). Dalszy pobyt w kabinie nie zmieniał wartości temperatury wewnętrznej 
36,8 ± 0,5°C oraz prowadził do nieznacznego spadku temperatury zewnętrznej (l O minuta-
30,4 ± 1,07, .óT2 = 0,3°C oraz 20 minuta- 30,02 ± 0,8°C, .óTz = 0,2°C). 

Pomiary temperatury wewnętrznej i zewnętrznej po pracy (na powierzchni) wykazywały 
spadki T w do wartości- 36,2 ± 0,64°C oraz T z do wartości- 29,04 ± 1,81 ac. Spadek nastąpił 
zarówno w odniesieniu do pomiaru w 20 minucie w kabinie "wypoczynkowej" .óTw- 0,6°C 
i .óTz - 1,2°C jak również w odniesieniu do wartości wyjściowych .óTw - 0,3°C oraz 
.óTz-l ,3°C. 

3.2. Częstość skurczów serca i ciśnienie tętnicze 

Analizie poddano przeciętnie około 30 000 pobudzeń ekg, które powstały w czasie 6-cio 
godzinnego zapisu. Zastosowany model analizy pozwolił na określenie średniej częstości skur
czów serca, a także wyznaczenie granic tętna poprzez określenie jego wartości maksymalnej 
i minimalnej oraz godzin w których one występowały. 

Aby ocenić dane uzyskane w grupie operatorów na wstępie poddano analizie wyniki otrzy
mane w grupie odniesienia. Średnie , obliczone w oparciu o dane uzyskane od l O osób, zawarte 
były w przedziale od 68,34 5, l do 86,42 7,4 u/min. Najwyższe wartości częstości skurczów serca 
zanotowano około godziny 700 rano oraz między godziną 900 a l 0°0. Wszystkie wzrosty 
mieściły się w granicach powszechnie uznawanych za normę fizjologiczną. Dodatkowa analiza 
ekg nie ujawniła istotnych zaburzeń rytmn.Średnie wartości częstości skurczów serca, wyz
naczone w tych samych godzinach, w grupie operatorÓw zawarte były w przedziale od 
73,1 ± 9,81 do 122,77 ± 11,75 u/min. W przebiegu krzywej obserwowano wzrost (p< 0,001) 
wartości skurczów serca około godziny 615, sięgający 122,77 ±II ,75 ulmin. Był to jednorazowy 
wzrost tętna powyżej l 00 u/min, następnie rozpatrywana cecha stabilizowała się w granicach 
fizjologicznych przez cały okres zmiany roboczej. Wyraźny spadek (p < 0,001) akcji serca do 
wartości 73 ,1 ± 9,81 u/min odnotowano w czasie pobytu operatorów w kabinie "wypoczyn
kowej" między godziną 100° a 1020. Po opuszczeniu kabiny następował nieistotny wzrost 
opisywanej cechy, utrzymujący się na stałym poziomie aż do wyjazdu na powierzchnię. 

Nieco inaczej kształtował się przebieg krzywej częstości akcji serca u 10 operatorów 
pracujących bez kabiny klimatyzowanej. Początkowo odnotowano wzrost (p < 0,001) roz
patrywanej cechy z 81 ± 6,69 do 117 ± 8,56 u/min między godziną 6°0 a 615, a następnie około 
godziny 7°0 powrót do wartości wyjściowej. Następny wzrost tętna powyżej wartości l 00 u/min 
miał miejsce między godziną 800a l oOO, w okresie największego nasilenia robót górniczych. 
Kolejną istotną statystycznie (p < 0,001) zmianę tej cechy odnotowano między godziną 1000 
a l o20, gdy operatorzy przebywali w kabinie "wypoczynkowej". Częstość skurczów serca 
spadła w czasie pierwszych 5 minut do wartości 75,7 ± 9,2, by pod koniec pobytu w tej kabinie 
osiągnąć wartość 73,2 ± 7,78. Po wyjściu z kabiny następował kolejny wzrost (p< 0,001) tętna 
do nieprzekraczalnej granicy l 00 ulmin. Po wyjeździe rozpatrywana cecha wracała do wartości 
wyjściowej . 

Ciekawych informacji dostarcza nam zestawienie obu krzywych częstości akcji serca. 
Początek dnia roboczego przedstawia się bardzo podobnie u operatorów pracujących w kabinie 
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klimatyzowanej (grupa A),jak i bez klimatyzacji (grupa B). W obu przypadkach między godziną 
600 a 615 następuje wzrost (p< 0,001) tętna do około 120 u/min. Z tym, że w grupie I aż do końca 
pracy nie odnotowujemy już przypadków tachykardii, nawet w okresie nasilenia robót górni
czych między 800 a 10°0. Z kolei w grupie II widoczny jest bardzo wyraźny wzrost częstości 
akcji serca w tym okresie. Wartości obu krzywych różniły się od siebie w tym okresie w sposób 
wysoce istotny statystycznie (p< 0,001). 

Natomiast nie odnotowano różnicy tętna u operatorów obu grup w czasie pobytu w kabinie 
wypoczynkowej . Po wyjściu z niej, znów przebieg obu krzywych różnił się od siebie istotnie 
(p < 0,00 l), by po wyjeździe na powierzchnię uzyskać wartość wyjściową, taką samą dla grupy 
A iB. 

Wykonano analizę kierunku zmian częstości skurczów serca w poszczególnych godzinach 
pracy u operatorów pracujących w kabinie klimatyzowanej (grupa A) i bez klimatyzacji 
(grupa B). Za "zmianę" przyjęto przyrost lub spadek częstości skurczów serca o co najmniej 
10% i więcej wartości wyjściowej tej cechy. Za "bez zmian" przyjęto różnicę wartości miesz
czącą się w przedziale od 1-10%. Analiza ta ujawniła wyraźne różnice pomiędzy grupą 
operatorów A i B, zwłaszcza w okresie nasilenia robót górniczych. U wszystkich operatorów 
pracujących bez klimatyzacji wystąpił wzrost tętna, niemniej u żadnego z badanych nie ob
serwowano wartości przekraczających 140 ulmin. Natomiast wśród operatorów pracujących 
w kabinach klimatyzowanych nie odnotowano istotnych zmian tętna. Kolejną różnicę w czę
stości akcji serca obu grup odnotowano po wyjściu z kabiny "wypoczynkowej" gdy prawie 
u wszystkich operatorów z grupy B wystąpił wzrost tętna, a u operatorów z grupy A tylko 
w połowie przypadków. 

Z analizy około 35 tys. zespołów ekg wynika, że wśród operatorów pracujących w kabinie 
klimatyzowanej, pojedyncze skurcze nadkomorowe wystąpiły u 6-ciu osób w liczbie od 
3-12 skurczów, okresy tachykardii nadkomorowej wystąpiły u 4 osób w liczbie od 1--4, 
pojedyncze pobudzenia komorowe wystąpiły u jednej osoby w liczbie 3 pobudzeń, a wszystkie 
te zmiany miały miejsce między godziną 80°-1000. 

Znacznie gorsze wyniki uzyskano u operatorów pracujących bez klimatyzacji. Tu poje
dyncze skurcze nadkomorowe wystąpiły u wszystkich badanych w liczbie od 1--433, okresy 
tachykardii nadkomorowej miały miejsce w 8 przypadkach w liczbie od 1-63. Wszystkie te 
zmiany, u większości osób miały miejsce nie tylko w okresie nasilenia robót górniczych, ale 
. . 
1 poza mm. 

Uwagę zwraca fakt, że w trakcie pobytu operatorów obu grup w kabinie "wypoczynkowej" 
nie występowały żadne z wyżej wymienionych zaburzeń rytmu. 

Ciągłą rejestrację ciśnienia tętniczego wykonano również u 10 operatorów pracujących 
w kabinie klimatyzowanej i u 10 bez kabiny klimatyzowanej. Porlobnie jak w przypadku 
częstości skurczów serca badaniom poddano także grupę odniesienia. Średnie wartości ciśnienia 
tętniczego skurczowego zawarte w tej grupie były w zakresie od 115,8 ± 6,5 do 138,2 ± 

± 8,1 mmHg, a rozkurczowego od 65,12 ± 4,9 do 88,34 ± 6,3 mmHg. Najwyższe wartości 
ciśnienia tętniczego zanotowano między godziną 800 a 900. 

U operatorów pracujących w kabinie klimatyzowanej tylko około godziny 615 (zjazd pod 
ziemię) następuje wzrost ciśnienia tętniczego powyżej wartości 140/90, by już około godziny 
700 powrócić do wartości wyjściowych, wynoszących dla ciśnienia skurczowego 133 ± 14,99 
a dla rozkurczowego 81,5 ± 15,96. Wartości ciśnienia stabilizują się na tym poziomie do końca 
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zmiany roboczej nie wykazując żadnych statystycznych różnic nawet w trakcie pobytu w kabinie 
"wypoczynkowej". 

Zupełnie inaczej przedstawiają się wartości ciśnienia tętniczego u operatorów pracujących 
bez klimatyzacji . Tutaj przeciętne wartości ciśnienia skurczowego zawarte były w zakresie od 
122,7 ± 5,9 do 155,42 ± 10,81 mmHg. Średnie wartości ciśnienia tętniczego rozkurczowego 
zawarte były w zakresie od 73,3 ± 5,5 do 96,3 ± 7,21 mmHg. Zwraca uwagę wysoka, bo 
przekraczająca 90 mmHg, wartość ciśnienia rozkurczowego o godz. 615 , 9°0 i l ooo. Najbardziej 
interesujące były obserwacje zachowania się ciśnienia tętniczego w trakcie 20 minutowego 
pobytu w kabinie "wypoczynkowej" pomiędzy godziną 10°0-1020. W przypadku ciśnienia 
skurczowego widoczny był stopniowy spadek u wszystkich operatorów, który utrzymywał się 
także po opuszczeniu kabiny, z niewielkim wzrostem pod koniec pobytu pod ziemią. Natomiast 
w przypadku ciśnienia rozkurczowego obserwowano jego spadek na początku pobytu w kabinie 
"wypoczynkowej", a następnie następowała stabilizacja ciśnienia rozkurczowego na niezmie
nionym poziomie, która utrzymywała się także po jej opuszczeniu i podobnie jak w przypadku 
ciśnienia skurczowego około godziny 12°0 zauważalny jest niewielki wzrost wartości rozpa
trywanej cechy. Godnym pokreślenia jest fakt, że zapisy takie na stanowiskach roboczych 
kopalni miedzi przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce. W innych gałęziach przemysłu 
wykonywali je m.in. Makowiec-Dąbrowska 1989 i Pokorski 1997. 

Ciekawych spostrzeżeń, podobnie jak w przypadku częstości akcji serca, dostarcza nam 
zestawienie pomiarów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego obu grup operatorów. Początek 
zmiany roboczej przebiega w obu przypadkach bardzo podobnie. Zdecydowana różnica pojawia 
się w okresie nasilenia robót górniczych, kiedy to następuje wzrost (p < 0,001) ciśnienia 
skurczowego u wszystkich operatorów grupy B, natomiast u operatorów pracujących w ko
morach klimatyzowanych badana cecha nie zmienia się. Tendencja ta zostaje zachowana 
w grupie A, także w czasie pobytu w kabinie "wypoczynkowej" i dalej utrzymuje się 

u większości osób z tej grupy do końca zmiany roboczej także po wyjeździe na powierzchnię. 

Natomiast w grupie B pobyt w kabinie "wypoczynkowej" powoduje spadek ciśnienia skur
czowego u l O operatorów, a po wyjściu z niej, aż do końca zmiany roboczej, u 9. Po wyjeździe na 
powierzchnię u większości osób tej grupy (8 osób) nie odnotowujemy już zmian badanej cechy. 

Analizując zmiany ciśnienia rozkurczowego także pierwsze różnice odnotowujemy po roz
poczęciu pracy pod ziemią, a najwyraźniej w okresie nasilenia robót górniczych, gdy u wszyst
kich badanych grupy B jest wyraźny wzrost (p < 0,02) rozpatrywanej cechy. Podczas gdy 
u operatorów pracujących w kabinach klimatyzowanych, zarówno nasilenie robót górniczych 
jak pobyt w kabinie "wypoczynkowej" nie wywołują istotnych zmian ciśnienia rozkurczowego. 
Tendencja ta jest zachowana u większości osób (8 osób) w grupy A do końca zmiany roboczej , 
łącznie z wyjazdem na powierzchnię. Natomiast operatorzy pozbawieni klimatyzacji po wejściu 
do kabiny "wypoczynkowej" reagują wyraźnym spadkiem ciśnienia rozkurczowego w ciągu 
pierwszych 5 minut pobytu. Dalej cecha ta, w przeciwieństwie do ciśnienia skurczowego, 
utrzymuje się u 8 osób na stałym poziomie do końca zmiany roboczej, a po wyjeździe na 
powierzchnie u 4 osób pozostaje nadal niezmienna, a u 6 spada. 
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3.3 . Wentylacja płuc, wydatek energetyczny, utrata masy ciała 
spowodowana wydzielaniem i odparowaniem potu 

Pomiary te wykonano u górników operatorów pracujących w maszynach klimatyzowanych 
(30 obserwacji) i w maszynach bez klimatyzacji (30 obserwacji) oraz dodatkowo u górników 
wykonujących prace pomocnicze (10 obserwacji). Wielkość wentylacji płuc i wydatku ener
getycznego (brutto i netto) oceniano czterokrotnie: l. przed zjazdem, 2. po około 4 godz. pracy, 
3. w "kabinie wypoczynkowej", 4. po wyjeździe, natomiast utratę masy ciała oceniano na 
podstawie różnicy z jej pomiarów wykonanych przed zjazdem i po wyjeździe. 

Tabela l. Wentylacja płuc, wydatek energetyczny i utrata masy ciała u badanych pracowników 

Table l. Lung vetilation, energy cxpenditure, body mass los e o f examined workers 

Górnicy operatorzy pracujący w maszynach Górnicy wykonujący 
Badana cecha Pomiar prace pomocnicze 

klimatyzowanych bezklimatyzacji 

Wentylacja minutowa l 10,14± 1,61 10, 18 ± 2,24 10,99 ± 2,19 

[L/min l 2 10,90 ± 2,46 12,01 ± 2,58 14,86 ± 2,90 

3 8,65 ± 1,64 8,82 ± 2,43 9,28 ± 2,27 

4 10,55 ±l ,80 li ,23 ± 2,57 11,35 ± 3,12 

Wydatek energetyczny l 8,89 ± 1,41 8,84 ± 1,90 9,67 ± 1,93 
brutto 2 9,56 ± 2,16 10,53 ± 2,28 13,10±2,55 

[ kJ/min l 3 7,66 ± l ,48 7,71 ± 2,13 8,20 ± 2,01 

4 9,24 ± 1,59 9,86 ± 2,26 10,00 ± 2,76 

Wydatek energetyczny l 3,64 ± 1,45 3,71±1,60 4,35 ± 2,09 
netto 2 4,32 ± 2,22 5,25 ± 2,16 7,79 ± 2,34 

[ kJ/min) 3 . 2,80 ± 1,68 3,41 ± 1,61 3,64 ± 1,88 

4 4,05 ± 1,16 4,58 ±l ,96 5,61±2,13 

Utrata masy ciała kg 0,74 ± 0,54 0,79 ± 0,69 0,76 ± 0,72 

% 0,89 ± 0,61 0,92 ± 0,76 0,91 ± 0,86 

Kierunki zmian wielkości wentylacji płuc i wydatku energetycznego we wszystkich ba
danych grupach kształtowały się podobnie. Najwyższe wartości średnie mierzonych cech obse
rwowano w pomiarze 2, wykonanym po około 4 godz. pracy a najniższe w pomiarze 3 
wykonanym pod koniec dwudziestominutowego okresu przebywania badanych operatorów 
w "kabinie wypoczynkowej". Stwierdzono również, że wartości wentylacji minutowej płuc 
i wydatku energetycznego zmierzone po wyjeździe były nieco wyższe od wartości zmierzonych 
przed zjazdem. 

Oceniając zmierzone wartości wydatku energetycznego u operatorów należy podkreślić, 
że nie przekraczały one wielkości wydatku energetycznego dla pracy lekkiej, przy czym w po-
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ruiarze drugim (po ok. 4 godz. pracy) były one istotnie wyższe u górników pracujących w ma
szynach bez klimatyzacji w porównaniu do odpowiadających wartości u górników pracujących 
w maszynach klimatyzowanych. 

U górników wykonujących prace pomocnicze wielkości wentylacji minutowej płuc i wy
datku energetycznego były we wszystkich etapach badań (pomiar l, 2, 3 i 4) istotnie wyższe niż 
u górników operatorów , przy czym jak już wspomniano kierunek zmian tych parametrów 
w poszczególnych etapach badań był podobny jak u operatorów. 

Porównawcze pomiary masy ciała wykazały, że jej średni ubytek wyniósł po pracy około 
0,9% wyjściowej masy ciała a obserwowane indywidualne wartości utraty masy ciała nie 
przekraczały 2,0 kg i 3% wyjściowej masy ciała. 

4. Wnioski 

l . U operatorów pracujących w kabinach klimatyzowanych stwierdzono wzrost tempe
ratury zewnętrznej bez zmian temperatury wewnętrznej. 

2. W trakcie pobytu w komorze "wypoczynkowej", już w ciągu pierwszych 5 minut spadała 
wartość temperatury zewnętrznej ciała oraz malało obciążenie serca. 

3. Na podstawie analizy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej ciała można przypuszczać, 
że praca w kabinach klimatyzowanych jest bardziej korzystna dla homeostazy termicznej niż 
pobyt operatora w kabinie "wypoczynkowej", ale oba typy izolacji od warunków mikrokli
matycznych zmniejszają koszt fizjologiczny utrzymania temperatury wewnętrznej ciała. 

4. Praca w kabinie klimatyzowanej zapobiega wzrostom ciśnienia tętniczego oraz wystę
powaniu tachykardii nawet w okresie największego nasilenia prac górniczych. U operatorów 
pracujących bez klimatyzacji pojawia się w tym okresie umiarkowana tachykardia, jednak nigdy 
nie przekraczająca poziomu 140 u/min. 

5. Pobyt w kabinie "wypoczynkowej" korzystnie obniża ciśnienie tętnicze (skurczowe 
i rozkurczowe) u operatorów pracujących bez klimatyzacji oraz powoduje restytucję częstości 
akcji serca do wartości obserwowanych poza środowiskiem pracy. Istotny spadek obu rozpatry
wanych cech występuje już w pierwszych 5-1 O minut pobytu. 

6. Największy wzrost ciśnienia tętniczego (155/96 mmHg) jak i częstości akcji serca 
(122 u/min) we wszystkich przypadkach, ma miejsce około godziny 615 . Przyczyna takiego 
wzrostu związana jest prawdopodobnie ze zjazdem pod ziemię, gdy gwałtownie zmieniają się 
warunki mikroklimatyczne. Nie bez znaczenia jest zapewne obciążenie emocjonalne związane 
ze zjazdem. 
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Asessment of copper minings workers isolation methods from 
disadventageous microclimate conditions 

Abstract 

This paper is a part ofthe wider project concerning the effects ofworking in air-conditioned 
chambers installed in sełf-propelled mining machines and staying in so-całled resting chamber 
on chosen physiołogic parameters examined in the operators working in the positions situated 
deeply in the copper mine. The results presented herein should be treated as preliminary ones. 

Using continuous Holter heart rate and blood pressure recording, Iikewise the measurernents 
of external ternperature, and particularly core ternperature, there were no changes suggesting 
heat accurnulation in the exarnined operators' organisrns. 20-rninute stay in the resting chamber 
caused a signiticant decrease ofheart rate, błood pressure as welł as both ex terna! and core body 
ternperature. 



Jerzy FICEK 
Stanisław KONSEK 
Kopalnia Wągla Kamiennego "Jankowicc", Rybnik- Boguszowicc 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 2001 , s. 159-170 

Stosowane rozwiązania przecinek rozruchowych w kopalni "Jankowice" 

Słowa kluczowe 

Obudowa wyrobisk- obudowa kotwiowa 

Streszczenie 

Przecinki rozruchowe w kopalniach węgla kamiennego są podstawowymi wyrobiskami 
wykonywanymi każdorazowo dla odtworzenia ścianowego frontu eksploatacyjnego. Wyrobiska 
te cechuje znaczna szerokość w stosunku do wysokości przy zapewnieniu wolnej przestrzeni 
wyrobiska dla ułatwienia transportu i zminimalizowania pracochłonności . Efektem tego jest 
coraz częstsze wykorzystywanie wielosegmentowych obudów podporowych o przekroju pros
tokątnym lub zbliżonym do niego. Innym rozwiązaniem wdrażanym w ostatnim okresie czasu to 
samodzielna obudowa kotwiowa, która pozwala spełnić stawiane wymagania przy prosto
kątnym kształcie wykonania przecinki. 

Stosowanie obudowy podporowej o przekroju prostokątnym, której podporność jest zazwy
czaj niższa niż tradycyjnych obudów łukowych, wymaga zabudowania pod poszczególnymi 
odrzwiami stojaków stalowych, które spowalniają drążenie oraz zmniejszają roboczą szerokość 
wyrobiska. Konieczność wyeliminowania stojaków stalowych ograniczających funkcjonalność 
wyrobisk była powodem wprowadzenia kotwienia stropu. 

Uwzględniając powyższe w niniejszym referacie przedstawione zostały możliwości stoso
wania obudowy podporowej o przekroju prostokątnym łub zbliżonym do niego z kotwieniem 
stropu, oraz samodzielnej obudowy kotwiowej w przecince rozruchowej . 

l. Wstęp 

Przecinki rozruchowe należą do wyrobisk korytarzowych wykonywanych w ścianowym 
systemie eksploatacji, które wykorzystywane są podczas zbrojenia ścian wyposażonych 

w kompleksy zmechanizowane. Wyrobiska te charakteryzuje: 
- krótkotrwały okres istnienia, 
- znaczna szerokość -powyżej 5m dla przecinek rozruchowych, 
- stosowanie obudowy o różnych kształtach, 
- lokalizacja w rejonach oddziaływania uskoków i krawędzi . 
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Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w zakresie obudowy przecinek ścianowych są: 
- odrzwia łukowe, 
- odrzwia łukowo-proste, 
- odrzwia łukowe z poszerzeniem odrzwiami prostymi, 
- odrzwia proste, 
- w ostatnim okresie czasu- obudowa kotwiowa. 
Stosując w ścianach drogie kompleksy zmechanizowane o wysokiej wydajności, należy 

zapewnić im ciągłość pracy, aby w krótkim czasie pokryć poniesiony nakłady. Przecinki 
ścianowe powinny być zatem budowane tak, aby umożliwić szybkie zbrojenie i likwidację ścian. 

Wyposażenie ściany w danym polu eksploatacyjnym w obudowę zmechanizowaną powo
duje konieczność utrzymania przez pewien czas w stanie funkcjonalnym ścianowej przecinki 
rozruchowej. Przecinki te charakteryzują się stosunkowo dużą szerokością, co jest spowo
dowane znacznymi wymiarami sekcji obudowy zmechanizowanej. W dotychczasowej praktyce 
górniczej przecinki rozruchowe wykonywane są przy zastosowaniu zróżnicowanych rozwiązań 
typów odrzwi obudowy. Z uwagi na typy odrzwi obudowy oraz kształt przecinki rozruchowej, 
jakie stosuje się w kopalni ·"Jankowice", wyodrębniono kilka wariantów tych rozwiązał'!. 

1.1. Wariant l 

Wariant ten stanowią typowe odrzwia podatnej obudowy łukowej ŁP i współpracująca 
z nimi prosta stropnica wykonana z kształtownika V podparta stojakami typu Valent lub SV 
(rys. I) . Wysokość prostej części odrzwi jest równa wysokości ściany lub miąższości pokładu. 
Prosta część odrzwi obudowy usytuowana jest w płaszczyźnie odrzwi ŁP. W celu uzyskania 
większej stateczności poszczególnych odrzwi, w osi obudowy łukowej budowany jest podciąg 
stalowy wzmacniający obudowę. Wariant ten ma zastosowanie w przypadku zaprojektowania 
przecinki rozruchowej w oparciu o istniejące wyrobisko korytarzowe. 

Rys. l. Schemat obudowy przecinki rozruchowej - wariant T 

Fig. l. Schcma o f thc Iining o f start-up cross-cuts- varia n t l 
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1.2. Wariant II 

Wariant ten stanowią odrzwia wieloelementowej obudowy specjalnej typu ARNALL. 
Odrzwia obudowy składają się z elementów wykonanych z kształtownika V25 lub V-29 
łączonych ze sobą na zakładkę w złączach za pomocą strzemion typu SD. W zależności 
od szerokości przecinki odrzwia składają się z pięciu lub sześciu elementów. Część 

stropowa wykonana jest z jednej lub dwóch belek stropnicowych- l, część ociosowa składa się 
z dwóch elementów o różnych krzywiznach przechodzących w obszarze zakładki w odcinki 
prostolinijne, co umożliwia utworzenie złącza. Elementy ociosowe to: łuk ociosowy- 2 i łuk 
stropnicowy- 3 (rys. 2). Wszystkie wielkości odrzwi w całym typoszeregu posiadają zakładki 
o długości min. 500mm. W celu wyeliminowania konieczności stosowania podciągów stalo
wych i dodatkowych stojaków budowanych w osi wyrobiska, w wariancie tym zastosowano 
kotwienie elementów stropnicowych przy pomocy dwóch lub trzech par kotwi. Obudowa ta 
w pełni spełnia wymogi ruchowe jakie narzuca proces zbrojenia ściany i jest najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem w kopalni "Jankowice". 

Rys. 2. Schemat obudowy przecinki rozruchowej -wariant l! 

Fig. 2. Schcma o f thc Iining of start-up cross-cuts- variant Il 

1.3. Wariant III 

Wariant ten stanowią odrzwia obudowy prostej wykonane z kształtownika V ze stropnicą 
jedno lub dwuczęściową i podparte co najmniej trzema stojakami stalowymi. Dodatkowo dla 
wzmocnienia obudowy, odrzwia są przykatwianie w części stropowej trzema parami kotew 
(rys. 3). Wysokość przecinki rozruchowej jest równa miąższości pokładu, a tym samym wyso
kości ściany. Wariant ten ma zastosowanie w pokładach o nachyleniu większym od 18° 
i charakteryzuje się dwuetapowym sposobem drążenia. 
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Rys. 3. Schemat obudowy przecinki rozruchowej - wariant lil 

Fig. 3. Schema ofthc Iining ofstart-up cross-cuts- variant III 

1.4. Wariant IV 

Wariant ten stanowi wdrażana w ostatnim okresie czasu w kopalni "Jankowice" samodzielna 
obudowa kotwiowa, która spełnia wymagania stawiane dla przecinki rozruchowej (rys. 4). 

l 
~------··-· ----- -- ------- ----·-·. ---·--------! 

Rys. 4. Schemat obudowy przecinki rozruchowej -wariant IV 

Fig. 4. Schcma of thc Iining o f start-up cross-cuts - variant IV 
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Niepowodzenie w stosowaniu obudowy kotwiowej dla przecinek rozruchowych (zawał 
w kopalni "Anna" i kopalni "Staszic"), wytworzył barierę psychologiczną wśród kadry inży
nieryjno-technicznej kopalni. Powstała bariera miała dwa podstawowe podłoża: 

- stawiane wysokie wymagania techniczne i technologiczne obudowie kotwiowej dla 
przecinek rozruchowych, 

- brak doświadczonych projektantów oraz metod projektowych zapewniających uzyska
nie pełnego sukcesu przy wdrażaniu samodzielnej obudowy kotwiowej dla przecinek roz
ruchowych. 

W kopalni "Jankowice" podjęto intensywne działania mające na celu efektywne wdrożenie 
obudowy kotwi owej, zarówno w wyrobiskach przyścianowychjak i przecinkach rozruchowych. 
Do głównych kierunków działań które podjęto należy zaliczyć : 

- stworzenie specjalnej grupy technicznej zajmującej się obudową kotwiową przy ścisłej 
współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki 
Śląskiej i Głównego Instytutu Górnictwa, 

- przeprowadzenie szkoleń w zakresie nowoczesnych metod projektowania obudowy 
kotwiowej przez specjalistów z Australii, 

- zastosowanie do kotwienia materiałów i technologii opartych na standardach świa
towych, 

- rozwijanie kotwienia w sposób sukcesywny, rozpoczynając od najlepszych wanm
ków geologiczno-górniczych przy małych przekrojach wyrobisk, aby istniała możliwość 

uzyskania dużego doświadczenia praktycznego przez załogę i kadrę inżynieryjno-techniczną 
kopalni. 

Przyjęte kierunki działania w warunkach kopalni "Jankowice" pozwoliły wykonać wy
robisko - chodnik nadścianowy Z-l pokł. 413/1 +2 w samodzielnej obudowie kotwiowej na 
długości 1633 m. Uzyskane pozytywne doświadczenia w/w wyrobisku były inspiracją do za
projektowania i rozpoczęcie drążenia przecinki rozruchowej Z-1 w pokładzie 413/ l+ 2 w sa
modzielnej obudowie kotwiowej . 

2. Wybrane przykłady drążenia przecinki rozruchowej 

2.l.Przecinka rozruchowa Z-3wpokł. 409/2 

2.1.1 . Analiza warunków geologiczno-górniczych 

Przecinka rozruchowa Z-3 w pokładzie 409/2 wykonana została w celu uruchomienia ściany 
Z-3 w tym pokładzie. Usytuowana była w zachodniej części złoża. Grubość pokładu wynosiła 
1,7-2,1 m. Warunki stropowo-spągowe w rejonie przecinki rozruchowej Z-3 rozpoznano 
z otworów wiertniczych odwierconych z chodnika nadścianowego Z-3 . W spągu pokładu 

zalegają warstwy łupka ilastego z warstwami łupka piaszczystego. Strop bezpośredni pokładu 
409/2 stanowi warstwa łupku ilastego. 

Dla określenia parametrów geomechanicznych skał stropowych w rejonie przecinki roz
ruchowej Z-3 przeprowadzone zostały badania penetrometryczne. Na podstawie analizy po
miarów penetrometrycznych stwierdzono, iż w stropie pokładu 409/2 w rejonie przecinki 
rozruchowej zalegają skały o średniej wartości wskaźnika zwięzłości f= 2, 7-3,8. 
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Nachylenie pokładu 409/2 w rejonie przecinki rozruchowej Z-3 wynosiło 14 o. Ze względu na 
rodzaj występujących zagrożeń pokład 409/2 zaliczony został do niezagrożonych tąpaniami oraz 
do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia 
pyłowego. 

2.1.2. Sposób drążenie wyrobiska i schemat obudowy 

Drążenie wyrobiska prowadzone było za pomocą zmechanizowanego kompleksu VM-E na 
całą szerokość wyrobiska tj . 6,5 m. Przecinka rozruchowa Z-3 na całej długości prowadzona 
była po upadzie z otwarciem stropu l ,O m, a obudowa stawiana była co 0,75 m. Zastosowano 
obudowę wielosegmentową specjalną typu Amall. Dodatkowo stropnice kotwiono dwiema 
parami kotew, za wyjątkiem pierwszych i ostatnich 15 m, gdzie stropnice kotwione były 
trzema parami kotew (rys. 5). Do przykatwiania stosowano kotwie stalowe 022 mm typu APP 
o długości 2, l m. 

Rys. 5. Schemat obudowy przecinki rozruchowej Z-3 pokł. 409/ 1 

Fig. 5. Scheme of thc Iining of start-up cross-cuts Z-3 scam 40911 

Załogę przodka stanowiły cztery osoby, których zadaniem było urabianie oraz stawianie 
obudowy, natomiast w odległości 3 m od czoła przodka dwóch pracowników na bieżąco pro
wadziło kotwienie stropnic przy pomocy kotwiarek GOPHER oraz 15m od czoła przodka 
zabudowywało stojak pośredni typu SV. Średni postęp dobowy uzyskany w trakcie drążenia tej 

przecinki wynosił l O m/ dobę. 
Na kolejnych rysunkach pokazano wykresy momentów zginających działających w odrzwiach 

obudowy bez wzmocnienia, z kotwieniem i dodatkowym stojakiem stalowym zabudowanym 

w osi wyrobiska. 
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Rys. 6. Wykres momentów zginających działających w odrzwiach obudowy bez wzmocnienia 

Fig. 6. Graph o f bendin g m omen ts operativc in framc of support without etrcngthcning 

Rys. 7. Wykres momentów zginających działających w odrzwiach obudowy z przykotwicniem odrzwi dwiema 

parami kotew 

Fig. ·7. Graph ofbcnding momcnts opcrativc in frame ofsupport with roofbolting two couplc roofbolts 
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Rys. 8. Wykres momentów zginających działających w odrzwiach obudowy z przykotwicniem odrzwi dwiema 

parami kotew i dodatkowym stojakiem pośrednim 

166 

Fig. 8. Graph ofbcnding momcnts opcrativc in frame ofsupport with roofbolting twa couplc roofbolts and 
additionally intcrmediatc prop 

Rys. 9. Przecinka rozruchowa Z-3 pokł.409/2- widok ogólny (fot. J. Ficck) 

Fig. 9. Start-up cross-cuts Z-3 scam 409/ 1 - vicw overall (photo. J. Ficck) 
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2.2. Przecinka rozruchowa Z-l w pokł . 413/1+2 

2.2.1. Analiza warunków geologiczno-górniczych 

Przecinka rozruchowa Z-1 w pokł.413/1+2 jest zlokalizowana w partii zachodniej złoża 
w piętrze 250-400 m. Jej drążenie rozpoczęte zostało z chodnika nadścianowygo Z-l w kie
runku NE do miejsca, w którym nastąpi zbicie z aktualnie drążonym chodnikiem Z-l. Długość 
całkowita wyrobiska wyniesie 300 m. Omawiana przecinka obecnie znajduje się w fazie 
drążenia i według stanu na koniec grudnia 2000 roku wykonane zostało 62 m wyrobiska. Do 
wykonania pozostało 238 m. 

Przecinka drążona jest za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50 jako wyrobisko o kształ-
cie zbliżonym do prostokątnego (rys. l 0). Podstawowe wymiary wyrobiska to: 

-szerokość- s= 5,8 m, 
- wysokość- w = 2,5 m. 
Z uwagi na możliwe odchyłki od podstawowych gabarytów wyrobiska w trakcie drążenia , 

do obliczeń parametrów obudowy kotwiowej przyjęto następujące wielkości: 
- szerokość - s = 6,0 m, 
- wysokość- w= 3,0 m. 
Przecinka rozruchowa Z- I w przedmiotowym rejonie drążona jest w pokł. 413/1 o grubości 

0,70 m i pokł. 413/2 o grubości około 1,10 m. Pomiędzy pokładami występuje przerost łupku 
ilastego o grubości około 0,10 m. Średnie nachylenie pokładu wyniesie 14°. W stropie pokładu 
występuje łupek ilasty o zmiennej twardości - od łupku drobnoławicowego, rozsypliwego 
z pojedynczymi laminami węgla w stropie bezpośrednim do łupka bardzo twardego z licznymi 
sferosyderytami oraz piaskowiec drobno- i średnioziarnisty . Średnia wytrzymałość skał stro
powych wynosi Re= 32,8 MPa. W spągu pokładu zalega łupek ilasty, twardy, z wkładkarni 
łupku piaszczystego. Średnia wytrzymałość skał spągowych Re = 23,6 MPa 

Pokład 41311 +2 oraz skały otaczające są suche. Nie stwierdza się wykropleń wody ze stropu 
w wyrobiskach sąsiadujących z drążoną przecinką. W czasie drążenia przecinki nie przewiduje 
się występowania zaburzeń geologicznych na jej wybiegu. Będzie ona przechodziła nad 
krawędzią wyeksploatowanego na zawał cztery lata wcześniej pokł. 415/2 odległego w pionie 
o 50 m, oraz nad krawędzią pokł. 417/1-2 odległego w pionie o 64 m, w którym eksploatacja na 
zawał prowadzona była sześć lat temu. 

Pokład 413/1+2 zaliczony jest do: 
- III kategorii zagrożenia metanowego, 
- I stopnia zagrożenia wodnego, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 
- nie zagrożony tąpaniami . 

2.2.2. Schemat obudowy 

Obudowę kotwiową stanowią następujące elementy: 
l. W stropie wyrobiska: 
- kotwie stalowe wklejane typu APP o średnicy 022 mm wykonane z pręta żebrowanego 

o długości 2,35 m, 
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• rozstaw kotwi w rzędzie- aśr = 0,80 m, 
• odległość między rzędami - dśr = 0,80m; ( dmax = 0,85), 
• odległość kotwi skrajnych od ociosu- max 0,5a; 

- okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości 20,25 m i grubości min 2 mm, 
- siatka stalowa zgrzewana o boku oczka max l 00 mm. 
2. W ociosach wyrobiska: 
- kotwie urabialne wklejane typu KW S z 018 mm od strony frontu ściany długości l ,8 m, 
- kotwie stalowe wklejane typu APP 022 mm o długości l ,8 m od strony zawału, 

• odstęp między rzędami kotwi- dśr = 0,80 m; (d111ax = 0,85), 
• odległość dolnej kotwi od spągu - max - l ,2 m, sposób mocowania kotwi ocio

sowych-wklejane odcinkowo, minimum jeden ładunek o długości 0,6 m, 
- siatka stalowa zgrzewana o boku oczka max l 00 mm. 
Schemat konstrukcyjny obudowy kotwiowej przecinki przedstawiono na rysunku 10. 

·, 

! 

Rys. I O. Przecinka rozruchowa Z- I pokł.4 I 3/I +2- schemat konstrukcyjny 

Fig. I O. Start-up cross-cuts Z-I scam 4 I3/I +2- schcme ofthe Iiming 

2.2.3. Konstrukcja obudowy kotwiowej na skrzyżowaniu dowierzchni Z-l z chodnikiem 
nadścianowym Z-1 w pokł. 413/1 + 2 

W czasie drążenia chodnika nadścianowego Z-1 w obudowie kotwiowej, jego końcowy 
odcinek o długości 18 m został zagęszczony i wykonany w rozstawie co 0,5 m między rzędami 
kotew. Dodatkowo chodnik nadścianowy Z-l w rej o nie skrzyżowania przed rozpoczęciem 
drążenia dowierzchni Z-1 wzmocniono: 

- dwoma podciągami stalowymi o profilu V-25 po stronie dolnego ociosu na długości 
skrzyżowania oraz lO m przed i 2m za nim (do czoła przodka). Podciągi przykotwiono co drugie 
pole parami kotew z uchwytem do przykatwiania (jedna para kotew w jednym polu); 

- kotwami linowymi długości 5,0 m budowanymi w osi - wzajemna odległość między 
kotwami l ,6 m; 

- początkowy odcinek dowierzchni rozruchowej Z-l na długości l O m wykonano w obu
dowie kotwiowej z rozstawem 0,6 m między rzędami kotew. Dodatkowo pomiędzy rzędy kotew 
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wpięto odrzwia obudowy wieJoelementowej typu Arnall przykotwione parą kotew w środku 
stropnicy, oraz w osi wyrobiska, co drugie pole, zabudowano kotwie linowe o długości 5,0 m 
(rys. I I) . 

Rys. 11. Skrzyżowanie chodnika nadścianowego Z-l z przecinką rozruchową Z-l pokł.413/1+2 -

schemat konstrukcyjny 

Fig. l l. Crossing thc top road Z-l scam 413/ 1+2 from start-up cross-cuts Z-l scam 413/1+2-
schcmc ofthc łiming 

3. Wnioski 

Przedstawione rozważania można ująć w następujące wnioski : 
I . Technologia kotwienia odrzwi obudowy podporowej o przekroju prostokątnym i znacz

nych gabarytach, których podporność jest mniejsza niż tradycyjnych obudów łukowych, poz
wala na wyeliminowanie lub zmniejszenie do minimum wzmacniania tych obudów przez 
zabudowę dodatkowych stojaków stalowych, ograniczających przestrzeń roboczą i funkcjo
nalność wyrobiska. 

2. Zastosowanie obudowy wielosegmentowej specjalnej w przecinkach rozruchowych uła
twia zabudowę ścian. Odpowiednia szerokość wyrobiska pozwala na swobodne manewrowanie 
sekcjami i ustawianie ich w rzędzie. Obudowa z przecinki jest odzyskiwana w 90%. 
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3. Przedstawiony sposób zabudowy przecinki rozruchowej za pomocą obudowy wielo
elementowej o przekroju zbliżonym do prostokątnego jest w chwili obecnej typowym roz
wiązaniem w kopalni "Jankowice" 

4. Dla warunków geologiczno-górniczych kopalni "Jankowice", zaprojektowane rozwią
zanie przecinki rozruchowej Z-l pokład 413/1+2 w samodzielnej obudowie kotwiowej jest 
rozwiązaniem nowym, dlatego też za wcześnie na wyciągnięcie konkretnych wniosków. 

5. Na bazie wcześniejszych doświadczeń uzyskanych w chodniku nadścianowym Z-l 
pokł. 41311+2 w samodzielnej obudowie kotwiowej, jak również na 62 m odcinku wydrążonej 
dowierzchni Z-l w tym pokładzie, można wnioskować ma podstawie kontroli zachowania się 
stropu, że wyrobiska w obudowie kotwiowej są stateczne dla wytrzymałości skał w przedziale 
od 12-:--40 MPa (średnie 25 MPa). 

6. Wykonane wzmocnienie skrzyżowania chodnika nadścianowego Z-l z przecinką rozru
chową Z-l pokł. 413/1+2 jest przedymensjonowane. Brak doświadczenia jak również obser
wacja zachowania się w/w rozwiązania pozwoli w przyszłości zaprojektować inne rozwiązanie 
eliminujące całkowicie obudowę podporową. 
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The possibilities of using the bearer Iining for the conditions 
of "Jankowice" Coal Mine 

Abstract 

The possibilities ofusing the bearer Iining ofrectangular section eith roofbolting have been 
discussed in this paper. They were tested in the start-up cross-cuts for the conditions of 
"Jankowice" Coal Mine. 
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Mat. Konf. Szkoły Ekspl oatacji 
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)f,;:, .. 
Urządzenia małej mechanizacji w proceąa.C?ft:~produkcji 
w kopalniach węgla kamiennego '"' , .·. 

Zadaniem przedsiębiorstwa takiego jak ko~al~i; •• ~,ęst wydobywać bogactwa natural
ne szybko, tanio i bezpiecznie. Do tego celu $tOl:).<:)Y'{ahe są określone typy maszyn oraz 
wykorzystywana jest siła ludzka. Aby maszyny.praWidłowo spełniały swoje funkcje i aby 
wysiłek ludzi był jak najmniejszy niezbędnyp · ·· · 'wiele czynników: właściwe badania 
geologiczne, prace przygotowawcze, praWii:lł9 yprzedzenie przodków, dobrze zor-
ganizowany urobek i dostawa. .;:+. ""'' 

Na większość czynników, procesów p(odu~cyjnych możemy wpłynąć ułatwiając je, 
przyspieszając, zmniejszając ich koszty ' i•tczynić je bardziej bezpiecznymi. l właśnie 
w tym zakresie pomocna jest mała mechanizacja. Elementy tej mechanizacji powinny 
być i są wytworem myśli technicznej i doświadczenia użytkowników i producentów 
wszelkich narzędzi, urządzeń i maszyn. W ten sposób powstało wiele rodzajów i typów 
wyrobów małej mechanizacji stpl:)py..'anych w "Kopalniach Węgla Kamiennego" i u in
nych odbiorców oczywiście nie jesftq}~emat zrealizowany do końca, będziemy dążyć do 
tego aby w dalszym ciągu przy wspiąłpracy z użytkownikami ułatwić to co trudne, przy
spieszyć to co powolne, obniżać wysp~ie koszty oraz przy stałym zwiększeniu produkcji 
(wydobycia) zapewniać więksŹ · ~p'ieczeństwo i zmniejszony wysiłek ludzki. 

Skrócenie czasu przygo ; . · · rodukcji możemy osiągnąć poprzez stosowanie 
wielu urządzeń produkowanych(przez nasz zakład np.: 

-Modułowe zestawy r:Jdshe Jypu MZN-240 kompatybilne ze wszystkimi urządze
niami ciągnącymi i hamu"j~~cyrof stosowanymi na kopalni, umożliwią przemieszcza
nie sekcji zmechanizow~pycll'(obudów górniczych) w całości po istniejących podwie
szonych szynach trans~OrtC!Y'!(ych. Przy pomocy tego zestawu można przemieszczać 
równocześnie dwie s.el<cjffi lu.b inne dwa elementy o ile ich łączna masa nie przekra-
cza 23 ton. ·~ .. ·:· . 

-Wciągniki hydraulicin-e przejezdne typ WPT-3,0h umożliwią podnoszenie i prze
mieszczanie ładunków o masie do 3t i mogą być stosowane do konfiguracji omówio
nego wyżej zestawu modułowego i ściśle z nim współpracować. Z tych wciągników 
można tworzyć linie transportowe o dowolnej długości. 

- Wciągniki hydrauliczne typ WPH służą do podnoszenia i samodzielnego prze
mieszczania ładunków do szerokiego zastosowania np. w komorach montażowych, 
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warsztatach naprawczych, przodkach i wszelkich innych miejscach uciążliwej pracy 
i dużego zagrożenia. 

Stosując nasze urządzenia malej mechanizacji można uczynić pracę mniej 
uciążliwą i sprawnie obsługiwać przodek nie angażując maszyn, które w tym samym 
czasie mogą być wykorzystane efektywnie przy innych pracach. Postępowanie prac 
przodkowych jest tym samym łatwiejsze, szybsze i tańsze te funkcje doskonale 
spełnia wciągnik łańcuchowy przejezdny w zestawie typ WP-1 ,6 C/D o udźwigu do 
3t. 

Oprócz zestawów transportowych i różnego rodzaju wciągników od 0,5-10,0 t pro
dukujemy również wiertnice, wiertarki, piły taśmowe i inne wyroby. Wspomniana wiert
nica typ WS jest urządzeniem mało gabarytowym służącym do wykonywania odwiertów 
0152 w dowolnym kierunku i głębokości 100 m. Zaletą wiertnicy jest podzielność 
i łatwość w przenoszeniu (dwóch ludzi). 

Produkujemy również agregaty typ PT służące do mieszania i podawania, (torkreto
wania) spoiw wykonanych na bazie cementów. Stosowany głównie przy wypełnieniu 
otworów pod kotwie, pustek i innych. 

Istotnym elementem naszych urządzeń hydraulicznych jest możliwość stosowania 
emulsji wodno-olejowych 0,5% lub oleju mineralnego będących najtańszym medium. 
Są to urządzenia ciche, wysoko sprawne, niewielkie w stosunku do możliwości dźwigo
wych i bezpieczne. Wszystkie urządzenia wykorzystywane są pod ścisłą kontrolą i po
siadają wymagane dopuszczenia. 

Omówione i prezentowane urządzenia znalazły szerokie zastosowanie w procesie 
produkcyjnym w "Kopalniach Węgla Kamiennego". 

Modułowy zestaw nośny Typ MZN-240 

Rys. a. MZN - 240 (wersja 45 kN) 
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Rys. b. MZN- 240 (wersja 60 kN) 

Rys. c. MZN - 240 (wersja 90 kN ) 

c 

Rys. d. MZN - 240 (wersja 115 kN) 
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Rys. e. MZN - 240 (wersja 175 kN) Rys. f. MZN - 240 (wersja 230 kN) 
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1. Przeznaczenie 

Modułowy zestaw nośny przeznaczony jest do przemieszczania ładunków i części 
maszyn o masie nie przekraczającej 23 ton na torach kolejek KSP w podziemnych wy
robiskach górniczych z możliwością wykorzystania modułów powyższego zestawu na 
zestawy o mniejszych nośnościach. Zestaw morze pracować w pomieszczeniach ko
palni metanowych o stopniach a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu. 

2. Wykonanie 

Układ podnoszenia napędzany jest silnikami hydraulicznymi zasilanymi z magistrali 
lub agregatów hydraulicznych olejowych lub emulsyjnych. Przejazd po torach zestawu 
nośnego odbywa się za pomocą lokomotyw spalinowych wszystkich typów, może 
również być wpinany w układy linowe. Uciąg urządzenia transportowego nie może prze
kraczać 63 kN. Na rysunkach przedstawiono wszystkie sześć konfiguracji modułowego 
zestawu transportowego. 

Modułowy zestaw nośny posiada dopuszczenie WUG GM - 171 l 97. 

3. Charakterystyka techniczna 

Wersja Udźwig Wysokość Ciśnienie Zapotrze- Masa Wymiary [ mm ] 

[kN] [t] podnoszenia zasilania b owanie [kg] 
[M pa] medium a b c d 

1 silnik 

[l/min] 

45 4,5 zależna od 16 32 660 640 1810 595 
zamówienia 

60 6,0 
standard= 

660 930 - 1810 595 

90 9,0 3m 1 400 640 3 120 2 X 1810 + 780 = 4400 595 

l 
1 415 930 3 570 3 X 1810 = 5430 595 l 11 5 11 ,5 

~ 
·--· 

17,5 2 850 930 5 405 5 X 1810 = 9050 660 
l --

l 230 23,0 4 250 930 7 240 7 X 1810 = 12670 660 
l 
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Wciągnik przejezdny transportowy Typ WPT 

. . ... ~ 

.... . ~~9 . . 

........ 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE WCIĄGNIKÓW 

TOR JEZDNY 

URZĄDZENIE 

HAMUJĄCE 

····· · · - ~ 

... ....... ?9!-i. 

-- __ , _____ l 

183 
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l 
l 
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' 
.. ,335 .. , ... .. -i 

URZĄDZENIE 

CIĄGNĄCE 

o ..... ··r-·--
Ll!l.. 

MAX. SIŁA 
63 kN 

1. Wózek jezdny. 2. Zawiesie hakowe. 3. Łańcuch nośny. 6. Mechanizm podnoszenia dla wciągników 
o napędzie ręcznym. 9. Mechanizm ponoszenia dla wciągników o napędzie hydraulicznym. 1 O. Napęd 

hydrauliczny 

1. Przeznaczenie 

Wciągniki przejezdne transportowe typu WPT z napędem hydraulicznym są prze
znaczone do podnoszenia i opuszczania oraz przemieszczania poziomego elementów 
maszyn i urządzeń. Wciągniki przystosowane są do pracy w zestawach transportowych 
kolejek podwieszanych z napędem spalinowym lub linowym. 

2. Wkonanie wyrobu 

Wciągniki przejezdne WPT są przystosowane do pracy w górnictwie na torach kole
jek KSP. Wciągniki przystosowane są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych 
i otwartych. Jako czynnik roboczy we wciągnikach można stosować oleje mineralne lub 
emulsję olejowo-wodną typu HFA. Wciągniki wyposażono w zaczepy i sworznie, które 
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wraz z elementami spinającymi takimi jak: drągi lub cięgna pozwalają na łączenie w ze
stawy transportowe. 

Wciągniki posiadają dopuszczenie WUG GM-298/95 

3. Charakterystyka techniczna 

Parametr Jedn. Wartość 

Udźwig t 3,0 
- ------
Prędkość podnoszenia m/ min 0-3 

Wysokość podnoszenia m max 30 

Grupa natężenia pracy - A4 

Szyna jezdna KSP - 155, 144E 

Szyna jezdna wg PN-91 l H - 93407 - 200-340 

Max obciążenie od urządzenia ciągnącego kN 63 

Max ciśnienie zasilania MPa 16 

Zapotrzebowanie czynnika roboczego l/min. 30 

WPT-3,0- r 126 
Masa wciągnika bez łańcuchów nośnych 

WPT- 3,0- h 
kg 

130 

VII Ręczna wiertarka górnicza Typ W 25 

716 
r--·----------- -------~r~-,-----------·-----------------·-- --· ----------------·-···· -- _____ .. ____ -- --~ 

r------------·······------------------ --·-·······-···········-·············-! 

~~ rf'"-'-: ____ --~= -~---·~-" ;! ..•.. ___ 7 .__l _ •• "_: _..._1-'-------J! 

._fi_ -

1. Pędnik , 2. Zawór sterujący, 3. Kierownica, 4 .Dźwignia sterująca, 5. Zapadka, 6. Śruba regulacyjna 
popychacz zaworu, 7. Przyłącze dopływu- STECKO 8/10, 8. Przyłącze odpływu- STECKO 8/10 
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1. Przeznaczenie i wykonanie wyrobu 

Wiertarka W 25 przeznaczona jest do ręcznego wykonania otworów w węglu lub 
inch skałach spoistych. W przypadku zasilania wiertarki z magistrali o ciśnieniu 
większym niż 20 MPa, na oddzielne zamówienie dostarczany jest zawór redukcyjny 
wpinany w przewód zasilający przed wiertarką. 

2. Charakterystyka 

Parametr Jednostka Wartość 

Maksymalna średnica otworu mm 43 

Maksymalny moment obrotowy N m 80 

Maksymalna siła wzdłużna N 1 000 

Zakres obrotów obr/min 20 600 

Chłonność jednostkowa cm3/obr 25 

Ciśnienie zasilania MPa 820 

Filtracja cieczy zasilającej m 100 

Masa (bez wyposażenia) kg 9 

Wiertarka posiada dopuszczenie WUG nr GM-146/99. 
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Wciągnik przejezdny hydrauliczny Typ WPH 

A 

1. Przeznaczenie 

~ 
E 
o 

c .E 
:r: 

B 

Wciągniki łańcuchowe przejezdne z napędem hydraulicznym przeznaczone są do 
podnoszenia i opuszczania oraz przemieszczania poziomego elementów maszyn 
i urządzeń . Mają zastosowanie: w górnictwie. 

2. Wykonanie wyrobu 

Wciągniki przejezdne WPH są przystosowane do pracy na torach prostych i za
krzywionych wg PN oraz stosowanych w górnictwie do kolejek podwieszanych typu 
"KSP". W wykonaniu standardowym wciągnik wykonany jest na określoną wielkość. Na 
specjalne życzenie wciągnik może być przystosowany dla całego zakresu torów dla 
określonego typu wciągnika. Wielkość i typ toru według życzenia klienta określonego 
w zamówieniu. Wciągniki przystosowane są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych 
i otwartych. Jako czynnik roboczy w wciągnikach można stosować oleje mineralne lub 
emulsję olejowo-wodną typu HFA. 

Wciągniki posiadają dopuszczenie WUG nr ·GM-137/99. 
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3. Charakterystyka techniczna 

A B c 
Wykonanie 

D E F Hpmin 

mm 

VIII 
497 350 180 163 38 287 335 (375) 

IX 

X 
535 432 220 216 45 325 520 l 

XI 

XII 56 571 
635 365 224 240 376 

XIII 63 600 

Wielkość Kaliber Wielkość szyn Promień 

Wykonanie wciągnika 
Wysokość 

łańcucha krzywizny 
Ciśnienie Chłonność Masa bez 

podnoszenia 
wg 

nominalne nominalna łańcucha 
udźwig nośnego PN-91/H-93407 toru 

- t m m MPa l/min kg 

VIII 2,5 
200-340 

120,7 
tor KSP 

IX 3,0 2 123 
l 

X 5,0 30 11 240-425 16 32 171 l 
XI 6,0 174 

XII 8,0 300-550 217 
4 

XIII 10,0 222 
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l Rolls-Royce 

"ULSTEIN FAMA" sp. z o.o 
Adres: 
ul. Kopernika l 
GNIEW 83-14 

tel: (058) 535-22-71 
fax: (058) 535-22-18 

Charakterystyka przedsiębiorstwa: 

e-mail: ufagniew@kki.net.pl 
internet www.vickers.plc.uk 

"ULSTEIN FAMA" sp. z o.o. to producent wyposażenia pokładowego dla 
przemysłu morskiego oraz urządzeń dźwigowych i konstrukcji spawanych 
dla przemysłu lądowego i górnictwa. 

Dla potrzeb przemysłu lądowego i górnictwa produkujemy: 
>- wciągniki łańcuchowe przejezdne i nieprzejezdne, 
>- modułowe zestawy nośne do transportu ładunków o masie do 23 ton, 
>- zestawy transportowe ręczne, 
>- wciągarki linowe z napędami ręcznymi i hydraulicznymi, 
>- wciągarki linowe elektryczne, 
>- kołowroty górnicze, 
>- piły taśmowe, wiertarki i wiertnice górnicze z napędem hydraulicznym, 
>- zwijarki kabla z napędem hydraulicznym, 
>- przekładnie i motoreduktory. 
Nasze urządzenia spełniają wymagania przepisów Pąństwowych Urzę
dów: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Dozoru Technicznego. 
Jako medium w napędach hydraulicznych można stosować olej hydrauli
czny lub emulsję olejowo-wodną HFA. 

Gwarancją wysokiej jakości wyrobów ULSTEIN FAMA jest certyfikat sys
temu jakości ISO 9001 nadany przez Germanischer Lloyd i Polski Rejestr 
Statków. 
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Zdzisław KANIA 
ZGE Sobieski-Jaworzno III, Jaworzno 
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Podzicmncj 2001, s. 183-194 

Praktyczne rozwiązania profilaktyki przeciwpożarowej 
w warunkach ZGE Sobieski Jaworzno III 

Słowa kluczowe 

Profilaktyka przeciwpożarowa - uszczelnianie górotworu 

Streszczenie 

W Zakładzie Górniczo-Energetycznym Sobieski Jaworzno III najbardziej uciążliwym 
zagrożeniem naturalnym wynikającym z bardzo dużej skłonności do samozapalenia eksplo
atowanych pokładów węgla jest zagrożenie pożarowe. Oprócz klasycznych metod zapo
biegawczych, takich jak: 

- odpowiednie systemy przewietrzania w układzie "U", 
- wykonywanie izolacyjnych korków podsadzkowych, 
- likwidowanie wyrobisk na bieżąco za postępem ścian itp., 

stosuje się inne metody profilaktyki, których skuteczność została potwierdzona w praktyce. 
Zaliczamy do nich między innymi: 
- iniekcja szczelin i spękań w pokładzie żelem mineralnym, 
- wypełnianie pustek za obudową chodnikową środkami chemicznymi lub spoiwami 

mineralnymi, 
- izolacja zawału ściany za sekcjami obudowy zmechanizowanej przed wyzbrajaniem, 
- izolacja ociosu chodnika przyścianowego od strony zrobów ściany w przypadku systemu 

przewietrzania w układzie "U"+ "Z", 
- zastosowanie wentylacji lutniowej w celu zmniejszenia różnicy potencjałów między 

wlotem a wylotem ze ściany w przypadku przewietrzania w układzie "Z". 
Metody te pozwoliły na wyeliminowanie pożarów endogenicznych w ZGE Sobieski 

Jaworzno III. 

l. Podstawowe informacje o ZGE Sobieski Jaworzno III 

Przemiany zachodzące w ostatnich latach w górnictwie wytworzyły dogodną sytuację na 
powstanie nowoczesnego zakładu górniczego na terenie Jaworzna. Zakład Górniczo-Energe
tyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. swoimi korzeniami sięga byłej KWK "Jaworzno". 
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Powstanie nowego zakładu górniczego stworzyło szansę dla górnictwa jaworznickiego, czyniąc 
go ekonomicznie opłacalnym przedsięwzięciem . 

Historia górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie sięga XVI wieku, ale za początek jego 
dynamicznego rozwoju należy przyjąć koniec okresu przedrozbiorowego. W 1972 r. hrabia 
Moszczyński założył pierwszą kopalnię węgla kamiennego. W ponad 200-letnim okresie gór
nictwo węgla kamiennego w Jaworznie przechodziło różne okresy historyczne, jednak zawsze 
było "motorem napędowym" rozwoju przemysłowego na tym terenie. 

Ostatnie lata funkcjonowania KWK "Jaworzno" pokazały, że utrzymanie jej w nowych 
realiach ekonomicznychjest niemożliwe mimo rozpoczętego w 1994 r. procesu restrukturyzacji 
i częściowej likwidacji. Ostatecznie w roku 1998 postawiono KWK "Jaworzno" w stan całko
witej likwidacji, natomiast na bazie części majątku produkcyjnego powołano nowy podmiot 
gospodarczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Założycielami przedsiębiorstwa są Elektrownia Jaworzno III S.A. i Nadwiślańska Spółka 
Węglowa S.A. Zakład został utworzony na bazie infrastruktury KWK "Jaworzno" i kapitału 
wniesionego przez Elektrownię Jaworzno III S.A. 

Dzień O 1.02.1999 r. zapisany został do kronik historii górnictwa jaworznickiego. W tym dniu 
rozpoczął funkcjonowanie Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski-Jaworzno III. 

Powierzchnia obszaru górniczego ZGE Sobi~ski-Jaworzno III wynosi 49,5 km2. Wielkość 
zasobów operatywnych pozwala na funkcjonowanie zakładu przez kilkadziesiąt lat. 

Eksploatacja prowadzona jest aktualnie w pokładach 207, 209 i 302 w dwóch rejonach 
wydobywczych - "Piłsudski" i "Sobieski". Węgiel zalegający w złożu jest węglem energe
tycznym (typ 31, 32), którego charakteryzuje średnia wartość opałowa wynosząca 23 000 kJ/kg, 
a zawartość siarki - l ,6%. 

2. Charakterystyka zagrożeń naturalnych 

Spośród wszystkich zagrożeń naturalnych spotykanych w polskim górnictwie, w ZGE 
Sobieski Jaworzno III jedynie zagrożenie pożarami endogenicznymi stwarza poważne problemy 
podczas eksploatacji węgla. Pozostałe zagrożenia naturalne nie występują lub ich znaczenie jest 
niewielkie podczas prowadzenia ruchu. 
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l . Zagrożenie metanowe. 
Wszystkie udostępnione pokłady węgla w obrębie obszaru górniczego ZGE Sobieski 
Jaworzno III należą do niemetanowych. 

2. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał- nie występuje. 
3. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego . 

Wszystkie pokłady węgla i wyrobiska w ZGE Sobieski Jaworzno III zaliczone są do 
klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego . 

4. Zagrożenie tąpaniami- nie występuje . 

5. Zagrożenie wodne. 
Większość rejonów, w których prowadzone są roboty górnicze zaliczone są do I stopnia 
zagrożenia wodnego. Jedynie dwa rejony, w których prowadzi się roboty przygoto
wawcze zaliczone są do II stopnia zagrożenia wodnego. 

6. Zagrożenie radiacyjne. 
Wyrobiska podziemne należą do niezagrożonych radiacyj nie . 
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7. Zagrożenie pożarowe. 
Jest najbardziej uciążliwym zagrożeniem ze względu na bardzo dużą skłonność do 
samozapalenia eksploatowanych pokładów węgla. 

3. Zagrożenie pożarowe - charakterystyka 

W ZGE Sobieski Jaworzno III prowadzona jest ciągła kontrola zagrożenia pożarowego. Już 
podczas rozcinania nowych partii złoża prowadzi się badania wskaźników samozapalności 
węgla, aby ocenić stopień zagrożenia pożarami. Podczas eksploatacji pokładów stosuje się 
metody wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych. 

l. Ocena zagrożenia pożarowego wg skłonności węgla do samozapalenia. 

Oddział Pokład 
Wskaźnik samozapalności Energia aktywacji Grupa Skłonność węgla do 

Sza (°C/min] A [kJ/mol] samozapalności samozapalenia 

156 44 V 
G-1 209 

194 42 V 

183 45 V 
G-2 207 bardzo skłonny 

171 47 V 

154 40 V 
G-3 302 

170 41 V 

Wszystkie eksploatowane pokłady zaliczone są zgodnie z obowiązującą normą do V grupy 
samozapalności. 

2. Zakres wczesnego wykrywania pożarów. 
W celu wykrywania procesów samozagrzewania się węgla i kontrolowania ich przebiegu 

na wyznaczonych stacjach pomiarowych wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych 
pobierane są próby powietrza celem przeprowadzenia analizy jego składu. Stacje pomiaro
we zlokalizowane są w rejonach wentylacyjnych, w których prowadzona jest eksploatacja 
lub likwidacja wyrobisk wykonanych w węglu, bądź drążone jest wyrobisko w pokładach 
grubych. 

Ponadto w rejonach szczególnie zagrożonych prowadzone są badania i analiza zagrożenia 
pożarowego na podstawie precyzyjnej analizy chromatograficznej dla określenia śladowych 
ilości zawartości węglowodorów grupy C2-C4, wodoru i tlenku węgla. Badania te wykonuje 
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. 

4. Profilaktyka przeciwpożarowa "tradycyjna" 

Zbierane przez lata doświadczenia w polskim górnictwie w zakresie profilaktyki przeciw
pożarowej wykorzystywane są z powodzeniem w warunkach ZGE Sobieski Jaworzno III. Są to 
metody proste, ale bardzo skuteczne. Dlatego kładziony jest duży nacisk na ich stosowanie. 

l. Profilaktyka przeciwpożarowa przy przenośnikach taśmowych. 
Wszystkie przenośniki taśmowe są wyposażone w taśmy trudnopalne oraz sprzęt i urzą

dzenia przeciwpożarowe. 
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Przy bieżących kontrolach zwracanajest szczególna uwaga na : 
- nagrzewanie przekładni zębatych, łożysk bębnów, pętlicy i zwrotni; 
- wycieki smarów i oleju z przekładni zębatych; 
- sprawną pracę krążników; 

- prawidłowy bieg taśmy na krążnikach, bębnach napędu, zwrotni i pętlicy; 
- prawidłowe układanie się urobku na przenośnikach; 
- sprawność działania stosowanych czujników biegu taśmy, spiętrzenia urobku i tern-' 

peratury; 
- stan urządzeń do samoczynnego czyszczenia taśmy w czasie jej ruchu. 
2. Profilaktyka przeciwpożarowa w ścianach zawałowych z obudową zmechanizowaną. 
W ścianach zawałowych z obudową zmechanizowaną w celu niedopuszczenia do samo

zapalenia się pozostałego węgla w zrobach z łat stropowych i filarów przyścianowych sto
sowane są następujące działania zapobiegawcze: 

- powietrze do ścian z zawałem stropu doprowadzane i odprowadzane jest w miarę 

możliwości po caliźnie węglowej z preferencją przewietrzania w układzie "U"; 
- w przypadkach przewietrzania ścian zawałowych w układzie "U"+ "Z" w miarę potrzeb 

wykonywane jest doszczelnianie zrobów od strony wyrobisk przyścianowych poprzez zasto
sowanie podsadzki hydraulicznej wykonywanej przez otwory wiercone do zawału ścian; 

- izolowanie zrobów ścian poprzez wywołanie szczelnego zawału, aż do wyrobisk przy
ścianowych, likwidowanych na bieżąco za postępem ściany ; 

- w rejonach eksploatacyjnych do ścian zawałowych doprowadzone są rurociągi podsadz
kowe, przy pomocy których izolowane są wyrobiska przyścianowe poprzez wykonywanie 
korków podsadzkowych; 

- ściany likwidowane są w terminie 3 miesięcy od momentu zakończenia eksploatacji; 
- dla wszystkich ścian prowadzone jest wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych; 
- dozór górniczy nadzorujący prace w ścianach kontroluje na każdej zmianie skład at-

mosfery; 
- służby wentylacyjne wykonują kontrole ilości i składu powietrza przynajmniej raz na 

dobę ; 

- w oddziałach G-1 i G-2 zastosowany jest system monitoringu zagrożeń naturalnych 
polegający na ciągłym pomiarze CO oraz ilości przepływającego powietrza. 

5. Profilaktyka przeciwpożarowa z zastosowaniem nowoczesnych środków i technologii 

Rozwój w dziedzinie nowoczesnych środków izolująco-wypełniających, zarówno chemicz
nych jak i mineralnych, otworzył nowe możliwości w zastosowaniu ich w górnictwie. Wyko
rzystanie tych środków stworzyło nowe technologie, na tyle skuteczne przy profilaktyce prze
ciwpożarowej, że stosowanie ich jest ekonomicznie opłacalne. W ZGE Sobieski Jaworzno III 
wypracowano wiele takich metod i technologii z użyciem nowoczesnych środków, spraw
dzających się w różnych warunkach górniczo-geologicznych. 

t. Profilaktyka przeciwpożarowa w drążonych wyrobiskach w pokł. 207, 209. 
a) Wyrobiska w tych pokładach, których miąższość wynosi 4+6 m, drążone są w części 

przystropowej. Z wieloletnich doświadczeń wynika, że największe spękania i szczeliny pow
stają nad stropem wyrobiska. Spękania w dość dużym stopniu wpływają na rozwój procesów 
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samozagrzewania się węgla. Jeżeli więc nad wyrobiskiem nie będzie pozostawiona warstwa 
węgla, to zagrożenie pożarowe w tej części będzie całkowicie wyeliminowane. 

b) Iniekcja szczelin i spękań w węglu żelem mineralnym. 
Powstałe spękania i szczeliny w caliźnie węglowej sprzyjają migracji powietrza, a przez 

to utlenianiu się węgla prowadzącym do procesów samozagrzewania. Dlatego istotne jest 
wypełnienie tych szczelin odpowiednim środkiem. Najlepsze do tego celu są żele mineralne, 
które doskonale penetrują spękaną caliznę węglową. Ich półplastyczna postać pozwala na 
całkowite wypełnienie szczelin i utrzymywanie tego wypełnienia nawet podczas odprężel'1 
górotworu. Zatłaczanie żeli odbywa się poprzez otwory wiercone w przybliżeniu prostopadle do 
spękań pompami przystosowanymi do tych celów. Przykładowe zastosowanie żeli mineralnych 
pokazane jest na rysunkach l, 2, 3. 

Rys. l. Przykładowe rozmieszczenie otworów do zatłaczania spoiwa mineralnego w stosunku do kicrunku sp~k all 

calizny w~glowcj - rzut poziomy 

c) Profilaktyka przeciwpożarowa w strefach przechodzenia wyrobiska przez uskoki. 
Przy przechodzeniu drążonym wyrobiskiem przez uskoki powstaje wiele spękań, szczelin 

a nawet większych pustek. Wypełnienie tych wolnych przestrzeni przeprowadza się stosując 
kilka środków wypełniających, optymalnych dla danych warunków i wielkości powstałych 
pustek. Większe pustki wypełniane są pianą fenolową (o podwyższonej wytrzymałości) lub 
spoiwem mineralno-cementowym co również zapobiega dalszym opadom skał stropowych. 
Mniejsze szczeliny i spękania wypełniane są, podobnie jak w poprzednim podpunkcie b), żelem 
mineralnym. Dodatkowo strefę uskokową izoluje się warstwą pianki mocznikowej, zatłaczanej 
między górotwór a opięte na elementach obudowy chodnikowej płótp.o wentyl;'lcyjne lub 
podsadzkowe. Zastosowanie ww. środków przedstawia (rys. 4).1 

1 
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Rys. 2. Rozmieszczenie otworów do zatłaczania spoiwa mineralnego- przekrój poprzeczny 

oś wyrobiska 

Rys. 3. Rozmieszczenie otworów do zatłaczania spoiwa mineralnego- rzut poziomy 

2. Profilaktyka przeciwpożarowa w filarach pozostawionych w pokładzie poddanych ciś
nieniu eksploatacyjnym, 

a) Iniekcja preparo~anym chlorkiem wapnia. 
W spękaną, w wyniku ciśnienia eksploatacyjnego, caliznę węglową w pozostawionych 

filarach węglowych zatłaczany jest roztwór preparowanego chlorku wapnia. Chlorek wapnia 
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'Pianka·-··· 
mocznikowa 

PiOtno pOdSadZk"Owe 
lub wentylacyjne 

Rys. 4. Przykład zastosowania profilaktyki przeciwpożarowej w strefie przechodzenia wyrobiskiem przez uskok 

przekrój poprzeczny 

pokrywa odsłonięte powierzchnie węgla cienką warstwą obniżając skłonność węgla do samo
zapalenia nawet o dwie grupy. Sposób ten jest najefektywniejszy w przypadku występowania 
gęstych, ale niewielkich rozmiarów szczelin. 

b) Iniekcja żelem mineralnym. 
Iniekcja żelem mineralnym stosowana jest analogicznie jak w ww. przypadkach drążenia 

wyrobisk korytarzowych. 
3. Profilaktyka przeciwpożarowa w ścianach . 

a) Podczas rozruchu ściany . 

Sprawdzoną metodą izolowania wyrobisk chodnikowych bezpośrednio po rozpoczęciu 
eksploatacji ścianą jest wykonanie korków podsadzkowych oraz doszczelnienie ich środkami 
mineralnymi i chemicznymi. Po wykonaniu podsadzki hydraulicznej na tamę ryglową pozostałe 
"zera podsadzkowe" wypełniane są spoiwem mineralno~cementowym lub pianą fenolową. 

Otoczenie korka podsadzkowego doszczelniane jest żelem mineralnym lub klejem poprzez 
wachlarz otworów wywierconych sprzed tamy ryglowej (rys. 5). 

b) Podczas normalnego biegu ściany stosowane metody to najczęściej: 
- izolacja wyrobisk przyścianowych piankami lekkimi (w przypadku przewietrzania ścian 

w układzie "U"), mające na celu zmniejszenie strefutleniania i samozagrzewania a zwiększenie 
strefy gaszącej (rys. 6); 
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Rys. 5. Doszczelnienie korka podsadzkowego środkami mineralnymi i chemicznymi 

Rys. 6. Izolacja wyrobisk przyścianowych piankami lekkimi 
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- izolacja zrobów ściany od strony wyrobiska przyścianowego piankami mocznikowymi 
(stosowana przy przewietrzaniu ścian w układzie "Y" i "Z" (rys. 7); 

- podsadzanie zrobów ściany przez otwory podsadzkowe wiercone z wyrobisk 
przyścianowych; 

- stosowanie antypirogenów; 
- stosowanie wentylacji lutniowej w celu zmniejszenia migracji powietrza przez zroby 

ściany poprzez zmniejszenie różnicy potencjałów między wlotem a wylotem ze ściany 

(w przypadku przewietrzania ścian w układzie "Z") (rys. 8). 

Rys. 7. Izolacja zrobów ściany od strony wyrobiska przyścianowego piankami mocznikowymi 

c) W okresie likwidacji: 
- podsadzanie zrobów; 
Podsadzane zostają wyrobiska przyścianowe od strony zrobów ściany oraz dodatkowo 

doszczelniany jest zawał za sekcjami obudowy zmechanizowanej poprzez otwory podsadzkowe 
wiercone znad sekcji. W korzystnych przypadkach wodnych, podsadza się cyklicznie przestrzeń 
po wyrabowanych sekcjach, a likwidowaną ścianę przewietrza się wtedy wentylacją odrębną 
z lutni elastycznych. 

W czasie eksploatacji ściany najwięcej węgla pozostaje w rejonie wyrobisk przyścianowych. 
Dlatego istotne jest wykonanie szczelnej izolacji zawału za sekcjami obudowy zmechanizo
wanej począwszy od wyrobisk przyścianowych do wysokości sekcji około 20-o-30 od tych 
wyrobisk (rys. 9 i l 0). Własności pianek mocznikowych i lekkich pozwalają szczelne pokrycie 
zawału od spągudo stropu ściany oraz między elementami obudowy zmechanizowanej. Przez 
takie działanie zmienia się strefę przewietrzania zawału. 
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Gagnia/1. 

Gag:reial 

Rys. 8. Zastosowanie wentylacji lutniowej w celach prawilaktyki przeciwpożarowej w ścianie nr 20 

Rys. 9. Izolacja zróbów ści any za sekcjami obudowy zmechanizowanej pianką mocznikową 
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Strefa przewietrzania zrobów 
ściany przed wykonaniem 
izolacji pianką mocznikową 

l 
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l ściany po wykonaniu 
! izolacji pianką mocznikową 

Rys. 10. Wpływ izolacji zrobów ściany za sekcjami obudowy zmechanizowanej przy użyciu pianki mocznikowej 
na wielkość strefy przewietrzania zawału 

W przypadkach szczególnych wynikających np. z dłuższego czasu trwania rabunku ściany, 
czy występowania w końcowej fazie biegu ściany uskoków doprowadzających do pozosta
wiania w zawale większej ilości węgla, izolację zrobów ściany za sekcjami przy użyciu pianek 
stosuje się na całej długości ściany. 

6. Aspekt ekonomiczny stosowanych metod profilaktyki przeciwpożarowej 

Stosowane metody profilaktyki przeciwpożarowej wymagają dużego nakładu finansowego. 
Wynika to z dużego zagrożenia pożarowego występującego w zakładzie. Jednak przy dokład
niejszej analizie ekonomicznej stosowanie tych metod staje się opłacalne i jest niejako "być albo 
nie być" dla ZGE Sobieski Jaworzno III. 

W Zakładzie Górniczo-Energetycznym Sobieski Jaworzno III wydobycie węgla prowadzone 
jest w trzech rejonach wydobywczych w trzech ścianach (średnio w roku 2,5 ściany- związane 

to jest z okresem przezbrajania), o dużej koncentracji wydobycia. W związku z tym wyeli
minowanie któregoś z trzech oddziałów wydobywczych na czas likwidacji zagrożenia po
żarowego spowodowałoby duże straty. 
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W ZGE Sobieski Jaworzno III utrzymuje się 8 zastępów ratowniczych w dobie, z czego 6 
zatrudnionych jest przy pracach profilaktycznych opisanych w rozdz. V. W miesiącu na ma
teriały do profilaktyki przeciwpożarowej wydaje się średnio 45 tys. zł, a w skali roku 540 tys. zł. 
W koszcie sprzedaży stanowi to 0,21 %. W porównaniu do kosztów ewentualnej akcji przeciw
pożarowej są to minimalne wydatki. 

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym wynikającym głównie z bardzo dużej skłon
ności węgli do samozapalenia ZGE Sobieski Jaworzno III jest zainteresowane wprowadzeniem 
coraz nowocześniejszych i zarazem skuteczniejszych metod profilaktyki przeciwpożarowej. 

Practical fire-preventive action methods at Sobieski-Jaworzno III 
Mining and Energy Industrial Ltd. Company 

Abstra et 

At Sobieski-Jaworzno III Mining and Energy Industrial Ltd. Company the most arduous 
natura! threat originates from inclination to self-ignition ofthe operating coal seams (being under 
exploitation) is the fire impendency. Besides the elassie protection methods such as: 

- suitable ventilation systems ofthe U-scheme; 
- making an insulating filling corks; 
- liquidation of a headings currently follow the progressof a wall etc.; 

are used also another fire-preventive action methods that efficiency was eonfirm in practice. 
They including among other things: 
- injection o f a gaps and eraeks in a seam with mineral gel; 
- filling o fan empty spaces behind a lining o f a heading with cheroical a gen ts or mineral 

binders; 
- isolation o f a wall's roof fall behind the mechanicallining sections before withdrawing; 
- isolation ofwall's roadside from a wall's cavings side in ventilation U+ Z system; 
- application of the pipe ventilation in order to decrease results of potential subtraction 

between wall' s entry and exit in ventilation Z system. 
These methods afford possibilities for eliminate spontaneous fire at Sobieski-Jaworzno III 

Mining and Energy Industrial Ltd. Company. 



Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemncj 2001, s. 195-210 

Jacek JAROSZ 
Jerzy KICKI 
Piotr SAŁUGA 
Eugeniusz J. SOBCZYK 
IGSMiE PAN, Kraków 

Ewolucja technologii podziemnej eksploatacji z wykorzystaniem 
diamentowej piły linowej 

Słowa kluczowe 

Górnictwo rud- cienki pokład- eksploatacja selektywna- diamentowa piła linowa 

Streszczenie 

Artykułjest wynikiem prac zrealizowanych w ramach grantu badawczego KBN i częściowo 
przedstawionych na konferencji z cyklu "Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych" 
(Kicki i in. 2000). W poniższym opracowaniu położono szczególny nacisk na analizę tendencji 
w rozwoju urządzeń i systemów eksploatacji cienkich złóż z wykorzystaniem diamentowej piły 
linowej. Przedstawiono także porównanie warunków kopalń LGOM i kopań złota w RPA 
w kontekście opłacalności stosowania tej metody. Zaprezentowane wyniki pierwszych w Polsce 
tego typu prac pozwalają traktować tę metodęjako alternatywę dla innych metod selektywnego 
wybierania cienkich złóż rud. 

1. Wstęp 

Jednym z bardziej istotnych problemów kopalń rud miedzi w Polsce jest problem eksploatacji 
cienkich złóż . Ich eksploatacja tradycyjnymi metodami prowadzi do znacznego zubożenia mdy 
a w konsekwencji do obniżenia jakości urobku kierowanego do zakładów przeróbczych. 

Podstawowym zadaniem działań proefektywnościowych każdej kopalni jest ograniczenie 
zubożenia . Jeżeli przyjmiemy złoże o miąższości do 1,5 m za złoże cienkie to okazuje się, że 

obszary z jego występowaniem np. w warunkach 0 /ZG Polkowice-Sieroszowice stanowią 
kilkadziesiąt procent powierzchni całego obszaru złożowego. Do wybierania cienkiego złoża 
rud miedzi stosowane są różne odmiany systemów komorowo-filarowych z rozdzielczym 
urabianiem rudy, przy wykorzystaniu techniki strzelniczej. Systemy te polegają na oddzielnym 
wybieraniu złoża i skały płonnej, która następnie lokowana jest w zrobach. 

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że przy wybieraniu selektywnie strzelonych 
przodków dochodzi do wymieszania skał wysoko okruszcowanej ze skałą płonną lub do 
niedokładnego jej oddzielenia. Transport skały płonnej do zrobów jest kosztowny. W tej sytuacji 
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konieczne jest prowadzenie poszukiwań nowych efektywnych metod eksploatacji selektywnej, 
których wprowadzenie pozwoli na ograniczenie zubożenia i podniesie rentowność urabiania 
cienkich pokładów. Oryginalnym rozwiązaniem z zakresu nowych technologii urabiania 
w górnictwie światowym, a w szczególności południowoafrykańskim, jest urabianie z wyko
rzystaniem diamentowej piły linowej. Za tą technologią przemawiają następujące fakty: 

- możliwość urabiania żądanej miąższości złoża niejednokrotnie bardzo cienkiego, a tym 
samym znaczne ograniczenie zubożenia urobku, 

- ograniczenie niekorzystnego wpływu urabiania na górotwór, 
- dostępność kilku typów maszyn do cięcia za pomocą diamentowej piły linowej, po-

zwalających na stosowanie tej technologii w różnych warunkach górniczych. 
Eksperymenty nad przemysłowym zastosowaniem technologii diamentowej piły linowej 

prowadzone są w kopalniach złota RPA od l O lat. W wyniku tych doświadczeń powstało kilka 
generacji maszyn do cięcia oraz szereg systemów eksploatacji, których ewolucja postępowała 
wraz z napotykaniem coraz nowych trudności i ograniczeń natury technicznej i organizacyjnej. 
Eksploatacja z wykorzystaniem piły diamentowej jest już na tyle zaawansowana, że dochodzi do 
pierwszych udanych transferów tej technologii (wraz z maszynami) poza Afrykę (Australia 
i Fidżi). Z tego też względu przeniesienie doświadczeń południowo-afrykańskich do polskich 
kopalń miedzi wydaje się być (przynajmniej pod względem technicznym) bardzo realne. Ana
lizę możliwości zastosowania nowej technologii w Polsce wykonał zespół pracowników AGH 
i P AN w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych . 

Jednym z warunków efektywnego wykorzystania technologii diamentowej piły linowej 
(DPL) jest występowanie cienkich złóż o wysokiej (ekonomicznie opłacalnej) koncentracji 
miedzi (i pierwiastków towarzyszących). 

2. Diamentowa piła linowa- ewolucja technologii 

Pierwsze próby zastosowania piły linowej uzbrojonej we wkładki diamentowe przepro
wadzono we Włoszech w 1969 r. w miejsce dotychczas stosowanych pił linowych i piasku 
kwarcowego. Efektem kilkuletnich intensywnych badań było ulepszenie konstrukcji do tego 
stopnia, że na skalę przemysłową zaczęto je stosować przy urabianiu marmuru, wapienia 
i trawertynu (najwięcej we Włoszech) oraz przy urabianiu złóż piaskowców słabszych, 

a następnie piaskowców mocnych, łupków oraz skał magmowych głębinowych (granitoidów). 
Obecnie diamentowe piły linowe znajdują zastosowanie w: 
- skalnym górnictwie odkrywkowym, 
- górnictwie podziemnym, 
- robotach inżynierskich. 
Zakres stosowania w odkrywkowym górnictwie skalnym obejmuje: 
- cięcie skał w złożu przede wszystkim przy odspajaniu dużych monolitów i bloków 

foremnych, 
- cięcie czyli dzielenie monolitów i dużych brył skalnych na bloki foremne. 
Zastosowanie poza obszarem górnictwa skalnego obejmuje natomiast prace przy wyko

nywaniu robót inżynierskich, takich jak: 
tunele, 

- obiekty kolejowe, 

196 Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 l 

obiekty drogowe (autostrady, mosty, wiadukty), 
obiekty i urządzenia wodne (zbiorniki, tamy), 
lotniska, 
inne obiekty przemysłowe, 

- prace remontowe i adaptacyjne w istniejących obiektach różnorakiego przeznaczenia. 
Zaawansowane technologicznie eksperymenty urabiania diamentową piłą linową w gór

nictwie podziemnym prowadzone są G ak już wspomniano) w południowoafrykańskich kopal
niach złota, gdzie mamy do czynienia z cienkimi żyłami zalegającymi w formie pokładu, często 

silnie nachylonego. 
Koncepcja wykorzystania liny diamentowej do wycinania szczelin w przodku eksploata

cyjnym ma już swoją kilkudziesięcioletnią historię, a ostatnie intensywne eksperymenty z lat 
dziewięćdziesiątych mogą uczynić ją przedsięwzięciem ekonomicznym (Carter 1995; Buyens 
1995; Kottler 1997). 

Pomysł przeniesiony jest z górnictwa surowców skalnych. Pierwszy udokumentowany eks
peryment z zastosowaniem stacjonarnej maszyny do cięcia piłą linową miał miejsce w Europie 
w końcu lat sześćdziesiątych. W USA, w relatywnie krótkim przedziale czasu- bo w roku 1979 -
żywotność eksploatacyjna pracującej w serpentynie impregnowanej liny przekroczyła 500 godzin. 

2.1. Eksploatacja złoża w kopalniach południowoafrykańskich 

Główne złoża złota Republiki Południowej Afryki położone są na obrzeżach eliptycznego 
basenu geologicznego Witwatersrand. Złoto znajduje się w górnych partiach formacji skalnych 
ufonnowanych 2,6 mld do 2,35 mld lat temu. Występuje ono w postaci cienkich płytowych złóż 

zlepieńców zwanych "reefs". Te złotonośne "reefs" zalegają generalnie pod kątem od l O do 30°, 
ale występują też złoża o upadach znacznie większych . 

Około 70% ze znanych złóż osiąga miąższość od kilku centymetrów do około jednego metra. 
Zarówno kwarcyty stanowiące skały macierzyste jak i same złotonośne zlepieńce zbudowane są 
w głównej mierze (często ponad 85% składu petrograficznego) z kwarcu, co stanowi o ich 
wielkiej twardości. Dostępne obszary górnicze zalegają najczęściej poniżej 800m przy średniej 
głębokości od 1400 do 2000 m. Sięga się jednak już po złoża na głębokości 4200 m, a prace 
rozpoznawcze prowadzone są do głębokości 5000 m. 

Tradycyjną metodą eksploatacji stosowaną w kopalniach złota jest wybieranie ubierkowe 
(ścianowe) z zastosowaniem techniki strzelniczej w bardzo małym stopniu zmechanizowane. 
Wprowadzenie mechanizacji w pełniejszym wymiarze jest utrudnione z uwagi na wysoką 
temperaturę (ponad 29°C), bardzo dużą wilgotność oraz korozyjne oddziaływanie gazów po
wybuchowych. 

Wobec powyższych trudności w RPA od lat prowadzone są poszukiwania alternatywnych 
metod ciągłego urabiania skał złotonośnych. Jednym z efektów tych poszukiwań jest opra
cowanie przez specjalistów Technical Dvelopment Services technologii eksploatacji cienkich 
pokładów z wykorzystaniem liny diamentowej. Od pierwszych eksperymentów wykonanych 
w roku 1990 (w kopalni złota President Brand) metoda ta przeszła ewolucję zarówno w zakresie 
sprzętu jak i samego systemu. Doświadczenia zdobyte na blisko 20. systemach pracujących 
w kopalniach w okresie l O lat dająpodstawy do określenia niewątpliwych korzyści płynących ze 
stosowania tej technologii : 
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Rys. l . Typowe rozcięcie złoża w systemie eksploatacji z wykorzystaniem diamentowej piły linowej (wg 

Enginecring & Mining Journal 1995) 

Fig. l . Typical cut ofbed with system of cxcavation using diamond wire saw (diamond wire mining) 
(Enginecring & Mining Journal 1995) 

Na zestaw do cięcia składa się maszyna wprawiająca linę w ruch, system krążków ste
rujących przebiegiem liny oraz sarna lina diamentowa. Elementern roboczym liny są wkładki 
diamentowe w kształcie pierścieni o zewnętrznej średnicy równej 9-12 mm w liczbie od 30 do 
50 sztuk na jednym metrze liny. Wkładki te (segmenty diamentowe) zamontowane są na linie 
stalowej o specjalnej konstrukcji (zwijana z kilkunastu, do kilkudziesięciu, drutów, rys. 2 i 3). 

Rys. 2. Lina diamentowa Rys. 3. Przekrój przez linę diamentową 

Fig. 2. Diamond wire Fig. 3 Section through diamond wirc 

Na przestrzeni kilkunastu lat zarówno konstrukcja liny diamentowej jak i maszyny na
pędowej uległa istotnym przeobrażeniom. Szczególnie jest to widoczne w prz}'padku maszyny, 

Sesja I 199 



School ofUnderground Mining 2001 

której pierwsze egzemplarze (hydraulicznie napędzana, zmodyfikowana maszyna Longyear 
360 H Wall Saw.) były stosunkowo prostymi, często zawodnymi urządzeniami mogącymi 
napędzać tylko jedną linę, co stanowiło o ich nieefektywności i wymagało dalszych poszukiwań. 
Mimo tego, efekty były na tyle zachęcające, że już po kilku miesiącach zaprezentowano prototyp 
nowej maszyny (TDS Mk l), która po pewnych modyfikacjach (jako TDS Mk II) pozwoliła 
zwiększyć kilkakrotnie wydajność cięcia skały (z 0,7 na 3,2 m2/h). W dalszym ciągu była to 
jednak maszyna napędzająca tylko jedną linę, której działanie polegało na osobnym, sek
wencyjnym wycinaniu dwóch szczelin; najpierw spągowej a potem stropowej. Praca tego typu 
była nieefektywna i prowadziła często do zakleszczenia i zerwania liny oraz do częstych 
przestojów. 

Zmodyfikowano zatem urządzenie TDS Mk I, przystosowując je do podwójnego cięcia, 
poprzez wprowadzenie drugiego koła pasowego, w wyniku czego powstała nowa maszyna 
realizująca jednoczesne podwójne cięcie- TDS Mk III (rys . 4) (Buyens 1995). 

Rys. 4. System Mk III do podwójnego ci((cia z zestawem krążków sterujących 

Fig. 4. Mk l II w i re sa w for doublc c ut with deflector eluster 

Opracowane dotychczas w RPA maszyny najnowszej generacji Mk III (B i C) zapewniają 
posuw liny poprzez samoistny ruch po szynach zainstalowanych na spągu chodnika (rys. 5). 

Rys. 5. System Mk m z modułowym torowiskiem 

Fig. 5. Mk II! wirc saw with modular railway subgradc 
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Generalnie przyjmuje się, iż długość szyn powinna odpowiadać długości pola, które jest 
poddawane rozcięciu za pomocą liny diamentowej . Dla wyeliminowania nadmiemych drgań 
liny i dla zapewnienia stałej płaszczyzny cięcia konieczne jest precyzyjne wypoziomowanie 
torowiska z dokładnością do 5° na każdy półtorametrowy element toru. Ponadto przy raz 
zainstalowanej maszynie niemożliwe jest użytkowanie danego wyrobiska w celach tran
sportowych (transport urobku, materiałów itp.). Maszyna Mk III z uwagi na swoje gabaryty oraz 
konieczność instalacji torowiska może funkcjonować w wyrobiskach o odpowiedniej długości 
(zależnej od długości rozcinanego pola) oraz o minimalnej szerokości 1,5 m i wysokości 1,8 m. 

Ponadto ze względów bezpieczeństwa nachylenie warstw nie może przekraczać 22°. Ogra
niczenia powyższe zdecydowanie obniżają efektywność metody eksploatacji wykorzystującej 
linę diamentową z użyciem maszyny rodziny Mk III . Z tego też powodu kilka lat temu 
rozpoczęto w TDS prace nad opracowaniem stacjonarnej maszyny tnącej . 

Stacjonarny system Mk IV 
W efekcie tych prac powstał stacjonarny system Mk IV (TDS, 1998). System nie prze

mieszcza się w czasie pracy a posuw liny i jej naciąg zapewnia układ bębnów wewnętrznych 
zwijający linę (rys. 6) . Dodatkowo zainstalowane na maszynie teleskopowe wysięgniki za
stępują grupy krążków odchylających. System składa się z dwóch identycznych jednostek 
wcinających (z pojedynczą liną), które po połączeniu stanowią maszynę przygotowaną do 
wykonywania wcięć podwójnych. Jest to konstrukcja modułowa, prosta w obsłudze i w mane
wrowaniu zarówno wokół przodka jak i w samym przódku (rys. 7). 

Rys. 6. Stacjonarna maszyna tnąca Mk IV bez modułu zasilającego 

Fig. 6. The stationary wirc sa w Mk IV withau t power pack carriagc 

Podstawowe parametry maszyny Mk IV przedstawiają się następująco : 

Jednostka napędowa: 
- zasilanie: 525 V, 50 Hz, 

- wymiennik ciepła (woda/olej): l O l/min przy 5 bar i 20°C (max), 
- moc wyjściowa: 24 kW, 

ciężar: 180 kg, 

- wymiary: 1210 x 612 x 356 mm. 
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Rys. 7. Schemat instalacji systemu Mk IV na półce skalnej wraz z jednostkami zasilającymi 

Fig. 7. T he scheme o f installation o f Mk IV set wit h po w er pack carriage on the rock ledge 

Jednostka zwijająca linę: 
pojemność bębnów nawojowych: 39m liny, 
tempo zwijania liny: 5 m/suw, 
prędkość liny: 17.8, 23.0, 28.2, 33.5 m/s, 
ciężar: 300 kg, 

wymiary: 2150 x 693 x 650 mm. 
Niewielki wymiary maszyny oraz stosunkowo nieduży obszar wyrobiska wydzielony do jej 

instalacji powoduje, że znajduje ona zastosowanie tam, gdzie istnieje konieczność zapewnienia 
ciągłego transportu oraz gdzie użycie systemu Mk III jest niemożliwe. Przykład instalacji 
maszyny Mk IV w skrajnie niekorzystnych warunkach przedstawiono na rysunku 8. 

Rys. 8. Przykład instalacji stacjonarnego systemu Mk IV w niskim wyrobisku 

Fig. 8. An exampie o f installation Mk IV wire saw in the low cross-cut 
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Rysunek 9 przedstawia schemat współdziałania dwóch maszyn (Mk III i Mk IV) w sytuacji 

warstwy bardzo nachylonej (upad większy niż 22°). Maszyna Mk III jest zainstalowana 
w chodniku nadścianowym a maszyna Mk IV na półce wydzielonej w chodniku podścianowym. 

MKIII 

Upad 
MKlV 

Transport 

Rys. 9. Schemat współdziałania systemów Mk III i Mk IV w przypadku wycinania warstw o dużym upadzie 

Fig. 9. Thc schcmc o f co-opcration Mk lll and Mk IV wirc saws worki n g in a big dip bcd 

Lekki przenośny system Mk VI 
Prowadząc eksploatację rudy złota systemem filarowo-komorowym (z użyciem techniki 

strzelniczej) w filarach resztkowych wybranego polu pozostają duże ilości złota. Wybieranie 
tych pozostałości maszynami typu Mk III i Mk IV jest nieekonomiczne a niekiedy wrt(cz 
niemożliwe z uwagi na dużą zmienność warunków i niewielkie wymiary filarów . Do tego typu 
prac konieczne było opracowanie lekkiego mobilnego urządzenia pozwalającego na szybką 
przebudowę systemu przy niewielkich nakładach. Na zamówienie przemysłu w TDS opra
cowany został zatem system Mk VI (TDS, 1999) spełniający te wymagania. 

System Mk VI (rys. lO) jest lekkim modułowym urządzeniem, pozwalającym na szybkie 
uruchomienie procesu wycinania w dowolnym miejscu oddziału i co najważniejsze do pełnej 
jego obsługi wystarczy dwuosobowa załoga. System ten sprawdza się doskonale w sytuacji gdy 
spąg wyrobiska jest spękany lub nierówny gdyż może być zainstalowany do pracy pod do
wolnym żądanym kątem. System Mk VI składa się z dwóch jednakowych modułów i pozwala 
prowadzić jednocześnie dwie szczeliny Gedną powyżej warstwy wycinanej a drugą poniżej) . 

Każdy z tych modułów może być prowadzony niezależnie jeżeli istnieje konieczność wykonania 
tylko jednego wcięcia. 

Pojedynczy moduł tworzą następujące elementy (numery odpowiadają oznaczeniom na 
rysunku l 0): 

l . Moduł czołowy - służy do utrzymania w pionie liny pomiędzy dwoma drewnianymi 
rozporami zainstalowanymi przed frontem filara poddawanego cięciu. Zestaw ten zawiera dwa 
teleskopowe wysięgniki (każdy z krążkiem odchylającym) pozwalające dopasować układ lin do 
dowolnej szerokości filara. Wyrównanie krążków odchylających do płaszczyzny lin odbywa się 
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Rys. 10. Mk VI - przenośny system do ciQcia z użyciem liny diamentowej 

Fig. 10. Mk VI - the porlabie wire saw 

automatycznie. Krążki odchylające mogą się ustawiać pod dowolnym kątem w zależności od 
upadu warstwy. Wszelkie konieczne nastawy i regulacje wykonywane są za pomocą 
odpowiednich rękojeści i dźwigni bez użycia dodatkowych narzędzi. 

2. Moduł piły linowej - składa się ze stacjonarnej ramy koła pasowego zamontowanej na 
końcu cylindrycznej rampy oraz z przesuwnego korpusu zawierającego silniki wprawiające linę 
w ruch. Moduł jest w stanie zmagazynować do 10 m liny diamentowej. Jest to osiągnięte 
poprzez nawinięcie liny między ruchomymi i stacjonarnymi częściami systemu. 

3. Zestaw rozpór pionowych- jego zadaniem jest utrzymanie piły i oprzyrządowania na 
odpowiedniej wysokości między stropem a spągiem. Jednocześnie podpierając strop zestaw 
zabezpiecza pracowników obsługujących maszynę przed opadem skał. 

4. Moduł napędu elektra-hydraulicznego - odpowiada za przeniesienie napędu poprzez 
system węży hydraulicznych na piłę oraz zapewnia optymalne sterowanie wszystkimi funkcjami 
modułu . 

Podstawowe parametry modułu zasilającego: 
- prąd: napięcie- 380 V, częstotliwość- 50Hz, natężenie- 36 A, 
- moc wyjściowa: 25 kW, 
- przepływ wody chłodzącej: > 61/min, 
- ciężar: 140 kg. 
Równolegle do prac związanych z rozwojem konstrukcji maszyn modyfikowano sam system 

eksploatacji, który przechodząc przez szereg kolejnych etapów osiągnął fazę uznaną za naj
efektywniejszą bo w największym stopniu wykorzystującą możliwości maszyny i załogi. Sy
stem ten, zapewniający ciągłe urabianie przedstawiono na rysunku 11. Zastosowano perfo-
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Rys. 11 . Schemat systemu ciąglego urabiania z wykorzystaniem liny diamentowej 

Fig. 11 . The scheme o f continuous excavation system using the wire diamond sa w 

rowane rury plastykowe, zapewniające odpowiednie schładzanie liny w trakcie jej regularnej 
pracy. Oprócz rur, mających za zadanie spłukiwanie, umieszcza się jednocześnie szczelinach 
takie same rury z szybko twardniejącą żywicą, zadaniem których jest skuteczna ochrona 
szczeliny przed zaciśnięciem; służą one również jako bariera zabezpieczająca, osłaniająca strefę 

cięcia przed skutkami strzelania, prowadzonego po drugiej tronie bloku. Strzelanie to roz
poczynane jest po przemieszczeniu się liny o kolejne 3-4 m. 

Jednym z niekorzystnych zjawisk w trakcie drążenia przecinek rope race (rys. 11 ) były, 
powstające wskutek ich drążenia, spękania w blokach przeznaczonych do wcinania, co z kolei 
pociągało za sobą pogarszanie ich stanu, wskutek wyciskania spągu. Stan wyrobisk był 
szczególnie zły w rejonach, gdzie w stropie znajdował się łupek. Celem przezwyciężania tych 
przeszkód przetestowano maszynę do drążenia małych pochylni, wyposażoną w głowicę 
o średnicy 950 mm. W ten sposób wydrążono dwie przecinki rope race, o długości 34 m, które 
charakteryzowały się doskonałymi warunkami utrzymania. Na rysunku 12 przedstawiono jedną 
z przecinek ("rope race") wykonaną tą maszyną. 

Na kolejnym rysunku (rys. 13) przedstawiono sytuację po wybraniu warstwy złotonośnej i po 
podparciu stropu drewnianymi kasztami oraz workami z piaskiem. 

Metoda ta wciąż wymaga udoskonaleń i uzupełnień mimo to, w świetle dotychczasowych 
osiągnięć stanowi ona w chwili obecnej najbardziej efektywny system eksploatacji z wy
korzystaniem diamentowej piły linowej (Buyens 1995). 
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Rys. 12. Przykład ciągłego urabiania z wykonaniem powi<;kszonych przecinek ("rope race") 

Fig. 12. An example o f eontinuous excavation with rope race 

Rys. 13. Wybrany i podparty panel po wyci<;ciu pokładu diamentową piłą linową 

Fig. 13 . Diamond wire panel extractcd and supported 

2.3. Urabianie piłą linową a bezpieczeństwo pracy 

Szereg intensywnych doświadczeń oraz zastosowania praktyczne w kopalniach RP A 
pokazały, że metoda urabiania złoża z wykorzystaniem diamentowej piły linowej jest metodą 
charakteryzującą się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Ponadto jak pokazują analizy metoda 
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ta wpływa też pośrednio na zmniejszenie szeregu zagrożeń występujących w całej kopalni a nie 
tylko na oddziale gdzie prowadzone są prace. Dzieje się tak za sprawą następujących czynników: 

- metoda eksploatacji z wykorzystaniem piły linowej jest metodą "delikatną", w nie
wielkim jedynie stopniu naruszającą skały stropowe wyrobiska, 

- redukuje ilość urobku oraz zapotrzebowanie na obudowę przez co zmniejsza inten
sywność ruchu maszyn transportowych, 

- metoda ta jest cicha i nie powoduje zapylenia środowiska kopalnianego, 
- niewielka wysokość urabiania i niski współczynnik uwalniania energii wpływają na 

zmniejszenie naprężeń w przodku, filarach i obudowie, 
- minimalizuje liczebność załogi na przodku zmniejsza prawdopodobieństwo wypadków. 

3. Efektywność systemu eksploatacji złóż złota z wykorzystaniem technologii cięcia 
diamentową pilą linowa w warunkach kopalń RPA. Porównanie warunków 
górniczo-geologicznych kopalń RP A i LGOM 

Zastosowanie każdej nowej technologii na skalę przemysłową poprzedzone musi zostać 
analiząjej efektywności. "Feasibility study" przeprowadzone dla kopalni złota Saaiplas (RPA) 
(Carter 1995) pod kątem wprowadzenia technologii diamentowej piły linowej pozwala na 
porównanie poszczególnych parametrów ekonomicznych technologii piły linowej z parame
trami technologii konwencjonalnej (z użyciem techniki strzelniczej). Dane zawarte w tym 
opracowaniu dotycząjednego roku oraz złoża o powierzchni 180 000 m2 (z tym, że 144 000 m2 
złoża wycięto za pomocą 36 maszyn tnących, a 36 000 m2 wyeksploatowano metodą kon
wencjonalną). Założona wydajność miesięczna jednej maszyny wynosiła 333 m2 a wydajność 
liny diamentowej 2 m2/m (dotyczy stanu technologii na 1995 rok) . 

Analiza zestawienia kosztów pozwala zauważyć, że w stosunku do metody konwencjonalnej 
największe obniżenie kosztów (do 50% w przypadku transportu i przeróbki) wynika ze zmniejszenia 
o połowę wielkości wybieranej skały. Mniejsze (w stosunku do metody konwencjonalnej) gabaryty 
powstających wyrobisk sprawiają, że zmniejsza się zapotrzebowanie na ich zabezpieczenie, co 
powoduje obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie wyrobisk o około 30%. Mniejsza 
liczebność załogi obsh1gującej system z liną diamentową sprawia, że o około 40% obniżają się 
koszty związane z wynagrodzeniem i zakwaterowaniem załogi . 

Z analizowanego zestawienia wynika też, że w zakresie pewnych kosztów kopalni zmiana 
systemu eksploatacji z konwencjonalnego na technologię wykorzystującą piłę diamentową nie 
powoduje żadnych zmian lub zmiany nie są istotne (np. w przypadku wentylacji, klimatyzacji 
czy utrzymania urządzeń podziemnych). 

Jednakże ogólny bilans przy założeniu właściwej dla roku 1995 wydajności (maszyny i liny) 
wskazuje na nieco wyższe koszty wybrania l m2 złoża przy stosowaniu liny (o ok. 10 USD). 
Uzyskany wynik ekonomiczny ulegnie poprawie gdy uwzględni się efekty postępu technologii 
liny diamentowej jaki miał miejsce na przestrzeni 5. lat. Wprowadzając bowiem do analizy 
wyższą wydajność liny (na obecnym poziomie rozwoju technologii liny diamentowej można 
przyjąć , że wydajność liny przy cięciu kwarcytów wynosi co najmniej 3,5 m2/m) uzyskuje się 
obniżenie kosztów wybrania (za pomocą liny) l m2 złoża o ponad 35%. Generuje to oczywiście 
dodatni efekt ekonomiczny (po ewentualnym wprowadzeniu nowej technologii) i daje podstawy 
do rozpatrywania całego przedsięwzięcia na skalę przemysłową. 
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Tabela l. Porównanic warunków stosowania diamentowej piły linowej w południowoafrykańskich kopalniach złota 

i w polskich kopalniach rud miedzi 

Tablc l . Comparison o f conditions o f using diamond wirc sa w in South African gol d minc and Polish coppcr mincs 

Lp. Parametr porównywany Kopalnic RPA Kopalnic rud miedzi 

l Typ złoża Cienkie pokłady (<l m) Pokłady o miąższości 
od 0,4 do 8,5 m 

2 Zawartość metalu 3-5 g Au/Mg 30- 90 kg Cu/Mg 

3 Wartość metalu w l Mg urobku 26--44 USD/Mg 50-150 USD/Mg 

4 Gi<;bokość zalegania 800---5000 m 380-1200 m 

5 Własności fizyko-mechaniczne Skały kwarcytowe: Skały dolomitowe: 
skał podlegających urabianiu Wytrzymałość na jedno-osiowe Średnia wytrzymałość na 
liną diamentową ściskanic m;du 150-300 MPa jednoosiowe ściskanic rzędu 

Duża zawartości kwarcu (>85 %) 80-180 MPa 

Piaskowcc: 
Średnia wytrzymałość na 
jednoosiowe ściskanic rzędu 
10---140 MPa 

6 Zagrożenia naturalne Naprężenia pierwotne rzędu 100 Naprężenia pierwotne rzędu 27 
MPa (na głębokości 3500 m), MPa (na głębokości 1000 m), 
sejsmiczność, metan, temperatura sejsmiczność 

7 Stopień zaawansowania 20 działających systemów Test cięcia przeprowadzony na 
technologii w okresie l O lat, wprowadzanic jednym z oddziałów ZG 

systemu stacjonarnego Mk-IV Polkowicc-Sicroszowicc 
oraz systemu przenośnego Mk-VI 

4. Podsumowanie 

Na ocenę możliwości zastosowania n.owej metody eksploatacji w polskich kopalniach 
miedzi składają się czynniki technologiczne i ekonomiczne (tab. l). Porównując warunki 
górniczo-geologiczne kopalń złota RPA z warunkami w kopalniach polskich można zauważyć, 
że zarówno pod względem parametrów zalegania złoża jak i jakości skał budujących złoże 
zastosowanie piły linowej jest jak najbardziej możliwe. 

Pierwszym z korzystnych czynników stosowania w naszych warunkach metody piły linowej 
jest oczywiście względnie mała głębokość zalegania złoża (do 1200 m). Nie generuje to tak 
wysokich jak w RP A naprężeń w górotworze powodujących zakleszczanie liny w szczelinie. Jak 
bowiem pokazują doświadczenia z RPA proces cięcia skał przebiega w zasadzie bezawaryjnie 
(przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń) w kopalniach o głębokości do 2000 m. Poniżej 
tej głębokości stosowanie tej metody staje się coraz bardziej utrudnione z uwagi na częste 
przestoje spowodowane zaciśnięciem liny w szczelinie. 

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za wykorzystaniem piły linowej w kopalniach 
miedzi jest budowa i miąższość złoża miedzi. Do ewentualnej eksploatacji z użyciem liny 
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przeznaczone byłyby cienkie partie złoża o miąższości do 0,5 m, w których notuje się podwyż
szoną koncentrację miedzi. Takie właśnie parametry złoża decydują w RP A o podjęciu eks
ploatacji rudy złota z wykorzystaniem liny. 

Podobnie też pod względem twardości skał (wpływającej na zużycie liny) parametry gór
otworu kopalń LGOM okazują się korzystne dla wprowadzenia tej technologii eksploatacji. 
O wiele niższa (w porównaniu z kwarcytami) wytrzymałość na ściskanie skał LGOM oraz brak 
kwarcu sprawiają, że w stosunku do warunków kopalń złota żywotność liny zwiększa się prawie 
dwukrotnie. 

Wydaje się też, że nawet przy zmiennych i niekiedy bardzo trudnych warunkach górniczych 
w kopalniach LGOM mając do dyspozycji różne typy maszyn do cięcia liną diamentową można 

prowadzić ekonomicznie uzasadnioną eksploatację cienkich pokładów rud miedzi o podwyż
szonej koncentracji metalu. 
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The evolution of underground mining technology u sin g diamond wire sa w 

Abstra et 

The paper is a result of the research work granted by the KBN (The Scientific Research 
Committee). Same ofthe eondusians were also presented on the conference "The utilization of 
the reserves o f minera! raw materials" (Kic ki at al. 2000). This paper emphasizes the analysis o f 
tendencies in development of the equipment and extraction methods for mining of thin-bed 
deposits using of diamond wire saw. A comparison between the conditions in the mines of 
Lubin-Głogów Capper District and the gol d mines in the Republic of South Africa concerning 
the profitability ofthat metbod use have been also made. The effects ofthe first works afthis type 
in Poland show that that metbod could be an alternative technology for selective mining of 
thin-bed capper ore deposits in mines. 
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Drążenie wyrobisk korytarzowych kombajnem AM-75 w warunkach 
kopalni "Jankowice" 

Słowa kluczowe 

Drążenie wyrobisk- wytrzymałość skal- wydajność 

Streszczenie 

W kopalni "Jankowice" kombajn chodnikowy AM-75 rozpoczął pracę w lipcu 1996 roku. 
W ciągu czterech i pół roku pracy wykonał dwa wyrobiska kamienne o łącznej długości 
2146 mb, ze średnim postępem 14,05 mld, oraz 6441 mb wyrobisk kamienno-węglowych, 
w tym: trzy wyrobiska o nachyleniu 12-15° o łącznej długości 1237mb ze średnim postępem 
6,08 mld i osiem wyrobisk chodnikowych o długości 5204 mb z maksymalnym postępem 
17,62 mld (średni 9,86 mld). W czasie pracy kombajnu wystąpiły drobne awarie, które nie miały 
większego wpływu na dyspozycyjność tej maszyny. 

Po pierwszym kompleksowym przeglądzie technicznym od 20 września 2000 roku kombajn 
rozpoczął drążenie wyrobiska węglowo-kamiennego, gdzie uzyskuje średni postęp dobowy 
rzędu 14,5 mb na dobę. 

l. Wstęp 

Wyczerpywanie się zasobów węgla km,niennego w aktualnie eksploatowanych pokładach 
stawia przed wieloma kopalniami zadanie udostępnienia nowych pokładów, co jest związane 
z koniecznością drążenia wyrobisk korytarzowych kamiennych i kaiTiienno-węglowych. Do
tychczas stosowane technologie nie są zadowalające ani pod względem uzyskiwanych wydaj
ności, ani kosztów drążenia . Dotyczy to zarówno technologii opartych na użyciu materiału 
wybuchowego, jak też drążenia mechanicznego z wykorzystaniem kombajnów chodnikowych. 

W kopalni "Jankowice", która nie osiąga wyników gorszych od przeciętnie uzyskiwanych 
w skali krajowego górnictwa, za pomocą technologii tradycyjnej opartej na urabianiu MW, 
osiąga się wydajności dobowe na poziomie 3,5--4,0 rn/dobę, a w skali miesiąca 55-70 m. 
Stanowi to niewiele ponad połowę wymaganej wydajności. Przy drążeniu chodnika kamienno
-węglowego, przy wytrzymałości skał na ściskanie do 50 MPa kombajnem średniej mocy typu 
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AM-50 uzyskiwano postępy do 120 m/m-c. Ale już przy drążeniu tym samym kombajnem 
chodnika kamienno-węglowego w skałach o wytrzymałości na ściskanie 60- 80 MPa uzyski
wano postępy 70- 90 mim-c, przy znaczącym wzroście jednostkowego kosztu drążenia, zwią

zanym ze zwiększeniem ilości narzędzi zużywanych na l mb drążonego chodnika. 
Plany kopalni "Jankowice", związane z dokończeniem rozcinki poziomu 565 m i przy

gotowaniem nowych frontów eksploatacyjnych, a tym samym konieczność wydrążenia znacznej 
ilości wyrobisk korytarzowych kamiennych i kamienno-węglowych, była inspiracją do zakupu 
w 1996 roku kombajnu chodnikowego AM-75. Podłożem decyzji o zakupie tego kombajnu była 
konieczność zintensyfikowania robót przygotowawczych w wyrobiskach kamiennych i ka
mienno-węglowych, gdzie pokłady węgla sąsiadują z twardymi łupkami i piaskowcami. Miał on 
wyeliminować lub ograniczyć do minimum konieczność prowadzenia robót strzałowych w drą
żonych wyrobiskach. 

2. Parametry techniczne kombajnu AM-75 

Kombajn chodnikowy AM-75 jest kombajnem wielkogabarytowym o wysokiej wydajności . 

Przystosowany jest do urabiania skał o dużej zwięzłości. Napęd kombajnu stanowi połączenie 
układu elektrycznego i hydraulicznego. Głowica urabiająca napędzana jest silnikiem elektrycz
nym; napęd zespołu jezdnego oraz sterowanie głowicy jest hydrauliczne. 

Kombajn ma możliwość urabiania calizny o wysokości do 5,0 m (gdy zastosujemy pod
wyższoną o 180 mm obrotnicę) i szerokości 7,4 m. Wyposażony jest w odpylacz i jest przy
stosowany do pracy w IV kategorii zagrożenia metanowego. 

Rys. l. Widok ogólny kombajnu AM-75 

Fig. l. Generał view ofthe AM-75 Road hcader 
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Tabe la l. Zestawienic podstawowych parametrów technicznych kombajnu AM-7 5 i kombajnu AM-50 

Table l. List o f basie paramctcrs o f AM-75 and AM-50 

Parametry AM-75 AM-50zW 

Masa 51 000 kg 25 600 kg 

Długość lO 300 mm 7 660 mm 

Szerokość stołu ładowarki 3 500 mm 2 000 mm 

Szerokość ladowarki z poszerzaczarni 4 200-5 620 mm 2 500~3 000 mm 

Wysokość l 930 mm l 845 mm 

Moc zainstalowana 342kW 169 kW 

Nacisk jednostkowy 0,13 MPa O.lOMPa 

Prądkość jazdy (zawrębianic) 0,08 m/s 0,083 m/s 

Prądkość jazdy (mancwrowa) O, 146m/s ~ 

Dopuszczalne nachylenie ±18° ±18° 

Rys. 2. Schemat kombajnu AM-75 ~podstawowe wymiary 

Fig. 2. Schematic view o f the AM-75 Road header- basie dimensions 
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Tabela 2. Charakterystyka warunków górniczo-geologicznych wraz z uzyskanymi wynikami produkcyjnymi 

Table 2. Characteristics o f mining-geological conditions and production results 

Okres pracy Charakterystyka geologiczna 
Wykonano 

[m] 

3 4 5 

Pokład o miąższości do 5,5 m. Nachylenie- w granicach od 40° do 55°. 
od 08.07.1996 Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 5%- 10%. Skały otaczające pokład 

185 do 13.08.1996 w postaci iłowca zapiaszczonego lub iłowca piaszczystego. Re skał - 60,3 MPa, Re 
węgla- śr. 19 MPa. 

od09.10.1996 Przekop - na odcinku 42 m drążony w piaskowcu, a następnie w warstwach iłowca i 
146 

do 2 7.11.1996 iłowca zapiaszczonego. R, skał - śr. 70,3 MPa. 

Przekop drążony był w iłowcach, iłowcach piaszczystych, piaskowcach i w warstwach 

od 02.01.97 węgla. Warstwy piaskowców napotkano na sumarycznej długości 215 m, a iłowce 
2000 do 19.06.97 piaszczyste na długości 150 m. śr. R, skał od 45 do 

120 MPa. Napotkano na pokłady od 410 do510 

Pokład o miąższości od 2,6m do 3,0 m. Nachylenie- w granicach od 5° do 10°. 
od 20.06.1997 Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 3%- 6%. Skały otaczające pokład w 

762 do 03.10.1997 postaci iłowca lub iłowca piaszczystego. Re skał - od 31,8 do 77,3 MPa, Re węgla -
śr. 12 MPa. 

Pokład o miąższości od 2,4m do 2,6 m. Nachylenie- w granicach od 5° do 10°. 
od06.10.1997 Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 6%- 10%. Skały otaczające pokład 

102 do20.10.1997 w postaci iłowca lub iłowca piaszczystego. Re skał- od 28,3 do 77,3 MPa, Re węgla 

- śr. 12 MPa. 

Pokład o miąższości od l ,6m do l, 7 m. Nachylenie - w granicach od 9° do 17°. 
od 28.11.1997 Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 5%- 8%. Skały otaczające pokład w 

1090 
do 29.04.1998 postaci iłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego. Re skał- od 49, l do 

79,6 MPa, Re węgla- śr. 9,9 MPa. 
--

Postęp średni 

[mld] 

6 

6,85 

4,17 

16,95 

10,16 

9,25 

9,63 

l l 

Postęp maks. 
[m/ d] 

7 

11,5 
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Pochylnia went. 
-transp. Z-l w 

od 19.05.1998 

pokładzie 410. 
do 30.10.1998 

Chodnik Z-4 w od 23.11.1998 
pokładzie 41 O. do 01.04.1999 

Dowierzchnia 
Z-4 w pokładzie 

od 12.04.1999 

410. 
do 08.06.1999 

Chodnik Z-5 w od 15.11.1999 
pokładzie 410. do 18.01.2000 

Dowierzchnia 
Z-5 w pokładzie 

od 01.03.2000 

410. 
do 27.04.2000 

Chodnik 
nadścianowy Z-5 

od 09.05.2000 

w pokładzie 410. 
do 17.06.2000 

Chodnik 
odstawczy w 

od 20.09.2000 

pokładzie 507. 
do nadal 

- --- --

cd. t~bcli 2 

cont. table 2 

4 

Pokład o miąższości od l ,,?5 do l ,75 m. Nachylenie- w granicach od li • do-16°. 

Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 2% - 5%. Skały otaczające pokład w 
postaci iłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego. Re skał- od 39,6 do 

69,2 MPa, ~węgla- śr. 9,9 MPa. 

Pokład o miąższości od 1,55 do l ,7 m. Nachylenie- w granicach od 9• do 20•. 
Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 8% - li%. Skały otaczające pokład 
w postaci iłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego.~ skał- od 37,7 

do 61,1 MPa, Re węgla- śr. 9,9 MPa. 

Pokład o miąższości od l ,5 do 1,6 m. Nachylenie - w granicach od 14° do 16°. 
Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 20% - 25%. Skały otaczające pokład 
w postaci iłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego.~ skał- od 37,7 

do 87,6 MPa, Re węgla- śr. 9,9 MPa. 

Pokład o miąższości od l ,50 do l ,65 m. Nachylenie - w granicach od 9° do 20•. 
Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 20%- 30%. Skały otaczające pokład 
w postaciiłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego. Re skał- od 32,7 

do 71,6 MPa, Re węgla- śr. 12,8 MPa. 

Pokład o mi~ości od 1,30 do 1,5 m. Nachylenie - w granicach od 10° do 14°. 
Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca od 20%- 35%. Skały otaczające pokład 

w postaci iłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego.~ skał- od 37,7 
do 71,1 MPa, Re węgla- śr. 12,9 MPa. 

Pokład o miąższości od 1,50 do 1,7 m. Nachylenie- w granicach od 12• do 17°. 
Zmieczyszczenie pokładu przerostarni iłowca od 15% - 25%. Skały otaczające pokład 
w postaci iłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego. R" skał- ocl40,9 

do 85, l MPa, Re węgla- śr. 9,9 MPa. 

Pokład o miąższości od 3,0 do 4,0 m. Nachylenie - w granicach od Jo• do 40". 
Zanieczyszczenie pokładu przerostami iłowca do 5%. Skały otaczające pokład w 

postaci iłowca, iłowiec zapiaszczony lub iłowca piaszczystego. Re skał- od 45,5 do 

110,0 MPa, Re węgla- śr. 16,7 MPa. 
L_ __ -- ---- - ---- --- -----
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Rys. 3. Średnic i maksymalne dobowe postępy przodków drążonych kombajnem AM-75 

Fig. 3. Avcragc and maximum daily advances ofheads driven with the road hcader AM-75 

W ciągu czterech i pół roku eksploatacji kombajn AM-75 wykonał dwa wyrobiska kamienne 
o łącznej długości 2146mb, ze średnim postępem 14,05 mld, oraz 6441 mb wyrobisk kamienno
-węglowych, w tym: trzy wyrobiska o nachyleniu 12-15° o łącznej długości 1237 mb ze 
średnim postępem 6,08 mld i osiem wyrobisk chodnikowych o długości 5204 mb z maksy
malnym postępem 17,62 mld (średni 9,86 mld). W czasie pracy kombajnu wystąpiły drobne 
awarie, które nie miały większego wpływu na dyspozycyjność tej maszyny. 

W tabeli 2 oraz na rysunku 3 przedstawiono charakterystykę warunków górniczo-geolo
gicznych w wyrobiskach, gdzie pracował kombajn AM-75, oraz uzyskiwane w tych wy
robiskach postępy . 

3. Porównanie postępów osiąganych kombajnem AM-75 z kombajnem AM-SOzW w tych 
samych warunkach geologiczno górniczych 

W listopadzie 1997 roku kombajn AM-7 5 rozpoczął drążyć chodnik Z-3 w pokładzie 410. 
miąższość pokładu wynosiła od 1,6m do 1,7m. Nachylenie- w granicach od 9° do 17°. Pokład 
zanieczyszczony był przerostami iłowca od 5-8%. W spągu pokładu zalegał łupek ilasty 
z przerostem łupka piaszczystego. Strop bezpośredni stanowił łupek ilasty przechodzący w łu
pek piaszczysty. Powyżej występowały naprzemian niedużej grubości warstwy htpka ilastego, 
łupka piaszczystego i piaskowca (rys. 4). W odległości 40m nad pokładem 410 zalegał wybrany 
w tym rejonie pokład 409/2 o grubości 2,5 m Re skał- od 49,1 do 79,6 MPa, lokalnie do 
l 00 MPa, Re węgla- śr. 9,9 MPa (w przekroju wyrobiska znacznym udziale procentowym ska:ł 
trudno urabialnych). 

W celu scharakteryzowania parametrów geomechanicznych skał stropowych w rejonie 
chodników przeprowadzono badania penetrometryczne. Z analizy przeprowadzonych pomia
rów wynika, iż bezpośrednio nad pokładem zalegał htpek ilasty o wytrzymałości na ściskanie 
Re= 35 MPa, powyżej występowały skały o średniej wytrzymałości Re= 42 MPa (rys. 5). 
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T-1407 T -4l9ll T -47l911 

Rys. 4. Profilc geologiczne z rejonu rozcinki ściany Z-3 w pokł. 41 O 

Fig. 4. Gcological profilcs from Z-3 , scam 41 O region 

[MPa} 

~ r-~~~~~~~--~~~~~--~--~~--------~----.------r~~~~~~ 

Rys. 5. Wykres wytrzymałości skał stropowych pokł. 41 O na jednoosiowe ściskanic 

Fig. 5. Changc ofuniaxial strength ofroofrocks in seam 410 

6 
[m) 

Pokład 410 w obszarze zachodnim sklasyfikowany został jako niezagrożony tąpaniami 
i zaliczony do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B 
zagrożenia pyłowego. 
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Rys. 6. Wycinek mapy pokładu 410 

Fig. 6. Segment of 41 O scam map 

Tabela 3. Średnie postępy przodków drążonych kombajnem AM-75 i AM-50 

Table 3. Avcrage advanccs ofheads driven with AM-75 and AM-50 roadhcadcrs 

AM-75 AM-50 

postQp ilość dni postQp postQp ilość dni 
[m/m-c] roboczych [m/ d] [m/m-c] roboczych 

6 l 6 - -

183 20 9,15 26 5 

186 21 8,85 110 21 

165 20 8,25 130 20 

275 21 13,10 183 21 

261 21 12,42 203 22 

- - - 190 20 

- - - 190 22 

- - - 94 11 

l 076 104 9,63 l 126 142 

l 
postQp 

1 [m/ d] 

-

5,2 

5,25 

6,5 l 
8,7 l 
9,22 

--

9,5 

8,63 

8,65 l 
7,71 
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Rys. 7. Średnic miesięczne postępy przodków drążonych kombajnem AM-75 i AM-50 w pokładzie 41 O 

Fig. 7. Avcragc advanccs per month o f hcads drivcn with AM-75 and AM-50 road hcaders in scam 41 O 

Rys. 8. Średnic dobowe postępy przodków drążonych kombajnem AM-75 i AM-50 w pokładzie 41 O 

Fig. 8. Avcragc advanccs per day ofhcads drivcn with AM-75 and AM-50 road hcadcrs in scam 410 

Chodnik Z-3 drążony było w obudowie ŁP V -25/l O i ŁP V25/9 w rozstawie odrzwi co I ,O m 
i 1,5 m. Równocześnie od grudnia 1997 roku rozpoczęto drążenie chodnika nadścianowego Z-3 
w tym samym pokładzie za pomocą kombajnu AM-50. Warunki geologiczno-górnicze zbliżone 
do tychjakie występowały w chodnikuZ-3 pokład 41 O. Wyrobisko drążone było w obudowie ŁP 
V -2517 w rozstawie odrzwi co l ,O m i l ,5 m. 

Postępy przodków przedstawiono w tabeli 3. 

4. Wnioski 

l. Kombajn chodnikowy AM-75 w momencie zakupu przewidziany był do drążenia 
przekopów oraz wyrobisk w pokładach o znacznej wytrzymałości warstw stropowych i spą
gowych. W takich warunkach kombajn pracuje poprawnie, dając zadawalające postępy i wy
niki finansowe. 
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2. Dokładne porównanie pracy obu typów kombajnów było możliwe z uwagi na to, że 
pracowały w zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych. Na podstawie zamieszczonych 
wyników w tablicy 3 można wnioskować, że średni postęp wyrobiska drążonego za pomocą 
kombajnu AM-75 jest o jedną trzecią wyższy w stosunku do kombajnu AM-50, a tym samym 
zmniejsza się koszt drążenia wyrobiska. 

3. Dążąc do maksymalnej koncentracji wydobycia, kopalnia zdecydowała się "przerzucić" 
kombajn AM-75 do pokładu 507 z zamiarem maksymalnego przyśpieszenia rozcinki ściany. 
Miąższość tego pokładu mieści się w granicach 3--4 m, a nachylenie od 30--40° co powoduje 
konieczność prowadzenia chodników z pozostawieniem węgla w spągu . W sytuacji takiej 
kombajn jednągąsienicąporusza się po warstwie węgla, co może powodować trudności z utrzy
maniem jego stabilnej pracy. Lepiej w tych warunkach zachowuje się kombajn AM-50zW ze 
względu na mniejszy nacisk jednostkowy, lecz uzyskiwane postępy byłyby gorsze. 
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.. Jankowice ··. 

Driving of roadways with AM-75 road header under Jankowice Coal Mine 
conditions 

Abstract 

In Jankowice Coal Mine, the road header AM-75 began working in July, 1996. In four and 
half year period i t made two roadways in rocks o f to tal length 2,146 m, with average advance 
14.5 m/day, and 6,441 m in rock-coal strata, including: three excavations inclined 12-15 deg, 
of totallength 1,237 m with average advance 6.08 m/day and eight roadways of totallength 
5,204 m with maximum advance 17.62 m/day (average: 9.86 m/day). Two smali accidents of 
insignificant importance have been reported during the working cycle. 

After the first com p lex technical inspection, s ince 2oth o f Septernber 2000 the road header 
started driving coal-rock excavation, where the average advance per day was of order 14.5 m. 
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Krzysztof KRA UZE 
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, Kraków 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacj i 
Podziemnej 2001, s. 221-232 

Techniczne granice wzrostu wydajności kompleksu ścianowego 

Słowa kluczowe 

Kompleks ścianowy- kombajn ścianowy-frez~jący organ ślimakowy 

Streszczenie 

Uzyskanie dodatniej akumulacji w procesie podziemnej eksploatacji węgla kamiennego 
zależy od wielu czynników, z których wyposażenie techniczne ściany jest czynnikiem decy
dującym . Wyposażenie techniczne ściany określa wielkość wydobycia dobowego oraz wartość 
wymaganych do poniesienia nakładów finansowych. Dlatego ważnym jest prawidłowy dobór 
poszczególnych maszyn i urządzeń tak, by w efekcie uzyskać zakładaną wydajność i jakość 
urobionego węgla. Konieczne zatem jest określenie wpływu parametrów technicznych maszyn 
i urządzeń kompleksu śc ianowego oraz parametrów technicznych ściany na wymienione po
przednio czynniki, jak również możliwe do osiągnięcia granice wzrostu wydajności kompleksu 
ścianowego. 

l. Wstęp 

Zestaw maszyn i urządzeń służący do mechanicznego urabiania węgla systemem ścia
nowym, nazywany kompleksem ścianowym, składa się głównie z trzech podstawowych ma
szyn, pozwalaj ących na urabianie i transport urobku oraz na zabezpieczenie wyrobiska. Odpo
wiedni dobór maszyny urabiającej (kombajn ścianowy , strug), środków transportu (przenośnik 
ścianowy, podścianowy) i obudowy (podporowe, osłonowe, osłonowo-podporowe), umożliwia 

uzyskanie założonego wydobycia (wydobycia dobowego) zgodnego z życzeniem użytkownika, 

czyli kopalni. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że dobór maszyn i urządzeń 
kompleksu ścianowego polega na zestawieniu tych urządzeń tak, by przy uwzględnieniu wa
runków górniczo-geologicznych i organizacyjnych otrzymać założone wydobycie przy mini
malnych kosztach własnych. 

Szczególnie ważnym jest w tym przypadku wybór maszyny urabiającej zapoczątkowującej 
proces wydobycia węgla w ścianie . Maszyna urabiająca musi spełnić kryterium założonego 
wydobycia przy uwzględnieniu warunków panujących w wyrobisku ścianowym. Powyższe 
zagadnienie sprowadza się do określenia parametrów ruchowych i energetycznych oraz wymia
rów zewnętrznych maszyny urabiającej , spełniających oczekiwania użytkownika. W związku 
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z tym, że w polskim górnictwie węglowym większość maszyn urabiających stanowią frezujące 
kombajny węglowe, koniecznym jest uwzględnienie tego faktu poprzez opracowanie odpowied
niej metody umożliwiającej odpowiedni dobór parametrów kombajnu ścianowego do określo
nych warunków górniczo-geologicznych, przy uwzględnieniu założonego wydobycia. 

Ważnym również jest określenie parametrów ruchowych i wydajnościowych pozostałych 
urządzeń (przenośnik, obudowa) tak, by spełniły kryterium wydobycia dobowego. 

Powyższe uwagi odnoszące się do parametrów ruchowych i wydajnościowych maszyn 
i urządzeń kompleksu ścianowego wymagają ustalenia odpowiedniej procedury pozwalającej na 
prawidłowy dobór tych urządzeń tak, by spełniały oczekiwania użytkownika. Mając na uwadze 
koszt wydobycia jednej tony węgla oraz jej cenę w zbycie, wydaje się koniecznym przyjęcie 
założenia, że każdy użytkownik, czyli kopalnia, winien dążyć do uzyskania urobku, w skład 
którego wchodzi możliwie największa ilość ziaren powyżej 30 mm. Daje to w efekcie możli
wość sprzedaży węgla po najwyższych cenach oraz minimalnych kosztach (Krauze 1995; 
Krauze, Flaga 1999). 

Ustalenie parametrów maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego pozwala określić za
kresy parametrów frezujących organów ślimakowych, mogących spełnić kryterium wydo
bycia dobowego. Dlatego ważnym jest by w momencie doboru parametrów frezujących 
organów ślimakowych uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na proces skrawania 
i ładowania tymi zespołami, a które wynikają nie tylko z konstrukcji organów i kombajnu, 
ale również z parametrów ruchowych i wydajnościowych pozostałych maszyn kompleksu 
ścianowego. 

2. Wydobycie dobowe 

Miarą efektywności procesu wydobycia z przodka ścianowego jest wielkość wydobycia 
dobowego, czyli stosunku ilości urobku wydobytego w ciągu doby pracy ściany. Zależność 
określająca związki między wydobyciem dobowym, a parametrami pracy ściany ma następującą 
postać (Krauze 1995, 1999; Krauze, Flaga 1999): 

gdzie: 

222 

H -wysokość ściany, 
L - długość ściany, 

Z - zabiór maszyny urabiającej, 
y - masa właściwa urabianej skały, 
T - dobowy czas pracy ściany, 
tp - czas wykonania przekładki, 
t0 - czas organizacyjny pozostały dla pojedynczego skrawu, 
vp - prędkość posuwu (robocza) maszyny urabiającej, 
V m- prędkość manewrowa maszyny urabiającej. 

(l) 
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Jeżeli przyjąć, że vp = k V m, to: 

gdzie: 
k =o 
o < k ś 
k > l 

- dla urabiania dwukierunkowego, Vm = O, 
- dla urabiania jednokierunkowego, V p ś V m, 
- dla urabiania jednokierunkowego, vp >V m. 

(2) 

Z zależności (2) wynika, że parametry takie jak H, y, Z i T mają wprost proporcjonalny 
wpływ na wydobycie dobowe. Użytkownik, czyli kopalnia, może w tym przypadku regulować 
wydobycie dobowe poprzez zmianę tych parametrów. 

Wybór sposobu urabiania (dwu lub jedno kierunkowego), opisuje współczynnik k, który 
przyjmie wartość równą zero dla urabiania dwukierunkowego. Dla urabiania jednokierunko
wego współczynnik k przyjmie wartości z przedziału 0-1. Oznacza to, że prędkość manewrowa 
ma wartość równą lub większą od prędkości posuwu. Przedstawiany powyżej trzeci przypadek 
(vp > vm) jest pozbawiony zarówno uzasadnienia technicznego jak i ekonomicznego. Naj
częściej w praktyce V p = V m (k = l) lub V p = 0,5 V m (k = 0,5). Drugi człon zależności (2) jest 
bardziej złożony . Biorąc pod uwagę jego mianownik można stwierdzić, że jest on najmniejszy 
dla k = O i dla jak najmniejszej sumy czasów tp i t0 . 

Na podstawie powyższych zależności w (Krauze 1999) zamieszczono następujące uwagi 
i wnioski: 

- długość ściany L jest parametrem decydującym o wyborze pozostałych parametrów, 
takich jak prędkości posuwu V p, sumy czasów tp + t0 i sposobu urabiania, 

- dla krótkich ścian (około l 00 m) wpływ prędkości posuwu V p jest niewielki, i nie 
powinno się tam stosować kombajnów o prędkościach posuwu powyżej 4 mlmin, 

- wzrost długości ściany (około 300m) powoduje, że koniecznym staje się zastosowanie 
dużych prędkości posuwu (do 10 m/min), krótkich czasów tp i t0 (do 20 min) i urabiania 
dwukierunkowego, 

- jeżeli zachodzi konieczność stosowania urabiania jednokierunkowego to należy dążyć do 
zwiększenia prędkości manewrowej (minimum V m= 2 vp) oraz skrócenia czasów tp i t0 (do 20 min). 

Powyższe uwagi winny być uwzględniane jednocześnie z warunkami górniczymi, tech
nicznymi i ekonomicznymi, jakie posiada użytkownik . Ma to również szczególne znaczenie, 
gdyż uwarunkowuje wybór pozostałych urządzeń takichjak przenośnik i obudowa. Na podsta
wie powyższych uwag łatWo jest zauważyć, że parametrem najdogodniejszym do zmian i wpły
wającym bezpośrednio na dobór kombajnu i organów oraz pośrednio na obudowę i przenośnik, 

jest prędkość posuwu maszyny urabiającej. Znaczenie doboru optymalnej prędkości posuwu 
wynika z tego, że jej wartość decyduje o wielkości zainstalowanej mocy i wynikających z tego 
problemów konstrukcyjnych, organizacji pracy oraz kosztów inwestycyjnych. Dlatego celowym 
jest zalecanie stosowania w określonych warunkach maszyny urabiającej przemieszczającej się 
w czasie pracy z minimalnymi prędkościami posuwu. Pozwoli to z jednej strony na efektywne 
wykorzystanie kombajnu, a z drugiej na uniknięcie wielu kłopotów związanych z większymi 
prędkościami posuwu. 

Sesja I 223 



School o f Underground Mining 200 l 

3. Wpływ prędkości posuwu kombajnu na parametry ruchowe obudowy ścianowej 

Dobór obudowy ścianowej uwarunkowany jest głównie poprzez warunki stropowe i spą
gowe oraz techniczne parametry ściany. Również ważnymjest w tym przypadku uwzględnienie 
jej parametrów ruchowych (czas przekładki), które winny być odpowiednio dobrane. Zagad
nienie powyższe sprowadza się do doboru takiego układu sterowania i zasilania, by czas 
przestawiania pojedynczej sekcji tst był krótszy od czasu przejazdu kombajnu na jej długości 
(Krauze 1999). 

(3) 

gdzie: 
t0b- podziałka (szerokość) pojedynczej sekcji. 

Dla prędkości Y p= 5 m/min i to b= l ,5 m czas ten wynosi 18 sek. Jeżeli prędkość wzrośnie do 
l O m/ min to czas ten ulegnie skróceniu do wartości tst= 9 sek. Skrócenie czasu przekładki jednej 
sekcji obudowy wymusza stosowanie odpowiedniego (droższego) układu sterowania i zasilania 
(większa wydajność). 

Powyższy przykład obliczeniowy najlepiej świadczy o wpływie prędkości posuwu na czas 
przekładki sekcji obudowy i związanymi z tym kłopotami, gdy wybierze się do stosowania 
większe prędkości posuwu kombajnu. Wzrost wymagań związanych z parametrami ruchowymi 
obudowy ścianowej został dokładnie udokumentowany w pracach (Mironowicz i inni 1995; 
Sikora i inni 1995). 

4. Zdolność przejmowania urobku przez przenośnik ścianowy 

Wydajność przenośnika, moc napędów i prędkość łańcucha (typ przenośnika) muszą być tak 
dobrane, by przenośnik ścianowy był w stanie przejąć urobek od maszyny urabiającej. Zdolność 
przejmowania urobku przez przenośnik Qzp jest iloczynem przekroju strugi urobku na prze
nośniku Ft i sumy (ruch przeciwny kombajnu i łańcucha) lub różnicy (ruch zgodny) prędkości 
łańcucha Yt i kombajnu Yp (Krauze 1999). 

Wymaganym jest by zdolność przejmowania urobku Qzp była w przypadku różnicy pręd
kości Yt i Yp większa lub co najmniej równa wydajności kombajnu Qko 

(4) 

Przekształcając odpowiednio zależność (4) tak, by określić maksymalną wartość prędkości 
posuwu Yp dla wybranej wydajności przenośnika Qt można otrzymać następujące wyrażenie, 
w którym znak plus dotyczy ruchu zgodnego, a znak minus ruchu przeciwnego: 

(5) 
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gdzie: 
kr - współczynnik rozluzowania urobku (kr :::0: l), 
kL - współczynnik uwzględniający wypad urobku z ociosu pod wpływem ciśnienia 

górotworu i załadowany bez udziału organu (kL $; l). 
y - masa właściwa urobku, 
H - wysokość ściany, 

Z - zabiór kombajnu. 

Z zależności (5) wynikają następujące wnioski: 
- dla urabiania dwukierunkowego należy stosować różne prędkości posuwu, takie by 

w efekcie otrzymać żądane wydobycie dobowe, 
- dla urabiania jednokierunkowego należy proces skrawania lub ładowania (w zależności 

od potrzeb) realizować w czasie tego ruchu, w którym wymagana jest mniejsza prędkość posuwu 

V p. 

Przyjmując następujące dane: kr = kL = l, y = l ,4 Mg/m3, H = 2m, Z= 0,65 m, V t= l m/s, 
to dla Ot = 600 Mg/h vp $; 5 m/min (ruch zgodny) lub vp $; 6 m/min (ruch przeciwny) . 
Jeżeli Ot= l 000 Mg/h, to V p$; 8m/min (ruch zgodny) lub V p$; 11 m/min (ruch przeciwny). 

Z powyższych obliczeń wynika, że chcąc stosować większe prędkości posuwu należy dobrać 
przenośnik ścianowy o odpowiednio większej wydajności i mocy napędu. Powyższe obliczenia 
wykonano dla współczynnika rozluzowania urobku kr = l, czyli dla sytuacji odbiegającej 
od rzeczywistości. Wartość tego współczynnika jest większa od l, co skutkuje większym 
zmniejszeniem dopuszczalnej prędkości posuwu Vp· 

5. Frezujący organ ślimakowy 

Zadaniem frezującego organu ślimakowego jest urobienie węgla za pomocą narzędzi skra
wających i przemieszczenie go płatami w kierunku przenośnika . Obie te czynności, urabianie 
i ładowanie, wykonywane są równolegle. Ilość i jakość urobionego węgla oraz stopień za
ładowania go na przenośnik świadczy o jakości pracy organu. Ocenęjakości pracy organu lub 
organów, jak również sposób ich doboru do maszyny urabiającej i warunków panujących 
w wyrobisku ścianowym, można określić uwzględniając następujące wielkości (Krauze 1995): 

- wydajność urabiania, 
- wartość i zmienność obciążenia, 
- uziarnienie urobku i zapylenie w wyrobisku, 
- stopień załadowania urobku, 
- trwałość poszczególnych elementów organu, a szczególnie układu nożowego. 
Powyższe wielkości (kryteria) pozwalają na drodze analitycznej wyznaczyć (dobrać) pa-

rametry organu spełniające wymagania użytkownika. 
Parametrami konstrukcyjnymi charakteryzującymi organ ślimakowy są: 
- średnica organu, 
- długość organu (zabiór) , 
- ilość linii śrubowych, 
- kąt nachylenia zwoi ślimaka, 
- średnica piasty, 
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- skok linii śrubowej ślimaka, 
- kształt poszczególnych elementów organu ślimakowego. 
Parametry kinematyczne wpływające na pracę organu to: 
- prędkość skrawania (liczba obrotów organów), 
- prędkość posuwu, 
- kierunek obrotu organu. 
Wymienione wyżej parametry mają decydujący wpływ na dobór układu noży na organie, tzn. 

na sposób rozmieszczenia uchwytów nożowych. 
Układ noży określają następujące wielkości: 

- rodzaj noży, 
- liczba linii skrawania, 
- podziałka między liniami skrawania, 
- podziałka w linii skrawania, 
- rozmieszczenie ostrzy względem siebie (skraw zgodny, przestawny). 
O procesie skrawania decyduje sposób uzbrojenia nożowego i parametry kinematyczne 

kombajnu węglowego, a o procesie ładowania decyduje zarówno kinematyka pracy jak i geo
metria organu. W trakcie projektowania należy uwzględniać oba te procesy. Pierwszeństwo ma 
zwykle skrawanie, które zużywa więcej mocy kombajnu, ale również ładowanie ma duży wpływ 
na jego obciążenie i charakter pracy. Dlatego też, w przypadku ładowania dodatkową grupą 
parametrów są warunki pracy organu w ścianie, a mianowicie: 

- praca w ścianie nachylonej poprzecznie i podłużnie, 
- praca w ścianach niskich, 
- praca w ścianach średnich i wysokich. 
Grupa parametrów wpływających na proces skrawania powiązana jest z własnościami 

urabianej calizny i decyduje również, co jest obecnie bardzo pożądane, o wielkości wychodu 
grubego sortymentu węgla. W literaturze z tego zakresu (Krauze 1995; Jaszczuk 1986) znajdują 
się uwagi i zalecenia pozwalające na zwiększenie wychodu grubszego sortymentu węgla po
przez zastosowanie: 

- noży o odpowiednim kształcie ostrza, 
- maksymalnych głębokości i podziałek skrawania, 
- minimalnej ilości noży w linii skrawania. 
Spełnienie powyższych zaleceń pozwala uzyskać wzrost wychodu grubszego sortymentu 

węgla lecz stwarza zagrożenia związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji procesu 
skrawania, gdy nie uwzględni się wysokości noża, biorącej udział w urabianiu i głębokości 
skrawania przypadającej na ten nóż . Dlatego ważnymjest określenie dopuszczalnej prędkości 
posuwu maszyny urabiającej, by spełniany był powyższy warunek (Kra u ze 1995, 1999). 

Na przykład, dla organu o obrotach n = 30 obr/min i prędkości posuwu Yp = 5 m/min, 
maksymalna głębokość skrawania przypadająca najeden obrót organu wynosi gs max = 167 mm. 
Natomiast dla tych samych obrotów, lecz Yp = lO m/min gs max = 333 mm. Stosowanie 
określonej, a w tym drugim przypadku, większej głębokości skrawania, wymaga doboru odpo
wiedniej podziałki skrawania, wynikającej głównie z własności wykruszania się węgla oraz 
właściwej wysokości noża. 

Zapewnienie uzyskania wzrostu wychodu grubego sortymentu węgla poprzez zastosowanie 
odpowiedniego układu nożowego jest warunkiem koniecznym, lecz nie zapewniającymjeszcze 
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sukcesu. Możliwe jest to dopiero, gdy przebiegający równolegle z procesem skrawania proces 
ładowania nie będzie powodował degradacji urobku. Związane jest to z takim doborem organu, 
którego objętość wewnętrzna jest większa od wydajności urabiania (Krauze 1995; Jaszczuk 

1986; Hyong 1990). 
Objętość wewnętrzna organu V 0 jest to swobodna przestrzeń między płatami ślimaka , 

w której urobek przemieszczany jest w kierunku przenośnika. Wielkość tej przestrzeni powinna 
być taka, by zapewnić przemieszczenie się i swobodny ruch węgla do punktu wyładunku. Jeżeli 
objętość przestrzeni między płatami ślimaka potraktować jako różnicę objętości walca o śred
nicy D, objętości walca piasty o średnicy d i objętości płatów, to dla organu o tzw. płatach 
nonnalnych objętość wewnętrzna V0 opisana jest zależnością: 

V0 =0,25n:(D2 -kkp )·(Zu __ b_) 
cos 0.2 

a dla organu z płatami zachodzącymi: 

gdzie: 
Zu - zabiór organu bez tarczy odcinającej (część urabiająco-ładująca), 
D - średnica bębna organu, 

kkp- współczynnik uwzględniający inny kształt niż walcowy piasty, 
d - średnica piasty organu, 
b - grubość płata, 

- ilość płatów, 

a2 - kąt nawinięcia płata. 

(6) 

(7) 

Natomiast wartość wydajności urabiania organu jest funkcją średnicy organu 0 5, zabioru Z, 
prędkości posuwu vp, obrotów n oraz współczynników kr i kL. Ogólną zależność na V u należy 
rozpisać na organ przedni: 

(8) 

oraz tylny: 

(9) 
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Sumaryczna wydajność organu przedniego i tylnego V u jest sumą V up i V ut 

(lO) 

Dla organów o tych samych parametrach zależność (l O) przyjmie następującą postać 

krkLZvPH 
Vu =-----'-

n 

Warunkiem koniecznym, by organ prawidłowo ładował, jest: 

gdzie: 
kw - współczynnik wypełnienia organu. 

(11) 

(12) 

Uwzględniając spełnienie nierówności (12) należy rozpatrzyć przypadek pracy kombajnu 
z ładowarkami osłonowymi lub bez. Dla pracy kombajnu z organami z ładowarkami koniecz
nym i wystarczającym jest, by wydajność urabiania na jeden obrót organu przedniego była 
mniejsza od objętości kw V 0 : 

~ = kw V op - V up :2: O (13) 

Wtedy można z zależności (13) otrzymać wyrażenie określające dopuszczalną prędkość 
posuwu vp 

(14) 

W przypadku pracy maszyny urabiającej bez ładowarek, koniecznym jest by spełniona była 
następująca nierówność: 

~ = kw(V op + V ot) - (V up + V ut) :2: O (15) 

Postępując podobnie jak w przypadku zależności (13) można otrzymać wyrażenie na dopusz
czalną prędkość posuwu Y p, dla organów o różnych parametrach: 

(16) 
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lub o tych samych: 

(17) 

Oczywistym jest, że zależności (12) i (14) przekształcać można dowolnie i określać odpo
wiednio inne potrzebne parametry organów, lecz najczęściej możliwym do zmiany jest, wrze
czywistej sytuacji, tylko ograniczenie prędkości posuwu. 

Współczynnik wypełnienia organu kw dla pracy kombajnu bez ładowarek osłonowych, 
przyjmowany jest z praktyki przemysłowej i wynosi 0,3 tak dla obrotów nadsiębiernych jak 
i podsiębiernych. W przypadku zastosowania ładowarek wartość tego współczynnika można 
podnieść. Jednak należy dążyć, co zostanie wyjaśnianej później, by na etapie projektowania lub 
doboru organów stosować wartość kw takąjak dla pracy bez ładowarek . 

Zastosowanie ładowarek poprawia efekt ładowania przez niedopuszczenie do zostawania 
urobku na spągu a szczególnie miału. Jeżeli założyć, że tylko miał jest ładowany ładowarką 
to musi się go zgromadzić odpowiednią ilość by płaty mogły go przenieść na przenośnik. 

Tabela l. Zestawienic obliczonych, dopuszczalnych pn;dkości posuwu vp z uwagi na proces ładowania dla 

D5 = 1,4 m 

Tablc l. Calcułatcd maximum travclling ratcs vp duc to loading proccss for D5 = 1.4 m 

D5 = 1,4 m, vp =8m/min 

v5, m/s 2,85 4,00 5,50 

n, obr/min 39 55 75 

gmax' mm 205 146 107 

D= 1,2m, d=0,9m, b=40 mm, z= 0,65 , Zu = 0,55 

H=2m, i= 3, (12 = 200, k,= 1,4, kL = 0,9 

Płaty normalne Płaty zachodzące 

V o, m3 0,250935 0,241606 

n, obr/min 39 l 55 75 39 55 l 75 

Organy bez ładowarek, kw= 0,3 

vp, m/min 3,59 l 5,06 6,89 3,45 4,87 l 6,64 

Organy z ładowarkami, obroty podsi<;bicrnc organu przedniego, kw = O, 7 

vp• m/min 5,98 l 8,43 11,49 5,75 8,11 l 11,06 

· Organy z ładowarkami , obroty nadsi<;bicrnc organu przedniego, kw= 0,5 

vp• m/min 4,27 l 6,02 l 8,21 l 4,11 5,79 l 7,90 

Organy z ładowarkami, kw = 0,3 

vp• m/min 2,56 l 3,61 l 4,93 l 2,46 3,48 l 4,74 
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Sytuacja taka może zaistnieć, gdy założy się, że organ pracuje tak jak by nie było ładowarki. 
W przeciwnym przypadku ilość urobku nagromadzonego w ładowarce jest większa i szybkość 
jego odprowadzenia decyduje czy opory ładowania wzrosną i o ile. W krańcowym przypadku 
może dojść do zadławienia organu. Jednocześnie w tej sytuacji następuje degradacja urobku, 
gdyż organ zaczyna pracować jak zagęszczarka. Dlatego też nie należy dopuszczać do tej 
sytuacji poprzez odpowiednie dobranie parametrów Yp, n, kw i V 0 . 

Obliczone wartości maksymalnych prędkości posuwu z uwagi na ograniczenia wynikające 
z procesu ładowania dla wybranych parametrów organów urabiających zestawiono w tabelach 
l i 2. Obliczenia wykonano dla dwóch średnic organów (05 = l ,4 i 2,0 m) z płatami normalnymi 
i zachodzącymi, przy zastosowaniu lub braku ładowarek oraz dla różnych współczynników kw. 
Otrzymane wartości Yp są różne w stosunku do przyjętej maksymalnej prędkości posuwu 
(vp = 8 m/min) i odzwierciedlają z praktyki górniczej stosowane prędkości. Pozwala to na 
przypuszczenie, że opory ładowania są również przyczyną obniżania prędkości posuwu przez 
układ automatycznej regulacji maszyny urabiającej, szczególnie, gdy stosowane są ładowarki 
osłonowe. Jednocześnie, a to należy szczególnie podkreślić, przyjęcie niskiego współczynnika 
kw zapewnia realizację procesu ładowania przy minimalnej recyrkulacji urobku i jego kruszenia 

Tabela 2. Zestawienic obliczonych, dopuszczalnych prQdkości posuwu vp z uwagi na proces ładowania dla 
D,= 2,0 m 

Tablc 2. Calculatcd maximum travclling ratcs vp duc to loading proccss for D s= 2.0 m 

D,= 2,0 m, vP =8m/min 

v,, m/s 2,85 4,00 5,50 

n, obr/min 27 38 53 

gmax• mm 296 211 151 

D= 1,8 m, d= 0,9 m, b =40 mm, z= 0,65, Zu = 0,55 
H=2m, i =4, a.2 =zoo, k,= 1,4, kL = 0,9 

Płaty normalne Płaty zachodzące 

V o, m3 0,967891 0,892849 

n, obr/min 27 l 38 53 27 38 l 53 

Organy bez ładowarek, kw = 0,3 

vp, m/min 6,38 l 8,98 12,53 5,89 8,29 l 11,56 

Organy z ładowarkami, obroty podsiQbicrnc organu przedniego, kw= 0,7 

vp, m/min 11,17 l 15,72 21,92 10,30 13,98 l 19,50 
....,__ 

Organy z ładowarkami, obroty nadsiQbicrnc organu przedniego, kw = 0,5 

vp, m/min 7,98 l 11,23 15,66 7,36 9,99 l 13,93 

Organy z ładowarkami, kw= 0,3 

vp, m/min 4,79 l 6,74 9,39 4,41 5,99 l 8,36 
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oraz minimalnych oporach ładowania. Zwiększenie tego współczynnika pozwala stosować 
większe prędkości posuwu, lecz należy się liczyć z dużą degradacją urobku i wzrostem oporów 
ładowania. 

6. Podsumowanie 

Uzyskanie dodatniej akumulacji w procesie eksploatacji węgla kamiennego w warunkach 
polskiego rynku wymaga spełnienia dodatkowego warunku jakim jest otrzymanie jak naj
większej ilości węgla o ziarnie powyżej 30 mm. Temu celowi służy prawidłowy dobór maszyn i 
urządzeń kompleksu ścianowego, uwzględniający fakt pozyskania jak największego wychodu 
grubego sortymentu węgla. Stosownie do tego wymogu koniecznym jest również uwzględnić 
taki dobór organów urabiających, by ich parametry umożliwiły prawidłową realizację procesu 
skrawania i ładowania. 

Powyższa uwaga odnosi się szczególnie do realizacji procesu ładowania, który to proces był 
w niewielkim stopniu brany pod uwagę. 

Przeprowadzana identyfikacja procesu urabiania, a głownie procesu ładowania frezującym 
organem ślimakowym pozwoliła na analityczne ujęcie parametrów konstrukcyjnych i kinema
tycznych tego elementu wpływających na ładowanie urobku. Otrzymane związki analityczne 
pozwalają na modelowanie procesu ładowania tak, by uzyskać wymagany stopień załadowania 
urobku dla określonych parametrów konstrukcyjnych i kinematycznych organu oraz współpra
cujących z kombajnem maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego. Wymagania związane 
z założonym wydobyciem dobowym, procesem ładowania, zdolnością przejmowania urobku 
przez środki odstawy i szybkością zabudowy odsłoniętego stropu pozwalają na dobór maszyn 
i urządzeń kompleksu ścianowego. 

Jednocześnie, w przypadku istniejącej ściany, można ustalić na drodze analitycznej przy
czynę niskiej sprawności ładowania i dokonać korekty parametrów organów lub kombajnu, 
obudowy czy przenośnika ścianowego. 

Wymagania stawiane maszynie urabiającej odnośnie zainstalowanej mocy i prędkości po
suwu w przypadku stosowania frezujących organów ślimakowych mogą napotkać trudności 
związane z uzyskaniem zwiększonego wychodu grubego sortymentu węgla przy prawidłowym 
przebiegu procesu urabiania i ładowania . Wzrost prędkości posuwu jest bowiem ograniczony, 
głównie z przyczyn konstrukcyjnych, pojemnością wewnętrzną organu. 
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The technical borders o f the productivity rate for longwall systems 

Abstract 

Obtaining additional accumulation in longwall coal mining depends o f a few main factors . 
One of them, which is the most important, is technical instrumentation. The way how the 
longwall system is equipped defines the day productivity and financial inputs. This is the reason 
while correct design issoimportant to achieve the designing productivity and quality ofmining 
coal. It essential that influence oftechnical parameters on some parameters oflongwall systems 
and their's productivity should be defined. 
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,noH6accKHir ropHo-MCTannyprn<rccKHH HHCTHT)'T (,nfMJ1), r . An<rcBCK, Y KpaHHa 

CoCTosmue u nporuoJ pa6oTocnoco6uocTn cTaJJLHOH paMuoii Kpenu 

ua maxTax ,l(oueu.Koro 6acceiiua 

TopHoe oaeJleHue- CmQJlbHa5l Kpenb - ycmOU'IU60Cmb - OerjJopMaL/UU- np02H03 

AuuoTauu» 

IlpHBe,neHhi MeTO.UHKa H pe3yJihTaThi o6cne,noBaHwi ropHhiX Bhipa6oToK maxT ,[(ou6acca 

B ycJIOBH»X cpe,nuero H BhiCOKOro MeTaMopqlH3Ma rOpHblX IIOpO,n. Ha OCHOBe lllaXTHblX 

Ha6mo,neHHM pacKpblThl xapaKTepHbie OC06eHHOCTH B3aHMO,nei1CTBHH KperrH C 0Kpy)f(aJOIUHMI1 

nopo,naMH . Pa3pa6oTaHa MeTO.!\HKa rrpOrH03a COCTOHHH» paMHOM KpeiiH, KOTOpa» II03BOJJ»eT, 

HCXO,U» H3 H3BeCTHblX ropHOTeXHH'!eCKHX YCllOBHH 3KCIIJJyaTaUHH Bh!pa60TKH, OQeHHTb 

BepO»THOCTh OTKa30B KpeiiH. fioJJy'leHHble npOrHOCTH'!eCKHe Ta6m:!Uhl ,nalOT B03MO)f(H0CTb 

npHHHMaTb HH)f(eHepHhJe pemeHH» IIO npoeKTHpOBaHHIO napaMeTpOB KperrH B COOTBeTCTBHH 

C O)f(H_naeMb!MH rrpO»BJJeHH»MH ropnorO ,naBJieHHH. 

l. Bse.neuue 

CTaJJhHble paMHble KpenH HBJJJIIOTC» OCHOBUbiM THIIOM KperrH .UJJ» yrOJJbHOH 

npOMbllllJJeHHOCTH YKpaHHbl. 06beM 11X rrpHMeHeHH» COCTaBJJ»eT OKOJlO 90% OT BCeH 

npOTSI)f(eHHOCTI1 ropHblX Bb!pa60TOK. fiOCKOJlhKY npO»BJJeHHe ropHOro ,naBJJeHHH 

B Bh!pa60TKaX HMeeT BepmrrHOCTHhiH xapaKTep BBH.UY CTaTHCTH'!eCKOrO pa36poca OCHOBHhlX 

ropHOTeXHH'IeCKHX cpaKTOpOB (HaiipSI)f(eHHOe COCTOSIHHe H CBOMCTBa MaCCHBa nopo,n, 

OTKJlOHeHH» OT TeXHOJlOrHH npose,neHH» H KperrJJeHHH H ,np.), npoeKTHpOBaHHe Kpenu 

npespamaeTc» B CJJO)f(HYIO 3a,naqy c ueonpe,neJJeHHbiMH ycJJOBH»MH. HecMoTp» na rrpHMeueuue 

TH)f(eJlh!X THIIOB CTiel\UpOcpHlleii, COCTOHHHe CTaJJhHOM KpenH B CJlO)f(HhiX rOpHO-reOJJOrH'!eCKHX 

YCllOBHJIX JIBJl»eTCJI Hey ,nOBJJeTBOpHTeJlhHbiM, '!TO rrpHBO.!\HT K He06XO.!\HMOCTH ee '!aCTh!X 

peMOHTOB H nepeKperrJJeHHM. 8 TO )f(e BpeMJI HMeeTC» 60JJhlllOe KOJJH'!eCTBO Bb!pa60TOK, 

B KOTOphlX paMHa» Kperrh OKa3biBaeTCJI He,norpy)f(eHHOM (HMeeT H3JJHlllHHM33II3C rrpO'IHOCTH), 

'!TO csw.ueTellhCTByeT o ueo6ocuosauuoM rrepepacxo.ue MeTaJJJJorrpoKaTa. CJJe,nosaTeJJbHO, 

cymeCTBYIOiliHe MeTO.!\hl nporH03a H npoeKTHpOB3HH» napaMeTpOB KperrH He OTBe'!aJOT 
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coBpeMeHHbiM Tpe6oBaHIHIM coopy)l(eHH~ H 3KcnnyaTa~HH Bhtpa60TOK. B 3TOH CB»JH 

aKTyaJibHbiMH »BJI»IOTC» HCCJie)J,OBaHH$1, HanpaBJieHHble Ha COBepweHCTBOBaHHe nporH03a 

COCTOHHH$1 H nOBbiWeHHe pa60TOCIIOC06HOCTH CTallbHOH KpenH B pa3JIH'!Hb!X ycnOBHHX. 

2. PeJyJILTaThl o6cJieLt:oBaHnB cTaJibHOii Kpenu B ropHbiX Bhlpa60TKax 

B ~eJIHX H3y'leHI1» COCTOHHJA$1 KpeiiH 6hiJIO o6cneJt:OBaHO 44 IIpODI)I(eHHhiX ropHbiX 

Bbipa60TK11 17 yrOJibHhiX waxT fXK «JlyraHCKyronh», «KpaCHOLt:OHyronh» ( cpe.li.HHH 

MeTaMopqmJM nopo.ll. - CMTI) 11 66 ropHhiX Bhipa6oToK no 8 maxTaM rXK 

«PoBeHbKI1aHTpa~I1T» (BhiCOKHH MeTaMopqnnM nopoLt: - BMTI). 3 To II03BOJII1JIO oxBaTI1Th 

UIHpOKI1H )J,I1aiia30H 113MeHeHHH ropHo-reonOrl1'!eCKI1X ycJIOBI1H: rny611Ha pa3pa60TKI1 

113MeH»JiaCb OT 150 .lJ.O l 050 M, HOKaJaTeJib npe.ll.eJia npO'lHOCTI1 Ha O)J,HOOCHOe C)l(aTI1e OT 26 .li. O 

150 Mfla, IIJIOUia.ll.b ceąeHI1$1 Bblpa60TOK B CBeTy- OT 7 .li.O 18 KB. M. 

Ha ocHoBaHI1JA peJynhTaTOB npoBe.lJ.eHHoro o6cne.li.OBaHI1» 6biJII1 nonyąeHhi 

npe.lJ.BapHTeJihHbie BhiBO.ll.hl O COCTOHHI1H apO'lHOH Kperrl1 B pa3JIH'!Hb1X ycnOBI1HX. )],n» 3TOrO 

paMbi Ha J<a)l(.lJ.OM o6cne.li.OBaHHOM yąaCTKe 6hiJII1 OTHeCeHbl K .li.BYM rpynrraM: C .li.OHYCTI1Mb!MI1 11 

He.li.OllYCTI1Mb1MI1 .ll.ecpopMa~I1~MI1, rrpH'!eM B nepBy!O rpynny BOWJII1 Kpemi C He.li.Orpy)l(eHHbiM 

11 HOpManbHhlM COCTOHHI1eM cornaCHO (l). 
Ha1160JihlliHH 11HTepec npe.li.CTaBJIHJII:ł apK11 c He.ll.onycTHMhiMH .ll.ecpopMa~I1»MI1. Tio Bcei1 

rpynne o6crre.D.oBaHHhiX Bbipa6oToK B ~enoM He)J,onycTI1Mhre .ll.ecpopMa~HI1 B ycnoBH»X CMIT 

11Menu 27% apoK, a B ycnoBHHX BMTI - oKono 15%. TaKHM o6pa30M, cpe.li.HeBJBeweHHa» 

Ha.lJ.e)I(HOCTh pa60Tbi apO'IHOH Kpenu He npeBhilliaeT 70% B 06hi'IHb1X YCJIOBHHX H 85% 

B peruoHe c aHTpa~JATOBhiMH yrm!MH. KaK BJA.li.HO IIJ cpaBHeHJAH 3THX ropHo-reorrorH'leCKI1X 

ycnoBHH, Ha.lJ.e)I(HOCTh Kperm np11 CMTI crre.ll.yeT C'IHTaTh »BHO He.li.OCTaTO'lHOH. 

06cne.D.OBaHHe noKaJan o cne.ll.y!OUIJAe xapaKTepHhie oco6eHHOCTI1 B3ai1MO.ll.ełicTBmi Kpenl1 c 

0Kpy)l(a!OUI11MH rropO.ll.aMI1: 

1. KaK npaBnno, TexHonom» BOJBe)J,eHH» Kpenn, Tpe6yłOI.UaH Ja6yToBKH JaKpenHaro 

npocrpaHCTBa 11 Til{aTeJibHOH paCKJIIIHKH apKH Ha yąaCTKaX ilO.lJ.aTJIIIBhiX COe.li.HHeHHH, He 

C06JIIO.lJ.aeTCH. 3a6yTOBKa BbiiiOJIH»eTC» Ofihl'IHO JIHI.llh Ha Bb!COTY np»MhlX yąaCTKOB CTOeK .lJ.JI$1 

y.D.ep)l(aHJAH TaM JaT»)I(KH C llOMOil{b!O rrOpO.lJ.bi. 

2 . H a .li.OCTaTO'IHO npoTH)I(eHHhiX yąacTKax c ycTOH'IHBhiM nopO.li.HhiM KORTypoM ropHoe 

)J,aBJieHHe OTCYTCTByeT 11 JaBbillieHa MaTepHanOeMKOCTh Kpenl1. 

3. B Bhrpa6oTKax, npołl.ll.eHHhiX no npocTupaHI110, .lJ.a)l(e npJA nonoroM JaneraHJAH nopo.ll. 

cMemeHH» B no.ll.aTJIHBhlX yJnax uepaBHOMepHhl. Ha nnacTax c yrnoM na.ll.eHHH 6onee l 0-15 

rpa.ll.ycoB pa6oTa no.ll.aTJIHBhiX yJJIOB JaMeTHO yxy.a.IIIaeTc», npu'leM co cTopoHbi na.lJ.eHHll 11x 

llO)],aTJlHBOCTb CHH)KaeTCll BilJlOTb Jl.O 6JIOKHpOBKH (npH yrnax OKOJlO 30 rp.), a CO CTOpOHbl 

BOCCTaHHH - pe3KO BOJpaCTa eT. 

4. flpH ycTaHOBKe apKH ITO.ll. ((llJIOCKYłO)) KpOBJilO BepXHHK Ha'lHHaeT np0r116aThCll 

( «BhlllOJia)I(HBaTbCH))) .no nepexo.D.a KpenH B no,naTJIHBhiH pe)I(HM pa6oThi. 

5. XapaKTepHbiMH oco6eHHOCT»MH aBapJAHHoro (He)J,orrycTI1Moro) .necpopM!ipoBaHI1» 

Kpem1 1!BJI»IOTC1!: pa3pb!B CK06 B IIO)J,aTJII1BblX COe)J,I1HeHHHX, IIpOCrpaHCTBeHHblH 113rH6 

C Kpy'!eHHeM 3JieMeHTOB KpenH, o6pa30BaHHe IIJiaCTH'!eCKHX IIIapHHpOB Ha CIIe~npocpHJle 

11 IIOTepa ero MeCTHOH ycTOH'lHBOCTH («paCKpbiTHe)) npocpHnH), qpe3MepHOe 

rrpocKaJib3hiBaHue. 
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6. flp11 cna6bJX 11 paJMOKa!OUli1X IIOpO)laX JIO'l.Bbl CTOHKI1 Kpenl1, HeCMOTpH Ha HM11'l.l1e 

BBapeHHh!X )ll1a$parM, II O )l )leHCTBI1eM BHellJHeH HarpyJKI1 Ha BepXHHK B)laBJII1Ba!OTCH B IIO'l.BY 

6eJ cymecTBeHHOrO conpOTI1BJieHI1H, 'l.TO 1Ip11BO)li1T K noTepe BbiCOTbl Bblpa60TKI1 

11 He06XO)li1MOCTI1 ee peMOHTa ( «JIO)f(HOe ny'l.eHI1e» ) . 

7. Me)f(paMHhie cT»:lKKH np11 Jle$opMaU11HX Kpenl1 He OKaJhJBa!OT cymecTBeHHoro BJII1HHHH 

Ha ee ycTOH'l.I1BOCTb 11 CJiy)f(aT B OCHOBHOM )lJIH y)lep)f(aHI1H paM np11 MOHTa)f(e Kpeiii111 Be)leHI111 

BJpblBHhiX pa60T B 3a6oe. B pH)le CJiy'l.aeB, HeCMOTpH Ha HaJII1'l.l1e CTH)f(eK, Ha6JIIO)laeTCH 

«Bhi611BaHI1e» paM B3pblBHbiMI1 pa6oTaMI1, CTH)f(KI1 np11 3TOM «CKJia)lhiBa!OTCH» no 

MHOfO'l.I1CJieHHbiM rnapH11paM Ha COe)li1H11TeJibHbiX CK06ax. 

TaKI1e ycJIOBI1H BOJBe)leHI1H np11BOJl»T K paJJII1'l.HhiM nocne)lCTBI1HM B 3aBI1CI1MOCTI1 OT 

ropHo-reononp:~ecKI1X ycJIOBI1ii 3KCnnyaTaU1111 Bhipa6oTKI1. B ycnoBI1HX rwnororo 3aneraHI1H 

CJI011CTbiX nopO)l Bb!COKOH 1IpO'l.HOCTI1 B KpOBJie Bblpa60TKI1 np011CXO)li1T CaMOe 

He6naronp11HTHOe, C TO'l.KI1 JpeHI1H pa60Tbl KOHCTPYKU1111, Harpy)f(eHI1e, KOr)la KORTaKT Kpenl1 

C nopOL(OH 1Ip011CXO)li1T B TO<JKe 11JIH Ha MaJ10M yqaCTKe BepXHHKa. HarpyJKa Ha Kperrb 

$opM11pyeTCH B Bl1)le cocpeL(OTOlfeHHOH CI1Jlhl, HarrpaBJieHHOH no HOpManl1 K HanJiaCTOBaHHIO 

rropoL(. B KOHCTPYKU1111 BOJHI1Ka!OT BhiCOKI1e 11Jr116a10m11e MOMeHThi, BhiJhiBa!OUll1e 

)le<j.>opMaU1110 ( «BhiiiOJia)f(I1BaHHe») aepXHHKa II O )l TO<JKOH 1IpHJIO)f(eHI1H HarpyJKI1 11 ero HJrH6 

B cTopoHy Macci1Ba B paiioHe yJJIOB rro)laTJIHBOCTI1. Hecyma» cnoco6HOCTh KOHCTPYKUH11 

OKa3bJBaeTCH CHH)f(eHHOH B HeCKOJibKO pa3, o6pa3y!OTCH nJiaCTI1<JeCKHe )leqlOpMaUHH 

cneurrpo$HJIJi, KOTOpbie npHBO)lJiT K HCKa)ł(eHHIO $opMbl KpenH (113rH6 BepXHHKa 11 CTOeK) eme 

)lO HC'łeprraHHH Jarraca IIO)laTJIHBOCTH. flo CYTI1, Kperrh He pa6oTa eT B IIO)laTJIHBOM pe)f(HMe 

11 pa3pywaeTCH. KaK npaBHJIO, 3TO np011CXOJli1T B ycnOBI1HX 11HTeHCI1BHoro npor116a nopOJl 

MaCCHBa, Bbi3BaHHOf0 BJIHJiHI1eM O'łi1CTHbiX pa60T, OC06eHHO llpH OXpaHe Bbipa60TKH 

ueJII1KaMH MaJihiX pa3MepOB 11JII1 npH npoBe)leHI111 ee «B npHCe'l.KY» K Bbipa6oTaHHOMY 

npocTpaHCTBY JlaBbi. 

Te )f(e ycrroBI1Ji B03Be)leHI1Ji KpenH np11 npolfHhiX oKpy)f(a!Ollli1X Bbipa6oTKY rropo)lax, He 

CKJIOHHb!X K cymeCTBeHHb!M CMemeHI1HM, IIpHBO)lJiT K JaBI1CaHI110 nOpO)l Ha)l Kpenb!O, KOTOpaH 

B peJynhTaTe CTaHOBI1TCH He rpyJOHecymeii, a orpa)f()la!Oll{eH KOHCTPYKU11eH. 3a'łaCTy!O 

MO)f(HQ Ha6JIIO)laTb OTCYTCTBHe KORTaKTa KpenH C nopo)laMI1 He TOJlbKO B KpOBJie, HO 11 6oKaX 

Bb!pa60TKI1 (KallHTMbHbie Bblpa60TKI1, KBepwrrarH, HaKJIOHHhie Bbipa60TKI1 C OXpaHOH 

ueJIHKaMH JlOCTaTO'l.HhiX pa3Mepos 11 Jlp.). Pa3yMeeTC», Kpenh B )laHHOM cnyqae He pa6oTaeT 

B HOpMaJibHOM pe)f(HMe (HMeeT 11JJII1UJHI1H Jarrac rrpO'l.HOCTH). 0)lHaKO, IIOCKOJibKY 

Jle$opMauHii KOHCTPYKU1111 He Ha6rriO)laeTc», ow1160<JHO C'łi1Ta!OT, 'l.TO Kperrh cnpoeKTHpoaaHa 

rrpaBHJibHO. 

Ecmt ropHoe )laBJieHI1e paJBI1BaeTCH He B $opMe rrnaBHoro 113r116a rrJiacToB rropo)l, a B BH)le 

o6pyweHI1H 113 KpOBJII1 TpeUli1HOBaTb!X 6JIOKOB, TO BOJHI1KaeT BepOHTHOCTb )li1HaMH<IeCKOrO 

BOJ)leiicTBHH nopoJl Ha KOHCTPYKU1110, Harpy3Ka Ha Kperrh np11 3TOM B03pacTaeT 

rrponopuuoHaJibHO Km$$uuueHTY JlHHaMH'l.HOCTH B HeCKOJihKO paJ. KoHCTPYKUHH B np»MOM 

CMbiCJie CJIOBa TepHeT yCTOHlfHBOCTb 11 paJpyrnaeTCH Ha )lOBOJibHO npOTJi)f(eHHb!X yąaCTKaX 

Bbipa6oTKH, JlOCTHraiOmHx )leCHTKOB MeTpOB . TaKI1e aBapu11, a no TepMHHonorHH ropHHKOB , 

<<3aBaJibJ)) Bblpa60TKI1, OllaCHbl CBOeH BHe3anHOCTb!O 11 6hiCTpOTe'łHOCTb!O, <!TO npHBO)lHT 

K HeC'łaCTHbiM cnyąaHM )lllil OKa3aB!lii1XCH B6Jlłi3H ropHHKOB. 3aBaJibi Bb!pa60TKI1 MOryT 

npOHCXOJlHTh B npolfHbiX nopo)lax np11 6onhllli1X nepe6opax npoeKTHoro ceąeHHH 

11 1Ip11ypO'łeHhl JIJ160 K yąaCTKaM MaCCHBa, r)le pa3BJ1Ta HHTeHCHBHaH 1"pelllHHOBaTOCTh, JII160 
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K pe3KOMY 113MeHeHIUQ ropHOTeXHWieCKI1X YCJIOBI1H, B KOTOphiX pa6oTaeT Bhipa60TKa 

(Haiip11Mep, rrp11 B03.[\eHCTBI111 Bpe,nHOrO BJII1HHI1H O'li1CTHhiX pa60T B rrep110.[\ rrp116JimKeHI1H 

11Jll1 rrpoxo,na JiaBhi, B3ai1MHOrO BJII1HHI1H Bblpa60TOK, IIOna,naHI1H 3a60H B ,npyr11e IIOpO.l:\hi 11JIH 

reonorl1'leCKHe HapyrneHHH H T.rr.). Cne,noBaTeJihHO, ycnoBI1H pa6oThi Kperrl1 BeChMa 

pa3H006pa3Hhl H .[\JIH rrpaBI1JlhHOrO ee IIpOeKT11pOBaHI1H 11 3KCIIJiyaTa~HI1 He06XO,l:\HM 

.[\OCTaTO'lHO .[\OCTOBepHhiH rrporH03 ee pa60TOCIIOC06HOCTH. 

3. CTaTHCTH'IeCKHH auaJiu3 u MeTOJJ;HKa nporuo3uposauun 

C ~eJibJQ CTaTHCTH'leCKOH o6pa60TKI1 IIIaXTHhiX HCCJie.[\OBaHHH COCTOHHI1H apO'IHOH 

IIO,l:\aTJIHBOH KpeiiH H pa3pa60TKH ,l:\OCTYIIHOrO H rrpOCTOrO MeTO,na IIpOrH03a ee COCTOHHHH 

6hiJia 11CIIOJlh30BaHa MeTO,l:\HKa, 113JIO)I(eHHaH B pa6oTe [2]. J1)J;eH MeTO,l:\HKH OCHOBaHa Ha 

cpaBHeHI1H BepOHTHOCTI1 pacrrpe,neJieHHH BJII1HJQIUHX Ha COCTOHHHe KperrH <jJaKTOpOB 

C IIOMOIUhJQ HeO.[\HOpO.l:\HOrO CTaTI1CTH'leCKOrO aHaJII13a, rrpe,nJIO)I(eHHOrO A.A. feHKHHhiM [3]. 
Ee .[\OCTOI1HCTBaMI1 HBJIHJQTCH: B03M0)1(HOCTh 11CIIOJlh30BaHHH pa3JIJ1liHhiX IIO TO'IHOCTH 

MeTO,l:\OB 113MepeHI1H IIOKa3aTeJieH, xapaKTepH3YIDIUHX OCHOBHhie <jJaKTOphl, IIOHH)I(eHHhJe 

Tpe6oBaHHH K IIOJIHOTe 11 O.[\HOpOil,HOCTI1 11CXO)J,HhiX )J;aHHhiX, OTCYTCTBHe orpaHH'leHHH Ha 

11CIIOJlh30BaHHe 60JihiiiOrO 'li1CJia pa3JII1'lHhiX BJII1HJQIU11X <jJaKTOpOB, IIpOCTOTa 11 )J,OCTYIIHOCTb 

)J,JIH IIp11MeHeHI1H B rrpaKTH'leCKI1X ~eJIHX. 

K <jJaKTOpaM, BJII1HJQIU11M Ha COCTOHHI1e CTaJihHOH Kpeiii1 B Bhipa6oTKe, OTHeCeHhi: rny611Ha 

3aJIO)I(eHI1H Bhipa6oTKH H, rroKa3aTeJih rrpeil,eJia npo'IHOCTI1 rropoA Ha OAHOOCHoe C)l(aTI1e O"c"' 

B ee KpOBJie, <jJaKTop BpeAHoro BJIHHHHH O'lHCTHhiX pa6oT L, npoeKTHpyeMoe paccTOHHHe 

l Me)I()J,y paMaMH KpeiiH 11 IIJIOIUa)J;h S Ce'leHHH Bhipa60TKI1 . IlporH0311pOBaJIHCb )J,OIIYCTI1MOe 

(r11IIOTe3a f l) 11 aBap11HHOe (f2) COCTOHHI1H apO'IHOH Kperr11. )J,JIH Ka)I()J,OrO 113 <jJaKTOpOB 6biJIH 

Bhi6paHhi TaKI1e )J,I1aiia30Hbi ero 113MeHeHI1H, IIpH KOTOpblX pa3JII1'li1H Me)l(,ny 11CCJie)J,yeMb!MI1 

COCTOHH11HMlł Kpeiii1 )J,OCTI1raJII1 MaKCHMyMa. B cpe)J,HeM B Ka)I()J,OM Bhi)J,eJieHHOM )J,Harra30He 

OKa3hiBanoch OT 5 AO 12 Ha6JIIDAeHI1H. CyiUHOCTh rrporHOCTI1'lecKoil Ta6JII1~hi 3aKJIID'lanach 

B 11CIIOJlh30BaHI111 1Ip11H~11IIa Bbi60pa O)J,HOH 113 ABYX ri1IIOTe3 O COCTOHHI111 Kpeiii1 Ha OCHOBe 

BepOHTHOCTHOH O~eHKH <jJaKTOpOB C IIOMOIUhJQ OTHOIIIeHHH rrpaB)J,OIIO)J,0611H. Ilo Ka)I()J;OMY 

<jJaKTopy i 113 JIID6oro ero AHarra3oHa j IIOAC'lHThiBaJII1Ch 'li1CJia Ha6JIID)J,eHI1H X l (i,j) 11 X2(i,j) 

)J,JIH COCTOHHI1H Kpeiii1 rJ 11 f2 11 Bbl'li1CJIHJII1Cb BepOHTHOCTH IIO <jJopMyJiaM: 

Pl(i,j) = Xl(i,j)/Al 

P2(i,j) = X2(i,j)/ A2 

rAe; 

236 

A l 11 A2 - o6ruee 'li1CJIO Ha6JIIDAeHI1H cooTBeTCTBeHHO c )J,orrycTI1MhiMI1 

11 aBap11HHbiMI1 COCTOHHI1HMI1 Kpeiii1. 

Ha cne,nyiDIUeM 3Tarre orrpeAeJIHJIOCh OTHorneHI1e rrpaBAOIIOA0611H: 

P(i,j) = Pl(i,j)/ P2(i,j) 

(l) 

(2) 

(3) 
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3TO OTHOWeHJ-te IlOKa3b!BaeT, BO CKOJ!bKO pa3 BepO~THOCTb peamł3aUHH rH!lOTe3bi 11 
rrpaB,l\0!10,l\06Hee BepOHTHOCTH rHilOTe3bl 12 ,l\n$1 $aKTOpa i B ,l\Hana30He j. 

C uenhJO Y.l\06CTBa ,l\aJibHeihuero llCITOJih30BaHH$1 nony'łeHHhiX pe3ynhTaToB 6hiJIH 

Bhi'łHCJieHhi nporHOCTH'łeCKHe K03$$nuHeHThi ITK(i,j) B BH.l\e 'łHCJieHHoro npeo6pa3oBaHH$1 

OTHOIIIeHllH npaB.l\OllO.l\06H$1 P(iJ): 

ITK(i,j) = 100 łg[P(i,j)] (4) 

3HaK nporHOCTll'łeCKOrO K03cp$HUHeHTa CBH,l\eTeJihCTByeT O npe,l\!10'-łTHTeJibHOCTH O,l\HOH 

H3 mnoTe3. lleM 6onbwe nonmKHTenbHoe 3Ha'łeHHe ITK(i,j), TeM npaB.l\OllO.l\06Hee rnnoTe3a 11 
11 Hao6opoT, 'łeM 6onhrue (no MO.l\ynro) OTpHUaTenhHoe 3Ha'łeHHe nporHOCTH'łeCKoro 

K03$(pHUHeHTa, TeM npe,l\!10'-łTHTeJibHee rHilOTe3a 12. 
flo ,l\aHHOH MeTO.l\HKe pa3pa6oTaHa nporHOCTH'łeCKa$1 Ta6JIHUa (Ta6n.l ), !103B0Jlj!JOlUaj! Ha 

OCHOBe 3Ha'łeHHH H3BeCTHb!X BXO.l\Hb!X ropHOTeXHH'łeCKHX cpaKTOpOB CY.l\HTb 06 0)l(H,l\aeMOH 

pa60TOCI10C06HOCTH KpenH . 

Ta6JlHUa l. nporHOCHI'łCCKa~ Ta6nHua COCTOliHHll CTanhHOH apO'IHOH KpCnH 

Tabcła l. Tabcła prognozy stanu stalowej obudowy łukowej 

cf>aKTOp (i) tlHana3oH (J) Xl;i X2,i Pł ;; · 102 P2;; ·102 P;; nK,; l; 
--

l <400 12 3 38 25 1,5 +18 
l 

l. fny6HHa 3aJIOJKCHHll 
400- 600 14 5 44 42 1,05 +2 5,7 

Bh1pa60TKH H,M 

>600 6 4 19 33 0,58 -24 

2. npCJ!CII npO'IHOCTH OOpOJl 
<50 9 5 28 42 0,67 -17 

Ha O)l,HOOCHOC Clł\aTHC cr,;t;, 50-70 Ił 4 34 33 1,03 +1 4,7 

M na 
>70 12 3 38 25 1,5 +18 

HeT 29 7 91 58 1,57 +20 
3. BnH~HHC naBhl, L 29 

EcTh 3 5 9 42 0,21 - 68 

1,0 Ił 6 34 50 0,68 - 17 

4. PaccTOliHHC MCJKJIY 
0,7 Ił 4 34 33 1,03 +l 7,1 l paMaMH KpCnlf l, M ! 
0,5 lO 2 31 16 1,94 +29 

<11,2 9 3 28 25 1,12 +5 

5. nnomaJth cc'lcHH~ 
11,2-13,8 11 4 34 33 1,03 +1 0,4 

Bh1pa6oTKH B CBCTY S, KB. M 

> 13,8 12 5 38 42 0.89 -5 

,lJ.n~ !lpHHHTH$1 perueHJ1j! !10 peMOHTY H nepeKpenneHHIO Bb!pa60TOK CJie,l\yeT 3HaTb 

noporoBoe 3Ha'łeH!1e ITr, KOTopoe npH 3a,l\aHHOM ypoBHe sepoj!THOCTH ow116oK pacno3HaBaHI-fj! 

rHI10Te3 !103BOJIHT C'łllTaTb I1pOrH03 .l\OCTaTO'łHO Ha,l\e)l(Hb!M. 
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Tir l = 100 !g[( l -a)/ p] (5) 

flr2 = l 00 !g[ a/ (l -p)] (6) 

r.ne: 

a - oum:6Ka rrepBoro po.na; 

p - oum6Ka BToporo po.na. 

)J,mi npHHHTIUI O,[lHOH H3 rHITOTe3 (fi HJIH f2) He06XO.lJ.HMO, qT06hi 06Il(aH cyMMa 

rrporHOCTHqecKHX Ko3<lJ<!Jm . .(HeHTOB TIK(i,j) B Ta6n.l 6hma He MeHee BenHqHHhi pacn03Haromero 

n opora flr l ,[lJIH rHITOTe3bl f l, H He 6onee paCIT03HałOil(ero n opora flr2 ,[lJIH rHITOTe3bl f2, q TO 

o6ecrreqHT Ha,[le){(HOCTh rrpHHHTOrO perneHHH (l -a)- ,[lJIH fi H (l -p)- ,LlnH f2. 

Ha.ne){(HOCTh pacrro3HaBaHH» rHrroTe3hi »Bn»eTc» tPYHKU:Hei1 owH6KH pacrro3HaBami». 

B 3TOH CBH3H Ba){(HOe 3HaqeHHe rrpH06peTaeT BenHqHHa OlliH60K rrepBOrO (a) H BTOpOrO (p) 
po.na. 0rnH6Ka nepBOrO po.na B03HHKaeT, KOr,[la BMeCTO rHITOTe3bi f l (.nonycTHMOe COCTOHHJie 

KperrH) rrpHHHMałOT rHITOTe3y f2 (aBapHHHOe COCTOHHHe). 0um6Ka BTOporo po.na 

npOTHBOfiOJIO){(Ha rrepBOH: BMeCTO rHITOTe3hl f2 rrpHHHMałOT rHITOTe3y f l. 

3KOHOMHqecKHe fiOCJie,[lCTBHH peanH3aU:HH 3THX OlliH60K HepaBH03HaqHhl. 

C 3KOHOMH'IeCKOH TQqKH 3peHHH OlliH6Ka nepBOrO po,Lla- 3TO pHCK npOH3BO,[lHTenH, TaK KaK 

npH ee peanH3aU:HH .nocTaToqHa» .nn» o6ecneqeHH» ycToiiqHBOCTH Hecyma» cnoco6HOCTh 

KperrH OlliH6oqHo npe,LlCTaBJIHeTCH 3aHH){(eHHOH H rrpOH3BO,LlHTeJih .[lOITYCKaeT 

Heo6ocHOBaHHhiH nepepacxo.n MaTepHana KperrH. 0rnH6Ka BToporo po .na-p H cK rroTpe6HTen», 

TaK KaK npH ee peanH3aU:HH 3aHH){(eHHa» Hecyma» cnoco6HoCTh KpenH owH6oqHo 

npe,LlCTaBnHeTCH ,[lOCTaToqHQH ,LlnH o6ecneqeHHH YCTOHqHBOCTH, qTQ npHBO,[lHT K OTKa3aM 

KpenH, He06XO,[lHMOCTH ee peMOHTa B nepHO,[l 3KCITnyaTaU:HH Bhrpa60TKH, ITOBhillleHHłO 

pacxo.noB ITOTPe6HTen». Tio3TOMY B KaqeCTBe KpHTepH» orrTHMMhHOCTH npH orrpe.neneHHH 

BenHqHHhl a H p CJie,LlyeT rrpHHHTh paBeHCTBO CTOHMOCTeH OlliH60K paCfl03HaBaHHH nepBOrO 

H BTOpOrO po.na. flo MeTO,LlHKe, H3JIO){(eHHOH B pa6oTe [4], 6hiJIH orrpe.neneHhl 3HaqeHHH a H p, 
COOTBeTCTBYłOil(He KpHTepHłO OfiTHMaJibHOCTH (Ta6n. 2) H BBe,LleHa I<naCCHtPHKaU:HH ropHb!X 

Bblpa60TOK ITO HX tPYHKU:HOHaJihHOH OTBeTCTBeHHOCTH. 

Knacc tPYHKU:HOHMhHOH OTBeTCTBeHHOCTH Bblpa60TKH IT03BOJIHeT yqeCTh pOCT CTOHMOCTII 

OlliH6KH paCIT03HaBaH rrpH HapyrneHHH ee tPYHKU:HOHHpOBaHHH 3a cqeT OTKa30B KpenH 

(H3,Llep){(KH OT B03MO){(Horo rrpocTo» Bhipa6oTKH rrpH ee peMOHTax). K rrepBOMY KJiaccy 

tPYHKU:HOHaJihHOH OTBeTCTBeHHOCTH CJie.[lyeT OTHeCTH Bb!pa60TKH, HapyrneHHH H peMOHT KperrH 

B KOTOpb!X He OCTaHaBJIHBałOT HX tPYHKU:HOHHpOBaHHH (Bblpa60TKH o6ecrreqHBałOil(He 

BeHTHJIHU:HłO, BO,[lOOTJIHB, 3HeprocHa6){(eHHe H ,Llp. BCfiOMOraTeJihHh!e tPYHKU:HH). Ko BTOpOMY 

KJiaccy CJie,LlyeT OTHeCTH Bb!pa60TKH, HapyrneHHe H peMOHT KperrH B KOTOpblX rrpeKpall(ałOT HX 

tPYHKU:HOHHpOBaHHe, O,[lHaKO rrpepBaHHhie tPYHKU:HH MOryT B35!Th Ha ce6H .npyrHe Bb!pa60TKII, 

6e3 3HaqHTeJihHOH yTpaThl C06CTBeHHhiX tPYHKU:HH (Bblpa60TKH o6ecrreqHBałOil(He 

rrepeMell(eHHe pa6oqHx, .nocTaBKY Ma'repHanoB, pa3Mell(eHHe o6opy .noBaHH» H .np.). K TpeTheMy 

KJiaccy OTHOCHTCH Bhipa60TKH, B KOTOpb!X peMOHT KperrH OCTaHaBJIHBaeT HX 

tPYHKU:HOHHpOBaHHe, npHqeM .npyrHe Bblpa60TKH He MOryT B35!Th Ha ce6H npepBaHHh!e 

tPYHKU:HH (Bblpa60TKH, BCKpb!BałOil(He lllaXTHOe ITOJie, <!JopMHpyłOil(He oqHCTHhie 3a6oH, 
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o6ecrre'lHBałOI.l.IHe TpaHcrropT yrrrJ~ H rropOL\bi). Harr6onee )l(eCTKHe ycnOBHH rro rrpHHHTHIO 

rrpOeKTHblX I1 HH)I(eHepHbiX pei.UeHHH npe.[l"hHBJJHIOTCH K CaMblM OTBeTCTBeHHblM Bbipa60TKaM 

(no rrpe.[IJJO)I(eHHOH Knacc11!lntKau.rru - Bhipa6oTKH III KJiacca), HaHMeHhWHH ypoBeHh 

Tpe6oBamti1 rrpe.LI"hHBnxeTcx K Bhrpa6oTKaM I Krracca. U:enecoo6pa3HO B .[laJJbHeiłweM :ny HJJH 

ITO.LI06Hy!O KJiaccHClJHKaU.H!O HCITOJib30BaTh He TOJibKO .[IJVI nporH03a pa60TOCITOC06HOCTH 

KperrH, HO I1 .[IJIH pa3pa60TKH HOpM npOeKTHpOBaHHH Bblpa60TOK pa3JJH'lHOrO Ha3Ha'leHHX. 

KaK rrpaBuno, BepoJITHOCTh rrporHo3rrpyeMoro co6biTHJI MeHee 0,7 He MO)I(eT 

YLIOBJieTBOpHTb rrpoeKTHpOBI.l.IHKa, IT03TOMY rrpHHHMaeM Umax :::; 0,3. Crre.[lyeT OTMeTHTh, 'lTO 

ocymecTBHTh rrporH03 pa6oTocrroco6HocTI1 Kperru c .LIOCTOBepHOCTh!O 6orree 0,9 B waxTHhiX 

ycnoBHHX BeCh Ma 3aTpy.LIHHTeJibHO, IT03TOMY Pmin :2: O, l. 

Ta6nwua 2. 3Ha'ICHHll oum6oK nporH03Hposamtll 

Tabela 2. Wartości bł<;dów prognozy 

l 
0WH6KH 

Knacc ~JYHKQHOHaJihHOH OTBCTCTBCHHOCTH Bhlpa60TKH 

nporH03UposaHHH l 11 III l 

ncpsoro pona a 0,30 0,25 0,20 0,30 0,25 0,20 0,30 0,25 0,20 

sToporo pona ~ 0, 14 0,11 0,09 0,12 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 

florryqeHHbie pe3yJJbTaTbl (Ta6JI. 2) CBH.[IeTeJihCTBYIOT, 'lTO .[IJIH o6ecne'leHHJI paBHOrO pHCKa 

rrp0113BO.[IHTeJIH H ITOTpe6HTeJIJI rrp11 rrpOBe.[leHHH 11 3KCITJiyaTaUHH rOpHOH Bbipa60TKI1 

He06XO.[IHMO, 'łT06hl OWH6Ka BTOporo po.[la 6bJJia npHMepHO B 2-3 pa3a MeRbille OI.UH6KH 

rrepBoro po.[la. 3To rroBhrwaeT BeJJH'lHHY pacrr03HaiOmero rropora rHnoTe3bi 6e30TKa3HOH 

pa60Tbl KperrH I1 Tpe6yeT ITOBbii.UeHHH .[IOCTOBepHOCTH nporH03a nyTeM paCCMOTpeHHJI 

60JJbWero 'lHCJJa BJIHJIIOI.l.IHX <łJaKTOpOB Ił paCWHpeHHJI 06"beMa Bbi60pKH. 

Bo MHOrHX CJiy'laJ~X Ba)I(HO 3HaTb cpaBHHTeJihHYIO HHtPOpMaTHBHOCTb BJIHHIOI.l.IHX 

<łJaKTOpOB, KOTOpb!e 6b!JJH npHHJiTbl K paCCMOTpeHHIO: 

r.[le : 

n 

li =L IlK(i,j){Pl(i,j)- P2(i,j)} 

i=l 

n- 'lHCJIO BJIHHIOI.l.IHX <łJaKTOpOB. 

(7) 

Harr6orree HHtPOpMaTHBHblM <łJaKTOpOM OKa3aJIOCb BJIHJ!Hlłe JiaBbi, 'lTO CBH.[IeTeJibCTByeT 

O 3Ha'IHTeJihHOM CHH)I(eHHH yCTOH'lHBOCTI1 Bbipa6oTKH B 30He BJIHXHHH O'lHCTHbiX pa60T. 

HaHMeHee rrH<iJopMaTHBHhJH <iJaKTop - rrrroma.Lih ce'leHHJ~, 'lTO o6nHCHHeTcx He6oJibWHM 

.[IHaiTa30HOM ee H3MeHeHHJI H KOMOeHCaU.HeH yBeJJH'leHHH ITJIOI.l.la.[IH Ce'leHHH rrpHMeHeHHeM 

6onee TH)I(e.irhrx THnoB crreu.npo!lJHJJeH. OcTaJihHbie !lJaKTOpbi rrpHMepHo paBHhi rro cBoew 

3Ha'lHMOCTH. 
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PaccT0$1HHe Me)f(.l(y paMaMH Kpemr cymecTseHHO cKa3biBaeTcg Ha ee pa6oTocrroco6HocTH 

11 ITO HH<j>OpMaTHBHOCTH 3aHHMaeT BTOpOe MeCTO. ftO ofiycnOBJieHO, B OCHOBHOM, TeM, "!TO rrp11 

6onee TeCHOM paCITOJ!O)f(eHHH apoK B CTeiieHHOH 3aBI1CHMOCTI1 (IIpHMepHO B KBa.l(paTe) 

yseJIH"'HBaeTC$1 yCTOH"'HBOCTb 11 coxpaHHOCTb Me)f(paMHb!X orpa)f(.UeHHH, "!TO fl03BOJI$1eT 

B COOTBeTCTBHH C KpHTepH»MH pafiOTOCriOC06HOCTI1 (l) OTHeCTH TaKyiO Kperib K KaTerop1111 

HOpMaJibHO pafioTaiOIUHX. DOJib!llHe OTKJIOHeHHH OT TeXHOJIOrHH B03Be.UeHH$1 KpeiiH 

B Bb!pafiOTKe 11 HaJIH"!He rryCTOT B 3aKpeiTHOM IIpOCTpaHCTBe .UUIOT B03M0)f(HOCTb pa3BHBaTbCH 

CBO.ll006pa30BaHHIO 3Ha"!HTeJibHb!X pa3MepOB, IT03TOMY ITOBbi!lleHHe OTITOpa Kpemi, B nepsy10 

O'lepe.l(b 3a C"!eT ITJIOTHOCTH ee ycTaHOBKH, Ha rrepBOM 3Tarre B3aHMO.Uei1cTBHH C MaCCHBOM 

CIIOC06CTByeT BOCITp11HTI110 Harpy30K OT OT.UeJIHBlllHXC$1 IIOpO.ll, <JTO npOITOpiJHOHaJibHO 

CHH)f(aeT HX CMeiUeHHH B pe)f(HMe CBO.U006pa30BaHHH. 

BecbMa noKa3aTenhHO, "!TO <j>aKTOpbi rny6HHbi 3ano)f(eJHI$1 Bbipa6oTKH 11 rrpO'IHOCTb rropoA 

ITp11MepHO paBH03Ha"!Hbl riO CBOeH HH<j>OpMaTI1BHOCTI1 11 pa3HOHaiipaBJieHbl riO BJII1$1H1110 Ha 

YCTOH'II1BOCTb Bb!pafiOTKH. 3TO rrpHMblM o6pa30M flO.llTBep)f(.l(aeT IIpaBOMO"'HOCTb BBe.l(eHH51 

KpHTepml YCTOH"'I1BOCTH rrpo<j> . l0.3. 3acnaBCKOrO, npe.l(JJQ)f(I1BlllerO B Ha"!ane 60-X rO.l(OB 

OIJeHI1BaTb YCTOH'lHBOCTb Bb!pa60TOK C ITOMOll.lbiO OTHO!lleHHH (5): 

(8) 

r.l(e: 

yH- Bec Bbi!llene)f(ameił TOJili.IH rropo.l(, MilA. 

B Ka"!eCTBe rrpHMepa rrp11MeHeHH» rrporHOCTH"!eCKOH Ta6ni1IJbi paccMoTpHM 

BeHTHJIHIJHOHHbiH lllTpeK, rny6HHa 3aJIO)f(eHHH 360 M, npO'łHOCTb IIOpO.l( Ha O.l(HOOCHOe C)f(aTHe 

75 Mila, Bbipa6oTKa B 30He BJIHHHH$1 O"'HCTHbiX pa6oT, paccTO»HHe Me)f(.ll.Y paMaMH KpenH l M, 

ITJIO[IJa,l],b Ce'łeHH$1 Bb!pa60TKI1 11,2 M
2

. no Ta6n. 2 npHHHMaeM a= 0,3; ~ = 0 , 14. Haxo,ll,HM 

paCII03HaiOIU11e riOpOrH : firi = 67 ; f1r2 = -45. fio Tafin . l HaXO.l(HM CYMMY COOTBeTCTBYIOlliHX 

3aJ.(aHHb!M ropHOTeXHH"'eCKHM YCJIOBI1$1M rrporHOCTH"'eCKHX K03<j><j>HIJHeHTOB. 

fiK= 18 + 18- 68- 17 + } = -48 

fiOCKOJibKY fiK < f1r2, rrporH0311pyeM peaJIH3aiJHIO rHriOTe3bl [2 (He):(OIIYCTI1Mble 

,ll,e<j>opMaUHH Kperm) c HaJ.(e)f(HOCTbiO rrporHo3a 0 ,7. Mo)f(HO oueHHTh, HaCKOJihKO noBbiCHTCa 

ycTOH"'HBOCTb KperrH np11 rrepexo):(e Ha Me)f(paMHOe paccTORHHe 0,5 M 11 S = 9 , 8 M . B 3TOM 

CJIY'Iae fJK = 2 . 3TO CBH,ll,eTeJibCTByeT, "!TO Kperrb 6y,ll,eT CKOpee B YCTOH"'HBOM, 'łeM 

B HeyCTOH'II1BOM COCTORHHH (ITOJIO)f(HTeJibHb!H 3HaK fiK), OJ.(HaKO IlK ,ll,aJieK OT noporOBOrO 

3Ha"!eHH}J rHITOTe3bl fl (fJri = 67), "!TO He o6ecne"!HBaeT 3a)J.aHHYIO Ha)J.e)f(HOCTb (0,86) 

nporHo3a. 

qT06bi IT0Bb!CI1Tb HaJ_(e)f(HOCTb nporH03a pa60TOCriOC06HOCTH KpenH, CJie)J.yeT yBeJIH"'HTb 

o6beM Bbr6opKH H "!Hcno wccne)J.yeMbiX <j>aKTopoB. B npoTHBHOM cny'łae cne)J.yeT 

BOCnOJib30BaTbC$1 MeTO.l(I1KOH npHH»TH» pellleHHH no 3Mri11pH"!eCKHM naporaM (6), KOTOpble Ha 

OCHOBe 30Hbl nepeKpbiTH» p»il.OB nporHOCTH'JeCKHX K03<j><j>HIJHeHTOB .l(JIR pa3HblX COCT0$1HI1H 

no3BOJI»IOT Bbi6paTb 6onee npHeMneMbie pe!lleHH». EcJIH )f(e YJ.\OBJieTsopHThC$1 nOHH)f(eHHOH 

iJ.OCTOBepHOCTbiO nporHo3a, TO B npol(ecce 3KcnnyaTaUHH r opHoli Bbipa6oTKH uenecoo6pa3HO 
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npOBO,l(HTb W aXTHbJe Ha6JJIO,l(eHH5ł ( r e OMeXaHWJeCKHH MOHHTOpHHr). C HX 110MO'-Ubl0 MO)f(HQ 

CBOespeMeHHO HCnpaBHTb OWH6oqHbie TeXHJ1qeCKHe perne HIU!, 11pHH51Tbie B YCJ10BH51 X 

Heonpe,l(eJJe HHOCTH npo rHo3a . 

Ta6JJHUa 3. 11pHMCp COCTaBJJCH Hll aHKCTbl 

Tabe la 3. Przykład ankie ty do badań/occny s tateczności wyrobisk gómiczych 

AHKETA no Ol>CJTEJ!OBAHHIO YCTOtfąHBOCTH rOPHhiX BhiPAiiOTOK 
11pOCHM JanOJJHHT!. 3HKC"fY, noMC'Jali JHaKaMH {+,- ) Jl3HHbiC CCJJH OTBeT BHOJJHC !lOCTOBepeH, HJIH 3H3KOM (?)B HHOM CJI)'' I3C 
l . 110, lU3XT3 ropH30HT: «PoaellbKUallmpa~JllnW, «Baxpyu;eaa». ,,op. 830M 
2. HaJB3HHC Bbtpa60TKH: opeua:JICI/blU u;mpe;..Jvi> 35 
3. 11AHHbiE O rOPHOA BhiPAiiOTKE 

Y ron 
Y ron THn ra Opocn)')I<HJJa neT 

Ce'leHHe s r ny6HH3, 
,ll,JTHH3, M 

H3Jlei!Hll 
cs ery, M2 M nopo!l, 

HaKJIOHa, 
HJI3CTOB3ll n onesali 

rpa11 
rp a !l 

< l 1-5 >5 
3. 1. 3.2. 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
JJ ,2 830 1747 00 10 o + + 

4. C BOtfCTBA BMElUAIOlUHX nOPOJI, 
KpenocTh f nopo11 no rnKane . M.M. 06BOJli!CH-

Yti 3CTOK MomHOCTb i1pOTOJl!.liKOHOB3 CMerneHHll 
THn nopO!lbl H OCTb 

ce~ reHHJł M nopo11, 
(ecTI. +, 

:0:4 5-6 7-8 ~9 MM 
HeT -) 

4. 1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4 .8 4.9 
I. Kposnll 4 .2. l a;zcaponum 8,1 + 200 -

2.EOKa 4.2.2 ap.~wznum 4.4 + 50 -

3.11 0•183 
4.2.3. l a;zcapo;tum 0,5 + JIJ() + 
4.2.3.2 ncc"aHUK 2,5 + + 

5. ,l(AHHhl E no KPEUH: 5 . l.T~zn Kpenl1 H npocllliJJll : 5.1. 1. KM17-A3-, CBJ7-22 5.2. TinoTHocr • ycrnHoBKII paMIM- 1:, 

CM erneHHll s JaM Kax, MM 
BbrnonaJKHDa JJHe Pa3pb1B!.I 

'!weno (pal)-sepxHnKa, MM H1m6 CTOeK CK06 
l (eCTb +, (eCT!. +, nepe 

<50 50-300 >300 <50 50-200 >200 HeT · ) HeT -) 
Kpenne HO!lpbi BOK 

3aTR>KeK - H HH OOliBbl 

5.3 5 .4 5 .5 5.6. 5.7 5.8. 5.9 5.10 5 .1 l 5.1 2 5. 13 

+ 
. o o o + - -

6. 3 JTEMEHThl KPEnH : 6. l . THn JaTHJK Kl1: 6.1 J. VepeGRI/1/aJI 80% 6.1.2. :JłCeJle:Jo6emouHaR 20% 

3aKpenHhiC nycTOTbl , MM Han wnre 
l.JHCJlO n onoMaHHhiX PacKJJHHKa yJnos viJrH6 MeJKpaM-

Y li3CTO K 336)'TOBKH 
JUTl!JKeK, tuT/paMy n o .ztaTJIHBOCTH Hhi X CTSDKeK 

Ce 4 e HJUI 
< 100 > 100 (eCTb +, HCT -) <5 5- 10 > lO (ecTb +, HeT-) (ecT&+, HeT-) HeT 

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6 . 10 6. 11 

KpOBJIH + - + - + 

E oKa + + + - -
7. BJTHHHHE JTABbl: 7.1. HeTj_Ta6n. 7 He JanonHliTr.}_ 7.2. eCTb (33HOJIHHTL rn6JJ. 7) + 

Yron. nnacT OcHOB HaH KpODJJll TIO!lBH- PaccTOJtHHe rB !lO .nasbl, M Cnoco6 oxpaHJ.I 
HH· Mo m- nm Mo m- War cnoco6 ram1e no no no !lO nocne 
neK HOCTb, n opon HOCTb, ocamnr, ynpaen 1138 1>1 , HOpMan na11e- npocTH- nashr naot.l 

M M M eH HH MiMec Ił HHIO paHmo. 

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7. 11 7 .12 7.13 7.14 

lrll 1,3- 1.6 IU-1 11 30 
nwut. 

20-311 o o () 
lJeRUK 

ane/Jp o6p. .MU C CZUJ 
8M 

8.0Y,EHKA COCTOHHHH BbłPAiiOTKH (yKa1aTb JlJ! Hił )' yąacTKOB B%): 
8. l . ycToif<mBa 90%, 8.2. HyJKeH •racn<•I Hhl ił peMOHT III %, 8.3. H)'JK Ha nepeJaTl!JKKa 15% ; 
8.4 . HyJKH3 HO!lpb1BK3 nO•IBbl 11%; 8.5. nepeKpenHTb 0 %, 
AH KETY COCTABHJI (<l>J.10, JlOJTJKHOCTb, no!lnHcL, nara) : 5eno;:ypoa M.H .• ~- mexuono,,, 24.06. 97 
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C u;eJih!O ou;eHKH 3KcnnyaTai..UłOHHOH ycTOH'IHBOCTH Kpemt pa3pa6oTaHHa.ll MeTO~HKa 

nporH03a 6hiJia HCllOJlh30BaHa ~.li lliaXT rxK «PoseHhKHaHrpau;HT». KaK H3BeCTHO, ~aHHhiH 

perHOH ,lJ.oH6acca xapaKTepH3yeTC.ll BhiCOKHM MeTaMopqm3MOM nopo.n: (BMII) H 3.l{eCh 

cne.n:osano O)lm.n:aTh HHhiX noKa3aTeneii nporHo3a no cpaBHeHH!O c ycJIOBH.l!MH cpe.n:Hero 

MeTaMopqm3Ma nopo.n: (CMII). ,lJ.JI.ll nonyąeHH.ll HCXO.l{HhiX .n:aHHhiX 6hiJia pa3pa60T3Ha 3HKeTa 

no o6cne.n:osaHH!O cocTO.l!HH.ll apoąHoii KpenH (Ta6n. 3). 

AHKeTa BKJI!OqaJia MHHHMaJJhHO He06XOJJ:HMhJe CBe.l{eHH.ll O ropHOH Bh!pa60TKe, 

ropHO-reOJIOrHąeCKHX YCJIOBH.l!X ee COOpy)l(eHH.ll H 3KCnnyaTaiJ;HH, CBOHCTBaX BMeWa!OWHX 

nopO.D., a TaK)I(e .l{aHHhie O COCTO.l!HHH KpenH H 3aT.li)I(KH. B pe3yJihTaTe o6pa60TKH nepBHąHhiX 

.l{aHHhlX C HCllOJlh30BaHHeM KpHTepHeB pa60TOCllOC06HOCTH [l) 6hiJIH COCTaBJJeHhl 

nporHOCTHąeCKHe T36JIHQhi, OCHOBaHHhle Ha paCll03HaBaHHH HeCKOJlhKHX COCTO.l!HHH KpenH. 

AnhTepHaTHBa l rrpe.n:ycMaTpHBana rrpHH.l!THe o~uoii H3 ~syx rHnoTe3: rrepsoii, Kor.n:a Kpenh 

HaXO,ll.HTC.ll B He,ll.Orpy)l(eHHOM (Al) lłJJH HOpMaJihHOM (A2) 3KCllJJyaTaiJ;HOHHOM COCTO.l!HHH 

(mnoTe3a Al+ A2), H BTOpoi:t, KOTOpa.ll npe.n:nonarana HeycTOiiąHsoe (A3) cocTO.l!HHe Kperru. 

AnhTepHaTHBa 2 CBO~I-!Jlach K pa3.n:eneHH!O nepsoi:t rlłnOTe3hi MhTepHaTHBhi l ua ~Be 

cocTaBJI.li!OWHe- Al (He.D.orpy)l(eHHhre KpenH) H A2 (Kpenlł B uopMaJihHOM pe)I(HMe pa6oThr). 

TaKHM o6pa30M, B Ta6JJHu;e nporH03a (Ta6n.l .ll) MO)I(HO BhiJJ:eJIIłTh nocne,ll.oBaTeJihHO TPH 

cocTO.l!Hił.ll Kpenu Al, A2, A3. 3To BIIOJJHe y.n:oBneTsop.lleT npoH3BO~CTBeHHhiM Tpe6oBaHHHM 

K pe3yJihTaTaM nporHma. 

B OTJIHąHe OT nporHo3uoił Ta6n. l, 3JJ:eCh npmnse,ll.eHa c sepTKa <jlaKTopoB rny6HHhi 

3aJIO)I(eHH.ll (H) H npoąHocm nopo.n: (crc"') B BH.D.e KplłTepH.ll npo<jl . 10.3. 3acnascKoro. KpoMe 

TOrO, BBe~eH <jlaKTOp epoKa CJiy)l(6hi ropHOH Bh!pa60TKH. 

Ta6J1HUa 4. !lpOrHOCTH'IeCKall Ta6J1HUa COCTOliHHll CTaJ1bHOH apO'-IHOH KpenH B yenOBHliX BbleOKOfO MeTaMOp1pH3Ma 

nopor~ (BMn) 

Tabela 4. Prognozowane parametry obudowy stalowej w wysoko zmetamorfizowanych skałach 

AnbTepHamoa l: Al + A2 HnH A3 

<l>aKTop Ero .liHanaJOH x, x, P, P, p nk Ji 

<0,15 23 2 0,41 0,2 2,05 +31 

yH/cr,,.. 0,15 .. . 0,3 24 4 0,43 0,4 1,08 +3 16,2 

>0,3 9 4 0,16 0,4 0,4 -40 

H e-r 42 3 0,75 0,3 2,5 +40 
BnHliHHc naBbl 37,8 

E eT b 14 7 0,25 0,7 0,36 -44 

MclKpaMHoc 0,5 8 2 0,14 0,2 0,7 - 15 
1,8 

paCCTOliHHC, M 1,0 48 8 0,86 0,8 1,08 +3 
-~ 

!lnomar~~> < 12 38 6 0,68 0,6 1,13 +5 l 

CC"-ICHHH, M
2 1,2 l >12 18 4 0,32 0,4 0,8 - lO 

CpoK cnylK6bl <5 13 2 0,23 0,2 1,15 +6 
0,2 

fB, J1CT >5 43 8 0,77 0,8 0,96 -2 
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AnhTCpHaTHBa 2: Al 111111 A2 

l <!>a KTO p Ero ll11ana30H x, x2 p, p2 p n k Ji 

! <0,15 16 7 0,53 0,27 1,96 +29 

l yH/crc~ 0, 15 ... 0,3 lO 14 0,33 0,54 0,61 - 21 13 

>0,3 4 5 0,13 0,19 0,68 - 17 

HCT 24 18 0,8 0,69 1, 16 +6 
BnHliHHC naBbl 2 

EcTh 6 8 0,2 0,31 0,65 -1 8 

McJKpaM HOC 0,5 4 4 0, 13 0,15 0,87 - 6 
0,01 

paccTOSIHHC, M 1,0 26 22 0,87 0,85 1,02 + l 

i < 12 20 18 0,67 0,69 0,97 - l 
1 nnomanb 

2 0, 1 l CCLJCH H.R', M > 12 lO 8 0,33 0,31 1,06 +3 

CpoK cnyJK6hi <5 9 4 0,3 0,15 2,0 +30 
6 

fB, JJ CT >5 21 22 0,7 0,85 0,8 - lO 

OpaBHJibHOCTb Bbi6opa ~Hana30HOB 113MeHeHH.ll Ka)!(~oro <PaKTopa no~TBep)!(~aeTC.ll 

CHMMeTpH'IHblMH npe~eJibHbiMH 3Ha'leHH.l!MH nporHOCTH'IeCKHX K03cpcpHI.(HeHTOB Ilk ~mi 
HaH60Jiee 11HcpOpMaTHBHblX cpaKTOpOB. l13 BCeX OpHH.l!TbiX K yqeTy <PaKTOpOB CaMbiMH 

Ba)!(HbiMH B aJibTepHaTHBe l OKa3a.JIHCb BJIH.l!HHe JiaBbl (12 = 3 7 ,8) H KpHT epHH npocp. 

3aCJiaBCKOrO (J J = 16,2). 3 TO CBH~eTeJibCTByeT, 'ITO H npH BbiCOKOM MeTaMop<ł>H3Me nopo~ 

BJIH.!IHHe O'IHCTHbiX pa6oT OKa3biBa eTC.ll onpe~eJI.llłOll.IHM ~ COCTO.l!HH.ll KpenH . B TO )!(e BpeM.!I 

113 21 Bbipa60TKH, HaXO~HBillHXC.!I 00~ ~JlH.!IHHeM JlaBbi, TOJibKO 7 OKa3aJlOCb 

B Hey~OBJieTBOpHTeJlbHOM COCTO.!IHHH (A3 = 7), a OCTaJlbHble 6b!Jll1 B HOpMa.JibHOM (A2 = 8) HJIH 

B He~orpy)!(eHHOM cocTO.!IHI1H (Al = 6). HaHMeHbllleii 11HcpopMaTHBHOCTbłO o6na~aeT epoK 

CJly)!(6bi Bbipa60TKH (J5 = 0 ,2), 'ITO MO)!(HO 06b.!ICHHTb YCTOH'IHBblM H CTa6HJlbHblM BO BpeMeHH 

COCTO.!IHI1eM BMell.lałOll.IHX 00p0~ MaCCHBa. 

no cpaBHeHHłO c Bbipa60TKaMH B ycJIOBH.!IX CMIT Ha~e)!(HOCTb pa60Tbi KpenH 

B aHTpai.(HTOBOM p aiioHe 3Ha'IHTeJlbHO Bbiille. EcnH B paiioHe CMIT 'IHCno Bbipa6oTOK 

C OTKa3aMH KpenH COCTaBJI.!IeT BHe 30Hbl Bpe~HOrO BJlH.!IHH.!I O'IHCTHblX pa60T OKOJlO 20% , TO 

np11 BMIT- TOJibKO 7 % , T .e . no'ITH B 3 pa3a MeHhllle . B o6nacTH BJIH.!IHH.!I JiaBbi HeycTOH'łHBbiX 

Bbipa6oTOK oKa3blBaeTC.!I coOTBeTCTBeHHO 63% H 33%, T .e npH BMI111x 'łHCJlO B 1,9 pa3a 

MeHbllle. Cne~oBaTeJibHO , ropHo-reonorH'łeCKHe ycnoBH.SI ~o6bi'łH yrn.11 B aHTpai.(HTOBbiX 

paHOHa X )J.oH6acca 00 ~aHHblM nporHOCTH'łeCKOH Ta 6JJHI.(bl OKa3biBałOTC.!I Cyll.leCTBeHHO 

6naronpH.l!THee. I103TOMY p aCCMaTp11BaeMblH MeTO~ OpOrH03a MO)!(eT CJJY)!(HTb ~OCTOBepHOH 

6 a30H ~11.!1 cpaBHiłTeJJbHOH Ol.(eHKH ycJIOBHH 0Tpa60TKH yrOJJbHbiX OJJaCTOB B pa3JII1'łHbiX 

paHOHaX H 3cpcpeKTHBHOCTH 00~3eMHOH ~06bl'łl1 Ha ropHbiX npe~npH.l!TH.!IX, '!TO Ba)!(HO npH 

nepexo~e K pbiHO'łHblM OTHOllieHH.l!M B ropH0~06bJBałOll.leH npOMbilliJJeHHOCTH. 

AHaJJH3Hpy.!i npOrH03HYIO Ta6JJHI.(Y ~JI.!I aJibTepHaHIBbi 2 (He~orpy)!(eHHoe Al HJJH 

HOpMaJJbHOe A2 COCTO.!IHH.Si KpenH) , CJJe~yeT OTMeTHTb, '!TO OCHOBHbiM cpaKTOpOM .l!BJJ.lleTC51 

KpHTepHH npo<P. 3acnaBCKOro (J1 = 13). 3TO OO~TBep~aeT Ba)!(HOCTb HCll0Jlb30BaHHSI ~Jl.ll 
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nporH03a COCTOHHHH KpenH He TOJibKO CTaTHCTHqecKHX MeTO~OB, HO 11 MeTO~OB ropHOH 

reOMeXaHHKH, OCHOBaHHbiX Ha paCCMOTPeHHH CYIIIHOCTH reOMeXaHHqeCKHX npOIIeCCOB BOKpyr 

Bhrpa6oTKH. B arrhTepHaTHBe 2 cymecTBeHHO B03pocrra HH<l:>opMaTHBHOCTh <PaKTopa epoKa 

CJiy)!(6bi Bblpa60TKH (c J5 = 0,2 ~O ] 5 = 6), llOCKOJihKY B 3TOH rpynne qacTb Kperm C TeqeHHeM 

BpeMeHH nepeXO~HT 113 He~orpy)!(eHHOrO B HOpMaJibHOe 3KCTIJiyaTai . .\HOHHOe COCTOJ!HHe. 

IlpHMeqaTeJibHO, qTO BJIHHHHe rraBbl B OTJIHqHe OT aJibTepHaTHBhl} pe3KO CHH3HJIOCb C ] 2 = 37,8 
~O J2 = 2, qTo 06bHCHHeTCH He3HaqHTeJibHbiMH CMeiiieHHHMH nopO~HOrO KOHTypa 

11 3aBhillleHHOH MaTepHarroeMKOCThiO npHMeHHeMoii Kperm np11 BMII, a TaK)Ke MarrhiM q11crroM 

Bhrpa6oToK c He~orpy)KeHHoii KpenhiO B 30He BJIHHHHH O<JHCTHhiX pa6oT. Porrh <PaKTopos 

Me)KpaMHoro paccTOHHHH 11 nrroma~H ce<JeHHH Bhrpa6oTKH oKa3arracb npeHe6pe)KHMO Marra. 

3TO 06bHCHJ!eTCJ! TeM, 'ITO 3~eCb KpenH pa6oTaiOT B YCJIOBHJ!X HH3KHX Harpy30K, a Bhi6op HX 

napaMeTpOR no THnOBbiM MeTO~HKaM MarronpHrO~eH, nOCKOJihKY Kpenh B3aHMO)l,eHCTByeT 

c nopoAaMH He B pe)KHMe B3aHMOBJIHHIOIIIeił Ae<l:>opMaiiHH. KpoMe Toro, HH3KaH 

HH<l:>OpMaTHBHOCTb <l:>aKTOpa IIJIOIIIa)l,H Ce<JeHHJ! Bblpa60TKH CBH)l,eTeJibCTByeT O TOM, qTO 

o6menpHHHTaH npaKTHKa nepexoAa K 6orree TH)!(eJihiM cneiinpo<l:>HrrHM KpenH npH yserrwieHHH 

mwmaAH ce'IeHHH B ycrroBHHX BMII ce6H He onpaB~hmaeT. 3ToT smKHhiH BhiBOA no~so~HT 

K MbiCJIH O He06XO~HMOCTH 113MeHeHHJ! CyiiieCTBYIOIIIHX IIOAXOAOB K npoeKTHpOBaHHIO Kpem! 

B yCJIOBHHX aHTpaiiHTOBblX lllaXT. 

B IlenoM BhiiiOrrHeHHhiH aHaJIH3 cocTOHHHH cTaJihHOH KpenH s ycrroBHHX BMII no3BOJIHJI 

C AOCTaTOqHOH Ha)l,e)KHOCTbiO BhlHBHTh pacnpe)l,erreHHe KpenH f!O KpHTepHHM ee 

pa60TOCIIOC06HOCTH. Y CTaHOBJieHO, qTo B He~orpy)KeHHOM COCTOHHHH HaXOAHTCJ! 46% Kperm 

Bblpa60TOK, TOr)l,a KaK B HOpMaJibHOM pe)!(HMe pa60Tbl- 39%, H BCero B 15% Bbipa60TOK 

Ha6ITIO)l,aiOTCH OTKa3bl KpeilH. 11HhiMH CJIOBaMH, 6orree 60% Bblpa60TOK 3anpoeKTHpOBaHbl 

C OliiH6KaMH: YCTOHqHBOe COCTOHHHe Bblpa60TKH IIpHHJ!TO 3a HeycToiłqHBOe ( OliiH6Ka 

nepsoro po~a a B 46% cJiyqaes) 11 Hao6opoT (oliiH6Ka sToporo po~a p B 15% crry<Jaes). 

TaKOe IIOJIO)KeHHe CBH~eTeJibCTByeT O 60JibliiHX pe3epsax CHH)KeHHJ! CTOHMOCTH 

11 MaTepHarrOeMKOCTH CTaiThHOH Kperm. 

TaK11M o6pa30M, !IpOBe~eHHbie HCCJie)l,OBaHHH COCTOHHHH 11 IIpOrH03a pa60T0Cf!OC06HOCTH 

KpenH llO npe~JIO)KeHHOH MeTO)l,HKe yKa3biBaeT Ha He06XO~HMOCTb nepeCMOTpa 

H KOppeKTHpOBKH cymecTBYIOIIIHX HOpMaTHBHhiX )l,OKyMeHTOB 11 HX !IpHBJ!3KH K oco6eHHOCTJIM 

ropHO-reorrorH<JeCKHX ycrrOBHH II0~3eMHOH pa3pa60TKH B pa3JIHqHbiX perHOHaX. 

[I] Garry G.Litvinsky, Gcnnady l.Gaiko. CTaJJbHall paMHan Kpcnb ropHbiX Bbipa6oTOK (npo6JJCMbi 11 ncpcnCKTIIBbi). 

Procccdings ofthc school ofundcrground mining 2000. Cracow, 2000, pp. 253~266. 

[2] liHTBIIHCKIIH r.r., faHKO r.H. TiporH03 ycTOH'IIIBOCTII CTaJJbHOH apO'IHOH KpC1111. YroJJb YKpall!tM, 1993, N~ 6, 
C. 33~36. 

(3] <t>pyMKIIH P.A. McTO,[II!Ka npomo311poBaHI!ll npoucccoB co MHOrHMII napaMCTpaMI! 11 cc npi!!IOJKCHIIC B ropHOM 

,~:~cJJc. YroJJb, 1973, N~ l, C. 16~22. 

[4] Jli!TBIIHCKIIH r. r., raiłKO r.H., KyJJ,[Ib!pKaCB H. H. CTaJJbHbiC paMHbiC KpC1111 ropHbiX Bb!pa60TOK. KIICB, TcXHIIKa, 

1999,216 c. 

[5] 3acJJaBCKIIH !0.3. HccJJc,~:~oBaHIIll npoliBJJCHIIH ropHoro ,~:~aBJJCHIIll B Kani!TaJJhHbiX Bbipa6oTKax my6oKIIX rnaxT 

)..{oHCUKoro 6accciłHa. MocKBa: Hc,~:~pa, 1966, 160 c. 

(6] <t>pyMKIIH P.A., 0KaJJcJJoB B.H. McTO,[II!Ka BbJ6opa pcrncHI!H B ycJJOBIIliX Hconpc,~:~eJJCHHOCTII. H3BCCTIIll BYJOB. 

fopHbiH lKYPHaJJ, 1980, N2 2, C. 24~30. 
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Stan i prognoza zdolności nośnych obudowy stalowej 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono metodykę i rezultaty badań obudowy wyrobisk górniczych 
Donbasu w warunkach średniego i wysokiego metamorfizmu górotworu. Na podstawie badań 
in situ wyjaśniono charakterystyczne cechy zależności współpracy obudowy ze skałami otacza
jącymi. Opracowana metodyka prognozy zachowania się stalowej obudowy ramowej, która 
pozwala wychodząc ze znanych warunków górniczo-technicznych wykonania wyrobiska i jego 
funkcjonowania pozwala ocenić prawdopodobieństwo awarii obudowy. Otrzymane tabele prog
nostyczne dają możliwość stosowania inżynierskich rozwiązań w zakresie projektowania pa
rametrów obudowy w nawiązaniu do spodziewanych przejawów ciśnienia. 





Garry G. LITVINSKY 

Gennady l. GAIKO 

Nic I. KULDYRKAEV 

L{oH6accKHH ropHo-McTannyprH'ICCKHH HHCTHTYT (L{fMJ1), r. An'ICBCK, YKpaHHa 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 200 l, s. 247-256 

Kpenu IIO,/UeMHhiX Bhlpa6oToK H3 pa3rpy~eHHhiX oT uanpH~euuu 

u ynpoqueuuhiX ropublx nopo.LJ: 

Kmoąesble CJiosa 

Kpenb - zopHGR napoda - 63pbl61lGR pa3zpy3Ka - UHaeKt{UOHHoe ynpo1tlleltue -

ycmoii 1tueocmb Gbzpa6omKu- waxmllbze ucnhzmalluR 

AnnoTauuH 

flpe.LJ.JIO)I(eH 11 060CHOBaH CllOC06 ynpaBJieHI1R HallpR)I(eHHbiM COCTORHHeM M np04HOCTb!O 

Maceusa BOKpyr ropnoił Bbipa6oTKM. PaccMorpeHbi TeXHH4eCKHe perneHHR, no3BOJVł!Ollll1e 

11CllOJib30BaTb rpy30HeCYlllYIO CllOC06HOCTb pa3rpy)l(eHHbiX OT HaiipR)I(eHH:H 11 ynp04HeHHblX 

ropHbiX nopo.n. B uenxx o6ecne'1eHH:JI ycTOH4l1BOCTl1 Bbipa6oTOK. 06bJICHena cymnocTb, 

pacKpbiThi reoMexaHH:'leCKH:e napaMeTphi nopo.n.onecymH:x KoncrpyKuuił, pa3pa6oTaHHhiX 

B .[(fMI1. IlpH:BeJ{eH OllbiT l1X npOMbllllliCHHOrO rrpHMCHCHUJI B ,[(on6acce .Llllil CJIO)I(Hb!X 

ropno-reonorM'leCKHX ycnoBnił rnaxThi «flyrancKaJI N!! 1». 

l. Bsettenue 

0.LJ.HI1M 113 OCHOBHbiX TeXHI1'1eCKifX llpOTI1BOpe'111H np06JieMbl KpeiiJieHHJI ropHbiX Bbipa60TOK 

JIBJIJieTCJI 11CllOJib30BaHl1e B Kpelll1 .n.e$H:U11THblX, .LJ.OpOrOCTORllli1X MaTepHaJIOB C rrp0'1HOCTHbiMif 

CBOHCTBaMH:, KaK npaBHJIO, ycTyna!Ollli1MI1 np0'1HOCTI1 ropHbiX llOpO.LJ.. C rrepHO.LJ.a BeJ{eHMJI 

ll0.[13eMHbiX p~60T Ha MaJibiX rny611nax, KOr.[la Kperrl1 BbliiOJIHRJIH BCIIOMOraTeJibHbie 4JyHKI..IH11 

orpa)l(.[la!Ollli1X KOHCTPYKUHH, noBceMeCTHO YTBepttl11ICR u CTaJI rpat~HUHOHHhiM IIOJlXO.!I 

K yrrpaBJieHI110 ropHbiM ,!laBJieHI1eM, OCHOBaHHhlH Ha IIaCCI1BHOM O)I(H.[IaHUH ero pa3BUTI1R 11, 

3aTeM, JII1KBI1.[1aUHl1 HeraTH:BHbiX IIOCJie.[ICTBHH ero IIpORBJieHHR nyTeM ,!~OpOrOCTORlllHX peMOHTOB 

u rrepeKpennenuił [1]. Ot~naKo B cospeMeHHhiH rrepnot~ :na no3111..1l1JI t~OJI)I(Ha o6beKTHBHO 

CMeHI1TbCJI Ha 11CllOJib30BaHH:e aKTHBHOrO yrrpaBJieHI1R rrpORBJieHHRMH ropnoro J{aBJieHHJI. 

Ilot~ yrrpaBJieHI1eM ropobiM t~asnenl1eM rronnMaeTCR npet~HaMepennoe H3MenenH:e 

l1HTeHCl1BHOCTI1, MecTa M BpeMenu rrpoueccos tte!lJopMauuu 11 pa3pyrnenux Macc11sa soKpyr 

Bblpa6?TKH c IIOMOlllbiO KOHCTPYKTHBHhiX cpet~CTB l1 Texnonorl1'1eCKI1X cnoco6oB, BJII1R!OlllHX 

Ha narrpg)l(eHHOe COCTORHI1e U np0'1HOCTb llOpO,!I. 
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IJp11 COopy)l(eHI111 Karii1TaJibHhiX 11 OCHOBHblX Bblpa60TOK B CJIO)I(HblX rOpHo-reOJIOri1'IeCKI1X 

ycJIOBI1JIX He06XO.LJ:I1MO B03BO.LJ:I1Tb MOI.liHble rpy30HeCyl.lll1e Kperrl1, •uo6&I rrpOTI1BOCTOHTb 

11HTeHC11BHOMY rop H oMy .n;aBneHHIO, oco6eHHO Ha «6on&UII1X» my611Hax. Pe)I(I1M pa6oT&I KperrH 

B TaKI1X Bbipa60TKaX .LJ:OJI)I(eH 6&ITb 6JIH30K K )l(eCTKOMy, 'IT06bi 06ecrre'IHTb HeH3MCHHOCTb HX 

riOriepe'IHOI'O Ce'JeHI1JI. IlOCKOJlbKY CTOI1MOCTb 11 Tpy,n;OeMKOCTb Tpa,n;I11.1,110HHbiX Kperreii B TaKHX 

ycnoBI1JIX qpe3MepHo B03pacTaeT, TO rrp11 rrepexo.n;e Ha 6on&UIHe rny611Hbl pa3pa6oTKH cne.n;yeT 

O)I(H.LJ:aT& 6onee UI11poKoro rrpHMeHeHI1JI rropo.n;oHecym11x KOHCTPYKIJ,I1R Kpenl1, 11CIIOJib3YIOlliHX 

rip11pO.D:HYIO HeCYlliYIO CIIOC06HOCTb pa3rpy)l(eHHbiX OT HarrpJ~)I(eHHff 11 yrrpO'!HeHHbiX ropHblX 

rropo.n;. )],nn 3THX ycnoBHrr B )],rMH pa3pa6oTaH aKTHBH&Irr cnoco6 ropHO-HH)I(eHepHoro 

B03.LJ:eRCTBI1H Ha MaCCHB BOKpyr Bblpa60TKH, BKJIIO'IałOlliHff B ce6H ynpaBJieHHe HarrpH)I(eHHbiM 

COCTOJIH11eM 11 rrpO'IHOCTbiO rOpHbiX IIOpo,n; [2,3]. 

2. reoMexauuąecKaH cymuocn. u napaMeTphi nopo.n;ouecymux KOHCTPYKQHU (llHK) 

reoMexaHH'IeCKan CYlliHOCTb ITHK 3aKJIIO'JaeTCH B aKTI1BHOM ropH0-11H)I(eHepHOM 

B03.n;eacTBHH Ha ecTeCTBeHH&Ie npoiJ,ecc&I nepepacnpe.n;eneHH» HanpJI)I(eHHM H .n;eqlOpMaUHR 

rOpHbiX IIOpO.LJ: B OKpeCTHOCTH Bblpa60TKH. 

AKTHBHOe B03.n;eMCTBHe Ha ropHblff MaCCHB 11 ynpaBJICHHe rOpHbiM ,n;aBJieHHeM CBO.LJ:HTCH Ha 

nepBOM 3Tane K pa3rpy3Ke nopo.n: BOKpyr B&rpa6oTKH oT Hanp»)l(eHI1H nyTeM KaMy<!JneTHoro 

B3pbiBaHI1JI 3apJ~.LJ:OB B3pbiB'IaTOrO Bel.lleCTBa .D:JIJI C03.LJ:aHHH pa3pblXJieHHOH 30Hhl 113 rropo.n; 

c Ja,n;aHHoa HHTeHCI1BHOCTbiO Tpellii1HOBaToCTH. Ha BTopoM 3Tane npo113BO.LJ:J~T nocrre.n;yiOI.llee 

HHbeKIJ,I10HHOI'O ynpO'!HeHHe pa3pbiXJieHHOH nopO.LJ:HOff MaCChi CKpeiiJIJIIOlliHM pacTBOpOM ,n;mr 

C03.n;aHHH MOlliHOff nopo,n;oHeCyl.lleH KOHCTpyKIJ,HH (IJHK) BOKpyr ropHOM Bblpa60TKI1 HJIH Ha 

OT.D:eJihHOM y'laCTKe ee KOHTypa . Ha KOHTaKTe C nopO.LJ:HbiM MaCCHBOM OHa o6ecne'JHBaeT 

pa,n;l1aJibHblff ITO.LJ:ITOp, C0113Mep11Mb!M C HanpH)I(eHI1JIMH, .n;efrCTBYIOllii1MH B MaCCHBe. 3TO 

no3BOJI»eT nonHOCThiO npe.n;oTBpaTHTb .n;e<!JopMaiJ,I110 nopo.n: BHYTPh Bbipa6oTKH 11, TeM caMhiM, 

3Ha'IHTeJihHO riOBhlCHTb ee 3KCriJiyaTaiJ,I10HHYłO ycTOM'I11BOCTh ,n;a)l(e B CJIO)I(HblX 

ropHo-reonorH'IeCKI1X ycnoBH»X. 

KoHcTpyKIJ,H» ITH K .n;onycKaeT UIHpOKYIO raM MY TexHonori1'IeCKHX Mo.n;u<lJI1KaiJ,HH, 

KOTOpble llOCJie.LJ:OBaTeJibHO .LJ:OJI)I(Hhl CMeHJ~Th O.LJ:Ha ,n;pyry10 riO Mepe YCJIO)I(HeHHH 

ropHo-reorrorH'IeCKHx ycnoBHH. K 'II1CJiy Hal16onee Bhipa)l(eHHhiX MO.n;H<iJHKaiJ,I1ff ITHK 

OTHOCHTCH: 

- flHK-J- B3pbiBHaH pa3rpy3Ka 110pO.D: BOKpyr Bblpa60TKI111JII1 Ha 'JaCT H ee KOHTypa riO.D: 

3alll,HTOM orpa)l(,n;aiOI.llefr 111160 rpy3oHecymea Kpenw; 

- flHK-2 - 3anonHeHHe JaKpermoro npocTpaHCTBa c pa3rpy)l(eHHOH nopo.n;o.H 

CKpe11JIJIIOlll,I1M paCTBOpoM; , 

- flHK-3 - rny611HHoe ynpo'1HeHI1e nopo.n; B npe.n;enax 'laCTI1 HJII1 scea pa3rpy)l(eHHOH 

KaMy<!JneTHbiMH B3pbiBaMH 30Hbi; 

- flHK-4 - apM11poBaHHe ITHK aHKepaMI1, KOTOphie ycTaHaBJIHBaiOT BO BHOBb 

npo6ypeHHhie 11Jll1 B OCTaBwHeCJI ITOCJie TaMITOHa)l(a CKBa)I(HHhJ; 

- flHK-5 - KOM611HHpOBaHI1e nepe'IHCJieHHhlX TeXHOJIOrl1'1eCKI1X MO.LJ:I1<iJ11Kall,Hff 

C COOTBeTCTBYIOlll,HMH THITaMH paMHbiX 11 CriJIOUIHhiX Kpeneft . 

ITapaMeTpbi 11 rrocrre.n;oBaTeJibHOCTh TexHonorH'IeCKI1X onepall,I1H no ocymecTBJieHHIO 

cnoco6a cocTo»T B cne.n;yiOI.lleM (p11c . l) . ITpoiJ,ecChi B03Be,n;eHHH ITHK COBMelll,aiOT 
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no A-A no B-B Pa3pC3 no AA Pa1pc1 no E-E 

PHc. l. TcxHonorHll B03BC.liCHHll nopO.liOHecymcii KpcnH 

Rys. l. Technologia wykonania obudowy z odprQżonych a nastQpnic wzmocnionych warstw skalnych 

C npoueccaMH COOpy)!(eHH~ ropHOH Bblpa60TKI1 B ee 3a6oe HJI11 BblnOJIH~łOT C HeKOTOpblM 

TeXHOJIOr11'IeCKI1M OTCTaBaHHeM BO BpeMeHH (JJ:O l Mec.) 11 B IIpOCTpaHCTBe (30- 60 M). 

<l>yHKUHłO BpeMeHHOH KperrH B 3a6oe Bblpa60TKI1 JJ:O B03Be,ll.eHH~ ilHK BbinOJIH~eT 

nepeJJ:BH)!(Ha~ HJIH HHBeHTapHa~ Kpeiib-OIIaJiy6Ka 4, BCer,ll.a BIIJIOTHYIO rrpHJJ:BHHyTa~ K 3a6oł0. 

CooTBeTCTBHe BHyTpeHHero KORTypa Bbipa60TKH rrpoeKTHbiM pa3MepaM JJ:OCTHraeTc~ nyTeM 

yCTaHOBKH H UeHTpOBKH KpeiiH-OIIany6KH 4. )J;JI~ pa3rpy3KH OKpy)!(ałOUlHX Bblpa60TKY IIOpOJJ: 

OT Hanp~)!(eHHH B KpeiiH-Orrany6Ke rrpeJJ:yCMOTpeHbl HarrpaBn~łOUlHe OTBepCTH~, 'lepe3 

KOTOpbie 6yp~T paJJ:HaJibHbie pa3rpy30'lHbie umypbl 8 11 IIOMell.lałOT KaMycpneTHbie 3ap~JJ:bl 

B3pbiB'laToro BemecTBa. 

B3pbiBaHHe KaMycpneTHhiX 3ap~JJ:OB B pa3rpy30'lHhiX nmypax 8 HapyruaeT cnJIOlllHOCTh 

nopOJJ:HOI '' MaCCI1Ba l B 06beMe 6y.nyweif MOHOnHTHOH 060JIO'lKH, cpopMHpyeT HHTeHCHBHYłO 

Tpell.IHHOBaTOCTb IIOpOJJ: H, BCneJJ:CTBHe :noro, IIpHBOJJ:HT K HX HeKOTOpOMY He3Ha'lHTeJibHOMY 

cMemeHHłO BHYTPh Bbipa6oTKH. B CB~3H c 3TiłM pa3Mepbi norrepe'lHoro ce<IeHiłH Bbipa6oTKH 

B<IepHe .nenaiOT Ha 50-100 MM 6onhrue npoeKTHbiX pa3MepoB B CBeTy, 'lTO Y'llłTbiBaeT 

pa3pbiXJieHHe nopo.n nocne KaMycpJieTHoro B3pbiBaHHH. 3ap~JJ: B3pbiB'laToro semecTBa 

Bbi6HpaeTc~ TaKOH Maceb!, 'lT06bi o6ecne'lHTb o6pa3oBaHHe TPell.lHHOBaTOCTH Tpe6yeMoi1 

HHTeHCHBHOCTH (K03cpcpHUHeHT Tpell.lHHOBaTOCTił pa3rpy)!(eHHOrO MaCCHBa JJ:OJI)!(eH 6hiTb 

B npeJJ:eJiaX 0,03-0, l). B TO )!(e BpeMH cne.nyeT HCKnłO'lHTb Bbi6poc IIOpOJJ:bl B Bblpa60TKY np11 

B3pb!Be 3ap~JJ:OB . 

ilocne B3pbiBaHHH KaMycpJieTHbiX 3ap~JJ:OB BOKpyr Bb!pa60TKI1 o6pa3yeTCH 30Ha 2 pa3611Tb!X 

TpemHHaMH 11 pa3rpy)!(eHHhiX OT Harrp~)!(eHHH rropo.n. ilopo.nbl BHYTPH noi1 30Hhi 

npe.nCTasn~łOT co6oif ecTeCTBeHHYłO CTpOHTeJibHYłO KOCH'fPYKUHłO, IIOJJ:06Hył0 6yTOBOH 

KJia,ll.Ke C IIOpOJJ:HhiMH 6JIOKaMH, OTJJ:eJieHHblMH ,ll.pyr OT JJ:pyra KpHBOJIHHeHHhiMH Tpell.lHHaMH. 

Sesja I 249 



School ofUnderground Mining 2001 

Cne.nymmi1M 3TanoM ~Bn~eTc~ TaMnOH11poBaHI1e c I..~eJihłO ynpoąHeHI1~ pa3rpy)((eHHOH 

30Hhl CKpeTIJUiłOII(I1MH paCTBOpaMI1 . ,[{n~ 3TOrO qepe3 OTBepCTH~ B KpeTII1-0TiaJiy6Ke 4 BHOBb 

6ypRT TaMTIOHa)((Hhie lliTiyphi 9 11n11 BOCCTaHaBmiBałOT 1111CnOJih3YłOT pa3rpy30'lHhie lliTiyphi 8. 
HarHeTaHI1e cKpennRmmero pacTsopa npoH3BO.IJ;~T no .IJ;OHHOH cxeMe 3a)((I1MHhiM cnoco6oM 

TaMTIOHa)((HhiMI1 HaCOCaMI1 6 'lepe3 11H'heKTOphl l}, KOTOphi e repMeTH3HpyłOT TaMTIOHa)((Hh!e 

umyph!. B pe3yJihTaTe CKpennRłOIU11H paCTBOp HarHeTaeTCR 113 11HbeKTOpOB B .IJ;OHHYłO <JaCTh 

TaMnoHa)((HhiX wnypos 11, .D;BI1raRch 113 rny611Hhi Macc11sa K KOHTYPY Bhipa6oTKI1, nocTeneHHO 

3anonHReT Kp11BOnHHeiiHhie TPeiUHHhi ecTecTBeHHoro H McKyccTBeHHoro npo11CXO)((.IJ;eHH~ . 

ąacTh paCTsopa, nona.n~ Me)((.ny onany6Koi1 11 KORTypoM Bhipa6oTKH, o6pa3yeT nocne 

cxsaThiBaHHR rna.n;Kym BHYTPeHHłOłO nosepxHOCTh Bhipa60TKH c MHHHMaJihHhiM 

K03<lJ<IJ!1QHeHTOM a3pO.D;HHaMH'leCKOrO COTipOTHBneHH~. 

TonruHRa KpenH IIHK 3 OKa3hiBaeTCR pasHoli pa3MepaM pa3rpy)((eHHOH oT Hanp~)((eHHH 

30Hhl no po .n 2, KOTOpa~ 3aBHCHT OT .IJ;JIHHhl pa3rpy30'lHhiX mnypoB 8 ( 06bi'lHO- l ,5- 2,5 M) 

H senH'lHHhi KaMy<iJneTHoro 3ap~.na . HcnoJlh30BaHHe pa3nH'lHhiX pellenTyp CKpenn~łOIUHX 

pacTaopos (l.leMeHThiH , QeMeHTHO-nec<JaHbiH, <~Joc<~Jomncosh!H, neHononHypeTaHOBbiH, 

Kap6aMH.IJ;HhiH H .n;p.) H .n;o6aBOK K HHM n03BOn~eT B lliHpOKHX npe.n;enax MeHHTh CBOHCTBa 

H napaMeTphi COCTO~HH~ paCTBOpOB (nO.IJ;BH)((HOCTh, B~3KOCTb, CpOKH CXBaThiBaHH~, a.n;re3Hł0 

H .D;p .), a TaK)((e ynpO<IHeHHhiX nopo.D; (npO'łHOCTh, )((eCTKOCTh H .D;p.). 

reoMexaHH<IeCKHe napaMeTphi IIHK paCC'lHTh!BałOT HCXO.IJ;R 113 Toro, 'lTO KOHCTPYK'-IH~ 

B3aMMo.neiicTsyeT c MaccHBOM s «)((eCTKOM» pe)((HMe pa6oTbl. Harpy3Ka Ha Kpenb 

<IJopMHpyeTc~ nocne Haąana pa3pymeHH~ nopo.n 3a npe.nenaMH pa3rpy)((eHHOH KaMy<IJneTHhiMH 

B3phiBaMH 30Hhl H 3aBHCHT OT KHHeTHKH pa3pymeHH51 H Heynpyroro .n;e<IJopMHpOBaHH~ 110pO.D;. 

CHCTeMa «MaCCHB- Kpenh» .IJ;OCTHraeT paBHOBeCHOrO COCTORHH~, KOr.IJ;a CMell(eHH~ TIOpO.D; 

MaCCHBa B Bhipa60TKY ypaBHOBeC51TC~ COOTBeTCTBYłOIIJ.HM OTTIOpOM KpenH. IJonaraR, 'lTO 

BHelliHHH KORTyp KpenH CMemaeTC.R COBMeCTHO C nopo.n;aMH MaCCHBa, Harpy3KY Ha Kpenh 

MO)((HO onpe.nenHTh 113 CHCTeMhi TPaHcQeH.n;eHTHhiX ypasHeHHH: 

l ( ) 11 + 2rll + 2 
k 5!. = 1-5!.r~1 -r;2 ~ * 
yp p f.l+2 

(f.l+2-A)q =aoo 

r.ne: 

q - TPe6yeMa.R rpy30Hecyma.R cnoco6HOCTh Kpenli llHK, Mila; 

ky - noKa3aTenh no.n;aTnHBOCTH KpenM llHK, .RBn.ReTC.R aHanorOM K03<lJ<IJH'-IHeHTa 

«nOCTemm MO.n;enH OCHOBaHH.R BHHI<Jiepa-lllse.n;nepa; 

p - HCXO.IJ;HOe Hanp.R)((eHHOe COCTO.RHHe MaCCHBa rOpHhiX nopo.n;, MIJa; 

r. - OTHOCI1TenhHhlll pa.n;11yc 30Hhl HeynpyrHX .n;e<IJopMal.IHH 3a KORTypOM Kpenl1 

IIHK; 

f.l - napaM~ yCTOH'łlłBOCTH MaCCiłBa BOKpyr Bhipa60TKił, paBHhiH 
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A - rrapaMeTp yrna BHyTpeHHero TpeHIUI p, A= (l+ Sinp)/ (l- Sinp); 

a"' - rrpo'iHOCTh rropo,ll, MaCCI1Ba Ha O.ll.HOOCHoe C)!(aTI1e, Mila. 

Heo6xo,ll,I1MYIO TOJIUli1HY pa3rpy)!(eHHOH 30Hhi rropo.ll. MO)!(HO onpe,ll,eJIHTh 113 Bhipa)!(eHłHI , 

aHaJIOrl1'iHOfO <!JopMyJie JlMMe: 

r,ll,e : 

r 0 - BHyTpeHHHii PM11YC Kperrl1 IlHK, M ; 

G y - rrpO'iHOCTh Ha O,ll,HOOCHOOe C)!(aTI1e IlOpO,ll, ITOCJie HH'heK~HOHHOrO ynpO'-!HeHHM , 

Mila; G y = (0.25 - 0.4) G .., 

Tpe6yeMh!H pa,ll,l1yc ynpo'!HeHHH 3aBHCI1T OT yrrra BHyTpeHHero TpeH11M pa3rpy)!(eHHhiX OT 

HanpM)!(eHI1ii nopo.ll. u ,ll,OJI)!(eH Y.ll.OBJieTBOpMTh ycnoBuiO: 

ry =ro)A+l 
A-1 

CJie,ll,yeT OTMeTHTh, '!TO Hai160JihiiiYIO CTeneHh HH'heK~110HHOfO yrrpO'!HeHHM nopo,ll, 

cne,L\yeT o6ecrre'!HTh Ha BHyTpeHHeM KOHType IlHK, a npu y,L\anemm Brny6h MaCCHBa 

rrpO'iHOCTh MO)!(eT 6h!Th CyUleCTBeHHO CHH)I<eHa 6e3 ymep6a ):\JIH Hecymew CITOC06HOCTH 

KOHCTPYK~I1H B ~enoM. 

3. llJaXTHhiC UCObiTaHUH U BHC,[!;penue flHK 

B cJIO)!(HhiX ropHo-reonorl1qecKI1X ycnoBI1MX cTp011TeJihCTBa Mami1HCKoro 6noKa 

III. «JlyraHcKaM N!! l» nopO.L\hi c yrnoM na,ll,eHIUI 5-8 rpa,ll,ycoB rrpe.L\CTaBJieHhi cna6hiMI1 

TpeUli1HOBaThlMI1 11 pa3MOKaiOUli1MH aprHJIJIHTaMI1 11 aJieBpOmłTaMH C rrpO'łHOCThiO Ha C)!(ante 

B cyxoM cocTOMHI111 HOpManhHO K CJIOłiCTOCTI1 10-50 Mila łl 2-14 Mila rrp11 C)!(aTI111 

napanJieJihHO HaiTJiaCTOBaHł!IO . f'opHhJe Bhlpa60TKI1, 3aKpeilJleHHhle CTaJihHhlMI1 paMHhiM11 

KpeiTMMI1 C TaMITOHa)!(eM 3aKpellHOfO rrpOCTPaHCTBa, HaXO,ll,I1J111Ch B Hey ,ll,OBJleTBOpHTeJihHOM 

cocTOMHI111. Y)!(e B nep11o,ll, CTPOI1TeJihCTBa Ha6JIIO,ll,aJił!Ch 3Ha'łHTeJihHhie rrpOMBJJeHł!M ropHoro 

,ll,aBJieHł!H: CMeUleHłl» KpOBJiłl łl 60KOB COCTaBJI»Jlłl 250-350 MM, a nyqeHI1e ITO'!Bhl rrpeBhJIIIaJIO 

400--450 MM, 113-3a qero HeO,ll,HOKpaTHO rrpOBO,ll,ł!Jlł!Ch peMOHThl Kperrł! 11 IlO,ll,phlBKłl nopO,ll, 

IlO'łBhl. C ~eJihiO o6ecrre'łeHHM ,ll,OJifOBpeMeHHOH YCTOH'iłiBOCTłl Kam!TaJihHhiX Bhlpa60TOK 

rrpoBe,L\eHo sHe,ll,peHłle rrpe.ll.JlO)!(eHHoli,ll;f'MM rropo.L\OHecymeił KOHCTPYK~łlłl (IlHK). 

ITapaMeTphi B3phiBHoił pa3rpy3Kłl łl nocne,ll,y!Omero yrrpoqHeHł!M OTpa6aThiBaJII1Ch 

B BeHTłiJI»~IIOHHOM MarrrcTpaJihHOM IIITpeKe IlJIOUla,ll,hiO Ce'!eHł!M B C BeTy l 0.3 i>/ Ha ropH30HTe 

530 M [4] . llhpeK .ll.O B03Be,ll,eHrra ITHK KpenrrJIH B 3a6oe apo'!HOH rro,ll,aTJił!Boii Kperrh!O, 

KOTOpa» Bh!IlOJIHMJia <!JyHK~I1Il BpeMeHHOll Kpem1 11 o6ecrre'ii1BaJia YCTOll'ił!BOCTh Bhlpa60TK11 

B MOMeHT B3phlBHOll pa3rpy3KII 11 11H'heK~łiOHHOfO yrrpO'łHeHłl» ITOpO.L\. 
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,[(mi onpe.1.1eJieH11~ cpopMbi 11 pa3MepoB 30H ocna6neHH~ 11 B3pbiBHOH pa3rpy3KI1 BOKpyr 

Bblpa60TKI1 no ee nepHMerpy Ha 3aMepHblX CTaH~H».X 6ypHJI11 5-7 pa,L\11aJibHhlX umypoB 

,L\JIHHOH 2,5 M 11 3aMep».JII1 TpeiiiHHOBaTOCTb peoMeTp11qeCKHM MeTO.[J.OM. 113MepeHH~ nOKa3aJIH, 

qTQ K03cpcpH~HeHT TpeiiiHHOBaTOCTH pacnpe,L\eJieH paBHOMepHO H CHMMeTplłqHQ OTHOCHTeJibHO 

ocH Bbipa6oTKI1, OH 6biCTpo y6biBaeT OT 3Ha'łeHI1~ O, 145-0,15 Ha KOHType .1.10 HYJI~ Ha rny6HHe 

0,9-1 ,4 M B MaCCHBe. PaJMep JaKpenHaro npocTpaHCTBa Me'lK.LIY 'lKeJieJo6eToHHOH JaT~'lKKOH 

11 nopO.L\OH .L\OXO.L\11JI .1.10 150 MM. TaKnM o6pa30M, peoMeTpwrecKnM MeTO.L\OM 6biJia onpe,L\eJieHhi 

pa3Mepbl pyHHHOH YaCTH JOHbi HeynpyrHx ,L\ecpopMa~Hii, qTo noJBOJIHJIO o~eHHTb 

K03cpcpH~HeHT 6oKOBOrO pacnapa MaCCHBa, KOTOpbiH OKa3aJIC~ paBHbiM 0,6- 0,7. 
Orpa6oTKY nacnopTa B3pbiBHOH pa3rpy3KH nopo.1.1 npoBO.L\HJIH Ha yYaCTKe wTpeKa .1.\JIHHOH 

20 M (nHKeTbl 49-50) nyTeM Bapb11pOBaHH~ 'łHCJia IIIIlypoB, ,L\JIHHbl 11 MaCChi 3apa,L\OB 

B3pbiB'łaTOrO BeiiieCTBa. 3aMepbl TpeiiiHHOBaTOCTH BOKpyr Bblpa60TKI1 npOBO.[J.I1JI11 

peoMerpHYeCKHM MeTO.L\OM c noMOIIIb!O BeepoB KOHTPOJibHhiX wnypoB .1.\JIHHOH 2,5 M. 

B peJyJibTaTe 6biJIH onpe.D.eJieHhi cpopMa, pa3Mepbi 11 CTeneHb pa3,L\po6neHHOCTI1 30Hbi 

B3pblBHOH pa3rpy3KI1 nopO,L\. 

Ha p11c. 2 npHBe,L\eHhi pe3yJibTaTbr 113MepeHH~ TpeiiiHHOBaTOCTH nopo.1.1 BOKpyr Bbipa6oTKI1 

.1.10 11 nocne BhlflOJIHeHa». B3pbiBHOH pa3rpy3KI1. Y cTaHOBJieHo, qTo np11 nepBOM sapaaHTe 

B3pblBHOH pa3rpy3KI1 BeepaMI1 113 5 rnnypOB He y,L\aJIOCb ,L\OCTHI'HYTb paBHOMepHOfO 

HHTeHCHBHOfO .L\p06JieHH» nopO,L\. 3oHa pa3rpy3KI1 HMeJia 3Be3,L\'łaTy!O cpOpMy, Me'lK.LIY 

3ap~,L\aMI1 rpeiii11HOBaTOCTb CyiiieCTBeHHO CHH'lKaJiaCb. fl03TOMy nacnopT pa3rpy3Kl1 6biJI 

113M e H eH 11 'łHCJIO pa3rpy3o'łHbiX rnnypoB 6biJIO .1.\0Be,L\eHo .1.10 7. B pe3yJibTaTe TaKo H. pa3rpy3KH 

Ha rny6HHY .1.10 2,6 M BeepaMH 113 ceMH rnnypoB 6biJIO o6ecneqeHo paBHOMepHoe .L\p06JieHHe 

nopo.1.1, o YeM CBI1,L\eTeJihCTBYIOT H30JII1HHH TpeiiiHHOBaTOCTH, H.LIYIIIHe napanJieJibHO KOHTYPY 

PHc. 2. Pc3yrrhTaThl B3phiBHOH pa3rpy3KH nopOLI npH 'IHcrrc 3aplUIOB B Bccpc wnypoB BOKpyr Bhipa6oTKH nliTh (a) 

H CCMb (6): l - H301lHHHH QJOHOBOH TpCruHHOBaTOCTH nopOLI; 2 - 30Ha pacKpblThJX TperuHH; 3 - pa3rpyJ011HhiC 

runyphi LIITHHOH 2,5 M; 4 - KaMYQJITCTHhiC 3apliLihi; 5 H 6 - rpaHHQhi 30Hhl pa3rpy3KH nopOJl npH 5 H 7 rnnypax 

B BCepe; 7 - JOHa npHKOHTypHOH pyHHHOH TperuHHOB3TOCTH nopOJl; 8 - HJOITHHHH TpcruHHOBaTOCTH 

Rys. 2. Wyniki strzelań odpn;żających w zależności od liczby ładunków w wachlarzu otworów pi((Ć (a) i siedem (b): 

1- izolinie szczelinowatości skał; 2- strefa ,.otwartych" szczelin; 3 - otwory odpn;żającc długości 2,5 m; 

4- ładunki kamufletowc; 5 i 6- granice strefy odpn;żoncj przy 5 i 7 obszarach w wachlarzach; 

7- strefa szczelinowatości na konturze wyrobiska; 8- izolinie szczelinowatości 
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Bhlpa60TKI1. Ilo:noMy TaKOH nacnopT B3phlBHOH pa3rpy3KI1 6bin COXpaHeH Ha BCI{) .D,JIMHY 

Bhlpa60TKI1. 

Pa3pa6oTaHHaH TexHonorrrn o6ecneqrrna 6eJonacHOCTh pa6oT, MCKJII{)lJMna nooBpe)!(.D,eHrre 

BpeMeHHOH paMHOH Kpenrr I1 3aTJI)!(Kl1 6naro.n,ap51 HCnOJih30BaHMI{) 3cpcpeKTa CaM03aKJIHHI1BaHHJI 

B3opsaHHoi1 nopo.n,Hoi1 MaCChi. PaBHOMepHoe .n.po6neHHe nopo.n., MenKo6nO'lHOe cTpoeHHe 

B30pB3HHhlX 06beMOB YJJYI.JWHJIO CTef!eHh pa3rpy3KI1 nOpO.D, OT HanpH)!(eHHH. lilaXTHhiM11 

HHCTpyMeHTaJihHhlMI1 3aMepaMH 3acprrKCHpOBaHhl CMellleHHJI BpeMeHHOH paMHOH Kpenl1 

B MOMeHT B3phlBHOH pa3rpy3KH Ha 20-30 MM. fiOCJJe pa3rpy3KI1 CMeUleHI151 nopo.n, I1 Kperrl1 

OTCYTCTBOBaJirr, I.JTO IIO.D,TBep.n,rrJJO 3cpcpeKTI1BHOCTh KaMycpneTHhlX B3phlBOB .D,JJH CHJITHJI 

Hanp»)!(eHrrli. B 30He pa3rpy3Krr. 

I1HbeKU110HHOe yrrpO'lHeHHe nopo.n, flpOH3BO.D,HJJH nocJie OKOHI.J3HHJI B3phlBHOH pa3rpy3KI1, 

.D,JI» qero 6ypMJII1 Beepa I13 4--5 pa.D,I13JlhHhlX T3Mf!OHa)!(HhlX rnnypOB, B KOTOphle 

ycTaHaBJJHBaJIH MHbeKTOphi. Ilepe.n. HarHeTaHrreM paJroBopa no JaT»)!(Ke 6hrn HaHeceH TOHKHH 

cnoii: Ha6phnr6eToHa B uenHx repMeTM3aurrrr KOHTypa speMeHHOH KpenH. HacocoM HE-32 no.n. 

.n,aBneHHeM .n.o l Mila HarHeTann ueMeHTHo-necYaHhiH paCTBOp, KOTophiH rOTOBHJIH y MecTa 

flpOI13BO.D,CTBa pa6oT. KpoMe TOro, HCnOJih30BaJII1Ch H .n,pyrHe ynpO'lHJII{)UlHe paCTBOphi: 

.n,oJIOMHTHhiH ( cocTaB B : ,[l,= l : l) 11 .n,oJIOMHTHo-rrecqaHhiH (B : ,[l, : II = 2 : l : l). 

HarHeTaHwe Bhlf!OJIHJIJIH 33)!(HMHhiM cnoco6oM no .D.OHHOH cxeMe B HanpasneHHH oT nolJBhi 

K KpOBJle Bhipa60TKI1 33XO.D,KaMI1 HO l 0-15 M. qepe3 Ka)!(.D,h!e 20-30 M coopy)!(aJIHCh 

B 3aKpenHOM npocTpaHCTBe nepeMhii.JKM .D.JI» npe.n,oTBpameHrr» pacTeKaHH» pacTBopa B.D.OJih 

Bhipa6oTKH. Pacxo.n. ynpo'lH»I{)Ulero pacTBopa He npeBhilllaJI 4 M
3 

Ha l M .D.JIHHhi Bhipa6oTKH, 

CMeHHa» IIpOH3BO.D,I1TeJihHOCTh Tpy.n,a pa6oqero ITO ynpO'lHeHHI{) rropo.n, COCT3BHJI3 0,4 M 

roToBoii: Bhipa6oTKH, 'lTO .D.JIJI 3BeHa H3 3 qeJioseK o6ecneYHBano TeMnhi B03Be.n,eHHJI 120 MIMec 

roTosoii: Kpenrr IIHK-3. 

PHc. 3. nopO):IOHccymall KOHCTPYKI.IHll DHK-3 

l - rpaHHI.Ia pa3rpylKeHHbiX nopou: 2- rpaHHua ynpo'!HeHHoii JOHbl; 3 - KOHTYP Bblpa6oTKH c lKCJJCJo6CTOHHOii 

JaTlllKKOH; 4 - pa3rpylKeHHble OT HanplllKCHHH H ynpO'IHeHHLIC nopOJlbl 

Rys. 3. Skalna konstrukcja nośna (PNR-3) 
1- granica strefy skał odprężonych; 2 - granica strefy wzmocnionej; 

3 -kontur wyrobiska z wykładnią żelbetonową; 4- skały odprężone, a następnie wzmocnione 
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Ha yqacTKe BHe)l.peHH.)I (pa3Mepbi ITHK-3 noKa3aHbi Ha pHc. 3) o6opy)l.oBaHbi 3aMepHbie 

CTaHIJ,HH c KOHTYPHbiMH penepaMH H wnypaMH )I.Jl.)l peoMeTPH'łeCKHX 3aMepoB TPeW:HHOBaTOCTH 

nopo)l.. ITocne 11HbeKTHpoBaHMH c noMOil.l,biO KepHoBoro 6ypeHI1H 6biJII1 OTo6paHbi 11 HCfibiTaHbi 

o6pa3IJ,bl ynpO'łHeHHbiX rwpo)l. 11 pacTBOpa. AHaJII13 BbiXO)l.a KepHa noKaJaJI y)l.oBJieTBOpHTe!lbHOe 

pacnpocTPaHeHI1e pacTBopa, 3anonHI1Blllero npaKTI1'IeCK11 sce TPell.l,MHbi. Jla6opaTopHbiMI1 

HCllbiTaHHHMI1 KepHOB pa3rpy)l(eHHbJX H ynpO'-!HeHHbiX IIOpO)l. ycTaHOBJleHO, '-!TO HX npO'łHOCTb 

Ha O)l.HOOCHoe C)l(aTI1e cocTaB!l.)leT 7-9 MITa np11 cpe)l.Heił npo'łHOCTI1 pacTBopa 12 MITa. 

PeoMeTpH'łeCKI1e CbeMKH OCTaTO'łHOH TpeW:HHOBaTOCTI1 BOKpyr Bbipa6oTKI1 He BbiHBI1J111 

30H nnoxo 3aTaMnOHHpoBaHHbiX nopo)l.. CMeru,eHI1H nopo)l. BOKpyr Bbipa6oTKI1 npeKpaTI1JIHCb, 

'-!TO )l,aeT B03MO)l(H0CTb )l,eMOHTHpOBaTb CTaJibHYIO apO'łHYIO Kpellb H fiOJIY'łHTb 3Ha'łHTeJibHYIO 

3KOHOMHIO CTaJibHOrO npoKaTa. 

TaKMM o6pa30M, HOBaH TexHonoriDI o6ecne'łeHMH ycTOH'łi1BOCTH KanMTaJibHbiX Bbipa6oToK 

nyTeM C03)l.aHHH )l.OJirospeMeHHbiX nopo)l.OHecymMx KOHCTpyKu,MH: MO)l(eT cTaTb 6a30BOH )l.JIH 

pa3BHTHH nepcneKTHBHoro HanpaBneHHH pecypcoc6epera10mero coopy)l(eHHH Bbipa6oToK, 

C KOTOpOił opraHH'łHO CO'łeTaiOTCH pa3JIH'łHbie THllbl o6nerąeHHbJX H rpy30Hecyru,HX Kpeneii:. 

3TO ll03BOJ1MT )l.OCTH'łb BbJCOKOH 3KOHOMH'łeCKOH 3<jlcpeKTHBHOCTM H Ha)l,e)l(HOCTH IIpH 

npOBe)l.eHHH H ITO)I.)l.ep)l(aHHH Bb!pa60TOK B WHpOKOM )l.Halla30He ropHO-reOJIOfłl'łeCKHX 

YC!lOBMH npoeKTHpOBaHHH, CTpOHTeJibCTBa H 3KCrrJiyaTal.l,HH rOpHb!X npe)l.IIpHHTMH. 

4.BhiBO)l.hl 

l. ITepcneKTHBHbiM HanpasneHHeM o6ecneąeHH51 yCTOH'łHBOCTH ocHOBHbix ropHbiX 

Bb!pa60TOK B CJIO)l(Hb!X ropHo-reOJIOrH'łeCKI1X YCJIOBI1HX HBJIHeTC.)I ynpaBJieHHe HanpH)l(eHHO

-)l.ecpopM11pOBaHHbiM COCTOHHHeM H rrpO'łHOCTbiO rOpHbiX fiOpO)l. BOKpyr Bblpa60TKH nyTeM 

B3pbiBHOH pa3rpy3KI1 MaCCHBa 11 llOCJie)l.yiOru,ero ynpO'-!HeHI1H pa3rpy)l(eHHbiX fiOpO)l.. 

2. C IJ,eJibiO C03)l.aHI1H MOil.l,HOH MOHOJIHTHOH 060J10'-IKM BOKpyr Bbipa60TKH H3 

pa3rpy)l(eHHbiX H ynpotmeHHbiX nopo)l. MaccHBa pa3pa6oTaHbl reoMexaHwłeCKHe 

11 TexHOJIOrl1'łecKHe napaMeTphi ocymecTBJieHMH cnoco6a C03)l.aHHH ITHK. 

3. ITpe)l.JIO)l(eHHaH KOHCTPYKU11J~ ITHK MO)l(eT MMeTb pa3JIH'łHbie TexHonori1'IeCKHe 

MO)l.HcpHKal.l,H11, 'łTO )l,eJiaeT ee 1Ip11rO)l.HOH )l.JIH WiłpOKOrO ClleKTPa ropHO-reoJiomąeCKHX 

YCJ10BI1H COOpy)l(eHHJI ll0)1.3eMHbiX Bbipa60TOK. 

4. Pe3yJibTaTbi BHe)l.peHI1H nopo)l.oHecymei1 KOHCTpyKU11M ITHK-3 Ha lllaXTe «JlyraHCKaJI 

N2l » no)l.TBep)l.HJII1 TeXHH'łecKyiO ocymecTBI1MOCTb 11 Bb!COKYIO 3cpcpeKTHBHOCTb 

pa3pa6oTaHHOH TeXHOJIOrHH . 
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Obudowy wyrobisk podziemnych utworzonych z odprężonych, a następnie 
wzmocnionych skał 

Streszczenie 

W referacie zaproponowano i omowiOno sposób sterowania stanem naprężeń i wytrzy
małością górotworu wokół wyrobiska górniczego. Rozważono rozwiązani techniczne pozwa
lające wykorzystać zdolności nośne odprężonego, a następnie wzmocnionego górotworu w celu 
zapewnienia stateczności wyrobiska. Przedstawiono uzasadnienie, objaśniono parametry geo
mechaniczne takiej skalnej konstrukcji nośnej opracowanej w Donhasskim Instytucie Górniczo
-Metalurgicznym. Przedstawiono doświadczenia praktyczne wdrożenia przemysłowego w Don
basie w trudnych warunkach górniczo-geologicznych kopalń Ługanskaja l. 
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Doświadczenia w zakresie strzelań urabiająco-wstrząsowych 
wZGRudna 

Słowa kluczowe 

Górnictwo - technika strzelnicza - tąpania 

Streszczenie 

W referacie przeanalizowano prowadzone w ZG Rudna strzelania urabiająco-wstrząsowe, 
jako profilaktykę zagrożeń tąpaniami i zaproponowano metodę na zwiększenie skuteczności 
prowadzenia tych strzelań. 

l. Wstęp 

Zagrożeniem prowadzonych robót górniczych w warunkach KGHM "Lubin" są powta
rzające się wstrząsy górnicze i związane z nimi zagrożenie tąpaniami. Niektóre z nich były 
bardzo silne i osiągały wartość powyżej E = 107 J. Przy aktywnej profilaktyce tąpaniowej 
opracowano specjalne metryki strzałowe dla wykonywania strzelań urabiająco-odprężających. 
Zasady i rygory wykonywania takich strzelań ujęte zostały w opracowaniu "Aktualizacja 
Projektu Szczegółowego Eksploatacji" zatwierdzonym przez KRZG i pozytywnie zaopinio
wanego przez KZ ds. ZTiZ (zatwierdzenie z dnia 31.12.1999 r. i 21.03.2000 r.). Roboty 
strzałowe przy urabianiu oraz strzelania profilaktyczne zgodnie z opracowaniem "Aktualizacja 
projektu szczegółowego eksploatacji" nie w pełni zapobiegała występowaniu zagrożenia tąpa
nia~i. Autorzy przedstawiają rozważania nad skutecznością i celowością wykonywania strzelań 
odprężających w warunkach oddziału G-13 ZG "Rudna". 

2. Charakterystyka warunków eksploatacji 

Złoże w polu oddziału G-13 ma formę nieregularnego pokładu, który tworzą trzy serie 
litologiczne skał: 

- dolomity wapniste, smugowane, ilaste, 
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- łupki dolomityczno-ilaste i ilaste, 
- piaskowce kwarcowe. 
Miąższość złoża wynosi od 3,7 m do 6,8 m. 
Nachylenie złoża jest bardzo zróżnicowane, zarówno co do kierunku jak i wielkości kąta 

nachylenia. W strefie południowej oddziału, złoże nachylone jest w zależności od położenia E-N 
oraz w kierunku S kąty nachyleń w tej strefie są od 2° do 8°, w strefie środkowej złoże nachylone 
jest pod kątem od 2° do 3° w kierunku N i N-E, w strefie północnej złoże nachylone jest pod 
kątem od 3° do 4° w kierunku N-E i pod kątem od 5° do 6° w kierunku N. 

Wydzielone z uwagi na bilansową miąższość furty eksploatacyjnej bloki, różnią się budową 
i stąd można przyjmować (rys. l): 

- w bloku A średnia miąższość złoża waha się od 3,5 m w rejonie pochylni D-6a i D-7 do 
5,0 m w rejonie chodników T-223 i W-223 . Furtę eksploatacyjną tworzą dolomit, łupek 
(1,5-2,5 m) i piaskowiec (2,0-3,0 m); 

- w bloku B miąższość zmienia się od 8,0 do 12,0 m. Furtę tworzą dolomit (0,5- 1,5 m) 
i piaskowiec {3,0-9,0 m). 

Strop złoża zbudowany jest z dolomitów wapnistych szaro beżowych, skrytokrystalicznych 
o podzielności płytowej. Przerosty na powierzchniach podzielności pokryte są materiałem 
ilastym. Miąższość dolomitów tworzących strop bezpośredni i zasadniczy wynosi od 60 do 
80m. 

W spągu furty eksploatacyjnej występują piaskowce kwarcowe jasnoszare, drobnoziarniste 
o spoiwie ilastym, słabo zwięzłe. Średnia ich miąższość wynosi około 20,0 m. Poniżej zalegają 
piaskowce czerwonego spągowca osiągające miąższość znacznie większą od 200 m. 

Warunki zalegania i wykształcenie litologiczne złoża w blokach A i B charakteryzują 
wyznaczone średnie parametry geotechniczne skał w rejonie Rudnej Zachodniej, oddziału G-13 . 
Przyjęto do rozważań: 

- średnia głębokość eksploatacji- H= 950 m, 
- występujące zagrożenia- tąpania i zawały, 
- stopień zagrożenia tąpaniami- III. 
W tabeli l przedstawiono średnie wartości wskaźników geotechnicznych dla poszcze

gólnych pakietów skalnych stropu, furty eksploatacyjnej i spągu złoża. 

Tabela l. Parametry gcotcchnicznc w rejonic oddziału G-13 

Tablc l. Geotechnical parameters in !lat G-13 

Wskaźnik Strop Furta eksploatacyjna Spąg 

Wytrzymałość na ściskanie, Re [MPa] 115,8 74,7 23,7 

Współczynnik Poissona, n 0,24 0,21 0,18 

Moduł spr((źystości, E [GPa] 72,4 28,6 11,8 

Parametry techniczno-ruchowe oddziału G-13 w rejonie Rudna Zachodnia przedstawiono 
w tabeli 2. 
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Tabela 2. Parametry techniczno" ruchowe oddziału G-13 

Table 2. Technical-movement parameters o f flat G-13 

Oddział Oddział G-13 

Parametry Blok A Blok B 

Miąższość złoża 3,5-4,6m 8,0~12,0m. 

Furta eksploatacyjna: 
1,7~2,6 m. 0,0~1,0 m. 

Dolomit, 

Łupek, 
0,2~0,5 m. O,Om. 

Piaskowiec 
1,5~2,4m 7,0~11,0 m. 

System eksploatacji J-3S/PH; RG-8 

Otwarcie przestrzeni roboczej 70~200 m. 

Długość frontu 850m. 

Wymiary filarów 9,0 x 24,0 m 8,5x23,0~26,0 m. 

Usytuowanie filarów Dłuższą krawędzią prostopadle do linii frontu 

3. Sposób wykonywania strzelań odprężających w rejonie oddziału G-13 

Komory wykonywane są w kształcie odwróconego trapezu o dłuższej krawędzi w stropie furty. 
Otwory strzałowe rozmieszczone są równomiernie na całym przekroju przodka. Długość otworów 
urabiających (zabioru) wynosi 3 m. W ZG Rudna stosowane jest strzelanie urabiające z odprę
żaniem calizny przez wywiercanie w środku przekroju przodka otworu dłuższego i o większej 
średnicy jak pozostałe otwory strzałowe. Otwór ten zwany w KGHM "otworem odprężającym" 
napełniany jest MW na długości około 3 m od dna otworu i zatykany przybitką na długości 
2-3 m, pozostałą część otworu pozostawia się pustą. Dodatkowo otwory włomowe 

"przeładowuje" się w ilości 0,5 kg MW na otwór w celu zwiększenia wielkości propagacji energii 
w górotwór. Otwór odprężający i przeładowanie otworów włomowych o dodatkowe 6 kg MW jest 
stosowane jako sposób na odprężenie górotworu. MW w otworze odprężającym inicjuje sięjako 
ostatni. Przykład takiej metryki przedstawia rysunek 2 (metryka nr 1/G-13/98, 2/G-13/98), 

MW w otworach odpalane są grupowo. Najczęściej odpalane są wszystkie komory na całej 
długości pasa urabiającego. Przy strzelaniu grupowym, odpalając wszystkie przodki równocześ
nie, w górotworze generowana jest znaczna ilość energii, która przemieszczając się w warstwach 
stropowych powinna spowodować pękanie stropu. Jednocześnie detonowano od 900-1400 kg 
MW, którego celem było urabianie skał miedzionośnych i dodatkowo odprężenie górotworu. 

Skuteczność strzelań przedstawiono na przykładzie oddziału G-13 w ZG Rudna. 
W oddziale tym w 1999 roku przeprowadzono: 

l) ilość strzelań 

2) ilość odpalanych przodków 
3) ilość odpalanych otworów 
4) zużyto MW [kg] 
5) ilość odpalanych otworów odprężających 
6) ilość odpalanych innych otworów (spągi odprężające) 

260 

178 
l 359 

36 677 
81 519,8 

170 
681 
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Rys. 2a. Dokumentacja- Metryka strzałowa nr 2/G-13/98 

Fig. 2a. Blast cardno 1/G-13/98 
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Rys. 2b. Metryka strzałowa nr 2/G-13/2000 

Fig. 2b. Blast card no 2/G-13/2000 
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a w okresie 1.01-31.03.2000 r. 
1) ilość strzelań 85 
2) ilość odpalanych przodków 460 
3) ilość odpalanych otworów 12 420 
4) zużyto MW [kg] 22 241 ,9 
5) ilość odpalanych otworów odprężających 1 O 
6) ilość odpalanych innych otworów (spągi odprężające) 145 

Otwory odprężające nie były stosowane w każdym strzelaniu i nie na każdym przodku 
eksploatacyjnym. Według prowadzonej ewidencji strzelań (w okresie 1999-2000) ilość deto
nowanych otworów strzałowych określanych jako odprężające (ilość przodków z takimi otwo
rami) stanowiła od 20-35% wszystkich strzelań. 

Do otworów odprężających ładowany był MW w nabojach: dynamity o średnicy 32 mm lub 
emulsyjny o średnicy 40-50 mm. Nie następowało więc całkowite wypełnienie otworu strzało
wego, było to klasyczne strzelanie z pustką powietrzną. 

Przy ładowaniu otworów MW w nabojach o 032 mm w najkorzystniejszych warunkach 
możemy załadować w otwór o długości l mb około l O kg dynamitu. Przy założeniu, że dynamit 
średniej jakości posiada energię -3000 kJ/kg, zatem energia uzyskana z detonacji MW w l mb 
otworu wynosiła - 30 000 kJ/mb. Przy pełnym załadowaniu otworu strzałowego MW luzem 
(np. MWE) można uzyskać z l mb MW w otworze energię około 53000 kJ/mb. Porównując 
tylko te dwie wielkości widzimy, że można by uzyskać energię z detonacji MW w otworach 
odprężających znacznie większą. Ilość energii propagowanej w górotwór z uwagi na strzelania 
z centralnąpustką powietrznąjest znacznie mniejsza w porównaniu z detonacjąpełnego otworu. , 
W wyniku centralnej pustki powietrznej znacznie spada ciśnienie w otworze strzałowym, które 
oddziaływuje na otoczenie otworu w górotworze. Zależność spadku ciśnienia z detonowanego 
MW w otworze z pustką powietrzną pokazano na rysunku 3. 

Z zależnosci tej wynika , że im większa jest różnica pomiędzy średnicą otworu strzałowego 
a średnicą ładunku MW, tym ciśnienie oddziałujące na ścianki otworu strzałowego jest mniej
sze, a tym samym wielkość energii propagowanej w górotworze. 

Spękanie wywołane detonacją MW w otworze zwanym "odp~ężającym" m'iały niewielki 
wpływ na odprężenie skał stropowych. Otwór ten był bardziej istotny dla lepszego urobienia skał 
w przodku. Rozchodzące się w górotworze fale naprężeń wywołane detonacją ładunków MW 
w otworach urabiających miały stworzoną w otworze odprężającym sztucznie wytworzoną 
płaszczyznę dla odbicia fal i możliwości przemieszczenia się górotworu. Z uwagi na proces 
kruszenia powodowany detonacją MW był on bardziej skuteczny. Następowało pełne urobienie 
przodka na całej długości zabioru. Jest to znany w literaturze [3, 5, 7] rodzaj strzelania pod 
nazwą- strzelanie "z włomem szwedzkim". 

Detonacja dodatkowo podanej ilości MW w metrykach (20-30 kg) w "otworze odpręża
jącym" nie ma dużego znaczenia na propagowaną energię w górotworze. "Otwór odprężający" 
polepsza efektywność urabiania skały, a detonowana z opóźnieniem ilość MW umieszczona 
w dolnej jego części i blisko strefy poza zabiorem, powoduje dodatkowo odrywanie pokruszonej 
wcześniejszym strzelaniem urabiającym skały z czoła i stropu przodka. Zmniejsza się zagrożenie 
odpadaniem naruszonych wcześniejszym strzelaniem odłamków i nawisów skalnych w przodku. 

Obserwacje skuteczności strzelań odprężających opisanym wyżej sposobem nie wykazują 
zadawalającej poprawy bezpieczeństwa. Rejon oddziału G-13 zaliczany jest wprawdzie do 
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Zasięg spękań przy rótnej koncentracji MW w otworze 

2000' 

I 1aoo .i- ------ ---- -------------------------- -
i 1600 ~--· 
~ 1400 L - ------------------
w l 

!'~ ~~--= -~--~-
:: t=··------______ -==---~-

0 +---.--.--~r---.--r----r 
3 

Kp 
5 6 

Zasięg szczelin radialnych w zależności od Kp 

(Stosuneki średnicy otworo do S.rednicy ładunku w metapleksie) 

45!------ --- - - - -

E' 40 - ---- - - ------------------- --------------

.§. 35 1 --------- ------- - - - - - ------- ---------------- ---
-~ :-
~ 30 1-·- --···-----------···-----------·-·---------1 : 1-~, ___ -_ ---------------------------------. 
t;j l " 

l ::~:~~-~~- ---"'--~---- --=---------:-·= -~~ 
l ~--------~-==~--------

: r= :~-==- ,-~=~-., ======~- , 
1 2 3 4 Kp 5 6 7 B 9 

-- Azydek ołowiu Pentryt 

Rys. 3. ZasiQg spQkań przy różnej koncentracji MW w otworze i zasięg szczelin radialnych w zależności od KP 

Fig. 3. The rangc o f eraeks at diffcrcnt concentrations of błasting materiał in the hole and thc rangc of radia! fissures 

dcpending on KP 

bardziej bezpiecznych, niemnieJ stan zagrożenia tąpaniami występuje. Za skuteczne należy 
uważać wystąpienie w stosunkowo krótkim czasie (do 2 godz) przy uzyskanej energii wstrząsów 
przekraczających E = l 04 J, podczas gdy w okresie analizowanym tj . od 1.04 .1999 roku do 
końca czerwca 2000 roku zarejestrowano tylko jeden wstrząs o energii E= 107 J, a pozostałe 
poniżej 104 J. Według analizy aktywności sejsmicznej w oddziele (lokalizacja wstrząsów) 
i wykonanej w opracowaniu [l] prognozy rozwoju rozkładu naprężeń stwierdzono: 

l. Oddziaływanie krawędzi eksploatacji I etapu powoduje wzrost naprężeń ściskających 
w odległości do 70 m przed frontem robót. 

2. Wpływ krawędzi zrobów podsadzkowych zaznacza się w odległości 30 m. 
3. Ogniska wstrząsów występują w obszarach występowania naprężeń rozciągających przed 

frontem robót przygotowawczych i eksploatacyjnych I etapu . 
4. Wyraźnie wzrastają naprężenia w II etapie robót przy wyższych furtach eksploatacyjnych 

powyżej 5,0 m i wówczas oddziaływanie naprężeń pionowych zaznacza się_ w odległości do 
50 m przed frontem robót. 
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Wydaje się, że skuteczność odprężania skał stropowych robotami strzałowymi - urabia
jącymi w przodkach będzie większa, gdy detonowane są otwory urabiające w sąsiednich 
komorach, w ilości około l O przodków równocześnie lub minimum 5 sąsiednich przodkach. 
Generowana w górotwór energia po detonacji MW oraz gwałtowne "poderwanie podpory" 
w stropie przodków, może być wówczas przyczyną sprowokowania tąpania w zalegających 
w stropie warstw. 

4. Propozycje zmiany sposobu prowadzenia robót strzałowych odprężających 

Detonacja ładunku MW powoduje powstanie w caliźnie skalnej fali uderzeniowej, której 
energia na skutek znacznych strat cieplnych szybko maleje ze wzrostem odległości od centrum 
detonacji. Zakres działania tej fali jest niewielki i jest rzędu kilku promieni ładunku (3- 6). 
Prędkość fali uderzeniowej maleje do prędkości dźwięku, a w dalszych odległościach na 
górotwór oddziaływuj e fala naprężeń powodując zasadnicze spękania calizny skalnej. Zakres jej 
działania uzależniony jest od wielu czynników, ale głównie od energii źródła i charakteru 
ośrodka, w którym przemieszcza się [2, 4, 5]. Wybrane charakterystyki, jako przekład dla skał 
zbliżonych charakterem do środowiska skalnego rud miedzi, przebiegu fali naprężeń pokazano 
na rysunku 4. 

Poza strefą spękań wywołaną falą naprężeń, rozchodzą się fale parasejsmiczne, których 
energia nie powoduje powstania nowych spękań górotworu. 
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Rys. 4. Porównanic emisji po wyb!Jchu ładunku dla różnych MW w melafirach 

Fig. 4. Comparison o f cmissions after blasting differcnt materia ts in melaphyres 
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Odprężenie górotworu polega na utworzeniu strefy mikroszczelin w otoczeniu odpalanego 
ładunku MW. Zasięg spękań wywołanych detonacją może być obliczony wg zależności [6]: 

gdzie: 
U n - energia fali naprężeń, 
TJ - stopień przejścia energii detonacji w falę naprężeń skierowany do calizny 

(średnio 0,05), 
Q - masa ładunku, 
k - ciepło detonacji MW, 
q - przyspieszenie ziemskie, 
S - powierzchnia, na którą działa detonacja, 
a - współczynnik tłumienia energii, 
r - odległość od centrum wybuchu. 

Nieznanym parametrem jest wykładnik a, który zależny jest od rodzaju MW i warunków 
lokalnych, stąd wyznacza się go dla każdej kopalni (rodzaju skały) . Przykład takich zależności 
dla melafirów i różnych MW pokazano na rysunku 4. 

Obliczona prognozowana strefa powstania mikrospękań, które mogą powstać w górotworze 
po zdetonowaniu MW emulsyjnego załadowanego do różnej średnicy otworu strzałowego, 
zakładając, że mikroszczeliny powstają po przekroczeniu pewnej prędkości drgań cząstek Vkr 

zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Prognozowany zasięg spl(kaJ1 

Table 3. Forccast rangc o f eraeks 

Prognozowany zasil(g spl(kań r[m] 

0 otworu [mm] Vk,= 350 mm vk,= 400 mm 

MWE ANFO MWE ANFO 

51 4,5 3,8 4,0 3,3 

64 5,8 4,9 5,2 4,4 

76 7,0 6,0 6,3 5,4 

89 8,3 7,1 7,5 6,5 

102 9,6 8,3 8,6 7,5 

Wyraźnie widać, że dla różnych MW (różna koncentracja energii w otworze) zmienia się 
zasięg spękań, a tym samym dla uzyskania maksymalnego efektu strzelań należy stosować MW 
o wysokich parametrach energetycznych. Proponuje się więc jako MW ładować do otworów 
strzałowych MW emulsyjny o dużej koncentracji energii. 
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W związku z ograniczeniem zasięgu działania fali powodującej spękania w górotworze oraz 
ruchu cząstek górotworu w wyniku oddziaływania fali parasejsmicznej należy podejść z deto
nacją ładunku blisko strefy koncentracji naprężeń w górotworze. Zwiększony efekt rozła
dowania kumulujących się naprężeń można uzyskać w przypadku powstania "fali płaskiej" 
powstałej w wyniku detonacji wydłużonych ładunków, zdetonowanych w sąsiadujących z sobą 
otworach w tym samym czasie. W szczególnych warunkach zagrożenia koncentracji naprężeń 
wewnątrz górotworu, otwory takie powinny być wiercone w kierunku przewidywanych ognisk 
wstrząsów w odległości l ,5 raza prognozowanej strefy spękań. 

Zdetonowane ładunki MW umieszczone w otworach strzałowych w przodku mają na celu 
urobienie skały na założoną głębokość zabioru, a zdetonowany ładunek kam u fletowy umiesz
czony w otworze odprężającym ma spowodować spękanie górotworu. Równocześnie wyko
rzystuje się właściwość, że po zdetonowaniu ładunków urabiających w górotwór generowana 
jest określona fala płaska, która ma możliwość wykonać pracę przemieszczenia elementamej 
płaszczyzny w środowisku na pewną odległość i rozładować powstałe naprężenia . 

Energia, jaką wywołuje fala zależy od właściwości środowiska skalnego, sposobu strzelania, 
wielkości i rodzaju ładunku oraz odległości od miejsca detonacji. Ten sam materiał wybuchowy 
skalny może osiągnąć różną wartość energii propagowanej w górotworze po detonacji ładunku 
(4] . Energia wybuchu przypadająca z l mb, którą można uzyskać w otworze strzałowym 
o średnicy 127 mm, zależnie od średnicy naboju, jego wagi i sposobu załadowania do otworu 
podana została w tabeli 4. 

Tabela 4 . Energia uzyskiwana z l mb ładunku MW w funkcji wypełnienia otworu 127 mm 

Tablc 4. Energy obtained from l 111 o f MW load in rclation to tilling thc hole o f 127 111111 diameter 

Średnica naboju Waga jednostkowa Ilość MW/l mb Energia proganowana 
Rodzaj MW 

0 [mm] pojedynczego naboju [g] otworu [kg] z l mb ładunku MW [k.l] 

32 250 lO 40 000 

40 l 000 8 32 000 

DS. lO GSH 40 l 000 8 32 000 

50 l 000 6 24 000 

60 2 000 8 32 000 

MWE luzem 127 - 13,5 54 000 

Przestawiona w powyższym zestawieniu wielkość uzyskanej energii propagowanej z l mb 
otworu wskazuje na możliwość uzyskania większej skuteczności odprężenia górotworu przy 
zastosowaniu naboi o mniejszej średnicy, np. 032 mm, a jednak zdecydowanie najkorzyst
niejszy efekt uzyskuje się przy stosowaniu MWE luzem o dużej koncentracji energii. Jak 
wcześniej wspomniano [3] znaczącym czynnikiem jest też stopień wypełnienia otworu strza
łowego (rys. 3). 

Dla zwiększenia skuteczniejszego odprężenia górotworu w rejonie prowadzonej eksploatacji 
należy, zdaniem autorów (1], powiększyć zasięg długości otworu odprężającego. Według 
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Fig. 5. Design of a blast card applying the carlier firing the load in an unstressing hole 
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Rys. 6. Projekt metryki strzałowej przy zastosowaniu odpalania ładunku w otworze odprężającym po otworach 

urabiających 

Fig. 6. Dcsign of a blast card applying the firing the load in the unstressing hole aftcr mining hol es 
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analizy prognozowanego rozkładu naprężeń w oddziale G-13, strefy podwyższonych naprężeń 
występują w odległościach powyżej 30m od czoła frontu robót. Zasięg otworu odprężającego 
powinien zbliżyć się do strefy kumulujących się naprężeń, stąd długość wierconych otworów 
odprężających powinna wynosić 10-12 m. Otwory należy wypełnić MW na długości do 5,0 m 
od dna otworu. Długość przybitki ma wynosić minimum 2,0 m. Przy inicjowaniu zapalnikami 
elektrycznymi milisekundowymi otwory urabiające odpalane powinny posiadać opóźnienie 
o numerach 18, a otwór odprężający (kamufletowy) powinien być odpalany z opóźnieniem co 
najmniej l 00 ms, tzn. zapalnikami o stopniu opóźnienia 14 (rys. 5). 

Uzyskanie większej skuteczności odprężenia skał stropowych można osiągnąć przy zmianie 
sposobu odpalania (rys. 6). W związku z tym, aby ograniczyć amputację otworów urabiających , 

otwór odprężający należy wypełnić MW luzem na długości do 4 m od dna otworu i wykonać 
detonację wcześniej w stosunku do otworów urabiających w przodku (O nr stopnia opóźnienia ). 

Strzelanie urabiające z odprężaniem calizny otworem 127 mm w przodku można wykonywać co 
drugi zabiór, a po przeprowadzeniu prób skuteczności nawet można co trzeci. 

Skuteczność odprężania skał w przodkach będzie większa, gdy detonowane będą otwory 
urabiające w ilości około l O przodków równocześnie wzdłuż frontu robót lub minimum 5 są

siednich wyrobiskach. Wywołana w górotworze energia po detonacji MW otworów urabia
jących i tym samym "poderwanie podpory" w stropie wyrobisk, pozwoli na kontrolowane 
sprowokowanie tąpnięcia w skałach stropu zasadniczego. Sposób wiercenia takich otworów 
w przodku pokazano na rysunku 5. 

5. Wnioski 

Znaczący dla odprężenia skał stropowych jest zespół czynników technicznych, do których 
należy zaliczyć: ilość materiału wybuchowego w otworze, rodzaj opóźnienia, ilość przodków 
odpalanych jednocześnie . Wydaje się, że obserwując rozkład naprężeń, ilość i jakość uzyski
wanych wstrząsów można przyjąć następujące wnioski: 

l. Znaczące dla odprężenia skał stropowych będą strzelania pod warunkiem, że odpalane są 
otwory urabiające i odprężające (armatnie) przy liniowym usytuowaniu przodków w co najmniej 
5 sąsiadujących wyrobiskach. 

2. Otwory odprężające powinny zbliżyć się do strefy występowania podwyższonych naprężet1 
i stąd długość otworu odprężającego wierconego poziomo należy wydłużyć do około 10--12 m. 

3. Otwór odprężający ma być ładowany materiałem MW na długości do 5 m od dna otworu. 
Długość przybitki w tym otworze nie może być mniejsza niż 2 m, a zapalniki do odpalenia mają 
mieć zwłokę nr 14. Generowana w ten sposób energia detonacji może być przyczyną sprowo
kowania spękania skał powyżej urabianej furty eksploatacyjnej . 

4. Przy zmianie kolejności odpalenia otworów odprężających można zmniejszyć długość 
ładunku MW w otworze do 4 m od dna otworu, wypełniając go MW luzem przy tej samej 
długości przybitki . Otwór odprężający w tym przypadku powinien być odpalany ze zwłoką O, 
a otwory urabiające w przodkach po l 00 ms lub więcej po nich. 

5. Zaleca się stosowanie do strzelań odprężających materiału wybuchowego emulsyjnego 
o dużej koncentracji energii, np. MWE ładowany luzem. 

6. W proponowanych metrykach strzałowych uwzględnia się również odpalanie za pomocą 
nieelektrycznych zapalników typu Nonel MS, zwłaszcza przy mechanicznym załadunku MW. 
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Według przedstawionej propozycji usprawnienia strzelań wstrząsowo-urabiających wyko
nano w ZG "Rudna" doświadczenia przestrzegając zasady sąsiedztwa minimum 5 przodków, 
zmiany sposobu kolejności odpalania otworu odprężającego, a następnie urabiających. Pierwsze 
próby potwierdzają pomyślność zamierzeń - każdorazowo sprowokowane zostały wstrząsy 
w strefie przyprzodkowej o energii wstrząsów ponad l 04 J. 
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Experiments in winning-shocking blasting in the Rudna Mine 

Abstra et 

The paper analysed the winning-shocking blasting, carried out in the Rudna Mine, meant 
as a prevention against crumps and proposed a metbod o f increasing the efficiency o f blasting. 
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Aktywność i intensywność energii sejsmicznej w funkcji faz księżyca 
na przykładzie eksploatacji w KWK "Katowice" 

Słowa kluczowe 

Aktywność sejsmiczna -energia sejsmiczna 

Streszczenie 

Badano czteroletni okres eksploatacji górniczej w rzeczywistym obszarze - nazwanym 
przez autora umownie modelem (rys. l i 2) - złożonym z pięciu ścian wydobywczych 
prowadzonych w I warstwie pokładu 51 O z podsadzką hydrauliczną, usytuowanych pod 
centralną częścią wielosegmentowego i wysokokondygnacyjnego Osiedla Mieszkaniowego 

416 

g~ 
1510 

Rys. l. Początek eksploatacji w badanym modelu "pilotującą" ścianą 535a. 
Data rozpoczęcia analizy- O 1.08.1994 

Fig. l. Start of exploitation by a pilot 535a longwall 
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Rys. 2. Wyjście eksploatacji "zamykającą" ścianą 537a spod pozostawionych resztek pokładu 504 i 501 -

obniżenie aktywności sejsmicznej rejonu. Data zakończenia analizy - 31.07.1998 

Fig. 2. End of cxploitation with the c Iosing 537a longwall from under the left rcmains of thc 504 and 50 l beds

lowcring thc scismic ac tivity o f thc arca 

im. I. Paderewskiego w Katowicach. Przedstawiono kształtowanie się aktywności inten
sywności energii sejsmicznej w korelacji z fazami Księżyca. 

l. Metodyka analizy zjawiska 

W praktyce górniczej, w szczególności w czasie o wzmożonej aktywności i intensywności 
sejsmicznej, bywa niekiedy poruszany problem - zawsze poza oficjalną częścią dyskusji -
ewentualnego wpływu faz Księżyca na to zjawisko. Tworząc bazę danych w Pokładogramach 
(przykładowo zamieszczono dwie karty na stronach 3 i 4)- traktując temat jako ciekawostkę
przeanalizowano to zagadnienie zaproponowaną przez autora metodą. Każda karta Pokła
dogramu poszczególnej ściany modelu ma naniesiony dzień "szczytu" NOWIU i PEŁNI. 
Z kolejnych miesięcy (od 1.08.1994 do 31.07.1998 i".) wydzielono przedziały NOWIU i PEŁNI 
zaliczając do nich po 6 dni, a mianowicie: dzień szczytowy oraz dwa dni przed i trzy dni po. 
Mając przedziały NOWIU i PEŁNI wydzielono i zsumowano dla nich wartości aktywności N 
i intensywności energii sejsmicznej E z poszczególnych miesięcy (tab. 1-5). W rezultacie 
powstały trzy przedziały każdego miesiąca: PEŁNIA, NÓW, RESZT A. 

Na podstawie tabell-5 wykonano rysunki 3-5. Następnie sporządzono tabele 6, 7, 8 i wyni
kającą z nich tabelę 9. W tabeli 6 obok wartości bezwzględnych (dni, N, E) dla PEŁNI, NOWIU 
i RESZTY podano również ich procentowe udziały. Tabela 7 jest uzupełnieniem tabeli 6. Po
dane w niej dla PEŁNI, NOWIU i RESZTY wskaźniki proporcjonalności utworzono dzieląc 
procentowe udziały N i E przez procentowe udziały odpowiadającej im liczbie dni w modelu. 
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(O 

~. 

"" 

N 
-...l 
'C) 

1994 

m-ce od-do 

l 2 

08 19-24 

09 17-22 

lO 17-22 

11 16-21 

12 16-21 

Razem 1994 

Pcłnia 

IN IE · 106[1] 

3 4 

6 0,013 

13 0,091 

29 0,167 

41 0,246 

49 0,073 

138 0,590 

Tabela l. Aktywność i intensywność energii sejsmicznej - Fazy Ksic;_życa- 1994 r. 

Tablc l. Activity and intcnsity o f scismic cnergy- Lun ar Phascs- 1994 

Nów 

data data 

Emax godz. od-do IN IE · 106[1] Emax godz. IN 

Emax Emax 

5 6 7 8 9 lO Ił 12 

- - 05-11 16 0,021 6 X 3 07.08 15:44 52 

6 X 4 21.09 18:01 03-08 17 0,039 - - 123 

9 X 4 17.10 06:53 03-08 29 0,036 - - 131 

8 X 4 16.11 04:17 01-06 27 0,048 - - 221 

- - 30- 05.12 28 0,109 4x4 02.12 10:53 206 

9x4 17.10 06:53 117 0,253 4x4 02.12 10:53 733 

I w miesiącach 

Emax 

IE · 106[1] poza 
PiN 

13 14 

0,079 ) X 4 

0,449 6x4 

0,300 

0,743 

0,573 

2,144 6x4 

data 
godz. 

Emax 

15 

31.08 09:18 

09.09 13:34 

09.09 13:34 
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N 
00 
o 

C/1 
(1) 
Cll 
Cll a· 
;:l 

1995 

m-ce od-do 

l 2 

Ol 14--19 

02 13-18 

03 15-20 

04 13-18 

05 12-17 

06 11-16 

07 12-15 

08 08-13 

09 07-12 

lO 06-11 

li 05-10 

12 05-10 

Razem 1995 

Pełnia 

Z: N LE· 106[J] 

3 4 

30 0,087 

40 0,039 

46 0,461 

21 0,022 

42 0,082 

39 0,047 

54 0,193 

21 0,044 

51 0,178 

67 0,217 

80 0,103 

61 0,252 

552 1,725 

Tabela 2. Aktywność i intensywność energii sejsmicznej- Fazy Księżyca- 1995 r. 

Table 2. Activity and in tensity o f scismic cnergy- Lunar Phases - 1995 

Nów 

data data 
Emax godz. od-do Z: N Z:E · 106[J] Emax godz. Z: N 

Emax Emax 

5 6 7 8 9 lO li 12 

- - 26-02.02 101 3,08 3 X 6 28.01 03:27 235 

- - - - - - - 150 

4 X 5 17.03 18:16 27.02-04 30 0,104 - - 156 

- - 27-02.05 lO 0,017 - - 162 

- - 27-01.06 35 0,750 7 X 5 27.05 15:26 178 

- 26-31 42 0,091 207 
- - -

9x4 15.07 20:10 25-30 37 0,063 - - 215 

- - 24--29 17 0,080 - - 145 

- - 22-27 40 0,204 l X 5 23.09 Ol :26 302 

- - 22-27 67 0,084 - - 350 

- - 20-25 74 0,272 - - 330 

- - 20-25 44 0,101 - - 270 

4X5 17.03 18:16 l 497 4,846 3x6 28.01 03:27 2700 

Z: w miesiącach 

Emax 

H· 106[1] poza 
PiN 

13 14 

3,561 -

0,239 2x4 

0,799 -

0,212 8 X 3 

1,011 -

0,435 3 X 4 

0,772 -

0,485 6x4 

0,951 l X 5 

0,841 4X4 

0,806 5 X 4 

0,787 7x4 

' 
10,899 } X 5 

data 
godz. 

Emax 

15 

-

12.02 10:07 

-

05.04 09:47 

24.04 22:52 

-

22.06 05:18 

-

05.08 Ol :26 

13.09 02:21 

03.10 13:12 

16.10 11:21 

29.11 20:24 

15.12 09:55 

13.09 02:21 
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Cll 
(1) 

..:!: . .., 

N 
00 

1996 

m-cc od-do 

l 2 

Ol 03-08 

02 02- 07 

03 03-08 

04 02- 07 

05 01-06 

06 30.05-03 

07 29.06-03 

08 26- 31 

09 25- 30 

lO 24- 29 

li 23- 28 

12 22-27 

Razem 1996 
--

Pełnia 

LN LE· 106(1] 

3 4 

81 0,846 

126 0,380 

47 0,167 

46 0,108 

41 0,054 

48 0,068 

130 0,073 

71 0,380 

77 0,369 

46 0,164 

70 0,150 

34 0,049 

817 2,808 

Tabela 3. Aktywność i intensywność energii sejsmicznej- Fazy Ksi<;.życa - 1996 r. 

Table 3. Activity and in tensity o f seismic cnergy- Lunar Phascs - 1996 

Nów 

data data 
Emax godz. od-do LN LE· 106[1] Emax godz. LN 

Emax Emax 

5 6 7 8 9 lO li 12 

7 X 5 08.0111 :09 18- 23 79 0,265 - - 427 

- - 16- 21 118 0,342 - -- 543 

- - 17-22 68 0,157 - - 310 

- - 15- 20 51 0,100 3 X 4 18.04 17:18 284 

- - 15- 20 36 0,122 6 X 4 15.05 23: 36 214 

- - 14-19 54 0,124 - - 265 

13 .07 00:39 

- - 13- 18 63 0,222 3 X 4 13.07 02.10 379 

17.07 19:03 

9x4 30.08 05:55 12- 17 62 0,299 - - 327 

8 x 4 30.09 li :29 10-15 97 0,333 - - 446 

5 X 4 24.1 o 02 :33 10-15 80 0,250 - - 390 

- - 09- 14 26 0,057 - - 307 

- - 08-13 83 0,221 3 X 4 10.12 19:45 280 

7x5 08.01 ll:09 817 2,492 6X4 15.05 23:36 4172 

L w miesiącach 

Emax 

LE · 106[1] poza 
P i N 

13 14 

2,712 7 X 5 

3,690 2 X 6 

0,866 8x 4 

0,461 -

0,502 -

0,682 6 x 4 

0,991 3 X 4 

1,364 -

1,738 Sx 4 

1,274 5 X 4 

0,8 13 8 x 4 

0,660 4 x 4 

15,753 2 x 6 
i 

data 
godz. 

Emax 

15 

24.0 1 06:35 

25.02 15:00 

o 1.03 17: 33 

-

-

23 .06 17:34 

11.07 04:3 1 

19.07 12:25 

25.07 12:14 

-

16.09 05:37 

23 .09 18:04 

09.10 20:53 

18.10 15 :34 

23 .09 12:06 

21.11 13:09 

28 .12 03:02 

25.02 15:00 
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N 
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Cll 
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1997 Pclnia 

m-cc od -<lo Z: N LE· I06[J] 

l 2 3 4 

Ol 21-26 26 0,084 

02 20-25 39 0,080 

03 22-27 52 0,092 

04 20-25 56 0,109 

05 20-25 29 0,047 

06 18- 23 53 0,104 

07 18-23 32 0,079 

08 16-21 33 0,061 

09 14-19 14 0,019 

lO 14- 19 19 0,042 

Ił 12-17 18 0,049 

12 12- 17 35 0,137 

Razem 1997 406 0,903 

--------- -

Tabela 4. Aktywność i intensywność energii sejsmicznej - Fazy Ksi~życa - 1997 r. 

Tablc 4. Activity and in tensity o f scismic cnergy - Lun ar Phases - 1997 

-
Nów 

data data 

Emax godz. od-<! o Z: N Z:E · I06[J] Emax godz. Z: N 

Emax Emax 

5 6 7 8 9 lO Ił 12 

- - 07-12 51 0,165 - - 230 

- - 05-10 34 0,169 3 X 4 10.02 05:10 175 

- - 07-12 64 0,068 - - 271 

- - 05-10 39 0,086 3 X 4 05 .04 14:57 256 

] X 4 21.05 17:17 04-09 66 0,109 l X 4 08.05 13:33 208 

- - 03-08 60 0,089 - - 279 

02-07 31 0,075 184 
- - - -· 

- - 01--06 26 O,Q71 - - 150 

- - 30.08--04 27 0,019 -- - 90 

2 x 4 18.10 12:28 29-03.11 18 0,050 2x4 30.101 9:37 100 

- - 28-03. 12 16 0,078 2 x 4 03.11 08 :58 85 

2 x 4 
12.1 2 18.08 

27-01.01 9 0,051 2x4 
30.12 05:44 

123 
17.12 15:47 30.12 21:45 

18.10 12:28 
10.02 o;, l o f:_ 

2 X 4 12.12 18.08 411 1,030 3 X 4 2149 
05.04 14:57 

17.12 15:47 __ _L 

L w miesiącach 

Emax 
LE· I06[J] poza 

PiN 

13 14 

0,68 1 7 X 4 

0,536 3x4 

0,376 2x4 

0,529 ')X 4 

0,3 11 -

0,513 6x4 

0,452 5x4 

0,585 2 X 5 

0, 113 5x3 

0,191 2x4 

0,240 2 x 4 

0,373 2 x4 

4,900 2 X 5 

data 
godz. 

Emax 

15 

27.0 1 18:35 

04.02 Ił :13 
17.02 16:44 
27.02 19:05 

02.03 08:48 
03.03 16:41 

. 03.04 20:23 

-

24.06 11:49 

29.07 22:05 

23.08 08:02 

09.09 14:39 

28. 10 16:26 

06.11 17:52 
20.11 19:32 
26. lt 23:52 

03.1 2 08:59 

23.08 08 :02 
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Tabcła 5. Aktywność i intensywność energii sejsmicznej - Fazy Ksi~życa- 1998 r. 

Tablc 5. Activity and intcnsity o f scismic cncrgy- Lu nar Phascs - 1998 

[;~98]-- .., . Pelnia -~ Nów ! r w ~icsiącach~1 -----~ 
data data · ! Emax l dataj 

m-cc l od-do l rN l H · l 06[1] l Emax l godz. od- do rN rE · l 06[J] Emax godz. rN rE · l 06[1] ~ poza l godz. 

Emax Emax l p 1 N -i--!'max 

22 112 0,358 

'0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ił 
1 

12 13 l 14 1 15 

1--Q-f- - \0-- \5 33 0,\39 8 X 4 I-5 .Q f 07:05 26- 31 19 0,072 - - \24 0,636 l - l --~ 
1-- -- l l l -1 

02 09-14 22 0,059 24-01.03 0,078 5x4 04.02 21 :52 

03 11--16 14 0,023 26- 31 8 0,022 67 0,148 7 X 3 
17.03 06:02 
24.03 14:56 ::i:: ::f:: 1 1 v~ <--- ····-t------1 

0.028 6 X 3 l IQ.Q4 06:02 24-29 

0,018 23- 28 0,179 

21 

21 

0,023 

0,075 5 X 4 l 26.05 03:43 

77 

89 

6x3 107.0405 :16 O, ~33 

06 08-13 

07 07- 12 

Razem 1998 
f-

Model 
1.08.1994-31.07.98 

14 

13 

124 

2037 

0,015 3 X 3 l 13.06 15:\Q l 22-27 18 0,016 3 X 3 l 23 .06 05: f3 

0,015 21--26 14 0,008 

81 0,094 

48 0,069 

13.06 15:10 
15.06 17:2 1 

3 X 3 lt7.Q6 05:27 
26.06 13 :25 
28.06 00:04 

7 X 3 i 16.07 2Q:Q8 
-----+-- --+----+ -i 

0,297 8 X 4 l 15.01 07:05 123 0,294 5 X 4 i 26.05 03 :43 l 598 1,617 5 X 4 l 04,02 21 :52 

6,323 7xS 
08

·
0

1.1
996 l l 1995 l 8 915 l 3 X 6 1

28
"
0

1.1
995 

1 10342 1 35,3]3 l 2 X 6 
~~_L ~! ' 03:27 l -~ 15:0~ 

25.02.1996 
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Tabela 6. Aktywność i intensywność energii sejsmicznej w modelu (1.08.94-31.07 .1998 r.) i poszczególnych obejmujących go latach z podziałem na fazy Księżyca 

Table 6. Activity and intcnsity ofseismic energy in the model (August l'\ 1994- July 31'1, 1998) and in respective ycars with thc division into lunar phases 

Pełnia Nów Reszta l 
Razem 

Rok 

dni % N % E-106 % Emax dni % N % E-106 {Yo 
Emax dni % N % E·l06 'Vo Emax dni % N % E -106 % Emax 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO l l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

l 
1994 30 2,1 138 1,3 0,590 1,7 9 X 4 31 2,1 117 l,l 0,253 0,7 4x4 92 6.3 478 4,6 1,301 3,7 6x4 153 10,5 733 7,0 2,144 6,1 9x4 

1995 70 4,8 552 5,3 1,725 4,9 4 X 5 67 4,7 497 4,8 4,846 13,7 3 X 6 228 15,5 1641 15,9 4,328 12,3 l X 5 365 25 l 2690 26,0 10,899 30,9 3 X 6 

1996 70 4,8 817 7,9 2,808 7,9 7 X 5 72 4,9 817 7,9 2,492 7.1 6x4 224 15,4 2538 24,5 l 0.453 29,6 2 X Ó 366 25,1 4172 40,3 15,753 44.6 2 X 6 

1997 72 4,9 406 4,3 0,903 2,6 2x4 72 4,9 441 4,0 1,030 2,9 3 X 4 221 15,2 1302 12,6 2,967 8,4 2 X 5 365 25 2149 20,9 4,9 13,9 2 X 5 

1998 40 2,7 124 1,2 0,297 0,8 8 X 4 40 2,2 123 1,2 0,294 0,8 5 X 4 132 9,0 351 3,4 1.026 2,9 5 X 4 212 14,4 598 5,8 1,617 4,5 8 X 4 

Model 282 19,3 2037 20 6,323 17,9 7x5 282 19,3 1995 19 8,915 25,2 3x6 897 61,4 6310 61 20,075 56,9 2 X 6 1461 100 10342 100 35,31 100 3x6 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

1994 rok- suma dni 153 

DPelnia D Nów D Reszta 

1995 rok - suma dni 365 1996 rok- suma dni 365 

1997 rok- suma dni 365 1998 rok- suma dni 212 

Rys. 3. Czas trwania poszczególnych faz Księżyca w modelu i w analizowanych latach 

Fig. 3. Duration of respectivc lunar phases in thc model and analysed ycars 
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Model- suma N= 10342 1994 rok - suma N = 733 

DPełnia D Nów D Reszta 

1995 rok- suma N= 2690 1996 rok- suma N= 4172 

1997 rok- suma N= 2149 1998 rok- suma N = 598 

Rys. 4. Aktywność sejsmiczna N w poszczególnych fazach KsiQżyca w modelu i w analizowanych latach 

Fig. 4. Scismic activity N in rcspcctivc lunar phascs in thc model and analyscd ycars 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

Model- suma E= 35,31 ·106 1994 rok- suma E= 2,144 ·106 

1995 rok- suma E= 10,899 ·106 1996 rok- suma E= 15,753 ·106 

1997 rok - suma E = 4,900 ·1 06 1998 rok- suma E= 1,617 ·106 

Rys. 5. Wyemitowana energia sejsmiczna E w poszczególnych fazach KsiQżyca w modelu i w analizowanych latach 

Fig. 5. Emittcd scismic cncrgy E in rcspcctivc lunar phascs in thc model and analyscd ycars 
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Tabela 7. Wskaźniki proporcjonalności- uzupełnienie tabcli 6 

Tablc 7. Proportionality ratcs- supplcmcnt ofTablc 6 

Pcłnia Nów Reszta 
Rok 

N= (5:3) E= (7:3) N=(l2:10) E=(l4:10) N= (19:17) E= (21: 17) 

1994 0,4 0,8 0,5 0,3 0,7 0,6 

1995 1,1 1,02 1,02 2,9 1,01 0,8 

1996 1,6 1,65 1,6 1,5 1,6 1,9 

1997 0,9 0,5 0,8 0,6 0,8 0,6 

1998 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 

Model 1,04 0,93 0,98 1,31 0,99 0,93 

Tabela 8. Iloczyn wskaźników proporcjonalności- uzupełnienie tabcli 7 

Tablc 8. Produet ofproportionality rates- supplcmcnt ofTable 7 

Pcłnia Nów Reszta 
Rok Suma 

NxE NxE NxE 

1994 0,32 0,15 0,42 0,89 

1995 1,12 2,96 0,81 4,89 

1996 2,64 2,4 3,04 8,08 

1997 0,45 0,48 0,48 1,41 

1998 0,12 0,2 0,12 0,44 i 

Suma 4,65 6,19 4,87 15,71 

Model 0,97 1,3 0,92 

Tabela 9. Waga zagrożenia fazowego 

Tablc 9. Weight ofphase thread 

Pełnia Nów Reszta Suma 

Rok iloczyn iloczyn iloczyn suma ilocz. 
wskaźnika % wskaźnika % wskaźnika % wskaźnika % 

proporcjonalności proporcjonalności proporcjonalności proporcjonalności 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

1994 0,32 2,04 0,15 0,95 0,42 2,67 0,89 5,7 

1995 1,12 7,13 2,96 18,84 0,81 5,16 4,89 31,1 

1996 2,64 16,8 2,4 15,28 3,04 19,35 8,08 51,4 

1997 0,45 2,86 0,48 3,06 0,48 3,06 1,41 9,0 

1998 0,12 0,76 0,2 1,27 0,12 0,76 0,44 2,8 

Suma 4,65 29,6 6,19 39,4 4,87 31 15,71 100,0 

Model 0,97 30,4 1,30 40,8 0,92 28,8 3,19 100,0 
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

WAGA ZAGROŻENIA FAZOWEGO 

mm l 

18.84 

7,13% 

0,95%2,67% 

1994 1995 1996 

OPelnia m Nów 

19.35% 

1997 

CReszta l 

MODEl 
• Pełnia 
-Nów 

-30% l 
• Reszta -29% -41% l 

1,27% 

1998 

Rys. 6. Procentowe kształtowanic si<; wagi zagrożenia fazowego (pełnia, nów, reszta) w badanym okresie 

(01.08.1994- 31.07.1998) w poszczególnych latach analizowanego modelu i w modelu 

Fig. 6. Thc pcrccntagc fractions o f thc wcight o f phasc thrcat (fuli moon, ncw moon, othcrs) in thc invcstigatcd 
period (August l s•, 1994- July 31 sl, 1998) in consccutivc ycars o f thc analysed model and in thc model 

Tabela 8, będąca uzupełnieniem tabeli 7, podaje dla PEŁNI, NOWIU i RESZTY iloczyny 
wskaźników proporcjonalności - nazwane przez autora WAGAMI ZAGROŻENIA 
FAZOWEGO. W tabeli 9 podano (z tab. 8) ich wartości, uzupełniając je o procentowe udziały. 
Na podstawie tabeli 9 sporządzono rysunek 6 przedstawiający WAGI ZAGROŻENIA 
F AZOWEGO w poszczególnych latach i w modelu. 

2. Stwierdzenia i wnioski 

l. Nie przeceniając z punktu widzenia praktyki górniczej uzyskanych wyników można 
jednak stwierdzić, że w badanym okresie największa waga zagrożenia fazowego w analizowa
nym modelu miała miejsce w Nowiu. Wynosiła ona mianowicie 41%, przy 30% w Pełni i 29% 
w Reszcie. Obserwacje w poszczególnych latach nie potwierdzają systematycznie tej zależności. 

2. Obserwując cały model i traktując w nim osobno parametry aktywności N i energii 
sejsmicznej E stwierdza się, że proporcjonalnie do czasu trwania największa aktywność N była 
w Pełni, zaś w Nowiu i Reszcie kształtowała się na tym samym poziomie. Natomiast największa 
emisja energii sejsmicznej E była w Nowiu, a w Pełni i Reszcie miała w przybliżeniu równą 
wartość. Analiza w tym zakresie poszczególnych Jat obejmujących model nie potwierdza jakiejś 
istotnej-zdaniem autora-prawidłowości. 

3. W uzupełnieniu obserwacji należy podać, że około 60% emisji energii maksymalnych 
(l x 4) wystąpiło w badanym modelu w Nowiu i w Pełni. 

4. Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowy wpływ na aktywność i intensywność 
sejsmiczną mają czynniki nie związane z fazami Księżyca (intensywność eksploatacji, resztki, 
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krawędzie, tektonika, system wybierania, budowa geologiczna złoża, zastosowana profilaktyka 
długofalowa i działania doraźne, w tym profilaktyka aktywna oraz inne uwarunkowania 
wynikające z budowy górotworu i działalności górniczej). Jednak dla kompleksowej oceny 
zagrożenia ważnym byłoby- zdaniem autora- nie pomijanie zagadnienia wpływu Księżyca 
na to zjawisko. 

5. Niewątpliwie bardzo trudnym jest znalezienie odpowiedzi jaki stanowi to procentowy 
udział w ogólnym bilansie wpływu poszczególnych czynników na wstrząsy górotworu i tąpania. 
Tym niemniej uzyskane wyniki pozwalają na postawienie hipotezy, że w wielu przypadkach 
wpływ Księżyca może stanowić tę przysłowiową "kropkę nad i" inicjacji wstrząsu (tąpnięcia) 
i decydować o powstaniu zagrożenia. 
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Activity and intensity of seismic energy in relantion to lunar phases as 
exemplified by underground expolitation in the Katowice Coal Mine 

Abstract 

The 4-year period of mining exploitation in the real area was investigated, conventionally 
called a model by the author. lt consisted o f five longwalls carried out in layer I o f bed 51 O 
with hydraulic filling, situated under the central part of the multi-segment and high-storey 
l. Paderewski Housing Estate in Katowice. The autbor presented the forming of activity and 
intensity o f seismic energy in relation to lunar phases. 
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System odwadniania kopalni "Dębieńsko" po jej likwidacji z selektywnym 
pompowaniem wód o niskiej i wysokiej mineralizacji 

Słowa kluczowe 

Likwidacja kopalni - zagrożenie wodne - odwadnianie kopalni 

Streszczenie 

Dopływ wody do kopalni "Dębieńsko" w czasie prowadzenia eksploatacji wynosił około 
12 m3/min i utrzyma się na podobnym poziomie po likwidacji kopalni . Ze względu na wąski 
filar graniczny między najgłębiej położonymi wyrobiskami górniczymi kopalni "Dębieńsko" 
i "Szczygłowice" istnieje zagrożenie niekontrolowanej filtracji wody do kopalni "Szczyglo
wice" w przypadku zatapiania kopalni "Debieńsko". W związku z tym dla zapewnienia bezpie
czeństwa kopalni "Szczygłowice" musi być odwadniana po jej likwidacji. 

Docelowy model odwadniania kopalni został tak zaprojektowany, że wody nisko zmi
neralizowane, w ilości około l O m3/min będą pompowane przez zespół pomp głębinowych 
zainstalowanych w szybie "Jan I" na poziomie 450 metrów i będą odprowadzane do rzeki 
Bierawki. Wody o wysokiej mineralizacji, w ilości około2m3/min będą pompowane pompą 
głębinową zainstalowaną w szybie "Jan li" na poziomie 781 m i będą odprowadzane do Zakładu 
Odsalania Wód Dołowych. Przedstawiony system odwadniania kopalni zapewnia bezpieczer1-
stwo dla kopalni "Szczygłowice" i daje możliwość dostarczania wyselekcjonowanej wody 
o wysokiej mineralizacji do Zakładu Odsalania. 

1. Wstęp 

Kopalnia "Dębieńsko" uruchomiona została w roku 1898 w wyniku połączenia szeregu 
kopalń i pól górniczych działających na terenie Dębieńska i Czerwionki. 
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Obszar górniczy KWK "Dębieńsko" usytuowany jest w południowej części Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Decyzją z dnia 22.10.1963 r. znak DG/MG/1963/63 Minister Górnictwa 
i Energetyki utworzył obszar górniczy "Dębieńsko" o powierzchni 45,48 km2 dla kopalni węgla 
kamiennego o tej samej nazwie. Powstał on z przyłączenia do tzw. partii macierzystej 
o powierzchni 29,29 km2 części położonej na południe od niej, tzw. partii leszczyńskiej 
o powierzchni 16,19 km2. Obszar górniczy kopalni został w 1994 roku rozszerzony o 0,54 km2 
oraz w roku 1996 o 0,59 km2 i wynosi obecnie 46,61 km2. 

Aktualnie obszar górniczy "Dębieńsko" obejmuje swym zasięgiem gminy Czerwionka
-Leszczyny i Ornontowice oraz miasta: Czerwionka-Leszczyny, Orzesze, Rybnik oraz Knurów 
w województwie śląskim i graniczy z obszarami górniczymi następujących kopalń: 

- od północnego zachodu z kopalniami "Szczygłowice" (O.G. "Szczygłowice") i "Knu-
rów" (O.G. "Knurów"), 

- od północnego wschodu z kopalnią "Budryk S.A." (O.G. "Ornontowice I"), 
- od południowego wschodu z kopalnią "Bolesław Śmiały" (O. G. "Łaziska II"). 
Zabudowa terenu w granicach O.G. "Dębieńsko" jest zróżnicowana i nierównomierna. 

Na przeważającej części obszaru występują pola orne (39%), lasy (35%) oraz łąki (l l%). 
Pozostałą część obszaru stanowią tereny przemysłowe, tereny pod zabudowę mieszkaniową, 
ciągi komunikacyjne i zbiorniki wód powierzchniowych. Zwarta zabudowa typu miejskiego 
występuje na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny i osiedla Leszczyny. Na pozostałym ob
szarze zabudowa jest luźna i roŻproszona- typu wiejskiego. 

Z dniem l kwietnia 1993 roku KWK "Dębieńsko" weszła w skład Gliwickiej Spółki 

Węglowej S.A. 
Zarząd GSW S.A. w dniu 06.03.2000 roku podjął uchwałę nr 83/III/2000 o postawieniu 

w stan likwidacji KWK "Dębieńsko", przy czym: 
- rozpoczęcie likwidacji nastąpi z dniem 01.07.2000 r., 
- prowadzenie wydobycia węgla do dnia 31.12.2000 r., 
- zakończenie procesulikwidacji KWK "Dębieńsko" do dnia 30.09.2001 r. 
Uchwałą nr 229/III/2000 Zarząd GSW S.A. z dnia 16.06.2000 r. postanowił: przyspieszyć 

tennin zakończenia wydobycia z dnia 31.12.2000 r. na 31.10.2000 r., utrzymać w mocy 
pozostałe postanowienia uchwały nr 83/III/2000 Zarządu GSW S.A. z dnia 06.03.2000 r. 

2. Model kopalni 

KWK "Dębieńsko" jest jednostką produkcyjną z jednym ruchem wydobywczym na po
wierzchni, o złożonym modelu udostępniania pokładów na poszczególnych poziomach. Ko
palnia posiada sześć czynnych poziomów: 112, 202, 31 O, 41 O, 600 i 690 m, w tym trzy poziomy 
wydobywcze: 310,410 i 600 m oraz trzy poziomy wentylacyjne: 112,202 i 690 m. 

Z punktu widzenia organizacyjnego jest to kopalnia typu prostego, skupiająca w jednym 
miejscu na powierzchni większość funkcji związanych z prowadzeniem ruchu górniczego, 
z centralnie usytuowanymi szybami wdechowymi, które są szybami wydobywczo-mate
riałowo-zjazdowymi i peryferyjnie zlokalizowanymi dwoma szybami wentylacyjnymi (wy
dechowymi). 
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3. Struktura złoża i jakość kopaliny 

Złoże węgla kamiennego KWK "Dębieńsko" zalega w zachodnim skrzydle niecki głównej 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i ograniczone jest od zachodu strefą nasunięcia orłow
skiego o amplitudzie 2200-3500 m. W granicach dokumentowania tworzy ono strukturę 
monoklinalną zapadającą w kierunku południowo-wschodnim z odchyleniem na południe 
w partii leszczyńskiej . Upad warstw (w tym pokładów) maleje z zachodu i północnego zachodu 
na wschód od kiłkunastu (12-18°) do kilku stopni (3°). W części północno-zachodniej struk
turę monoklinalną burzy fałd knurawsko-leszczyński o kierunku NNE-SSW. 

Rejon obszaru górniczego "Dębieńsko" , prócz tektoniki fałdowej, charakteryzuje się inten
sywną tektoniką dysjunktywną o dwóch głównych systemach dyslokacji uskokowych: starym, 
waryscyjskim o kierunku południkowym oraz młodym, alpejskim o kierunku zbliżonym do 
równoleżnikowego. Oba systemy dzielą złoże na bloki tektoniczne (partie i części), które 
stanowią naturalne granice rejonów eksploatacyjnych. 

W budowie geologicznej złoża węgla kamiennego KWK "Dębieńsko" biorą udział nastę
pujące utwory: 

Czwartorzęd (plejstocen i holocen). 
Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze górniczym z wyjątkiem rejony góry 

Ramża , gdzie utwory karbonu wychodzą na powierzchnię. Osady czwartorzędu tworzą utwory 
akumulacji rzecznej i lodowcowej, piaski, żwiry, gliny zwałowe i iły, a ich grubość wynosi od 
O do 117m. 

Trzeciorzęd (miocen). 
Osady trzeciorzędu występują w części północno-zachodniej i poh1dniowej (partia lesz

czyńska). Ich grubość jest zmienna i waha się od O m, w części centralnej partii macierzystej do 
550 m w partii leszczyńskiej . Wykształcone są one w facji morskiej w postaci iłów i iłołupków 
marglistych, czasem piaszczystych lub wapiennych z cienkimi wkładkami piasków i pias
kowców, miejscami przewarstwionych iłami gipsowymi lub wkładkami soli . 

Trias (pstry piaskowiec). 
Utwory triasu występują lokalnie w formie odosobnionych płatów zalegających wprost na 

karbonie. Wykształcone są w postaci margli, iłów i wapieni marglistych oraz piaskowców. 
Karbon produktywny. 
Warstwy orzeskie zalegają bezpośrednio pod nadkładem i występują na całym obszarze 

OG "Dębieńsko". Miąższość warstw orzeskich zawiera się w przedziale od 440 m do 1550 m. 
Pod względem wykształcenia litologicznego reprezentowane są głównie przez iłowce, mułowce 
oraz piaskowce i pokłady węgla. Oprócz iłowców głównymi skałami występującymi w profilu 
warstw orzeskich są mułowce, często również z wkładkami iłowców bądź piaskowców. 
Piaskowce, przeważnie drobnoziarniste, tworzą ławice o grubości od kilku do kilkunastu 
metrów, rzadko przekraczając 20m. W profilu warstw orzeskich udokumentowano do poziomu 
l 000 m 25 pokładów węgla o miąższościach od 0,6 do 2,8 m, z których 13 to pokłady bilansowe. 

Warstwy rudzkie zostały przewiercone tylko w dwóch otworach, ich miąższość wy
nosiła tam około 840 m. W warstwach rudzkich wyróżnia się dwa odmienne kompleksy skalne: 
dolny o charakterze piaskowcowym i górny o wykształceniu iłowcowym. Pokłady węgla 
w warstwach rudzkich są dość grube i o stałym rozprzestrzenieniu. Do głębokości l 000 m 
udokumentowano 8 pokładów z zasobami bilansowymi. Miąższość tych pokładów zawiera się 
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w przedziale od 0,8 do 8,0 m. Z uwagi jednak na głębokość występowania, przedmiotem 
eksploatacji był tylko pokład 40 l/l. 

W złożu kopalni "Dębieńsko" występują węgle o różnym stopniu uwęglenia, od węgli 
energetycznych do koksowych. Na poziomach czynnych kopalni tj. do poziomu 690 m wy
stępują głównie węgle koksowe typów: 34.2, 35.1, 35.2A, które stanowią 98,9% zasobów 
bilansowych kopalni. 

Na poziomach niższych oprócz węgli w/w typów, pojawiają się niewielkie ilości węgli 
typów 35.28, 36. Na poziomach najwyższych występują węgle energetyczne typów: 32.1, 32.2 
i 33, które w większości zaliczono do zasobów pozabilansowych. 

4.1. Warunki hydrogeologiczne 

Zawodnienie górotworu związane jest z występowaniem przepuszczalnych skał zalega
jących w profilu utworów nadkładu i karbonu. Uwzględniając budowę geologiczną rejonu, 
wyróżnia się tu następujące piętra wodonośne: 

- czwartorzędowe piętro wodonośne, 

- trzeciorzędowe piętro wodonośne, 

- triasowe piętro wodonośne, 
- karbońskie piętro wodonośne. 

W obrębie poszczególnych pięter występuje kilka poziomów wodonośnych związanych 
z występowaniem utworów przepuszczalnych w obrębie poszczególnych ogniw stratygra
ficznych. Łączność hydrauliczna pomiędzy poszczególnymi poziomami jest dość ograniczona. 
Stosunkowo dobra łączność istnieje tylko między karbonem a czwartorzędem, w miejscach 
gdzie piaskowce karbońskie mają swe wychodnie w rejonach występowania zawodnionych 
utworów piaszczysto-żwirowych czwartorzędu. Łączność hydrauliczna pomiędzy poziomami 
karbońskimi związana jest ze strefami uskokowymi oraz siecią spękań i szczelin poeksplo
atacyjnych. 

l. Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z osadami piaszczysto-żwirowymi 
występującymi, poza częścią wschodnią, na całym obszarze górniczym "Dębieńsko". Na więk
szości tego obszaru przedzielająca je warstwa utworów ilasto-gliniastych dzieli serie piasz
czysto-żwirową na dwa zasadnicze poziomy czwartorzędowe: górny i dolny. W części po
łudniowej, gdzie brak przedzielającej warstwy ilasto-gliniastej, występuje jeden wspólny 
poziom czwartorzędowy. Miejscami górny poziom piasków i żwirów izolowany jest od po
wierzchni iłami i glinami zwałowymi. Miąższość górnego kompleksu utworów piaszczysto
-żwirowych waha się w granicach od 4 do 29m, kompleks dolny osiąga grubość w granicach od 
4 do 50 m. 

2. Trzeciorzędowe piętro wodonośne. W profilu trzeciorzędu stwierdza się występowanie od 
l do 3 warstw przepuszczalnych o miąższości w granicach od 0,5 do 15,0 m. Przewaga utworów 
ilastych i iłoweowych sprawia, że trzeciorzęd stanowi element izolujący karbońskie piętro 
wodonośne od mocno zawodnionego czwartorzędu. 

3. Triasowe piętro wodonośne ma charakter lokalny, trias występuje w formie płatów tylko 
na północnym obrzeżu partii macierzystej i części środkowej oraz zachodniej partii lesz
czyl'lskiej. Zawodnione są zazwyczaj piaskowce i wapienie margliste, które najczęściej Izo
lowane są od utworów karbonu nieprzepuszczalnymi iłowcami i iłami pstrymi. 

294 Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 l 

4. Karbońskie piętro wodonośne tworzą warstwy piaskowców występujące między izo
lującymi je pakietami iłów, mułowców i pokładami węgla. Piaskowce karbońskie tworzą kilka 
horyzontów wodonośnych . Miąższość piaskowców budujących poszczególne horyzonty wynosi 
od 6 do około 30m. Woda oddawana przez karbońskie horyzonty wodonośne pochodzi w partii 
macierzystej, głównie z zasobów dynamicznych, infiltrując poprzez przepuszczalny nadkład. 
W partii leszczyńskiej wody dopływające do wyrobisk górniczych pochodzą głównie z zasobów 
statycznych z uwagi na stosunkowo niedawne wejście w tę część złoża robotami górniczymi 
oraz na przeważający tu izolacyjny charakter nadkładu . 

5. Charakterystyka dopływów wody do kopalni 

5.1. Analiza natężenia i stałości dopływów wody 

Kształtowanie się średniego dopływu wody do wyrobisk górniczych kopalni "Dębieńsko" na 
poszczególnych poziomach w latach 1990-99 przedstawiono w tabeli l. Ich zmienność obrazuje 
rysunek l . 

Rok 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Tabela l. Zestawienie dopływów wody do kopalni .,D«bicńsko" w latach 1990- l 999 

Tablc l . Watcr intlows to thc Dębicńsko minc in thc ycars 1990- 1999 

Dopływ wody do poziomów [m3/min] 
Razem kopalnia 

[m3/min] 

112m 202m 310m 410m 600 m 690 m 781 m Dopływ do kopalni 

1,89 3,02 1,99 3,59 1,00 0,63 0,08 12,20 

1,37 3,70 2,25 3,64 1,09 0,58 0,04 12,67 

1,91 4,22 2,39 3,79 1,07 0,82 0,01 14,21 

1,96 5,55 2,28 3,72 0,71 0,85 0,01 15,08 

1,86 5,10 1,24 2,89 0,69 0,62 0,01 12,41 

1,85 5,94 1, 16 2,93 0,59 0,80 0,01 13,28 

1,94 6,08 1,04 2,42 0,99 0,41 0,02 12,89 

2,02 6,18 0,99 2,16 1,13 0,32 0,04 12,84 

2,05 6,13 0,59 2,50 0,99 0,27 0,04 12,55 

1,92 6,13 0,55 2,76 0,86 0,16 0,04 12,42 

Stosunkowo dużą stabilnością charakteryzują się dopływy do poziomów najwyższych: 
112 m i 202m oraz najniższego 781 m. Dopływy do pozostałych poziomów wykazują zróż
nicowanie uzależnione między innymi od intensywności prowadzonych robót, zakresu od
wadniania zbiorników wodnych w zrobach, czy też okresowych przerzutów wody między 
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Rys. l. Dopływ wody do kopalni "D<;bicńsko" w latach 1990-1999 

Fig. l. W a ter inflows to thc D<;bicl1sko minc in thc ycars 1990-1999 

poziomami. Od roku 1996, tj. w okresie zanikającego wydobycia węgla kamiennego, dopływy 
do poszczególnych poziomów kopalni są stosunkowo ustabilizowane, a sumaryczny dopływ do 
kopalni wykazuje nieznaczną tendencję zniżkową. W roku 1999 średnioroczny dopływ do 
kopalni wynosił 12,42m3 /min. 

Tabela 2. Jakość wody i ładunek soli w wodach dołowych KWK " D<;bic1isko'' 

Tablc 2. Watcr quality and charge ofsalt in minc watcr ofDębicńsko minc 

Ilość S uch. so4zż HC03 
Ładunek 

Poz. 
wody 

C a Mg Na+K CI 
Klasa poz. [t/dobo<] 
wody 

m m3/min mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 CI, so4 soli 

112 1,92 l 827 187 48 256 272 583 315 IIA 1 2,36 4,59 

202 6,13 827 31 13 232 77 191 402 IB 2,37 8,36 

310 0,55 2 640 68 46 768 625 581 317 IIA 1 0,96 1,90 

410 2,76 19 756 50 75 7 410 lO 334 l 158 957 IlB 1 45,67 79,43 

600 0,86 107 800 740 600 38 008 61 060 2 784 293 IIB2 

690 0,16 96 950 l 180 708 33 626 53 960 2 683 354 1182 83,20 135,88 

781 0,04 154 500 1680 l 932 52 693 88 040 2 61 l 177 IIB2 5,22 8,47 
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5 . 2 . Jakość wody i ładunek soli w wodach dołowych 

Jakość wód dopływających do poszczególnych poziomów kopalni scharakteryzowano 
w oparciu o wynik analiz, fizyko-chemicznych wykonanych przez Laboratorium Zakładu 
Odsalania przy KWK "Dębieńsko", prób wody pobranych z zasadniczych punktów kontroli 
przepływu i jakości wód dołowych w wyrobiskach kopalni. Skład chemiczny wód oraz ładunek 
jonów CI-+S042- oraz soli jako sumę 6 podstawowych jonów w wodach dołowych KWK 
"Dębieńsko" w roku 1999 przedstawiono w tabeli 2. 

6. Pompowanie wody dołowej przed zakończeniem likwidacji kopalni 

W momencie prowadzenia eksploatacji, a następnie procesu likwidacji, nie przewiduje się 
zasadniczych zmian w dopływie wody do kopalni. Aktualnie dopływ wody utrzymuje się na 
zbliżonym stałym poziomie wynoszącym około 12,42 m3/min. 

Dopływ wody na poszczególne poziomy przedstawia się następująco: 
-na poziom112m- 1,92 m3/min, 
- na poziom 202 m- 6, l 3 m3 /min, 
- na poziom310m- 0,55 m3/min, 
-na poziom 410 m- 2,76 m3/min, 
- na poziom 600 m- 0,86 m3 /min, 
-na poziom 690 m - 0,16 m3/min, 
- na poziom 781 m - 0,04 m3 /min. 
Woda dołowa wypompowana jest za pomocą czterech pompowni głównych na 

poziomach: 202, 31 O, 41 O i 690 m (rys. 2). 
Pompownia głównego odwadniania na poziomie 202 m 
Pompownia głównego odwadniania na poziomie 202 m pompuje wodę dopływającą do 

wyrobisk podziemnych kopalni na tym poziomie oraz pompowaną przez pompownię polową na 
poziomie 31 O m, a także wodę sprowadzaną grawitacyjnie z poziomi1 112 m. Dopływ wody 
do głównego odwadniania na poziomie 202 m wynosi około 8,05 m3/min wody słodkiej . 
Poropowanie prowadzone jest na trzech zmianach. 

Pompownia głównego odwadniania na poziomie310m 
Pompownia głównego odwadniania na poziomie310m pompuje wodę dopływającą do 

wyrobisk podziemnych kopalni z poziomu31Om oraz pompowaną przez pompownię głównego 
odwadniania na poziomie 690 m w sposób zapewniający jednocześnie ich rozdział na wody : 
miernie zasolone i silnie zasolone. Dopływ naturalny wody do chodników wodnych pompowni 
na poziomie 31 O m wynosi około 0,55 m3finin wody miernie zasolonej. Poropowanie pro
wadzone jest na jednej zmianie. 

Pompownia głównego odwadniania na poziomie 410 m 
Pompownia głównego odwadniania na poziomie 41 O m pompuje wodę dopływającą do 

wyrobisk podziemnych kopalni na tym poziomie oraz pompowaną przez odwodnienie polowe 
na poziomie 600 m. Dopływ wody do chodników wodnych pompowni na poziomie 41 O m 
wynosi około 2,76 m3/min wody miernie zasolonej. Pompowanie prowadzone jest na trzech 
zmianach. 
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Rys. 2. Schemat głowncgo odwadniania kopalni (do czasu uruchomienia pompowania pompami głębionowymil 

Fig. 2. Schcmc ofthc drainagc system ofthc minc (util thc submersiblc pumps start) 
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Przez pompownię głównego odwadniania na poziomie 690 m 
Pompownia głównego odwadniania na poziomie 690 m pompuje wodę dopływającą do 

wyrobisk podziemnych kopalni na tym poziomie oraz pompowaną z poziomów 600 i 781 m. 
Dopływ wody do chodników wodnych pompowni na poziomie 690 m wynosi około l ,06 m3 /min 
wody silnie zasolonej. Pompowanie prowadzone jest na jednej zmianie. 

Pompownia polowa na poziomie 310 m 
Pompownia polowa na poziomie31Om pompuje do chodników wodnych pompowni głów

nego odwadniania na poziomie 202 m, wodę dopływającą do rejonu eksploatacji w pokładach: 
327 i 326/5 (za uskokiem dębieńskim "C'') w ilości około 3,5 m3/min. 

Przez pompownię polową na poziomie 600 m 
Pompownia polowa na poziomie 600 m pompuje do chodników wodnych pompowni 

głównego odwadniania na poziomie 410 m, wodę dopływającą do przekopu leszczyńskiego I na 
poziomie 600 m z rejonu eksploatacji pokładów : 325, 326, 326/2, 327 i 328 w ilości około 
l m3/min. Dla bezpiecznego przeprowadzenia procesu likwidacji pompowanie musi być pro
wadzone do czasu całkowitego zakończenia likwidacji partii leszczyńskiej pomiędzy pozio
mami 41 O m a 600 m. Pompowanie wody przez pompownię polową na poziomie 600 m 
prowadzone jest na dwie zmiany. 

Woda słodka z poziomu202m pompowanajest na powierzchnię i wykorzystywana w części 
przez Koksownię i Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, a reszta wody zrzucanajest (zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym) do rzeki Bierawki. 

Woda miernie zasolona z poziomów 31 O i 41 O m przesyłana jest do utylizacji w Zakładzie 
Odsalania Wód Dołowych w Dębieńsku . 

Solanka z poziomu 690 m pompowana jest pośrednio, przez poziom 3 I O m, do utylizacji 
wZOWD. 

Kopalnia "Dębieńsko" nie ma połączeń wyrobiskami podziemnymi z sąsiednimi kopal
niami. Jednak przy granicy północno-zachodniej O.G. "Dębieńsko", kopalnia "Dębieńsko", 
podobnie jak KWK "Szczygłowice" i KWK "Knurów'', prowadziła eksploatację pokładów 
węgla na najniższych poziomach - nawet do poziomu 900 m. Eksploatacja tych pokładów 
w w/w kopalniach prowadzona była w niewielkich odległościach od siebie (do 25 m) oraz 
lokalnie w rejonach ograniczonych uskokami o zrzutach 30 m. W rejonie tym, gdzie wyrobiska 
górnicze KWK "Dębieńsko" są już likwidowane i otamowane, kopalnia "Szczygłowice" pro
jektuje uruchomienie nowego głębokiego poziomu 850 m. 

Z uwagi na powyższe, w KWK "Dębieńsko" bezpieczne spiętrzenie wody w nieczynnych 
wyrobiskach i zrobach pokładu 40 l/l, (poprzez które woda może przedostać się w kierunku 
czynnych i projektowanych wyrobisk KWK "Szczygłowice"), może sięgnąć maksymalnie koty 
-445 m, tj. poziomu około 695 m. Spiętrzenie wody powyżej tego poziomu mogłoby spo
wodować jej migrację w kierunku czynnych wyrobisk KWK "Szczy głowice", do których może 
następnie infiltrować przez filar o grubości minimalnej 25 m, co stwarzałoby duże zagrożenie 
wodne dla tej kopalni . Utrzymanie pompowania w KWK "Dębieńsko" (szyb Jan III) na 
najniższym możliwym poziomie 781 m daje rezerwę pojemności około 154 tys . m3 w starych 
zrobach pokł. 40111 do bezpiecznego poziomu 695 m na wypadek awarii pomp lub braku 
zasilania ich w energię. 

W związku z powyższym, Zespół ds. Zagrożeń Wodnych KWK "Dębieńsko" na posiedzeniu 
w dniu 27.04.2000 roku, przy udziale przedstawicieli sąsiednich kopal6 i GSW S.A., podjął 
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wstępną decyzję o konieczności utrzymania pompowania wody dołowej po zakończeniu likwi
dacji zakładu górniczego. Niezależnie od powyższej decyzji, zespół naukowców z Głównego 
Instytutu Górnictwa opracował w tej sprawie ekspertyzę,_której rozwiązania zostały zaakcep
towane przez Komisję ds. Zagrożeń Wodnych powołaną przez WUG. 

7. Przystosowanie szybów Jan I i Jan III do pompowania wody po zakończeniu 
likwidacji kopalni 

W trakcie likwidacji KWK "Dębieńsko", uproszczony zostanie układ odwadniania kopalni. 
Docelowy model odwadniania (rys. 3) realizowany będzie poprzez pompowanie wody o niskiej 
mineralizacji z rząpia szybu Jan l, a wody silnie zasolonej z rząpia szybu Jan III . 

Realizacja zadania ma na celu bezpieczne prowadzenie procesu likwidacji kopalni "Dę
bieńsko" oraz wyeliminowanie zagrożenia wdarciem wód z likwidowanej KWK "Dębieńsko" 
do sąsiedniej kopalni "Szczygłowice" . 

Po zakończeniu likwidacji dołu kopalni i zaprzestaniu pompowania wody przez dotych
czasowe pompownie głównego odwodnienia (rys. 2) na poziomach 202, 31 O, 41 O i 690 m 
odpompowanie wody dopływającej z całego obszaru górniczego prowadzone będzie przez układ 
pomp głębinowych. Konieczne będzie ciągłe i systematyczne pompowanie wody dołowej 
w ilości około 12m3/min. 

Wody o niskiej mineralizacji, które grawitacyjnie spływać będą z poziomów: 112, 202, 31 O 
i 410 m do dna szybu Jan l w ilości ok. 10 m3/min pompowane będą przez zespół pomp 
głębinowych zainstalowanych w rząpiu tego szybu na poziomie 450 m i odprowadzone bez
pośrednio do rzeki Bierawki. Wody o wysokiej mineralizacji z poziomów: 600, 690 i 781 m 
napływać będą do dna szybu Jan III w ilości ok. 2 m3/min i pompowane będą przez pompę 
głębinową o wydajności 6,5 m3 l!nin zainstalową w rząpiu szybu Jan III na poziomie 781 m 
a następnie będą odprowadzane do Zakładu Odsalania W ód Dołowych . 

Przedstawiony sposób pompowania wody (rys.3) pozwala na utrzymanie założonych para
metrów bezpieczeństwa dla kopalni "Szczygłowice", jak i możliwość selektywnego dostar
czenia wód do ZOWD. 

Naturalne rozdzielanie wód kopalnianych o niskiej mineralizacji, które dopływać będą po 
likwidacji kopalni na poziom 41 O m i pompowanie jej z szybu Jan I pozwala na: 

- odciążenie szybu Jan III, gdzie pompowanie solanki prowadzone będzie z poz. 781 m, 
na którym znajdują się drogi migracji wody wyrobiskami górniczymi w kierunku KWK 
"Szczy głowice"; 

- zachowanie stateczności i trwałości obmurza szybu Jan III jako studni głębinowej 
spełniającej jedynie wymóg utrzymania bezpiecznego poziomu zwierciadła wody dla kopalń 
sąsiednich. Zróżnicowane i duże dopływy wód z poziomów: 112, 202, '31 O i 41 O m skierowane 
do tego szybu spowodowałyby jego uszkodzenie; 

- zapewnienie bezpieczeństwa przed zagrożeniem wodnym dla kopah1 sąsiednich 

a w pierwszym rzędzie dla KWK "Szczygłowice"; 
- możliwość skierowania solanki pompowanej z szybu Jan III do utylizacji w ZOWD; 
- wymierny efekt ekonomiczny przy pompowaniu około 10 m3/min wody z poziomu 

wyższego (zysk energetyczny). 
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Zfl(; - ~~ !!w6eh p-omp !Jł~bir!owyr.łt 
o wydajnOliCi 6,5 ml/min ka2dc 

!'G - ;:t:~~o głębina~ c wydajna~::i 6,5 mJ /min 

Szyb 
Jan l 

Szyb 
Jen !l! 

r:=::::--i~ rio r1.. Bierowk.i 

Rys. 3. Schemat odwadniania kopalni po jej całkowitej likwidacji 

Fig. 3. Schcme of the drainagc system of the minc after i ts fina] closure 
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W ramach zadania przewiduje się: 
- przygotowanie stanowisk i montaż pomp głębinowych wraz z oprzyrządowaniem 

i rurociągami tłocznymi o średnicy 300 mm, w zależności od parametrów nominalnych tych 
pomp i zaleceń organów nadzoru górniczego w szybie Jan I i Jan III wraz z układami zasilania, 
sterowania i zabezpieczeń; 

- pompowanie wody i utrzymywanie sieci rurociągów odprowadzających wody dołowe do 
rzeki Bierawki i do ZOWD. 

8. Wykonanie systemu spływu wody dolowej w kierunku szybów głównych na 
poszczególnych poziomach oraz z poziomów: 112,202,310,410 m na poziom 410 m 
i awaryjnie na poziom 781 m 

W celu umożliwienia naturalnego spływu wód dołowych słodkich i miernie zasolonych 
z poziomów 112, 202, 31 O i 41 O m do miejsca pompowania w rząpiu szybu Jan I na poziomie 
450 m, zostanie wykonany system spływu wód (rys . 3). Na poziomie 112 m zostaną 
otamowane szyby główne. Woda z poziomu 112 m na poziom 202 m będzie spływała 
rurociągiem o średnicy 200 mm zabudowanym w otworze wentylacyjnym i skierowana 
zostanie do chodników wodnych głównego odwadniania na poziomie 202m. Na poziomie 202 
m szyby główne zostaną otamowane. Woda z tego poziomu przez wykonany i orurowany 
otwór spływowy o średnicy 200 mm, spływać będzie do chodników wodnych głównego 
odwadniania na poziomie 31 O m. Pomiędzy poziomami 31 O m i 41 O m zostanie wykonany 
orurowany otwór spływowy o średnicy 250 mm, którym woda z chodnika wodnego głównego 
odwadniania na poziomie 31 O m spływać będzie do przekopu pochyłego z poziomu 4 I O m do 
rząpia szybu Jan l na poziomie 450 m. Z poziomu 410 m woda będzie spływała w sposób 
naturalny do rząpia szybu Jan I na poziomie 450 m, skąd zostanie za pomocą pomp głę
binowych odpompowana na powierzchnię. 

Na wypadek awarii pomp zabudowanych w rząpiu szybu Jan l, wykonany zostanie system 
spływu wody do poziomu 781 m. W tym celu wykonany zostanie orurowany otwór spustowy 
o średnicy 250 mm z chodnika łączącego I na poziomie 41 O m do pochylni głównej I S 
w pokładzie 342. 

Pomiędzy przekopem głównym wschodnim na poziomie 600 m, a chodnikiem głównym 
w pokładzie 34911 na poziomie 690 m wykonany zostanie orurowany otwór spływowy 
o średnicy 300 mm, którym woda będzie spływać z poziomu 600 m na poziom 690 m. Na 
poziomie 690 m woda prowadzona będzie przekopem głównym oraz chodnikiem dojściowym 
do chodników _wodnych. 

Z chodników wodnych na poziomie 690 m zo.stanie wykonany orurowany otwór spustowy 
o średnicy 300 mm do pochylni I w pokładzie 354, którym woda'spływać będzie do poziomu 
781 m. Z rząpia szybu Jan III na poziomie 781 m woda za pomocą pompy głębinowej będzie 
wypompowywana na powierzchnię. Na poziomach 202 m, 31 O m, 41 O m, 600 m i 690 m 
przewiduje się wykonanie przytamków dla ukierunkowania spływu wody, a także w celu 
zatrzymania zanieczyszczeń. 

Realizacja zadania ma na celu: 
- bezpieczne prowadzenie procesu likwidacji kopalni , 
- wyeliminowanie zagrożenia wodnego dla sąsiedniej kopalni "Szczygłowice", 
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- wykorzystanie układu wyrobisk na poziomach i pomiędzy nimi do stworzenia bezpie
cznego systemu zlewisk, 

- rozdzielenie wód słodkich i zasolonych, 
- zapewnienie ciągłości pompowania wody w wypadku awarii pomp w rząpiu szybu Jan I 

na poziomie 450 m. 
W ramach zadania przewiduje się: 

- na poziomach 112, 202, 31 O, 41 O, 600 i 690 m otamowanie szybów głównych, 
- zabudowanie w otworze wentylacyjnym pomiędzy poziomami 112 a 202 m rurociągu 

o średnicy 200 mm, 
- wykonanie orurowanego otworu o średnicy 200 mm pomiędzy chodnikami wodnymi na 

poziomie 202 m i chodnikami wodnymi na poziomie 31 O m, 
- wykonanie orurowanego otworu o średnicy 250 mm pomiędzy chodnikami wodnymi na 

poziomie 31Om, a przekopem pochyłym z poziomu 41 O m do rząpia szybu Jan I, 
- wykonanie orurowanego otworu o średnicy 250 mm z chodnika łączącego l poziom 

41 O m do pochylni głównej I S w pokładzie 342, 
- wykonanie orurowanego otworu średnicy 300 mm pomiędzy przekopem głównym 

wschodnim na poziomie 600 m a chodnikiem głównym w pokładzie 34911 na poziomie 690 m, 
- wykonanie orurowanego otworu o średnicy 300 mm pomiędzy chodnikiem wodnym na 

poziomie 690 m a pochylnią I w pokładzie 354, 
- wykonanie kanału ściekowego w chodniku łączącym I na poziomie 410 m, 
- wykonanie przytamków z kostki betonowej na zaprawie cementowej w wyrobiskach, dla 

ukierunkowania spływu wody dołowej na poziomach: 202, 31 O, 41 O, 600 i 690 m. 

9. Wpływ likwidacji KWK "Dębieńsko" na ujęcia wód podziemnych oraz na wody 
powierzchniowe 

Po likwidacji kopalni zostanie utrzymany dotychczasowy system odwadniania górotworu. 
W tych warunkach zachowane zostaną istniejące obecnie, ukształtowane przez dziesięciolecia 
warunki zasilania i drenażu w obrębie zarówno piętra wodonośnego karbonu, jak i czwar
torzędu . 

Można więc uznać, że likwidacja kopalni nie będzie miała wpływu na istniejące w obrębie 
karbońskiego, użytkowego poziomu wód podziemnych - UPWP - Sosnowiec w rejonie 
Orzesza i Mikoława ujęcia studzienne, z których wody wykorzystywane są do celów bytowo
-gospodarczych i przemysłowych kopalń i innych zakładów przemysłowych. 

Istniejący przy południowej granicy obszaru górniczego "Dębieńsko", w dolinie Bierawki, 
czwartorzędowy główny zbiornik wód podziemnych, eksploatowany do 1935 roku przez ujęcie 
studzienne "Bełk", jest izolowany od drenażu górniczego ciągłym i grubym (ponad 500 m) 
kompleksem iłów mioceńskich . W tych warunkach likwidacja kopalni nie może spowodować 
żadnych zmian w warunkach jego zasilania i drenażu. 

Ze względu na wymogi ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ochronę wód powierz
chniowych, celowe jest selektywne ujęcie wód ze zlikwidowanej kopalni "Dębieńsko" . 

Słabo zmineralizowane wody z poziomów od 112 m do 410 m będą zrzucane do rzeki 
Bierawki, natomiast solanki z poziomów: 600 m, 690 m i 781 m kierowane będą do za
gospodarowania w Zakładzie Odsalania Wód Dołowych. W tabeli 3 przedstawiono ilości 
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Tabela 3. Przewidywana ilość i jakość wody dopływającej do poziomów: 112, 202, 31 O i 41 O m KWK "Dąbici'lsko" 

po likwidacji kopalni 

Tablc 3. Thc prcdictcd ratc and quality ofwatcr flowing to minc lcvcls 112, 202, 31 O and 41 O 111 o f Dąbici'lsko min e aftcr 
its closurc 

------, 

Ilość Sueh. Ładunek l 
C a Mg Na+K Ciż soiż HCO ż 

wody ' Klasa 
Miejsce dopływu 

poz. Vdob;;b l wody 
m3/min mg!dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg!dm3 mg!dm3 mg/dm3 CI , S04 soli 

poziom112m 1,92 l 827 187 48 256 272 583 315 IIA 1 
l 

- -

pozio111202 m 2,72 778 62 22 186 129 208 310 IB 
- -

poziom310m 3,96 l 112 15 12 338 118 234 454 !lA, 

poziom 410 m 1,70 7 226 52 73 2 544 3 053 878 915 118 1 

Łącznic poz.: 
l 12 + 202 + 31 o + 10,30 2 166 66 31 647 634 398 466 !lAl 15 ,31 3~,26 J 

+410 m 

i średni skład chemiczny wód z poziomów od 112 m do 41 O m, przeznaczonych do zrzutu do 
Bierawki. 

Sumaryczny dopływ wód do tych poziomów wynosi 10,30 m3/min. Uwzględniając ilość 
i skład chemiczny wód dopływających do poszczególnych poziomów, woda zbiorcza z po
ziomów od 112 m do 41 O m charakteryzować się będzie ogólną mineralizacją rzędu 2166 mg/l. 
Wody te jedynie w przypadku ogólnej mineralizacji mogą wykazywać nieznaczne przekro
czenia wartości dopuszczalnej dla ścieków wprowadzonych do wód i do ziemi (wartość 
dopuszczalna 2000 mg/l). 

W tabeli 4 przedstawiono ilości i średni skład chemiczny solanek z poziomów: 600 m, 690 m 
i 781 m przeznaczonych do utylizacji w Zakładzie Odsalania Wód Dołowych. 

Tabela 4. Przewidywana ilość i jakość wody dopływającej do poziomów: 600, 690 i 781 m KWK "Dąbic1isko" 

po likwidacji kopalni 

Tablc 4. The predictcd ratc and quality ofwatcr tlowing to minc lcvcls 600, 690 and 781 111 o f Dąbici1 sko minc 

after its closure 

l! ość S uch. 
C a Mg Na+K Ciż soiż HCO/ Ładunek (t/dob~] 

wody Klasa 
l Miejsce dopływu 

poz. 

l wody 

~ 
m3/min mg/dm3 mg!dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg!dm3 CI, so4 so li l 

l 

l poz. 600+690 m 2,08 67 851 603 386 24 243 37 678 2 135 696 l IBI l 
--1 

l -i 

l 
l poz. 781 m 0,04 154 500 l 680 l 932 52 693 88 040 2611 177 1182 

--~ 
~1cznic poz.: l l 

124,47 ! 205 ,38 l 2,12 l 69 486 623 l 415 24 780 l 38 628 2 144 l 686 rm 1 16oo + 690 + n 1 m i l i l 
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10. Wnioski 

l. Dla zabezpieczenia kopalni "Szczygłowice" przed zagrożeniem wodnym przewiduje się 
kontynuowanie odwadniania kopalni "Dębieńsko" po jej likwidacji za pomocą pomp głebino
wych, które zastąpią dotychczasowe pompownie stacjonarne. Wody nisko zmineralizowane, 
dopływające do poziomów 112, 202, 31 O i 41 O m w ilości około l O m3 /min, pompowane będą 
przez pompy głębinowe zainstalowane w szybie Jan I na poziomie 450 m a wody wysoko 
zmineralizowane, dopływające do głębszych poziomów w ilości około 2m3/min, pompowane 
będą za pomocą pompy głebinowej zainstalowanej w szybie Jan III na poziomie 781 m. 

2. Odwadnianie kopalni "Dębiel'1sko" po jej likwidacji pozwala na selektywne pompowanie 
wód o niskiej i wysokiej mineralizacji oraz nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
Ze względu na całkowite wycofanie załogi z dołu kopalni, zalecany sposób odwadniania 
zapewnia większe bezpieczeństwo dla ludzi niż pompownie stacjonarne. Projektowany sposób 
odwadniania kopalni "Dębieńsko" po jej likwidacji zapewnia całkowite bezpieczeństwo kopalni 
"Szczygłowice" przy aktualnym stanie robót górniczych obu kopalń. Przyszłe roboty górnicze 
KWK "Szczygłowice" muszą być prowadzone w sposób uwzględniający stan zawodnienia 
i sposób odwadniania kopalni "Dębieńsko" po jej likwidacji. 

3. Odwadnianie za pomocą pomp głębinowych pozwoli na znaczne ograniczenie zatrud
nienia związanego z utrzymaniem i kontrolą odwadniania oraz na zmniejszenie ogólnych 
kosztów pompowania związanych z nakładami na utrzymanie systemu w dobrym stanie tech
nicznym. Rozwiązanie to jest tańsze niż utrzymanie pompowni stacjonarnych pod ziemią 
i powinno skutkować w przyszłości blisko 70-procentową oszczędnością w kosztach funkcjo
nowania pompowania. Przewidywany okres amortyzacji głębinowego systemu odwadniania, 
odnoszony do obecnych cen i danych kosztorysowych, nie powinien być dłuższy niż 5,5 roku 
a zwrot inwestycji powinien nastąpić w okresie około 4 lat. 

4. Ze względu na wymogi ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ochronę wód powierz
chniowych, celowe jest selektywne ujęcie wód ze zlikwidowanej kopalni "Dębieńsko" . Nisko 
zmineralizowane wody z poziomów od 112 m do 410 m będą zrzucane do rzeki Bierawki, 
natomiast wody o wysokiej mineralizacji z poziomów: 600, 690 i 781 m kierowane będą do 
zagospodarowania w Zakładzie Odsalania Wód Dołowych w Dębieńsku. 

Drainage system of the Dębieńsko Min e after its ciosu re with selective 
pumping of the low and high mineralized water 

Abstract 

The total water inflow to Dębieńska mine during its activity amounted to·about 12m3/min 
and will be equal after closure of the mine. For reason of a narrow border pillar between the 
deepest situated workings o f Dębieósko and Szczygłowice min es, som e danger o f uncontrolled 
water seepage to Szczygłowice mine may arouse in case of flooding the Dębieńska mine. 
Therefore, to ensure the safety ofSzczygłowice mine, the Dębieńska mine has to be drained after 
its closure. 
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The finał model ofmine water drainage has been so designed, that the low mineralized water 
in amount ofabout lO m3/min will be pumped by submersible pumps installed in the Jan I shaft, 
at the 450 m mine level and will be discharged into the Bierawka river. The high mineralized 
water in amount o f about 2m3 /min will be pumped by submersible pumps installed in the Jan III 
s haft, at the 781 m min e level and will be directed to Desalination Plant "Dębieńsko". The 
presented system o f min e drainage ensures sa fety for Szczygłowice min e and gives possibility o f 
delivering the selected high mineralized water to Desalination Płant. 
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Nikodem SZLĄZAK 
Dariusz OBRACAJ 
Marek BOROWSKI 
Katedra Górnictwa Podzicmncgo AGH, Kraków 

Zagrożenie gazowe w strefie przypowierzchniowej w likwidowanych 
kopalniach 

Słowa kluczowe 

Wentylacja- bezpieczeństwo -likwidacja kopalń- zagrożenie gazowe 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono częściowe wyniki badań emisji gazów kopalnianych oraz złożo
wych z pokładów węgla do strefy przypowierzchniowej na terenach zlikwidowanych kopalń 
wałbrzyskich. Wykazano zmienną intensywność odgazowywania przestrzeni zasypanych szy
bów, uzależnioną od zmian ciśnienia barometrycznego. Przedstawiono wstępne wyniki badań 
efektywności odgazowywania warstw przypowierzchniowych (podglebia) za pomocą otworów 
degazacyjnych wykonanych do warstw utworów karbońskich. Na podstawie przedstawionych 
wyników wskazano na możliwość swobodnego odgazowywania przestrzeni zlikwidowanych 
szybów w kopalń silnie gazowych za pomocą rur degazacyjnych. 

l. Wstęp 

Dolnośląskie Zagłębie Węglowe charakteryzuje się skomplikowaną i niepowtarzalna budo
wą geologiczną co powoduje dzisiejsze komplikacje. 

Z początkiem lat 90-tych rozpoczęto proces likwidacji kopalń wałbrzyskich. Całkowite 
zakończenie eksploatacji podziemnej nastąpiło wraz z likwidacją kopalni antracytu w czerwcu 
1998 roku. Sumaryczna miąższość wybranego węgla w rejonie Wałbrzycha wynosi około 40 m 
(Kowalski i in. 1999). Eksploatacja była prowadzona w skomplikowanych warunkach górniczo
-geologicznych przy nachyleniu pokładów dochodzących do 60°. 

Na skutek wielowiekowej eksploatacji złóż węgla na obszarze zagłębia dolnośląskiego 
występują na powierzchni deformacje dwojakiego rodzaju. Deformacje nieciągłe typu zapadli
skowego, spowodowane starą, płytka eksploatacją w wieku XIX oraz występowanie nie
ciągłości liniowych wskutek eksploatacji głębokiej wraz z uskokami tektonicznymi. Stanowią 
one potencjalne drogi migracji gazów do strefy warstw przypowierzchniowych. 

Po otamowaniu wyrobisk górniczych w trakcie likwidacji kopalni i po jej zakończeniu 
dochodzi w nich do zmiany składu gazów. W dalszej kolejności następować może migracja 
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gazów drogami bezpośrednimi (połączenia wyrobisk i starych zrobów) i pośrednimi (nie
ciągłości w postaci uskoków, zeszczelinowanie górotworu itp.) w kierunku powierzchni. Na 
podstawie badań m. in. niemieckich (Winter, Eicker 1979) i doświadczeń polskich (Praca 
zespołowa 2000) wiadomo, iż przepływ filtracyjny gazu w nieczynnej kopalni uzależniony jest 
od zmian ciśnienia barometrycznego. Dodatkowym zjawiskiem wpływającym na przepływ 
gazów może być wyporowe oddziaływanie podnoszącego się zwierciadła wody w przestrze
niach poeksploatacyjnych (Kotarba i in. 1999). Na etapie likwidacji i po jej zakończeniu 
następuje naturalne odtworzenie stosunków wodnych w tzw. leju drenażowym kopalni. 

Prowadzone przez pracowników AGH badania w latach 1997-2000 nad poziomem geoche
micznych zagrożeń gazowych na obszarach zlikwidowanych kopalń wałbrzyskich, wykazują 

prawdopodobieństwo migracji gazów złożowych z pokładów węgla do warstw przypowierz
chniowych (Praca zespołowa 2000). Przeprowadzone badania izotopowe gazów potwierdzają 
pochodzenie COz i CH4 z warstw górnokarbońskiej fonnacji węglowej (Kotarba i in. 1999). 
Badania nad intensywnością migracji gazów do warstw przypowierzchniowych na terenie 
Wałbrzycha są aktualnie prowadzone. 

Sposobem zabezpieczenia przed zagrożeniami gazowymi w zasypywanych szybach może 
być umieszczenie w nich rur degazacyjnych. Po zakończeniulikwidacji szybów i kopalni, rury te 
nadal mogą spełniać rolę odgazowywującą, co przedstawiono w dalszej części referatu. 

2. Rury degazacyjne w likwidowanych szybach kopalń wałbrzyskich 

Z uwagi na możliwość powstania zagrożenia gazowego w trakcie likwidacji szybów w ko
palniach na terenie Wałbrzycha zamontowano w rurach szybowych tzw. rury degazacyjne. 
Wykorzystano perforowane rury metalowe o średnicy 0,4 m, które zabudowano do głębokości 
około 30 m od zrębu szybu. Rury degazacyjne wyprowadzone są ponad żelbetową płytę 
przykrywającą zrąb szybu na wysokość około 3- 5 m. 

W sumie na rozległym terenie kopalń wałbrzyskich istnieje sześć rur degazacyjnych 
zabudowanych w następujących zlikwidowanych szybach: "Jan", "Victoria", "Chrobry 1", 

Chrobry II", "Matylda", "Eugeniusz" (Praca zespołowa 2000 ). 
W czasie prowadzenia eksploatacji największe ilości dwutlenku węgla i metanu 

(C02 >25 m3!Jnin, CH4 >5 m3/min) były odprowadzane przez szyb "Eugeniusz". Nieco 
mniejsze ilości gazów były odprowadzane szybem "Jan" (C02 >20m3/min, CH4 >5m3/min). 
Pozostałe szyby były szybami wdechowymi. Pomimo istnienia zagrożenia gazowego w czasie 
prowadzeniaeksploatacji nie dochodziło do istotnego zagrożenia w trakcie zasypywania szybów. 

3. Wyniki badań składu gazów w rurach degazacyjnych 

W celu oceny intensywności wydzielania się gazów z rur degazacyjnych przeprowa
dzono w pierwszej kolejności pomiary składu gazów. Pomiary przeprowadzono przy użyciu 
przyrządów ATX-612, TMX-412 i Multiwarn II, wyposażone w czujniki elektrochemiczne 
badanych gazów. 

Równolegle z pomiarami składu gazów w rurach degazacyjnych wykonywano pomiary 
parametrów powietrza atmosferycznego wokół tych rur przy użyciu termohigrobarometru 
LB-715/755 . 
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Przeprowadzone pomiary potwierdziły okresowe zróżnicowanie, przede wszystkim stężenia 
C02. Maksymalne stężenia C02 dochodzące do 8% występowały w rurach przy szybach "Jan" 
i "Victoria" (rys. l, 2). W rurach na szybach "Matylda" i "Eugeniusz" stwierdzono wartości 
stężeń C02 poniżej l%. Jeżeli chodzi o metan (CH4), to sporadycznie rejestrowano stężenia i to 
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Rys. 2. Wyniki pomiarów stążcnia metanu w rurach dcgazacyjnych zlikwidowanych szbów 

Fig. 2. Results o f measurement o f metbane eoncentration in drainagc pipes o f fillcd up shafts 
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o wartości poniżej l%. Wyniki rejestracji stężeń gazów z okresu dwóch dni pomiarowych 
przedstawiono w tabeli l. Analizując przedstawione wyniki można zauważyć znaczący wpływ 
zmiany ciśnienia barometrycznego na wielkość stężenia C02 i CH4. Zarejestrowana zmiana 
ciśnienia barometrycznego wynosiła około l O hPa. Zauważalny jest wzrost stężenia C02 wraz 
z nagłym wzrostem wartości ciśnienia barometrycznego. Najbardziej jest on widoczny w stę
żeniach gazów przy szybach "Chrobry I" i "Chrobry II". Natomiast w przypadku rur dega
zacyjnych przy szybach "Jan" i "Victoria" wahania ciśnienia atmosferycznego nie mają tak 
istotnego znaczenia. W związku z tym o ewentualnej intensywności wydzielania się gazów do 
atmosfery można mówić w przypadku szybu "Jan" i "Victoria", a w pozostałych przypadkach 
o ruchach dyfuzyjnych mieszaniny gazowej na całej głębokości rury (Praca zespołowa 2000 ). 

Tabela l . Wyniki pomiarów st~żct\ gazów w rurach dcgazacyjnych 

Tablc l. Rcsults o f mcasurcmcnts o f gas eoncentrali on in drainagc pipcs 

Ciśnienic 
Wilg. Temp. co C02 CH4 Oz l 

Szyb Data Godz. wzgl. such. Przyrząd 
hPa 

% o c ppm % ppm % 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO li 

10:17 958,5 63,4 19,6 - 6,33 200 6,1 

l 10:18 958,5 65,5 19,6 - 7,54 200 6,8 

10:19 958,6 64,6 19 ,7 - 8, 10 200 7,6 
ATX-61 7 1 

10:20 958,5 63,2 19,6 --·· 6,58 200 8,5 

10:22 958,5 63,6 l 9,7 0,0 8,1 0,0 5,2 

l 

10:23 958.5 62,8 19,7 0,0 7,4 0,0 5,2 

10:24 958,4 63,5 19,7 0,0 7,6 0,0 5,4 
l 

13.09.2000 10:25 958,4 63,8 19,8 0,0 7,5 0,0 5,3 i 

Jan 10:26 958,4 63,2 19,7 0,0 7,4 0,0 5,5 
Multiwarn l 

10:27 958,5 63,9 19,7 0,0 8,5 0,0 5,5 l 

12:45 959,1 34,5 31,9 0,0 4,3 0, 15 6,4 l 
l 

12:46 959,1 35,0 32, l 0,0 4,3 0,14 6,6 l l 

12:47 959,0 32,8 32,4 - 8,09 850 4,3 ---l 
l 

12:48 959.0 34.6 32 .2 l - 8,15 850 5,0 ATX-617 1 

12:49 ' 959.0 33 .9 32 .0 - 8.20 850 4,9 l , 
09:35 967,3 72,5 14,3 - 0,68 950 12,4 

ATX-i>17~ 15.09.2000 
09:36 967,3 72,5 14,3 - 0,48 950 12,2 

10:45 955,6 58,0 21 ,4 - *7,60 4250 0,5 
Victoria 13.09.2000 ATX-617 . 

10:46 955,6 58,9 i 2 1,8 - *8,35 4250 0,6 _L_ _______ i l 
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cd. tabcli l 

cont. tablc l 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ił 

10:47 955,6 55 ,8 22,1 - *8,85 4250 0,3 

10:48 955,6 55,0 22,3 - *9,09 4250 0,3 

10:49 955,6 55,4 22,5 - **9,11 4550 0,2 

10:50 955,6 55,4 22,7 - **9,10 4500 0,2 ATX-617 

12:24 956,0 32,2 32,2 - *7,15 3950 0,4 
13 .09.2000 

12:25 956, 1 31,9 32,2 - *8,64 3950 0,4 

12:26 956,1 32,3 32,1 - *8,7 1 3950 0,3 
Victoria 

12:28 956,1 33,0 32,4 *11,0 5,8 0,0 0,4 

12:30 956,1 30,7 32,9 *10,0 5,6 0,0 0,5 Multiwarn 

12:31 956,1 30,9 32,80 * 12,0 5,5 0,0 0,5 

09:53 964,1 75,2 14,5 - *8,25 5000 0,4 
ATX-617 

09:54 964,1 75,3 14,4 - *8,95 5000 0,4 
15.09.2000 

09:56 964,1 75,7 14,2 *0,0 6,8 14000 1,2 
Multiwarn 

09:57 964, 1 75,9 14,1 *0,0 7,1 6000 1,1 

11:22 956,3 62,4 15,8 - *0,11 0,125 20,9 

11 :23 956,4 62,7 16,2 - *0, 19 0,125 20,9 

11 :24 956,4 62,6 16,4 - *0,13 0,125 20,8 

11:25 956,5 62,5 16,4 - * 0,10 0,125 20,8 
ATX-617 

11:26 956,5 62,8 16,6 - *0,09 0,095 20,9 

13.09.2000 11:27 956,5 63,4 16,4 - *0,15 0,125 20,8 

Chrobry 
11 :30 956,5 64,4 16,8 - **0,62 0,045 19,5 

l 
11:31 956,4 64,3, 16,8 - **0,69 0,045 19,5 

11 :32 956,6 64,2 16,8 0,0 **0,7 0,0 20,6 
Multiwarn 

11 :33 956,6 64,4 16,6 0,0 **0,6 0,0 20,6 

10:29 965,1 72,1 14,1 - **1,60 0,0 17,8 
ATX-617 

10:30 965,1 72,1 14,1 - **1 ,63 0,0 17,2 
15.09.2000 

10:33 965,1 72,0 14,4 0,0 **1 ,1 0,0 19,2 Multiwarn 

Ił :36 956,4 62,2 16,6 - *0,37 150 20,2 

Chrobry Ił :37 956,5 62,0 16,8 - *0,22 150 20,6 
11 - 13.09.2000 ATX-617 

rura l 11:37 956,5 62,0 16,8 - *0,22 150 20,6 

Ił :38 956,5 62, 1 16,7 - *0,22 150 20,6 
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cd. tabcli l 

cont. tablc l 

.----,-------~-- ,-----,-·-----,- - -,.------,-----,-----,-- - ---,-------

Chrobry 
II-

rura l 

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 

li :39 956,5 62, l 16,8 **0,2 200 20,6 

11:40 956,5 62,0 16,9 **0,19 200 20,6 
f----+-- -··--t--- -1-- - +----t--- --t - --+---1 A TX-617 

li :41 956,5 61,8 16,6 - **0,2 200 20,5 
13.09.2000 1----- +-- -+---+---+---+---+-- - +---------i 

11 :42 956,5 61,8 16,9 - **0,2 200 20,5 
1-------1-- --t- - -t- - --+---+- - -t--- - ---t---+---- -· 

11:44 956,5 61 ,6 17,0 l 0,0 *0,4 0,0 20,5 
f--- - -+-- --+-- --f--- - +-- --+-- ---l- --+-- ---1 Multiwarn 

f----- -+-.: o'""L-~~-t-:-:-:-:~--t-~-~-::-t---:-: :-:-if---0-,0--+--:-2-*~-;4-2 -t--;-~0-0 --1-2-1 :-::-,--t----- -- - l 
, t----+----+----t---+----+------1------+-----~ ATX-617 ~ 

15.09.2000 10:18 965,1 72,3 13,8 *2,08 700 19,8 J 
10:21 965,2 72,2 13,9 0,0 **1,1 0,0 20,0 Multiwarn l --- -1 

61,2 17,2 - *0,09 0,0 20,8 l 
13.09.2000 11:46 956,6 61,4 17,2 - *0,05 0,0 20,9 

Ił :45 956,6 

C~:r:b: t-15-.-09-.-20_0_0_ 1-1---:=:=:=:=:==:=::=•=:=:==:=:=:=::==::=·:=~ =:===--===:=:=:=·:=~ :=:==-7-::=:==:==:=:=•:~~ A TX 

617

1 

10:24 965,2 72,1 14,0 - *6,40 7,0 19,6 l 
12:00 955,5 64,4 15,8 - *0, 18 0,0 20,7 

12:0 l 955,5 64, l 15 ,7 - *0, l 2 0,0 20,4 l 

13.09.2000 12:02 955,5 64, l 15,7 - *0,2 0,0 20,2 
Matylda 

12:03 955,5 64,0 15,8 - *0,26 0,0 20,4 

12:Q5 65, l 15,6 0,0 0,6 0,0 955,5 20,4 Multiwarn 

15.09.2000 
t------+------+------+-----+----+------t------+-----+------t---~ ATX-617 

l 0:40 964,3 71,2 14,4 - **0,38 0,0 20,8 l 
Eugc- 10:54 961,1 69,5 14,6 - **0,73 0,0 20,9 

l 
15.09.2000 t------+-----+------t------+------t-----------,t-----+------+--------~ 

L_n_1_us_z~'-------L-I_0_:5_6_'~_9_6_1,_1~ __ 6_9_,6 __ L__I4_,_8~ ___ o_,o __ ~_·•_o_,3 __ L__o_.o _ _ ~ __ 2_0_,9 _ ~ult~~~J 

* Pomiar na giQbokości mry 6 m. 
** Pomiar na głQbokości 3 m. 

4. Intensywność emisji gazów z rury degazacyjnej w zlikwidowanym szybie "Victoria" 

W związku z występowaniem najwyższych stężeń gazów w rurze degazacyjnej w zlikwido
wanym szybie "Victoria" przeprowadzono pomiary intensywności wypływu mieszaniny gazo
wej z tej rury . Pomiary przeprowadzono w dwóch dniach charakteryzujących się różnym 
ciśnieniem barometrycznym. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Schemat stanowiska pomiarowego emisji gazów z rury dcgazaeyjncj w szybie ,.Victoria" 

1,2 

1 ,O 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

-0,2 

-0,4 

Fig. 3. Schcmc o f point mcasuring gas emission from a drainagc pipc in shaft "Victoria" 
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Rys. 4. Wyniki emisji gazów w rurze degazacyjncj w zlikwidowanym szybie ,.Victoria"~ pierwszy dzie6 
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Fig. 4. Rcsults o f cxaminations o f gas cmission in a drainagc pipc in filleci up shaft "Victoria'' ~ tlrst day o f taking 

mcasuremcnt 
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Rys. 5. Wyniki emisji gazów w rurze degazacyjncj w zlikwidowanym szybie "Victoria'' - drugi dzie1\ pomiarowy 

Fig. 5. Results o f examinations o f gas cmission in a drainagc pipc in filled up shaft "Victoria"- sccond day o f 

taking mcasurcment 

Wypływ mieszaniny następował jedynie poprzez zainstalowaną sondę anemometru ~tA S. Na 
rysunkach 4 i 5 przedstawiono wyniki rejestracji zmian prędkości wypływającej mieszaniny 
gazowej z rury degazacyjnej. W pierwszym dniu pomiarowym (rys. 4) prędkość wypływu 
mieszaniny gazowej była mniejsza od 0,025 m/s, tj. od wartości poślizgu anemometru skrzy
dełkowego . Tym samym nie zarejestrowano ciągłego wypływu gazów, a widoczne zmiany 
prędkości (rys. 4) uzależnione są od wahań prędkości i kierunku wiatru wokół rury degazacyjnej. 
W czasie rejestracji prędkości wypływu mieszaniny wartość średnia ciśnienia barometrycznego 
wynosiła 960,5 hPa. 

W drugim dniu pomiarowym wartość średnia ciśnienia barometrycznego wynosiła 968,4 hPa 
i rejestrowano wypływ mieszaniny z rury degazacyjnej (rys. 5). Średnia ważona prędkość 
wypływu mieszaniny gazowej z rury degazacyjnej wynosiła Vśrw = 0,69 m/s, a wydatek 
mieszaniny gazowej wynosił Qśrw = 0,32 m3/min. 

Średnie wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery wynosiło Qco2 = 0,027 m3/min, a me
tanu QcH4 = 0,005 m3/min przy przyjęciu stałego stężenia gazów w trakcie pomiaru wyno
szącego: C02 = 8,5%, CH4 = l ,8%. 

Ciśnienie barometryczne w czasie rejestracji prędkości wypływu gazów spadało od wartości 
968,6 hPa do 968, l hPa. Można więc stwierdzić, że intensywność wypływu gazów poprzez rurę 
degazacyjną zasypanego szybu uzależniona jest od wahań ciśnienia barometrycznego. 

5. Możliwości odgazowywania warstw przypowierzchniowych (podglebia) 

Wyniki badań efektywności odgazowywania przestrzeni zasypanych szybów poprzez rury 

degazacyjne świadczą o okresowym wypływie gazów do atmosfery. Stwierdzenie występo
wania gazów kopalnianych, głównie C02 i CH4, w warstwach przypowierzchniowych gleby (na 
głębokości ok. 2 m) pociągnęły za sobą decyzję o umożliwieniu swobodnej migracji tych gazów 
bezpośrednio z warstw litologicznych okresu karbońskiego do atmosfery (Kotarba i in. 1999). 
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Rys. 6. Zmiany koncentracji metanu w warstwach przypowierzchniowych w obrębie otworu nr 171 (Kotarba 2000) 

Fig. 6. Changes in methanc conccntration in undcrsoil laycrs around drainagc hole No 171 (Kotarba 2000) 
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Rys. 7. Zmiany koncentracji dwutlenku węgla w warstwach przypowierzchniowych w obrębie otworu nr 171 

(Kotarba 2000) 

Fig. 7. Changes in carbon dioxidc concentration in undersoillaycrs around drainagc hole No 171 (Kotarba 2000) 
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W tym celu opracowano projekt i wykonano otwory degazacyjne w wytypowanych punktach 
na terenie miast: Wałbrzych i Boguszów-Gorce. Wykonano w sumie 9 otworów uzbrojonych 

rurą metalową 0100. Głębokość otworów uzależniona jest od głębokości zalegania wychodni 

warstw karbońskich (od 4 do 8m). Otwór wyposażony jest w rurę PCV 050 na całej długości 
otworu. Ostatnie 2 m rury (warstwy karbońskie) stanowi rura perforowana, przez którą ma 
odbywać się naturalny wypływ migrujących gazów. 

Powadzone badania geochemiczne gazów w glebie wokół otworów degazacyjnych wy
kazują również zmienne stężenia C02 i CH4 (Kotarba 2000). Przykładowe wyniki badań stężeń 
gazów w glebie na głębokości 2 metrów przeprowadzonych przez zespół pracowników AGH 
pod kierunkiem prof. M. Kotarby przedstawiono na rysunkach 6 i 7. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w otworach degazacyjnych oraz w glebie wokół 
tych otworów, nie można jednoznacznie stwierdzić, iż następuje odgazowanie warstw przypo
wierzchniowych wokół wykonanego otworu. Ocena efektywności otworów degazacyjnych 
będzie jednak możliwa dopiero po zakończeniu badaó w połowie roku 2001 . 

6. Podsumowanie 

Sposobem zabezpieczenia gazowego w trakcie likwidacji szybu jest umożliwienie swobod
nego i kontrolowanego wypływu gazów z rury szybowej. W tym celu można zastosować rury 
degazacyjne instalowane w zasypywanym szybie. 

Rury degazacyjne spełniają swoją funkcję również po zakończeniu likwidacji kopalni , 
a intensywność wypływu gazów uzależnionajest od wahań ciśnienia barometrycznego. 

W przypadku kopalń gazowych (metanowych) wskazane jest pozostawienie rurociągu 
odmetanowania w zasypywanym szybie, który spełniać może również rolę degazacyjną po 
odłączeniu ssawy odmetanowania. 

Wielkość emisji gazów z głębokości około 30 m zasypanego szybu posiadającego bez
pośrednie połączenie z utworami karbońskimi jest jednak niewielka i nie stanowi zagrożenia dla 
otoczenia zlikwidowanego szybu. 

Stwierdzenie występowania gazów (C02 i CH4) w przypowierzchniowych warstwach (na 
głębokości około 2 m), na terenie Wałbrzycha i okolic implikuje możliwość emisji gazów 
kopalnianych w kierunku powierzchni. Efekt migracji gazów tłumaczony jest zasadą wypo
rowego działania podnoszącego się zwierciadła wody w przestrzeniach poeksploatacyjnych 
(Kotarba 2000). 

Pódobnych badań geochemicznych gazów w warstwach podglebia nie prowadzono jednak 
w czasie gdy kopalnie były czynne i nie można wykluczyć występowania gazów w tych 
warstwach na obszarach działalności kopalń silnie gazowych. Badania takie byłyby pomocne 
w określeniu tzw. "tła stężeń gazów w warstwach podglebia". 

Prowadzone badania nie zostały jeszcze zakończone i nie można w tej chwili ocenić 
intensywności dopływu gazów do warstw przypowierzchniowych i ich wypływu na po
wierzchnię. 

O efektywności rozwiązań swobodnego odgazowania warstw przypowierzchniowych 
będzie można mówić po zakończeniu prowadzonych badań na terenie Wałbrzycha w połowie 
roku 2001 . 
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Referat przedstawiono w ramach projektu celowego nr 9 Tl2A 147 99C/4652 realizo
wanego w Głównym Instytucie Górnictwa. 
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Gas hazard in an undersoil zone in the mines which are being closed down 

Abstra et 

This paper presents some part of results of examination of emission of miningand deposit 
gases from coal deposits into an undersoil zone in Walbrzych closed down coal mines . 
Changeable intensity of degassing of filled up shafts, dependent on changes in barometric 
pressure, was show n. Preliminary results o f examination of efficiency of degassing undersoil 
layers by means of drainage holes drilłed into the layers o f Carbon origin were presented as well. 
On the bas i s ofthe results presented, the possibility offree degassin g o f closed down shafts in gas 
mines by means of drainage pipes was indicated, too. 
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Prognozowanie temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach 
eksploatacyjnych przewietrzanych systemem "Y" 

Słowa kluczowe 

Prognozowanie temperatur- prognozowanie wilgotności- warunki klimatyczne- sztuczne 
sieci neuronowe 

Streszczenie 

W niniejszym artykule przedstawiono czynniki mające wpływ na kształtowanie się mikro
klimatu kopalnianego ze szczególnym uwzględnieniem temperatur i wilgotności powietrza 
kopalnianego. Przedstawiono również wyniki prognozowania temperatury suchej i wilgotnej 
oraz wilgotności powietrza w wyrobiskach eksploatacyjnych przy wykorzystaniu sztucznych 
sieci neuronowych z krótką charakterystyką tych sieci a także procesów ich uczenia. 

l. Wstęp 

Złoża węgla kamiennego będące obecnie w eksploatacji jak i złoża, które w niedługim czasie 
znajdą się w sferze zainteresowania górniczego, zalegają na coraz większych głębokościach. 
W związku z tym należy uwzględnić , mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, że im 
głębiej prowadzona będzie eksploatacja, tym temperatura powietrza płynącego przez wyrobiska 
kopalniane będzie wyższa. Istotnym staje się więc znajomość warunków klimatycznych jakie 
mogą i będą występować w trakcie prowadzenia dalszej eksploatacji złóż węgla kamiennego. 

Poniżej przedstawiono czynniki, które mają wpływ na kształtowanie warunków klima-
tycznych panujących w kopalni, są to: 

- temperatura powietrza, 
- wilgotność powietrza, 
- prędkość przepływu powietrza. 
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2. Czynniki wpływające na temperaturę powietrza kopalnianego 

Główne czynniki wpływające na zmianę temperatury powietrza kopalnianego to: 
- temperatura przepływającego powietrza na wlocie do wyrobiska i jej zmiany w czasie, 
- temperatura pierwotna skał oraz głębokość zalegania złoża, 
- wilgotność powietrza, 
- strumień objętości i prędkość przepływu powietrza, 
- ciśnienie powietrza i jego zmiany, 
- budowa geologiczna wybieranego złoża i skał otaczających , w szczególności własności 

fizyczne skał, 
- wymiary geometryczne wyrobiska, chropowatość ścian wyrobiska spowodowana przez 

nierówności ociosów, 
- okres przewietrzania, 
- wymiana ciepła pomiędzy górotworem a przepływającym powietrzem, 
- ciepło wydzielane w procesie utleniania węgla i skał, ciepło pochodzące od transporto-

wanego urobku i skał, ciepło pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, 
- wymiana wilgoci i zmiany stanu skupienia wilgoci w powietrzu i zawartości wody 

w górotworze oraz otwartymi źródłami wody, 
- wymiany powietrza pomiędzy powietrzem sprężonym w rurociągach i wypływającym 

z pracujących maszyn a przepływającym powietrzem, 
- ciepła wydzielanego przez załogę. 

Temperatura powietrza w kopalni dąży do wyrównania się z temperaturą skał otaczających . 

Skały w wyrobisku górniczym mają inną temperaturę niż przepływające powietrze. W wyro
biskach górniczych zachodzą zmiany temperatury przepływającego powietrza, następuje także 
proces wymiany ciepła pomiędzy powietrzem atmosferycznym a powietrzem kopalnianym. 
Wpływ na temperaturę powietrza kopalnianego ma też ciepło pochodzące od źródeł miej
scowych, do których możemy zaliczyć między innymi procesy utleniania, pracujące maszyny 
i urządzenia (Pawiński 1995). 

Powietrze świeże, które wpływa z atmosfery zewnętrznej do głębokich kopalń, zostaje 
ogrzane dodatkowo przez adiabatyczne sprężanie w szybach wdechowych, przechodzi z ciś
nienia niższego panującego na powierzchni do wyższego obecnego na dole kopalni. 

W wyrobi~kach eksploatacyjnych dochodzi do zmian temperatury również wskutek ciepła 
pochodzącego od pracujących tam maszyn i urządzeń, zmian wilgotności i temperatury skał 
świeżo odsłoniętych. Oprócz wyżej wymienionych czynników działających na temperaturę 
wpływa także zainstalowanie w prądach świeżego powietrza urządzeń energomechanicznych. 

Na zmianę temperatury w wyrobisku górniczym wpływ ma również sezonowość pór roku. 
Latem wpływa ciepłe powietrze atmosferyczne ochładzając się przy przepływie obok skał , 

czasami jednak różnica tych temperatur nie jest zbyt duża i następuje nawet niewielkie ogrzanie 
powietrza w wyrobisku eksploatacyjnym. W przypadku zimy, powietrze chłodzi skały od
bierając od nich ciepło . Wymiana ta jest najbardziej odczuwalna w szybach i przekopach. W wy
robiskach eksploatacyjnych sezonowe zmiany temperatury powietrza atmosferycznego mają 
niewielki wpływ na zmianę temperatury, w porównaniu do wartości zmian temperatury na 
wlocie powietrza do kopalni (Frycz 1969) 
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3. Czynniki wpływające na zmianę wilgotności 

Istnieje duży związek pomiędzy temperaturą a wilgotnością. Ciepło skał może wpływać na 
odparowanie wilgoci. W związku z tym na ogół temperatura mokrej części ociosów jest niższa 
niż temperatura powierzchni suchej (Wacławik 1998). 

Czynniki, które mają wpływ na zmiany wilgotności powietrza kopalnianego to: 
- wilgotność i temperatura powietrza wlotowego do kopalni z atmosfery, 
- głębokość kopalni i związane z nią ciśnienie barometryczne, 
- wilgotność i zdolność filtracyjna górotworu, oraz temperatura wód podziemnych, 
- temperatura skał i powierza w kopalni, 
- prędkość i ilość przepływającego powietrza, 
- procesy utleniania oraz oddychanie ludzi, 
- procesy parowania wody ze skał w wyrobisku eksploatacyjnym, parowania wody ze 

ścieków wodnych, kałuż na spągu, wycieków z otworów wiertniczych, szczelin, parowania 
wody rozpylanej w wyrobisku w celu zmniejszania ilości pyłu, który powstał w skutek pracy 
urządzeń urabiających, rozbijających i transportowych, parowania wody z transportowanego 
urobku przez wyrobiska, 

- system odwadniania kopalni. 
Wilgotność powietrza atmosferycznego jest zmienna w czasie, znacznie zwiększa się w lecie 

natomiast maleje w zimie. Zimą w powietrzu kopalnianym jest obserwowana zmniejszona 
zawartość pary wodnej , natomiast w lecie można zaobserwować jej wzrost. Przepływające 
powietrze obok wilgotnych skał ochładza się i pobiera od nich wilgoć do momentu w którym 
następuje nasycenie powietrza parą wodną. Wzrost ilości przepływającego powietrza przez 
kopalnię przyczynia się do zmniejszenia stopnia nasycenia parą wodną. Pobieranie przez 
powietrze wilgotności od skał następuje tylko do powietrza, które nie jest nasycone. Duży 
wpływ na nawilżenie powietrza ma sprężanie. Zawartość pary wodnej w powietrzu sprężonym 
z powodu jego zwiększonego ciśnienia jest mniejsza i tym samym powietrze sprężone roz
prężając się powoduje zmniejszenie zawartości wilgotności w miejscu pracy. 

Odwodnienie szybów wdechowych, głównie w głębokich kopalniach, znacznie wpływa 
na poprawę warunków klimatycznych. Zauważono też, że w kopalniach suchych powietrze 
znacznie wolniej się ogrzewa niż ma to miejsce w kopalniach wilgotnych. 

4. Sieci neuronowe 

Nazwą tą określa się symulatory (programowe lub sprzętowe) modeli matematycznych 
realizujące pseudorównoległe przetwarzanie informacji, składające się z wielu wzajemnie połą
czonych neuronów i naśladujących działanie biologicznych struktur mózgowych (Tadeusie
wicz 1994). 

Symulatory takie nazywane są również Neural Nets (networks) lub AJ (Artifical lnte
ligence - sztuczna inteligencja) choć nie do końca słusznie gdyż sieci neuronowe są pod
zbiorem Al. SSN (sztuczne sieci neuronowe) powstały z interdyscyplinarnej syntezy nauk 
tradycyjnych obejmujących biologię, fizykę i matematykę. Ich dynamiczny rozwój nastąpił 
dopiero w ostatnich latach w wyniku współczesnych możliwości obliczeniowych informatyki 
i elektroniki . 
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Podstawową cechą różniącą SSN od programów realizujących algorytmiczne przetwarzanie 
informacji jest zdolność generalizacji czyli uogólniania wiedzy dla nowych danych nieznanych 
wcześniej, czyli nie prezentowanych w trakcie nauczania. Określa się to także jako zdolność 
SSN do aproksymacji wartości funkcji wielu zmiennych w przeciwiel'lstwie do interpolacji 
możliwej do otrzymania przy przetwarzaniu algorytmicznym. Można to ująć jeszcze inaczej. 
Np. systemy ekspertowe z reguły wymagają zgromadzenia i bieżącego dostępu do całej wiedzy 
na temat zagadniel1, o których będą rozstrzygały. SSN wymagają natomiast jednorazowego 
nauczenia, przy czym wykazują one tolerancję na nieciągłości, przypadkowe zaburzenia lub 
wręcz braki w zbiorze uczącym . Pozwala to na zastosowanie ich tam, gdzie nie da się rozwiązać 
danego problemu w żaden inny, efektywny sposób. 

Ze względu na specyficzne cechy i niepodważalne zalety obszar zastosowań sieci neuro-
nowychjest rozległy: 

- rozpoznawanie wzorców (znaków, liter, kształtów, sygnałów mowy, sygnałów sonarowych), 
- klasyfikowanie obiektów, 
- prognozowanie i ocena ryzyka ekonomicznego, 
- prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, 
- diagnostyka medyczna, 
- prognozowanie sprzedaży, 
- aproksymowanie wartości funkcji 

i zapewne wiele innych. 
Przedmiotem zainteresowań w niniejszej pracy są wielowarstwowe nieliniowe sztuczne 

sieci neuronowe jednokierunkowe uczone metodą gradientów sprzężonych realizowane z wy
korzystaniem programu NETTEACH w wersji 2.5 opracowanym w IETiME Politechniki 
Warszawskiej (Osowski 1996). 

4.1. Uczenie sieci neuronowej 

Wartości współczynników wagowych i progowych oddziałują w sposób oczywisty na 
działanie sieci, gdyż są one wykorzystywane w trakcie wyznaczania poziomu łącznego pobu
dzenia neuronów. Przez to wpływają na wartości wyjściowe neuronów ukrytych i neuronów 
wyjściowych. Szacowanie wartości parametrów neuronów jest niezbędne do prawidłowego 
działania sieci. Proces ten nazywany jest uczeniem sieci neuronowej i jest przeprowadzany przy 
wykorzystaniu zbioru danych zawierającego przykładowe realizacje zjawiska, które ma być 
opisywane przez sieć. Ustalone w trakcie uczenia parametry sieci pozwalają na opis struktury 
zbioru uczącego. W tym przypadku błąd sieci jest tym mniejszy, im dokładniej sieć odzwier
ciedla strukturę analizowanego zbioru danych (Tadeusiewicz 1993 ). 

4.2. Dobór struktury sieci 

Proces uczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania poprawnie działającej sieci neuro
nowej. Nie jest jednak warunkiem wystarczającym, gdyż w celu uzyskania pozytywnych 
rezultatów należy poddać procesowi uczenia sieć posiadającą właściwą strukturę posiadającą 
stosowną liczbę neuronów odpowiedniego typu. W trakcie określania struktury najmniej prob
lemów stwarza warstwa wejściowa i warstwa wyjściowa sieci. Ich struktura wynika bezpo-
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średnio z definicji realizowanego przez sieć zadania -liczba neuronów wejściowych jest równa 
liczbie zmiennych wejściowych, zaś liczba neuronów wyjściowych jest równa liczbie zmien
nych wyjściowych . Najwięcej problemów stwarza określenie właściwej liczby neuronów ukry
tych. Podstawową zaletą sieci posiadającej małą liczbę neuronów ukrytychjest niewielka liczba 
parametrów, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces uczenia. Niestety, jeśli neuronów ukry
tych będzie zbyt mało, to sieć nie będzie w stanie opisać złożonych zależności. Wówczas, 
pomimo długotrwałego uczenia błąd sieci wyznaczony dla zbioru uczącego pozostanie na 
wysokim poziomie. Duża liczba neuronów ukrytych znacznie wzbogaca możliwości sieci. 
Zwiększanie ich liczby ma również swoje wady. Zwiększa liczbę parametrów sieci szaco
wanych w czasie uczenia, co często w istotny sposób wpływa na czas treningu i potęguje 
trudności związane z jego wykonaniem (przede wszystkim rośnie możliwość zatrzymania 
uczenia w minimum lokalnym funkcji błędu). Jednakże najpoważniejszą konsekwencją sto
sowania zbyt rozbudowanych struktur sieciowychjest możliwość utraty przez sieć zdolności do 
generalizacji. Umiejętność ta jest najwartościowszą cechą sieci neuronowej, gdyż sieci budu
jemy nie po to, aby opisywały wyłącznie prawidłowości występujące w zbiorze uczącym, ale 
najczęściej w celu wyznaczenia oszacowań nieznanych wartości wyjściowych odpowiadających 
pewnym wartościom wejściowym. Problem określania struktury należy do najtrudniejszych 
zadań stojących przed konstruktorem sieci. Często niezbędne staje się przeprowadzenie szeregu 
eksperymentów badawczych (Żurada 1996). 

5. Metodyka pomiarów temperatur i wilgotności 

Do przeprowadzenia procesu uczenia projektowanej sztucznej sieci neuronowej, jak i wyko
nywania prognoz z jej wykorzystaniem, potrzebne są pomiary rzeczywistych wartości rozkładu 
temperatury i wilgotności powietrza w wyrobisku eksploatacyjnym i przewietrzanym rejonie . 
Pomiary te przeprowadzone zostały w okresie od 5 grudnia 1996 do 28 kwietnia 1997 roku 
w rejonie ściany K-12 eksploatowanej w pokładzie 356/1 w KWK "Pniówek" (Sz1ązak 2000) . 
Mierzono wielkości temperatury suchej i wilgotnej przepływającego powietrza przy wykorzys
taniu psychrometru Assmana, prędkości przepływającego powietrza za pomocą anemometru 
skrzydełkowego typu Lambrecht w całym przekroju wyrobiska oraz ciśnienia barometrycznego 
powietrza przy użyciu baroluksu. Ponadto metodą geometryczną określano przekrój poprzeczny 
wyrobiska w punkcie pomiarowym. Pomiary powyższych wielkości wykonano trzykrotnie dla 
każdego punktu pomiarowego. 

Schemat rejonu ściany K-12 z zaznaczeniem punktów pomiarowych przedstawiono na 
rysunku l . 

Na podstawie wykonanych pomiarów obliczono: 
a) strumień objętości powietrza ze wzoru: 

Q= V· p· 60 

gdzie: 
Q - strumień objętości powietrza (m3/min], 
v - prędkość przepływu powietrza (m/s], 
P - przekrój poprzeczny wyrobiska w punkcie pomiarowym (m2]. 
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Rys. l. Schemat przewietrzania rejonu ściany K-12 z zaznaczeniem punktów pomiarowych 

Fig. l . Scheme of vcntilating longwall K-12, where mcasuremcnt poi n ts are marked 

b) wilgotności względnej powietrza ze wzoru : 

q>=~ · lOO [%] 
Pwn 

gdzie: 
q> - wilgotność względna powietrza, [%], 
Pw- prężność pary wodnej obliczanej jako: 

Pw = Pwn- 6,77 · 10-4 (ts- tw) ·p 

Pwn - prężność pary wodnej w stanie nasycenia obliczanej jako: 

7,447(T - 273 .15) 

Pwn = 604 · 10 
T -38,33 

ts - temperatura sucha powietrza (0 C], 
tw - temperatura wilgotna powietrza [0 C] , 
p - ciśnienie barometryczne powietrza [N/m2], 

T - temperatura powietrza [K]. 

6. Prognozowanie temperatury i wilgotności powietrza 

Wyszczególniono następujące czynniki mające największy wpływ na temperaturę i wilgot-
ność powietrza w wyrobisku eksploatacyjnym, są to: 

- temperatura pierwotna górotworu w eksploatowanym rejonie, 
- strumień objętości powietrza na wlocie do rejonu eksploatacyjnego, 
- moc elektryczna maszyn i urządzeń zainstalowanych w wyrobisku stanowiącym drogę 

dopływu powietrza z wlotu do rejonu do wyrobiska eksploatacyjnego, 
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- moc elektryczna maszyn i urządzeń zainstalowanych w wyrobisku stanowiącym drogę 
odpływu powietrza z wyrobiska eksploatacyjnego oraz w wyrobisku stanowiącym drogę dopły
wu powietrza doświeżającego prąd zużyty, 

- długość wyrobiska stanowiącego drogę dopływu powietrza z wlotu do rejonu do wyro-
biska eksploatacyjnego, 

- długość wyrobiska eksploatacyjnego, 
- temperatura sucha powietrza na wlocie do rejonu, 
- temperatura wilgotna powietrza na wlocie do rejonu, 
- wilgotność względna powietrza na wlocie do rejonu, 
- strumień objętości powietrza w wyrobisku eksploatacyjnym mierzony co 40 m. 
Powyższe czynniki uzyskane z wyników pomiarów i obliczeń stanowią wektory danych 

wejściowych dla procesu uczenia projektowanej sztucznej sieci neuronowej. 
Wektory danych wyjściowych stanowią pomiary temperatur suchych i wilgotnych oraz 

obliczone wielkości wilgotności względnej powietrza w poszczególnych punktach pomia
rowych. Są to punkty: p2 - wlot do wyrobiska eksploatacyjnego, p3 do p6 - w wyrobisku 
eksploatacyjnym co 40 m, p7.- wylot z wyrobiska eksploatacyjnego, p8- wylot z rejonu. 

Mając wektory danych wejściowych oraz wyjściowych zaprojektowano strukturę sztucznej 
sieci neuronowej. Wybrano sieć jednokierunkową wielowarstwową z trzema warstwami neuro
nów w tym jedną warstwą ukrytą. Jak już wspomniano wcześniej liczba neuronów w warstwie 
wejściowej jest równa liczbie składowych wektora danych wejściowych, w tym przypadku wynosi 
ona 17 neuronów z liniową funkcją aktywacji, oraz liczba neuronów w warstwie wyjściowej 
równa liczbie składowych wektora danych wyjściowych, w tym przypadku 24 neurony z liniową 
funkcją aktywacji. Natomiast liczbę neuronów w warstwie ukrytej dobrano z zakresu: od średniej 
geometrycznej -JM ·N do kryterium Kirpiczewa (2 · M +l), gdzie M jest liczbą neuronów 
w warstwie wejściowej a N liczbą neuronów w warstwie wyjściowej . Dla każdej liczby całkowitt0j 

z tego zakresu przeprowadzono proces uczenia sieci a najniższą wartość funkcji celu w minimum 
globalnym przebiegu procesu uczenia uzyskano dla sieci z 22-toma neuronami w warstwie tikrytej 
i sigmoidalnej funkcji aktywacji neuronu po 49 998 krokach iteracyjnych i 101 027-krotnym 
obliczeniu wielkości poprawek wag i progów aktywacji neuronów. 

Następnie mając dobraną strukturę sieci neuronowej z ustalonymi w procesie uczenia wartoś
ciami wag oraz progów aktywacji neuronów przeprowadzono prognozy temperatm i wilgotności 
powietrza w wyrobisku eksploatacyjnym. Pierwsząprognozę przeprowadzono na podstawie uzyska
nych pomiarów, czyli na podstawie wektorów danych wejściowych wykorzystywanych w procesie 
uczenia. Wyniki uzyskanej prognozy przedstawiono graficznie na załączonych wykresach. Nie
znaczne odchyłki wielkości uzyskanych z prognozy w stosunku do pomiarów są efektem genera
lizowania sieci neuronowej (pomiar odpowiada tylko wielkościom uzyskanym w danym dniu, nato
miast prognoza uzyskana dzięki sieci neuronowej jest efektem analizowania przez sieć wszystkich 
wykonanych pomiarów). W dalszej kolejności celem sprawdzenia możliwości uzyskiwania prognoz 
przy tak otrzymanej sztucznej sieci neuronowej, w wektorach danych wejściowych zmieniono: 

a) zwiększono o 200m3/min strumień objętości powietrza na wlocie do rejonu oraz w wy
robisku eksploatacyjnym. Wyniki otrzymanej prognozy, przedstawione w tabeli l oraz na 
rysunkach 2-4 są niższe od prognozy uzyskanej z pomiarów a ich rozkład w poszczególnych 
punktach pomiarowych odpowiada rozkładowi prognozy uzyskanej z danych pomiarowych jak 
i samym pomiarom ; 
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Tabela l. Wyniki pomiarów oraz prognoz temperatur i wi l gotności powietrza przy zmianie strumienia przepływu powietrza 

Tablc l . Rcsults o f mcasuremcnts and forccast o f tcmperatures and humidity o fair while a strcam o f airflow i s changcd 
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Temperatura powietrza powietrza . 

sucha 
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wilgotność 
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sucha wilgotna 
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o c o c % o c o c % o c o c % 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów oraz prognoz temperatur i wilgotności powietrza przy zmianie temperatur na wlocie do rejonu 

Tablc 2. Results o f measurcments and forccast o f tcmperatures and humidity o fair while tempcraturcs at the entry to a region chan g e 

Pomiar Prognoza przy zwiQkszoncj temperaturze Prognoza przy zmniejszonej temperaturze 
Temperatura 

sucha temperatura 
wilgotność 

temperatura temperatura 
wilgotność 

temperatura temperatura 
wilgotność 

wilgotna sucha wilgotna sucha wilgotna 

o c o c % o c o c % o c o c % 

21,2 15,8 84,1 24,20 18,80 82,20 18,20 12,80 85,90 

18,2 15,4 90,1 18,28 15,58 90,21 18,24 15,56 90,27 

19,4 16,2 89,5 19,80 16,84 90,57 19,78 16,85 90,67 

21 ,6 17,4 88,0 22,24 17,70 87,72 22,24 17,70 87,75 

25,4 21,0 90,0 25,26 20,73 89,72 25,29 20,77 89,78 

26,6 21,6 89,4 27,59 23,08 91 ,1 l 27,62 23 ,14 91,21 

27,6 21,8 88,4 27,88 22,01 88,60 27,90 22,04 88,66 

24,4 21,2 92,3 23,61 19,94 90,59 23,63 20,00 90,73 

27,8 24,0 92,6 26,02 23,54 95,01 26,02 23,59 95,15 
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Rys. 2. Wyniki pomiarów oraz przeprowadzonej prognozy temperatury suchej powietrza w rejonic ściany K-12 . 

Prognoza przy zmianie strumienia objętości powietrza 

Fig. 2. Rcsults o f mcasurcmcnts and forccast o f dry tcmpcraturc along longwall K- 12. Forccast for a changcd stream 

o f airflow ratc 
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Rys . 3. Wyniki pomiarów oraz przeprowadzonej prognozy temperatury wilgotnej powietrza w rejonic ściany K-12. 

Prognoza przy zmianie strumienia obj<;tości powietrza 

Fig. 3. Rcsults o f mcasurcmcnts and forccast o f wet tcmpcraturc al on g longwall K-12. l'orccast for a changcd strcam 

o f airtlow ratc 
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Rys. 4. Wyniki pomiarów oraz przeprowadzonej prognozy wilgotności powietrza w rejonic ściany K-12. 
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Fig. 4. Rcsults o f mcasuremcnts and forccast o f humidity along longwall K-12. Forccast for a changed stream o f 
airflow ratc 

330 Session I 



28 

27 

26 

25 

u 
(ii 
m-

24 ~ 
Q) 
- ~ 
o 
c.. 
m 
.c 23 u 
=> 
1/) 

~ 
=> 
ro 
Gi 22 
c.. 
E 
<ll 

1-

21 

20 

19 

18 +--
=> ~ 
c c 
o m 

-~ 
·u 
•l/) 

o o 
-o -o 
o o 
~ ~ 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 l 

l __ 

.. -------1·-" 

Ts pomi'ar 
l ; 

l·· 
Ts prognoza przy zwiększonej temperaturze 

- .. • l - - - l - - -1 . 

Ts progroza przy zm~iejszonej temperaturze 

-1-- --··---- -1 · -

·-·-+- -·· + --T-- -+ 
E E E E >-c o o o o m 

OC> N <O o ·u 
m N •l/) 

c m m m Ql 
m c c c N "u m m m o •(/) ·u "u "u 

{/) {/) •(/) 

~ 

·- l 

=> 
c 
o 

-~ 

N 

Rys. 5_ Wyniki pomiarów oraz przeprowadzonej prognozy temperatury suchej pow ietrza w rejonic ściany K- 12. 

Prognoza przy zmianie temperatur na wlocie do rejonu 

Fig. 5. Rcsu lts o f mcasurcmcnts and fo rccast o f dry temperaturc along longwall K- 12. F orce as t for changcd 

tcmpcraturcs at thc cntry to a region 
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Rys. 6. Wyniki pomiarów oraz przeprowadzonej prognozy temperatury wilgotnej powietrza w rejonic ściany K-1 2. 
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Prognoza przy zmianie temperatur na wlocie do rejonu 

Fig. 6. Results o f mcasurcmcnts and forecast o f wet tcmperalurc al on g longwall K-12. Forccast for changcd 

tcmpcraturcs at thc entry to a region 
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Rys. 7. Wyniki pomiarów oraz przeprowadzonej prognozy wilgotności powietrza w rejonic ściany K-12 . 
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Fig. 7. Results ofmcasurcments and forccast ofhumidity al on g longwall K-12. Forccast lor changcd tcmpcraturcs 

at thc cntry to a region 
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b) zmniejszono o 200m3/min strumień objętości powietrza na wlocie do rejonu oraz w wy
robisku eksploatacyjnym. Wyniki otrzymanej prognozy, przedstawione w tabeli l oraz na 
rysunkach 2-4 są wyższe od prognozy uzyskanej z pomiarów a ich rozkład w poszczególnych 
punktach pomiarowych odpowiada rozkładowi prognozy uzyskanej z danych pomiarowych jak 
1 samym pomiarom; 

c) zwiększono o 3°C temperatury suchą i wilgotnąpowietrza na wlocie do rejonu. Wyniki 
otrzymanej prognozy, przedstawione w tabeli 2 oraz na rysunkach 5-7 są nieznacznie 
wyższe od prognozy uzyskanej z pomiarów a ich rozkład w poszczególnych punktach po
miarowych odpowiada rozkładowi prognozy uzyskanej z danych pomiarowych jak i samym 
pomiarom; 

d) zmniejszono o 3°C temperatury suchą i wilgotną powietrza na wlocie do rejonu. 
Wyniki otrzymanej prognozy, przedstawione w tabeli 2 oraz na rysunkach5-7 są nieznacznie 
niższe od prognozy uzyskanej z pomiarów a ich rozkład w poszczególnych punktach po
miarowych odpowiada rozkładowi prognozy uzyskanej z danych pomiarowych jak i samym 
pomiarom. 

Zmiana wyników otrzymanych przy przeprowadzeniu prognoz opisanych w punktach c i d 
jest minimalna, a w praktyce niemierzalna, co może być tłumaczone faktem, iż zmiana tem
peratur na wlocie do rejonu o małe wartości przy długiej drodze doprowadzenia powietrza do 
rejonu wpłynie w niewielkim stopniu na temperatury w wyrobisku eksploatacyjnym. 

Przykładowe wyniki otrzymanych prognoz temperatur suchej i wilgotnej oraz wilgotności 
przedstawiono graficznie na rysunkach 2-6. 

7. Podsumowanie 

Przeprowadzony w mmeJszym artykule opis metody budowania modelu sztucznej 
sieci neuronowej wykorzystywanej do prognozowania temperatur i wilgotności powietrza 
w wyrobiskach eksploatacyjnych przewietrzanych na "Y" pozwala na tworzenie podob
nych modeli dla pozostałych systemów przewietrzania wyrobisk eksploatacyjnych. Możli
we jest również zastosowanie tegoż modelu dla innych warunków górniczo-geologicz
nych, bowiem w opisywanym przypadku wielkości takie jak: temperatura pierwotna góro
tworu, długość wyrobiska eksploatacyjnego oraz moce maszyn i urządzel'l, są wielkościami 
stałymi. 

Wyniki uzyskane przy przeprowadzeniu prognoz temperatury i wilgotności powietrza 
za pomocą sztucznych sieci neuronowych są obiecujące, a w celu dokładniejszej weryfi
kacji wyników, a także stworzenia sieci neuronowych opisujących inne systemy przewie
trzania koniecznym wydaje się, zdaniem autorów, prowadzenie dalszych badal'l nad tą 

metodą. 
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Forecast of temperatu re and humidity of air in mining longwalls ventilated 
by means of system "Y" 

Abstract 

This article presents the factors influencing the formation of microclimate, taking into 
consideration temperatures and humidity of mine air. Both the results of forecasting dry and 
wet temperatures and of air humidity in mining longwalls are included in this work. The 
characteristics o f artiticiał intelligence and the process o f i ts Ieaming are presented as well. 
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Centralny system chłodzenia w Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" 

Słowa kluczowe 

Nowoczesna technologia- klimatyzacja kopalń - centralny system chłodzenia -skojarzony 
układ energetyczno-chłodniczy 

Streszczenie 

W dniu 15.06 2000 r. w KWK "Pniówek" w Pawłowieach (rys. l) miało miejsce uroczyste 
otwarcie pierwszej w Polsce klimatyzacji centralnej. Przedmiotowa klimatyzacjajest unikalnym 
rozwiązaniem w skali światowej bazującym na skojarzeniu układu energetyczno-ciepłow
niczego z układem chłodniczym, ponadto jest pierwszą instalacją klimatyzacji centralnej 
w Polsce, która otwiera przed górnictwem polskim, zarówno węglowym jak i niewęglowym, 
możliwości prowadzenia wydobycia na poziomach głębokich, nawet poniżej l 000 m, gdzie 
temperatura pierwotna górotworu przekracza 45°C. 

Właśnie konieczność poprawy warunków pracy pod ziemią oraz perspektywa eksploatacji 
pokładów na poziomie 1000 m stanowiły podstawę decyzji o budowie centralnej klimatyzacji 
w KWK "Pniówek". Przeprowadzone obliczenia prognostyczne warunków klimatycznych 
w wyrobiskach górniczych KWK "Pniówek" w latach 1999 do 2005 wykazały, że w celu 
utrzymania temperatury powietrza na wylocie ze ścian poniżej dopuszczalnej 28°C, niezbędne 
jest chłodzenie powietrza w ścianach. Moc chłodnic powietrza koniecznych dla chłodzenia ścian 
wynosić powinna około 5,0 MW. Przyjęty układ centralnej klimatyzacji w warunkach kopalni 
"Pniówek" o docelowej mocy 5,0 MW zrealizowano w dwóch etapach - I etap na 2,5 MW 
uruchomiono w dniu 15.06.2000 r., II etap na 2,5 MW (sumarycznie 5,0 MW)- w drugim 
półroczu 2000 r. 

l. Wstęp 

Warunki geotermiczne oraz głębokość eksploatacji prowadzonej w kopalniach JSW S.A. 
powodują, że cztery z pięciu kopalń Spółki to kopalnie o dużym zagrożeniu temperaturowym, 
gdzie powszechnie występują przekroczenia temperatury 28°C. Zgodnie z polskim prawo
dawstwem praca osób w wyrobiskach podziemnych kopalń w pełnym wymiarze czasu pracy 
(tj. 7,5 h/rdn) dozwolona jest do temperatury, mierzonej termometrem suchym, wynoszącej 
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28°C i intensywność chłodzenia jest większa od 11 katastopni wilgotnych. Powyżej tej tem
peratury, w przedziale 28-33°C, praca dozwolona jest w czasie skróconym do 6,0 godzin, zaś 
w przypadkach występowania temperatury wyższej niż 33°C pracajest zabroniona. 

W przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem się warunków klimatycznych 
w kopalniach JSW S.A., co jest związane ze zwiększaniem koncentracji wydobycia, selektywną, 
ekonomicznie uzasadnioną gospodarką złożem i wynikającym z tego szybszym sczerpywaniem 
złoża oraz schodzeniem z eksploatacją na głębsze poziomy [4]. 

Kopalnia "Pniówek'' eksploatuje pokłady węgla warstw orzeskich (grupa 300) i warstw 
rudzkich (grupa 400) zalegające na znacznej głębokości pod powierzchnią ziemi, charakte
ryzujące się bardzo dużym zagrożeniem metanowym oraz wysoką temperaturą pierwotną 

Rys. l. Położcnic administracyjne Kopalni Wągla Karnicnnego "Pniówck" 

Fig. l. Position o f Pniówck minc 
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górotworu. Kopalnia "Pniówek" należy do kopalń o dużym zagrożeniu klimatycznym. Cha
rakter oraz intensywność wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a otaczającym wyrobiska 
kopalniane górotworem zależy od wielu czynników, z których główną rolę odgrywa głębokość 
zalegania i związana z nią temperatura pierwotna skał. Na poszczególnych poziomach warunki 
klimatyczne kształtują się następująco: 

- na poziomie 705 m 
• temperatura na podszybiu wynosi 25°C, 
• wskaźnik klimatyczny K = 0,91, 
• temperatura pierwotna skał, tp = 31-35°C; 

- na poziomie 830 m 
• temperatura na podszybiu wynosi 27°C, 
• wskaźnik klimatyczny K = 2,69, 
• temperatura pierwotna skał, tp = 36-40°C; 

- na poziomie 1000 m (w budowie, o zasobach 93,8 mln t) 
• temperatura na podszybiu wynosi 29°C, 
• wskaźnik klimatyczny K > 3, 
• temperatura pierwotna skał, tp = 41-45°C. 

Schodzenie z eksploatacją z poziomu 705 m na poziom 830 m spowodowało wzrost 
zagrożenia temperaturowego na stanowiskach pracy przewietrzanych prądami powietrza dopro
wadzanymi z poziomu 830 m. 

W 1-szym półroczu 2000 r. w 8 ścianach z temperaturą powietrza od 29,2 do 30,4°C 
zatrudnionych było 332 pracowników. W li wyrobiskach z wentylacją odrębną z temperaturą 
powietrza od 28,4 do 30,8°C zatrudnionych było 379 pracowników. W wyrobiskach z obie
gowym prądem powietrza z temperaturą od 28,4 do 30,8°C zatrudnionych było 39 pracow
ników. Razem 750 pracowników zatrudnionych było na stanowiskach pracy z temperaturą 
powietrza> 28°C, co stanowiło 40% załogi zatrudnionej ogółem w ścianach i chodnikach. 

W celu polepszenia warunków klimatycznych w kopalni "Pniówek", dla zabezpieczenia 
produkcji na poziomach 705 m i 830m, a w przyszłości także na poziomie 1000 m, została 
opracowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie analiza konieczności i celowości 
zastosowania klimatyzacji [1]. Wykorzystując wyniki prognozy temperatury dla wyrobisk 
eksploatacyjnych zamieszczone w przedmiotowej pracy możliwe było określenie zapotrze
bowania mocy chłodniczej dla rejonów wentylacyjnych. Wielkość mocy chłodniczej obrazuje 
ilość ciepła jaką należy odebrać w ścianie, by zachować właściwe warunki klimatyczne okreś
lone przepisami. 

Z analizy tej wynika, że dla utrzymania wydobycia na poziomie 14 000-15 000 ton/dobę 
w KWK "Pniówek", konieczne będzie zastosowanie urządzeń chłodniczych: 

-na poziomie830m-o mocy chłodniczej 5 MW, 
-na poziomie 1000 m- o mocy chłodniczej 10 MW. 
Podstawowym środkiem dla zwalczania zagrożenia temperaturowego jest duża ilość po

wietrza doprowadzanego do kopalń, rejonów i wyrobisk, a w przypadkach kiedy same metody 
wentylacyjne są niewystarczające, stosowane jest lokalne schładzanie powietrza. 

W zakresie metod wentylacyjnych istnieją jeszcze zapewne niewielkie rezerwy, jednak 
dalsza walka z zagrożeniem temperaturowym wymagać będzie znacznego rozszerzenia stoso
wania klimatyzacji lokalnej oraz wdrożenia klimatyzacji grupowej i centralnej. 
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W KWK "Pniówek" w I-szym półroczu 2000 roku stosowanie urządzeń chłodniczych 
lokalnych przedstawiało się następująco: 

- 7 sztuk w ścianach o łącznej mocy chłodniczej 1520 KW, 
- 7 sztuk w wyrobiskach z wentylacją odrębną o łącznej mocy chłodniczej 890 KW. 
Suma zainstalowanej mocy chłodniczej wynosiła 241 O KW. 
Umownie przyjmuje się (potwierdzają to doświadczenia kopalń niemieckich), że lokalne 

urządzenia chłodnicze efektywnie zmniejszają zagrożenie w kopalniach, w których zapotrze
bowanie na moc chłodniczą nie przekracza 2 MW. 

W kopalniach o większym zapotrzebowaniu mocy chłodniczej - a tak jest generalnie 
w przypadku kopalń JSW S.A. -niezbędnym staje się zastosowanie drugiego etapu w technice 
i technologii chłodzenia wyrobisk podziemnych tj. tzw. klimatyzacji grupowej. Stosuje się ją 
w kopalniach o zapotrzebowaniu na moc chłodniczą wynoszącym do 6 MW, i gdzie zachodzi 
potrzeba chłodzenia szeregu wyrobisk doprowadzających powietrze do przodków. Odbierane 
ciepło w tym przypadku zrzucane jest do grupowych prądów zużytego powietrza lub do komory 
pomp głównego odwadniania i w ten sposób przesyłane na powierzchnię. 

W trzecim etapie, gdy zapotrzebowanie na moc chłodniczą przekracza wartość 6 MW, 
uzasadnione jest zastosowanie klimatyzacji centralnej. Urządzenia wytwarzające chłód zloka
lizowane są w takim przypadku na powierzchni a medium chłodnicze przesyłane jest preizo
lowanymi rurociągami do podziemia kopalni a następnie rozprowadzane do chłodnic zlo
kalizowanych w wyrobiskach kopalnianych. 

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zapotrzebowanie na moc chłodniczą 
przekracza zdecydowanie przyjętą umownie granicę 2 MW. 

W wielu przypadkach wyczerpują się możliwości efektywnego schładzani a powietrza wy
łącznie przy pomocy urządzeń lokalnych. Dlatego w biznes planie JSW S.A. na lata 1999-2002 
przewiduje się wdrożenie klimatyzacji grupowej w kopalniach "Borynia", "Jas-Mos" i "Zo
fiówka", zaś dla kopalni "Pniówek", której docelowe zapotrzebowanie na moc chłodniczą po 
uruchomieniu poziomu 1000 m przekroczy 10 MW, realizowane jest wdrażanie klimatyzacji 
centralnej . 

2. Wybór sposobu klimatyzacji wyrobisk dolowych 

Analizując rozwój klimatyzacji centralnej zasadniczą uwagę zwrócono na doświ adczenia 

kopalń niemieckich oraz południowo-afrykańskich, w których to krajach od dłuższego czasu 
jest stosowana klimatyzacja centralna. W polskich kopalniach do tej pory nie stosowano 
klimatyzacji centralnej dlatego też nie było możliwości odniesienia się do doświadczeń 
polskich [3]. 

Przy konieczności chłodzenia znacznej ilości miejsc pracy na dole kopalni i zapotrze
bowaniu na większe moce chłodnicze stosuje się centralne urządzenia chłodnicze , których 
agregaty chłodnicze są usytuowane na powierzchni lub pod ziemią. Stosowane są podstawowe 
trzy systemy klimatyzacji centralnej: 

- centralne chłodzenie pod ziemią; ciepło odprowadzane poprzez wyparne chłodnice wody 
instalowane w zużytych prądach powietrza, 

- kombinowane centralne chłodzenie na powierzchni i pod ziemią, 

- centralne chłodzenie na powierzchni . 
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W rozważaniach nad wprowadzeniem klimatyzacji zwrócono uwagę na wykorzystanie 
metanu z kopalni dla potrzeb klimatyzacji. W związku z powyższym rozpatrywano różne 
warianty klimatyzacji. Analiza poszczególnych wariantów klimatyzacji została przedstawiona 
w pracy [1). Z rozważanych wariantów należy wymienić: 

- klimatyzację centralną z powierzchniową instalacją do wytwarzania lodu z chłodzeniem 
rejonowych prądów powietrza oraz wtórnie grupowych prądów powietrza, 

- klimatyzację centralną z agregatami chłodniczymi na powierzchni ( z zastosowaniem 
turbiny Peltona lub systemu Siemag) i chłodzeniem rejonowych oraz wtórnie grupowych 
prądów powietrza, 

- klimatyzację centralną etapową podziemną i kombinowaną; z chłodnicą wyparną wody 
w zużytym prądzie powietrza i wykorzystaniem wody dołowej i chłodzeniem powietrza w rejo
nach lub z wyprowadzeniem wody ciepłej na powierzchnię i chłodzeniem powietrza w rejonach 
oraz kombinowaną z agregatami chłodniczymi na dole i powierzchni i chłodzeniem powietrza 
w rejonach. 

We wszystkich wariantach klimatyzacji centralnej uwzględniano dodatkowo chłodzenie 
lokalnymi urządzeniami chłodniczymi. 

Najbardziej korzystne pod względem techniczno-ruchowym dla wprowadzenia klimatyzacji 
centralnej w kopalni "Pniówek" wydawało się rozwiązanie z powierzchniową instalacją do 
wytwarzania lodu i chłodzeniem rejonowych i wtórnie grupowych prądów powietrza. Wybór 
koncepcji klimatyzacji centralnej został poprzedzony analizą techniczno-ekonomiczną poszcze
gólnych rozwiązań wariantowych, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych 
i kosztów bieżących eksploatacji urządzeń chłodniczych [3). 

W wyniku prac analitycznych przeprowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki nauko
wo-badawcze, przy współudziale specjalistów z JSW S.A. i kopalni "Pniówek" powstała 
koncepcja wdrożenia w KWK "Pniówek" centralnej instalacji chłodniczej. 

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą określono na 5 MW na poziomie 830 m i na l O MW 
w perspektywie uruchomienia eksploatacji na poziome l 000 m. Po zebraniu szeregu ofert na 
projekt i realizację powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zdecydowano się na wybór 
rozwiązania pozwalającego wykorzystać będący w dyspozycji kopalni, ujęty metanjako paliwo 
do zasilania silników gazowych, które z kolei napędzać będą turbinę elektryczną. 

Dla realizacji wymienionego projektu niezwykle istotny jest fakt wykorzystywania metanu 
w powyższej instalacji, jako paliwa zasilającego silniki gazowe. 

W kopalni "Pniówek" występują bardzo korzystne, z tego punktu widzenia, warunki . Ko
palnia "Pniówek" wydobywa węgiel koksowy typu 35.1 oraz węgle typu z pogranicza węgli 
koksowych i energetycznych. Złożu węgla towarzyszą znaczne ilości metanu który ujmowany 
w około 40% odmetanowaniem jest przesyłany do odbiorców na terenie kop. "Pniówek" -
Ciepłownia gazowo-węglowa o mocy 74 MW1 stanowiąca własność Spółki Energetycznej 
Jastrzębie SA oraz do odbiorców zewnętrznych siecią gazociągów o średnicach 0500 i 0300. 
Odbiorcami zewnętrznymi mieszanek metanowych są Elektrociepłownie "Moszczenica" i "Zo
fiówka" zgrupowane w Spółce Energetycznej Jastrzębie SA. 

Metanowość kształtuje się na poziomie 238,2 m3 CH4/min, z czego 97,1 m3 CH4/min tj. 
około 41% ujmowanejest do sieci odmetanowania, a około 141,1 m3/min odprowadzanejest 
z powietrzem wentylacyjnym do atmosfery. Wielkości te kształtowane są rygorystycznymi 
przepisami i zasadami zwalczania zagrożenia metanowego, które nie dopuszczają do moż-
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liwości nagromadzenia CH4 w powietrzu przewietrzającym wyrobiska podziemne, w ilości 
większej niż 2% objętościowo. 

W celu efektywniejszego wykorzystania ujmowanego metanu oraz umożliwienia pracy 
załodze w godziwych warunkach klimatycznych, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął 
decyzję o budowie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego, która to inwestycja została 
zrealizowana przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie S.A. w okresie 1998-2000. 

Po uruchomieniu obydwu silników gazowych spalane w nich będzie około 13 mln m3 gazu 
w ciągu roku. Tak więc efektywność wykorzystania ujmowanego metanu wzrośnie z około 64% 
średnio rocznie do około 95% przy czym docelowo w skojarzonym układzie energetycznym 
zostanie wytworzone: 

- 6,4 MW mocy elektrycznej, 
- 7,4 MW mocy cieplnej, 
- 5,0 MW mocy chłodniczej. 
Wdrożenie projektu i uruchomienie instalacji "Skojarzonego układu energetyczno-chłod

niczego dla potrzeb klimatyzacji centralnej KWK "Pniówek", oprócz zasadniczych korzyści 
ekonomicznych związanych z możliwością lepszego wykorzystania czasu pracy załogi , oraz 
poprawie komfortu pracy, pozwoli również na zmniejszenie emisji metanu do atmosfery w ilości 
około 13,0 mln m3 rocznie. 

W przypadku poniesienia dodatkowych, znacznych nakładów inwestycyjnych, możliwe jest 
zwiększenie ujęcia i zagospodarowania wydzielającego się metanu z KWK "Pniówek'', jak 
również z pozostałych metanowych kopalń JSW S.A. 

3. Skojarzony układ enrgetyczno-chłodniczy 

W wyniku przeprowadzonych analiz układów klimatyzacji centralnej [1, 2] wybrano 
do zastosowania układ skojarzony energetyczno-chłodniczy (rys. 2) oparty na silnikach ga
zowych i generatorach energii elektrycznej oraz chłodziarkach absorpcyjnych i sprężar

kowych. 
Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy w KWK "Pniówek" składa się z dwóch iden

tycznych zespołów na bazie silnika gazowego TBG 632 V16 i chłodziarek wody: absorpcyjnej 
i sprężarkowej . Urządzenia te pozwalają wykorzystać ujmowany z dołu kopalni metan i rów
nocześnie wytwarzają dla jednego etapu : 

- 3,2 MW mocy elektrycznej, 
- 3,7 MW mocy cieplnej, 
- 2,5 MW mocy chłodniczej. 
Wytworzona energia elektryczna kierowana jest do układu elektroenergetycznego Kopalni, 

natomiast ciepło wykorzystywane jest jako energia napędowa w chłodziarkach absorpcyjnych 
(dla jednego etapu): 

- z chłodzenia silnika (800 kW) w chłodziarce absorpcyjnej ciepłowodnej typu YIA HW 
383 firmy YORK (moc chłodnicza 600 kW), 

- ze spalin (2440 kW) w chłodziarce absorpcyjnej gorącowodnej typu YIA HW 6C4 firmy 
YORK (moc chłodnicza1730 kW). 

W przypadku braku odbioru lub ograniczenia zapotrzebowania na chłód ciepło wytwarzane 
w silniku gazowym może być oddawane do istniejącej sieci ciepłowniczej. Podczas postoju 
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Rys. 2. Schemat skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w KWK ,.Pniówek" (etap I) 

Fig. 2.Schcme ofjointed cnergy-cooling system at Pniowek coalminc (stagc l) 

.~ 

silnika gazowego chłodziarki absorpcyjne mogą być napędzane ciepłem dostarczonym z ciep
łowni "Pniówek", a chłodziarka sprężarkowa z sieci elektroen,ergetycznej . 

W przypadku awarii jednej z chłodziarek strumień przepł.ywającego medium można skie
rować do obejścia, omijając uszkodzoną chłodziarkę, dzięki czemu instalacja może być nadal 
eksploatowana z ograniczoną mocą chłodniczą. 

Energia chłodnicza wykorzystywana jest dla potrzeb centralnej klimatyzacji KWK "Pnió
wek". W układzie skojarzonego bloku energetycznego mieszanka gazowa z odmetanowania 
kopalni o koncentr~cji 50- 60% CH4 w ilości około 25 m3!tnin służy jako paliwo do zasilania 
czterosuwowego silnika gazowego o prędkości obrotowej l 000 min- l typu TBG 632 V 16 firmy 
DEUTZ ENERG~ GmbH. Silnik napędza generator elektryczny firmy A.Van Kaick o mocy 
znamionowej 3993 kVA (moc rzeczywista przy cos<j> = 0,8 wynosi 3194 kW), napięciu6,3 kV 
i częstotliwości 50 Hz. 

Ciepło wytworzone w tym procesie wykorzystane jest do przemiany w chłodziarkach 
absorpcyjnych i ochłodzenia medium do temperatury około 7°C. Następnie poprzez chłodziarkę 
sprężarkową woda o temperaturze l 15°C sprowadzana jest izolowanym rurociągiem o średnicy 
300 mm na poziom 830 m, do trójRomorowej śluzy ciśnieniowej. Natomiast powrotna woda 
z poziomu830m na powierzchnię do agregatu chłodniczego transportowana jest nieizolowanym 
rurociągiem o średnicy 300 mm. 

Trójkomorowa śluza ciśnieniowa Siemag służy do transportu poddanej wysokiemu ciśnieniu 
wody z rurociągu szybowego do wtórnego obiegu na poziomie830m o niskim ciśnieniu. Składa 
się z trzech komór wodnych, baterii armatury sterowanej hydraulicznie z armaturą wyrów
nawczą oraz elektrycznej jednostki sterującej. Poprzez cykliczne napełnianie komór zimną 
i ciepłą wodą na przemian realizowany jest transport zimnej wody chłodzącej do zasilania 
obiegu wtórnego oraz ciepłej wody z obiegu wtórnego na powrót do obiegu pierwotnego. Dzięki 
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zastosowaniu trzech komór przepływ jest ciągły z niewielkimi pulsacjami ciśnienia. Wymiary 
trójkomorowej śluzy ciśnieniowej odpowiednio wynoszą: wysokość 2,2 m, długość 28 m przy 
szerokości maksymalnie l ,2 m. 

Wielkość przepływu przez trójkomorową śluzę ciśnieniową Siemag (zabudowaną w kopalni 
"Pniówek") maksymalnie wynosi 300 m3/h przy przenoszonej mocy chłodniczej równej 
6,1 MW. Ciśnienie nominalne w obiegu pierwotnym wynosi 10,0 MPa, natomiast ciśnienie 
robocze wynosi 9,5 MPa. W obiegu wtórnym ciśnienie nominalne jest równe 4,0 MPa, a ciś
nienie robocze wynosi 2,0 MPa. Przyrost temperatury w trójkomorowej śluzie ciśnieniowej 
Siemag wynosi około 0,5°C, natomiast strata ciśnienia jest równa około 0,05 MPa. Temperatura 
za trójkomorową śluzą wynosi +3,0°C ze średniogodzinową tolerancją równą ±l,0°C, oraz 
z tolerancją średniodobowąrówną ±0,5°C. Należy dodać, że wymieniony system charakteryzuje 
się niewieikim zużyciem energii elektrycznej oraz małymi stratami ciepła. 

Na poziomie 830 m utworzona została sieć niskociśnieniowych izolowanych rurociągów 
rozprowadzających zimną wodę do chłodnic powietrza rozmieszczonych w rejonach eks
ploatacyjnych (rys. 3). 

Część wytworzonej przez generator energii elektrycznej służy do zasilania sprężarek śru
bowych i uzyskania dalszego ochłodzenia medium do temperatury około +3 °C. Pozostała ilość 
energii elektrycznej i ciepła wykorzystana jest na potrzeby ruchowe kopalni . Przyjęty układ 
centralnej klimatyzacji w warunkach kopalni "Pniówek'' o docelowej mocy 5,0 MW realizo
wany był w dwóch etapach. W pierw:;zym etapie przewidziane było uruchomienie systemu 

Rys. 3 . Schemat sieci rurociągów układu chłodniczego na poziomic830m i w rejonach eksploatacyjnych kopalni 

,,Pniówck" (I i l! etap) 

Fig. 3. Thc schcmc of coołing pipclinc nctwork at thc 830m lcvcl in thc Pniowck coal min c (l i 11 stagc) 
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klimatyzacji centralnej dla mocy równej 2,5 MW, a dopiero w drugim etapie osiągniecie 
docelowej mocy chłodniczej 5,0 MW. 

Taki skojarzony układ energetyczno-chłodniczy, w porównaniu do układów opartych na 
zastosowaniu wyłącznie chłodziarek sprężarkowych, charakteryzuje się koniecznością ponie
sienia wyższych nakładów w pierwszej fazie realizacji inwestycji, natomiast od momentu 
uruchomienia instalacji wpływy za sprzedaną energię elektryczną, ciepło i korzyści uzyskane 
z zagospodarowania metanu są wyższe od ponoszonych kosztów eksploatacyjnych instalacji. 
Zwrot nakładów inwestycyjnych nastąpi w tym przypadku około roku 2004, tj . po 6 latach 
realizacji przedsięwzięcia. 

Nakłady inwestycyjne na realizację skojarzonego układu wyniosą około 51 ,O mln zł i będą 
poniesione w latach 1999-200 l. Źródła finansowania to środki inwestycyjne kopalni "Pnió
wek" oraz Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (współinwestora) oraz kredyty bankowe. 

4. Realizacja inwestycji oraz efekty pracy chłodnic powietrza 

W celu osiągnięcia największej efektywności, przy maksymalnym zagospodarowaniu nad
miaru metanu z odmetanowania kopalni "Pniówek", został wybrany w drodze postępowania 
przetargowego, projekt klimatyzacji centralnej, rozwiązany w oparciu o skojarzony układ 
energetyczno-chłodniczy, opracowany przez firmę Saarberg Femwarme GmbH. Przyjęty układ 
centralnej klimatyzacji w warunkach kopalni "Pniówek" o docelowej mocy 5 MW ch został 

zrealizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji o mocy chłodniczej układu 2,5 MW 
został oddany z sukcesem 15 czerwca br. Realizacja drugiego etapu przeprowadzona w drugim 
półroczu 2000 r. pozwoliła na podwojenie mocy chłodniczej układu. 

Realizatorzy inwestycji 
- Inwestor części podziemnej klimatyzacji centralnej- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
- Inwestor i właściciel części powierzchniowej klimatyzacji centralnej- Spółka Energe-

tyczna Jastrzębie S.A. 
- Koordynacja - Biuro Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kopalnia 

"Pniówek". 

Efekty pracy chłodnic powietrza w centralnym systemie chłodzenia kopalni 
Aktualnie w systemie centralnej klimatyzacji pracuje 15 chłodnic powietrza typu DV-290K 

w następujących rejonach kopalni: 
- rejon ściany C-5 pokł. 360/l, 
- rejon ściany C-2 pokł. 361, 
- rejon ściany B-1 pokł. 403/1, 
-rejon ściany S-3 pokł. 40311, 
-rejon ściany N-2 pokł. 401/l, 
- rejon partii "K" w pokł. 35711 

oraz: 
- na baterii wentylatorów przewietrzających chodniki N-15 i N-16 w pokł. 363, 
- na baterii wentylatorów przewietrzających pochylnię S-1 pokł. 404/2, 
- na baterii wentylatorów przewietrzających pochylnię C-l pokł. 360/l . 
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W trakcie zabudowy znajduje się 5 chłodnic DV-290K tj .: 
-w rejonie ściany B-4 pokł. 401 / 1, 
-w rejonie ściany B-7 pokł. 401/1, 
- w pochylni C-4 pokł. 360/1. 
Ich uruchomienie nastąpi do dnia 10.01.2001 r. 

Nakłady poniesione przez KWK "Pniówek" na realizację inwestycji skojarzonego układu 
energetyczno-chłodniczego do dnia 2001-01-05 wyniosły około 16,9 mln zł. 

Efekty pracy chłodnic powietrza centralnej klimatyzacji w poszczególnych rejonach 
kopalni: 

Rejon ściany C-5 pokł. 360/1 
W prądzie powietrza dopływającym do ściany zabudowano w układzie równoległym 2 

chłodnice powietrza typu DV-290K wraz z wentylatorami WLE-1004A/1. Dla ich zasilenia 
zmontowano 750 m rurociągu preizolowanego 100. Przed zabudową chłodnic powietrza prze
kroczenie temperatury powyżej 28°C występowało na całej długości ściany, a temperatura na jej 
wylocie dochodziła do 32°C. Aktualnie przekroczenie temperatury 28°C występuje na odcinku 
ostatnich l O sekcji obudowy ścianowej . Temperatura na wlocie wynosi około l6°C, a na wylocie 
około 28,5°C. 

Rejon ściany C-2 pokł. 361 
W prądzie powietrza dopływającym do sc1any zabudowano w układzie równoległym 2 

chłodnice powietrza typu DV-290K wraz z wentylatorami WLE-1004A/ l. Dla ich zasilenia 
zmontowano 320 m rurociągu preizolowanego l 00. Przed zabudową chłodnic powietrza prze
kroczenie temperatury powyżej 28°C występowało na całej długości ściany, a temperatura na jej 
wylocie dochodziła do 33°C. Aktualnie przekroczenie temperatury 28°C występuje na odcinku 
ostatnich 36 sekcji obudowy ścianowej . Temperatura na wlocie wynosi około l5°C, a na wylocie 
około 30°C. 

Rejon ściany B-l pokł. 403/1 
W prądzie powietrza dopływającym do ściany zabudowano w układzie równoległym 2 

chłodnice powietrza typu DV-290K wraz z wentylatorami WLE-1004A/ l. Dla ich zasilenia 
zmontowano 2000 m rurociągu preizolowanego l 00. Przed zabudową chłodnic powietrza 
przekroczenie temperatury powyżej 28°C występowało na całej długości ściany, a temperatura 
na jej wylocie dochodziła do 30°C. Aktualnie przekroczenie temperatury 28°C występuje na 
odcinku ostatnich 65 sekcji obudowy ścianowej. Temperatura na wlocie wynosi około 21 °C, 
a na wylocie około 29°C. 

Rejon ściany S-3 pokł. 403/1 
W prądzie powietrza dopływającym do sctany zabudowano w układzie równoległym 

2 chłodnice powietrza typu DV-290K wraz z wentylatorami W LE-l 004Ail. Dla ich za
silenia zmontowano 900 m rurociągu preizolowanego l 00 . Chłodnice powietrza praco
wały od początku biegu ściany i do tej pory przekroczenie temperatury powietrza w ścianie 
powyżej 28oC nie wystąpiło . Temperatura na wlocie wynosi około l7°C, a na wylocie 
około 25°C. 
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Rejon ściany N-2 pokł. 401/1 
W prądzie powietrza dopływającym do sc1any zabudowano w układzie równoległym 2 

chłodnice powietrza typu DV-290K wraz z wentylatorami WLE-804AM/1. Dla ich zasilenia 
zmontowano 1800 m rurociągu preizolowanego l 00. Chłodnice powietrza pracowały od po
czątku biegu ściany . Aktualnie przekroczenie temperatury powietrza powyżej 28°C występuje 
na odcinku ostatnich 60 sekcji obudowy ścianowej. Temperatura na wlocie wynosi około 20°C, 
a na wylocie około 29,5°C. 

Rejon partii "K" w pokł. 357 II 
W prądzie powietrza dopływającym do sc1any zabudowano w układzie równoległym 2 

chłodnice powietrza typu DV-290K wraz z wentylatorami typu WLE 804AM/l. Są one za
budowane w grupowym prądzie powietrza i schładzają powietrze wypływające z przekopu 
wznoszącego N-1 O z poz. l 000 m. Powietrze to ma obecnie temperaturę około 30°C. Dla 
zasilenia wymiwnionych chłodnic zmontowano około 1370 m rurociągu preizolowanego l 00. 
Uruchomienie chłodnic umożliwiło schłodzenie powietrza dopływającego do partii "K" w pokł. 
357/1 do temperatury około 26°C. W rejonie likwidowanej ściany K-8 pokł. 35711 przekro
czenie temperatury powietrza powyżej 28°C obecnie nie występuje . 

Dla monitorowania rozpływu powietrza w rejonie wymienionych powyżej ścian zabu
dowano: 

- anemometr stacjonarny (AS-l) kontrolujący prędkość powietrza przepływającego przez 
ścianę, 

Poprawa komfortu pracy i wzrost wydajności 
(wydobycia) przez o~niczenie Ilości ścian 

z temperaturą> 28"C 

~t:~:t •. i. Y 
. Sprzed~ cttodu 

Kopalna ok. 41 OOOMNI\'rok 

Poi6w ł ~ 

Zmniejszenie 
zakupu energii 

elektrycznej 
ole. 42 000 MWHmk 
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Rys. 4. Efekty energetyczne zastosowania skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego 

Fig. 4. Energetic effccts ofusc o f jointed cncrgy-cooling system 
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Punkty pomiarowe temperatury powietrza dla centralnie klimatyzowanej 
ściany C-5 pokł. 360/l. 

chodnik C-6 

ściana C-S pokł. 360/1 

l (CT) c:=J 2 (CT) 
chodnik C-5 x x = 1050 m3/min 

2x DV-290 K 
1060 m3/min 

< 230m 
x-punkty pomiaru temperatury powietrza: (CT- czujnik temperatury,l_- pomiar ręczny) 
l - l O m przed chłodnicami 2 - 50 m za chłodnicami 
3 l d ' 4 l -w ot o sctany - wy1 ot ze scmny 

\ 

Data Nr punktu orniaroweno Przekroczenic t,>28"C w 
l CT 2 CT 3 CT 4R śc ianie od sckcj i : 

T, ["C) T, r·q T,["C] T,[°C] 
1.12.2000 24 15 16 28,4 10 
2.12.2000 24 15 16 
3.12.2000 23 15 15 
4.12.2000 23 15 15 
5.12.2000 23 15 15 
6.12.2000 23 15 16 
7.12.2000 23 16 16 
8.12.2000 23 16 16 28,8 10 
9.12.2000 23 16 16 
10.12.2000 23 16 16 
l 1.12.2000 23 16 16 
12.12.2000 23 16 16 
13.12.2000 24 16 16 
14.12.2000 24 15 16 
15.12.2000 23 16 16 28,4 lO 
16.12.2000 23 16 16 
17.12.2000 23 16 16 
18.12.2000 23 17 17 
19.12.2000 23 17 17 
20.12.2000 23 16 16 
21.12.2000 23 16 16 
22.12.2000 21 16 16 28,6 10 
23.12.2000 21 16 16 
24.12.2000 21 17 17 
25.12.2000 21 17 17 
26.12.2000 21 17 17 
27. 12.2000 22 15 15 
28.12.2000 22 15 15 
29.12.2000 22 15 15 28,4 lO 
30.12.2000 21 15 15 
31.12.2000 21 15 15 

Rys. 5. Przykład dokumentowania wyników pomiarów temperatury powietrza dla centralnic klimatyzowanej ściany 

C-5 w pokładzie 360/ 1 KWK .,Pniówck'' 

Fig. 5. An cxamplc oftcmpcraturc air measurcment documentation for central conditioncd longwall C-5 in 360/1 

scam at Pniowck coal mine 
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- czujniki (DCN-1) sygnalizujące pracę wentyłatorów zabudowanych przy chłodnicach 
powietrza, 

- czujniki temperatury powietrza (CT-2) zabudowane przed chłodnicami, za chłodnicami 
i na włocie do ściany. 

Chłodnice powietrza zabudowane na bateriach wentylatorów przewietrzających ślepe 
wyrobiska: 

Chodniki N-15 i N-16 pokł. 363 -przed zabudową chłodnicy na baterii wentylatorów 
temperatura powietrza w przodku przekraczała 30°C, a przekroczenie dopuszczalnej tempera
tury powietrza występowało na całej długości wyrobiska ślepego. Aktualnie jego długość 
wynosi około 1200 m. Uruchomienie chłodnicy powietrza DV-290K pozwoliło na poprawę 
warunków klimatycznych w przodku i na całej długości wyrobiska. Temperatura powietrza 
w przodku spadła o około l ,5°C i wynosi obecnie około 28,5°C. Przekroczenie dopuszczalnej 
temperatury powietrza występuje aktualnie na około połowie długości wyrobiska ślepego. 

Chodnik S-2 i pochylnia S-l pokł. 404/2 - przed zabudową chłodnicy na baterii 
wentylatorów temperatura powietrza w przodku przekraczała 30°C, a przekroczenie do
puszczalnej temperatury powietrza występowało na całej długości wyrobiska ślepego. Ak
tualnie jego długość wynosi około 1850 m. Uruchomienie chłodnicy powietrza DV -290K 
pozwoliło na poprawę warunków klimatycznych w przodku i na całej długości wyrobiska. 
Temperatura powietrza w przodku spadła o około 1,5°C i wynosi obecnie około 28,5°C. 
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury powietrza 28°C występuje jednak nadal na całej 
długości wyrobiska ślepego. 

Pochylnia C-1 pokł. 360/1- aktualnie wyrobisko jest w fazie przygotowania do drążenia. 
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury 28°C powietrza nie występuje. 

5. Podsumowanie 

l . W warunkach kopalni "Pniówek" przyjęto system centralnej klimatyzacji z agregatami 
chłodniczymi na powierzchni i trójkomorową śluzą ciśnieniową typu Siemag na poziomie 
830 m. System ten stanowi skojarzony układ energetyczno-chłodniczy wytwarzający oprócz 
energii chłodniczej również energię elektryczną. 

2. Przyjęty układ centralnej klimatyzacji w warunkach kopalni "Pniówek" o docelowej mocy 
5,0 MW realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji o mocy chłodniczej układu 
2,5 MW został oddany 15 czerwca br. Realizacja drugiego etapu przeprowadzona została 
w drugim półroczu 2000 r. i pozwoliła na podwojenie mocy chłodniczej układu. 

3. Woda o temperaturze l ,5°C jest sprowadzana izolowanym rurociągiem o średnicy 
300 mm na poziom 830m, do trójkomorowej śluzy ciśnieniowej Siemag. Natomiast powrotna 
woda z poziomu 830 m na powierzchnię do agregatu chłodniczego transportowana jest nie
izolowanym rurociągiem o średnicy 300 mm. 

4. Na poziomie 830 m utworzona została sieć niskociśnieniowych izolowanych rurociągów 
rozprowadzających zimną wodę do chłodnic powietrza rozmieszczonych w rejonach eks
ploatacyjnych. Drogę powrotną od chłodnic powietrza do trójkomorowej śluzy ciśnieniowej 
stanowią nieizolowane rurociągi, które poprzez dodatkowy odbiór ciepła od płynącego po
wietrza do rejonów eksploatacyjnych chłodzą powietrze. 
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5. Chłodzenie powietrza w wyrobisku eksploatacyjnym realizowane jest przez umiesz
czenie baterii chłodnic połączonych równolegle przed wlotem do ściany w odległości nie 
większej niż 200m. Wraz z postępem ściany chłodnice powietrza są przebudowywane. 

6. Efekty jakie powstaną dzięki uruchomieniu układu skojarzonego energetyczno-chłod
niczego (rys. 4) przedstawiają się następująco : 

a) wyprodukowanie przez SEJ S.A i wykorzystanie przez kopalnię "Pniówek" energii 
elektrycznej w ilości 42 000 MWh/rok, 

b) pozyskanie chłodu w ilości około 41 000 MWh/rok, 
c) zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o około 13 mln m3/rok, w efekcie czego 

uzyskuje się: 
- ograniczenie opłaty ekologicznej , 
- ograniczenie skutków efektu cieplarnianego. 
c) poprawa komfortu pracy i wzrost wydajności pracy przez ograniczenie miejsc pracy 

z temperaturą powyżej 28°C. 
7. Wykorzystanie metanu w skojarzonym układzie jest najefektywniejszym z punktu wi

dzenia tak energetycznego jak ekonomicznego biorąc pod uwagę jednostkowe koszty tak 
inwestycji jak i późniejszej eksploatacji. 
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Central cooling system in the Pniowek coal mine 

Abstract 

The first in Poland central air conditioning plant was solemnly put in operation on 15th June 
2000 at Pniówek Co liiery. This air conditioning i s a unią ue solution on the world scal e, basing on 
combination o f a n energy and heat generating system with a refrigeration system. Moreover i t i s 
the first central air conditioning plant in Poland opening for coal and other minera! mining 
possibilities of deep horizons mining, even below l 000 m, where the original temperature 
of rock mass exceeds 45°C. The necessity of working conditions improvement as well as 
perspective o f mining on l 000 m horizon were the basis for making decision on the central 
air conditioning plant construction at Pniówek Colliery. Prognostic calculations of climate 
conditions at the mining faces of this colliery in the years 1999-2005 have shown, that to 
maintain the temperature of air at the outlet from longwall faces below the permissible 28°C, 
i t i s necessary to cool the air in the longwall faces . The necessary capacity of the air coolers 
for longwalls cooling amounts to 5 MW. The central air conditioning system of 5 MW capacity 
will be realized in two stages. Stage I of2,5 MW wasstartedon 15.06.2000, Stage II of2,5 MW 
(sum total 5,0 MW) in two halfyear 2000. 
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Monitorowanie ruchu załogi w kopalniach 

Słowa kluczowe 

Identyfikacja osób- strefY zagrożone 

Streszczenie 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2001, s. 353-362 

Omówiono automatyczne systemy identyfikacji ruchu załogi w wyrobiskach dołowych 
kopalń . Podano podstawowe warunki jakie powinien spełnić tego rodzaju system. Przedsta
wiono propozycje sposobu instalacji bramek kontrolnych w niektórych wybranych typach 
wyrobisk dołowych dla celów automatycznej identyfikacji osób i kontroli ruchu załogi. 

l. Wstęp 

"Prawo geologiczne i górnicze" (artykuł 73 [2]) wraz z Rozporządzeniem ... [3] (paragraf 6, 
16, 17, 18, 20) zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia ewidencji osób przebywających 
w kopalni oraz w poszczególnych rejonach wyrobisk. Nakłada równocześnie na pracowników 
spoza danego oddziału (zakładu górniczego) wykonujących jakiekolwiek roboty w danym 
oddziale obowiązek zgłaszania osobie dozoru ruchu swoje przyjście i wyjście z tego rejonu 
(oddziału) . 

W warunkach powierzchniowych wymogi prawa geologicznego i górniczego realizowane są 
poprzez stosowanie systemów kontroli ruchu załogi opartych na kartach identyfikacyjnych 
pracownika współpracujących z czytnikami przystosowanymi do odczytu kodu zapisanego na 
karcie osobistej pracownika po jej włożeniu do czytnika. Dla pracowników dołowych z kilku
godzinnym opóźnieniem (od momentu zjazdu) sporządza się rejestr pobranych znaczków, lamp 
osobistych i pochłaniaczy celem formalnego odnotowania zjazdu na dół. 

Rejestracja miejsc pracy na dole grup pracowników jest dokonywana w dyspozytorni 
kopalnianej przez przyjęcie telefonicznej informacji od sztygara zmianowego ogólnego mel
dunku o liczbie górników pracujących w danym rejonie i charakterze wykonywanej przez nich 
pracy. Na podstawie tych telefonicznych informacji dyspozytor (również z kilkugodzinnym 
opóźnieniem od momentu zjazdu) jest w stanie sporządzić ogólny raport zmianowy. Raport ten 
często dość znacznie odbiega od rzeczywistego obrazu przemieszczania się górników w czasie 
danej zmiany roboczej . 
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Elementem niezmiernie istotnym dla bezpieczeństwa osób pracujących w podziemiach kopalni 
jest bieżąca wiedza na temat mchu załogi tj. identyfikacja osób znajdujących się w wybranych 
rejonach kopalni, względnie przemieszcziljących się przez konkretne wyrobiska dołowe. Bardzo 
trudnym, z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia jest jednak prowadzenie szczegółowej 
ewidencji osób pracujących w wyrobiskach podziemnych, w których np. istnieje konieczność 
ograniczania maksymalnej liczby osób w nich przebywających, względnie pomszających się 
po drogach ucieczki. Ważnym sposobem ograniczania skutków zagrożenia spowodowanego nie
właściwym wycofYwaniem się górników po wystąpieniu niebezpieczeństwa w kopalni jest bowiem 
szybkie ostrzeżenie osób znajdujących się w zagrożonych wyrobiskach i dokładne liczenie 
(śledzenie "na bieżąco") ilości osób przebywających poszczególnych rejonach kopalni. 

Jedynym sposobem bieżącej kontroli przemieszczania się górnik<?w w wyrobiskach doło
wych jest zastosowanie w kopalniach automatycznych systemów identyfikacji osób. 

2. Ogólna charakterystyka systemów identyfikacji 

W warunkach powierzchniowych rozwój automatycznych systemów szeroko rozumianej 
kontroli i identyfikacji przypada na lata dziewięćdziesiąte. Obecnie znajdują one najszersze 
zastosowanie w ogromnej gamie różnego rodzaju elektronicznych kart identyfikacyjnych 
(elctronic card, smard cart, ICC card, EUROCHIP card, ISO card) oraz w tzw. etykietach 
krzemowych (silicon tabel) naklejanych na opakowania wielu towarów, bądź nadajnikach 
nazywanych transponderami (od złożenia słów transmitt- nadawać, respond- odpowiadać), 

względnie chiparni (od anglojęzycznego terminu chi p używanego na określenie mikroukładu 
elektronicznego) dołączanych do cenniejszych towarów znajdujących się w sklepach stosu
jących elektroniczne systemy ochrony przed kradzieżami. 

Wszystkie te systemy opierają się na ogólnej zasadzie działania tego typu układów pole
gającej na tym iż, wszystko co podlega kontroli powinno być wyposażone w identyfikator 
osobisty trwale przymocowany do kontrolowanego obiektu. 

Charakterystyczne właściwości tego typu urządzeń dla użytku powszechnego to: 
- bardzo małe wymiary transponderów i brak własnego źródła zasilania wewnętrznego, 
- mała odporność bramek i komputerowego systemu nadzoru na warunki klimatyczne, 
- znacznie ograniczona strefa działania, w której następuje identyfikacja (rzędu centy-

metrów), a często istnieje konieczność bezpośredniego przytknięcia transpondera do czytnika 
(immobilizery, w samochodach, karty plastykowe), 

- zastosowanie w warunkach lokalnych (supermarket, bramy zakładu pracy) i z reguły 
w dość znacznie ograniczonej przestrzeni (drzwi sklepu, kasa, bankomat, stacyjka samochodu, 
zamek itp.) 

Ze względu na sposób zasilania wyróżnia się: 
- identyfikatory bierne (pasywne) [l], 
- identyfikatory aktywne. 
Identyfikatory bierne ( transpondery bez własnego źródła zasilania) są pobudzane do pracy 

impulsem pola elektromagnetycznego o odpowiedniej częstotliwości i czasie trwania. Tego 
rodzaju impuls ładuje kondensator wewnątrz identyfikatora. Energia zgromadzona w konden
satorze wyst:fllcza do wysłania drogą radiową na określonej częstotliwości nośnej kodu za
pisanego w pamięci identyfikatora. 
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3. Możliwości realizacji systemu w podziemiach kopalń 

Szeroko rozpowszechnione na powierzchni urządzenia identyfikacyjne nie mogą mieć bez
pośredniego zastosowania w kopalni na dole między innymi z uwagi na: 

- rozległość kopalni- wyrobiska o długości do 15 km, kilka poziomów eksploatacyjnych 
i znaczne rozmiary poprzeczne wyrobisk dołowych, 

- zagrożenia wybuchowe, specyficzne środowisko klimatyczne w podziemiach kopalń, 

- konieczność stosowania takiego typu identyfikatorów osobistych górnika i sposobu 
identyfikacji, w której górnik będzie rejestrowany "bez jego wiedzy", a anteny odbiorcze 
bramek w obszarze kontrolowanym będą ustawione w taki sposób, by nie utrudniać ruchu załogi 
(jest to ważne w razie zagrożenia i potrzeby ucieczki załogi z rejonu). 

Obecnie w żadnej polskiej kopalni nie stosuje się zdalnej pełnej identyfikacji załogi w wy
robiskach podziemnych. Dla pierwszych instalacji w dwóch kopalniach wyodrębniono (przy 
pomocy kilku bramek) strefę zagrożenia tąpaniami (rejon jednej ściany kopalni), w której 
następuje automatyczna rejestracja ruchu załogi co przedstawiono na rysunku l . 

Dotychczasowe badania prowadzone nad systemami identyfikacji dla kopalń doprowadziły 
do wniosku, że identyfikatory pasywne (bierne) nie znajdą szerszego zastosowania w pod
ziemiach kopalni. Wiąże się to z dużymi poprzecznymi wymiarami wyrobisk, czyli zbyt dużą 
odległościąjaka może wystąpić pomiędzy anteną nadawczo-odbiorczą czytnika, a nadajnikiem 
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Rys. l . Przykładowy schemat insta lacj i systemu identyfikacji w kopalni 

Fig. l. An cxamplc o f identitication system in mine 
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osobistym górnika (np. ponad 4 m). Doświadczenia z identyfikatorami pasywnymi przyniosły 
zadowalające rezultaty w przypadku gdy identyfikator znajdował się w obcasach butów ochron
nych górnika, a antena bramki kontrolnej była rozłożona na spągu na całej szerokości wyrobiska 
dołowego. Tego rodzaju układ zapewnia, iż przeciętna odległość anteny bramki kontrolnej od 
identyfikatora osobistego nie przekracza kilkunastu centymetrów, więc system pasywny jest 
skuteczny w tym przypadku. 

W kopalniach preferuje się więc stosowanie identyfikatorów aktywnych posiadających 
własne źródło zasilania (np. bateria litowa o kilkuletnim okresie działania), względnie ko
rzystających z akumulatora osobistego górnika, w przypadku gdy identyfikator jest włożony do 
lampy górnika. Własne źródło zasilania umożliwia znaczne zwiększenie ich zasięgu działania. 

System identyfikacji osób w kopalni tylko wtedy spełni swoją rolę, gdy zostanie nim objęta 
cała załoga dołowa. Uwzględniając liczbę zatrudnionych w typowej kopalni węgla kamiennego 
w identyfikatory osobiste należało by wyposażyć od 2000 do 5000 górników. Instalacja systemu 
identyfikacji będzie jednak miała sens tylko wtedy, gdy w danej kopalni zostaną właściwie 
zaprojektowane (wyodrębnione) strefy kontrolne, a na granicach tych stref zostaną zainsta
lowane automatyczne czytniki identyfikatorów osobistych górnika zwane bramkami kontrol
nymi. Sygnały z wszystkich bramek dołowych powinny zostać przesłane na powierzchnię do 
dyspozytorni kopalnianej. 

System powinien jednoznacznie identyfikować górnika co do: 
- czasu - rejestracja bieżąca, względnie z niewielkim opóźnieniem wynikającym z za

stosowanego systemu transmisji danych na powierzchnię, 
- miejsca -przebywania w wydzielonej strefie kopalni: ściana, chodnik, poziom, rejon, 

komora, itp. 
- osoby- nazwisko, numer znaczka, 
- kierunku -ruchu w wyrobisku (wejście, wyjście). 
System nie może powodować utrudnień w ruchu załogi. Instalacja bramek nie może ogra

niczać poprzecznych rozmiarów wyrobisk dołowych, a identyfikacja górnika przechodzącego 
przez bramkę powinna się odbywać w sposób automatyczny - bez jego reakcji. Ważnym 
czynnikiem stosowania systemu identyfikacji w strefach zagrożonych to właściwa sygnalizacja 
w dyspozytorni kopalnianej wszystkich stanów alarmowych jakie zostały określone dla danego 
rodzaju strefy tj. w szczególności: 

- zapełnienie strefy - w przypadku gdy dla danego rejonu istnieje ograniczenie co do 
maksymalnej liczby górników mogących w niej przebywać, 

- przekroczenie czasu przebywania danego górnika w strefie- w przypadku gdy z uwagi 
na temperaturę został określony dopuszczalny czas przebywania osób w danej strefie. 

Układy sygnalizacji instalowane przy bramkach kontrolnych umożliwiają również przekazy
wanie (np. wyświetlenie na transparencie) ważnych, krótkich informacji dla górników takich jak 
np. zakaz wstępu ze względu na to, że w strefie kontrolowanej przez bramkę znajduje się już 
maksymalna ilość osób. 

4. Propozycje miejsca instalacji bramek w wyrobiskach 

Zastosowane dotychczas pierwsze doświadczalne instalacje automatycznych systemów 
identyfikacji miały bardzo ograniczone działanie; kontrolą objęto bowiem wyłącznie poje-
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dyncze wyrobiska (najczęściej ściany w rejonach silnie tąpiących). Jest to spowodowane 
między innymi wysokim kosztem budowy takiego systemu w kopalni (zakup kilku tysięcy 
identyfikatorów osobistych), kosztami związanymi z budową bramek kontrolnych i systemów 
teletransmisyjnych łączących te bramki z dyspozytornią na powierzchni. 

Systemy te można jednak wprowadzać stopniowo w kopalni, obejmując najpierw załogę 
znajdującą się w pojedynczych wyrobiskach, np. w drążonym chodniku, bądź ścianie, a dopiero 
w następnej kolejności powiększając ilość stref i kontrolowany obszar (rejon, poziom eksplo
atacyjny itp ). 

Przy określonych nakładach finansowych na system identyfikacji w tym przypadku istnieją 
dwie ogólne możliwości wykorzystania systemu: 

- dążenie do uzyskania (tylko w określonych obszarach) jak największej dokładności (ze 
szczególnym uwzględnieniem rejonów zagrożonych), uzyskując ten cel przede wszystkim 
umiejętnie wybranym miejscem lokalizacji bramek kontrolnych i ich liczbą w tym rejonie, 

- objęcie systemem identyfikacji dużych obszarów na dole i jak najliczniejszej grupy 
załogi , zmniejszając jednocześnie tym samym dokładność miejsca identyfikacji . 

4.l.Nadszybie 

Budowa systemu identyfikacji na dole wiąże się z koniecznością indywidualnego spraw
dzenia przez górnika prawidłowego działania systemu po pobraniu lampy osobistej. Przewiduje 
się bowiem, iż nadajnik osobisty górnika będzie związany z lampą górnika. Sprawdzenie 
powinno polegać odebraniu informacji z systemu identyfikacji, że dany górnik posiada właś
ciwy numer nadajnika. Osoby z zewnątrz zjeżdżające na dół w tym miejscu powinny zostać 
wprowadzone do komputerowej bazy danych. 

Niezbędna jest więc instalacja bramki na drodze dojścia do nadszybia, tak aby każdy 
pracownik po pobraniu lampy z lampowni miał możliwość sprawdzenia poprawność działania 
swojego nadajnika. 

4.2. Podszybie 

Następne bramki powinny zostać zainstalowane na każdym podszybiu. Ważnym punktem na 
podszybiu (w którym należy zainstalować bramkę), jest z reguły krótki odcinek drogi przejścia 
pomiędzy szybem, a pierwszym rozwidleniem wyrobisk na danym poziomie. Umieszczenie 
bramek w tych miejscach umożliwi bardzo szybką kontrolę stanu całej załogi znajdującej się pod 
ziemią na każdym poziomie. 

4.3. Przodki eks p l o a t a c y j n e 

Obejmując systemem identyfikacji załogę przodków eksploatacyjnych w wyrobiskach przy
gotowawczych konieczne jest uwzględnienie długości docelowej wyrobiska, a także szybkości 
postępu czoła przodka. W tego typu wyrobiskach zazwyczaj nie przebywa więcej niż 25 osób, 
a maksymalne długości nie przekraczają 3000 m. Dla zwiększenia dokładności identyfikacji 
konieczne jest jednak zainstalowanie drugiej bramki, która będzie przebudowywana w miarę 
postępu czoła przodka. W przypadku drążenia wyrobisk podwójnych z uwagi na możliwość 
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BRAMKA BRAMKA l 
, .. , /.RUCHOMA' STAŁA~~ 

~ ~c=J-+i +: ______________ _ , ._ .. ··-- ·-····· - 1 -
CZOŁO PRZODKA 

-- KIERUNEK PORUSZANIA SIĘ ZAŁOGI 

Rys. 2. Przykładowe rozmieszczenie bramek w wyrobiskach przygotowawczych 

Fig. 2. A n cxamplc o f lay-out o f a rcadcr units in thc dog headings 

przemieszczania się załogi pomiędzy chodnikami zachodzi potrzeba instalacji bramek na wlocie 
do obydwu drążonych wyrobisk (rys. 2). 

4.4. Ściany eksploatacyjne 

W rejonie ściany eksploatacyjnej, wzajemny układ wyrobisk zależy od wielu czynników. 
Możemy się spotkać z kilkoma możliwymi wariantami dróg dojścia i przemieszczania załogi 
w rejonie ściany. Strefa kontrolowana w takim przypadku będzie musiała być ogramczona 
większą liczbą bramek niż w przypadku wyrobisk przygotowawczych. (rys. 3). 
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ŚCiana zawalowa wybierana Od granic pola 

ŚCiana zawalowa wybierana do granic pola z 
pozostawieniem chodnika nadścianowego 

ŚCiana zawalowa wybierana do granic pola 

Dwie ściany zawałowe wybierane do gran~ pola 

Rys. 3.Przykłady rozmieszczenia bramek w wyrobiskach ścianowych 

Fig. 3. An cxamplc o f la y-out o f a rcadcr unitsin thc face 

Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

Strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami 

Rys. 4. Instalacja bramek w rejonach z strefami szczególnego zagrożeni a tąpaniami 

Fig. 4. La y-out o f a reader unit s in thc zon es o f high rock burds hazards 

W wyrobiskach ścianowych szybkość przemieszczania się frontu ściany nie jest jednak tak 
duża jak w przypadku wyrobisk przygotowawczych nie ma więc konieczności tak częstej 
przebudowy określonych bramek. 

W rejonach szczególnego zagrożenia (np. tąpaniami), konieczne jest prowadzenie bardziej 
szczegółowej ewidencji pracowników w wyrobiskach; niezbędne jest więc zainstalowanie 
dodatkowych bramek, tak aby oprócz ewidencji załogi w danym szerszym rejonie, istniała także 
identyfikacja w mniejszych obszarach (strefach szczególnego zagrożenia) co przedstawiono to 
na rysunku 4. 

4.5. Propozycje sposobu instalacji dla określonych grup wyrobisk 

Pod pojęciem grupy wyrobisk, należy rozumieć większy obszar, w którym znajdują się 
wyrobiska o różnym przeznaczeniu. Przykładem może być podszybie, z najbardziej rozpow
szechnionym typem pętlicowym, w obszarze którego znajdują się wyrobiska chodnikowe, 
komory, zbiorniki. W tym rejonie instalacja bramek może być nieco utrudniona wskutek 
znacznych wymiarów poprzecznych wyrobisk oraz znacznej liczny skrzyżowań wyrobisk ko
rytarzowych i dużego ich nagromadzenia. Słuszna więc wydaje się być jedynie instalacja 
bramek bezpośrednio na drodze, lub drogach dojścia do szybu. 

Na poziomach pomocniczych na których nie jest prowadzona eksploatacja (znajdują się na 
nich rozdzielnie, komory pomp, itp.), główne wyrobiska leżą zazwyczaj w jednej osi z prze
krojem szybu. W tym przypadku najczęściej podszybie rozwiązywane jestjako przelotowe, a do 
kontroli ruchu załogi wystarczą dwie bramki umieszczone po obu stronach szybu. 

W rejonach w których prowadzi się większą liczbę robót przygotowawczych strefy należy 
raczej wyznaczać w dwóch etapach. W pierwszej fazie gdy wyrobiska mają niewielką długość 
kontroluje się załogi( wchodzącą do rejonu oraz w samych czołach przodków (rys. 5). 

W tym sposobie instalacji wykorzystuje się mniejszą ilość bramek. Jednak w miarę po
stępu robót w obu przodkach należy rozdzielić tą stref(( budując dodatkową bramktt (tak aby 
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kontrolować ruch załogi obu przodków) co przedstawiono na rysunku 6. Wymaga to jednak 
zwiększenia bramek. Podobna sytuacja zachodzi również podczas drążenia wyrobisk pod
wójnych. 

Rys. 5. Instalacja bramek w wyrobiskach chodnikowych podwójnych (faza l) 

Fig. 5. Lay-out ofa rcadcr unitsin thc doublc dog hcadings (phasc no l) 

Rys. 6. Instalacja bramek w wyrobiskach chodnikowych podwójnych (faza 2) 

Fig. 6. La y-out o f a rcadcr units in thc doublc dog headings (phasc no 2) 

Ponieważ z reguły w danym rejonie wydobywczym roboty przygotowawcze prowadzi 
się równolegle z robotami eksploatacyjnymi w głównych wyrobiskach wybierkowych, strefą 
kontroli należy więc objąć cały ten rejon. Osiągnąć to można instalując 3 do 6 bramek w rejonie , 
co przedstawiono na rysunkach 7 i 8. Poniższe rysunki obrazują sposób instalacji dla najczęściej 
spotykanych systemów ścianowych . W przypadku prowadzenia ścian podwójnych można za 
pomocą czterech bramek kontrolować dwie ściany. 

W kopalniach, w których prowadzone są roboty w wyrobiskach zaliczonych do III kategorii 
zagrożenia tąpaniami w pierwszym rzędzie należy wyodrębnić strefy szczególnego zagrożenia 
tąpaniami, które muszą być objęte szczegółową kontrolą. 
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Rys. 7. Rozmieszczenie bramek w systemie ścianowym podłużnym 

Fig. 7. La y-out o f a rcadcr u ni ts in thc strikc longwall miningsystem 
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Rys. 8. Rozmieszczenie bramek w systemie ścianowym poprzecznym 

Fig. 8. Lay-out of a rcadcr units in thc raisc longwall miningsystem 
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5. Wnioski 

System automatycznej kontroli ruchu załogi jednoznacznie identyfikuje górnika co do: 
czasu (rejestracja bieżąca na powierzchni), miejsca przebywania w wydzielonej strefie kopalni 
(ściana, chodnik, poziom, rejon, komora, itp.), osoby (nazwisko), kierunku ruchu w wyrobisku. 
System przesyła do dyspozytorni wszystkie informacje o ruchu załogi dołowej, sygnalizuje 
stany alarmowe jakie zostały określone dla poszczególnych stref w kopalni. System powinien 
być przystosowany do współpracy z dyspozytorskim systemem wizualizacji procesu techno
logicznego i parametrów bezpieczeństwa (np. typu ZEFIR) oraz lokalnymi kopalnianymi sie
ciami informatycznymi. 

Automatyczne systemy identyfikacji osób umożliwiają wreszcie od strony technicznej (a nie 
tylko organizacyjnej) realizację paragrafu 16 Rozporządzenia MPiH [3). Tak więc ze strony 
formalno-prawnej, systemy identyfikacji osób powinny być wdrażane do kopalń. 

Uwzględniając równocześnie niewątpliwe zalety systemów identyfikacji osób dla podnie
sienia stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, z tego przede wszystkim punktu widzenia 
systemy te należy instalować i eksploatować w kopalniach. 
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Monitoring of personnel moving in underground mines 

Abstract 

The paper presents systems of personnel identification in undergroud mines. It describes 
the bas e properties of these systems and a presents some examples of Jay-outs o f a reader units 
in a few typical underground workings. 
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Ruchome składy materiałów wybuchowych w kopalni "Lubin", 
jako nowoczesny system wydawania i transportu środków strzałowych 
do oddziałów górniczych 

Słowa kluczowe 

Transport- przechowywanie - wydawanie środków strzałowych 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę Ruchomego Składu Materiałów Wybu
chowych (RSMW) typu ST 422 Kacper. Porównano nowy system wydawania i transportu 
środków strzałowych do oddziałów górniczych z dotychczas stosowanym oraz omówiono jego 
zalety na podstawie dotychczasowych doświadczeń w Kopalni "Lubin". 

l. Wstęp 

W procesach restrukturyzacji i modernizacji górnictwa rud miedzi szczególne znaczenie 
mają zadania i przedsięwzięcia, których celem jest maksymalne zwiększenie wydajności, 
obniżenie kosztów produkcji jak i poprawa bezpieczeństwa. Stałe dążenie do minimalizacji 
kosztów w kopalni Lubin wiąże się z koniecznością szukania rozwiązań, dla których ponoszone 
nakłady inwestycyjne są jak najmniejsze przy zachowaniu dotychczasowego poziomu 
organizacji i bezpieczeństwa pracy. 

Podstawowym procesem technologicznym urabiania złoża rudy miedzi w kopalni Lubin są 
roboty strzałowe. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia i zabezpieczenia odpowiedniej 
ilości środków strzałowych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości produkcji. Duże ilości 
środków strzałowych, wynikające z dobowego zużycia MW w granicach 8-1 O ton oraz około 
4,5 tys. szt. zapalników, powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich zarówno co do 
pojemności jak i lokalizacji składów MW. 

2. Dotychczasowy system wydawania i transportu środków strzałowych do oddziałów 
górniczych kopalni Lubin 

Środki strzałowe w kopalni Lubin wydawane były górnikom strzałowym w stałych składach 
materiałów wybuchowych zlokalizowanych na poszczególnych rejonach kopalni. Ze składów 
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tych były one transportowane do oddziałów górniczych wozami strzałowymi typu SWS, SWT 
lub pośrednio transportem szynowym do dworców materiałowych, na których przeładowywane 
były na wozy SWS i następnie nimi transportowane do oddziałów górniczych. Taki system 
wydawania środków strzałowych z poszczególnych składów MW wiązał się z koniecznością 
dłuższego przebywania górników strzałowych w tych składach oraz z przejazdami wozów typu 
SWS do i ze składów MW. Powodowało to straty czasu dyspozycyjnego (~j. przeznaczonego do 
wykonywania robót na oddziałach górniczych) zarówno górników strzałowych jak i wozów 
SWS. Podwyższało to w znacznym stopniu koszty związane z eksploatacją wozów strzałowych, 

a także obniżało wydajność pracy górników strzałowych z uwagi na to, że lokalizacja składów 
MW była znacznie oddalona od oddziałów górniczych. Ponadto konieczność utrzymywani a 
składów MW na wszystkich rejonach kopalni wiązało się z koniecznościąstałego zaopatrywania 
ich w środki strzałowe . A to z kolei powodowało dodatkowe koszty związane z uzupełnianiem 
stanu ilościowego środków strzałowych w składach MW transportem pionowym i szynowym. 

3. System wydawania i transportu środków strzałowych do oddziałów górniczych 
w oparciu o ruchome składy materiałów wybuchowych 

Konieczność zmiany koncentracji wydobycia, na którą wpływ miały warunki geologiczno
-górnicze, spowodowała w kopalni Lubin potrzebę nowej lokalizacji składów MW. Poprzedni 
układ powodował stały wzrost kosztów wydawania i transportu środków strzałowych do nowo 
planowanych oddziałów górniczych. Z uwagi na to, że budowa nowych składów MW nie 
wchodziła w rachubę ze względu na zbyt duże koszty tych inwestycji działania skoncentrowano 
na próbach znalezienia alternatywnego systemu wydawania i transportu środków strzałowych. 
Powstałe rozwiązanie opierało się na funkcjonowaniu jednego centralnego składu MW, z któ
rego środki strzałowe są transportowane do poszczególnych oddziałów górniczych ruchomymi 
składami MW (pełniącymi tożsamą funkcję co stałe składy MW) na podwoziu oponowym 
zbudowanymi na bazie istniejących środków transportowych. Ruchomy skład MW poruszać 
się miał w sposób wahadłowy między centralnym składem MW i oddziałami górniczymi 
(w zależności od zapotrzebowania na środki strzałowe) . Ponadto ruchomy skład MW miał pełnić 
rolę magazynu sprzętu strzałowego niezbędnego do wykonywania robót strzałowych. We 
współpracy z kadrą inżynieryjno-techniczną Zakładów Mechanicznych "Lena", a także przy 
wydatnej pomocy specjalistów z Kopalni Doświadczalnej "Barbara" oraz Wyższego Urzędu 
Górniczego zaprojektowano, wykonano i dopuszczono do ruchu Ruchomy Skład Materiałów 
Wybuchowych typu ST 422 KACPER 

3.1. Ogólna charakterystyka Ruchomego Składu MW typu 
ST 422 KACPER 

Ruchomy Skład MW typu ST 422 KACPER (RSMW) przeznaczony jest do przewozu, 
przechowywania i wydawania środków strzałowych oraz sprzętu strzałowego. RSMW można 
przewozić oprócz kierowcy-wydawcy jedną osobę służby strzałowej razem ze środkami 
strzałowymi. Środki strzałowe przewożone i przechowywane w RSMW powinny znajdować 
się w opakowaniach fabrycznych lub w naczyniach transportowych dopuszczonych przez 
Prezesa WUG. 
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W RSMW (rys. l) dozwolony jest przewóz i przechowywanie następujących ilości środków 
strzałowych : 

! 

zapalniki elektryczne lub nieelektryczne-komora 5/Z i 6/Z- 2000 szt. 
materiał wybuchowy - komora 1/MW i 2/MW- 3000 kg lub 
materiał wybuchowy - komora 1/MW i 2/MW- 2800 kg 
lont detonujący - komora l /MW i 2/MW - l 000 mb 
pobudzacze wybuchowe - komora 1/MW i 2/MW- l 000 szt. 
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Rys. l Ruchomy Skład Materiałów Wybuchowych 

Fig. l Movablc Storagc ofExpli~ ivc 

W przypadku jednoczesnego przewozu i przechowywania materiału wybuchowego z po
budzaczami wybuchowymi lub lontem detonującym powinny być one oddzielone od MW 
przegrodą. Osoba obsługująca RSMW powinna: 

posiadać uprawnienia wydawcy-konwojenta MW, 
posiadać uprawnienia operatora wozu SWS lub SWT, 
posiadać prawo jazdy minimum kat. B, 
być przeszkolona z zakresu DTR RSMW, budowy maszyny, wykonywania 

obsługi technicznej , praktycznej jazdy maszyną i instrukcji stanowiskowej. 
Wszystkie czynności związane z obsługą RSMW może wykonywać tylko wydawca-kon

wojent MW, a innym osobom dostęp do ruchomego składu dozwolony jest tylko w jego 
obecności. 

Skrzynia ładunkowa (rys. 2) stanowiąca właściwy skład MW o powierzchni składowa

nia- 14m2 i wymiarach wewnętrznych 5770 x 2500 x 1420 mm podzielona jest na siedem 
oddzielnych komór składowych: 
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Rys. 2. Skrzynia ładunkowa RSMW 

Fig. 2. Loading Box RSMW 
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a) dwie komory na materiał wybuchowy w opakowaniach fabrycznych lub w naczyniach 
transportowych (w tymjedna komora na zwroty), 

b) dwie komory na zapalniki elektryczne lub nieelektryczne w opakowaniach fabrycznych 
lub ładownicach (w tymjedna komora na zwroty), 

c) komora na puste puszki strzałowe i ładownice, 
d) komora na sprzęt strzałowy, 
e) miejsce wydawcy. 
Komory c, d i e stanowią strefę bezpieczeństwa między komorami na środki strzałowe. Ściany 

i dach skrzyni ładunkowej zbudowane są z materiału niepalnego i nie powodującego iskrzenia 
(elementy o grubości 21 mm sa połączone trwale ze sobą) pokrytego impregnatem tmdnopalnym, 
a następnie z zewnątrz całość skrzyni posiada pokrycie z blachy stalowej o gmbości l ,5 mm. 
Tylna część skrzyni ładunkowej zabezpieczona jest przed przypadkowym uszkodzeniem (lub 
najechaniem innego pojazdu) odbojnicą wykonanej z mry grubościennej, którajest zamocowana 
do konstmkcji nośnej. Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana jest ze sklejek o gmbości 21 mm 
połączonych trwale ze sobą i zabezpieczonych od zewnątrz blachą stalową o grubości 4 1mn. 
Ściany działowe (oddzielające poszczególne komory na środki strzałowe) mają gmbość 41 mm 
i wykonane śą z materiału niepalnego i nie powodującego iskrzenia. Skrzynia ładunkowa posiada 
przewietrzniki, które znajdują się w górnej części ścian bocznych. Otwory przewietrzników 
zabezpieczone są od zewnątrz kratką stalową z blachy o gmbości 2 mm (rys. 3). 

Instalację uziemiającą skrzyni ładunkowej stanowi linka stalowa o długości l ,5 m i przekroju 
poprzecznym 20 mm2, zakończona stalowym nie lakierowanym prętem o długości 0,3 m, która 
połączona jest metalicznie z obudową stalową skrzyni i ramą nośną pojazdu. Użyte do budowy 

366 Session I 



m 
• 
1860 

Szkoła Eksploatacji ?odziemnej 2001 

m 
• 

13 40 

Rys. 3. Skrzynia ładunkowa RSMW przekrój pionowy podłużny 

Fig. 3. Vcrtical cutaway scction o f loading box 

skrzyni ładunkowej śruby, wkręty, nity i gwoździe są wpuszczone w poszycie wewnętrzne 
komór składowych i zakitowane. 

3.2. Pobieranie, przewóz, wydawanie i przechowywanie środków 
strzałowych w Ruchomym Składzie MW typuST 422 KACPER 

Środki strzałowe ze stałego składu MW pobiera wydawca Ruchomego Składu MW (RSMW) 
z częstotliwością co najmniej l raz na dobę. Wydawaną ilość środków strzałowych i ich 
numerację wydawca stałego składu MW wpisuje do książki obrotu środkami strzałowymi 
stałego składu MW. Po sprawdzeniu zgodności numeracji i ilości wydawca RSMW potwierdza 
odbiór powyższych środków strzałowych podpisem w książce obrotu środkami strzałowymi 
stałego składu MW oraz wpisuje przychód ww. środków strzałowych do książki obrotu środ
kami strzałowymi RSMW. Wydawca RSMW odpowiedzialny jest za właściwe rozmieszczenie 
środków strzałowych i sprzętu strzałowego w poszczególnych komorach składowych zgodnie 
z ich przeznaczeniem. 

Przewóz środków strzałowych umieszczonych w RSMW odbywa się tylko po wyzna
czonych i oznakowanych wyrobiskach. Trasa od stałego składu MW do miejsca postoju 
RSMW oraz jego lokalizacja są uwzględnione w zezwoleniu wydanym przez Okręgowy 
Urząd Górniczy. Ponadto przewóz ten odbywa się zgodnie z Regulaminem Ruchu Maszyn 
Górniczych obowiązującym w kopalni. 

Środki strzałowe z RSMW pobierane są przez górników strzałowych na oddziały górnicze na 
podstawie i w ilościach wpisanych w rubryce "Zapotrzebowanie" w ich dzienniczkach strzało
wych. N i e zużyte na danej zmianie środki strzałowe zwracane są przez górników strzałowych na 
koniec zmiany do RSMW. Wydawanie środków strzałowych z RSMW odbywa się w miejscu 
postoju RSMW. 
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Rys. 4. Przykładowy szkic lokalizacji jednego z miejsc postoju RSMW 

Fig. 4. Exemplary locational skctch of thc one o f placcs o f stage o f RSMW 

Miejsce postoju RSMW jest określone w postaci zezwolenia na lokalizacje wydanego 
przez Okręgowy Urząd Górniczy. Wyrobisko w którym jest zlokalizowane miejsce postoju 
RSMW jest zabezpieczone przed najechaniem składu innymi środkami transportu w czasie 
przechowywania i wydawania środków strzałowych. Ponadto miejsce to jest oddzielone od 
pozostałych wyrobisk drzwiami lub kratami. Miejsce postoju i wydawania środków strzałowych 
z RSMW jest wyposażone w: 

-miejsce do przeliczania pobranych z RSMW zapalników, 
- wyrównany i nie zawodniony spąg, 
- stałe oświetlenie, 

- środek łączności. 

Przykładowy szkic lokalizacji miejsca postoju RSMW przedstawia rysunek 4. 

4. Podsumowanie 

Nowy system wydawania , przechowywania i transportu środków strzałowych do oddziałów 
górniczych w oparciu o ruchome składy materiałów wybuchowych funkcjonuje w Kopalni 
"Lubin" od lutego 2000 roku. Aktualnie w ruchu kopalni stosuje się dwa RSMW typu ST 422 
KACPER. Docelowo planowane jest wprowadzenie trzeciego ruchomego składu MW. Na 
podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić że : 

l. Zastosowanie RSMW znacznie usprawniło dołowy transport środków strzałowych, 

zwiększając jego efektywność, czyniąc go szybszym i mniej pracochłonnym . 

2. Poprawiło się w znacznym stopniu bezpieczeństwo z uwagi na zmniejszenie ilości 

maszyn przewożących środki strzałowe po głównych drogach transportowych. 
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3. Wprowadzenie do ruchu RSMW umożliwiło zaniechanie budowy nowego stałego składu 
MW o pojemności 45 Mg, co dużym stopniu obniżyło wydatki inwestycyjne. 

4. Właściwa lokalizacja miejsc postoju RSMW umożliwiła lepszą organizację robót strza
łowych, poprzez skrócenie czasu dostarczania środków strzałowych na oddziały górnicze. 

5. Zastosowanie systemu opartego na jednym stałym składzie MW i składach ruchomych 
pozwoliło na zmniejszenie zapasów magazynowych środków strzałowych niezbędnych do 
zabezpieczenia ciągłości produkcji, co dało wymierne korzyści finansowe. 

6. Wykorzystanie w procesie dystrybucji środków strzałowych tylko jednego stałego składu 
poprawiło organizację prac rozładunkowo- przeładunkowych, ograniczając ją tylko do jednego 
rejonu kopalni. 

7. Wprowadzenie nowego systemu wydawania i transportu środków strzałowych pozwoliło 
na wyeliminowanie transportu szynowego co wpłynęło korzystnie na pracę oddziałów przewozu 
dołowego. 

8. Zastosowanie RSMW pozwoliło na skrócenie dróg transportu środków strzałowych do_ 
oddziałów górniczych co wpłynęło korzystnie na zwiększenie czasu pracy samojezdnych wo
zów strzałowych, a to z kolei umożliwiło ich bardziej racjonalne wykorzystanie. 

9. Zwiększenie ilości dyspozycyjnego czasu pracy górników strzałowych wynikające 
z wprowadzenia nowego systemu wydawania i transportu środków strzałowych miało ko
rzystny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości wykonywanych robót 
strzałowych. 

10. Zlokalizowanie punktów postoju RSMW w pobliżu oddziałów górniczych poprawia 
w dużym stopniu gospodarkę środkami strzałowymi i sprzętem strzałowym. 

Reasumując dotychczasowe doświadczenia Kopalni "Lubin" można ocenić nowy system 
wydawania i transportu środków strzałowych dla oddziałów górniczych, jako nowoczesne 
rozwiązanie, o dużej efektywności i wysokim stopniu bezpieczeństwa. Wprowadzając takie 
rozwiązanie przełamano dotychczasowe stereotypy funkcjonujące w dziedzinie gospodarki 
i dystrybucji środków strzałowych w warunkach kopalń podziemnych. 

Literatura 

[l] Dokumentacja techniczno ruchowa ruchomego składu MW typuSt 422 Kacper. 
[2] Dokumentacja kopalniana. 

Movable storage of explosive in "Lubin" mine as a modern system dealing 
and transportation of explosives, initiation systems and blasting equipment 
to mine zones 

Abstract 

In artickle introduced generał characterisation o f Movable Storage of Explosive (RSMW) 
ST422 Kacper type. Confirmed modern system of dealing and transportation of explosives, 
initiation systems and blasting equipment to mine zones with storages used till now and treated 
its advantages based on prior experiences in "Lubin" Mine. 
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Dobór materiału zasypowego dla potrzeb likwidacji wyrobisk szybowych 

Słowa kluczowe 

Likwidacja kopal!1 - likwidacja szybów- materiał zasypowy 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zasady doboru materiału zasypowego dla potrzeb likwidacji 
szybów przez zasypanie. Wydzielono strefy w rurze szybowej, które powinny być likwidowane 
ze szczególną starannością, odpowiednio dobranym materiałem (kruszywem). Zwrócono uwagę 
na zagrożenie stabilności kolumny zasypowej związanej z niewłaściwym doborem kruszywa 
przy równoczesnym pojawieniu się niekontrolowanych wycieków wody do rury szybowej. 

l. Wstęp 

Problem likwidacji wyrobisk podziemnych, w tym także szybów, jest ·problemem pomi
janym na etapie projektowania ich budowy. Jednak chwila refleksji wystarczy by stwierdzić, że 
kwestia likwidacji wyrobisk jest równie ważna, jak ich budowa. Właściwie zaprojektowane 
i wydrążone wyrobisko ma zapewnić swą funkcję oraz bezpieczeństwo załodze przez okres 
od kilku miesięcy do kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Nadchodzi jednak moment, w którym 
utrzymanie wyrobiska traci swoje uzasadnienie i koniecznym staje się jego likwidacja. Proces 
ten jest równie istotny z uwagi na fakt, że wyrobisko winno być tak zlikwidowane, by przez 
kolejne dziesiątki lat nie stwarzało zagrożenia zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. 

Jednym ze sposobów likwidacji wyrobiskjest likwidacja przez podsadzanie, a w odniesieniu 
do szybów - przez zasypanie. Proces pozornie prosty, jest jednak skomplikowany techno
logicznie, począwszy od etapu wykonania projektu likwidacji po jego realizację. W trakcie 
projektowania likwidacji szybów należy wziąć pod uwagę szereg czynników związanych z wy
stępującymi zagrożeniami naturalnymi (wydzielanie metanu, dopływ wody itp.) i pod tym kątem 
dokonać właściwego doboru materiału zasypowego. Liczba zlikwidowanych w ostatnich kilku
nastu latach szybów oraz zdobyte w tym czasie doświadczenia pozwalają na sformułowanie 
pewnych wymagań, jakie powinien spełniać materiał zasypowy przewidziany do wykorzystania 
w procesie likwidacji szybu. Obserwacje te potwierdzają doświadczenia zagraniczne, przed
stawione w literaturze fachowej . 
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2. Uzasadnienie decyzji likwidacji szybu przez zasypanie 

Wyczerpanie zasobów kopaliny użytecznej lub brak uzasadnienia ekonomicznego na dalszą 
jej eksploatację w danym obszarze górniczym powoduje, że należy rozważyć zasadność dal
szego utrzymywania wyrobisk górniczych. Coraz częściej dochodzi do podjęcia decyzji o likwi
dacji rejonów czy wręcz całych kopalń. Decyzja taka wiąże się z likwidacją wyrobisk gór
niczych, w tym także szybów. Likwidacja wyrobiska szybowego może nastąpić na trzy pod
stawowe sposoby (Stobiński 1992; Wichur i in. 1994): 

a. Poprzez zatopienie szybu w sposób naturalny lub sztuczny. 
b. Zamknięcie szybu poprzez otamowanie korkami (na poziomie podszybi) i płytami żelbe

towymi (zrąb szybu, ujście kanałów szybowych na powierzchnię) . 

c. Wypełnienie rury szybowej materiałem podsadzkowym. 
Dwie pierwsze metody nie gwarantują zabezpieczenia obudowy rury szybowej, co więcej, 

wraz z upływem czasu od chwili takiej likwidacji obiekt szybowy może stać się źródłem 
potencjalnego zagrożenia! Likwidacja taka grozi w bliżej nie określonym przedziale czasowym 
powstaniem zapadliska związanego z destrukcją obudowy szybowej , a w przypadku wyizo
lowania rury szybowej bezjej wypełnienia może stać się ona zbiornikiem gazów kopalnianych. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia stateczności obudowy szybowej likwidowanego wyro
biska, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jego likwidacja poprzez wypełnienie materiałem 
podsadzkowym. Materiał wypełniający rurę szybową musi oczywiście spełniać szereg wa
runków, jednak najważniejsząjego zaletąjest zapewnienie rozparcia (a tym samym zabezpie
czenia przed obwałami) dla konstrukcji obudowy szybowej, która wraz z upływem czasu będzie 
ulegała korozji . 

3. Przygotowanie szybu do likwidacji 

Wypełnienie rury szybowej materiałem podsadzkowym winno być poprzedzone usunięciem 
z szybu (wnęk i komór szybowych) wszelkich zbędnych maszyn i urządzeń (np. pompy, wrota 
szybowe, zapychaki itp.), instalacji (kable teletechniczne, energetyczne, rurociągi) oraz kon
strukcji (zbrojenie szybu) . Praktyka jednak dowodzi, że ten ostatni element (zbrojenie szybu) 
z uwagi na wysokie koszty oraz skomplikowanie robót nie jest demontowany. Demontaż zbro
jenia ogranicza się do likwidacji osiatkowania przedziału drabinowego i pomostów. Dźwigary 
i prowadniki urządzeń wyciągowych pozostają w szybie, co nie jest korzystne ze względu na 
ograniczenie swobody opadania materiału zasypowego, tworzenie się sztucznych pomostów, 
powstawanie nienaturalnego stożka zasypowego, a także ograniczenie możliwości "samo
zagęszczania" się materiału zasypowego pod wpływem sił grawitacji. Innym niekorzystnym 
aspektem pozostawienia zbrojenia szybu jest opadanie materiału zasypowego na elementy 
konstrukcyjne zbrojenia z ogromną siłą, co w konsekwencji może doprowadzić do obruszania 
czy wręcz wyrwania z obmurza szybu tych elementów. W przypadku, gdy za obudową szybu 
występuje woda, uszkodzenie muru szybowego grozi katastrofą polegającą na nagłym wdarciu 
się wody do szybu . 

Przed przystąpieniem do zasypywania szybu konieczne jest odcięcie połączet1 z wyro
biskami poziomymi. Odcięcie to ma zabezpieczyć wyrobiska przyszybowe przed niekontro
lowanym ich podsadzeniem, które może wystąpić w przypadku ucieczek materiału podsadz-
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kawego z rury szybowej. Ponadto ma zabezpieczyć pozostałą część kopalni przed dopływem 
wody (poza wodą ujętą w rurociągi i odprowadzoną do systemu odwadniania), która występuje 
w różnych ilościach niemal w każdym szybie. l wreszcie ma ograniczyć migrację gazów 
kopalnianych w kierunku rury szybowej, która może stać się ich zbiornikiem. 

Zdarza się, że czasami rezygnuje się z wykonania odcięcia w postaci tam czy korków. 
Jedynym wówczas rozwiązaniem ograniczenia ucieczki materiału podsadzkowego do wyrobisk 
przyszybowych jest odpowiedni dobór materiału zasypowego zarówno pod względem jego 
jakości , jak też odpowiedniej granulacji. 

4. Materiał zasypowy i jego właściwości 

By mówić o właściwym doborze materiału zasypowego dla potrzeb likwidacji szybu należy 
zastanowić się, jakie cechy kolumny zasypowej -a właściwie materiałów, które ją tworzą
odgrywają największą rolę na danym odcinku szybu. W związku z tym można wydzielić 
następujące strefy w szybie: 

l. Strefa rząpia- poniżej najniższego wlotu podszybia. 
2. Strefa podszybia (na różnych poziomach). 
3. Strefa rury szybowej: 

a) między horyzontami wodnymi; 
b) jej górny odcinek (rejon głowicy szybowej); 
c) pozostałe odcinki. 

W zależności od rodzaju strefy likwidowanego odcinka szybu należy odpowiednio dobrać 
materiał zasypowy. Do dyspozycji pozostają najczęściej odpady pogórnicze, składowane na 
ogół w pobliżu kopalni lub dostarczane z obcych składowisk, takie jak: 

-kamień dołowy, 

- odpady popłuczkowe, 
- odpady elektrowniane, 
-żużle, 

- gruz budowlany, 
- inne odpady kopalniane. 
Prócz wymienionych materiałów kopalnie - zwłaszcza te wyposażone w instalację pod

sadzkową- zaopatrują się w piasek jako główny składnik podsadzki hydraulicznej. Z innych 
materiałów, które mogą być wykorzystywane do zasypywania rury szybowej należy wymienić 
kruszywo pochodzenia magmowego. Materiał ten jest uważany jako "szlachetny", z uwagi na 
swoje własności. 

Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym zadaniem materiału zasypowego w szybie 
jest zabezpieczenie obudowy przed obwałami, rozparcie jej , a w konsekwencji zabezpieczenie 
najbliższego otoczenia szybu przed ewentualną katastrofą górniczą. By zabezpieczenie to było 
skuteczne, materiał zasypowy powinien charakteryzować się pewnymi parametrami fizyko
mechanicznymi. 

Podstawową cechą, jaką powinien mieć materiał zasypowy, to jego obojętność wobec wód 
kopalnianych. Należy tu rozumieć zarówno obojętność chemiczną jak i mechaniczną. Niedo
puszczalne jest stosowanie materiałów, które w kontakcie z wodą mogą stworzyć zagrożenie 
skażenia środowiska na skutek powstawania szkodliwych związków chemicznych bądź ich 
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wypłukiwania z materiału zasypowego. Przez obojętność mechaniczną materiału zasypowego 
należy rozumieć taki materiał, który pod wpływem wody nie ulega lasowaniu czy też pęcz
nieniu. Materiał zasypowy zawierający części ilaste będzie narażony na rozmakanie lub pęcz
nienie, a materiał, który zawiera związki wapniowe lub węglanowe będzie ulegał stosunkowo 
szybkiej erozji. Projektując kolumnę zasypową trzeba mieć na uwadze te właśnie właściwości 
skał. Problem rozmakalności skał nie będzie jednak dotyczył całej kolumny zasypowej, gdyżjak 
w dalszej części zostanie wykazane, w pewnych strefach szybu niedopuszczalne będzie stoso
wanie materiału ulegającego działaniu wody (np. pęcznieniu), zaś w innych nie będzie to miało 
większego znaczenia. 

Inną istotną cechą materiału używanego do likwidacji szybu jest wodoprzepuszczalność. 
W zależności od likwidowanej strefy szybu konieczne będzie stosowanie materiałów o dużej 
wodoprzepuszczalności, albo wręcz przeciwnie, materiałów gwarantujących powstanie szczel
nej przegrody w szybie. Podobnie jak w przypadku rozmakalności własności materiału związane 
z wodoprzepuszczalnością będą zróżnicowane w zależności od miejsca ich wykorzystania 
w szybie. Ta cecha materiału zasypowego ma bezpośredni związek z wielkością frakcji kru
szywa użytego w procesie likwidacji orazjego gatunkiem (rodzajem). 

Tabela l. Wybrane parametry materiałów znajdujących wykorzystanic przy likwidacji szybów (Mitzcl 1953) 

Tablc l. Sclcctcd paramctcrs o f matcrials to be uscd forshaft liquidation (Mitzcl 1953) 

Ci«żar Kąt tarcia Współczynnik tarcia 
L. p. Materiał objt;tościowy wcwnt;trzncgo materiał/obudowa bet. 

y, MN/m3 p, stopnic f 

l. TłuczciJ z kamienia o strukturze b. zbitej 0,020 35 0,4314 

2. TłuczciJ z kamienia o strukturze zbitej 0,018 35 0,4314 

3. TłuczciJ z kamienia o strukturze porowatej 0,015 35 0,4314 

4. Piasck 0,018 40 05022 

5. Żwir 0,020 25 0,2994 

6. Glina 0,015 45 0,5773 

7. Żużel granulowany 0,006 40 0,5022 

j 8. Popiół koksowy 0,007 25 0,2994 

Likwidacja strefy rząpia 

Ten odcinek szybujest stosunkowo prosty do likwidacji, którąmożna wykonać z najniższego 
poziomu wlotów szybowych. Najlepszym materiałem jest piasek z ewentualnym dodatkiem 
pyłów dymnicowych, który może być podawany z wodą, czyli klasyczna podsadzka hydra
uliczna. Dodatek pyłów ma korzystne oddziaływanie, gdyż pyły posiadają własności wiążące, 
czyniąc tym samym bardzo stabilne podłoże dla kolejnych warstw zasypu (rys. l). Podsadzanie 
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Rys. l . Wypełnienie rząpia piaskiem, podszybia tłuczniem 

Fig. l . Filiing thc shan sump with sandand thc shatl bottom with breakstonc 

rząpia należy zakończyć nieznacznie poniżej poziomu najniższych wlotów szybowych, nadmiar 
wody odpompować. 

Innym rozwiązaniem może być koncepcja wypełnienie rząpia, wlotów wyrobisk podszybia 
oraz odcinka rury szybowej ponad strop podszybia na wysokość równą pięciu średnicom szybu 
materiałem gruboziarnistym (kliniec, tłuczeń) niewrażliwym na działanie wody (Palarski 2000). 
Rozwiązanie to pozwala na rezygnację z tam na wlotach do szybu, chyba że konieczność ich 
lokalizacji wynika z innych względów (np. zagrożenie metanowe). Materiałem takim może być 
kruszywo pochodzenia magmowego o odpowiednio dobranym uziarnieniu, gwarantującym jak 
najmniejszą ściśliwość (rys. 2). 

Rys. 2. Wypełnienie rząpia i podszybia tłuczniem 

Fig. 2. Filiing thc shaft sump with sandand the shaft bottom with breakstone 
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Likwidacja strefy podszybia (wlotów szybowych) 

Strefa podszybia jest najbardziej newralgicznym odcinkiem rury szybowej, który należy 
zlikwidować ze szczególną starannością. Podstawową kwestiąjest budowa odpowiedniej gru
bości tam (korków) bezpośrednio za wlotami szybowymi. Praktyka dowodzi, że niewłaści
we zaprojektowanie i wykonanie tamy przy nieprawidłowym doborze materiału zasypowego 
w pewnych przypadkach może doprowadzić do przerwania tamy i ucieczki materiału zasy
powego z szybu do wyrobisk poziomych nawet na odległość kilkuset metrów, a to z kolei wiąże 
się z gwałtownym obniżeniem poziomu zasypu w szybie. Właśnie z uwagi na możliwość 
ucieczki zaleca się wypełnienie tej strefy materiałem, który będzie stabilnym wypełniaczem rury 
szybowej, o minimalnej ściśliwości , niepodatnym na działanie wody i o dużej wodoprze
puszczalności . Takimi parametrami charakteryzuje się kruszywo ze skał wylewnych względnie 
bardzo mocnych piaskowców. Zaletą tego materiału jest to, że nawet w przypadku całkowitego 
zalania wodą nie zmienia on swoich własności, czego nie można powiedzieć o materiale 
pochodzenia karbońskiego (łupki, dolomity). Ponadto kruszywo to charakteryzuje się bardzo 
dużą wytrzymałością na ściskanie, co w połączeniu z innymi wymienionymi parametrami czyni 
ten odcinek kolumny zasypowej niezwykle trwałym i stabilnym. Z obserwacji wynika, że 
najbardziej przydatnym jest kruszywo o frakcji 20-80 mm (Kohutek 1993), choć niektóre 
źródła dopuszczają kruszywo nawet o frakcji do 150 mm (Stałęga i in . 1998; Wichur 2000). 

Awarie związane z ucieczką materiału zasypowego z szybu wynikały z zasypania tej strefy 
szybu (podszybia) materiałem, który pod wpływem wody rozmakał , a następnie ulegał upłyn
nieniu. Woda najczęściej pojawiała się w sposób nagły i nieprzewidziany. Korki odcinające 
wyrobiska poziome ulegały zniszczeniu, gdyż obliczane były na ciśnienie wynikające z obcią
żenia materiałem zasypowym (są to siły stosunkowo niewielkie, nie zależą wprost od wysokości 
zasypu, związane są z siłami tarcia międzycząsteczkowego oraz na styku kruszywo- obudowa 
szybowa, dodatkowo ciśnienie materiału zasypowego obniża pozostawione zbrojenie), a nie na 
ciśnienie hydrostatyczne osiągające wielkość kilkudziesięciu (kilkuset) metrów słupa wody 
(Nawrat 2000). 

Odcięcie horyzontów wodonośnych 

Ten fragment szybu w przeciwieństwie do wcześniej omawianej strefy podszybia powinien 
być wypełniony materiałem o jak największym stopniu wodoszczelności, który będzie pełnił 
rolę korka szybowego. Takie warunki spełniają gliny, iły czy bentonit. Wymienione materiały 
charakteryzują się najdrobniejszym uziarnieniem wśród materiałów wykorzystywanych do 
likwidacji szybu, które można zliczyć do frakcji pylasto-ilastych (Wiłun 2000). Podstawę korka 
pełni przegroda betonowa wykonana w szybie. W przypadku spodziewanych dużych dopływów 
wody przegroda powinna być rozparta w obudowie na wzór stopy szybowej, co ma zapobiec 
ewentualnemu przesunięciu się korka pod wpływem działających nań sił. Sam korek iłowy ma 
wysokość do 20m. Zadaniem materiału ilastego jest uszczelnienie połączenia na granicy korka 
betonowego i obudowy szybowej, a tym samym stworzenie wodoszczelnej przegrody w likwi
dowanym szybie, na wypadek awarii polegającej na przedarciu się wody przez obudowę 
szybową. Przegrody takie powinny znajdować się pod każdą warstwą wodonośną, a także 
pod każdym wlotem szybowym (nie dotyczy najniższego podszybia). W przypadku dużych 

378 Session II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

dopływów wody do rury szybowej, na etapie projektowania likwidacji wyrobiska oraz w trakcie 
realizacji należy przewidzieć odpowiednie rurki drenażowe, których zadaniem b~tdzie odpro
wadzenie wody poprzez przegrodę (korek) do czynnych wyrobisk kopalnianych. Dla poprawy 
szczelności warstwy izolacyjnej można stosować dodatki w postaci materiałów wiążących jak 
np. cement. 

Likwidacja innych odcinków rury szybowej (nie dotyczy głowicy szybowej) 

Odcinki rury szybowej nie będące wcześniej opisanymi strefami można likwidować 
w sposób znacznie prostszy, bez konieczności zachowania ścisłych reżimów materiałowych 
(rys. 3). Odcinki te można wypełniać materiałem pochodzącym z zakładu przeróbczego, żwi
rem, piaskiem, żużlami. Istotne jest takie dobranie materiału, by w przypadku kontaktu z wodą 

Rys. 3. Strefy zasypu w szybie 

Fig. 3. Filiing zoncs in thc shaft 
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nie miały miejsca niekorzystne zjawiska związane z gwałtownym osiadaniem materiału wypeł
niającego szyb czy też upłynnieniem się zasypu (tab. 2). 

Tabela 2. Ściśliwość i wodoprzepuszczalność mieszanin podsadzkowych na bazie piasku, żużla i odpadów 
popłuczkowych nadających si(( do wykorzystania przy likwidacji szybów (Andrusikiewicz 1997) 

Tablc 2. Compactness and watcr pcrmcability o f Iiiiing mixtures composcd o f sand, s lag and wasber wastes to be 
used for s haft liquidation (Andrusikiewicz 1997) 

Skład procentowy mieszaniny Ścis1iwość (%)przy Wodoprzepuszczalność 
L. p. 

piasek żużel odpad ciśnieniu 15 (MPa) (cm/s) l 
l 
j 
l 

2. 50 50 o 8,89 0,069 __ _] 
4. 75 25 o 6,30 0,106 

l 
5. 80 20 o 5,36 0,079 l 
6. 100 o o 4,62 '·'t= l 7. 60 o 40 3,85 -r--~ 0,204 

8. 50 lO 40 4,62 0,050 

9. 40 20 40 4,83 0,040 l 

10. 30 30 40 5,71 o,on l 
11. 80 o 20 3,08 0,055 

1 
i 
l 
l 

12. 70 lO 20 3,93 0,042 l 
l 

13. 60 20 20 6,92 0,044 --1 

14. 50 30 20 5,71 0,033 l 

Likwidacja górnego odcinka szybu (głowicy szybowej) 

Również i ten odcinek szybu wymaga bardzo starannego zlikwidowania, gdyż właśnie w tym 
miejscu widać wszelkie błędy i niedociągnięcia popełnione przy likwidacji niższej części szybu. 
To właśnie w tym miejscu będzie można obserwować zjawisko osiadania kolumny zasypowej, 
to właśnie ta warstwa będzie poddawana uzupełnieniom. Ostatnia warstwa zasypu powinna 
spełniać rolę korka zabezpieczającego szyb przed migracją wód z powierzchni terenu, w związ
ku z czym warstwa ta będzie miała swoje analogie do warstw, których zadaniem jest odcięcie 
horyzontów wodonośnych. Powinna być wykonana z materiałów ilastych z ewentualnym do
datkiem materiałów wiążących. 

W przypadku stabilności niżej zalegających warstw wypełniających szyb, końcowy odcinek 
szybu można zlikwidować poprzez wypełnienie go żwirem i zamknięcie korkiem iłowym. 
Dodatkowo na zrębie osadza się płytę żelbetową grubości około 50 cm, stanowiącą ostateczne 
zamknięcie szybu. W płycie powinien znajdować się otwór wielkośrednicowy dla ewentualnego 
uzupełnienia zasypu i kontroli poziomu wody oraz rura odprowadzająca do atmosfery wydzie
lający się metan. 
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5. Uwagi dotyczące zasypywania szybu 

Przed przystąpieniem do likwidacji szybu, na etapie projektowania, należy w przybliżeniu 
określić ilość poszczególnych rodzajów materiału zasypowego oraz ich zużycie do likwidacji 
poszczególnych odcinków szybu. W trakcie zasypywania szybu należy bardzo ściśle kontro
lować ilość poszczególnych materiałów zużytych do jego likwidacji, gdyż w praktyce jest to 
jedyny sposób na oszacowanie głębokości zasypu. Oczywiście niemal każda awaria polegająca 
na ucieczce materiału do wyrobisk poziomych czyni, że dalsze szacowanie zużycia materiałów 
zasypowych będzie obarczone dużym błędem , co w konsekwencji może doprowadzić do utraty 
kontroli nad likwidacją kolejnych stref w szybie. 

W przypadku występowania zagrożenia gazowego należy odciąć wyrobiska poziome od 
szybu tamami. W czasie zasypywania szybu należy zachować odpowiednie środki bezpie
czeństwa . W przypadku dużych dopływów gazu należy starać się utrzymywać wentylację 
obiegową. W sytuacji , gdy nie ma możliwości utrzymania obiegu powietrza w szybie, należy 
zastosować wentylację odrębną (Wichur i in. 1994) lub metody specjalne jak np. inertyzację
wypełnienie rury szybowej gazem obojętnym (Patzke i in. 199 I), czyniąc w szybie atmosferę 
beztlenową, która uniemożliwia wybuch metanu. Po wypełnieniu rury szybowej materiałem 

zasypowym w korku zamykającym szyb należy przewidzieć rurociąg, którego zadaniem będzie 
odprowadzenie metanu z szybu do atmosfery. Doświadczenia wskazują, że wraz z upływem 
czasu ilość gazu pojawiającego się w szybie stale maleje, by wreszcie zaniknąć całkowicie. 
Ponowne pojawienie się gazu w szybie może świadczyć o przerwaniu tam na poziomach lub 
o destrukcji obudowy szybowej . 

Porlawanie materiału zasypowego do szybu może odbywać się na kilka sposobów, w za
leżności od tego, czy szyby w przyszłości mają być odtwarzane, czy też nie: 

- bezpośrednio ze zrębu szybu poprzez zsypnię lub za pomocą przenośnika - metoda ta 
może być stosowana w przypadku likwidacji szybu na całej głębokości bez późniejszego odtwa
rzania rury szybow~j (materiał opadający swobodnie w szybie będzie uszkadzał jego obudowę); 

- zasypanie szybu po wcześniejszym zatopieniu (Barchański i in. 2000)- takie rozwią
zanie wykorzystano w przypadku silnie metanowych szybów "Warszowice"; metoda ta 
w sposób bardzo istotny zmniejsza zagrożenie wybuchu metanu (należy pamiętać, że metan 
rozpuszcza się w wodzie!), a podawany materiał zasypowy w środowisku wodnym opada 
wolniej, co zabezpiecza konstrukcje stalowe w szybie i jego obudowę przed bezpośrednim, 

dynamicznym oddziaływaniem na te elementy materiału skalnego; 
podawanie materiału rurocifgiem transportowym 0 300 mm (Gruszka 1994) - metoda 

stosowana przy czćuciowej likwidacji szybu, rurocifg zabezpiecza elementy wyposayenia szybu 
oraz jego obudowę przed bezpośrednim oddziaływaniem materiału zasypowego. Rurociąg jest 
skracany w miarę podnoszenia się zasypu w szybie. 

6. Wnioski końcowe 

l . Proces projektowania likwidacji szybu oraz realizacja likwidacji wymagają starannego 
doboru materiału zasypowego oraz jego ilości dla poszczególnych stref szybu. 

2. Dla potrzeb klasyfikacji materiałów zasypowych, ich własności i jakości w pewnym 
zakresie można wykorzystać postanowienia normy "podsadzkowej" PN-94/G-11010. Wydaje 
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sięjednak w pełni zasadne opracowanie odrębnego normatywu w celu ustalenia i ujednolicenia 
parametrów, jakimi powinny się charakteryzować materiały zasypowe. 

3. Podstawową cechą materiału zasypowego powinna być jak najmniejsza ściśliwość, co 
wpływa na stabilność kolumny zasypowej. Cecha ta wiąże się z ewentualną koniecznością 
uzupełnienia zasypu po jego stabilizacji, która trwa do kilku lat. Im bardziej stabilna kolumna 
zasypowa tym mniejsze obniżenie poziomu zasypu w szybie. 

4. Bardzo duży wpływ na bezpieczne zlikwidowanie szybu przez zasypanie ma wielkość 
frakcji kruszywa wypełniającego rurę szybową. Generalnie - zwłaszcza w przypadku czę
ściowego wyzbrojenia szybu - maksymalna wielkość kruszywa nie powinna przekraczać 
150 mm, a w przypadku zasypywania bezpośrednio ze zrębu szybu powinna być nawet mniejsza 
(80 mm). 

5. W sposób szczególnie staranny należy rozwiązać problem wody w szybie. W przypadku 
likwidowania samego szybu należy uwzględnić ujęcie wód szybowych i odprowadzenie ich do 
systemu odwadniania kopalni. W przypadku likwidacji całej kopalni, jej zatopienie jest tylko 
kwestią czasu, lecz tym większy nacisk należy położyć na jakość materiału zasypowego, 
szczególnie w strefach przywlotowych. 

6. Równie istotne jest uszczelnienie rejonu głowicy szybowej poprzez dobór właściwych 
materiałów (także z dodatkiem cementu czy wręcz wykonanie korka betonowego), co ma 
zabezpieczyć rurę szybową przed przedostawaniem się do niej wód powierzchniowych. 

7. Przyjęcie odpowiedniej metody zasypywania szybu może umożliwić w przyszłości od
tworzenie rury szybowej przy zminimalizowaniu szkód w jej obrębie (uszkodzenia elementów 
wyposażenia szybu i obudowy szybowej) spowodowanych ruchem materiału zasypowego. 

8. Metoda likwidacji szybu poprzez zasypanie jest metodą niewątpliwie najdroższą, ale 
równocześnie najtrwalszą i najbezpieczniejszą formą likwidacji wyrobiska szybowego 
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The selection of fillin g material for liquidation of s haft hol es 

Abstract 

The paper presents the principles o f selection o f fillin g material for liquidation o f shafts by 
means of backfilling. Zones were selected in the shaft tu be which were to be liquidated with 
special care with specially selected material (gravel). Attention was paid to the possibility of 
loss of stability of the filling column connected with the wrong choice of gravel with the 
simultaneous appearing ofwater leaking into the shaft tube. 
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Budowa nowych zakładów przeróbczych czy zlecanie usług 
wzbogacania - zarys problemu 

Słowa kluczowe 

Węgiel kamienny- wzbogacanie~ budowa zakładów przeróbczych- usługi wzbogacania 

Streszczenie 

W rezultacie realizacji likwidacji nieefektywnych kopalń likwidowane też są istniejące przy 
nich zakłady przeróbcze. Ze 104 zakładów pracujących w 1974 roku pozostało obecnie 49. 
W latach 1990-2000 wybudowano 12 nowych zakładów, a planuje się wybudowanie jeszcze 3 
nowych zakładów i rozbudowę dalszych 9. Likwidowane zakłady, a także istniejące poza 
kopalniami zakłady przeróbcze (np. Haldexu) mogą świadczyć działalność usługową wzbo
gacania węgla. W artykule omówiono zadania zakładów przeróbczych będących integralną 
częścią kopalń oraz zadania samodzielnych zakładów w warunkach gospodarki rynkowej. 
Zwrócono uwagę na nowy problem wyrażający się dylematem: budować (modernizować, 
rozbudowywać) nowe zakłady czy zlecać usługi wzbogacania. 

l. Wstęp 

W systemie gospodarki centralnie sterowanej (do roku 1990) górnictwo węgla kamiennego 
w Polsce rozwijane było nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb krajowych lecz także dostar
czania węgla do krajów byłego RWPG. Realizowane to było zgodnie z programami dostaw 
ustalanymi centralnie dla krajów byłego obozu socjalistycznego. Okres ten charakteryzował się 
planami ilościowymi, a koszty pozyskania węgla były sprawą drugorzędną. W ramach byłego 
RWPG narzucono Polsce budowę (finansowaną ze środków centralnych) kopalń dla zabez
pieczenia ustalonych kontyngentów (dostaw) węgla. Zdawano zresztą sobie sprawę z tego, iż 
koszty wydobycia w wielu kopalniach mogą być wyższe niż ceny węgla na rynkach światowych. 
Pamiętać jednak trzeba, że gospodarka byłych krajów socjalistycznych była w zasadzie gospo
darką zamkniętą. Polsce przypadła rola dostarczyciela, między innymi, węgla kamiennego. 

Sytuacja powyższa zmieniła się po zmianach systemowych funkcjonowania krajowej gos
podarki. Po 1990 roku upadło centralne (RWPG) planowanie dostaw towarów. Zmieniły się też 
zasady rozliczeń pomiędzy byłymi krajami socjalistycznymi. Te zmiany spowodowały, że kraj 
nasz pozostał z dużą ilością kopalń i wydobyciem w,ęgla przekraczającym potrzeby rynku .. 
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wewnętrznego. W nowej sytuacji zaszła konieczność znacznego ograniczenia poziomu wy
dobycia węgla, a w konsekwencji tego konieczność likwidacji wielu kopalń. W kompleksie 
paliwowo-energetycznym zaczął obowiązywać normalny rachunek ekonomiczny, a rynek węg
la stał się częściowo rynkiem otwartym na konkurencję z rynkiem międzynarodowym. Ko
palnie, w których koszt pozyskania węgla był zbyt wysoki i nie było możliwości obniżenia tego 
kosztu, stały się ekonomicznie nieefektywne. W konsekwencji kopalnie takie, nazywane nie
rentownymi, skazane zostały na likwidację. 

Zamykanie kopalń, a także spadające z roku na rok zapotrzebowanie na węgiel spowo
dowało, że zbędne okazało się posiadanie tak dużej ilości zakładów przeróbczych. Tu trzeba 
przypomnieć, że w 1974 roku pracowały 104 zakłady przeróbcze. Przyjmowały one do wzbo
gacania 204,5 mln ton urobku węglowego dając 162,6 mln ton węglowego produktu handlowego 
i 41,9 mln ton odpadów [8]. Ilość przyjmowanego urobku węglowego zmieniała się w poszcze
gólnych latach. W 1978 roku było to już 240,5 mln ton węgla surowego (192,6 mln ton 
produktów węglowych i 47,9 mln ton odpadów) [9]. 

Po roku 1990 spadło zapotrzebowanie krajowe na węgiel kamienny. Trzeba pamiętać, że 
w latach 1990-1993 wystąpiła u nas duża recesja gospodarcza. Krajowy rynek węglowy stał 
się rynkiem konsumenta, który mógł już wybierać dostawców oferujących odpowiedniej, do 
potrzeb odbiorców, jakości węgiel handlowy. W 1999 roku wydobycie węgla surowego wy
niosło już tylko 150,1 mln ton, z czego wyprodukowano 109,2 mln ton węgla handlowego 
otrzymując 40,9 mln ton odpadów [10]. 

Do 1990 roku wybudowano w Polsce 53 nowe zakłady przeróbcze oraz zmodernizowano 
dalszych 23 zakładów. Mimo likwidacji wielu kopalń w latach 1990-2000 wybudowano 
12 nowych zakładów przeróbczych. Od początku zmian systemowych zlikwidowano 42 zakłady 
przeróbcze (13 zakładów zlikwidowano przed 1990 rokiem). Obecnie pracuje 49 zakładów 
przeróbczych. Posiadają one 48 sekcji wzbogacających średnie i grube klasy ziarnowe, 38 sekcji 
wzbogacających miały i 8 sekcji flotacji mułów [11]. 

Oprócz zakładów przeróbczych zlokalizowanych przy kopalniach pracuje 5 zakładów prze
róbczych przedsiębiorstwa Haldex (ZP Michał, Szombierki, Makoszowy, Centrum, Brze
zinka - ten ostatni zakład pracuje w odrębnej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 
Carbo-Koncentrat SA.) oraz sprywatyzowane zakłady ZPMW Biskupice Sp. z o.o., ZPMW 
Barbara Sp. z o.o., ZPMW Dąbrowa Sp. z o.o., ZU Carbon sp. z.o.o., PPHU Bonowex Sp. z o.o., 
ZWW Julian Sp. z o.o., (wymieniono znane autorowi). 

W najbliższych latach przewiduje się budowę [11] 3 nowych zakładów wzbogacania 
i odsiarczania, rozbudowę 9 zakładów oraz modernizację tych, gdzie wystąpi taka ko
nieczność. 

Program budowy, modernizacji czy rozbudowy uwzględniać musi potrzeby krajowego (lub 
międzynarodowego) rynku węgla kamiennego. Dotyczy to oczywiście popytu na produkty 
handlowe węgla o określonej (wg żądań użytkowników) jakości (wartość opałowa, zawartość 
popiołu lub siarki, zawartość wilgoci, uziarnienie). Mówi się tu o węglu energetycznym. Węgiel 
kamienny koksowy rządzi się nieco innymi niż węgiel energetyczny prawami (koksownicy 
żądają wyłącznie węgla wzbogaconego- o zawartości popiołu poniżej 9%; w węglu energe
tycznym żądana zawartość popiołu zależy najczęściej od parametrów gwarancyjnych urządzeń 
użytkowujących węgiel u odbiorców). Węgiel kamienny energetyczny dostarczany jest do 
użytkowników zgodnie z oczekiwanymi przez nich parametrami jakościowymi. Parametry te 
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wahają się zresztą w bardzo szerokim przedziale. Zależy to nie tylko od parametrów kotłów, ale 
także od aktualnie stosowanego systemu rozliczeń pomiędzy zakładami wytwórczymi (elek
trownie i elektrociepłownie zawodowe) a PSE SA. Jest to problem złożony i nie będzie tu 
omawiany. 

Potrzeby użytkowników wyznaczyły ramy technologiczne i ekonomiczne funkcjonowania 
zakładów przeróbczych. W nowych warunkach gospodarki rynkowej mogą one pełnić różną 
rolę[l,2]. 

2. Możliwe sposoby funkcjonowania zakładów przeróbczych węgla kamiennego 

Od kilku lat, jak już o tym wspomniano, realizowany jest rynek użytkownika węgla żąda
jącego produktów o jemu wygodnych (technologicznie i ekonomicznie) parametrach jakoś
ciowych. Rynek producenta, funkcjonujący przez wiele lat w gospodarce krajowej, nie będzie 
funkcjonował przy obecnej sytuacji rynku węglowego . Sytuację taką stworzyła nadpodaż 

węgla, dzięki której odbiorca może sobie wybierać dostawcę zapewniającego mu odpowiednie 
(jakościowo i cenowo) produkty handlowe. 

W nowej sytuacji zmieniają się też zadania zakładów przeróbczych. Mogą one dostoso
wywać jakość węgla do wymagań odbiorców pracując dla kopalń, których są integralną częścią 
lub też świadczyć (na zlecenie) usługi wzbogacania węgla, gdy są one samodzielnymi pod
miotami gospodarczymi. 

2.1. Zadania zakładów przeróbczych będących integralną częścią 
zakładu górniczego 

Zakłady przeróbcze będące integralną częścią zakładu górniczego rozliczane są ze swych 
kosztów łącznie z kosztami kopalni. W praktyce krajowego górnictwa suma kosztów ponie
sionych w zakładzie górniczym dzielona jest przez sumę sprzedanych produktów handlowych. 
Otrzymuje się w ten sposób jednostkowy koszt sprzedanego węgla. System taki nie pozwala na 
obliczenie wprost, tzn. bez specjalnych przeliczeń, kosztu pozyskania każdego wytworzonego 
produktu handlowego. Nie da się więc wyznaczyć obszarów opłacalności wzbogacania każdej 
klasy ziarnowej (sortymentu handlowego). Otwartym zresztą jest problem czy w nowych 
warunkach rynkowych takie obliczenia są niezbędne. Autor uważa, że tak bo tylko wówczas 
możliwy jest rachunek ciągniony kosztów pozyskania produktów finalnych np. energii elek
trycznej, ciepła, koksu itp., ale autor zdaje też sobie sprawę, że dla producentów węgla może to 
być sprawa wtórna tak długo jak długo cena poszczególnych produktów handlowych węgla nie 
jest oparta na formule kosztowej. 

W zakładzie przeróbczym, stanowiącym część zakładu górniczego, prowadzi się procesy 
wzbogacania mające na celu uzyskanie produktów handlowych o parametrach jakościowych 
spełniających warunki zawartych umów kupna/sprzedaży z odbiorcą. Odbiorca węgla decyduje 
jaka wartość opałowa , zawartość popiołu, siarki i wilgoci w kupowanym węglu najbardziej 
odpowiada stosowanym u niego układom przetwórstwa tego węgla lub przyjętym sposobom 
wyznaczania cen energii lub innych jego produktów finalnych. Te parametry jakościowe nie 
zawsze odpowiadają parametrom jakościowym optymalnego (technologicznie lub ekonomicz
nie) koncentratu z punktu widzenia producenta. 
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Konsekwencją rynku odbiorcy jest więc fakt, iż w zakładach przeróbczych reżim tech
nologiczny wzbogacania węgla, dostosowany do wymagań użytkownika, nie będzie musiał 
uwzględniać najkorzystniejszych warunków prowadzenia tego procesu. Przykładowo, żądana 
zawartość popiołu w produkcie handlowych może być dotrzymana po pozostawieniu w kon
centracie części ziarn kamienia (bardzo płytkie wzbogacanie) lub też po odrzuceniu do pro
duktów przejściowych znacznej części ziarn węglowych (bardzo głębokie wzbogacanie). Oba te 
skrajne przypadki, często spotykane w praktyce, wymagają prowadzenia procesu przeróbczego 
w nieracjonalny (ale tylko technologicznie) sposób. 

Z ekonomicznego punktu widzenia kopalni żądane parametry jakościowe odbieranych pro
duktów handlowych nie zawsze będą gwarantować (a najczęściej nie będą) uzyskiwanie przez 
producenta maksymalnych wpływów ze sprzedaży węgla. Iloczyn cen i wychodów koncen
tratów, przy narzuconych parametrach jakościowych, nie musi być najwyższy ze wszystkich 
możliwych praktycznie do otrzymania przychodów ze sprzedaży. 

Powyższe uwagi pokazują, że w warunkach rynkowych producent węgla nie zawsze może 
prowadzić proces wzbogacania węgla w najkorzystniejszy dla siebie sposób. Istnienie spółek 
lub holdingów kopalń łagodzi nieco opisaną powyżej sytuację. Prowadząc handel węglem 
w sposób zcentralizowany, poprzez zakład zbytu węgla każdej spółki, można dobierać z róż
nych kopalń produkty handlowe o jakościach odpowiadających poszczególnym użytkow
nikom. Taka polityka pozwala na pewną elastyczność w ustalaniu reżimów technologicznych 
wzbogacania różnych węgli a czasami nawet zbliżać te reżimy do optymalnych techno
logicznie. Jest to jednak uzależnione od różnorodności palety zamówień (podpisanych umów 
kupna/sprzedaży). 

Wymagania odbiorców węgla co do jakości produktów handlowych powodują, że w zakła
dach przeróbczych trzeba posiadać możliwości prowadzenia procesów wzbogacania w sposób 
bardzo elastyczny. Stworzone muszą być warunki: 

- prowadzenia pełnego wzbogacania urobku (l 00% nadawy kierowanej do wzbogacania), 
- możliwości częściowego wzbogacania w stopniu umożliwiającym przygotowanie odpo-

wiedniej jakościproduktu handlowego lub mieszanek energetycznych, 
- rezygnację ze wzbogacania niektórych klas ziarnowych a nawet całości urobku, gdy 

występuje zbyt na węgiel surowy, 
- wydzielenie produktów pośrednich gdy jest na nie zbyt, lub gdy nie ma zbytu (a włącze

nie produktów pośrednich do koncentratów nie jest ze względów wymagań jakościowych 
możliwe) kierowanie ich albo do odpadów albo na składowiska, 

- wydzielanie grubych sortymentów gdy jest na nie sezonowy zbyt lub też ich kruszenie 
i dodawanie do innych sortymentów gdy nie ma na nie zbytu, itd. 

Funkcjonowanie zakładu przeróbczego w warunkach rynkowych jest uwarunkowane bie
żącą sytuacją na rynku węglowym. Ma to konsekwencje kosztowe. Elastyczny zakład prze
róbczy musi posiadać rozbudowane układy technologiczne, które nie zawsze będą mogły być 
racjonalnie wykorzystane. Uproszczone zakłady przeróbcze nie będą natomiast konkuren
cyjnymi na węglowym rynku, gdyż mogą mieć trudności z dostosowaniem jakości produktów 
handlowych do zmieniających się wymagań różnych użytkowników. Tu należy dodać, że 
przeważająca większość zakładów przeróbczych jest mało elastyczna, gdyż układy wzbo
gacania dostosowane były najczęściej do z góry narzuconej jakości koncentratu oraz wska
zanych do wzbogacania sortymentów. 
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Opisywana powyżej sytuacja pokazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia struktura cen 
węgla (wprowadzona w maju 1990 roku), która w pierwszym okresie transformacji istotnie 
wpłynęła na sytuację finansową górnictwa węglowego, staje się powoli czynnikiem jak gdyby 
drugorzędnym. Jest intuicyjnie oczywiste, że węgle o lepszych parametrach jakościowych 
powinny być droższe , bo większa jest ich wartość użytkowa, ale o przyrostach cen związanych 
z polepszeniem parametrów jakościowych nie będąjuż decydowały koszty wzbogacania węgla 
lecz efekty ekonomiczne u użytkowników. Użytkownika, tak naprawdę, nie interesuje jakim 
kosztem wytworzony został dany produkt handlowy. Interesuje go natomiast czy jakościowo 
lepszy, a więc droższy, produkt pozwoli mu uzyskać oszczędności w wytwarzaniu swoich 
produktów w stopniu co najmniej pokrywającym przyrost cen. Prowadzi to do wniosku, że 
struktura cen powinna więc być obecnie budowana raczej z punktu widzenia użytkownika (choć 
interesy producentów nie mogą być pomijane). 

Z drugiej strony żaden zakład górniczy nie będzie zainteresowany takim prowadzeniem 
procesów wzbogacania, który w efekcie przynosić będzie straty, tzn. uzyskiwane rynkowe ceny 
będą niższe niż poniesione koszty. Tu trzeba dodać, że nie oznacza to rezygnacji z wyko
rzystywania własnych zakładów przeróbczych. Jeżeli można sprzedać węgiel surowy po cenach 
pokrywających koszty wydobycia to rezygnacja z procesów wzbogacania jest uzasadniona 
ekonomicznie. Jeżeli natomiast na węgiel surowy nie będzie zbytu to urobek musi być poddany 
procesom przeróbczym. Ale w normalnej gospodarce rynkowej producent nie może dopłacać 
(tzn. ponosić strat) do sprzedawanego produktu handlowego. Skoro struktura cen nie będzie 
tworzona z punktu widzenia producenta, to musi być inne rozwiązanie pokrywania wydatków 
przez konieczne do osiągnięcia wpływy. 

Powyższy problem znalazł w cenotwórstwie węgla odpowiednie rozwiązanie [ 13]. Znajduje 
się ono w członie formuły sprzedażnej nazwanej poziomem cen. Poziom cen jest rynkowym 
elementem systemu cen, gdyż ustala się go w drodze negocjacji pomiędzy zainteresowanymi 
stronami. Producent węgla, aby nie ponosić strat, musi wynegocjować taki poziom cen, który 
gwarantować będzie pokrycie poniesionych kosztów. O opłacalności produkcji węgla decydo
wać będzie poziom cen, a nie jak dotąd struktura cen. Opłacalność wzbogacania występować 
więc będzie zawsze, gdy wynegocjowany poziom cen będzie pokrywał także koszty przeróbki 
węgla . 

W aktualnych uwarunkowaniach krajowego rynku węglowego zadaniem zakładu prze
róbczego będzie wytwarzanie produktów handlowych o takich parametrach jakościowych, aby 
zapewnić ich zbyt. Istotnym problemem okazują się teraz koszty wytworzenia tych produktów. 
Precyzyjne określenie kosztów jest podstawową informacją, która musi być wykorzystywana 
przy negocjacjach poziomu cen. 

Rola zakładu przeróbczego w warunkach gospodarki rynkowej, poprzez odpowiednie jakoś
ciowo przygotowanie produktów handlowych, sprowadza się do zapewnienia zbytu wy
dobywanego węgla . Jest więc języczkiem uwagi ekonomicznego funkcjonowania zakładu 
górniczego. 

Nowa sytuacja rynkowa wymaga budowy lub modernizacji zakładów przeróbczych w stop
niu pozwalającym na elastyczne dopasowywanie się do potrzeb jakościowych uczestników 
rynku węglowego. Z tej konieczności nie zawsze zdają sobie sprawę decydenci. Wymaga to 
zresztą odpowiednio większych nakładów inwestycyjnych a także podwyższone będą koszty 
ruchowe. 

Sesja II 389 



School o f Underground Mining 200 l 

Z drugiej strony procesy wzbogacania muszą spełniać co najmniej dwa warunki: 
- urządzenia stosowane w węzłach wzbogacania muszą pracować z możliwie największą 

dokładnością (niski współczynnik zwany rozproszeniem prawdopodobnym); w warunkach 
rynkowych nie można pozwolić sobie na straty substancji węglowej w odpadach, gdyż obniża to 
możliwe do uzyskania wpływy ze sprzedaży, 

- rozwiązania układów technologicznych i całych zakładów przeróbczych muszą zapew
niać prowadzenie procesów po możliwie najniższych kosztach, gdyż koszty te w połączeniu 
z pozostałymi kosztami kopalni zadecydować mogą o rentowności zakładu górniczego; zbyt 
wysokie koszty mogą doprowadzić do upadłości źle zaprojektowanej lub źle prowadzonej 
kopalni. 

Warunki te mogą być w istniejących zakładach przeróbczych nie zawsze (bez odpowiednich 
nakładów finansowych) możliwe do spełnienia. W przypadkach, gdy rzeczywiście wystąpią 
takie ograniczenia można rozważać zlecenie usług wzbogacania (części urobku) do zakładów 
świadczących takie usługi. 

2.2. Zadania zakładów przeróbczych świadczących działalność 
usługową 

W ostatnich latach zaczęły funkcjonować zakłady przeróbcze nie będące integralną częścią 
zakładu górniczego. Powstały one jako: 

- samodzielne gospodarczo jednostki po przeprowadzonej likwidacji kopalń, 
- zostały wybudowane jako typowe jednostki świadczące usługi wzbogacania sfinanso-

wane przez zainteresowane strony, 
- istniejące zakłady samodzielne zmieniły swą działalność np. zakłady Haldexu odzys

kujące węgiel z odpadów poprzeróbczych rozpoczęły działalność usługową wzbogacania urob
ku węglowego. 

Samodzielne zakłady przeróbcze mogą prowadzić procesy wzbogacania węgla na 
własny rachunek lub też świadczyć usługi na zamówienie producenta węgla lub użytkownika 
węgla. 

Sposób pierwszy polega na zakupie węgla surowego o gorszej jakości po niskiej cenie przez 
samodzielny zakład przeróbczy, wzbogacenie tego węgla a następnie sprzedaż koncentratów 
(mieszanek) po wyższej cenie. 

Sposób drugi polega na otrzymaniu zlecenia, na wzbogacanie węgla surowego do produktu 
handlowego o odpowiednich parametrach jakościowych, albo od producenta węgla, albo od jego 
użytkownika. 

W obu przypadkach zupełnie różnie określana będzie efektywność (a czasami nawet sensow
ność) prowadzenia takiej działalności. 

Efektywność funkcjonowania zakładu przeróbczego wzbogacającego węgiel na swój rachu
nek zależeć będzie od kilku czynników. Podstawową sprawą będzie struktura cen w przyjętej do 
rozliczeń formule sprzedażnej. Im wyższy będzie przyrost cen w miarę stopniowej poprawy 
jakości węgla tym łatwiej będzie można uzyskać własną efektywność ekonomiczną. Wpro
wadzony w maju 1990 roku cennik zabezpieczał taką efektywność i prawdopodobnie był 
powodem powstania samodzielnych zakładów przeróbczych. W cenniku tym różnica cen po
między węglem surowym a węglem wzbogaconym była tak duża, że uzyskiwane wpływy ze 
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sprzedaży wzbogaconego węgla pokrywały z nawiązką koszty zakupu węgla surowego i koszty 
procesów przeróbczych. 

Sytuacja omówionych powyżej zakładów przeróbczych zmieniła się po wprowadzeniu tzw . 
formuły bytomskiej stosowanej od 1994 roku. Formuła ta posiadała prostoliniową strukturę cen 
co całkowicie zmieniło rachunek opłacalności wzbogacania. Zakłady nie mogły już opierać swej 
efektywności na różnicy cen. Aby móc funkcjonować musiały zakupywać węgiel surowy po 
cenach z odpowiednim opustem. Wielkość opustów musiała zabezpieczyć ponoszone, na skutek 
zmiany struktury cen, straty. 

Zakłady przeróbcze działające na własny rachunek muszą prowadzić rachunek kosztów 
ciągnionych wstecznie tzn. rozpoczynając go od końcowego produktu. Prognozując ceny kon
centratu na podstawie zawieranych umów z odbiorcami lub ze stosowanego cennika, po okreś
leniu kosztów własnych procesów przeróbczych i po uwzględnieniu mniejszej ilości koncentratu 
w stosunku do węgla wsadowego (nadawy), wylicza się po jakiej cenie należy zakupić węgiel 
surowy aby uzyskać efektywność całego przedsięwzięcia. W rachunku efektywności uwzględ
nić trzeba także właściwości technologiczne (opisywane krzywymi wzbogacania) zakupy
wanych węgli. Opłacalność procesów wzbogacania będzie tym większa im bardziej zanie
czyszczony jest skałąpłonną węgiel surowy, a także będzie większa gdy krzywe wzbogacania są 
bardzo wklęsłe tzn. gdy węgiel jest bardzo łatwo wzbogacalny. 

W znacznie korzystniejszej sytuacji są samodzielne zakłady przeróbcze świadczące wy
łącznie usługi wzbogacania. Producent węgla, lub użytkownik węgla, jest właścicielem węgla 
surowego, a także właścicielem wzbogaconych sortymentów. Dla zakładu przeróbczego nie są 
więc istotne ceny węgla surowego ani też ceny koncentratu. Liczyć się będą wyłącznie koszty 
wzbogacania. Zleceniodawca usługi, aby ją otrzymać musi pokryć wszystkie koszty związane 
z prowadzonymi (na jego przecież węglu) operacjami przeróbczymi. Trzeba tu pamiętać, że 
koszty te obejmują nie tylko operacje technologiczne związane z przeróbką tego węgla, ale także 
wszystkie inne koszty jak np. koszty składowania odpadów, koszty gospodarki wodno-mułowej, 
koszty użytkowania środowiska, koszty rozładunków, załadunków i składowania, a także koszty 
narzutów, podatków, opłat itp. Dolicza się tu także wynegocjowany ze zleceniodawcą zysk. 

Świadczący usługi zakład przeróbczy, jeżeli tylko prawidłowo określi sumę swych kosztów 
i oczywiście jeżeli otrzyma zlecenie, funkcjonuje w zasadzie w bezpieczny sposób. Wahania 
rynkowe cen węgla nie mają wpływu na jego sytuację finansową. Zakład zarabia wyłącznie na 
wynegocjowanym zysku. Nie partycypuje natomiast w ewentualnych zyskach wynikających 
z właściwości technologicznych węgla, tzn. gdy przyrost wartości węgla jest znacznie wyższy 
niż poniesione koszty. Takie profity, jeżeli oczywiście występują, uzyskuje jedynie zlece
niodawca. 

W ostatnich latach kilka zakładów przeróbczych przeszło na system świadczenia usług 
wzbogacania. Ustalanie reżimu technologicznego należy do kierownictwa takiego zakładu ale 
celem jest uzyskanie parametrów jakościowych żądanych przez zleceniodawcę. 

Ten sposób świadczenia usług wzbogacania jest powszechny w wielu krajach a zwłaszcza 
w Stanach Zjednoczonych [3]. W USA znane są zakłady wzbogacające węgiel na zlecenie 
elektrowni. 

Wcześniej lub później świadczenie usług wzbogacania węgla przez samodzielne zakłady 
przeróbcze będzie coraz bardziej powszechne. Wymagać to jednak będzie zmiany dotych
czasowych przyzwyczajeń, wprowadzenia rachunku kosztów dostosowanego do tego celu, 
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a także stworzenie rzeczywistej gospodarki rynkowej w sektorze elektroenergetycznym (ogól
niej mówiąc u użytkowników). Normalny, zgodny z zasadami gospodarki rynkowej, musi też 
być krajowy rynek węgla kamiennego. 

3. Przykładowe rozwiązania technologiczne zakładów przeróbczych świadczących usługi 
wzbogacania 

Jak już powyżej stwierdzono zakłady przeróbcze świadczące usługi wzbogacania będą, jak 
wszystko na to wskazuje, przyszłościową formą funkcjonowania przygotowania koncentratów 
węglowych do wymagańjakościowych użytkowników. Poniżej, przykładowo, omówiono ukła
dy wzbogacania zakładu przeróbczego Haldex i zakładu przeróbczego Biskupice. Autor nie 
posiadał schematów technologicznych i opisów innych zakładów wymienionych w niepełnym 
prawdopodobnie zestawieniu w rozdziale l. 

3.1. Zakład Przeróbki Węgla Haldex [4---7] 

Nadawa, dostarczana do zakładu przeróbczego Haldex'u, jest klasyfikowana wstępnie przy 
80 mm. Klasa ziarnowa, powyżej 80 mm, po ręcznym wybraniu zanieczyszczeń i przerostów jest 
skierowana do kruszar~i udarowej i po skruszeniu oraz kontrolnym przesiewaniu jest roz
klasyfikowana na dwie klasy ziarnowe 0-3 mm oraz 3-35 mm. Klasa ziarnowa poniżej 
80 mm, po rozdrobnieniu poniżej 35 mm i kontrolnym przesianiu, stanowi surowiec dla płuczki. 
Surowiec ten, po wymieszaniu z cieczą ciężką, jest tłoczony, przy pomocy pompy, do hydro
cyklonów wzbogacających. Ciecz ciężką stanowi woda obiegowa z zawieszonymi w niej 
najdrobniejszymi frakcjami wzbogacanego materiału. Obieg wodny umożliwia otrzymywanie 
cieczy ciężkiej o gęstości l ,3-1 ,4 g/cm3. Jednakże uzyskiwane w hydrocyklonach gęstości 
rozdziału sięgają wartości 1,7-1,8 g/cm3. 

W wyniku procesu rozdziału otrzymuje się dwie frakcje ciężarowe. 
Przelew hydrocyklonów, zawierający produkt węglowy, zostaje odwodniony i rozkla

syfikowany na klasy 0-10 i 10-35 mm. Te sortymenty stanowią końcowe produkty 

węglowe. 

Wylew hydrocyklonów po odwodnieniu na przesiewaczach i rozklasyfikowaniu na klasy 
0-3 oraz 3-35 mm, również stanowiące produkty końcowe, transportuje się do zbiorników 
względnie na składowiska. 

Ciecz ciężka jest zawracana do obiegu poprzez hydrocyklony zagęszczające, w których 
następuje zagęszczenie cieczy do wymaganej gęstości. Nadmiarowa ilość wody popłuczkowej 
jest skierowana na osadniki polowe lub może być zagospodarowana po usunięciu pozostałych 

l._, 

jeszcze ziarn na wirówce bezsitowej. Pomiar i regulacja gęstości cieczy ciężkiej odbywa się 
automatycznie przy pomocy izotopowego urządzenia Hałdaut 

Schemat zakładu pokazano na rysunku l. W ostatecznym wyniku otrzymuje się następujące 
produkty końcowe: 

- węgiel30-d0 mm (groszek), 
- węgiel l 0+0 mm (miał), 
-odwęglony łupek 30+3 mm, 
- odwęglony łupek 3+0 mm. 
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Rys. l. Ideowy schemat wzbogacania węgla w Zakładzie Haldcxu 

Fig. l. Schcmatic diagram o f coal prcparation technology in Haldcx's Plant 

W procesie wzbogacania odpadów powęglowych udaje się odzyskać około 80..;-85% zawar
tego w przerabianych odpadach węgla [4]. 

W wyniku procesów gospodarczych ostatnich lat pojawił się na kopalniach problem gor
szych jakościowo gatunków węgla, które bez uprzedniego wzbogacenia są niesprzedawalne. 
Sytuację tę wykorzystał Haldex oferując kopalniom moce przerobowe swoich zakładów prze
róbczych. Zakład Hałdex-Brzezinka eksploatowanym obecnie przez przedsiębiorstwo Carbo
-Koncentrat SA., a także w niewielkim stopniu Zakład Haldex-Szombierki, wzbogacają węgiel 
zakupywany w kopalniach wschodniej części niecki węglowej. W przyszłości proces ten 
będzie prowadzony głównie na Zakładzie Brzezinka i w tym celu, dla zwiększenia zdolności 
przerobowej oraz efektywności wzbogacania, instalacje tego Zakładu zostały zmodernizowane. 
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Zakład osiąga zdolność przerobową około 1500 ton węgla surowego na dobę, tzn. około 
l 000-1100 ton/dobę koncentratu. Zakład może też świadczyć typową działalność usługową. 

Zmiany strukturalne i organizacyjne w przemyśle węglowym spowodowały, że z tradycyjnej 
działalności, polegającej na przeróbce mechanicznej odpadów kopalnianych pochodzących 
z hałd lub z bieżącej produkcji, musiały zrezygnować zakłady przeróbcze Hałdex-u pracujące 
w układzie jednoczesnej współpracy z wieloma kopalniami. Pozostały jedynie zakłady Haldex
-Michał, Haldex-Szombierki i Hałdex-Centrum powiązane z jedną lub najwyżej dwoma ko
palniami węgla położonymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zakłady te mają, w najbliższej 
perspektywie, zapewnione dostawy surowca oraz zbyt łupków powęglowych . Przy zreali
zowaniu na tych zakładach niezbędnych, stosunkowo niewielkich, przedsięwzięć moderniza
cyjnych i odtworzeniowych produkcja będzie mogła być ustawiona na świadczenie odpowied
nich usług przeróbczych. 

3.2. Zakład Przeróbki Węgla Biskupice [2] 

Nadawa kierowana do zakładu przeróbczego Biskupice (o uziarnieniu poniżej 80 mm) jest 
kontrolnie przesiewana na sicie rusztowym. Klasa ziarnowa poniżej 80 mm kierowana jest na 
klasyfikację wstępną. Produkt górny o uziarnieniu 80-20 mm wzbogacany jest w osadzarce. 
Koncentrat z tej osadzarki poddawany jest klasyfikacji ostatecznej, gdzie można wydzielać 
klasy ziarnowe 80-50 mm, 50-30 mm i 30-20 mm. Sortymenty te produkowane są w za-

Nadawa 
(urobek) 

~!deo 
~~~; . ~mmW 

l 

Flotowanie l 
~~~-
t_-?---. 

Klasyfikacja •+-------------------+---:.. -· ·~ 
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Rys. 2. Ideowy schemat wzbogacania wc;gla w Zakładzie Biskupiec 

Fig. 2. Schcmatic diagram o f coal prcparation tcchnology in Biskupiec Plant 
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leżoości od zapotrzebowania odbiorców. Z ziarn 20-0 mm wydzielana jest klasa ziarnowa 
20-6 mm, która następnie wzbogacana jest również w osadzarce miałowej. Klasa 6-0 mm 
mieszana jest z produktem pośrednim osadzarki miałowej i sprzedawana w postaci mieszanki 
energetycznej. Woda z przesiewaczy odwadniających kierowana jest do odstojników szerego
wych. Przelew odstojników kierowany jest do osadzarki miałowej jako woda obiegowa. Wylew, 
po przejściu przez sito szczelinowe (kontrolne) o rozstawie 0,75 mm, poddawany jest wzbo
gacaniu flotacyjnemu. Wydzielony na drodze flotacji koncentrat jest odwadniany na prasie 
filtracyjnej. Odpady trafiają do odstojnika Dorra, a następnie do osadników betonowych. 

W ciągu technologicznym zakładu przeprowadza się modernizacje mające na celu uelastycz
nienie układu i dostosowanie go do wzbogacania różnych węgli produkowanych w wielu 
kopalniach. 

Działalność produkcyjnązakład prowadzi na bazie zawieranych umów. Mogą to być zakupy 
węgla a następnie jego wzbogacanie i sprzedaż. Prowadzona też jest działalność usługowa 
wzbogacania węgla gdzie właścicielem węgla jest zlecający usługę. Zleceniodawca po wyne
gocjowaniu stawek za usługę pokrywa koszty związane z operacjami przeróbczymi wyko
nywanymi na jego węglu. 

4. Dylematy związane z budową nowych zakładów przeróbczych 

Świadczenie usług wzbogacania węgla przez samodzielne zakłady przeróbcze w innym 
świetle postawić może problem budowy nowych lub głębokiej modernizacji istniejących już 
zakładów przeróbczych. Powstaje problem wyboru pewnego rozwiązania, które może być nawet 
rozwiązaniem systemowym. Sprowadza się to do odpowiedzi czy z punktu widzenia spółki 
węglowej opłaca się ponieść koszty na wybudowanie nowego ale własnego zakładu przerób
czego czy też taniej byłoby zlecić usługę wzbogacania węgla do istniejących już zakładów 
działających samodzielnie. Koszty budowy zakładu przeróbczego są dość wysokie. Jeżeli środki 
te lub większość tych środków pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych (np. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska) to odpowiedź jest prosta. Należy budować własny zakład 
przeróbczy. Jeżeli natomiast na budowę zakładu przeróbczego przeznaczyć trzeba środki własne 
(jeżeli takowe się posiada) lub zaciągnąć trzeba będzie oprocentowany kredyt bankowy, to 
decyzja o budowie staje się bardziej złożona. Powinien o niej zadecydować rachunek ekono
miczny. Jak mają się roczne koszty wzbogacania węgla we własnym zakładzie powiększone 
o spłaty kredytu do rocznych kosztów zleconej usługi powiększone o koszty transportu węgla 
surowego do zakładu przyjmującego usługę wzbogacania. Jeżeli zakład przeróbczy świadczący 
usługęjest położony niedaleko kopalni lub też leży na trasie przewozu węgla z danej kopalni do 
określonego użytkownika to może okazać się, że zlecenie usługi jest tańsze niż wzbogacanie 
węgla w hipotetycznym (jeszcze) własnym zakładzie przeróbczym. 

Należy pamiętać, że po zakończeniu procesu restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego na 
rynku węglowym konkurować będą kopalnie krajowe z węglem (i na razie hipotetycznie) 

\, 

importowanym. Nie wspomina się tu o sprowadzaniu węgla rosyjskiego, gdyż wszystko wska-
zuje, że sprzedawany on jest Polsce po cenach dumpingowych, a przed takim importem można 
się bronić w oparciu o międzynarodowe procedury. Możliwe, że będzie też konkurencja pomię
dzy obecnymi kopalniami (spółkami) . Jest to wielce prawdopodobne zwłaszcza gdy kopalnie 
zostaną sprywatyzowane. Poszczególni właściciele mogą być zmuszeni do ostrej konkurencji, 
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aby utrzymać się na rynku. Konkurencyjnymi producentami będą oczywiście ci, którzy produ
kować będą węgiel najtaniej. Kto utrzyma się na rynku uzależnione będzie oczywiście od 
poziomu kosztów marginalnych [12]. Jeżeli natomiast z różnych względów funkcjonować będą 
musiały kopalnie nieefektywne (jak np. w Niemczech czy Hiszpanii) poziom kosztów pozys
kania węgla też będzie istotny dla uzyskania zgody Komisji UE na pomoc rządową (oczywiście 
będzie to zachodzić w przypadku, gdy Polska wstąpi do Unii Europejskiej). 

Koszt wzbogacania węgla we własnym zbudowanym w tym celu zakładzie przeróbczym lub 
koszt wzbogacania węgla w zakładzie świadczącym usługę może być ,języczkiem u wagi" 
poziomu kosztów pozyskania (produktów handlowych) pozwalających na konkurencję na rynku 
wewnętrznym, a także na rynku międzynarodowym. 

Rachunki tego typu nie są jeszcze u nas prowadzone. Problem jest stosunkowo nowy. 
Większość decydentów nie zwraca jeszcze na to uwagi. Funkcjonują jeszcze przyzwyczajenia 
z poprzedniej epoki gospodarowania w systemie realnego socjalizmu. Zmiana sposobu myślenia 
wymaga jeszcze czasu. Rozwiązania, które zostaną podjęte w sposób systemowy zadecydować 
mogą o pozycji na rynkach poszczególnych producentów węgla. Problem ten należy, i taki jest 
cel niniejszego artykułu, odpowiednio wcześnie sygnalizować, aby właściwe ekonomicznie 
rozwiązania stały się jak najszybciej akceptowalnymi. 
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Building of new coal preparation plants or commissioning the services of 
coal preparation - outlin e o f problem 

Abstract 

As a result ofliquidation o f ineffective co al mines the coal preparation plan ts connected with 
these min es are also liquidated. Out o f l 04 plan ts in 1974 only 49 are operational at present. 
During the years 1990-2000 12 new coal preparation plants were built, 3 are planned to be 
built and next 9 plants - are planned to be developed. Liquidated plants as well as those 
co al preparation plan ts existing out o f co al min es ( e.g. Haldex) can render services in co al 
preparation. Paper presents the tasks o f co al preparation plan ts being an integral part o f co al min e 
and being independent plant under the condition ofmarket economy. The author's attention was 
brought to the dilemma: to build (modernise, develop) new plants or to commission the services 
o f co al preparation. 





Jerzy KOSMA TY 
Kazimierz SZEWCZYK 
Muzcum Przemysłu i Techniki, Wałbrzych 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmnej 2000, s. 399- 41 O 

Likwidowane obiekty kopalń wałbrzyskich jako unikatowe zabytki 
dziedzictwa przemysłowego 

Słowa kluczowe 

Likwidacja kopalń- historia przemysłu 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono historię rozwoju techniki górniczej w Wałbrzychu, która spowo
dowała, że miasto Wałbrzych w połowie XIX wieku było największym centrum przemysłowym 
południowo-zachodniego rejonu Śląska. Oprócz górnictwa rozwinęło się tu koksownictwo, 
włókiennictwo, metalurgia, ceramika i energetyka. W 1989 r. gdy gospodarka polska przeszła na 
tory rynkowe wiele zakładów przemysłowych a szczegółnie kopalnie węgla stały się nieren
towne i postawione zostały w stan likwidacji . Aby zachować ponad 500-łetnią historię 

przemysłu węglowego postanowiono zabezpieczyć część zabytków techniki minionego okresu, 
przez utworzenie w obiektach likwidowanej kopalni Julia w Wałbrzychu Muzeum Przemysłu 
i Techniki. Do szczególnie cennych zabytków techniki należą między innymi: murowane 
i stalowe wieże szybowe z XIX wieku, Lisia sztolnia z końca XVIII wieku oraz wiele unikalnych 
maszyn i urządzeń. Pozostawienie ich stanowić będzie duży wkład do europejskiego 
dziedzictwa przemysłowego. 

Początki górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku sięgają XV wieku. Eksploatacja odby
wała się wówczas sposobami prymitywnymi przy pomocy narzędzi ręcznych wyrobiskami 
przypowierzchniowymi lub z płytkich kopalń podziemnych udostępnianych sztolniami i szy
bikami. 

Dopiero w XIX wieku w wyniku rewolucji przemysłowej w Europie w wielu obszarach 
zasobnych w surowce energetyczne i hutnicze, miała miejsce szybka rozbudowa przemysłu 
wydobywczego i ciężkiego. 

Przykładem szybkiej industrializacji i urbanizacji z tego okresu jest między innymi 
miasto Wałbrzych, leżące w węglazasobnej Niecce Śródsudeckiej . Istniejąca wówczas ko
niunktura na węgiel spowodowała, że w Wałbrzychu zastosowano wiele innowacji tech-
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nicznych mających na celu zwiększenie wydobycia węgla co spowodowało, że miasto rozwi
nęło się w połowie XIX wieku w największe centrum przemysłowe południowo-zachod
niego rejonu Śląska a wałbrzyskie kopalnie węgla osiągnęły poziom przodujących kopalń 
europejskich. 

Dzięki wzrostowi wydobycia węgla i ilości wytworzonej w tym rejonie energii, nastąpił 
rozwój innych energochłonnych przemysłów a szczególnie: koksowniczego, ceramicznego, 
włókienniczego, maszynowego i metalurgicznego. 

Do najciekawszych rozwiązań technicznych tego okresu należy: 
- uruchomienie w 1794 r. pierwszego na kontynencie europejskim spławnego transportu 

urobku węglowego w Lisiej sztolni, 
- sprowadzenie w 1799 r. do koksowania węgla pieców komorowych typu angielskiego, 
- zabudowanie w 1803 r. w kopalni Abendrothe koło Wałbrzycha pierwszej pompy wodnej 

o napędzie parowym , 
- zabudowanie w 1814 r. w kopalni Segen Gottes pierwszej parowej bębnowej maszyn 

wyciągowej, 

- zbudowanie w 1860 r. nad szybem Wrangel (Wojciech Kopalni Victoria) pierwszej 
murowanej wieży szybowej typu basztowego Malakow, 

- zabudowanie w 1867 r. przy szybie Wrangel (Wojciech Kopalni Victoria) pierwszego 
wentylatora odśrodkowego o napędzie parowym, · 

- wybudowanie w 1888 r. nad szybem Tiefbau (Chwalibóg Kopalni Thorez) pierwszej 
stalowej wieży wyciągowej konstrukcji kratowej nitowanej, 

- uruchomienie w 1908 r. przy szybie ErbstoHen (Irena Kopalni Victoria) pierwszej 
elektrycznej maszyny wyciągowej pracującej w układzie Leonardo-Ilgner, a następnie w 1911 r. 
przy szybie Julia Kopalni Fuchs (Thorez), 

- zabudowanie w 1923 r. przy szybie Tytus Kopalni Dawid, pierwszej nadszybowej wieży 
o konstrukcji żelbetowej, z maszyną wyciągową umieszczoną w głowicy wieży [2]. 

W wyniku przebudowy systemu gospodarczego w Polsce po 1989 r. rozpoczął się w re
jonie wałbrzyskim proces likwidacji nierentownych zakładów przemysłowych, szczegól
nie kopalń węgla kamiennego. W 1993 r. unieruchomiono Kopalnię Victoria, w 1994 r. 
Kopalnię Wałbrzych, w 1996 r.-Kopalnię Julia a w 1997 r. Zakład Wydobywczo-Przeróbczy 
Antracytu. 

Po unieruchomieniu kopalń zlikwidowano 280.766 m. wyrobisk podziemnych, wyburzono 
188 budynków i 126 budowli oraz wyzłomowano wiele maszyn i urządzeń [3]. 

Poza kopalniami węgla zlikwidowano kopalnię barytu, 3 koksownie, hutę szkła, zakład 
porcelany technicznej oraz kilka zakładów włókienniczych. 

Część terenów, obiektów i urządzeń przemysłowych sprzedana została przez likwidatorów 
w drodze przetargów publicznych lub wniesiona w formie aportów do nowych podmiotów 
gospodarczych. Pozostała część terenów poprzemysłowych i obiektów została przejęta przez 
Gminy do dalszego zagospodarowania. Likwidacja zakładów przemysłowych ujawniła problem 
ochrony obiektów zabytkowych, świadczących o historii i kulturze technicznej oraz ich finan
sowama. 

Pierwsze prace przy inwentaryzacji zabytków techniki w kopalniach wałbrzyskich podjęto 
w 1980 r. Na ponad 400 obiektów kubaturowych w 15 zespołach górniczych 28 wpisano do 
rejestru zabytków, natomiast dalszych 90 obiektów znajduje sięw wykazie zabytków. Ponadto 
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wpisano do rejestru zabytków 31 maszyn i urządzeń. Wszystkie prace likwidacyjne tych 
obiektów prowadzono w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Do najbardziej cennych zachowanych jeszcze zabytków techniki minionego okresu należą: 

l. Lisia sztolnia, byłej kopalni Fuchs, czynna w latach 1791-1867 (fot. 1). W sztolni tej 
uruchomiono pierwszy na kontynencie europejskim spławny transport łodziami urobku 
węglowego. Wydarzenie to uznano wówczas za duże osiągnięcie techniczne, podziwiane przez 
uczonych, polityków i koronowane głowy Europy. Turystom zezwolono na jej zwiedzanie, co 
stanowiło wówczas dużą atrakcję, opisywaną w licznych pamiętnikach i dokumentach tego 
okresu. Sztolnia jest aktualnie w renowacji i przystosowuje się ją do ruchu turystycznego. Obiekt 
jest wpisany do rejestru zabytków. 

2. Murowana wieża wyciągowa przy szybie Wojciech z 1860 r. byłej kopalni Victoria 
(fot. 2). Jest to najstarsza zachowana murowana wieża wyciągowa, w architekturze psedo
obronnej baszty, typu Malakow, oraz budynek maszyny wyciągowej. Obiekty te stanowią 
modelowe rozwiązanie basztowe~·' nadszybia oraz hali maszyny wyciągowej z silnikiem paro
wym. Mimo wielu ?:mian funh1 · .1~dnych dokonanych w ciągu ostatnich 140 lat istnienia, 
obiekty zachowały wygląd pierwotny i prezentują wybitne walory architektoniczne i historycz
no-techniczne. Istniejąca wieża typu Malakow jest najstarszą zachowaną w Europie. Szyb 
i wieża były eksploatowane w kopalni do 1985 r. Obiekty te są wpisane do rejestru zabytków. 
Właścicielem obiektów są jeszcze Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Likwidacji. 
W Wałbrzychu znajduje sięjeszcze 6 dobrze zachowanych murowanych wież szybowych typu 
Malakow, a mianowicie: 

- wieża szybu Julia z 1867 r., 
- wieża szybu Sobótka z 1874 r., 
- wieża szybu Dampf z 1884 r., 
- wieża szybu Siostrzany z 1890 r., 
- wieża szybu Powietrzny z 1890 r., 
- wieża szybu Staszic 1890 r. 
3. Stalowa wieża wyciągowa przy szybie Chwalibóg z 1888 r. (fot. 3). Była to pierwsza 

w Wałbrzychu postawiona wieża konstrukcji stalowej, kratowanej, nitowanej, usztywniona 
dwoma skośnymi zastrzałami o wysokości 34 m. Górna część wieży, zwana głowicą jest 
jednopomostowa i znajdują się na niej osadzone na wale dwa koła liniowe o średnicy 4800 mm. 
Wieża była eksploatowana do 1991 r. Wałbrzyskie Kopalnie, które są właścicielem obiektu 
wyburzyły wokół szybu budynek nadszybia. Obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytków. 
W okolicach Wałbrzycha z 26 stalowych wież szybowych wybudowanych na przełomie XIX
-XX wieku, pozostało tylko 10, które pozostawione w krajobrazie miasta mają świadczyć 
o 500-letniej działalności górniczej na tym terenie. Pozostałe stalowe wieże zostały już wy
złomowane . Szczególnie żal wyzłomcwanej wieży stalowej jednozastrzałowej szybu Barbara 
Kopalni Victoria, która postawiona w 1940 r., była ostatnim niepowtarzalnym, oryginalnym 
dziełem historii architektury Zagłębia. 

4. Żelbetowa wieża szybu Tytus z 1923 r., byłej kopalni Dawid (fot. 4). Jest to najstarsza 
zachowana żelbetowa wieża wyciągowa z maszyną wyciągową umieszczoną w głowicy. 
Wyróżnia się ona wysokim poziomem artystycznym pozostając nie tylko dziełem techniki, lecz 
i sztuki. Sama postać i kształty wskazują na wyraźne wzorowanie się twórcy na architekturze 
górnośląskich hut z końca XVIII wieku. Wieża była eksploatowana do 1961 r. Znajduje się 
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Fot. l . Lisia sztolnia- wyrobisko z XVIII wieku 

Phot. l . Lisia Sztolnia - working of J91h century 

Fot. 2. Murowana wieża i budynek maszyny wyciągowej przy szybie Wojciech z 1860 r. 

Phot. 2. Brick hoist tower and hoisting machine house by the Wojciech shaft of 1860 

Session II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

Fot. 3. Stalowa wieża wyciągowa przy szybie Chwalibóg z 1888 r. 

Phot. 3. Stccl hoist towcr by thc Chwalibóg shaft of 1888 

Fot. 4. Żelbetowa wieża szybu Tytus z 1923 r. 

Phot. 4. Rcinforccd concrctc towcr of thc Tytus shaft o f 1923 
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obecnie w rękach prywatnego właściciela, który wykorzystuje ją na magazyn i hurtownię. 
Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków. W okolicach Wałbrzycha były 3 wieże żelbetowe. 

5. Kompleks architektoniczno-przemysłowy byłej kopalni Julia (fot. 5). Jest to najstarszy 
i najlepiej zachowany z kopalń wałbrzyskich zakład przemysłu wydobywczego. Wybudowany 
został według projektu architektów berlińskich w latach 1865-1936. Centrum kompleksu 
stanowią trzy murowane wieże wyciągowe szybu Julia z 1867 r., szybu Sobótka z 1874 r. i szybu 
Dampf z 1884 r., zbudowane na wzór obronnych baszt typu Malakow. W 1893 r. w murowaną 

wieżę szybu Julia wkomponowano stalową wieżę zbudowaną z nitowanej kratownicy, nie 
naruszając przy tym zewnętrznego stylowego jej wystroju. Podobną stalową wieżę wkompo

nowano również w murowaną wieżę szybu Sobótka. Tak skonstruowane wieże szybowe kopalni 
przetrwały do dziś i należą do rzadkości w świecie. Wieże w swej architekturze nawiązują do 
form klasyczno-renesansowych. Występujący w nich motyw blankowej attyki na arkadach oraz 
łukowatych nadokiennic, powtórzony został w wielu innych budynkach kopalnianych, wznie
sionych w późniejszych latach. 

W miarę rozwoju kopalni i wprowadzenia nowych technologii, przybywało na jej terenie 
wiele innych nowych budowli, jak na przykład : 

- budynek warsztatów z kuźnią z 1872 r., 
-budynek kotłowni z 1911 r., 
-budynek sortowni i płuczki z lat 1888-1911, 
- budynek łaźni z 1915 r., 

- budynek siłowni z 1924 r., 
- budynek warsztatu elektrycznego z 1936 r. 

Fot. 5. Kompleks architektoniczno-przemysłowy kopalni Julia z lat 1867- 1936, obcenic Muzcum Przemys łu 

i Techniki 
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Phot. 5. The industrial and architcctural complex ofThe Julia minc of 1867- 1936, at prcsent the Muscum 
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W obiektach tych zabudowano wiele maszyn i urządzeń z których niektóre przetrwały do 
chwili obecnej, a mianowicie: 

a) Elektryczne wyciągi kopalniane szybu Julia-Zachód i Julia-Wschód z 1911 r., wraz 
z przetwornicami prądu (fot. 6 i 7). Są to najstarsze na Dolnym Śląsku wyciągi szybowe typu 
Koepe-5000. Część mechaniczną do nich wykonano w Zabrzu w Hucie Donnersmarcks, a część 
elektryczną w Berlinie w Firmie Siemens Schuckert Werke. Z wyciągami tymi integralnie 
związane są zespoły przetwornic prądu przemiennego na stały z kołami Ilgnera, pracujące 
w układzie Leonarda, a także stanowiska maszynistów i aparatura kontrolno-pomiarowa. Szcze
gólną uwagę zwraca w)'strój wnętrza maszynowni z początku XX wieku z 4 suwnicami 
dwubelkowymi o udźwigu 25 ton, każda z napędem ręcznym łańcuchami zwisającymi, z 1911 r. , 
wykonanymi przez Hutę Wilhelm w Sanbergu. Wyciąg był eksploatowany do 1998 r., wpisany 
został do rejestru zabytków techniki. 

b) Elektryczny wyciąg kopalniany szybu Sobótka z 1912 r., wraz z przetwornicą prądu . Jest 
to maszyna dwubębnowa typu-BB 4050, o średnicy 4500mm każdy. Część mechaniczną wy
konano w Hucie Donnersmarcks w Zabrzu, a część elektryczną w Berlinie w Firmie Siemens 
Schuckert Werke. Z wyciągiem tym integralnie związana jest przetwornica prądu przemiennego 
na stały, zawierająca prądnicę, wzbudnicę i dwa silniki, oraz stanowisko maszynisty i aparaturę 
kontrolno-pomiarową. Najcenniejszymi eksponatami jest regulator obrotów i tachometr samo
piszący systemu Karlik z 1911 r., który jest najstarszym, funkcjonujący w górnictwie polskim. 
W 1947 r. wyciąg bębnowy tej maszyny został przebudowany i jeden z bębnów adaptowano 
na tarczę cierną Koepe. Wyciąg był eksploatowany do 1996 r. Uwagę zwraca imponujący 
wystrój wnętrza maszynowni z początku XX wieku z dwoma suwnicami dwubelkowymi 

Fot. 6. Wyciąg kopalniany z tarczą Kocpc przy szybie Julia z 1911 r. 

Phot. 6. Thc minc hoisting machinc with Kocpc's whccl in thc Julia mine of 1911 
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Fot. 7. Przetwornica prądu zmiennego na stały elektrycznej maszyny wyciągowej szybu Julia z 1911 r. 

Phot. 7. D.c./a.c. converter ofthe electric hoisting machine ofthe Julia shaft of 1911 

o udźwigu 25 ton każda z napędem ręcznym z łańcuchami zwisającymi, wykonana przez Hutę 
Wilhelma w Sandbergu w 1911 r. Wyciąg z przetwornicą prądu wpisany został do rejestru 
zabytków. 

c) Maszyny i urządzenia zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Jest to jedyny dobrze 
zachowany zakład w Europie do oczyszczania węgla surowego o pełnym profilu technolo
gicznym typu: sortownia-płuczka-flotacja, w którym zabudowanych jest w ciągu technolo
gicznym 122 maszyn i urządzeń. Większość ichjest unikalna, zaprojektowana i wykonana przez 
Hutę Karol w Wałbrzychu. 

Do szczególnie cennych maszyn i urządzeń zaliczyć należy : 

- osadzarkę tłokową typu Brams z 1914 r. , 
-przesiewacz rezonansowy typu Bamag z 1914 r., 
- 2 pompy talerzowe z 1924 r., 
- taśma zgrzebłowa z 1925 r., 
- przesiewacz rusztowy Diestl-Susky z 1925 r. 
Zakład ten jest jeszcze czynny i wykorzystywany przez Carbo-Julię Spółkę z o.o., która 

oczyszcza i sortuje węgiel surowy zakupiony w kopalniach górnośląskich . 

d) 32 maszyny i urządzenia warsztatów mechanicznych i kuźni. Są to maszyny do obróbki 
metali dla potrzeb ruchu kopalni szczególnie remontu części do maszyn górniczych. 

Do szczególnie interesujących zachowanych maszyn i urządzeń zaliczyć należy : 

- tokarkę kłową karuzelową firmy Auscher-Chemitz z 1920 r., 
- wiertarkęstojakowąz 1911 r., 
-nożyce czołowe z dziurkaczem firmy Rosenberg z 1915 r. , 
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- dłutownicę firmy Patter-Lauterbach z 1922 r. , 
-wyciąg fi rmy Demag z 1922 r. 
Uwagę zwraca również interesujący wystrój kuźni z paleniskami wraz z urządzeniami 

kowalskimi pochodzącymi z 1872 r. 
e) Urządzenia socjalne w łaźni górniczej (fot. 8). 
Jest to jedna z pierwszych w Wałbrzychu łaźni górniczych typu łańcuszkowego, oddana do 

użytku w 191 5 r. Łaźnia składa się z szatni ubraniowej (czystej i brudnej), pomieszczeń 
kąpielowych, sanitarnych i magazynów gospodarczych. Szatnia posiada 3500 stanowisk do 
przebierania i 60 natrysków do kąpieli po pracy. Jest to łaźnia bardzo wygodna i łatwa 
w utrzymaniu czystości . Po górnikach którzy odeszli z pracy pozostały jeszcze na hakach ich 
ubrania robocze, które stanowią ciekawy eksponat w muzeum. 

W celu zachowania jak największej ilości zabytków techniki w 1991 r. powołano w Wał
brzychu Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum Górnictwa. W jego skład weszli przedsta
wiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Wałbrzycha, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Muzeum w Wałbrzychu i Wałbrzyskich Kopalń . Komitet opracował pierwszą kon
cepcję ochrony zabytków techniki w likwidowanych kopalniach wałbrzyskich. 

W koncepcji ze względów finansowych uznano za niecelowe chronienie wszystkich zna
czących obiektów przemysłowych, wybrano jedynie reprezentatywne, wykazujące unikalne 
walory historyczne i techniczne. 

Wojewoda Wałbrzyski zarządzeniemm40 z dnia 11.03.1993 r. powołałprzy Muzeum Okrę
gowym w Wałbrzychu Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki. Celem jego ma być między 
innymi zabezpieczenie zabytkowych obiektów techniki, głównie górniczej znajdujących się na 
terenie likwidowanej kopalni Thorez w Wałbrzychu, zarówno naziemnych, jak i podziemnych 

Fot. 8. Łańcuszkowa łaźnia górnicza przy szybie Julia z 1915 r. 

Phot. 8. Minc bath by the Julia shaft o f 1915 
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wraz z infrastrukturą. Ponadto muzeum ma gromadzić zabytkowe, ruchome urządzenia techniki 
z innych zakładów przemysłowych, prowadzić konserwację tych urządzeń, opracowywać ich 
dokumentację naukową oraz przygotować system udostępniania tych zabytków. 

Ze środków Gminy Wałbrzych wykonane zostały już prace koncepcyjne i projektowe jak: 
l. Studium historyczno-urbanistyczne kompleksu wydobywczego Julia, 1995 r. 
2. Koncepcję Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu, 1995 r. [l] 
3. Założenia do analizy wykonalności przedsięwzięcia Muzeum Przemysłu i Techniki 

w Wałbrzychu, 1996 r. 
4. Analiza wykonalności przedsięwzięcia Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu, 

1998 r. (4]. 
5. Projekt budowlany-Renowacja XVIII-wiecznej Lisiej Sztolni i przystosowania jej do 

ruchu turystycznego, 1999 r. 
Ponadto z inicjatywy Urzędu Miasta Wałbrzycha i Urzędu Wojewódzkiego oraz Politechniki 

Wrocławskiej, zorganizowano w dnia 18-20 września 1996 r. międzynarodowąkonferencję na 
temat Historyczne okręgi przemysłowe w okresie dezindustrializacji. W ciągu trzydniowej sesji 
uczestnicy z 9 krajów świata wygłosili 19 referatów, poruszających różnorodne doświadczenia 
w zakresie ewidencji, ochrony, konserwacji i ekspozycji światowego dziedzictwa przemy
słowego. Ponadto zebrani na konferencji uznali zespół architektoniczno-przemysłowy budowli 
zlikwidowanego zakładu Górniczego Julia oraz wyrobisko Lisia sztolnia za unikatowe w skali 
światowej o dużych wartościach historycznych i architektonicznych, godny do ochrony i za
bezpieczenia. (5] 

W dniach 22-24.09.1998 r. na zaproszenie Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu 
złożył wizytę ekspert Unii Europejskiej Jan Walden - Dyrektor Muzeum Górniczego Black 
Country w Dudley w Anglii, który pozytywnie ocenił przedsięwzięcie Muzeum Przemysłu 
i Techniki w Wałbrzychu, jako najwłaściwszy sposób ochrony zabytków stwarzających równo
cześnie dużą atrakcję turystyczną na miarę europejską. 

Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego użyczyły nowopowstałemu Muzeum Przemysłu 
i Techniki pomieszczenia na gromadzenie zbiorów muzealnych i siedzibę dla administracji 
muzeum oraz zezwoliły na zorganizowanie trasy turystycznej po obiektach likwidowanej 
jeszcze kopalni. Ponadto zobowiązały się prowadzić prace adaptacyjne obiektów kopalni Julia 
na muzeum ze środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację. Jednak zadanie to 
zrealizowano w niewielkim zakresie, ponieważ środki przewidziane na restrukturyzację były 
niewystarczające i pokrywały tylko 70% potrzeb. 

Po zakończeniu restrukturyzacji od 1998 r. rozpoczęto tylko prace likwidacyjne a środki 
uzyskane na ten cel przez Wałbrzyskie Kopalnie z budżetu państwa mogły być przeznaczone 
tylko na wyburzenie obiektów i złomowanie maszyn i urządzeń a nie na remont i konserwację 
niektórych zabytków. Obowiązujące prawo upadłościowe uniemożliwia przekazywanie bez
płatnie lub depozyt majątku do muzeum, nawet gdy stanowi ono wartość zabytkową. Można go 
nabyć tylko w przetargu publicznym lub ostatecznie po cenie złomu użytkowego. Ponadto 
dochodzą do tego koszty demontażu maszyn i ich transport do muzeum. Na powyższe operacje 
muzeum nie posiada środków finansowych. Dlatego też wiele cennych maszyn, które nie 
uzyskały nabywców przeznaczono na złom. 

Aktem notarialnym z dnia 30.09.1999 r. Wałbrzyskie Kopalnie w Likwidacji zrzekły się na 
rzecz Gminy Wałbrzych prawa wieczystego użytkowania działek gruntowych byłej kopalni 
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węgla "Julia" oraz prawa własności budynków i urządzeń trwale związanych z tymi gruntami. 
Łączna kubatura przejętych obiektów wynosi 249 897 m3, a ich powierzchnia użytkowa wynosi 
26 220m2 i posadowiona jest na obszarze o powierzchni 5 ha i 81 arów. Wartość przejętego 
majątku ruchomego i nieruchomego wyceniono na kwotę w wysokości 2 697 l 06 zł i pokryta 
została jako rekompensata za długi Wałbrzyskich Kopalń za nie płacone podatki do Gminy 
Wałbrzych. 

W dniu 31.12.1999 r. Gmina Wałbrzych przekazała pod administrację Muzeum w Wałbrzy
chu przejęte obiekty, maszyny i urządzenia w celu zorganizowania Oddziału Muzeum Prze
mysłu i Techniki. Równocześnie w budżecie Gminy przeznaczono środki na bieżące utrzymanie 
i działalność. 

W dniu 1.06.2000 r. podjęto pierwsze roboty inwestycyjne związane z renowacjązabytkowej 
XVIII-wiecznej Lisiej Sztolni. Środki na ten cel pozyskano z Fundacji Współpracy Polsko-Nie
mieckiej w Warszawie i z budżetu Gminy Wałbrzych. 

Czynimy starania o pozyskanie dalszych środków na remont zabytkowych obiektów: 
- z budżetu Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, ze środków przeznaczonych 

na remont obiektów zabytkowych, 
- z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków przeznaczonych 

na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych, 
- z funduszu przeznaczonego na likwidację szkód górniczych, ponieważ obiekty Muzeum 

Przemysłu i Techniki są objęte tymi szkodami, 
- kredytu przeznaczonego dla Gmin Górniczych, o który stara się Gmina Wałbrzych, 
- z budżetu Gminy Wałbrzych , 

- od prywatnych sponsorów zamierzających wydzierżawić i wyremontować pomiesz-
czenia z własnych środków. 

Ponadto Gmina Wałbrzych czyni starania o wpisanie do rejestru zabytków całego kompleksu 
architektoniczno-przemysłowego Julia, co pozwoli w przyszłości ubiegać się o dofinansowanie 
remontu tych obiektów [4). 

Na podstawie dotychczasowych doświadczei1 w zakresie ochrony dóbr kultury można 
stwierdzić, że obowiązujące prawo jest mało skuteczne i w niedostateczny sposób chroni 
zabytki, szczególnie w likwidowanych zakładach przemysłowych. 

W obecnym stanie prawnym w okresie dezindustrializacji, wielu zabytkom techniki grozi 
likwidacja przez ich wyburzenie lub złomowanie, ponieważ likwidatorzy bardzo często do
prowadzają zabytek do ruiny lub kradzieży, przez niedostateczną opiekę nad nim, a następnie 
występują do Konserwatora o skreślenie z ewidencji zabytków prawie nie istniejącego lub 
zdekompletowanego obiektu. 

Dlatego też aby temu zapobiec proponuję: 
l . Podjąć działania w celu nowelizacji ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15.02.1962 r. , 

aby skutecznie chroniła zabytki, i uniemożliwiła złomowanie i wyburzanie zabytkowych 
obiektów. 

2. Przy nowelizacji ustawy o ochronie zabytków stworzyć możliwość bezpłatnego prze
kazywania zabytkowych maszyn i urządzeń likwidowanych zakładów w depozyt muzeów. 

3. Podjąć działania w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki aby środki przez
naczone na likwidację tzn. wyburzanie i złomowanie obiektów, można było również wy
korzystać na remont i adaptację zabytkowych obiektów ruchomych i nieruchomych. 
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4. Podjąć działania w Ministerstwie Finansów, aby stworzyło ulgi podatkowe lub odpisy 
środków finansowych dla podmiotów gospodarczych, które sfinansowały remont i ochronę 
zabytkowych obiektów. 

Na podstawie przedstawionych w powyższym referacie naszych działań a szczególnie przez 
utworzenie Muzeum Przemysłu i Techniki, uważamy, że uda się uratować część unikalnych 
zabytków techniki Ziemi Wałbrzyskiej i włączyć do europejskiego dziedzictwa przemysłowego. 
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Liquidated buildings of the Wałbrzych mines unique Iandmarks 
ofindustry 

Abstract 

The paper presents the history of development of mining technology in Wałbrzych which 
turned the town in to the largest industrial centre o f the South-West Silesia in the 19th century. 
Apart from mining, also other branches developed there, such as coke making, textile industry, 
metallurgy, ceramics and power engineering. In 1989, when the Polish economy became 
market - oriented, many industrial plants went bankrupt and got liquidated. In order to 
preserve the over 500 year old history o f mining i t was decided to protect part o f monuments o f 
technology by means o f establishing the Museum o f Industry and Technology in the liquidated 
Julia mine. Among the most precious monuments are the brick and steel hoist towers ofthe 19th 
century, the Lisia Sztolnia (Fox Drift) ofthe late 18th century and many unique machines. They 
will constitute a significant contribution into European culture. 
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Kopalnia W((gla Kamiennego "Piast", Bicruń 

Miejski Park Krajobrazowo-Rekreacyjny w Bieruniu na terenach 
górniczych - A.D. 2000 

Słowa kluczowe 

Rekultywacja terenów pogórniczych- budowa terenów rekreacyjnych 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono problem rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegra
dowanych przez działalność górniczą KWK "Piast". Na terenie dawnych stawów rybnych 
zniszczonych przez kopalnię zaprojektowano realizowany obecnie kompleks krajobrazowo
-wypoczynkowy. Dla podkreślenia proekologicznego charakteru inwestycji, do budowy 
wykorzystywana jest karbońska masa skalna, będąca odpadem po górniczym. 

l. Wstęp 

Skutkiem działalności kopalń są między innymi takie zagrożenia jak: 
- przekształcenia na powierzchni ziemi prowadzące do deformacji terenu, 
- zmiana stosunków wodnych, 
- niszczenie szaty roślinnej, 
- powstawanie znacznych ilości odpadów pogórniczych. 
Ten negatywny wpływ kopalń na środowisko nie da się całkowicie wyeliminować, ale można 

go i trzeba łagodzić, a tereny zdegradowane sukcesywnie przywracać do funkcji użytkowania. 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Piast" jako pierwsza zaproponowała kompleksowy sposób 

odtworzenia terenów przez siebie zniszczonych poprzez ich rekultywację i zagospodarowanie 
w kierunku parku krajobrazowo-rekreacyjnym. 

Idea przedsięwzięcia narodziła się w Jatach 1993-1994, a rozwiązanie problemu dotyczyło 
zdegradowanego obszaru z siecią historycznych stawów rybnych - "Bagieniok I", "Bagie
niok II" i "Paciorkowce', "Goldman"- rozciągniętych na powierzchni ponad 36 ha, w dolinie 
potoku Goławieckiego w Bieruniu Nowym. 

Ponieważ odtworzenie stawów hodowlanych z wielu przyczyn było niemożliwe, zgodnie 
z orzeczeniem Okręgowej Komisji ds. Szkód Górniczych, przyjęto rekultywację i zagospo
darowanie tego terenu -w kierunku rolnym i leśnym. 
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Część obszaru o pow. 6 ha obejmująca staw "Bagieniok l" została w ten sposób zagospo
darowana. Podobny kierunek rekultywacji przewidziany dla obszaru pozostałego nie został 
jednak zaakceptowany przez Urząd Miasta Bierunia, który zaplanował na tym terenie strefę 
zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i obiekty sportowe. 

W celu pogodzenia wspólnego problemu, w 1993 r. kopalnia zleciła do Biura Projektów 
"Hydro-Eko" w Krakowie opracowanie studium koncepcyjno-programowego budowy parku 
miejskiego o charakterze widokowo-wypoczynkowym. Do współpracy poproszono także 

krakowskich architektów w osobach prof. inż. arch. J. Bogdanowskiego i dr inż. arch. 
Z. Myczkowskiego. 

Uwzględniając potrzeby kopalni oraz wyniki analiz materiałów historycznych, socjolo
gicznych, środowiskowych i potrzeby mieszkańców, zaproponowano wizję przyszłego parku 
opartego na sześciu wzgórzach widokowych wraz z całą jego infrastrukturą, harmonijnie 
wkomponowanego w otaczający go teren. 

Podstawowym materiałem budulcowym miała być karbońska masa skalna. 
Wykonane dużo wcześniej liczne badania laboratoryjne w zakresie parametrów fizyko

mechanicznych, chemicznych, granulometrycznych, spektrametrycznych potwierdziły jej 
przydatność do wykorzystania na powierzchni jako materiału budulcowego. 

Dla zobrazowania przyszłego efektu parku, specjalnie dla społeczności Bierunia została 
wykonana makieta (fot. l). 

Akceptacja koncepcji budowy parku krajobrazowo-rekreacyjnego na terenach zdegrado
wanych, stanowiła podstawę do rozpoczęcia opracowywania projektu budowlanego we wszyst
kich branżach . 

2. Charakterystyka projektowanego parku 

Projektowany park zlokalizowany jest na terenie miasta Bierunia w 90% i gminy Chełm 
Śląski . 

Program zagospodarowania terenu oparto w decydującym stopniu na wynikach ankiety 
przeprowadzonej wśród mieszkańców Bienmia. 

Z preferowanych form wypoczynku z urządzeń rekreacyjnych znalazły się: 
- ścieżki spacerowe i ścieżki zdrowia, 
- trasy rowerowe i trasy do jazdy konnej (w pobliżu znajduje sil( mała stadnina konna) , 
- miejsca do biernego wypoczynku, 
- boiska do gier zespołowych, 
- ogródki jordanowskie. 
Nawiązując do przeszłości tego terenu zaproponowano odtworzenie stawu Goldman i zmi

niaturyzowanych stawów tzw. małe Paciorkowce. 
Teren parku będzie dostępny z trzech stron. Wejście główne wyposażone będzie w parkingi 

dla samochodów osobowych i autokarów. 

2.1. Wzgórza 

Podstawę architektury przyszłego parku krajobrazowo-rekreacyjnego będą stanowiły wzgó
rza (ostatecznie zaprojektowano 5 wzgórz, 4 zostały już uformowane), zbudowane z mas 
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skalnych, w kształcie ściętego stożka i łagodnych zboczach o nachyleniu l : 2, wraz z trasami 
komunikacyjnymi. Wysokość wzgórz wahać się będzie od 9,5 do 28,5 m, a średnica podstawy od 
60 do 140m. 

Łącznie do ich budowy wykorzystane już zostało około 3 mln ton skały. 
Technologia budowy wzgórz ma zabezpieczyć je przed odkształceniami odpowiadającymi 

III kategorii górniczej terenu, a przyjęty wskaźnik zagęszczeniaIs > 0,92 wykluczyć powsta
wanie pożarów endogenicznych i do minimum ograniczyć wymywalność składników rozpusz
czalnych (chlorki, siarczany) występujących w kamieniu. Dodatkowym zabezpieczeniem 
będzie ich zadamienie przewidziane w projekcie rekultywacji biologicznej. 

2.2. Układ kom unik a c y j n y 

Układ komunikacyjny parku będzie tworzyć sieć ścieżek (o szer. od 1,5 do 5 m) przezna
czonych dla ruchu pieszego i ograniczonego ruchu rowerowego, łącząc ze sobą wszystkie 
obiekty sportowe i rekreacyjne wraz z wierzchołkami wzgórz. 

Ścieżki główne wykonane będą z kostki betonowej, pozostałe wysypane *wirem. 
Uatrakcyjnieniem układu komunikacyjnego będzie 26 mostków ponad ciekami wodnymi 

i 6 altan na akwenach wodnych. 
Park będzie w całości przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. 

2.3. Sieć wodna 

Sieć wodną na terenie parku stanowić będą: potok Goławiecki wyznaczający jego zachodnią 
granicę, istniejący staw "Bagieniok II", rowy "A" i "B", staw Goldman (tworzą go 4 stawy) 
i małe Paciorkowce (5 oczek wodnych). 

Nadmiar wody opadowej będzie odprowadzany do potoku Goławieckiego. Wody z par
kingów będą podczyszczane za pośrednictwem separatora koalescencyjnego i odstojnika 
szlamowego. 

Na obecnym etapie nie przewiduje się doprowadzenia wodociągów do obiektów parkowych. 
Zwiedzający będą korzystać z kabin sanitarnych. 

3. Rekultywacja biologiczna 

Równolegle z budową wzgórz prowadzona była ichrekultywacja biologiczna. 
Od samego początku założono, że wprowadzenie roślinności będzie odbywać się bezpo

średnio na grunt skalny. Wynikało to przede wszystkim z braku właściwego materiału gle
bowego i zbyt wysokich kosztów jego pozyskiwania. 

Dlatego, w 1994 r. kopalnia zwróciła się do Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska P AN 
w Zabrzu, o opracowanie wytycznych do rekultywacji biologicznej terenów zdegradowanych. 

Zadania podjął się zespół pod kierunkiem pani dr inż. Anny Patrzałek, a przyjęte wyzwanie 
zaowocowało podpisaniem w 1995 r. z Komitetem Badań Naukowych w Warszawie projektu 
celowego na wykonanie prac badawczo-wdrożeniowych pn: "Rekultywacja i zagospodarowanie 
w kierunku parkowo-rekreacyjnym zwałowiska odpadów po kopalnictwie węgla kamiennego na 
terenie stawów Paciorkowce w Bieruniu". 
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Przedsięwzięciu miały przyświecać następujące cele: 
l . Nadać nowo budowanym powierzchniom wartość użytkową, 
2. Już, w czasie rekultywacji biologicznej wprowadzać zieleń o charakterze widokowo

-rekreacyjnym, 
3. Odtworzyć walory przyrodnicze surowego obszaru tanią i efektywną metodą. 
Przyjęto , że w l etapie budowy parku głównym elementem zieleni będzie trawnik, który 

tworzy proste zbiorowiska roślin . , a dzięki swej wieloletności i samorzutnemu odnawianiu się 
jest najtańszym elementen zieleni. Już w roku założenia przejmie na tym terenie funkcje takie 
jak: 

- przeciwerozyjne - tworząc organiczno-mineralny system zatrzymywania wody, 
- glebotwórcze -aktywizując biologicznie grunt, 
- estetyczne - poprzez tworzenie barwnych powierzchni - kwitnących łąk, włącza 

nieużytki do otaczającego krajobrazu, 
- rekreacyjne- nawierzchnie trawiaste mogą służyć do wypoczynku czynnego i biernego. 
D la realizacji tych założeń przeprowadzono trzyletnie doświadczenia polowe ( 1995-1997), 

w których sprawdzono przydatność II polskich odmian traw gazonowych i 5 odmian traw 
pastewnych. 

Ponadto określono przydatność 20 gatunków i odmian wieloletnich traw ozdobnych. 
Na podstawie obserwacji i uzyskanych wyników została opracowana technologia, a właściwie 

agrotechnika dla tworzenia powierzchni trawiastych na odpadach karbońskich polegająca na: 
- doborze mieszanek traw, 
- nawożeniu mineralnym, 
- zastosowaniu osłon dla kiełkujących nasion, 
- terminach wysiewów (fot. 2). 

Fot. 2. Formowanic trawników na odpadach karbońskich 

Phot. 2. Forming of lawns on thc Carboniferous waste 
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Obudowę biologiczną wzgórz rozpoczynano po zakończeniu ich formowania. 
Skarpy północne obsiewane były mieszanką traw w skład, której wchodziło 15% życicy 

mieszańcowej Gala i 10% życicy trwałej Niga, wczesną wiosną i latem. Skarpy południowe
mieszanką z udziałem tylko 8% życicy trwałej Niga, w okresie późno-letnim. Pozostałe kompo
nenty mieszanek stanowiły różne gatunki i odmiany kostrzew. 

Całość nawożona była nawozem azotowo-fosforowym, niezbędnym w początkowym okre
sie wzrostu traw. 

Dla ochrony kiełkujących nasion traw, zasiewy przykrywano na kilka tygodni agrowłókniną 
Wigofil 17. 

Wieloletnie doświadczenia pokazały, że najbardziej pożądanym kierunkiem działań agro
technicznych na gruntach budowanych z odpadów kopalnianych jest ekstensywny kierunek ich 
upraw. 

Odpowiednio dobrane odmiany traw trawnikowych o małych wymaganiach, wysiewane 
bezpośrednio w grunt przy niskim poziomie nawożenia mineralnego, przez pierwsze dwa lata 
pozwalają na utworzenie zbiorowiska roślin o niskim wzroście, dobrym zwarciu, nie wyma
gającym koszenia i większych zabiegów pielęgnacyjnych. Takie zbiorowisko będzie się roz
wijać przez samoodnawianie się, a w procesie kontrolowanej sukcesji przechodzić w zbio
rowiska o wyższym stopniu organizacji (zaczną wchodzić zioła, krzewy i drzewa), w efekcie 
tworząc zieleń właściwą dla parku krajobrazowo-rekreacyjnego. 

Podobne działania przewidziane są dla terenów płaskich. 
Docelowo projekt architektoniczny parku przewiduje nasadzenia drzew wzdłuż dróg na 

wzgórzach (częściowo takich nasadzeń próbnie już dokonano) oraz w niektórych jego częściach. 
Zakłada się, że właściwe nasadzenia mogą nastąpić co najmniej po okresie 5 lat stabilizacji gruntu. 

Na terenach przyległych do parku zieleń istniejąca, po wykonaniu niezbędnych prace 
pielęgnacyjnych została zachowana. 

4. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Głównym elementem oceny było określenie wpływu karbońskich mas skalnych na jakość 
wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie projektowanej budowy. 

Podstawą do wykonania oceny były badania wykonywane na materiale różnowiekowym 
wcześniej użytym do niwelacji terenów zdegradowanych. 

Stwierdzono, że składnikami, które ługują się w największych ilościach są jony chiorkowe 
i sodowe oraz siarczanowe i azotowe. 

Największą dynamikę wymywania wykazująjony chlorkowe. 
Wpływ skały ze wzgórz na stan wód czwartorzędowych w tym rejonie będzie niewątpliwy 

i to przez okres kilkunastu lat. 
Przyjęto, że ilość emitowanych zanieczyszczeń do wód podziemnych średnio na rok wyniesie: 
- dla C l' = 360 Mg/r, 
- dla S04 = 63,3 do 97,3 Mg/r, 

co wielokrotnie podniesie ich dużo niższą wcześniej mineralizację. 
Jednak po okresie intensywnego ługowania soli ze skały płonnej, a więc po około l O latach 

następować będzie systematycze wysładzanie się wód czwartorzędowych spowodowane prze
pływem strumienia podziemnego i rozcieńczaniem wodami opadowymi. 
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Wyługowane sole, w istniejącym układzie hydrogeologicznym, będą drenowane prawie 
w całości do płynącego w pobliżu potoku Goławieckiego, wody którego zawsze były za
nieczyszczone wodami dołowymi KWK "Ziemowit". 

Inne ewentualne zagrożenia to wzrost zanieczyszczenia powietrza i uciążliwość akustyczna. 
Są one jednak związane tylko z etapem budowy parku i pracującymi tam maszynami, mają więc 
charakter przejściowy. 

W przyszłości nie będą w ogóle występować. 

5. Wnioski 

l. Budowa parku miejskiego spowoduje powstanie nowych terenów zielonych na obszarze 
zdegradowanym przez działalność górniczą. 

2. Realizacja obiektu w założonej formie jest jedną z możliwości bezpiecznego wyko
rzystania skały płonnej na powierzchni ziemi. 

3. Możliwość odtworzenia walorów przyrodniczych terenów zniszczonych metodą tanią 
i efektywną. 

4. Ze względu na użycie do budowy mas skalnych należy prowadzić monitoring środowiska. 

The M unicipal Landscape and Recreation Park in Bieruń on mining areas- 2000 AD 

Abstract 

The paper presents the problems of rehabilitation and management of areas degraded by 
the mining activities of the Piast coal mine. The former fish ponds, destroyed by the mine, 
were turned into a park which is now under construction. The Carboniferous rockmass (mine 
waste) is used to stress the environmentally-friendly character ofthe investment. 
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Rekultywacja terenów pogórniczych- przykład efektywnego rozwiązania 
w kopalni "Jas-Mos" 

Słowa kluczowe 

Rekultywacja- zagospodarowanie - zwałowisko- odpady pogórnicze 

Streszczenie 

Referat przedstawia sposób prowadzenia -przez KWK "Jas-Mos" rekultywacji terenów 
pogórniczych. Tereny te to: zwałowisko nr l położone administracyjnie na terenie miasta 
Jastrzębie Zdrój, wzdłuż rzeki Szotkówki i ulicy Armii Krajowej; zwałowiska "Skrzyszów 
Wschód" i "Skrzyszów Północ" położone administracyjnie w gminie Godów; obiekty zwałowe 
"Mszana" i "Szotkówka I" położone w gminie Mszana. KWK "Jas-Mos" prowadzi rekultywację 
obiektów zwałowych sposobem tradycyjnym przez nawiezienie warstwy ziemi a następnie 
obsiew mieszanką traw. 

W referacie szczególnie przedstawiono wykonaną rekultywację na części zwałowiska 

"Skrzyszów Północ" gdzie prowadzono zagospodarowanie w kierunku wykorzystania gruntów 
do produkcji rolnej . 

Przedstawiono również symulację kosztów dla budowy obiektów kubaturowych - niwa
lacji zapadlisk z wykorzystaniem mas skalnych. 

l. Wstęp 

KWK ,,Jas-Mos" uzyskany w procesie wydobycia węgla materiał kamienny (odpady pogór
nicze) wykorzystuje do różnego rodzaju robót inżynieryjnych, budowy nasypów, dróg lokal
nych, obwałowań, oraz niwelacji terenów i rekultywacji terenów pogórniczych. Szczególnym 
przypadkiem wykorzystania kamienia kopalnego jest budowa komunalnego wysypiska śmieci 
w Jastrzębiu Zdroju. 

W przeszłości masy skalne (produkt uboczny wydobycia węgla kamiennego) były skła
dowane na zakładowych zwałowiskach. Z tego okresu kopalnia posiada trzy zwałowiska. 
Obecnie są one w pełni zrekultywowane i nie prowadzi się na nich zwałowania odpadów 
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kamiennych. Posiada również dwa obiekty typu zwałowego, na których prowadzi roboty 
zwałowo-rekultywacyjne z wykorzystaniem mas skalnych. 

Wykorzystywanie odpadów kamiennych do budowy obiektów kubaturowych, niwelacji 
zapadlisk, rekultywacji terenów pogómiczych niesie za sobąpewne zagrożenia dla środowiska, 
których możliwość wystąpienia i intensywność zależy od wielkości budowanych obiektów. 
W śród tych zagrożeń należy wyliczyć: możliwość wystąpienia pożaru, możliwość zanie
czyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych wodami filtrującymi w głąb obiektu, 
i spływającymi po jego powierzchni. W trakcie budowy takich obiektów zawsze występują 
uciążliwości w postaci nadmiemego hałasu i wzmożonej emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. 

Zagrożenia te i uciążliwości można ograniczyć przez stosowanie odpowiednich technologii , 
których stopień złożoności zależny jest od składu używanych do budowy mas skalnych oraz ich 
podatności na wymywanie substancji szkodliwych. 

2. Własności odpadów powęglowych pochodzących z KWK "Jas-Mos" 

Materiałem stosowanym do rekultywacji terenów po górniczych jest skała płonna w postaci 
iłowców , mułowców i piaskowców karbońskich pochodząca z Zakładów Przeróbczych: 
R.G. "Jastrzębie" i R.G. "Moszczenica". 

Oceny własności mas skalnych wykorzystywanych do rekultywacji terenów pogórniczych 
dokonano na podstawie analiz fizykochemicznych badań wymywalności jonów (ta b. l , 2, 
3, 4), [1]. 

Tabcła l. Test wymywahJości jonów, odpady ZP R. G. "Jastrz<;bie" 

Tablc l. Leaching test of ions, was te, coal-minc "Jastrz<;bie" 

Wartość dopuszczalna* W artość oznaczona 
Oznaczone jony 

mv;/dm3 mg/dm3 mg/kg 

so:;2 500 23,87 215,2 

CI- l 000 46,44 418,7 

Na+ 800 29,5 266 

K + 80 4,7 42,4 

NNH• 6 0,56 5,05 

Cd O, l <0,005 --

Cr 0,7 <0,05 -

C u 0,5 <0,05 -

Fe lO 0,15 1,35 

M n 0,8 <0,05 -

Ni 2 <0,05 -
··- -·1 

Pb 0,5 <0,05 -

Z n 2 <0,02 -

oH 6-9 9,06 Wa = 1,85 wag. 
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Tabela 2. Test wymywalności jonów, odpady ZP R.G. "Moszczcnica" 

Tablc 2. Lcaching test ofions, waste, coal-minc "Moszczcnica" 

1r,-- ~art!OŚĆ do~zczalna*~-+ Wartość oznaczona 
Oznaczone Jony 

-------------------~-------~tng/dtn3 , ----~~n~1~~·/~dt~n~3 ______ ~------~m~g,/k~cg~----~ 

r-- ______ ~/ --+-----5~---=----Tjf----- ___ 3_.:0._5 ___ -t-_ _ _ 2_6'__:.9._5 - ------1 

! ------- --~a~;---- ----+= _ I :~~ - --- - ---+ 2:,45 ~~~~~ 
f ---~--- -~-=-~-~~~-~--------·-_·--i.------~-:-~6----+-----=-2 :'-':C:..:_2 ___ -ł 

<0,005 

--+--------<~0~,0~5~------+---------------------
___ _ ____ _:0:2.., 1=-=5-----+-- - - --'1'-",3::..._4:.__ __ _ 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

·-----;------'--------t-----~---. . ... l ~~ -

<0,02 --

8 99 Wa = 1,87 wag. l 

Tabela 3. Zawartość pierwiastków śladowych, odpady ZP R.G. "Jastrzębie" 

Table 3. Content of clcmcnts, wastc, coal-minc "Jastrzcbic" 

Zawartość po przepaleniu w 815° C Zawartość po przeliczeniu na stan wyjściowy_ 
Oznaczony pierwiastek 

fppml fppml 

Ag <2 <2 

As <6 <6 

Ba 788 669 

Cd <4 <6 

Co 19 16 

Cr 217 184 

C u 55 47 

M n 624 529 

Mo <4 <4 

Ni 48 41 

Pb 32 27 

Rb 268 227 

Sb <3 <3 

S n <4 <4 

Sr 154 131 

V 240 204 

Z n 214 182 
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Tabela 4. Zawartość pierwiastków ś ladowych, odpady ZP R.G. "Moszczenica" 

Tablc 4. Content of clcmcnts, was te, coal-minc "Moszczcnica" 

Oznaczony pierwiastek 
Zawartość po przepaleniu w 815°C Zawartość po przeliczeniu na stan wyjściowy 

[ppm) (ppm] --
Ag <2 <2 -- -
As 7 <6 

Ba 739 543 

Cd 8 6 

Co 7 5 

Cr 169 124 

C u 91 67 

M n 526 387 

Mo <4 <4 

Ni 58 43 

Pb 57 42 -·--
Rb 241 177 

Sb <3 <3 __j 
S n <4 <4 l 
Sr 241 177 

~ V 309 227 

Z n 131 96 

Będące przedmiotem badań próby skały płonnej pochodzącej z KWK ,,Jas-Mos" cha
rakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem w zakresie składu chemicznego-składników 
podstawowych . Skała R. Jastrzębie zawiera jedynie nieco więcej krzemionki i proporcjonal
nie do tego mniejsze straty prażenia. Zawartość pierwiastków występujących w ilościach 
śladowych odpowiada poziomowi tła geochemicznego skał karbońskich. Wymywalność 
poszczególnych składników w teście wymywalnosci stwierdzono na niewielkim poziomi e, 
znacznie poniżej przyjętych kryteriów obowiązujących dla ścieków wprowadzanych do wód 
i do ziemi [l]. 

W oparciu o przeprowadzone testy stwierdza się, że wymywalność zarówno w zakresie 
wskaźników podstawowych (odczyn), eutroficznych (azot amonowy) oraz nieorganicznych 
(chlorki, siarczany, sód, potas) jak i wskaźników nieorganicznych niebezpiecznych (Zn, Cr, Cd, 
Cu, Ni, Pb) jest niewielka, znacznie poniżej przyjętych kryteriów obowiązujących dla ścieków 
wprowadzonych do wód i do ziemi wg Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MOŚZNiL z 1991 r. 
(Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, nr 503 
z dnia 5 listopada 1991r., w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpo
wiadać ścieki wprowadzone do wód lub ziemi. Dziennik Ustaw Nr 116) [2]. 
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3. Przedstawienie dotychczas zrekultywowanych terenów pogórniczych 

3.1. Zwałowisko nr l 

Położenie i charakterystyczne wielkości: 
- położenie - administracyjnie teren miasta Jastrzębie Zdrój , rozciąga się wzdłuż rzeki 

Szotkówki i ulicy Armii Krajowej, 
- powierzchnia- 12,86 ha, 
- pojemność - l ,5 mln m3 , 
- minimalna rzędna- 223 m n.p.m., 
- maksymalna rzędna- 236,5 m n.p.m. 
Zwałowisko zostało zrekultywowane zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Jastrzębie i za

gospodarowane w kierunku przemysłowym na wierzchowinie tzn. zadamione oraz na skarpach 
zakrzewione i zadrzewione. 

Prace rekultywacyjne na tym obiekcie były prowadzone sposobem tradycyjnym. Nawie
ziono warstwę ziemi okrywającej , obsiano mieszanką traw oraz nasadzono krzewy i drzewa na 
skarpach. 

3.2. Zwałowiska Skrzyszów Wschód i Skrzyszów Północ 

Położenie i charakterystyczne wielkości- zwałowisko Skrzyszów Wschód: 
- położenie- administracyjnie sołectwo Skrzyszów, gmina Godów, 
- powierzchnia - l O ha, 
-pojemność -1,1 mln m3 , 
- minimalna rzędna-262m n.p.m., 
-maksymalna rzędna-275m n.p.m., 
- okres eksploatacji 1976-1989 r. 
Położenie i charakterystyczne wielkości- zwałowisko Skrzyszów Północ: 
-położenie- administracyjnie sołectwo Skrzyszów, gmina Godów, 
- powierzchnia - 29,5 ha, 
- pojemność- 3,2 mln m3 , 
- minimalna rzędna-260m n.p.m., 
- maksymalna rzędna- 275 m n.p.m. , 
- okres eksploatacji 1972-1990 r. 
Dla zwałowisk Skrzyszów Wschód i Skrzyszów Północ położonych w Skrzyszawie Wójt 

Gminy Godów wyznaczył leśny kierunek rekultywacji. 
Zwałowisko Skrzyszów Wschód o powierzchni 1 O ha zostało zrekultywowane zgodnie z tą 

decyzją tzn. zostało zadrzewione. Rekultywację przeprowadzono metodą tradycyjną. Nawie
ziono warstwę ziemi okrywającej , zatrawiono oraz obsadzono drzewami. 

Zwałowisko Skrzyszów ·Północ było eksploatowane w latach 1972-1990. Odpady po
górnicze: kamień z robót przygotowawczych, kamień popłuczkowy, odpady poflotacyjne były 
odwożone do zwałowiska transportem kolejowym i przemieszczane spycharkami. Tym spo
sobem uformowano bryłę zwałowiska przypominającą wydłużony, nieregularny trójkąt, ogra
niczony od południa linią kolejową oraz polami i zabudowaniami z pozostałych stron. 

Sesja II 423 



School ofUndergrotmd Mining 2001 

Spadki poprzeczne i podłużne zostały tak wykonane, aby uzyskać wrażenie jednolitości 
z terenem otaczającym. 

Pierwsze 6,5 ha tego obiektu zrekultywowano w roku 1990 poprzez przykrycie około 20-stu 
centymetrową warstwą ziemi i rozsiew mieszanki traw. 

Tym samym sposobem prowadzono rekultywację w roku 1991 - 5 ha i w roku 1992 -
5,5 ha powierzchni zwałowiska. 

W roku 1993 kontynuowano przedstawiony sposób rekultywacji zwałowiska na powierzchni 
2 ha a na powierzchni 3 ha rozpoczęto zagospodarowanie w kierunku możliwości wykorzystania 
terenu zwałowiska do produkcji rolnej. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że kopalnia nie prowadziła na tym zwałowisku na
sadzeń drzew i krzewów. Przyjęto założenie, że w pierwszej kolejności należy zazielenić 
całą powierzchnię zwałowiska celem zminimalizowania wtórnej emisji zanieczyszcze!l do 
powietrza. 

Na przedstawianym obszarze 3 ha zwiększono grubość warstwy ziemi do około 40-stu, 
a miejscami 50-ciu centymetrów. Ziemię dowożono samochodami z odległości około 2 km 
z pobliskiego obiektu zwałowego Mszana. 

Ziemię przemieszczano spycharkami. Na tak przygotowaną powierzchnię w październiku 
1993 r. ręcznie rozsypano 600 kg polifoski. Przeprowadzono bronowanie oraz wysiew siew
nikiem 600 kg niekwalifikowanych nasion żyta. 

Wiosną roku 1994 omawiany obszar zasilono 300 kg mocznika. Wysiew prowadzono 
ręcznie. 

W następnych miesiącach uwidoczniła sięjakość przeprowadzanych prac polowych. Zboże 
wzeszło na całej zasianej powierzchni. Miało nierównomierny wzrost związany z ręcznym 
wysiewaniem nawozów, uwidaczniający się pasami większego i mniejszego wzrostu, stosun
kowo małego i przerzedzonego w miejscach wgłębień, gdzie przez dłuższy czas stacjonowała 
woda. 

W sierpniu 1994 roku przeprowadzono zbiór ziarna kombajnem zbożowym z rozdrabnia
czem słomy. Rozdrobnioną słomę pozostawiono na polu celem późniejszego jej przyorania dla 
polepszenia struktury gleby. Z powierzchni 3 ha zebrano 4,5 tony ziarna żyta. 

W międzyczasie przygotowano następne 5 ha powierzchni zwałowiska pod prace polowe. 
Jeden hektar obsiano trawami, dwa hektary obsiano łubinem bez stosowania nawozów. Łubin 
wysiano siewnikiem mechanicznym w ilości 150 kg/ha. Zabieg przeprowadzono stosunkowo 
późno, bo w czerwcu 1994. 

Następujące miesiące po wysiewie łubinu charakteryzowały się wyjątkowo małą ilością 
opadów. Łubin wzeszedł, ale mała wilgotność gleby ograniczyła szybkość jego wzrostu. 
W swoim okresie wegetacyjnym osiągnął około trzy piąte normalnego wzrostu. Wytworzył 
strąki z nasionami, które w większości zostały zamknięte na zimę. 

W roku 1994 zwiększono obszar uprawy żyta do czterech ha w jednym kawałku. 
W październiku przeprowadzono płytką orkę, celem przyorania posiekanej słomy ze zbioru 
s1erpmowego. 

Wysiano 800 kg polifoski, zabronowano i wysiano 800 kg zboża ze zbiorów sierpniowych. 
Siew prowadzono siewnikiem mechanicznym. 

Ze zbioru wykonanego w 1995 r zboże poddano analizie na zawartość metali ciężkich oraz 
radiologicznej w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach. 
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Wynik analizy przedstawia się następująco : 

Kadm 0,091 mg/kg, 
Ołów O, 18 mg/kg, 
Cynk 38,89 mg/kg, 
Aktywność p 158 bq/kg. 
Według oceny stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, przedstawiona do badania próbka 

ziarna jest w przydatności konsumpcyjnej pod względem zawartości kadmu, ołowiu , cynku oraz 
globalnej aktywności /3-ta. 

W roku 1996 powierzchnię zwałowiska pozostawiono bez użytkowania rolnego. Trawy 
które wyrosły na terenach gdzie wcześniej było posiane i zebrane zboże były okazałe oraz 
charakteryzowały się bujnością i gęstym poszyciem. 

Należy uznać, że prace prowadzone na tym terenie zostały w pełni uwieńczone sukcesem, 
gdyż zostało przywrócone na nim życie biologiczne, które może się dalej rozwijać bez ingerencji 
człowieka. 

Przeprowadzenie rekultywacji zwałowisk nie rozwiązuje spraw związanych z przyszłym ich 
wykorzystaniem. 

W przypadku Kopalni Węgla Kamiennego "Jas-Mos" Ruch Górniczy "Moszczenica" dnia 
8 września 1994 r. odbyło się spotkanie na rekultywowanym zwałowisku Skrzyszów Północ na 
okoliczność lustracji terenów zwałów poeksploatacyjnych. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim , 
Urzędu Gminy w Godowie, Nadleśnictwa Rybnik w Rybniku oraz Kopalni Węgla Kamiennego 
,,Jas-Mos". Spotkanie uwieńczono spisaniem notatki dotyczącej zwałowisk Skrzyszów Wschód 
i Północ, której punkt 5 brzmi: "Do czasu formalnego uregulowania spraw przekazania, tereny sta
nowią własność KWK "Moszczenica" ("JAS-MOS"), na której spoczywa obowiązek utrzymania 
obiektów w dotychczasowej kulturze tzn. gnmty zagospodarowane w kierunku rolnym do chwili 
ich przekazania pozostawiają swój aktualny stan i charakter. Grunty zagospodarowane w kierunku 
leśnym winny pozostać w stanie dotychczasowym, z zastrzeżeniem ze strony Nadleśnictwa o zanie
chaniu dalszych nasadzeń i pozostawieniu Nadleśnictwu możliwości zdecydowania o wprowadze
niu gatunków docelowych, z uwagi na przyszłościowe możliwości prowadzenia gospodarki leśnej". 

Do dnia dzisiejszego teren tych zwałowisk nie został przekazany natomiast w 1998r. 
kopalnia uzyskała decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Wodzisławit1 Śląskim stwier
dzającą zakończenie rekultywacji na gruntach położonych w obrębie Skrzyszowa na zwało
wiskach Skrzyszów Wschód i Skrzyszów Północ 

3 .3.Zwałowisko Szotkówka I 

Położenie i charakterystyczne wielkości: 
- położenie - administracyjnie teren gminy Mszana, zwałowisko rozciąga się wzdłuż 

rzeki Szotkówki w bezpośrednim sąsiedztwie KWK ,,Jas-Mos" R.G . "Jas", 
- powierzchnia - 51 ha, 
- pojemność - 8 mln m3 , 
- minimalna rzędna- 241 m n.p.m., 
-maksymalna rzędna - 261m n.p.m., 
- okres eksploatacji- od 1963r.- do nadal jako obiekt rekultywacyjny. 
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Do budowy obiektu Szotkówka I były wykorzystywane odpady kamienne z kopalni "Jastrzę
bie", a obecnie kopalni "Jas-Mos". 

Na części jego powierzchni są pobudowane obiekty powierzchniowe kopalni oraz osadnik 
wód dołowych. 

Pozostała powierzchnia jest sukcesywnie rekultywowana z wykorzystaniem mas skalnych. 
Prace zagospodarowawcze polegają na nawiezieniu i rozplantowaniu wierzchniej warstwy 
ziemi, wysianiu traw oraz na nasadzeniu krzewów i drzew 

W czerwcu 2000 r. kopalnia dla części tego obiektu uzyskała decyzję Starosty Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim stwierdzającą zakończenie rekultywacji i zagospodarowania w kie
runku zadrzewienie 11.00,00 ha i zatrawienie 4.50,00 ha. 

3.4. Zwałowisko Mszana 

Położenie i charakterystyczne wielkości: 
- położenie - administracyjnie teren gminy Mszana, 
- powierzchnia - 21 ha, 
-pojemność- 2,2 mln m3 , 
- minimalna rzędna- 258 m n.p.m., 
- maksymalna rzędna-276m n.p.m., 
- okres eksploatacji- od 1991 r. do nadal jako obiekt rekultywacyjny. 
W 1991 r., jeszcze kopalnia "Moszczenica" uzyskała pozwolenie na budowę zwałowiska 

odpadów pogómiczych Mszana. Decyzja była wydana przez Kierownika Urzędu Rejonowego 
w Wodzisławiu Śląskim. W wyniku odwołań oraz toczącego się postępowania administra
cyjnego decyzja ta została uchylona. 

Obecnie na terenach tego zwałowiska Kopalnia prowadzi rekultywację z wykorzystaniem 
mas skalnych. Dla terenów tego zwałowiska Wójt gminy Mszana wydał decyzję określającą 
rolny kierunek ich rekultywacji to znaczy nakazał uzyskanie łąki kośnej lub pastwiska. 

4. Symulacja kosztów budowy obiektu rekultywacyjnego z wykorzystaniem mas skalnych 

Symulację przeprowadzono w oparciu o przybliżone do stosowanych na kopalni "Jas-Mos" 
stawekjednostkowych prowadzenia robót rekultywacyjnych, uzyskanych w drodze przetargów 
lub negocjacji. 

Założenia: 

- powierzchnia- l O ha- l 00 000 m2 , 
- średnia grubość warstwy rekultywacyjnej składającej się z mas skalnych - l O m, 
- średni ciężar właściwy mas skalnych- 2t/ m3, 
- pojemność obiektu 100 000 m2 x lO m= l 000 000 m3 , 

l 000 000 m3 x 2 t/ m3 = 2 mln ton. 
- średnia grubość ziemnej, wierzchniej warstwy rekultywacyjnej - 0,4 m, 
- średni ciężar właściwy ziemi używanej do rekultywacji- 2t/ m3, 

- ciężar ziemi użytej do rekultywacji l 00 000 m2 x 0,4 m x 2t/ m3 = 80 000 t, 
- odległość transportu mas skalnych - 5 km, 
- koszt zakupu l m2 gruntu - 5 zł/m2 . 
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- jednostkowy koszt transportu samochodowego mas skalnych - 0,48 zł/txkm, 
- jednostkowy koszt wbudowania mas skalnych w obiekt z transportu samochodowe-

go - O, 7 zł/t, 
- jednostkowy koszt rekultywacji biologicznej liczony od l tony użytej ziemi - 1,8 zł/t 

(jednostkowa stawka uwzględnia: ukopanie, transport na odległość do l km mas ziemnych, ich 
rozplantowanie, obsiew). 

Obliczenia kosztów cząstkowych: 
l . Koszt zakupu gruntów: 

100 000 m2 x - 5 złfm2 = 0,5 mln zł. 
2. Koszt transportu mas skalnych: 

2 000 000 t x 5 km x 0,48 zł/t x km = 4,8 mln zł. 
3. Koszt wbudowania mas skalnych w obiekt: 

2 000 000 t x 0,7 zł/t= 1,4 mln zł. 
4. Koszt zatrawienia- rekultywacji biologicznej: 

80 000 t x 1,8 zł/t= O, 144 mln zł. 
5. Koszt wykonania projektu, około- 0,15 mln zł. 
Łączny koszt zagospodarowania 2 mln ton mas skalnych- 6,994 mln zł. 
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Post-mining reclamation- an example of an_effective solution in the 
"Jas-Mos" mine 

Abstra et 

The paper describes a way o f carrying out the post- mining waste area reclarnation by the 
,,Jas-Mos'' - rnine. 

These areas are: waste heap No. l administratively situated within the town of Jastrzębie 
Zdrój , alongside the Szotkówka river and the Armia Krajowa - street; waste heap "Skrzyszów 
East" and "Skrzyszów North" administratively situated in the rura! district of Godów; waste 
tipping objects "Mszana", "Szotkówka I" situated in the rura! district of Mszana. The stane coal 
mine ,,Jas-Mos" carries out the reclarnation of waste tipping objects in a traditional way by 
trucking an earth layer and then by sowing the field with a grass blend. Ernphasized was in the 
paper the reclamation which was carried out on a part ofwaste heap "Skrzyszów North", where 
a waste dispasał was carried out in the direction of utilization of the field in the agricultural 
production. A cost estirnate for the construction of cubage objects - levelling the mmmg 
subsidence with the use ofrock masses-was drawn up too. 
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Eksploatacja skoordynowana pod śródmieściem Katowic 

Słowa kluczowe 

Ochrona powierzchni- systemy eksploatacji 

Streszczenie 

Jedno z największych osiągnięć technicznych polskiego górnictwa, jakim była sko
ordynowana eksploatacja pod Śródmieściem Katowic, stało sięjuż faktem historycznym. Istota 
jego polegała na wspólnej wielotorowej współpracy naukowców, projektantów i praktyków 
górniczych z użytkownikami powierzchni do władz samorządowych włącznie, by zamierzoną 
ideę bezpiecznej dla powierzchni eksploatacji prowadzić konsekwentnie, przez 3 kopalnie 
równocześnie, i blisko 30 lat. Autorzy postanowili przypomnieć kilka najważniejszych 
szczegółów z tego tematu. 

l. Podstawy prawne oraz podstawowe założenia projektowe tej działalności górniczej 

Dla lepszego zrozumienia tematu należy zwrócić uwagę na strategię gospodarczą Pol
ski z okresu po II Wojnie Światowej do lat osiemdziesiątych, kiedy to węgiel był największym 
narodowym bogactwem, zapotrzebowanie na niego było ogromne, a eksport dostarczał po
trzebnych krajowi dewiz. W latach sześćdziesiątych w Głównym Instytucie Górnictwa 
i Głównym Biurze Studiów i Projektów Górniczych zwrócono uwagę na fakt, że między 
kopalniami "Katowice", "Gottwald" i "Wujek", czyli w Śródmieściu Katowic znajduje się 
powierzchnia terenu (około 7,25 km2), pod którą są duże zasoby bardzo dobrej jakości węgla, 
możliwe do eksploatacji. 

Formalnie dla powierzchni Śródmieścia Katowic był wyznaczony filar ochronny zwany też 
obszarem rezerwowym KZPW (Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego), w którym 
znajdowało się 162 mln ton węgla. Wybranie przynajmniej połowy tych zasobów uznano jako 
możliwe i bezpieczne dla funkcjonowania miasta. Generalnie rozumowanie było następujące. 
Istnieje miasto o zwartej zabudowie z całą infrastrukturą o odporności od O do 4-tej kategorii 
i wieku budynków od 15 do powyżej ·l 00 lat (średni wiek budynku mieszkalnego wynosił 
wtedy 51 lat). Kopalnie "Katowice"," Gottwald" i" Wujek" spowodowały swoją eksploatacją 
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w obszarze miasta tzw. sztuczne wypiętrzenie (węgiel wybierano tylko w otoczeniu Śródmie.\:cia). 
W efekcie bez podjęcia decyzji o eksploatacji obiekty byłyby w przyszłości narażone na szkody 
pochodzenia górniczego. Ponadto występowal w nich naturalny proces zużycia a przez to 
narastające koszty konserwacji. Z przytoczonego rozumowania wynika, że gdyby eksploatacji 
górniczej pod Śródmieściem nie podjęto, uszkodzenia wraz z zużyciem naturalnym byłyby 
prawie takie same, jak w przypadku przeprowadzenia tej działalności wydobywczej. 

Zezwolenie na eksploatację zapewniało zainteresowanym kopalniom przedłużenie ich ży
wotności o około 30 lat. W świetle wielokierunkowej analizy celowości podjęcia tej działalności 
górniczej brano pod uwagę konieczność ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi 
i uzyskania dodatnich efektów ekonomicznych z tego działania technicznego. Po wielu ana
lizach, badaniach i konsultacjach stwierdzono, że generalnie deformacje ciągłe powierzchni dla 
każdej fazy eksploatacji nie przekroczą l kategorii terenu górniczego. Wykluczono możliwość 
występowania deformacji nieciągłych. (Małą uwagę zwracano wtedy na występowanie i wpływ 
wstrząsów pochodzenia górniczego na obiekty.) 

Prace projektowe zakończono w 1969 r. Z czasoprzestrzennego punktu widzenia podzielono 
eksploatację na trzy etapy, a każdy z etapów na dwie fazy. W każdej fazie ustalono przewi
dywane do wybrania pokłady i warstwy przez przedmiotowe kopalnie. Określono wysokości 
wybierania, postępy miesięczne, kwartalne, wzajemne wyprzedzenia sąsiednich ścian, ko
ordynacje frontów przy granicach kopalń itp . Ideę tę usankcjonowała decyzja Rządu z dn. 
21. o 1.1970 r. 

Eksploatację prowadzono przy zastosowaniu - o odpowiednich parametrach -podsadzki 
hydraulicznej . Zorganizowano przy KWK "Katowice" specjalistyczny dział do pomiarów 
rzeczywistych deformacji powierzchni. Powołano Komisję Koordynującą oraz specjalistyczne 
zespoły . W trakcie realizacji tematem okresowo zajmowała się Państwowa Rada Górnicza z jej 
Przewodniczącym Profesorem Bolesławem Krupińskim oraz Komisja ds. Ochrony Powierzchni 
przed Szkodami Górniczymi i w okresie późniejszym Komisja ds. Tąpań w Zakładach Gór
niczych Wydobywających Węgiel Kamienny. (Uwaga: Nazwa "Gottwald" - dawna "Emi
nencja", jest ze względu napołączenie równoznaczna z nazwą "Kleofas". Natomiast od czerwca 
1996 r. z połączenia administracyjnego Kopalń :Katowice" i "Kleofas" powstała KWK 
"Katowice-Kieofas", przy czym Ruch I to "Kleofas", Ruch II to "Katowice". Dalsze działania 
restrukturyzacyjne spowodowały likwidację Ruchu II- 1999-2000 r.) 

2. Etapy i fazy rozwoju skoordynowanej eksploatacji pod Śródmieściem Katowic 

W ramach l fazy I etapu (rys. l) prowadzona była skoordynowana eksploatacja górnicza 
przez: 

- KWK "Wujek" w latach 1970-1972 w pokładzie 510/Iw. o grubości 3,0 m systemem 
z podsadzką hydrauliczną na głębokości 560-620 m, 

- KWK "Wujek" w latach 1974--1979 w pokładzie 510/IIw. o grubości 1,8 m systemem 
z zawałem stropu na głębokości 560-620 m, 

- KWK "Katowice" w latach 1972-1977 w pokładzie 504 o grubości 2,5-3,0 m 
systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 550-630 m, 

- KWK "Katowice" w latach 1975-1981 w pokładzie 51 Oliw. o grubości 2,7 m systemem 
z podsadzką hydrauliczną na głębokości 310-430 m, 
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- KWK "Kleofas" w latach 1974-1978 w II warstwie pokładu 510 o grubości 3,0 m 
systemem z zawałem stropu oraz o grubości 3,0-3,8 m systemem z podsadzką hydrauliczną na 
głębokości 560 m, 

- KWK "Kleofas" w latach 1977-1980 w pokładzie 504 o grubości 2,5-2,8 m systemem 
z podsadzką hydrauliczną na głębokości 410-520 m, 

- KWK "Kleofas" w latach 1975-1981 w pokładzie 51 O/Iw. o grubości 3,0 m systemem 
z podsadzką hydrauliczną na głębokości 310-360 m. 

W ramach 2 fazy I etapu (rys. 2) prowadzona była skoordynowana eksploatacja górnicza 
przez: 

- KWK "Katowice" w latach 1980--1985 w I warstwie pokładu 501 na wysokość 
3,0-3,5 m systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 545-605 m, 

- KWK "Katowice" w latach 1981-1984 w pokładzie 405 na wysokość do 3,0 m 
systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 250--320 m, 

- KWK "Katowice" w latach 1983-1989 w pokładzie 504 na wysokość 2,0-2,3 m 
systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 285-425 m, 

- KWK "Kleofas" w latach 1980-1986 w I warstwie pokładu 501 na wysokość do 3,0 m 
systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 420-490 m, 

- KWK "Kleofas" w latach 1983-1987 w I warstwie pokładu 51 O na wysokość do 3,0 m 
systemem z podsadzką hydrauliczną i zawałem stropu na głębokości 560 m, 

- KWK "Wujek" w latach 1983-1984 w II warstwie pokładu 501 na wysokość do 2,8 m, 
systemem z zawałem stropu na głębokości 61 O m. 

W ramach l fazy II etapu (rys. 3) prowadzona była skoordynowana eksploatacja górnicza 
przez: 

- KWK "Katowice" w latach 1985-1995 w I warstwie pokładu 510 na wysokość 
2,3-3,0 m systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 530--660 m, 

- KWK"Katowice"w latach 1990-1992 w pokładzie407/l na wysokość 1,8 m systemem 
z podsadzką hydrauliczną na głębokości 260-330 m, 

- KWK "Katowice" w latach 1992-1997 w I warstwie pokładu 501 na wysokość 2,5 m 
systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 280-420 m, 

- KWK "Kleofas" w latach 1992-1996 w II warstwie pokładu 510 na wysokość 
2,0-2,5 m systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 400-41 O m, 

- KWK "Kleofas" od 1989 do grudnia 1998 roku w II warstwie pokładu 50 l na wysokość 

2,5 m systemem z podsadzką hydrauliczną na głębokości 360-550 m (koniec działalności 
górniczej w ramach programu skoordynowanej eksploatacji). 

Na plenamym posiedzeniu Komisji ds . Ochrony Powierzchni przed Szkodami Górniczymi, 
które odbyło się 24.09.1987 r. (Uchwała Nr 144) w sprawie l fazy II etapu skoordynowanej 
eksploatacji górniczej na lata 1987-1995 w filarze ochronnym Śródmieścia Katowic, zwięk
szono znacznie w porozumieniu z Prezydium Komisji ds . Tąpań w Zakładach Górniczych 
Wydobywających Węgiel Kamienny przestrzenny zakres dalszej skoordynowanej eksploatacji 
górniczej i ochrony powierzchni miasta przez dołączenie do dotychczasowej strefy Śródmieśc i a 
przyległych od wschodu terenów osiedla mieszkaniowego im. Paderewskiego, szybu "Polud
niowego" KWK "Katowice" oraz doliny potoku leśnego wraz ze stawami (Dolina Trzech 
Stawów). Z zakresu tego wylączono działalność górniczą pod centralną częścią osiedla 
Paderewskiego do czasu wykonania prac zabezpieczających. Uchwała 162 w/w Komisji ds. 
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Rys. l. Eksploatacja górnicza l fazy I etapu 

Fig. l. Mining cxploitation o f l st phasc o f stagc I 
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Rys. 2. Eksploatacja górnicza 2 fazy I etapu 

Fig. 2. Mining cxploitation o f 2nd phasc o f stagc II 
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Rys. 3. Eksploatacja górnicza l fazy II etapu 

Fig. 3. Mining exploitation o f l st phase o f stage II 
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Rys. 4. Fragment przebiegu skoordynowanej eksploatacji górniczej w pokL 51 O l w poz. 630 m w filarze ochronnym 

śródmieścia Katowic z uwzgh;dnieniem Osiedla Paderewskiego, Doliny Trzech Stawów i Szybu "Południowcgo" 

Fig, 4. Fragment of thc coursc o f thc co-ordinatcd mining cxploitation in bed 51 O l, level 630 m in thc safcty pili ar 

o f thc city centre o f Katowice including the raderewski Estate, Trzech Stawów Valley and t he Southcrn S haft 
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D Wydobycie w latach 1970-1.08.1994r.(w tym śc. 540, 539/1, 538/1, 537) 

so,--Ł ___ ~_W~y~d-ob~y-ci_e_su_m_a~~c_z_ne_w __ la_ta_ch_1_97_o_-1_99_B ________________ ~~ 

10 

Rys. 5. Wydobycie ze strefy Śródmieścia Katowic, zachodniej CZI(Ści Osiedla Paderewskicgo, Szybu Południowego 

i Doliny Trzech Stawów w latach 1970-1998 - zakończenie programu skoordynowanej eksploatacji 

(bez wydobycia spod centralnej części Osiedla Padcrcwskicgo- działalność ta nic wchodziła w zakres programu 

skoordynowanej eksploatacji) 

Fig. 5. Mining cxploitation from under thc city centre ofKatowice, western part ofthe Padcrewski Estate, Soulhem 
S haft and Trzech Stawów Valley in the years 1970-1998- end of the programmc o f co-ordinated exploitation 

(without mining under the central part ofthe Paderewski Estate; it was not included in the programme oj" 

co-ordinated exploitation) 

Ochrony Powierzchni z dnia 8.07.1992 r. określiła warunki, umożliwiające podjęcie tej 
eksploatacji (rys. 4). 

Skoordynowaną eksploatację podjętą w 1971 roku zakończono całkowicie w grudniu 1998 
roku. W okresie 27 lat wybrano pod Śródmieściem Katowic ponad 46 mln ton węgla (rys. 5). 
Zmiana strategii gospodarczej, brak zapotrzebowania na węgiel, istnienie innych surowców 
energetycznych spowodowało podjęcie w 1999 roku decyzji o zaniechaniu działalności 

górniczej w tym obszarze. 

3. Proekologiczne aspekty realizowanej eksploatacji 

Eksploatacja pod Śródmieściem Katowic przez cały okres jej prowadzenia charakteryzowała 
się stosowaniem bardzo dobrej podsadzki hydraulicznej do wypełnienia przestrzeni wybranych 
w górotworze. Początkowo była to tylko mieszanina I i II klasy piasku z wodą. W końcu lat 
osiemdziesiątych wymagane parametry ściśliwości uzyskiwano przez dodawanie do piasku pod
sadzkowego odpowiedniej jakości i granulacji skał odpadowych z bieżącej produkcji kopalni. 

Dla przypomnienia podaje się, że przez długie dziesiątki lat ze skał odpadowych tworzono 
wielkie hałdy i składowiska. Oprócz faktu, że zajmowały duże tereny, miejsca takie nie były 
całkowicie obojętne dla środowiska. Jedną z pierwszych która wdrożyła wykorzystanie skał 
odpadowych do procesu produkcji była KWK "Katowice", a miejscem lokowania- wyrobiska 
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poeksploatacyjne pod Śródmieściem Katowic. Opracowano w tym zakresie i wdrożono szeroki 
program technologii zagospodarowania skał odpadowych, żużli wielkopiecowych i pyłów 
dymnicowych w wyrobiskach górniczych. Poczyniono szereg prac adaptacyjnych. W efekcie 
czego od 1988 roku do chwili zakończenia eksploatacji pod Śródmieściem Katowic (1998 rok) 
bez zasadniczych negatywnych skutków na powierzchni, podsadzkę stanowiła mieszanina 
piasku (65-70%), skał odpadowych i żużli wielkopiecowych (30-35%) oraz wody w pro
porcji l : l do l: l ,5 . W drożona technologia umożliwiła po odpowiednim przetworzeniu dodawa
nie do mieszaniny podsadzkowej całej ilości skał odpadowych z bieżącej działalności kopalni. 
Okresowo zagospodarowywano również część odpadów obcych (np. z Huty "Katowice" 
żużel wielkopiecowy, czy z KWK "Wieczorek"- kamień). 

Wdrożono i rozwinięto lokowanie pyłów poprzemysłowych. Doświadczenia wykazały, że 
pyły takie nie mogą być stosowane jako komponent do podsadzki hydraulicznej, natomiast 
nadają się bardzo dobrze jako materiał do profilaktyki przeciwpożarowej i wypełniania starych 
zrobów w tym nieczynnych wyrobisk. 

4. Pomiary geodezyjne i ich wyniki 

Pomiary geodezyjne dla rejestracji rzeczywistych wielkości wpływów eksploatacji górniczej 
na obszarze całego Śródmieścia Katowic były prowadzone od X.l970 r. do chwili obecnej. 
Realizowany program badań i obserwacji obejmował : 

-pomiary obniżeń terenu - obniżenia i deformacje wytypowanych obiektów (takich 
jak obiekty sakralne, wiadukty PKP, budynki Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Hali 
Widowiskowo Sportowej itp.), 

- pomiary odkształceń poziomych wzdłuż wytypowanych linii obserwacyjnych usytuo-
wanych wzdłuż ulic Korfantego, Sokolskiej, Mikołowskiej, Chorzowskiej, Kochłowickiej itp., 

- pomiary poziomu zwierciadła wód gruntowych, 
- pomiary cieków w tym odcinka Rawy usytuowanego w Śródmieściu Katowic, 
- wychylenia górnych naroży wysokich budynków, 
- pomiary szybów i prowadnic osobowych szybów windowych, 
- pomiary szczelin dylatacyjnych, 
- pomiary kanalizacyjne, 
- obniżenia terenu sumaryczne- rys. 6, 
- obniżenia okresowe obejmujące wpływy tylko jednej fazy skoordynowanej eksploatacji, 
- obniżenia dynamiczne czyli przyrostów obniżeń w jednym ustalonym interwale czasu dla 

całego Śródmieścia Katowic, 
- odkształcenia poziome terenu dla poszczególnych faz z wyeksponowaniem gdzie, kiedy 

i o jakiej ekstremalnej wartości wystąpiły największe z tych reprezentatywnych parametrów, 
- opracowania specjalistyczne np. dla Rawy, kanalizacji, wychyleń obiektów lub 

kominów, wychyleń prowadnic i szybów osobowych itp. 
Z najnowszych serii pomiarów podano dla przykładu kilka reprezentatywnych danych. I tak: 
- Sumaryczne największe obniżenia terenu (rys. 6, od 1970 do 2000 r.) wyniosły 

2053 mm- rejon ul. Damrota. 
- W ramach tzw. l fazy II etapu największe obniżenia terenu (rys. 3, od 1985 do 1998 r.) 

wyniosły 802mm-rejon Katedry. 
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Rys. 6. Izolinie obniżcl1 terenu za czas 15.X.I970- 15. 1V.2000 r. 

Fig. 6. lso lincs o f gro u n d lowcring from Octobcr 15, 1970 to April I 5, 2000 
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Rys. 7. Izolinie obniżeń terenu za czas 15.X.l999-15.!V.2000 r. 

Fig. 7. lsolincs o f ground lowcring from Octobcr 15, 1999 to April 15, 2000 
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Natomiast między październikiem 1999, a kwietniem 2000 r. (rys. 7) przyrost obniżeń 
o największej wartości równej 14 mm wystąpił pod ostatnią z eksploatacji pod Śródmieściem 
Katowic (ściany 818 i 819) w rejonie na północny wschód od kąpieliska "Bugla". 

Aktualnie cały teren jest w fazie już uspokojonej lub występują niewielkie końcowe ob
niżenia świadczące o tym, że od połowy 2000 roku można uznać , że wpływy działalności 

górniczej prowadzonej pod Śródmieściem Katowic uległy całkowitemu zakończeniu. 
Największe odkształcenia poziome nad skoncentrowaną eksploatacją Kopalni "Katowice

-Kleofas" Ruch II wahały się w przedziale od - l ,50 do+ l ,35 mm/m (punktowo, przy ul. Fran
cuskiej miał miejsce jeden przypadek gdzie odkształcenia poziome wyniosły od -2,01 do 
+l ,93 mm/m przy eksploatacji w ramach l fazy II etapu). Nad centrum eksploatacji Ruchu I 
odkształcenia poziome wahały się w przedziale od -l ,22 do +l ,44 mm/m. 

Generalnym założeniem było, aby wskaźnik odkształcenia poziomego powierzchni w od
działywaniu każdej z faz eksploatacji nie przekroczył wartości dopuszczalnej dla I kategorii 
terenu górniczego czyli ±1,5 mm/m. 

Największe nachylenie terenu nie przekroczyło 4, a największa prędkość obniżeń terenu nie 
przekroczyła 0,53 mm/dobę. W najbliższym okresie czasu z uwagi na zakończoną eksploatację 
i bardzo regularny przebieg procesu zanikania ruchów nie przewiduje się przekroczenia w/w 
wskaźników deformacji. 

Zgodnie z obowiązującymi od 14.07.1960 r. wytycznymi prowadzenia obserwacji ruchów 
terenu inicjowanych działalnością górniczą wydanych przez Departament Górniczy MGiE, 
ostatnie obserwacje z tego punktu widzenia wykonać należy wtedy, gdy w ciągu 6 miesięcy 
przyrost obniżeń powierzchni jest mniejszy od l O mm. Natomiast za teren całkowic ie 

uspokojony przyjmuje się rejon, w którym przyrosty obniżeń zaobserwowane pomiarami 
w ciągu 12 miesięcy są mniejsze od l O mm. Taka sytuacja nastąpiła już w przeważającej części 
Śródmieścia (rys. 7), a całkowicie dotyczy to czasu od II półrocza 2000 roku. 

5. Stwierdzenia i wnioski 

l. Decyzja Rządu Nr 6/70 z dnia 21.01.1970 roku umożliwiła podjęcie pod Śródmieściem 
Katowic skoordynowanej eksploatacji górniczej przez Kopalnie: "Katowice", "Kleofas" 
("Gottwald") i "Wujek", która swym zasięgiem wpływów obejmowała również zachodnią część 
nie istniejącego jeszcze wtedy Osiedla Paderewskiego. 

2. Eksploatację podzielono na fazy i etapy. Ustalono, że spełni ona oczekiwania spo
łeczno-gospodarcze pod warunkiem, że żadna z realizowanych faz wybierania nie spowo
duje generalnie przekroczenia na powierzchni deformacji ciągłych I kategorii terenu gór
niczego. 

3. Z uwagi na podstawowy wymóg, jakim była ochrona powierzchni, zaprojektowano dla 
poszczególnych etapów i faz wybierania odpowiednie parametry i rygory uwzględniające: 

- wysokość warstw, 
postępy frontów (miesięczne, kwartalne), 

- wzajemne wyprzedzenia sąsiednich ścian (czasowe i odległościowe), 
- koordynacje frontów przy granicach kopalń, np. wybieranie w rejonach uskoku "Woj-

ciech" i uskoku "Baildońskiego" i takim sytuowaniem frontów sąsiednich, by na dużej płasz
czyźnie przebiegała równorniema w czasie, rozkładająca wpływy na duży obszar eksploatacja. 
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W rejonie tym w ramach koordynacji (minimalizacja wpływów na powierzchnię_) wybrano na 
uskoku "Wojciech" ściany kompensacyjne w pokładzie 405 i 407/1. 

4. Z pokładów eksploatowanych w sposób skoordynowany w obszarze strefy Śródmieścia 
Katowic wydobyto w ramach l fazy I etapu około 14,3 mln ton węgla, w ramach 2 fazy l etapu 
około 14 mln ton i w ramach l fazy II etapu 6,4 mln ton. Łącznie ze strefy skoordynowanej 
eksploatacji pod Śródmieściem Katowic wydobyto do 1.08.1994 roku 34,7 mln ton węgla. 

5. Po rozszerzeniu strefy skoordynowanej eksploatacji i dołączeniu do niej przyległych od 
wschodu terenów Osiedla Paderewskiego, szybu "Południowego" i Doliny Trzech Stawów 
wydobycie z tego rejonu (poza ścianami 538 i 539 w pokładzie 510, zaliczonymi do strefy 
Śródmieścia) wyniosło 5,9 mln ton. 

6. Łącznie wydobycie z pokładów eksploatowanych w sposób skoordynowany w obszarze 
strefy Śródmieścia Katowic oraz w rejonie zachodniej części Osiedla Paderewskiego, szybu 
"Południowego" i Doliny Trzech Stawów do 1.08.1994 r. wyniosło 34,7 + 5,9 = 40,6 mln ton 
(do tej ilości zaliczono całe wydobycie ze ścian 540, 53911, 53811 i 537, które zakończono 
1.10.1995 r.). Definitywne zakończenie eksploatacji w obszarze strefy Śródmieścia Katowic 
nastąpiło 12.12.1998 r. w polu należącym do Kopalni "Katowice-Kleofas" Ruch I. Od 
1.10.1995 do 12.12.1998 r. w obszarze tym wydobyto 5,56 mln ton węgla . Łącznie decyzja rządu 
z dnia 21.0 1.1970 r. umożliwiła wydobycie 46,16 mln ton wę_gla. 

7. Doświadczenia Kopalni "Katowice" uzyskane przy eksploatacji skoordynowanej były 
podstawą projektowania i realizacji działalności górniczej pod centralną częścią Osiedla 
Paderewskiego, która nie wchodziła do tego programu (rozpoczęcie 1.08.1994 r., zakończenie 
31.07.1999 r. -likwidacja Kopalni). 

8. Aktualnie cały teren Śródmieścia Katowic jest w faziejuż uspokojonej (rys. 7- przyrost 
obniżeń odX.1999 IV.2000) lub występują niewielkie końcowe obniżenia świadczące o tym, że 
od połowy 2000 roku można uznać, że wpływy eksploatacji prowadzonej pod Śródmieściem 
Katowic uległy całkowitemu zakończeniu . 

9. Skoordynowana eksploatacja pod Śródmieściem Katowic stanowiła szeroko pojętą dzia
łalność proekologiczną na rzecz miasta Katowice. 

10. W ciągu okresu trwania eksploatacji pod Śródmieściem Katowic przeznaczono na 
usuwanie szkód górniczych kwotę ponad 300 mld zł (w tym "Rawa"- 25 mln zł), przy czym 
w rozumieniu autorów z uwagi na znaczny wiek budynków i istniejących pól pogórniczych, 
gdyby tej eksploatacji wę_gla nie podjęto uszkodzenia wraz z zużyciem naturalnym, byłyby 
prawie takie same, jak w przypadku jej przeprowadzenia, natomiast środków finansowych w tej 
skali z pewnością by nie uzyskano. 
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Co-ordinated exploitation under the city centre of Katowice 

Abstract 

One of the largest technological achievements of the Polish mining, i.e. the co-ordinated 
exploitation under the city centre ofKatowice, has already hecorne a historical fact. It consisted 
in a common , multi-directional co-operation of mining scientists, designers and professionals 
with surface users, including even municipal authorities in order to mine safely by three coal 
mines for the period of nearly 30 years . The authors attempt to remind several most important 
details ofthis problem. 
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Ocena przydatności do zagospodarowania terenów górniczych 
likwidowanych kopalń 

Słowa kluczowe 

Likwidacja kopalń -ochrona terenów górniczych 

Streszczenie 

Przydatność terenu do zabudowy i zagospodarowania zależy od stopnia zagrożenia wy
wołanego przez dotychczasowy i przewidywany sposób eksploatacji złoża . W przypadku kopalń 
istniejących problem jest już dość dobrze rozwiązywany. Natomiast po likwidacji działalności 
górniczej określenie zagrożenia terenu stanowi dużą trudność, wynikającą z konieczności 
uwzględnienia szeregu dodatkowych czynników, takich jak: płytkie stare zroby, szyby i szybiki, 
zmiany stosunków wodnych. W referacie przedstawiono charakterystykę terenu, które mogą 
ujawnić się po zakończeniu działalności górniczej. Zaproponowana została klasyfikacja przy
datności terenów górniczych likwidowanych kopalń podziemnych do zabudowy i zagospo
darowania. Dla ilustracji przedstawiony został przykład klasyfikacji przydatności terenu gór
niczego zastosowanej przy likwidacji kopalni węgla kamiennego. 

l. Wstęp 

Likwidacja kopalń surowców mineralnych w Polsce, wymuszona w ostatnich latach przez 
względy ekonomiczne, jest zjawiskiem coraz powszechniejszym. Najliczniejszą grupę likwi
dowanych kopalń stanowią podziemne zakłady górnicze węgla kamiennego. Likwiduje się 
również podziemne kopalnie rud cynku i ołowiu oraz soli kamiennej . Proces likwidacji kopalń 
uległ w ostatnich trzech latach silnemu przyspieszeniu w wyniku realizacji uchwały o restruk
turyzacji górnictwa węgla kamiennego, z której wynika ograniczenie zdolności wydobywczych 
węgla kamiennego do około l 00 mln ton rocznie. Realizowane konsekwentnie plany przewidują 
całkowitą likwidację do 2003 roku piętnastu kopalń i likwidację częściową dziewięciu kopalń. 

Każda likwidacja zakładu górniczego wymaga uwzględnienia szeregu problemów i uwa
runkowań, z których część występuje w każdym przypadku, wiele z nich wynika ze spe
cyficznych warunków konkretnej kopalni. Do najważniejszych problemów i uwarunkowań 
zaliczyć tu należy (Zarządzenie ... 1994): 
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Warunki ekonomiczne - związane z opłacalnością dalszego wydobywania kopaliny, 
możliwościami obniżenia kosztów a także z ewentualnym przyszłym zagospodarowaniem 
pozostawionego złoża . 

Środki finansowe - możliwe do pozyskania na pokrycie prac likwidacyjnych, rekul
tywację i naprawę szkód. 

Warunki społeczne -związane. z zabezpieczeniem miejsc pracy dla zwalnianych pra
cowników, ich przekwalifikowaniem zawodowym, odprawami oraz prowadzeniem odpowied
niej polityki informacyjnej. 

Uwarunkowania organizacyjne - uzgodnienia związane z ustaleniem podmiotów gos
podarczych odpowiedzialnych za poszczególne elementy procesu likwidacyjnego. 

Problemy prawne - wynikają one z dużej ilości regulacji prawnych [1, 2, 3], często 
niepełnych i nie zawsze spójnych. 

Uwarunkowania regionalne - polegające na konieczności powiązania procesów likwi
dacyjnych kopalni z zagospodarowaniem przestrzennym gmin oraz restrukturyzację regionów. 

Problemy techniczne - związane ze zróżnicowanymi warunkami geologiczno-górniczy
mi, rodzajami zagrożeń naturalnych, istotnych dla bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeń
stwa powszechnego w poszczególnych kopalniach. 

Ochrona powierzchni terenu i zabudowy - konieczność likwidacji dotychczasowych 
szkód oraz zabezpieczenia przed powstawaniem dalszych. 

Zgodnie z tematem referatu w kolejnych rozdziałach przedstawiony zostanie głównie 

ostatni, ósmy problem, którego należyte rozwiązanie ma podstawowe znaczenie dla dalszego 
bezpiecznego korzystania z powierzchni terenu. Najważniejsze są tu problemy techniczne 
z ochroną powierzchni terenu i zabudowy. Sprowadzają się one do likwidacji szkód powstałych 
w okresie funkcjonowania i likwidacji kopalni oraz usunięcia przyczyn niekorzystnych oddzia
ływań na środowisko naturalne i antropogeniczne, które mogłyby nastąpić po zakończeni u 

likwidacji kopalni. 
Obowiązki przedsiębiorcy górniczego w tym zakresie określone są w decyzji o wygaśnięciu 

koncesji na wydobywanie kopaliny. Sposób wypełnienia tych obowiązków zostaje ustalony 
w planie ruchu likwidowanego zakładu, na podstawie kompleksowego programu likwidacji 
zakładu górniczego. Program likwidacji kopalni powinien zawierać: ustalenie sposobu likwi
dacji wyrobisk górniczych, charakterystykę zagrożeń i przewidywanych zmian w środowisku , 

prognozę deformacji powierzchni terenu po zakończeniu eksploatacji złoża, program usuwani a 
szkód spowodowanych prowadzoną eksploatacją górniczą, zakres prac zabezpieczających oraz 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidacją kopalni, określenie zmian 
stosunków wodnych w górotworze i na powierzchni terenu po zakończeniu działalności górni
czej , założenia gospodarki wodno-ściekowej oraz sposoby gospodarczego wykorzystania od
padów w procesie likwidacji wyrobisk górniczych. 

Jednym z zasadniczych ustaleń programu likwidacji kopalni jest ocena przydatności do 
zabudowy i zagospodarowania powierzchni terenu, zlokalizowanego w granicach terenu gór
niczego likwidowanej kopalni. Przydatność ta jest uwarunkowana istniejącymi przekształc e

niami powierzchni, które narastały w okresie dzi ałalności kopalni (trwającej niekiedy nawet 
kilkaset lat), a także zagrożeniami przewidywanymi w przyszłości . Skutki przekształceń terenu 
zaistniałe do momentu rozpoczęcia procesu likwidacji kopalni są zazwyczaj możliwe do wy
eliminowania poprzez odpowiednie działania usuwające powstałe szkody. Pomimo, że niektóre 
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z tych działań są kosztowane i długotrwałe, to przeważnie prowadzą do skutecznej naprawy 
szkody. Tylko w niektórych przypadkach podejmowane działania nie dają żądanych rezultatów, 
bądź ze względu na stopień trudności, bądź ze względu na brak możliwości zastosowania 
odpowiedniej (optymalnej) metody postępowania . 

Zasadniczym problemem są natomiast zagrożenia, które mogą wystąpić po zlikwidowaniu 
kopalni i wpłynąć na przydatność terenu do określonego rodzaju zagospodarowania. Trudności 
w tym zakresie wynikają głównie z braku adekwatnych metod prognostycznych, które pozwa
lałyby na precyzyjne określenie zakresu i wielkości tych zagrożeń . Stwarza to szereg wąt
pliwości podczas interpretowania wyników prognoz, a tym samym utrudnia ocenę możliwości 
zagospodarowania danego terenu. Drugim problemem jest brak możliwości zunifikowania 
kryteriów takiej oceny, ze względu na konieczność uwzględniania lokalnych, specyficznych dla 
danego rodzaju eksploatacji i rejonu górniczego uwarunkowań w zakresie skutków bieżącej 
działalności górniczej, jak również oddziaływań, które mogą wystąpić w przyszłości. 

Podkreślić należy, że obowiązek podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony poszcze
gólnych elementów środowiska, w tym również obiektów budowlanych, wynika bezpośrednio 
z Prawa Geologicznego i Górniczego (art. 80, pkt 5 Prawo Geologiczne i Górnicze 1994). 
Sposób wykonania tego obowiązku zostaje ustalony, jak już wspomniano, w planie ruchu 
likwidowanego zakładu górniczego, który w sposób szczególny powinien określać szczegółowo 
sposób rozwiązania następujących problemów: 

- Zabezpieczenie wyrobisk górniczych udostępniających złoże z powierzchni. 
- Określenie kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności 

górniczej . 
- Kierunki rekultywacji terenów przekształconych i plan ich zagospodarowania. 
- Sposób przeciwdziałania zmianom stosunków wodnych na powierzchni po zatopieniu 

kopalni . 
- Sposób zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej. 
Problem oceny przydatności do zabudowy i zagospodarowania terenów likwidowanych 

kopalń przedstawiony zostanie między innymi w oparciu o wyniki badań prowadzonych 
od szeregu lat w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. 

2. Charakterystyka zagrożenia terenu po likwidacji podziemnego zakładu górniczego 
i możliwości jego ograniczenia 

Przydatność terenu do zagospodarowania i zabudowy wynika z wielu uwarunkowań . Zależy 

między innymi od prowadzonej na danym obszarze działalności gospodarczej . W przypadku 
działalności górniczej zasadniczym ograniczeniem w swobodnym kształtowaniu polityki za
gospodarowania przestrzennego są przekształceni a geomechaniczne i hydrologiczne, spowo
dowane prowadzoną eksploatacją górniczą. W fazie funkcjonowania kopalni przekształcenia te 
polegają na (Ostrowski 1998): 

l) deformacjach ciągłych i nieciągłych powierzchni terenu powstających na skutek od
działywania eksploatacji złóż metodą podziemną, 

2) zmianach rzeźby tereny w wyniku budowy odkrywki i towarzyszących jej zwałowisk 
skały płonnej, 
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3) zajmowaniu terenu przez składowiska odpadów górniczych stałych i półpłynnych, 
4) powstawaniu terenów podtopionych i zalewowych. 
Wyszczególnione skutki działalności górniczej powodują trwałe lub czasowe ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu, które występują w okresie funkcjonowania kopalni. Podstawową 
cechą wszystkich tych przekształceń jest znajomość ich przyczyny. Deformacje ciągłe i nie
ciągłe występują na powierzchni terenu jako skutki eksploatacji złoża, której parametry są 
znane. Skutki te można przewidzieć na podstawie sprawdzonych metod prognostycznych, 
pozwalających na określenie ich zasięgu i wielkości. Podobne procedury istnieją odnośnie 
prognoz hydrologicznych. Zajmowanie terenu przez odkrywki, zwałowiska i składowiska 
odpadów odbywa się na drodze działań planowych. Z tych powodów ustalenie przydatności do 
zagospodarowania danego rejonu w granicach terenu górniczego funkcjonującej kopalni nie 
stwarza większych problemów. W zakresie deformacji ciągłych stosowana jest zazwyczaj 
pięciostopniowa klasyfikacja, której kryterium są przewidywane odkształcenia poziome, krzy
wizny i nachylenia, jakie wystąpią w wyniku oddziaływania prowadzonej eksploatacji górniczej 
(Ostrowski 1998). W czasie trwania likwidacji kopalni prowadzona jest zazwyczaj resztkowa 
eksploatacja złoża, której wpływ ogranicza się do szybko zanikających, niewielkich pod wzglę
dem wartości i obszaru deformacji powierzchni terenu. Roboty likwidacyjne przekształcające 
teren to głównie rekultywacja techniczna obszarów zdegradowanych oraz rozbiórka zbędnych 
obiektów budowlanych. Wymienione działania są planowane a ich skutki łatwe do określenia . 

Po zakończeniu procesu likwidacji kopalni na ogół nie ustają zagrożenia związane z pro
wadzoną w przeszłości działalnością górniczą pomimo, że nie istnieje już podstawowa przy
czyna przekształceń terenu, jaką jest eksploatacja złoża i przeróbka kopaliny. Przyczynami 
zagrożeń powierzchni, mogących zaistnieć po zlikwidowaniu kopalni są: 

l) deformacje nieciągłe w formie szczelin, zapadlisk i lejów, powstające nad płytkimi , 

niezlikwidowanymi wyrobiskami górniczymi, w miejscach lokalizacji niezlikwidowanych wy
robisk liniowych (np. sztolni, szybów i szybików), a także w rejonach występowania zjawisk 
krasowych, pod którymi prowadzono wybieranie złoża, 

2) zmiany stosunków wodnych na powierzchni terenu występujące w postaci zawodnienia. 
Działania prowadzone podczas likwidacji kopalni powinny zasadniczo usunąć przyczyny 

wymienionych zagrożeń. Płytkie wyrobiska górnicze (również liniowe) powinny zostać podsa
dzone lub przynajmniej należy stwierdzić nie ograniczoną czasowo stateczność tych wyrobisk. 
Regulacja stosunków wodnych w górotworze po zaprzestaniu odwadniania złoża powinna 
prowadzić do ich stabilizacji w całym obszarze górniczym. Po spełnieniu tych warunków cały 
obszar poddany wpływom dokonanej eksploatacji górniczej byłby możliwy do zagospodaro
wania bez ograniczeń. 

W praktyce uzyskanie takiego rezultatu nie jest możliwe, ponieważ bardzo często nieznane 
są wszystkie przyczyny mogących wystąpić zjawisk. W wielu aktualnie istniejących obszarach 
górniczych wybieranie złoża lub nawet dwóch złóż było prowadzone przez kilka stuleci. Nie 
zawsze istnieje dokumentacja kartograficzna tej działalności, pozwalająca na zlokalizowanie 
wyrobisk górniczych, wyznaczenie ich parametrów, a w szczególności stopnia podsadzenia. 
Podobnie, nie jest możliwe zlokalizowanie wszystkich naturalnych pustek w górotworze, które 
są potencjalną przyczyną zapadlisk i lejów na powierzchni terenu. Wykrywanie pustek natu
ralnych i pochodzenia górniczego za pomocą metod geofizycznych i wierceń jest przed
sięwzięciem kosztownym, które można skutecznie stosować na stosunkowo niewielkich ob-
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szarach. W tej sytuacji wnioskowanie odnośnie możliwości wystąpienia deformacji nieciągłych 
jest często oparte na ogólnych przesłankach, a prognoza tych zjawisk może być brana pod uwagę 
tylko jako prognoza orientacyjna. W przypadku zagrożeń wodnych trudności w ich prog
nozowaniu polegają na znacznym skomplikowaniu powodujących je procesów oraz ich dużej 
zmienności w czasie. 

Brak możliwości jednoznacznego wyznaczenia zagrożeń, które mogą występować po zli
kwidowaniu kopalni powoduje, że uzdatnienie niektórych terenów do określonego sposobu 
zagospodarowania jest trudne lub niekiedy niemożliwe. W konsekwencji znaczne nieraz ob
szary muszą być wyłączone z zabudowy lub ich zagospodarowanie wymaga spełnienia 

uciążliwych i zwiększających koszt inwestycji warunków. 

3. Klasyfikacja przydatności terenu do zagospodarowania po zlikwidowaniu kopalni 

Ocenę przydatności terenu do zabudowy i zagospodarowania w rejonach działalności gór
niczej najlepiej jest oprzeć na odpowiednio skonstruowanej klasyfikacji . Potwierdzają to kilku
dziesięcioletnie doświadczenia z polskiego górnictwa. Wprowadzona bowiem przez Budryka 
i Knothego w 1952 roku klasyfikacja "stopni ochrony budowli" dotyczyła wprawdzie obiektów 
budowlanych a nie terenu górniczego, jednak poszczególne kategorie wyznaczone są wartoś
ciami granicznymi, które obowiązują do dzisiaj . 

Tabela l. Kategorie przydatności do zabudowy terenu górniczego (Lcjczak i inni 1969) 

Tablc l. Catcgories o f thc uscfulness o f the mining area for devclopmcnt 

Wielkość spodziewanych 

Kategoria deformacji 

terenu 
Stopień przydatności do zabudowy 

Tmax Max Rmin 
[mm/m] [mm/m] ~· [km] 

l 
Tercny pewne, nic wymagające zabezpieczeń obiektów (mogą powstać 

ś2,5 śl,5 <!20 tylko bardzo małe uszkodzenia, np. nicszkodliwe zarysowania murów) 

11 
Tereny, na których częściowe zabezpieczenie wszystkich obiektów nic 

ś5,0 ś3,0 <:12 jest opłacalne (mogą wystąpić uszkodzenia łatwe do usunięcia) 

lll Tercny wymagające częściowego zabezpieczenia obiektów ś lO,O ś6,0 <:6 

IV Tercny wymagające poważniejszego zabezpieczenia obiektów ś l5,0 ś9,0 <:4 

V Tercny nic nadające się do zabudowy > 15,0 >9,0 <4 

l.:::fikacją nic zostały objęte tereny, na których istnieje duże prawdopodobieństwo wysh;powania nicciągłych 
ruchów terenu, powodujących powstawanic zapadlisk, szczelin, zalewisk, itp. 

W ostatnim okresie zaproponowano modyfikację powyższej klasyfikacji terenów górni
czych poprzez wprowadzenie dodatkowej kategorii "0", która umożliwia ocenę wpływów 
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eksploatacji na obiekty o bardzo niewielkiej odporności, wynikającej z konstrukcji obiektu 
lub z pełnionej funkcji (Kwiatek i in. 1997). Tereny kategorii "0" są to tereny, na których 
wystąpią nachylenia T ~ 0,5 mm/m, odkształcenia poziome E ~ 0,3 mm/m oraz krzywizna 
o promieniu R 2 40 km. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują więc, że również dla terenów zlikwidowanych 
kopalń zasadne jest oparcie oceny przydatności terenu do zabudowy i zagospodarowania na 
odpowiednio opracowanej klasyfikacji . Wieloletnie badania prowadzonę w Katedrze Ochrony 
Terenów Górniczych AGH wykazały, że decydujące o dalszym zagrożeniu terenu znaczenie 
mają budowa geologiczna górotworu, sposób prowadzenia i intensywność eksploatacji gór
niczej oraz stan wyrobisk górniczych. Są to główne czynniki, od których zależeć będą nieko
rzystne zjawiska po zakończeniu funkcjonowania kopalni. W zależności od rejonu górniczego 
określone zjawiska mogą występować lub nie, a także ich intensywność może być różna . 

Z tego powodu nie jest możliwe sformułowanie jednolitej dla całego górnictwa klasyfikacji 
przydatności do zagospodarowania terenu kopalni likwidowanej. Każdorazowo bowiem należy 
określić założenia takiej klasyfikacji, w zależności od wyników wszechstronnej analizy wpły
wów prowadzonej działalności górniczej. Przykładem opracowanej wcześniej klasyfikacji przy
datności terenu do zagospodarowania, jest klasyfikacja odpowiadająca warunkom zlikwido
wanej kopalni rud cynkowo - ołowiowych (Popiołek, Ostrowski 1999). 

W przypadku likwidowanej kopalni węgla kamiennego "Siersza", kompleksowa analiza 
skutków dokonanej eksploatacji górniczej, w powiązaniu z budową geologiczną i istniejącymi 
wyrobiskami górniczymi, pozwoliła na przyjęcie następujących założeń, będących podstawą 
oceny dalszej przydatności do zagospodarowania terenu kopalni : 

l) Tereny położone nad dokonaną eksploatacją pokładów węgla z zastosowaniem pod
sadzki hydraulicznej należy uznać jako uspokojone i nie stwarzające zagrożenia dla zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

2) Tereny położone nad dokonaną eksploatacją pokładów węgla z zawałem stropu, pro
wadzoną na głębokości większej od 50 m można również uznać za bezpieczne dla zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

3) W dalszym ciągu zagrożenie dla zabudowy i zagospodarowania terenu stanowią: 
a) płytkie, stare zroby zawałowej eksploatacji węglowej i rudnej prowadzonej do głę

bokości 50 m, 
b) szyby i szybiki, szczególnie gdy brak jest wiarygodnych informacji o ich usytuowaniu 

oraz o sposobie likwidacji, 
c) upadowe węglowe i sztolnie rudne, 
d) tereny w rejonach występowania czap zlepieńców myślachowickich, gdzie współ

czesna eksploatacja górnicza wywołała znaczne deformacje nieciągłe w formie za
padlisk i głębokich szczelin, 

e) teren zlikwidowanej odkrywki węglowej. 
4) Strefy zagrożenia wyznaczone w procesie likwidacji szybów górniczych oraz strefy 

wokół szybików, należy uznać za niezdatne do zabudowy, za wyjątkiem szybików o bardzo 
dobrym rozeznaniu skuteczności ich likwidacji . 

Z uwagi na blisko 200-letnią działalność eksploatacyjną, należy wyraźnie podkreślić, że 
powyższe założenia mają charakter generalizujący problem. Sporadycznie mogą wystąpić 
zjawiska nietypowe, wynikające zarówno ze złożoności problemu zagrożenia terenów pagór-

448 Session II 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

niczych,jak i nie zawsze pełnej dokumentacji działalności górniczej, co historycznie jest w pełni 
wytłumaczalne. Jednakże przyjęcie zgeneralizowanych zasad jest w pełni uzasadnione, jest to 
bowiem działanie inżynierskie, dla którego nie można zakładać prawdopodobieństwa wystę
powania zjawisk równego 1,0. Przyjęte założenia gwarantujązapewnienie tzw. bezpieczeństwa 
powszechnego (Prawo ... 1994). 

Ustalenie zgeneralizowanych założeń dla konkretnego rejonu lub kopalni prowadzi wprost 
do ustalenia klasyfikacji przydatności terenu do zabudowy i zagospodarowania. Zostanie to 
przedstawione w następujących rozdziałach na przykładzie typowej dla polskiego górnictwa 
węglowego kopalni "Siersza", na obszarze której występują praktycznie wszystkie przyczyny 
zagrożeń powierzchni terenu wywołane działalnością górniczą. 

4. Przykład oceny z·agrożenia zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego 

4.1. Zagrożeni 'a powierzchni terenu 

Wybrana do prezentacji problemu kopalnia węgla kamiennego znajduje się we wschodniej 
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W granicach obszaru górniczego kopalni działal
ność górnicza prowadzona była przez blisko 200 lat. W wyniku tej działalności wyeksplo
atowano węgiel z 7 pokładów, głównie w środkowej i wschodniej części obszaru. W po
szczególnych rejonach sumaryczna miąższość wybranych warstw węgla dochodziła nawet do 
20 m, a głębokość eksploatacji wahała się od O do 450 m. Początkowo węgiel wybierany 
był systemem szybików i krótkich wyrobisk na małych głębokościach, w pobliżu wychodni 
pokładów. W latach późniejszych głębokość eksploatacji wzrastała a wpływy eksploatacji 
objęły znaczne powierzchnie w środkowej i wschodniej części obszaru górniczego. Stosowano 
system filarowy i ścianowy z podsadzką hydrauliczną oraz z zawałem stropu. W południowej 
części obszaru górniczego kopalni węgla występują płytkie wyrobiska kopalni rud cynkowo
-ołowiowych, częściowo zalegające nad wyrobiskami w pokładach węglowych. 

Z przeprowadzonej analizy sytuacji geologicznej i górniczej wynika, że po zlikwidowaniu 
kopalni, na terenach pod którymi prowadzono wybieranie pokładów węgla na głębokości 
powyżej 50 m, nie wystąpi zagrożenie związane z deformacjami nieciągłymi. Tereny te będzie 
można zagospodarowywać bez ograniczeń . 

W niektórych rejonach powierzchnia terenu będzie jednak nadal zagrożona deformacjami 
nieciągłymi, które mogą występować na skutek zawalania się: 

l) płytkich, zalegających na głębokości mniejszych niż 50 m, wyrobisk węglowych 
i rudnych, 

2) niezlikwidowanych szybów i szybików oraz sztolni i upadowych, 
3) naturalnych pustek w zlepieńcu myślachowickim, który przykrywa warstwy karbońskie 

we wschodniej części obszaru górniczego. : ·~ 

W obszarze kopalni wyróżniono sześć rejonów zalegania płytkich , starych i współczesnych 
wyrobisk górniczych, nad którymi powstawały szczeliny i zapadliska, a które będą w dalszym 
ciągu zagrożone tego typu deformacjami. Podjęte badania geofizyczne oraz wiercenia i roboty 
uzdatniające wykazały istnienie szeregu pustek w górotworze, które zostały częściowo wy
pełnione . Jednak całkowita likwidacja zagrożenia na całym obszarze wszystkich sześciu rejo
nów nie jest możliwa z następujących powodów. W wyniku badania geofizycznych rejestruje się 
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jedynie strefy rozluźnienia górotworu, które mogą, ale nie muszą być pustkami zagrażającymi 
powstawaniem zapadlisk. Ostateczne rozstrzygnięcie jest możliwe tylko poprzez wykonanie 
otworu wiertniczego, a w przypadku stwierdzenia pustkijej podsadzenie. W badanych rejonach 
płytkich wyrobisk roboty uzdatniające okazały się tylko częściowo skuteczne, ze względu na 
zbyt dużą chłonność górotworu w niektórych otworach. Z uzyskanych doświadczeń wynika, że 
wykonanie badań geofizycznych i robót uzdatniających nie gwarantuje całkowitej likwidacji 
zagrożenia powierzchni terenu, a ponadto prace te wymagają zbyt dużych, w stosunku do 
efektów, nakładów finansowych. 

W rejonie eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych prowadzonej do głębokości 2025 m, na 
powierzchni terenu ujawniły się deformacje w postaci zapadlisk i lejów. Głębsze wyrobiska 
uległy samopodsadzeniu skałami zawału i nie stwarzają obecnie zagrożenia. Deformacje nie
ciągłe mogą wystąpić nad płytkimi wyrobiskami rudnymi, które nie są udokumentowane, a także 
w przypadku wypływu materiału wypełniającego wyrobiska poziome i szybiki rudne do wnętrza 
górotworu. Zawalenie się szybika może być przyczyną rozleglejszych zjawisk sufozyjnych. 
Brak dokumentacji tych wyrobisk narzuca konieczność ograniczeń w zabudowie terenu wokół 
nich. 

W całym okresie prowadzenia eksploatacji pokładów węgla wykonano około l 00 płytkich 
szybików o różnej głębokości i przekroju. Lokalizacja tych szybików jest znana, jednak tylko 
w 4 przypadkach istnieją informacje o ich kształtach i wymiarach. Na pewno zasypanych jest 
8 szybików, a 14 uległo zaciśnięciu. Pozostałe mogły zostać wypełnione lub zaciśnięte, ale 
pewności co do tego nie ma. Ponadto istnieją przypuszczenia, że starych szybików jest jeszcze 
więcej, o czym świadczą ślady w postaci dołów i nasypów ziemnych. W bezpośrednim rejonie 
niektórych szybików stwierdzono istnienie pustek. Stare górnictwo pozostawiło również trzy 
upadowe, które częściowo zostały zabezpieczone lub wypełnione na niektórych odcinkach. 
Analiza sytuacji w rejonach występowania wyrobisk mających połączenie z powierzchnią 
wykazuje, że tereny wokół nich nie są bezpieczne. W celu likwidacji zagrożenia niezbędne 
byłoby całkowite wypełnienie wszystkich tych wyrobisk (szczególnie szybików) w sposób 
gwarantujący nie dopuszczenie do występowania zapadlisk. Działania takie nie są jednak 
możliwe na tak dużą skalę. Zagrożenie można ograniczyć przez wyznaczenie wokół szybików 
stref, w których wznoszenie obiektów budowlanych byłoby zabronione. 

W południowej części obszaru górniczego, w rejonie eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych, 
mogą występować pustki krasowe o niewielkich rozmiarach i nieznanej lokalizacji. Jeżeli pustki 
te występują na głębokości mniejszej niż 20 m, a grubość utworów kajprowych nad nimi nie 
przekracza 15 m istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk krasowych. 
W przypadku analizowanego rejonu zjawiska te nie będą miały praktycznie wpływu na stan 
powierzchni terenu, o ile roboty ziemne nie spowodują odsłonięcia ewentualnych pustek 
i szczelin. 

W części wschodniej obszaru górniczego, gdzie występują zlepieńce myślachowickie, pod 
którymi prowadzona była eksploatacja pokładów węgla z zawałem stropu, należy spodziewać 
się w przyszłości dużego zagrożenia deformacjami nieciągłym i. Wskazują na to rozległe zapad
liska i rowy zapadliskowe, które powstawały w trakcie eksploatacji i które z różnych powodów 
reaktywowały się po jej zakończeniu. Gęsto skawernowane i mało wytrzymałe warstwy zle
pieńca myślachowickiego sprzyjają powstawaniu nieciągłości na powierzchni terenu, szcze
gólnie w przypadku gwałtownych przepływów wody do wnętrza górotworu. 
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- Rejon wystepo~ania Zlepietka MyśJachowickiega 

Rys. l. Strefa zagrożenia na przykładzie likwidowanej kopalni węgla 

Fig. l . Thc rangc of mining thrcat using a liquidatcd minera l coal minc as an ex ample 

Na rysunku l przedstawiono rozmieszczenie stref poszczególnych rodzajów zagrożeń te
renu, jakie mogą wystąpić po zlikwidowaniu kopalni. W strefach tych należy liczyć się z ogra
niczeniami w zagospodarowaniu i zabudowie terenu, wynikającymi głównie z zagrożenia 
deformacjami nieciągłymi . 

4.2. Kategorie przydatności terenu 

Analiza zagrożeń przedstawiona w rozdziale 3 jest podstawą do ustalenia kategorii przy
datności do zagospodarowania terenów likwidowanej kopalni węgla kamiennego według za
łożeń podanych w rozdziale 4. Klasyfikacja obejmuje 6 kategorii, w zależności od rodzaju 
zagrożenia. 

KategoriaA-tereny przydatne do zabudowy i do zagospodarowania bez ograniczeń (są to 
rejony nad eksploatacją podsadzkową i z zawałem stropu prowadzone na głębokości ponad 
50 m, z wyłączeniem rejonu występowania zlepieńców myślachowickich) . 

Kategoria B- tereny przydatne do zabudowy i zagospodarowania, na podstawie wyników 
przeprowadzonych dotychczas badań geofizycznych, a także uzdatnione w wyniku podsadzenia 
wyrobisk rudnych. 

Kategoria C1 - tereny nad płytką (do głębokości 50 m) eksploatacją pokładów węgla 

oraz nad upadowymi a także sztolniami w złożu rudnym, które będą możliwe do zabudowy 
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i zagospodarowania po przeprowadzeniu badań geofizycznych i prac uzdatniających w przy
padku stwierdzenia pustek. 

Kategoria C2 - tereny nad wyrobiskami rudnymi, które będą możliwe do zabudowy 
i zagospodarowania po przeprowadzeniu badań geofizycznych i prac uzdatniających w przy
padku stwierdzenia pustek. 

Kategoria C3- teren zlikwidowanej odkrywki węglowej, który będzie możliwy do zabu
dowy po przeprowadzeniu odpowiednich badań geotechnicznych podłoża oraz prac projekto
wych i budowlanych uwzględniających wyniki tych badań 

KategoriaD-tereny niezdatne do zabudowy, obejmujące rejon występowania zlepieńców 
myślachowickich, pod którym dokonana eksploatacja spowodowała duże deformacje nieciągłe, 
a także strefy zagrożenia wokół zlikwidowanych szybów i szybików. Do kategorii D należy 
również zaliczyć tereny, w których przeprowadzone roboty uzdatniające okazały się niesku
teczne. 

Szczegółowe badania górotworu oraz wynikające z nich prace uzdatniające mogą być, 
w przypadku stwierdzenia ich skuteczności, przyczyną przekwalifikowania terenu do kategorii 
B i uznania go za zdatny do zabudowy. W razie wątpliwości co do skuteczności podsadzenia 
stwierdzonej pustki teren nad nią powinien być zaliczony do kategorii D i wyłączony z za
budowy. W tym przypadku dopuszczalny jest inny sposób zagospodarowania terenu. 

Przedstawiona klasyfikacja wraz z mapą lokalizacji poszczególnych kategorii stanowi pod
stawę do uwzględniania uwarunkowań górniczych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zawartego w granicach zlikwidowanej kopalni 

5. Uwagi końcowe 

Ocena przydatności do zabudowy terenu zlikwidowanej kopalni wymaga uwzględnienia 
szczególnych uwarunkowań. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić w związku z prowadzoną wcześ
niej działalnością górniczą mają inne przyczyny, niż w fazie funkcjonowania kopalni. Bardzo 
często przyczyny te są trudne do stwierdzenia, z powodu braku dostatecznej dokumentacji 
górniczej (stare, historyczne kopalnictwo) oraz skomplikowania procesów naturalnych (np. zja
wiska krasowe). Wykrywanie tych przyczyn metodami geofizycznymi i za pomocą wierceńjest 
kosztowne i często nie prowadzi do jednoznacznie interpretowalnego wyniku. Jeżeli spodzie
wane, niekorzystne zjawiska obejmują duży obszar, wykonanie odpowiednich badań jest tech
nicznie trudne i ekonomicznie nieopłacalne. Niekiedy zlikwidowanie stwierdzonej przyczyny 
zagrożenia (np. pustki w górotworze) nie jest możliwe ze względu na jej powiązanie z innymi 
uwarunkowaniami (np. zbyt duża chłonność górotworu w trakcie wypełniania pustki). 

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności górniczej, a w szczególności systemu 
eksploatacji złoża, a także rodzaju górotworu, niekorzystne dla powierzchni terenu zjawiska, 
jakie mogą wystąpić po zaprzestaniu tej działalności mają odmienny charakter. Zgodnie z wy
mogami Prawa Geologicznego i Górniczego należy dążyć do wyeliminowania tych zjawisk, 
poprzez odpowiednie działania, mające na celu usunięcie ich przyczyn. W konsekwencji po
wierzchnia terenu zlikwidowanej kopalni powinna być zdatna do zagospodarowania bez ogra
niczeń. Ponieważ jest to praktycznie niemożliwe, istnieje konieczność wyznaczenia przydat
ności poszczególnych rejonów terenu górniczego do określonego sposobu zagospodarowania. 
Ocena taka realizuje się w formie klasyfikacji przydatności terenów likwidowanej kopalni do 
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zagospodarowania. Klasyfikacja musi uwzględniać specyfikę danego rejonu górniczego oraz 
określać warunki zagospodarowania terenu każdej kategorii. Zastosowanie w praktyce klasy
fikacji opracowanej dla danego rejonu górniczego, powinno uwzględniać założenia miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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The evaluation of the usefulness of the areas of liquidated mines for 
management 

Abstract 

The usefulness of the area for development and management depends on the level of the 
threat caused by the existing and predicted way ofbed exploitation. In case ofworking mines the 
problem has been solved relatively well. However, after the liquidation ofmining activities the 
assessment of the threat to the area makes great difficulties, resulting from the necessity to 
include a rang e o f extra factors s uch as: s hall o w old workings, larg e and small shafts, changes in 
w a ter balance. In the pa per the characteristic o f possible negative impact on the area surface after 
the end of mining activities will be characterised. The classification of the usefulness of 
liquidated areas o f underground min es for development and management will be proposed. As 
a n illustration a n example o f su ch classification used in the liquidation ofhard coal min es will be 
presented. 
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Problemy ochrony powierzchni w północnym rejonie obszaru górniczego 
zlikwidowanej kopalni "Zabrze" 

Słowa kluczowe 

Ochrona powierzchni -likwidacja kopalń- deformacje nieciągłe 

Streszczenie 

Wiele polskich kopalń jest zamykana z powodu wyczerpania zasobów, jak róWnież w wy
niku restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Rozmiar problemów związanych z likwi
dacją kopalń węgla kamiennego jest bardzo szeroki i obejmuje wiele zagadnień związanych 
z ochroną złoża węgla, zagrożeniami naturalnymi oraz przedsięwzięciami organizacyjnymi, 
technicznymi, ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi. 

W artykule przedstawiono jeden z problemów związanych z ochroną powierzchni po 
likwidacji kopalni. Przedstawiono go na przykładzie zlikwidowanej kopalni węgla "Zabrze" .. 
Kopalnia "Zabrze" prowadziła eksploatację od połowy XIX wieku. Jako pierwsze wybierane 
były pokłady węgla na małej głębokości i dlatego istnieje tam wiele płytkich starych wyrobisk 
zagrażających powierzchni terenu. Na podstawie przeprowadzonej przez autorów analizy 
zostały wyznaczone obszary zagrożeń przypuszczalnych deformacji nieciągłych. 

l. Wstęp 

W skład Rudzkiej Spółki Węglowej SA w momencie jej powstania w 1993 r. wchodziło 

osiem kopalń: KWK "Barbara-Chorzów", KWK "Nowy Wirek", KWK "Pokój", KWK "Pol
ska", KWK "Siemianowice", KWK "Wawel" i KWK "Zabrze Bielszowice". 

Trzy spośród nich, tj. kopalnie: "Halemba", "Zabrze Bielszowice" i "Pokój" oceniane były 
jako zakłady nowoczesne, posiadające znaczne zasoby węgla o dużych możliwościach kon
centracji i efektywności produkcji. Pozostałe kopalnie należały do zakładów górniczych prowa
dzących eksploatację w resztkowych partiach złóż, często w trudnych warunkach geologiczno-
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-górniczych. Konsekwencją takiego stanu był wysoki poziom kosztów produkcji, wykluczający 
uzyskanie rentowności. 

Mając to na względzie Zarząd Spółki przystąpił do realizacji działań w zakresie szeroko 
rozumianej restrukturyzacji organizacyjnej, technicznej i zatrudnieniowej kopalń. W 1993 roku 
rozpoczęto przedsięwzięcia związane z łączeniem i likwidacją kopalń lub ich części. 

Najważniejsze przedsięwzięcia RSW SA w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej kopalń 
przedstawiono w tabeli l. 

Tabcła l. Przedsięwzi((cia Rudzkiej Spółki Wt<głowej SA w zakresie likwidacji kopah1 

Tablc l. Undcrtakings o f Rudzka Coal Corporation within the range of coal min es liquidation 

---~ Data Data 
Wyszczególnienie przcdsi((wzi((cia rozpoczęcia zakm\czcnia 

likwidacji likwideoji l 
Przcdsi((wzięcia zrealizowane 

Likwidacja KWK "Barbara-Chorzów'' 15.07.1993 r. 31.12.1995 r. ' 

Likwidacja KWK "Siemianowice" 15.07.1993 r. 31.12.1995 r. 

Likwidacja KWK "Wawel" poprzez połączenie z KWK "Pokój" 01.07.1995 r. 13.12.1998 r. 
---

Likwidacja Ruchu "Por((ba" KWK "Biclszowicc" 01.03.1996 r. 31.03.2000 r. 

Przedsi((wzi((cia w trakcie realizacji 

Likwidacja KWK •• Polska" poprzez połączenie z KWK "Nowy-Wirek" 01.01.1997 r. 30.11.2000 r. 

Likwidacja ZG "Rozalia" w ramach KWK "Siemianowice"- ZG "Rozalia" Sp. z o.o. o 1.07.1999 r. 30.09.2000 r. 

Likwidacja cz((ści zakładu górniczego KWK "Halemba"- "Halcmba Płytka" 01.07.2000 r. 30.09.200 l r. 

Zarząd Rudzkiej Spółki Węglowej SA działając w oparciu o posiadane uprawnienia, 
określone w Statucie Spółki, podjął w dniu 27.02.1996 r. uchwałę nr 175 o postawieniu w stan 
likwidacji Ruchu Poręba z dniem 01.03.1996 r. 

Likwidowany Ruch Poręba KWK "Bielszowice" przed 1976 r. stanowił odrębną kopalnię 
"Zabrze". Po połączeniu kopalń "Zabrze" (Ruch Poręba) i "Bielszowice" w dniu 01.01.1976 r., 
prowadzona była działalność inwestycyjna w Bielszowicach, której celem było przygotowanie 
do likwidacji kopalni "Zabrze", przyjęcie załogi z Poręby i utrzymanie poziomu wydobycia. 

W dniu 27.03.1998 r. zakończono wydobycie na Ruchu Poręba (zakończono ciągnienie 
urobku szybami Poręba la i V oraz zatrzymano zakład mechanicznej przeróbki węgla). 

Zakres problemów związanych z likwidacją kopalni jest bardzo szeroki i obejmuje wiele 
zagadnień związanych z prawidłową gospodarką złożem, ograniczeniami zagrożeń naturalnych, 
zwłaszcza dla kopalń sąsiednich oraz odpowiednimi przedsięwzięciami organizacyjnymi, 
technicznymi, prawnymi, ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi. 

W procesie likwidacji kopalni z technicznego punktu widzenia można wyróżnić trzy kolejne 
etapy: 

- przygotowanie do likwidacji obejmujące fazę gromadzenia danych do opracowania 
harmonogramu likwidacji, oceny opłacalności końcowej eksploatacji oraz analizę warunków 
techniczno-ekonomicznych przedsięwzięcia, 
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- likwidację właściwą infrastruktury podziemnej, 
- okres po zamknięciu kopalni obejmujący rozbiórkę i demontaż urządzeń nad-

szybi, niektórych obiektów, likwidację hałd i rekultywację terenu oraz usuwanie szkód 
górniczych. 

Każdy z tych etapów ma określone znaczenie w procesie likwidacji. W niniejszym artykule 
przedstawiony będzie jeden z problemów związanych z ochroną powierzchni po zlikwidowaniu 
kopalni na przykładzie byłej kopalni "Zabrze". 

Dużym problemem kopalni po uregulowaniu gospodarki wodnej oraz zlikwidowaniu szy
bów było pozbycie siękosztów utrzymania zbędnej infrastruktury powierzchniowej . W tym celu 
kopalnia prowadziła prace wyburzeniowe i wyzbrojeniowe oraz czyniła starania w celu znale
zienia przyszłych użytkowników dla obiektów w dobrym stanie technicznym. 

W latach 1996-2000 na terenie przemysłowym Ruchu Poręba o powierzchni 17,35 ha 
zlikwidowano 58 obiektów powierzchniowych. Dla części obiektów w dobrym stanie technicz
nym kopalnia znalazła nowych użytkowników m.in. Kopalnie Rudzkie, ZOMiGM. Należy 
w tym miejscu podkreślić, że teren ujęty jest w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodaro
wania Przestrzennego miasta Zabrze. Posiada funkcję gospodarczą i usługową oraz ma dobrą 
lokalizację i jest dobrze uzbrojony (woda pitna z dwóch rurociągów miejskich, kanalizacja 
deszczowa i sanitarna, zasilanie w energię elektryczną) . 

W latach 1996-2000 w zakresie likwidacji Ruchu Poręba zlikwidowano: 
- 30 928 m wyrobisk dołowych, 
- 3 szyby o łącznej długości 2 061 m (szyby Poręba la, IV i V), 
- 58 obiektów powierzchniowych o łącznej kubaturze 242 334 m3 (m.in. zakład mecha-

nicznej przeróbki węgla wraz z przynależnymi pomostami i wieżami, budynki maszyn wy
ciągowych szybów Poręba la i IV, wieże wyciągowe szybów Poręba IV, budynek stacji 
kotłowni , budynek nadszybia i wieży szybu Poręba V, budynki byłych maszyn wyciągowych 
szybów I, II i III, budynki kompresorów), 1 

- przeprowadzono rekultywację techniczną na terenie o powierzchni 3,3 ha (zasypano 
3 osadniki mułowe oraz 2 zbiorniki wód dołowych) , przywrócono własności użytkowe terenu 
o powierzchni 7 ha w rejonie stawów mułowo-osadowych i zbiorników wodnych. 

Na obszarze Ruchu Poręba eksploatacja górnicza rozpoczęta była w drugiej połowie 
ubiegłego wieku . Była to eksploatacja prowadzona na bardzo małej i małej głębokości 
za pomocą biedaszybów, szybików i szybów o małej głębokości. Eksploatacja prowa
dzona była bardzo zróżnicowanymi systemami, zasadniczo z zawałem stropu. Teren będący 
przedmiotem niniejszego artykułu obejmuje wschodnią część Zabrza i północno-zachodnią 
część Rudy Śląskiej. W większej części jest to teren zabudowany. Zabudowę terenu 
stanowią budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe, szlaki kolejowe, drogi i ulice oraz 
infrastruktura podziemna . Do ważniejszych obiektów przemysłowych należy zaliczyć: 
Elektrociepłownię "Zabrze", Koksownię "Zaborze", Zakłady Gumowe Górnictwa, szpitale 
i szkoły. 

Po zlikwidowaniu Ruchu Poręba kopalni "Bielszowice" została wykonana inwentaryzacja 
[l] obszarów płytko zalegających starych zrobów i wyrobisk górniczych, w których występują 
pustki, grożące powstaniem na powierzchni deformacji nieciągłych, wywołanych ich reakty
wacją. Opracowanie wykonano na podstawie analizy dokumentacji geologicznej, przeprowa
dzonych badań geofizycznych oraz rozważań teoretycznych. 
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Opracowanie takiej dokumentacji było celowe i pożądane na potrzeby opracowywanych 
projektów dla budownictwa, infrastruktury technicznej, uzbrojenia terenu i sieci komunika
cyjnej na obszarze zlikwidowanego Ruchu Poręba. 

2. Charakterystyka warunków geologicznych 

Pod względem morfologicznym obszar byłej kopalni "Zabrze" ukształtowany jest dość 
regularnie. Wzdłuż północnej granicy obszaru górniczego przepływa rzeka Bytomka, natomiast 
po południowej stronie przepływa potok Czarnawka. Oba te cieki wodne znajdują się 

w północnej części zlewni rzeki Kłodnicy. Kierunek przebiegu obu dolin rzecznych i wzgórzjest 
zbliżony do kierunku wschód-zachód. 

Górotwór w rejonie Ruchu Poręba zbudowany jest z utworów czwartorzędowych i kar
bońskich. 

Czwartorzęd o miąższości od O m do około 65 m wykształcony jest w postaci glin, piasków, 
iłów i niekiedy żwirów. Poszczególne warstwy posiadają zmienną miąższość. Najmniejszą 
miąższość utwory te posiadają na wzniesieniach, a największą w dolinach rzecznych. 

Karbon w omawianym rejonie reprezentowany jest przez warstwy rudzkie, siodłowe 
i brzeżne. 

Warstwy rudzkie charakteryzują się bardzo różnym wykształceniem litologicznym, 
zróżnicowaną miąższością i rozprzestrzenieniem. Warstwy rudzkie nie występują na całej 
rozpatrywanej powierzchni. Nie występują one w zachodnim i północno-zachodnim rejonie 
rozpatrywanego obszaru, gdzie zostały one całkowicie zerodowane. Na obszarze Ruchu Poręba 
największą miąższość wynoszącą około 220 m warstwy te osiągają w południowo-wschodnim 
rejonie. 

Warstwy siodłowe w rejonie Ruchu Poręba nie występują w pełnym profilu litologicznym. 
Podobnie jak warstwy rudzkie zostały zerodowane w północno-zachodniej części. Miąższość 
warstw siodłowych wzrasta od północnego-zachodu w kierunku południowego-wschodu, przy 
czym zmienia się ich wykształcenie litologiczne z dużego udziału piaskowców i zlepieńców na 
korzyść łupków ilastych i piaszczystych. 

Warstwy brzeżne zalegają na większej głębokości i w związku z tym ich budowa nie ma 
znaczenia w omawianym przypadku. 

Omawiany obszar Ruchu Poręba położony jest na północ od uskoku Saara, który ma przebieg 
zbliżony do kierunku wschód-zachód oraz wysokość zrzutu od 120 do 140 m na południe. 
W zachodnim rejonie obszaru z północy na południe przebiega nasunięcie Concordia. Wystę
pujące na pozostałym obszarze mniejsze uskoki o zrzucie do l O m mają przebieg południkowy. 
Warstwy w tym rejonie mają upad od 6° do l o o i zapadają w kierunku południowo-wschodnim. 

Warunki hydrogeologiczne związane są z budową i charakterem litologicznym warstw, 
a także z dokonaną eksploatacją. W profilu stratygraficznym można wyróżnić dwa kompleksy 
związane z przepuszczalnymi utworami czwartorzędu i karbonu. 

W czwartorzędzie występują w zasadzie dwa horyzonty wodonośne. Pierwszy z nich 
o swobodnym zwierciadle i dość stałym zawodnieniu związany jest z piaskami przypo
wierzchniowymi podścielonymi przez gliny zwałowe, natomiast drugi występuje w spą
gowych warstwach czwartorzędu. Oba horyzonty są zasilane przez wody opadowe bezpo
średnio lub przez zapiaszczone gliny i pyły. 
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W karbonie występują horyzonty wodonośne, które są związane z piaskowcami oraz hory
zonty wodonośne szczelinowe związane ze strefami uskokowymi. Zasilanie tych horyzontów 
odbywa się na wychodniach warstw piaskowców pod przepuszczalnymi utworami czwarto
rzędowymi, jak również systemem spękań i szczelin uskokowych oraz spowodowanych doko
naną eksploatacją górniczą. 

Cały układ horyzontów wodonośnych związany jest silnie z wielkością opadów atmo
sferycznych. 

3. Charakterystyka dokonanej płytkiej eksploatacji górniczej 

Zlikwidowana kopalnia "Zabrze"-Ruch Poręba kopalni "Bielszowice" rozpoczęła eksplo
atację górniczą na początku ubiegłego wieku. W początkowym okresie istnienia kopalni eks
ploatacja prowadzona była jedynie w rejonach, gdzie pokłady węgla występowały bardzo 
płytko. Eksploatację prowadzono za pomocą upadowych, biedaszybów, szybików i płytkich 
szybów. Pokłady wybierano z zawałem stropu, systemem filarowym, chodnikowym czy 
w późniejszym okresie zabierkowym. Stąd na terenie obszaru górniczego Ruch Poręba istnieje 
wiele starych szybów i szybików, odnośnie do których brak pewnych danych o ich lokalizacji 
i sposobie likwidacji. 

Rys. l . Rozmieszczenie rejonów zagrożonych wystę_powan icm deformacj i ni cciągłych 

Fig. l . Localisation o f arca whcre hazard o f disconti nuous dcformations has becn occurrcd 
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Niniejsze opracowanie nie obejmuje inwentaryzacji starych płytkich szybów, szybików 
i innych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią terenu. 

Dla szczegółowego przedstawienia płytkiej dokonanej eksploatacji górniczej całość pół
nocnej części obszaru górniczego Ruchu Poręba została podzielona na sekcje o wymiarach 
1000 x 1400 m w skali l :2000. Dla każdej sekcji, po szczegółowej analizie, zostały wydzielone 
rejony płytkiej eksploatacji, mogącej stanowić zagrożenie dla powierzchni. Całość płytkiej 
eksploatacji górniczej w poszczególnych pokładach została podzielona na rejony oznaczone 
literami od A do K i przedstawiona na rysunku l . 

Jak wynika z rysunku l , w północnej części obszaru górniczego Ruchu Poręba zloka
lizowane są płytko zalegające, stare zroby dokonanej eksploatacji górniczej, obejmujące znacz
ną część powierzchni terenu. 

Jako wstępne kryterium określające płytką eksploatację przyjęto minimalną grubość warstw 
karbońskich nad stropem wyeksploatowanego pokładu wynoszącą l O g, gdzie g - oznacza 
grubość pokładu . 

4. Wpływ dokonanej płytkiej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu 

Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu ujawnia się w postaci deformacji ciąg
łych i nieciągłych . Deformacje ciągłe występują wszędzie tam, gdzie prowadzona była eksplo
atacja górnicza i gdzie deformacje te nie przekroczyły wartości krytycznych charakterystycznych 
dla danego typu górotworu. Deformacje ciągłe ujawniają się na powierzchni w postaci przemiesz
czeń pionowych - osiadań i przemieszczeń poziomych oraz ich pochodnych, takich na przykład 
jak: nachylenia, krzywizny i odkształcenia poziome. Deformacje te możemy określić za pomocą 
odpowiednio prowadzonych pomiarów lub obliczyć przy pewnych założeniach teoretycznie. 

Aby określić całkowite wpływy eksploatacji, pomiary powinny być prowadzone od począt
ku eksploatacji. W przypadku eksploatacji prowadzonej w bardzo długich okresach czasu 
pomiarów takich brak, stąd nie ma z reguły możliwości określenia wpływów eksploatacji 
w okresach kilkudziesięcioletnich, a tym bardziej w okresach dłuższych. W rejonie Ruchu 
Poręba nie prowadzono w tak długich okresach czasu pomiarów, stąd bez dodatkowych obliczeń 
nie można określić dotychczasowych wpływów eksploatacji. Deformacje nieciągłe występują 
na mniejszej powierzchni i tylko w określonych warunkach. Jednym z podstawowych czyn
ników mających największy, ale nie jedyny wpływ na powstawanie deformacji nieciągłych jest 
mała głębokość eksploatacji. 

Na obszarze górniczym Ruch Poręba występowały w przeszłości deformacje nieciągłe. Nie 
były jednak one ewidencjonowane od początku ich ujawniania się na powierzchni. Kopalnia 
"Bielszowice" dysponuje taką inwentaryzacją dopiero od 1975 roku. W latach 1975-1996 na 
terenie Ruchu Poręba zostało zinwentaryzowanych 11 zapadlisk. 

5. Ocena zagrożenia powierzchni terenu ze strony starych zrobów 

Do niedawna jedynym kryterium oceny ujawniania się deformacji nieciągłych na po
wierzchni była w zasadzie tylko głębokość zalegania eksploatowanego pokładu. Było to, jak 
wykazują liczne przypadki, kryterium niewystarczające. Na powstawanie, rodzaj i wielkość 
deformacji nieciągłych mają ponadto wpływ takie czynniki, jak: 
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- grubość i ilość eksploatowanych pokładów, 

- system eksploatacji , a zwłaszcza sposób kierowania stropem, 
- rodzaj i układ warstw skalnych nad eksploatowanym pokładem oraz własności fizyko-

mechaniczne tych warstw, 
- tektonika górotworu, 
- warunki hydrogeologiczne górotworu, a szczególnie ich zmiana w czasie. 
Do najważniejszych przyczyn powstawania deformacji nieciągłych na powierzchni należy 

zaliczyć: 

a) eksploatację pokładów zalegających na małej głębokości , zwłaszcza z zawałem stropu, 
b) reaktywację starych płytko zalegających zrobów pod wpływem różnych czynników, 
c) zmianę warunków hydrogeologicznych górotworu, 
d) występowanie starych szybów i szybików, 
e) doprowadzenie do powstania wspólnej krawędzi w kilku pokładach, 
f) roboty górnicze w strefach zawodnionych uskoków, 
g) jednostronną eksploatację w sąsiedztwie uskoku, 
h) eksploatację w rejonie wychodni pokładów, zwłaszcza pod zawodnionym nadkładem . 

Analiza tych czynników, biorąc pod uwagę budowę górotworu i dokonaną eksploatację 
górniczą w rozpatrywanym rejonie, przedstawia się następująco: 

ad a) Bezpośrednio pod przedmiotowym terenem była prowadzona eksploatacja górnicza 
w pokładach 416, 418, 501, 502, 504, 506, 507, 509 i 510. W pokładach tych istnieją płytkie 
wyrobiska eksploatacyjne i wyrobiska chodnikowe z ubiegłego oraz z początku tego wieku. 
Istnieją również stare szyby i szybiki. Ze względu na małą głębokość dokonanej eksploatacji 
oraz wyrobisk chodnikowych, a również ze względu na to, że część starych wyrobisk jest 
zlokalizowana w pobliżu uskoków, należy szczegółowo przeanalizować ich wpływ na przed
miotowy teren. 

ad b) Reaktywację płytko zalegających zrobów i wyrobisk może spowodować bezpośrednia 
eksploatacja niżej zalegających pokładów. Decyduje o tym odległość pionowa pomiędzy eks
ploatowanym pokładem a starymi zrobami, sposób prowadzenia eksploatacji, budowa góro
tworu nad starymi zrobami oraz występowanie faktycznych pustek w starych zrobach. Stare 
płytkie zroby i wyrobiska chodnikowe oraz płytkie szyby i szybiki były na większej części 
rozpatrywanego obszaru, wielokrotnie podbierane, zwłaszcza pokłady grupy rudzkiej i górne 
pokłady grupy siodłowej. Jedynie pokład 51 O nie był podbierany. Jeśli w stropie starych zrobów 
występują warstwy mocne o odpowiedniej grubości, to nie mogło dojść do zaciśnięcia się pustek 
w starych zrobach, pomimo ich podebrania i zroby te stanowią w dalszym ciągu zagrożenie dla 
powierzchni, przy spełnieniu innych jeszcze uwarunkowań . W przypadku występowania w stro
pie starych zrobów warstw słabych, kruchych lub plastycznych podebranie ich mogło spowo
dować zawalenie i zaciśnięcie występujących pustek. Dlatego czynnik ten powinien być uw
zględniony w każdym przypadku występowania starych zrobów. 

Aktualnie kopalnia "Bielszowice" nie prowadzi eksploatacji pokładów niżej zalegających, 
ani też nie jest przewidywana w przyszłości żadna eksploatacja w związku ze zlikwidowaniem 
Ruchu Poręba. 

Reaktywację starych płytko zalegających zrobów mogą spowodować silne wstrząsy z epi
centrum w małej odległości od starych zrobów. Obszar Ruchu Poręba nie jest zagrożony 
wysokoenergetycznymi wstrząsami. 
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ad c) Reaktywację starej eksploatacji górniczej może powodować zmiana warunków 
hydrogeologicznych górotworu, na przykład zawodnienie i odwodnienie górotworu. Jak wynika 
z budowy górotworu i z map pokładowych, przedmiotowy rejon starych zrobów w pokładzie 
został w wyniku dokonanej eksploatacji zdrenowany. Zlikwidowanie Ruchu Poręba spowoduje 
stopniowe odbudowywanie się sytuacji hydrogeologicznej i jej zmianę w stosunku do obecnego 
stanu. Proces ten będzie przebiegał powoli . 

Reaktywację starej eksploatacji może spowodować również infiltracja wód atmosferycznych 
do starych wyrobisk. Infiltracja wód opadowych może powodować sufozję, zwłaszcza w re
jonach stref uskokowych, gdzie górotwór jest w sposób naturalny spękany, a w związku z tym 
wody atmosferyczne mogą mieć poprzez uskok połączenie z pustymi wyrobiskami w pokładzie. 
Zjawisko takie może zaistnieć w rozpatrywanym przypadku. 

ad d) Na terenie obszaru Ruch Poręba istnieje bardzo duża ilość starych płytkich szybów 
i szybików. Kopalnia posiada opracowaną inwentaryzację, w związku z czym nie będą one 
w niniejszej pracy szczegółowo rozpatrywane. Faktem jest, że w rejonie starych szybów 
i szybików powstawały w przeszłości deformacje nieciągłe. 

ad e) Problem ten występuje przy eksploatacji prowadzonej aktualnie, gdzie sumują się 
wpływy od deformacji ciągłych, które po przekroczeniu określonych wartości mogą do
prowadzić do powstania deformacji nieciągłych, zwłaszcza typu liniowego. Problem ten 
nie występuje na rozpatrywanym obszarze, gdyż eksploatacja w tym rejonie została już 
zakończona . 

ad f) Na rozpatrywanym obszarze kopalnia nie prowadzi robót górniczych. 
ad g) Istnieje sieć starych wyrobisk chodnikowych oraz wyrobiska eksploatacyjne w rejonie 

uskoków. 
ad h) Istnieje płytka eksploatacja w rejonie wychodni kilku pokładów. 
Reasumując powyższe stwierdzono, że zasadniczą przyczyną, mogącą stanowić zagrożenie 

w postaci zapadlisk na powierzchni, jest istnienie starych chodników i wyrobisk eksplo
atacyjnych w pokładach: 416, 418, 501, 502, 504, 507, 509 i 510. Przy rozpatrywaniu tego 
zagrożenia dodatkowo uwzględniono: wpływ wielokrotnego podbierania starych zrobów, eks
ploatację w bezpośrednim sąsiedztwie strefy uskokowej, eksploatację w rejonie wychodni 
pokładów oraz zmianę warunków hydrogeologicznych. 

6. Badania grawimetryczne 

Badania grawimetryczne miały na celu ocenę wpływu płytkiego kopalnictwa węglowego na 
powstanie zagrożenia powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi , w rejonach określonych 
wcześniej na podstawie szczegółowej analizy warunków goelogiczno-górniczych i rozważań 
teoretycznych 

Ze względu na znaczny obszar objęty płytkim kopalnictwem węglowym, niemożliwe było 

z różnych względów (również ekonomicznych) wykonanie na całym obszarze szczegółowych 
badań geofizycznych i wierceń kontrolnych w celu wykrycia pustek poeksploatacyjnych zagra
żających powierzchni terenu. Wykonano wobec tego półszczegółowe zdjęcie grawimetryczne 
w wytypowanych wcześniej dwóch rejonach Zabrza. Obszar pierwszy obejmuje rejon ogra
niczony Kombinatem Koksochemicznym, koksownią i Elektrownią Zabrze od północy , a od 
południa ul. Wolności, a drugi obejmuje rejon Zabrza~Poręby. 
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Realizacja zadania polegała na wykonaniu badań terenowych, prac obliczeniowych i inter
pretacyjnych wraz z ich dokumentacją. 

Prace terenowe objęły założenie punktów do badań, ich niwelację i wykonanie obserwacji 
grawimetrycznych w 358 stanowiskach. Terenowe badania grawimetryczne przeprowadzono na 
obszarze o powierzchni ok. 120 ha położonym w obrębie Zabrza. 
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Obserwacje grawimetryczne wykonano metodąpunktów rozproszonych ze średnią odległoś
ciąmiędzy punktami 50-60 m. Obserwacje prowadzono z użyciem grawimetru CG3 produkcji 
kanadyjskiej firmy Scintrex. Osiąga on średni błąd kwadratowy pojedynczego pomiaru równy 
±0,01 mGal, co gwarantuje, że zdjęcie grawimetryczne cechuje się wysoką dokładnością. 

Terenowe prace geodezyjne, stanowiące integralną część badań grawimetrycznych, zabez
pieczyły wyznaczenie położenia punktów pomiarowych, ich stabilizację oraz wyznaczenie 
wysokości i współrzędnych w przyjętym, państwowym układzie 1965 roku. Dokładność wyz
naczenia wysokości osiągnęła wartość ±0,01 m a współrzędnych ±0,1 m. 

Obliczenia wartości wyrównanych g przeprowadzone zostały z dokładnością do ±0,0 l m Gal. 
Dla wszystkich punktów pomiarowych wyznaczone zostały poprawki siły ciężkości - wolno
powietrzna redukująca pomiar do powierzchni fizycznej terenu, a następnie do poziomu od
niesienia, poprawka Bouguera uwzględniająca grawitacyjne działanie płyty płasko-równoległej 
o gęstości którąprzyjęto jako równą2 kg/m3. Wartość normalna siły ciężkości obliczona została 
wzorem Moritza z 1984 roku, w myśl którego w danym przypadku pole normalne zmienia się 
(rośnie) o 0,0008 mGal na l m w kierunku północnym. 

Poziom odniesienia przyjęty został na wysokości położenia najniższego punktu pomia
rowego. Wyrażono na nim wartości anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera w lokalnym 
układzie odniesienia. 

Zostały sporządzone rozkłady anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera. Dla rejonu 
pierwszego został obliczony rozkład rezydualnych anomalii siły ciężkości (rys. 2), przyjmując iż 
regionalizm w tych obszarach można dobrze aproksymować wielomianem stopnia drugiego. 
Wykonane pomiary grawimetryczne wykryły występowanie ujemnych anomalii siły ciężkości 
w rejonie badań. W rozkładzie anomalii rezydualnych siły ciężkości przedstawionych na 
rysunku 2 z punktu widzenia zagrożenia powierzchni przez deformacje nieciągłe dominują 
obszary ujemnych anomalii siły ciężkości oznaczone literami od A 1 do F 1. Obszary te występują 
w rejonach dokonanej podziemnej eksploatacji węgla kamiennego w pokładach 504, 507, 509 
i 51 O. Są one głównie wynikiem ekspansji pustek poeksploatacyjnych ku powierzchni terenu 
i aktualnego stanu naruszenia partii górotworu występującej w stropie wyeksploatowanych 
pokładów węgla. 

Zagrożenie powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi należy sprawdzić za pomocą 
wierceń kontrolnych usytuowanych w oparciu o podstawowe mapy górnicze w ilości minimmn 
2 otwory dla pojedynczej strefy ujemnej anomalii grawimetrycznej. W przypadku wykrycia 
wierceniami strefrozluźnień lub pustek, w obszarze zagrożonym należy je podsadzić i wykonać 
szczegółowe badania mikrograwimetryczne. 

7. Wnioski 

Uwzględniając podstawowe czynniki mające wpływ na zagrożenie powierzchni spowo-
dowane przez płytką eksploatację górniczą, a mianowicie: 

- głębokość zalegania starych zrobów, 
- grubość wybieranych pokładów, 
- miąższość nadkładu warstw młodszych, 
- miąższość warstw karbońskich nad starymi zrobami, 
- budowę górotworu, 
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oraz przyjęty model teoretyczny przebiegu procesu deformacji nad pustką, przeprowadzone 
obliczenia teoretyczne, a także dotychczas występujące deformacje nieciągłe, można sformu
łować następujące stwierdzenia i wnioski: 

l. W rozpatrywanym północnym rejonie obszaru górniczego Ruchu Poręba prowadzona 
była płytka eksploatacja górnicza w następujących pokładach : 416,418, 501 , 502, 504, 507, 509 
i 51 O. W rejonie tym w przeszłości występowały deformacje nieciągłe w postaci zapadlisk. 
Zdecydowana większość zapadlisk, jaka powstała w latach 1975-1996 występowała w miej
scach lokalizacji starych szybów i szybików źle zlikwidowanych, a także upadowych mających 
połączenia z powierzchnią. · 

2. Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy wszystkich czynników, mających 
wpływ na zagrożenie powierzchni ze strony starych zrobów i kryteriów teoretycznych, wy
dzielono 11 rejonów płytkiej eksploatacji górniczej oznaczonych kolejno literami od A doK, na 
terenie których występuje zagrożenie powierzchni terenu ze strony starej płytkiej eksploatacji 
górniczej . W rejonach tych głębokość starej dokonanej eksploatacji wynosi od paru metrów do 
l 05 m. Grubości wyeksploatowanych pokładów są bardzo zróżnicowane i wynoszą od l ,O m do 
8,0 m. Miąższość nadkładu warstw młodszych wynosi od O do 60 m. Grubość warstw kar
bońskich nad stropem starych zrobów wynosi od O do 95 m. 

3. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe zagrożenie powierzchni w postaci 
defonnacji nieciągłych na powierzchni, w kolejności od największego do najmniejszego za
grożenia, występuje w rejonach: A, B, C, G- część południowa, I, K, D, E, H, J orazG-część 

środkowa i wschodnia. Teoretycznie nie powinny wystąpić zapadliska w rejonie F. 
4. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że obliczone teoretycznie średnice ewentualnych 

zapadlisk mogą się wahać w granicach: 
-ze względu na grubość- g od 3,3 m do 3,9 m, 
- ze względu na głębokość eksploatacji- H od 2,6 m do 5,3 m, 
- ze względu na miąższość warstw nadkładu- hn od 3,9 m do 7,6 m. 
5. Na podstawie ustalonego stopnia zagrożenia w postaci deformacji nieciągłych -

zapadlisk wytypowano dwa obszary do badań geofizycznych. Pierwszy obszar obejmuje rejony 
A, B i C na północ od ul. Wolności i na południe od szlaku PKP Gliwice- Katowice. Drugi 
obszar obejmuje rejony G, H, I i J usytuowane po obu stronach ul. Wolności. 

6. Zagrożenie powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi należy sprawdzić za pomocą 
wierceń kontrolnych usytuowanych w oparciu o podstawowe mapy górnicze w ilości minimLun 
2 otwory dla pojedynczej strefy ujemnej anomalii grawimetrycznej. W przypadku wykrycia 
wierceniami strefrozluźnień lub pustek w obszarze zagrożonym należy wykonać szczegółowe 
badania mikrograwimetryczne, a pustki i szczeliny podsadzić. 

7. Stare zroby płytkiej eksploatacji górniczej, zwłaszcza w środkowym i wschodnim rejonie 
północnej części obszaru górniczego Ruchu Poręba , były wielokrotnie podbierane przez pokłady 
niżej leżące , w związku z czym nastąpiło osiadanie powierzchni, w tym również starych zrobów
w niektórych rejonach znaczne. W związku z tym koty wysokościowe na starych mapach nie 
uwzględniają tego osiadania, co sprawia trudności z ustaleniem podstawowych parametrów 
geometrycznych dotyczących starych zrobów. Z powyższych względów, aby ostatecznie ustalić 
stopień zagrożenia powierzchni ze strony starych płytkich zrobów, konieczne jest odwiercenie po 
kilka otworów w każdym z rejonów. W przypadku prowadzeniu dalszych prac w tym zakresie, 
a zwłaszcza prac grawimetrycznych należy bezwzględnie uaktualnić mapy powierzchni. 
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The problems of land surface protection after liquidation of coal min e on 
example of closed coal mine "Zabrze" 

Abstract 

A lot of polish coal mines has been closed due to coal resources running low as well 
as processIedin polish coal mining industry. The range ofproblems connected with liquidation 
of coal mine is very extensive and i t includes much issues connected with correct management 
of coal resources, natura! hazards and organisational, technical, economic, law and social 
undertakings. 

The only one problem connected with land surface protection after liquidation of coal mine 
has been presented in the paper. This problem has been presented on example liquidated coal 
mine "Zabrze". Coal mine "Zabrze" has led excavation since half of 19th century. At first i t was 
exploited coal seams at little depth and therefore there are lots of shallow old workings that 
create hazard for land surface. 

On the basis of carried out by the authar analysis was delimited the areas hazard of 
discontinuous deformations occurrence. 
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Analiza wyników pomiarów geodezyjnych w szybie północnym 
KWK "Miechowice" 

Słowa kluczowe 

Filary szybowe - ochrona powierzchni - likwidacja szybu 

Streszczenie 

W związku z likwidacją kopalń likwiduje się wiele szybów. Wśród nich są szyby w filarach 
których nigdy nie prowadzono eksploatacji oraz także w filarach których wybrano jeden i więcej 
pokładów. 

Przy stosunkowo małych filarach ochronnych dla niektórych szybów i intensywnej eks
ploatacji na granicy filara, powstał niekorzystny stan naprężenia oraz szyby uległy głównie 
wychyleniom. Z tych względów podejmowano eksploatację w takich filarach szybowych. Szyb 
Północny kopalni "Miechowice" jest przykładem takiej eksploatacji . W szybie tym do czasu 
jego likwidacji wybrano cztery pokłady. 

l. Wstęp 

Zakres problemów związanych z likwidacją kopalń jest bardzo szeroki i obejmuje wiele 
zagadnień organizacyjnych, technicznych prawnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecz
nych. Likwidacja kopalń pociąga za sobą likwidację wielu szybów. Wśród likwidowanych 
szybów znajdują się szyby, w filarach których nigdy nie prowadzono eksploatacji oraz szyby 
w filarach których prowadzono eksploatacjęjednego i więcej pokładów. 

Przy intensywnej eksploatacji na zewnątrz filarów i stosunkowo małych filarach, jakie były 
wyznaczane do 1961 r, wpływy eksploatacji sięgały do szybu, w wyniku czego szyby ulegały 
różnym deformacjom i uszkodzeniom. Pozostawianie filarów przy intensywnej eksploatacji na 
zewnątrz powodowało powstawanie niekorzystnego rozkładu naprężeń na granicy filara 
i w samym filarze i było przyczyną niebezpiecznych wstrząsów i tąpań . 
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Takim filarem szybowym, w którym ze względu na bardzo niekorzystny stan naprężeń na 
granicy filara oraz wychylenie szybu i duże osiadania górnego odcinka szybu, podjęto eksplo
atację górniczą, był filar szybu Północnego kopalni "Miechowice". 

Szyb ten podlegał zatem najpierw dużym wpływom na skutek eksploatacji prowadzonej na 
zewnątrz filara, a później eksploatacji prowadzonej w samym filarze i również na zewnątrz 
filara. Poza tym szyb ten znajdował się w niekorzystnych warunkach geologicznych, gdyż przez 
środek filara w pobliżu szybu przebiegał uskok. 

Szyb ten mimo, że podlegał przez długie lata dużym wpływom eksploatacji zarówno 
zewnętrznej jak i prowadzonej w jego filarze, przez cały czas spełniał swoje zadanie, aż do 
momentu gdy został zlikwidowany, w związku z zamknięciem kopalni "Miechowice". Dlatego 
zgromadzone doświadczenia z eksploatacji prowadzonej tak na zewnątrz jak i wewnątrz filara 
są tak ważne i należy je udokumentować. Doświadczenia te pomimo, że szyb został już 
zlikwidowany, stanowią cenny wkład w dziedzinie eksploatacji filarów szybowych i mogą być 
w przyszłości wykorzystane. 

2. Ogólna charakterystyka obiektów na powierzchni w rejonie szybu Pólnocnego 

Na powierzchni w obrębie terenu chronionego przy szybie Północnym do 2000 r. znajdowały 
się następujące obiekty: wieża szybowa stalowa, budynek maszyny wyciągowej, budynek 
nadszybia, budynek wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi, budynek łaźni, budynek 
lampiarni, zbiornik podsadzkowy, dwa zbiorniki wodne i garaże. Obiekty te zostały w 2000 r. 
przeznaczone do likwidacji ze względu na ich techniczne zużycie i braku możliwości ich 
perspektywicznego użytkowania. 

3. Ogólna charakterystyka techniczna szybu północnego 
f 

Szyb Północny przez wiele lat pełnił funkcję szybu wentylacyjno-podsadzkowego oraz 
zjazdowego. Został zgłębiony w dwóch etapach. Pierwszy odcinek do głębokości 550,9 m był 
zgłębiony w latach 1928-1929, natomiast drugi do głębokości 749,9 m w latach 1952-1954. 
Średnica szybu wynosiła 4,8 m. Obudowa szybu była zróżnicowana i przedstawiała się 
następująco: 

- poniżej głowicy szybu do głębokości 165m obudowa wykonana była z dwóch pierścieni 
z paneli żelbetowych łączonych między sobą oraz ubijanego betonu pomiędzy pierścieniami. 
Grubość obudowy na tym odcinku wynosiła 0,6 m; 

- na odcinku 165-216 m konstrukcja obudowy była analogiczna jak na górnym odcinku, 
przy czymjej grubość wynosiła 0,9 m (pogrubiona była warstwa wyrównawcza betonu od strony 
ociosu szybu), ponadto w latach 1978-79 na odcinku szybu 183,5-205 m zabudowana została 
wzmacniająco-uszczelniająca segmentowa osłona wykonana z blachy 8 mm i kształtowników; 

- na odcinku 216-547 m obudowa wykonana była z jednego pierścienia paneli żelbe
towych i warstwy betonu o łącznej grubości 0,5 m; 

- od głębokości 547 m do dna szybu obudowę stanowił mur z cegły o grubości 0,55 m. 
Szyb posiadał wloty na następujących poziomach: 4,0 m poniżej zrębu - kanały wen

tylacyjne, 50 m wlot dwustronny, 80m wlot dwustronny, 250m wlot dwustronny, 370m wlot 
jednostronny, 520 m wlot jednostronny oraz 720 m wlot dwustronny. 
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4. Charakterystyka warunków geologiczno-górniczych 

Górotwór w otoczeniu szybu Północnego zbudowany jest z warstw czwartorzędowych, 
miąższości 19 m, warstw triasowych miąższości 189 m oraz warstw karbonu produktywnego. 

Czwartorzęd budują głównie gliny morenowe lokalnie przewarstwione cienkimi warstew
kami piasków drobnoziarnistych. 

Trias stanowią warstwy wapienia muszlowego górnego i występują w postaci iłów, łupków 
marglistych, wapieni i dolomitów oraz warstw pstrego piaskowca występujących w postaci 
utworów marglistych, dolomitycznych, iłów i piasków zailonych. 

Warstwy karbonu produktywnego reprezentowane są przez następujące ogniwa straty
graficzne: warstwy rudzkie grubości 500 m, warstwy siodłowe grubości 180 m i warstwy 
brzeżne rozpoznane tylko do głębokości 1100 m. Warstwy rudzkie stanowią głównie łupki 
i łupki piaszczyste, mniej liczne piaskowce oraz pokłady węgla grubości od 1,4 do 3,0 m. 
Warstwy siodłowe wykształcone są w postaci piaskowców, łupków i łupków piaszczystych. 
Najgrubsza ława zalega nad pokładem 503 i posiada grubość około 38 m. Zalegająca poniżej 
seria warstw brzeżnych jest stosunkowo słabo rozpoznana. 

Warstwy karbońskie zapadają w kierunku zbliżonym do kierunku wschód-zachód pod 
kątem 8°. 

W filarze ochronnym dla szybu Północnego występuje strefa uskoków o zmiennym zrzucie 
h = 5 - 25 m w kierunku zachodnim i nachyleniu około 80° przebiegająca przez jego środek 
z południa na północ w odległości około 40 m w kierunku wschodnim od szybu. Ponadto 
w obrębie filara ochronnego dla szybu występuje gęsta sieć drobnych uskoków o niewielkich 
zrzutach mających przebieg południkowy . 

W utworach czwartorzędowych występują dwie cienkie nieciągłe warstewki piasków wo
donośnych. Pierwotnie utwory triasu były zawodnione od głębokości 18 m do 208 m. W wyniku 
zgłębienia szybu oraz prowadzonej od 1930 roku w tym rejonie eksploatacji górniczej w całości 
zostały zdrenowane piaszczyste osady dolnego triasu i pstrego piaskowca. 

5. Dokonana eksploatacja górnicza w rejonie szybu Pólnocnego 

Dotychczasową eksploatację górniczą w rejonie filara ochronnego dla szybu Północnego 
można podzielić na eksploatację prowadzoną na zewnątrz filara w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie oraz eksploatację prowadzoną wewnątrz filara ochronnego dla szybu. Na zewnątrz 
filara ochronnego dla szybu eksploatację górniczą prowadzono w następujących pokładach: 
407, 413 , 416, 418,419,501,503 , 504, 507,509i510. 

W filarze ochronnym dla szybu Północnego wybrano dotychczas następujące pokłady : 

-pokład 501 o grubości 2,5 m był eksploatowany w latach 1976-1978 systemem 
ścianowym z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej, na głębokości około 640 m; 

- pokład 503 o grubości 2,8 m był eksploatowany w całym filarze ochronnym w latach 
1972-1974, systemem ścianowym z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej, na głębokości 
około 660 m; 

-pokład 504 o grubości 2,2 do 2,7 m był eksploatowany w całym filarze ochronnym 
w latach 1969-1972, systemem ścianowym z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej, na 
głębokości około 680 m; 
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- pokład 507 wybierano w latach 1986 - 1989 dwoma ścianami na grubość 2,0 do 2, I m 
systemem ścianowy z zawałem stropu. Eksploatacja ta w sposób fragmentaryczny naruszyła 
filar ochronny dla szybu Północnego; 

- pokład 51 O warstwa przystropowa wybierano w latach 1995-1998 z zawałem stropu 
z doszczelnianiem zawału pyłami. Grubość wybieranej warstwy wynosiła 2,0 m a głębokość 
eksploatacji od 795 do 820m. W pokładzie 51 O w warstwie przystropowej wybrano trzy ściany: 
18,20i21; 

- pokład 509 warstwa przystropowa wybierano w latach 1997-2000 z zawałem stropu 
z doszczelnianiem zawału pyłami. Grubość wybieranej warstwy wynosiła 2,2 m, a głębokość 
eksploatacji od 755 do 800m. W pokładzie 509 w warstwie przystropowej wybierane są ściany 
99 i 100. 

6. Stan techniczny szybu 

Wieloletnia eksploatacja górnicza prowadzona początkowo na zewnątrz filara ochronnego 
dla szybu Północnego, a od 1996 r. również w samym filarze spowodowała, że obudowa tego 
szybu ulegała wielokrotnie w przeszłości pewnym uszkodzeniom oraz szyb ulegał wychyleniu 
z pionu. Pierwsze uszkodzenia obudowy na skutek eksploatacji zewnętrznej, ujawniły się już 
w 1956 r. na głębokości około 191 m na odcinku 4,5 m, w postaci rożnokierunkowych spękań 
wewnętrznego pierścienia obudowy i odspojeń obudowy. W mniejszyn zakresie wystąpiły 
również podobne uszkodzenia na głębokości 125 do 130m i około 100m. 

Kolejne uszkodzenia obudowy zaobserwowano podczas eksploatacji pokładu 504, a następ
nie pokładów 503 i 50 l w filarze szybu Północnego. Dla zmniejszenia zakresu uszkodzeń szybu, 
przed przystąpieniem do eksploatacji wymienionych pokładów, w miejscach ich przecięcia się 
z szybem, zostały zabudowane stosy elastyczne o wysokości 0,6 do l ,3 m oraz dodatkowo 
zabudowano pięć wkładek elastycznych o wysokości od 0,2 do 0,6 m. Usuwanie uszkodzeń 
obudowy szybu spowodowanych eksploatacją pokładów 504, 503 i 50 l, związane było głównie 
z wymianąspękanego i odspojonego obmurza na nowe. W sumie wymieniono w szybie 1200 m2 
obmurza oraz l 05 sztuk dźwigarów szybowych na skutek ich wyboczenia. Ponadto dla zabez
pieczenia szybu przed zagrożeniem ze strony warstw kurzawkowych, na głębokości 183,5 do 
205,0 m wykonano stalową, segmentową osłonę wzmacniającą i uszczelniającą obudowę szybu 
na tym odcinku. Po zakończeniu ekploatacji w filarze ochronnym szybu, stan techniczny 
obudowy szybu, zbrojenia i wyposażenia szybu, nie uległ pogorszeniu, nie zaobserwowano 
widocznych deformacji i uszkodzeń. Kopalnia prowadziła bieżące roboty konserwacyjne: 
wymianę zużytych prowadników, regulację ich ustawienia, wymianę rurociągów itp. 

Przed przystąpieniem do kolejnej eksploatacji górnej warstwy pokładu 51 O z zawałem stropu 
z doszczelnianiem pyłami dymnicowymi, wykonano zabezpieczenie poziomu 720 m zgodnie 
z projektem [2]. 

7. Analiza wpływów dokonanii·,lkspłoatacji górniczej na szyb Północny na podstawie 
wyników pomiarów geodezyj n~ 

Wpływ eksploatacji górniczej na szyb można określić na podstawie odpowiednio zaprojek
towanych pomiarów geodezyjnych. Pomiary powinny być prowadzone w sposób kompleksowy, 
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a więc uwzględniać powierzchnię terenu, obudowę szybową, zbrojenie i urządzenia szybu. 
Nie zawsze jednak spotykamy w szybie tak szeroki zakres pomiarów. Pomiary wykonywane 
w szybie Północnym ograniczały się w zasadzie do pomiaru pionowości szybu. Nie prowadzono 
w szybie pomiaru osiadań, a więc nie można było wyznaczyć również odkształceń pionowych. 
Na powierzchni w rejonie szybu Północnego mierzone były osiadania na reperach rozpro
szonych zabudowanych na obiektach przyszybowych. 

Po północnej stronie szybu wzdłuż ul. Rokitnickiej założona została linia obserwacyjna 
punktów ziemnych. 

Pierwszy pomiar na powierzchni wykonany został w 1930 r. W rejonie szybu Północnego 
osiadania na powierzchni w poszczególnych okresach wyniosły odpowiednio: 

- około 800 mm - na skutek dokonanej eksploatacji na zewnętrz filara ochronnego 
w okresie do 1966 r, 

- około 4050 mm - na skutek eksploatacji prowadzonej w filarze ochronnym szybu 
w pokładach 504, 503 i 501 do czerwca 1984 r., 

- około 306 mm - na skutek eksploatacji prowadzonej na zewnątrz filara dla szybu 
w latach 1984 - 1996, 

- około 5156 mm - osiadanie sumaryczne pod wpływem eksploatacji prowadzonej na 
zewnątrz i wewnątrz filara od 1930 r. do 1996 r. 

Pierwsze pionowanie szybu wykonane zostało 9.06.1957 r. na odcinku od powierzchni do 
głębokości 250 m. W szybie wyraźnie występuje ścięcie obudowy na głębokości 190-192 m. 
Dolny odcinek w tym rejonie szybu jest przesunięty w stosunku do górnego w kierunku 
południowo-zachodnim o wartość około 240 mm. W stosunku do poziomu 250 m szyb jest 
wychylony na południe o około 85 mm. W stosunku do ramy 61 szyb jest wychylony w kierunku 
zachodnim około 178 mm. 

Pomiar I obejmujący cały szyb wykonany był we wrześniu 1968 r. w związku z planowaną 
eksploatacją pokładu 504 w filarze ochronnym szybu. W szybie wykonano zostało pionowanie 
na całej długości szybu. Z pomiarów wynika, że przed przystąpieniem do eksploatacji w filarze 
ochronnym szybu Pórnocnego wystąpiło wychylenie szybu na skutek eksploatacji zewnętrznej, 
które wyniosło maksymalnie 675 mm pomiędzy rząpiem a dźwigarem 22. Między rząpiem 
a dźwigarem 64 szyb wychylił się prawie jednostajnie na tym odcinku o 615 mm na południe 
i 145 mm na zachód, następnie pomiędzy dźwigarami 64 i 60 nastąpiło ścięcie szybu w kierunku 
wschodnim średnio o 360 mm. Wychylenie zrębu szybu w stosunku do rząpia wyniosło 640 mm 
na południe i 120 mm na wschód. 

W okresie wrzesień 1968-sierpień 1970 dużo mniejsze zmiany zaszły w szybie w kierunku 
wschód- zachód, natomiast największe zmiany zaszły na odcinku pomiędzy dźwigarami 21 a 61 
czyli w górnym odcinku szybu w triasie. Maksymalne wartości wynoszą około 40 mm. Zmiany 
w kierunku północ- południe, a więc prostopadłym do frontu obejmują odcinek szybu od 37 do 
166 dźwigara. Maksymalne zmiany wyniosły około 60 mm. Ogólne wychylenie szybu uległo 
zm1ame. 

Pomiar V wykonano 9.04.1972 roku tj . po zakończeniu eksploatacji pokładu 504 a przed 
rozpoczęciem eksploatacji pokładu 503. W stosunku do pomiaru ostatniego nie zaszły istotne 
zmiany. 

Pomiar VI wykonano 4.06.1972 roku. tj. w trakcie eksploatacji kostki szybowej w pokładzie 
503. Front zasadniczy w pokładzie 503 znajdował się około l 00 m przed filarem. Z porównania 
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pomiarów I, V i VI wynika, że w kierunku wschód- zachód nastąpiło zmniejszenie wychylenia 
szybu w dolnym odcinku szybu. Po linii północ- południe wystąpiły w górotworze przesunięcia 
w kierunku północnym największe na odcinku między dźwigara~ i 131 a 20 l. Przesunięcie to 
wyniosło maksymalnie około II O mm. 

Pomiar IX wykonano 15 .09 .1974 roku. W tym czasie front zasadniczy w pokładzie 503 
znajdował się poza filarem . Wychylenie szybu nie uległo istotnym zmianom. Dolny od
cinek szybu do 151 dźwigara przesunął się (wychylił) w kierunku zachodnim i północno
-zachodnim maksymalnie o około 270 mm, natomiast pozostały w kierunku południowym 
i południowo-wschodnim. Zmiany wychylenia w stosunku do pomiaru l są nieznaczne. 
Widoczne jest wychylenie dolnego odcinka na północny-zachód, nieznaczne zwiększenie 
ścięcia szybu na poziomie 63 do 59 dźwigara oraz nieznaczne zmniejszenie sumarycznego 
wychylenia szybu. . , 

Pomiar XI wykonanó}8.08.1976 roku. Dwie ściany naruszyły filar ochronny i jedna z nich 
znajdowała się około 120 m przed szybem. Wynika z niego, że wzrosło wychylenie szybu 
w kierunku południowym maksymalnie do około 970 mm. 
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Rys. l. Wychylenic środka szybu Północncgo w kicrunkach NS i WE względem rząpia. Pomiar z 1985 r. 

Fig. l. Diagramsof thc N orthem shaft ccntrc dcflcction in thc dircctions NS and WE with rcspcct to sum p o f a pi t. 

Mcasuremcnt datc 1985 
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Pomiar XIII wykonano w lutym 1979 roku tj . po zakończeniu eksploatacji pokładu 501 
w filarze. W stosunku do pomiaru XII zmniejszyło się_ wychylenie dolnego odcinka szybu oraz 
zwiększyło się_ wychylenie górnego odcinka szybu na wschód. Z porównania wychylenia na 
podstawie pomiaru I i XIII wynika, że dolny odcinek do dźwigara 188 wychylił się_ na północny
zachód maksymalnie 360 mm. Maksymalne wychylenia pomiędzy dźwigarem 188 a 29 wy
niosło 1200 mm w kierunku południowo-wschodnim . Maksymalne wychylenie pomiędzy 
rząpiem a zrębem wyniosło 780 mm. Zrąb szybu wychylił się_ w stosunku do pomiaru I około 
21 O mm w kierunku południowo-wschodnim. 

Pomiar z czerwca 1985 roku rejestruje stan deformacji szybu po zakończeniu eksploatacji 
pokładu 501 tj . trzeciego w filarze szybu. Na rysunkach l i 2 przedstawiono wychylenie środka 
wyciągu szybu. Maksymalne wychylenie szybu pomiędzy poziomem 600 m a zrębem wzrosło 
do około 1400 mm. 

Pomiar z maja 1991 roku przedstawiono na rysunku 3. Wychylenie dźwigarów w kierunkach 
osi wyciągu wyniosło 1180 mm względem rząpia i 1450 mm względem głębokości 600 m. 
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Rys. 2. Wychylenic środka szybu Pólnocnego w rzucie pionowym względem rząpia . Pomiar z 1985 r. 

Fig. 2. Diagrams o f thc N orthem shaft dcflcction in vcrtical projcction v:;ith rcspccl to sump o f a pi t. 

Measurcmcnt dale 1985 
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Wychylenie szybu, [mm] 
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Rys. 3. Wychylenic środka szybu Północncgo w kicrunkach NS i WE wzgh(dem rząpia w latach 1985-1996 

Fig. 3. Diagramsof thc N orthem shaft ccntrc dcflcction in thc dircctions WE and NS with rcspcct to sump o f a pi t. 

Mcasurcment from 1985 to 1996 

Z rysunków tych wynika, że zmniejszyło się wychylenie szybu względem rząpia w kierunku 
północnym, wzrosło natomiast wychylenie w kierunku południowo-wschodnim liczone po
między zrębem szybu a głębokością 600 m. W najbardziej niekorzystnym przypadku wynosiło 
ono około 1750 mm. 

Różnice wychyleń szybu pomiędzy pomiarami wykonanymi w czerwcu 1985 roku i maju 
1991 roku przedstawiono na rysunku 3. Z rysunków tych wynika, że znacznie większe zmiany 
wychylenia wystąpiły w kierunku NS niż WE. W kierunku WE odcinek szybu od zrębu do 
głębokości około 500 m wychylił się średnio w granicach 50 mm w kierunku wschodnim. 
W kierunku NS szyb wychylił się na całej swej głębokości w kierunku południowym przy czym 
największa różnica wychylenia wystąpiła na zrębie i wyniosła około 280 mm. 

Wyniki pomiaru wykonanego w marcu 1996 r. przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Z wy
kresów tych wynika, że w tym czasie zmieniło się znacznie wychylenie szybu w kierunku WE. 
Nastąpił wzrost wychylenia w kierunku zachodnim maksymalnie o wartość 482 mm. W kie
runku NS nie nastąpiły większe zmiany stąd zmieniło się_ogólne wychylenie szybu z kierunku 
południowo-wschodniego na południowy. 
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Wychylenie w kierunku WE. [mm] 
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Rys. 4. Wychylenic środka szybu Północnego w rzucie pionowym względem rząpia w latach 1985-1996 

Fig. 4. Diagramsof the N orthem shaft centre dcflection in thc dircctions WE and NS in vcrtical projection with 

rcspcct to sump o f a pi t. Mcasuremcnt from 1985 to 1996 

Od roku 1977 w szybie Północnym wykonywane były pomiary osiadań , początkowo na 30 
punktach zastabilizowanych od głębokości 528 m w dół. Na punktach tych do kwietnia 1985 r. 
wykonano cztery cykle pomiarowe. Zmierzone maksymalne osiadanie w tym okresie wyniosło 
626 mm i wystąpiło na głębokości 528 m. Wraz ze wzrostem głębokości szybu osiadania 
zmniejszały do wartości l 03 mm w rząpiu. 

W lutym 1995 r. wykonano następny piąty cykl pomiarowy oraz przedłużono linię po
miarową do powierzchni. Na dolnym odcinku szybu osiadania wzrosły do wartości 1056 mm. 
Były to osiadania spowodowane w zasadzie przez eksploatację prowadzoną na zewnątrz filara. 
Pomiar wykonany w marcu 1996 r. zarejestrował pierwsze wpływy eksploatacji prowadzonej 
w górnej warstwie pokładu 51 O ścianą 21 z zawałem z doszczelnianiem zrobów. Zmierzone 
największe osiadanie wyniosło 52 mm i wystąpiło na zrębie szybu. Osiadania te malały wraz 
z głębokością do O w rząpiu szybu. 

W marcu 1997 r. wykonano ostatni pomiar w szybie Północnym . W tym czasie ściana 20 
znajdowała się 240 m za szybem a ściana 18--105 m przed szybem. Zmierzone za ten okres 
osiadania wyniosły od 434 mm na zrębie szybu do 770 mm w rejonie rząpia. Zmierzone 
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największe osiadania w okresie 1977-1997 wyniosły 1741 mm i wystąpiły na głębokości 
528 m. 

Analizując pomiary szybu od 1968 roku stwierdzić należy, że oprócz ruchów górotworu 
wywołanych wpływami eksploatacji prowadzonej wewnątrz i na zewnątrz filara ochronnego dla 
szybu Północnego występują tutaj ruchy wynikające z budowy górotworu w tym rejonie . 
Górotwór w rejonie szybu Północnego możemy podzielić na cztery kompleksy. Pierwszy 
kompleks stanowią warstwy nadkładu i triasu do głębokości około 80 m. Drugi kompleks 
stanowią warstwy triasu do stropu karbonu do głębokości około 200 m. W spągu triasu zalega 
warstwa piasku. Trzeci kompleks stanowią warstwy karbonu do głębokości średnio 640 m. 
W rejonie tym znajdują się pokłady 50 l, 503 i 504 wybrane z podsadzką hydrauliczną. Stanowią 
one warstwy poślizgowe. Czwarty kompleks stanowią warstwy zalegające poniżej wśród 
których przeważają warstwy piaskowców. Na wschód od szybu przebiega w karbonie uskok, 
który odgrywa tutaj ujemną rolę. Warstwy nachylone są w kierunku poh1dniowym pod kątem 
około 8°. Taka budowa, a więc nachylenie warstw, istnienie trzech warstw poślizgowych oraz 
uskok sprawiły, że szyb nie wychylił się równomiernie. Dolny odcinek szybu zsuwa się 

w kierunku południowym co sprawia, że w rejonie poziomu 600 m szyb wychyla się na 
północ względem rząpia. Górotwór karboński pomiędzy głębokością 200 i 640 m przesuwa się 
w całości na wschód od szybu. Powoduje to powiększenie się stopniowe wielkości ścięcia szybu 
na kontakcie triasu i karbonu. 

8. Podsumowanie 

W związku z likwidacją kopalni "Miechowice" szyb Północny został zlikwidowany. Część 
obiektów przyszybowych została już rozebrana, a pozostałe ze względu na ich techniczne 
zużycie zostały również przeznaczone do rozbióki. KWK "Miechowice" prowadzi aktualnie 
eksploatację pokładu 509 w warstwie przystropowej. Eksploatacja ta jak i w następnych pokła
dach nie jest już limitowana ochroną szybu Północnego. 
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The analysis o f geodesic measurements in the N orth S haft o f Miechowice 
coal mine 

Abstra et 

It is liquidated many shafts in connection with liquidation of cola mines. Among this shafts 
are in safety pillars where never has been exploited coal seams. There are also safety pillars 
where one and more cola seams was exploited. 

Unfavourable stress state arises in relatively little safety piłlars for some shafts and intensive 
exploitation on frontier of safety pillars. Mainly shafts have deflection. For that reason coal 
seams was exploited in these shaft safety pillars. 

The N orthem Shaft o f coal mine "Miechowice" is example described exploitation in safety 
pillar. There was exploited four coal seams in this shaft to deadline o f i ts liquidation. 
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Wpływ środowiska kopalń rud miedzi na dokładność pracy górników 

Słowa kluczowe 

Górnicy miedziowi- szybkość reakcji- dokładność reakcji- niezawodność 

Streszczenie 

Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych mają dużą wartość poznawczą, pozwa
lają na opracowanie norm, a także w pewnym zakresie na określenie predyspozycji do za
trudnienia na określonych stanowiskach pracy. Nie mogą jednak i nie powinny zastępować 
badań prowadzonych w rzeczywistych, praktycznie nieodtwarzalnych warunkach pracy. Z ba
dań przedstawionych w niniejszym opracowaniu wynika, że zróżnicowane warunki pracy 
na stanowiskach roboczych kopalni miedzi wyraźnie zmieniają przebieg niektórych funkcji 
układu nerwowego. Ponieważ badania przeprowadzone w środowisku pracy stwarzają większe 
możliwości prawidłowego prognozowania przebiegu niektórych funkcji układu nerwowego 
powinny być w większym stopniu wprowadzone do praktyki w medycynie przemysłowej, tym 
bardziej że w dostępnej literaturze nie znaleziono zbyt wielu opracowań, które w sposób 
kompleksowy oceniałyby szybkość i dokładność reakcji człowieka w realnych warunkach 
środowiska pracy, zwłaszcza przemysłu wydobywczego. 

l. Wstęp 

Górnicy zatrudnieni w polskich kopalniach miedzi, zwłaszcza ci, którzy wykonują swoje 
czynności zawodowe na stanowiskach wydobywczych, są eksponowani na szereg niekorzyst
nych obciążeń klimatycznych (wilgotne gorąco), fizycznych (wysoki poziom hałasu, niedo
stateczne oświetlenie, wibracja) oraz psychicznych (praca pod ziemią, zagrożenie tąpnięciami, 
praca w systemie akordowym) (Atlas ... 1997). 
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Mechanizacja procesów produkcji spowodowała wprawdzie zmniejszenie wydatku energe
tycznego górników, ale zwiększyła zakres czynności operatorowych powodując tym samym 
większe obciążenie OUN. Przy tego typu pracy i przy ograniczonej możliwości postrzegania 
wzrokowego (niedostateczne oświetlenie) oraz słuchowego (wysoki poziom hałasu) wielkiego 
znaczenia nabiera ocena zdolności pracowników do reagowania na sygnały w warunkach 
środowiska pracy. Prawidłowa szybkość i dokładność reakcji człowieka stanowią o jego nieza
wodności, a warunkowane są określonym stanem czynnościowym układu nerwowego (Elsass 
i in. 1985; Elsass 1979). 

Górnicy kopalni miedzi poddawani są systematycznej kontroli sprawności psychomoto
rycznej w Pracowni Psychologii Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Mimo to procent 
wypadków wynikających z nieuwagi pracowników kształtuje się w granicach od 22 do 65%, 
a skutki zdrowotne tych wypadków są bardziej groźne niż w innych gałęziach przemysłu . 

Wydało się więc uzasadnione wykonanie badań sprawności psychomotorycznej bezpośrednio 
w środowisku pracy kopalni . 

2. Materiał i metodyka badań 

Badaniami objęto 440 pracowników kopalni miedzi. Za kryterium opracowania materiału 
przyjęto wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach przodkowych i pozaprzodko
wych, wyodrębnionych ze względu na związek z procesami eksploatacji złoża oraz narażenia na 
niekorzystne warunki środowiska pracy. 250 osób spośród badanych było pracownikami sta
nowisk przodkowych, a 21 O - stanowisk pozaprzodkowych. Obie grupy pracowników cha
rakteryzowały się różnym wiekiem i stażem pracy, niemniej rozkład tych cech w obu grupach 
był podobny. Grupę kontrolną stanowiły 183 osoby nie związane z pracą w przemyśle . Cha
rakterystykę miejsc pracy, wieku i stażu pracy badanych osób przedstawia tabela l, a charakte
rystykę obciążenia fizycznego, środowiskowego i psychicznego tabela 2 i 3. 

Tabela .1. Charakterystyka miejsca pracy, wieku i stażu pracy osób badanych (Atlas .. . 1997) 

Tablc l. Charactcrization o f agc, place and timc o f cmployment cxaminatcd persans 

Stanowisko Miejsce pracy 
Liczba 

% 
Przcci((tna PrzcciQtna stażu 

osób wieku w latach w pracy w latach 

Górnicy w rejonie eksploatacji 30 17 29 ± 3,1 4,5 ± 2, 1 

Strzałowi w rejonic cksploatacj i 29 16 32 ± 4,2 5,1 ± 3,1 

Elektrycy utrzymania ruchu zmienne 32 19 28 ± 5,1 4,8 ± 2,9 

Operatorzy wozów wiercących w rejonic cksploatacj i 30 17 32 ± 4,8 5,2 ± 3,8 
-l 

Operatorzy ladowarek PBK i ŁK przodek wydobywczy 55 3 I 31 ± 5,3 5, 1 ± 2,S 

Maszyniści i konwojenci 
podszybie 46 32 33 ± 3,8 4,9 ± 3,9 

elektrowozów 

Elektromonterzy komory remontowe 43 30 30 ± 4,1 5,7 ± 3,2 

Tabor naprawczy komory remontowe 54 38 32 ± 5,1 6,1 ± 2,8 
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Tabela 2. Charakterystyka obciążenia fizycznego i środowiskowego (Atlas.. 1997) 

Tablc 2. Charactcrization o f physical and cnvirinmental load 

,--

Charakter 
Wydatek Warunki pracy 

Stanowisko energetyczny 
pracy 

(kcal/min) Klimatyczne (BGT) Hałas (dB) Wibracja 
--

Przodkowe 

Górnik zmienny 4,3 28 75- 87 norma 

Strzałowy jednakowy 3,4 28 75 norma ' 

Elektryk zmienny 1,8 23 , l 70- 87 nonna 

zmienny 3,5 26,8 100- 109 norma 
Operator 

zmienny 2,7 29 96 2-4 razy 

Pozaprzodkowc 

Konwojent i maszynista 
jednakowy 2 16 75-83 l ,5-3,5 razy 

lokomotywy elek trycznej 

Pracownicy taboru 
naprawczego 

zmienny 2,6 23 ,1 70-87 l ,5-3 ,5 razy 

Tabela 3. Charakterystyka obciążenia psychicznego (Atlas .. 1997) 

Tablc 3. Charactcrization o f mcntalload 

Stanowisko 
System 

Monotonia 
Nap i((cic 

Obciążenie psychiczne % wypadków l 
wynagrodzer\ emocjonalne przez menwagę ! 

Przodkowe 

akordowo- 75- 100 analizator l 
Górnik 

-zespołowy 
mała duże 

wzrokowy i słuchowy 
47 ,9 ! 

--

akordowo-
duża duże 

50-75 
-indywidualny wzrok, słuch , ruch 

35,4 

Operator 
akordowo-

średnia średnio-duże 
75 

66,7 l 
-zespołowy analizator wzrokowy 

Pozaprzodkowc 

Konwojent i maszynista czasowo-
duża średnic 

75 
30,4 

lokomotywy -premiowy obciążenie uwagi 

25-50 
Elektromonter 

czasowo-
średnia średnic wzrok, słuch 38,4 

-premiowy 
uwaga 

Pracownicy taboru czasowo-
średnia średnic 

25- 50 

l -premiowy strefa motoryczna 
65 

naprawczego 
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Na zastosowany model badań złożyły się próby reakcji prostej na światło i dźwięk, reakcji 
różnicowej , reakcji złożonej oraz koordynacji wzrokowo-motorycznej . W badaniach posłużono 
się aparatami produkcji polskiej M-301, MRK-432 oraz aparatem "krzyżowym". Na podstawie 
wykonywanych prób psychomotorycznych analizowano: szybkość i dokładność reakcji . 
Szybkość reakcji górników rozpatrywano opierając się na analizie: czasu reakcji prostej na 
bodźce świetlne, czasu reakcji prostej na bodźce dźwiękowe, czasu reakcji różnicowej, czasu 
reakcji złożonej, czasu reakcji w próbie koordynacji wzrokowo-motorycznej, realizowanej 
w tempie dowolnym. 

Jakość i dokładność reakcji na sygnały proste i różnicowe rozpatrywano opierając się na 
analizie: ilości i jakości reakcji błędnych, współczynnika zmienności, współczynnika efek
tywności. Wszystkie wymienione próby wykonano dwukrotnie w ciągu dnia pracy, w pierwszej 
i piątej godzinie wykonywania czynności zawodowych. 

Bardzo istotnym elementem oceny funkcji układu nerwowego jest badanie układu wege
tatywnego (De Walden-Gałuszko 1978). 

W ocenie równowagi współczulno-przywspółczulnej zastosowano u 95 osób analizę zmien
ności rytmu serca i ciśnienia tętniczego (Malliani i in. 1991 ). Zmienność rytmu zatokowego 
uważa się obecnie za wyraz dynamicznej równowagi pomiędzy częścią współczulną i przy
współczulną układu autonomicznego na poziomie węzła zatokowego (Beme, Levy 1988.). 

Na aktywność w zakończeniach współczulnych i przywspółczulnych unerwiających węzeł 
zatokowy wpływają bodźce z ośrodków centralnych (ośrodek oddechowy i naczyniowo-rucho
wy) i zmiany na obwodzie (ciśnienie tętnicze i ruchy oddechowe). Wpływ ten charakteryzuje się 
naturalną fizjologiczną cyklicznością i generuje cykliczne zmiany w aktywności nerwów auto
nomicznych dochodzących do węzła zatokowego, które z kolei powodują oscylacje w akcji 
serca o różnie długich okresach (Task.. . 1996). Analiza takich rytmów pozwala na badanie 
złożonych mechanizmów kontroli akcji serca. Do tego celu przydatna okazała się metoda 
analizy spektralnej, która pozwalajednocześnie określić całkowitą wielkość zmienności odstę
pów R-R, charakter i rodzaj poszczególnych cyklicznie powtarzających się rytmów, składa
jących się na zjawisko zmienności rytmu serca (Stein i in. 1994). W analizie zapisów hol
terawskich wyróżnia się trzy składowe: o wysokiej częstotliwości - HF (0, 15-0,40 H z) 
będącej wyrazem zmienności oddechowej i związaną z aktywnością nerwu błędnego; o niskiej 
częstotliwości - LF (0,0~0,15 Hz) modulowaną głównie przez układ współczulny oraz 
o bardzo niskiej częstotliwości - VLF (0,003-0,04 Hz) o nieznanym pochodzeniu (Po
nikowski 1997). 

Porlobnie jak akcja serca także .wartości ciśnienia tętniczego zmieniają się w czasie. Tak 
jak w widmie odstępów R-R, także w widmie ciśnienia tętniczego wyróżnia się trzy składowe 
o zbliżonej częstotliwości. W obu przypadkach w genezie rytmu o wysokiej częstotliwości 
(HF) ma znaczenie nerw błędny, natomiast rytm o niskiej częstotliwości (LF) stanowi marker 
napięcia układu współczulnego i jest utożsamiany z aktywnością współczulną (Parati i in. 
1995). Zgodnie z tymi kryteriami można wyróżnić osoby ze wzmożoną aktywacją współ
czulną (sympatykotoników) lub przywspółczulną (wagotoników) oraz osoby o względnej 
równowadze składowych LF i HF w zapisie holterowskim- czyli normotoników. W trakcie 
badania sygnały były bezpośrednio przekazywane do komputera próbującego sygnał EKG 
i ciśnienia tętniczego z częstotliwością 1000Hz, co umożliwiało cyfrowe ich przetworzenie, 
gromadzenie w pamięci komputera, a w dalszym etapie analizę dowolnie wybranego fragmen-
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tu z zarejestrowanych zapisów. W ocenie składowych LF i HF wykorzystano program zawarty 
w systemie Marquette 8000 Laser Holter (wersja 002A) dokonującego analizy czasowej 
i spektralnej. 

W końcowym etapie badań u l 06 górników wykonano podstawowe badanie neurologiczne. 
W opracowaniu statystycznym, oprócz wyżej wymienionych, zastosowano typowe testy: test 

Studenta dla grup skorelowanych i nieskorelowanych, test znaków, test chi kwadrat oraz 
wyznaczono współczynniki korelacji liniowej. 

3. Wyniki badań 

W badaniu I, przeciętne czasów reakcji u pracowników przodkowych i pozaprzodkowych, 
oceniane w poszczególnych próbach były do siebie zbliżone i nie odbiegały od notowanych 
nawet w warunkach laboratoryjnych. Statystycznie istotne różnice dotyczyły jedynie wyj
ściowych wartości czasów reakcji na bodźce dźwiękowe oraz czasów realizacji próby ko
ordynacji wzrokowo-motorycznej w obu przypadkach na niekorzyść pracowników stanowisk 
przodkowych. Przeciętny czas reakcji na bodźce dźwiękowe wyraźnie był przedłużony w grupie 
pracowników stanowisk przodkowych. Przebieg reakcji prostej na dźwięk w badaniu I i II 
przedstawiono na rysunku l (pracownicy przodkowi) i na rysunku 2 (pracownicy poza
przodkowi). 

W badaniu powtórnym, wykonanym po 4 godzinach pracy na stanowiskach roboczych 
poza czasem reakcji u maszynistów elektrowozów oraz czasem realizacji próby koordynacji 
wzrokowo-motorycznej u pracowników obu grup, nie obserwowano statystycznie znamiennych 
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Rys. l. Przebieg reakcji prostej na dźwięk w badaniu I i II pracowników stanowisk przodkowych 

Sesja III 

Fig. l . Course o f thc simpic reaction time to sound in the workers o f min c front places during 
1-st and 11-nd examination 
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1-+- I godzina -- V godzina l 
kolejny sygnał 

Rys. 2. Przebieg reakcji prostej na dźwięk w badaniu I i II pracowników stanowisk pozaprzodkowych 

Fig. 2. Coursc o f thc simpic reaction t i me to sound in thc workcrs o f outside min c front plac es during 

1-st and !I-nd cxamination 

różnic w zakresie wartości przeciętnych. Brak rozmc w przeciętnej szybkości reakcji nie 
stanowił właściwego obrazu zmian w badaniu kontrolnym. W każdej z prób ujawniono bowiem 
trzy rodzaje dynarniki czasów reakcji: brak zmian, wzrost oraz zmniejszenie się ich wartości. We 
wszystkich próbach za zmianę uznano tę, która przekraczała 10% wartości wyjściowej. 

Opierając się na tego typu analizie stwierdzono, że pracownicy stanowisk przodkowych 
charakteryzowali się_ większym zróżnicowaniem zmian czasów reakcji w badaniu II. W grupie 
tej poza reakcją prostą na światło oraz próbą koordynacji wzrokowo-motorycznej brak zmian 
czasów reakcji stanowił najmniejszy procent obserwowanych reakcji, podczas gdy w grupie 
pracowników pozaprzodkowych poza reakcją złożoną brak zmian szybkości obserwowano 
u największego odsetka badanych. W każdej z rozpatrywanych prób procent osób, demon
strujących skracanie się czasów reakcji był większy u pracowników przodkowych. Omawiane 
grupy zróżnicowała również głębokość zmian. W przypadku reakcji, polegającej na wzroście 
wydłużenia czasów reakcji zmiany były większe w grupie pracowników przodkowych, po
nieważ sięgały niejednokrotnie 30% wartości wyjściowych (reakcja różnicowa, reakcja zło
żona). Przedstawia to rysunek 3. 

W świetle powyższych danych dotyczących szybkości reakcji szczególnie interesujące były 
wyniki analizy dokładności wykonywania prób psychomotorycznych. Już w badaniu wyjścio
wym uzyskano statystycznie istotne różnice między średnimi wartościami reakcji błędnych. We 
wszystkich próbach liczba reakcji błędnych u pracowników przodkowych była wyższa, przy 
czym największe różnice dotyczyły reakcji złożonej oraz koordynacji wzrokowo-motorycznej, 
realizowanej w tempie wymuszonym (tab. 4). 
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wzrosty bezzmian 
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spadki 

l EJ stanowiska przodkowe • stanowiska pozaprzodkowe l 

Rys. 3. Procentowe zestawienic osób, demonstrujących różne wzorce zmian czasów reakcji różnicowej 

Fig. 3. Pcrcentagc o f thc pcrsons demonstrating various doublc choise reaction timc 

W badaniu kontrolnym, wykonanym po 4 godzinach pracy przeciętne ilości reakcji nie 
różniły się od siebie w sposób statystycznie istotny (poza reakcją różnicową), niemniej zna
miennie statystycznie różniły się od siebie przeciętne wyznaczone dla obu rozpatrywanych grup 
pracowniczych. Jakość prób psychomotorycznych obu grup górników zróżnicowała dystrybucja 

Tabela 4. Porównanie przeci~ttnych wartości cech w próbie koordynacji wzrokowo-motorycznej. NS - nieistotne 
statystycznie 

Tablc 4. Comparison of mcan valuc obtaincd in eyc- hand coordination test. NS- statistical insignificant 

Pracownicy stanowisk Pracownicy stanowisk 
Grupa kontrolna 

przodkowych pozaprzodkowych 
Badana cecha 

l godzina V godzina I godzina V godzina 
badanie I badanic II 

pracy pracy pracy pracy 

Ilość reakcji błędnych 
6,6 ± 4,8 5,9 ± 3,6 5,3 ± 3,3 5,4 ± 3,4 3,5 ± 3,1 2,9 ± 2,7 

(tempo dowolne) 

NS NS NS 

Ilość reakcji bl~tdnych 
18,7±13,2 15,9 ± 11 ,8 13,4 ± 10,3 10,8 ± 9,0 13,6 ± 11,5 8,2 ±7,3 

(tempo narzucone) 

NS NS p < 0,05 

Czas wykonania próby 
79,9 ± 13,2 69,3 ± 13,1 72,4 ± 19,9 61,1 ± 13,5 60,8 ± 10,9 55,4 ± 8,3 

(tempo dowolne) 

p < 0,001 p < 0,001 p < 0,05 

Sesja III 487 



School o f Underground Mining 200 l 

Pracom1icy stanowisk przodkowych 

% 

2 

wagotonia normotoni a sympatykatonia 

I godzina • V godzina ] 

Rys. 4. Procentowe zestawienic pracowników stanowisk przodkowych demonstrujących różne napi((cic układu 

wegetatywnego w badaniu holterowskim 

Fig. 4. Pcrccntagc o f thc workcrs o f minc front placcs dcmonstrating various autonomie ba lance in Holter rccordings 

Praco'M!icy stanowisk pozaprzodkowych 

wagotonia nonnotonia sympatykatonia 

!1111 godzina • V godzina l 

Rys. 5. Procentowe zestawienic pracowników stanowisk pozaprzodkowych demonstrujących różne napi((cie układu 

wegetatywnego w badaniu holtcrowskim 

Fig. 5. Percentagc ofthc workcrs o f outside minc front places demonstrating various autonomie ba lance in Holter 

rccordings 
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zmian, jakie obserwowano po 4 godzinach pracy~ Największe różnice w zachowaniu się reakcji 
błędnych w obu grupach obserwowano w reakcji złożonej. Zmniejszenie dokładności wy
konania tej próby obserwowano bowiem u 52% pracowników wydobywczych, a tylko u 16% 
zatrudnionych poza przodkiem. 

Dla reakcji prostych i różnicowych wyznaczono współczynnik zmienności czasów reakcji. 
W reakcjach prostych współczynniki zmienności były wyższe u pracowników stanowisk przod
kowych, a reakcjach wyzwalanych bodźcami obu modalności wyższe dla reakcji prowokowanej 
bodźcem dźwiękowym, a nie świetlnym . W reakcji różnicowej współczynniki zmienności, 
będąc ogólnie wyższe u pracowników stanowisk przodkowych podczas pracy, wzrastały u tych 
osób, które wykazywały spadek czasów reakcji. 

Opierając się na metodzie analizy spektralnej zmienności rytmu serca i ciśnienia tętniczego 
można stwierdzić, że w zapisach holterowskich pracowników stanowisk przodkowych ce
chowała przewaga napięcia układu sympatycznego, a pozaprzodkowych - w początkowej 
części zapisu dominowała normoronia, natomiast w jego końcowej części ujawniała się wyraźna 
parasympatykatonia (rys. 4 i 5). 

Przeprowadzone u wybranej losowo grupy osób podstawowe badanie neurologiczne ujaw
niło dwukrotnie częstsze występowanie zespołów wzmożonej pobudliwości nerwowej w grupie 
pracowników przodkowych. Za pomocą testu chi kwadrat udowodniono, że objawy wzmożonej 
pobudliwości nerwowej korelują z tymi cechami sprawności psychomotorycznej , które opisują 
jej dokładność (tab. 5). 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

l l. 

12. 

Tabela 5. Związek między objawami wzmożonej pobudliwości nerwowej 

a cechami sprawności psychomotorycznej (test chi kwadrat) 

Tablc 5. Correlation bctwccn the signs ofnervous hiperexcitability and psychomotoric performanc 

(chi square test) 

Wzmożona pobudliwość nerwowa 

Cecha sprawności psychomotorycznej Stopień istotności s tatystycznej 

Zmienność czasów reakcji prostej na światło. NS 

Zmienność czasów reakcji prostej na dźwięk . p < 0,01 

Zmienność czasów reakcji złożonej (2 wybory). p< 0,001 

Ilość błędów w reakcji złożonej (2 wybory). NS 

Ilość błędów w reakcji złożonej (5 wyborów). p< 0,001 

Ilość reakcji błędnych w tempie dowolnym. NS 

Ilość reakcji błędnych w tempie narzuconym. p< 0,001 

Czas reakcji w tempie dowolnym. NS 

Czas reakcji złożonej (5 wyborów). NS 

Czas reakcji złożonej (2 wybory) . NS 

Czas reakcji prostej na dźwięk. NS 

Czas reakcji prostej na światło. NS 

NS- nicistotne statystycznie 
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4. Omówienie wyników badań 

Przy znacznie bardziej zróżnicowanych wzorcach zmian szybkości i dokładności reakcji, 
notowanych w grupie górników, zatrudnionych na stanowiskach wydobywczych, także mniej
szego stopnia związania poszczególnych cech w analizie korelacyjnej w tej grupie, należy 
podejrzewać, że czynniki środowiska pracy tych stanowisk mają złożony, różnokierunkowy 
wpływ na kształtowanie sprawności psychomotorycznej, zatrudnionych tam górników. 

Poziom sprawności psychomotorycznej stanowi odbicie stanu czynnościowego ośrodko
wego układu nerwowego, przede wszystkim procesów zmęczenia. Opierając się na przepro
wadzonych badaniach i ich analizie można stwierdzić, że u większości pracowników stanowisk 
wydobywczych po kilku godzinach wykonywania czynności zawodowych obserwuje się cechy 
zmęczenia ośrodkowego układu nerwowego, wyrażone różnokierunkowymi zmianami szyb
kości oraz pogorszeniem się dokładności. W grupie pracowników stanowisk pozaprzodkowych 
cechy zmęczenia tego układu wystąpiły u mniejszej ilości osób ujawniając się głównie 

w podgrupie maszynistów elektrowozów. 
W przedstawionej pracy starano się określić udział poszczególnych czynników obciąża

jących w kształtowaniu się wzorców szybkości i dokładności reakcji. Obserwowane częściej 
w grupie pracowników stanowisk przodkowych zjawisko skracania się czasów reakcji przy 
ogólnie gorszej dokładności, niż u górników zatrudnionych poza przodkiem, potwierdza duży 
udział warunków klimatycznych ("wilgotne gorąco") w.zachowaniu się poziomu sprawności 
psychomotorycznej, co wielokrotnie sugerowano nie tylko na podstawie wyników badań labo
ratoryjnych (Gosk i in. 1979; Gosk i in. 1975; Gosk i in. 1975), ale zgodne jest także z danymi 
z piśmiennictwa (Grivel 1973, Grivel 1973, Grivel 1973, Grivel 1985). Wyraźnie wydłużony 
czas reakcji na bodźce dźwiękowe, zanotowany w grupie górników przodkowych należy wiązać 
z większą ekspozycją tej grupy pracowniczej na przekraczający dopuszczalne normy hałas. 

Dwukrotnie częstsze występowanie objawów wzmożonej pobudliwości nerwowej w grupie 
pracowników przodkowych może mieć zróżnicowane przyczyny. Zjawisko to wymaga dalszych 
badań, ponieważ zespoły wzmożonej pobudliwości nerwowej mogą być fazą wstępną rozwoju 
różnych schorzeń organicznych (Bieszczad i in. 1982; Brzecki i in. 1985). 

5. Wnioski 

l. Dokładność realizacji prób psychomotorycznych była istotnie gorsza w grupie pracow
ników przodkowychjuż w badaniach wyjściowych i u większego odsetka badanych w tej grupie 
uległa pogorszeniu w badaniach kontrolnych, z tym że w grupie pracowników przodkowych 
obserwowano tendencję do występowania przeciwstawnych zmian szybkości i dokładności, 
a w grupie pracowników pozaprzodkowych przeważał brak zmian i ich jednokierunkowość. 

2. Szczególnie wyraźnie obie rozpatrywane grupy zróżnicowała reakcja prosta na dźwięk, 
której szybkość i dokładność były mniejsze u pracowników stanowisk wydobywczych. 

3. Zdolność koncentracji uwagi, oceniana stabilizacją czasów reakcji prostej na niezmien
. nym poziomie, była gorsza podczas realizacji reakcji na dźwięk, niż na światło, a w obu próbach 

gorsza u pracowników stanowisk przodkowych. 
4. W badaniach pracowników stanowisk przodkowych charakteryzowała przewaga napięcia 

układu sympatycznego, a pozaprzodkowych-w badaniu wyjściowym równowaga obu części 
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układu wegetatywnego, a w badaniu kontrolnym u znacznej ilości osób ujawniła się para
sympatykotonia. 

5. W badaniu neurologicznym, u pracowników stanowisk przodkowych częstość wystę
powania zespołów wzmożonej pobudliwości nerwowej była dwukrotnie większa niż w od
powiadającej im liczebnie grupie pracowników pozaprzodkowych. 
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Influence of copper mine's environment on exactness of the miner's 
reactions 

Abstra et 

The experiments carried out in the labaratory conditions have the great cognitive value, 
allowing to work the norms and to determine the employment predyspositions on the respective 
work posts. They may not however and should not replace the investigations carried out in the 
invironmental - work related conditions. 

The experiments presented in this paper demonstrate that the differentiated work conditions 
on the copper work places distinctly change the pattems of some nervous system functions. 
S ince the investigations carried out in the work- environmental related conditions may enlage 
the possibilites of the some nervous system functions pattems anticipation, they ought to be 
introduced in the occupational madicine practice to higher extent. 



Józef HANSEL 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
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Kształtowanie bezpieczeństwa kopalń za pomocą nadmiarów 
bezpieczeństwa 

Słowa kluczowe 

Górnictwo podziemne - bezpieczeństwo techniki 

Streszczenie 

Projekty nowego prawa geologicznego i górniczego oraz inne akty prawne i normatywne 
dostosowujące polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej , umożliwiają osiąganie wyma
ganego poziomu bezpieczeństwa kopalni różnymi metodami i środkami. 

W ocenie autora wykładu o wyborze tych metod i środków powinien decydować rachunek 
ekonomiczny prowadzony na szczeblu zakładu górniczego. 

Na podstawie ogólnego stanu wiedzy i własnego dorobku autora, z zakresu bezpieczeństwa 
systemów: ludzie - obiekty techniczne - środowisko, w pracy wyróżniono i opisano 
12 rodzajów nadmiarów bezpieczeństwa (wytrzymałościowy, strukturalny, funkcjonalny, para
metryczny, czasowy, informacyjny, diagnostyczny, środków bezpieczeństwa, niezawodności 

człowieka, poznawczy,jakościowy i systemowy), za pomocąktórych można osiągać wymagany 
poziom bezpieczeństwa dowolnego obiektu technicznego w tym również określonego zakładu 
górniczego. 

l. Sformułowanie problemu 

1.1. Geneza wykładu 

Punktem wyjścia niniejszego wykładu jest przeświadczenie autora, że do poprawy bez
pieczeństwa kopalni nie należy dążyć jednocześnie wszystkimi dostępnymi sposobami 
i metodami, korzystając ze wszystkich znanych środków, gdyż takie postępowanie może 
prowadzić do budowania drogich systemów techniczno-organizacyjno-społecznych o nie
uzasadnionych nadmiarach bezpieczeństwa . Autor uważa, że najpierw trzeba ustalić wy
magane, poziomy bezpieczeństwa (dopuszczane poziomy ryzyka) dla całego górnictwa pod
ziemnego a następnie szukać metod i środków osiągania tak sformułowanych celów. 
O wyborze metod i środków kształtujących bezpieczeństwo powinien decydować rachunek 
ekonomiczny. 
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1.2. Teza wykładu istota problemu 

Teza 
Dorobek teorii i inżynierii niezawodności i bezpieczeństwa obiektów technicznych przede 

wszystkim (maszyn i urządzeń) może i powinien być wykorzystany do kształtowania bez
pieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych. 

O istotności tej tezy świadczy fakt, że około 60% wszystkich wypadków śmiertelnych 
i ciężkich, które zdarzają się w polskich kopalniach, powstają na styku systemów: maszyny 
(urządzenia górnicze) - ludzie, i to zarówno w czasie użytkowania, jak i ich obsługiwania 
(napraw, diagnozowania, wymiany, likwidacji itd.) 

1.3. Cel i zakres wykładu 

Celem wykładu jest wykazanie prawdziwości ww. tezy oraz omówienie metod i środków 
umożliwiających kształtowanie bezpieczeństwa dowolnego obiektu technicznego w tym rów
nież kopalni podziemnej za pomocą tzw. nadmiarów bezpieczeństwa . 

Wykład zawiera między innymi: 
- omówienie interdyscyplinarnego charakteru nowej dziedziny wiedzy jaka jest teoria 

bezpieczeństwa złożonych systemów techniczno-organizacyjno-społecznych, do których moż
na zaliczyć kopalnie podziemne, 

- definicję podstawowych terminów z zakresu przedmiotu wykładu, 

- omówienie istotnego wpływu ludzi na bezpieczeństwo techniki, 
- 12 rodzajów nadmiarów bezpieczeństwa za pomocą których można wpływać na bezpie-

czeństwo. 

2. Bezpieczeństwo złożonych obiektów technicznych 

2.1. Interdyscyplinarny charakter nauki o bezpieczeństwie 

Nowa dziedzina wiedzy, jakąjest teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów techniczno
-organizacyjno-społecznych wiąże się nie tylko z naukami technicznymi takimi jak mechanika, 
wytrzymałość materiałów, teoria niezawodności i eksploatacji, diagnostyka techniczna, teoria 
systemów itd., ale również z naukami społecznymi, ekonomicznymi i prawnymi (etyką, psy
chologią, socjologią, statystyką, ekonometrią, zarządzaniem) oraz medycyną pracy, bezpie
czeństwem i higieną pracy, ergonomią, zarządzaniem jakością, zarządzaniem środowiskowym, 
zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy itd. (W cisło 2000) 

Ponadto bezpieczeństwo techniki jest bezpośrednio i ściśle związane z systemami prawnymi 
obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym dyrektywami nowego podejścia, 
wieloma ustawami, bardzo dużą liczbą norm krajowych (PN), europejskich (EN), między
narodowych _(ISO) i innych. Ogółem z poruszaną problematyką łączy się ponad sto aktów 
prawnych i klikaset aktów normatywnych (Hansel 2000). 
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Mechanika 

Wytrzymałość materiałów 

Rys. l. Ilustracja interdyscyplinarnego charakteru teorii i inżynierii bezpieczeństwa obiektów technicznych 

(Wcisło 2000) 

Fig. l . lntcrdisciplinary approach in thc theory and praclice o f safc cngincering o f structurcs (Wcisło 2000) 

2.2. Definicje podstawowych terminów z zakresu bezpieczeństwa 
obiektów technicznych 

Każda z kilkunastu dyscyplin naukowych i dziedzin wiedzy związanych z bezpieczeństwem 
obiektów technicznych ma swoją terminologię, ponadto na ogół w każdej dyrektywie, ustawie 
i innych aktach prawnych na wstępie podawane są definicje najważniejszych terminów. Rów
nież większość zbiorów norm poświęconych bezpieczeństwu określonych obiektów technicz
nych zawiera tzw. normę terminologiczną. W sumie z przedmiotem wykładu wiąże się co 
najmniej kilkaset terminów używanych w różnych dziedzinach wiedzy i występujących w ak
tach prawnych i normatywnych. Dość często zdarza się, że definicje (określenia) tych samych 
terminów znacznie różnią się między sobą. Z podanych powodów poniżej podano najważniejsze 
terminy związane z przedmiotem wykładu. 

Ryzyko- iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia i miar jego 
skutków. 

Ocena ryzyka - proces wyznaczania wartości liczbowej ryzyka i decydowania, czy jest lub 
nie jest możliwe do zaakceptowania. 

Akceptowalny poziom ryzyka- wartość liczbowa ryzyka, którą są w stanie zaakceptować 
ludzie (ze względów społecznych, etycznych, ekonomicznych, technologicznych itp.) stykający 
się z określonym zagrożeniem w środowisku pracy i poza nim. 
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Dopuszczalny poziom ryzyka - nieprzekraczalna wartość liczbowa ryzyka, podana 
w określonych przepisach bezpieczeństwa (aktach prawnych) lub normach zharmonizowanych 
z tymi przepisami. 

Bezpieczeństwo - przy przyjęciu założenia, że nie istnieją sytuacje oraz jakiekolwiek 
działania człowieka pozbawione zagrożeń, bezpieczeństwo jest utożsamiane z warunkami 
i postępowaniem, dla których ryzyko utraty życia lub zdrowia, lub zniszczenia środowiska nie 
przekroczy akceptowalnego poziomu. 

Bezpieczeństwo pracy - bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)- ogół norm prawnych oraz metod i środków 

badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich 
warunków, aby mógł wykonywać pracę w sposób produktywny bez narażania się na nieu
zasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne 
i psychiczne. 

Bezpieczeństwo obiektów technicznych - zbiór właściwości wytrzymałościowych, me
chanicznych, diagnostycznych itd. tych obiektów oraz ogół regulacji prawnych, norm tech
nicznych, metod i środków organizacyjnych, technicznych i badawczych mających na celu 
zapobieganie przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ryzyka: 

- utraty życia lub zdrowia ludzi w środowisku pracy, zajmujących się wytwarzaniem 
(budową), transportem, użytkowaniem i obsługiwaniem tych obiektów, 

- utraty życia lub zdrowia użytkowników obiektów, 
- zniszczenia lub poważnego uszkodzenia systemu technicznego, 
- zniszczenia lub poważnego uszkodzenia systemów współistniejących, 
- zniszczenia lub strat w środowisku naturalnym. 
Wymagania bezpieczeństwa-wymagania określone w regulacjach prawnych (przepisach 

bezpieczeństwa) i normach technicznych zharmonizowanych z tymi przepisami, których prze
strzeganie jest usankcjonowane przymusem państwowym. 

Wskaźniki bezpieczeństwa i higieny pracy- wielkości , które w sposób ilościowy cha
rakteryzują bezpieczeństwo ludzi, np. wskaźnik częstości wypadków w odniesieniu do liczby 
zatrudnionych, wskaźnik liczby wypadków (wypadków śmiertelnych) przypadających na 
l milion ton wydobycia urobku, wskaźnik liczebności wypadków przypadających na jednostkę 
czasu pracy i inne. 

Wskaźniki bezpieczeństwa obiektu technicznego- wielkości, które są ilościowymi mia
rami bezpieczeństwa elementu maszyny, całego obiektu lub systemu technicznego, np. współ
czynniki bezpieczeństwa, prawdopodobieństwo poprawnej pracy i inne. 

Wymagany poziom bezpieczeństwa - wartości liczbowe określonych wskaźników bez
pieczeństwa podane w regulacjach prawnych (przepisach bezpieczeństwa) lub/i normach tech
nicznych zharmonizowanych z tymi przepisami. 

Nadmiar- ilość (liczba) czegoś przekraczająca wymagania; nadwyżka. 
Nadmiar bezpieczeństwa (l)- różnica pomiędzy pozostającą do dyspozycji właściwością 

systemu a zapewniającą określony w przepisach wymagany poziom bezpieczeństwa ( dopusz
czalny poziom ryzyka). 

Nadmiar bezpieczeństwa (2)- nadmiar strukturalny, parametryczny, informacyjny, diag
nostyczny itd., polegający na utrzymywaniu w systemie wybranego nadmiaru zwiększającego 
bezpieczeństwo obiektu technicznego. 
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Kształtowanie bezpieczeństwa - działanie mające na celu osiąganie wymaganego lub 
wyższego poziomu bezpieczeństwa obiektu technicznego poprzez stosowanie określonych nad
miarów bezpieczeństwa . 

Niezawodność bezpieczeństwa - bezpieczeństwo wyrażone za pomocą wskaźników sto
sowanych w teorii niezawodności. 

2.3. Opis formalny kopalni podziemnej 

Formalny opis funkcjonowania kopalni podziemnej jako złożonego systemu techniczno
-organizacyjno-społecznego może być opisany matematycznie, tj . można opisać jego strukturę 
i zależności zachodzące między jego elementami. 

Rys. 2. Uproszczony model kopalni jako systemu ludzie - obiekty techniczne - środowisko uwzgl~dniający 

zbiory nadmiarów bezpieczeństwa i efekty w postaci osiągni~cia określonego poziomu bezpieczeństwa 

Xzn- zbiór zasobów, Xkn- zbiór zadań wydobywczych, Xpn- zbiór oddziaływań czynników zewn~trznych , 

Xbn - zbiór nadmiarów bezpieczeństwa, Y en - zbiór efektów wydobywczych, Y bn - zbiór efektów w postaci 

osiągni~eia określonego poziomu bezpicczet1stwa l -podsystem nr l realizujący dopływ urobku do podszybia, 
z 1 - zbiornik wyrównawczy na podszybiu, 2 - podsystem nr 2 (elementy podszybia), 3 ..:... podsystem nr 3 

(urządzenie wyciągowe wraz z wieżą, maszyną wyciągową oraz ruchomymi i nieruchomymi c)cmentami szybu), 

4 - podsystem nr 4 (elementy nadszybia), 5- podsystem nr 5 realizujący odbiór urobku przez zakład przeróbki 

mechanicznej 

Fig. 2. Simplified model of a mine: peoplc- enginecring structures- environment, Iaking in to account thc sets o f 

safety margins and thus achievcd safcty levels as results 

Xzn - set o f resourccs, Xkn- set o f mining tasks, Xpn- set o f ex terna l factors, Xbn - set o f sa fety margins , 
Y en- set o f mining results, Y bn-set o f results (i .e. achicvcd sa fety lcvels) , subsystcm l implcmcnting the supply 

ofmincd material to thc shaft bottom, Z1 - an cqualising tank on the shaft bottom, subsystem 2 (clements ofthc 

shaft bottom), subsystcm 3 (thc hoisting system including the headframe, winder and mobile and immobilc clcmcnts 
in thc shaft), subsystem 4 (elcmcnts ofthe top shaft), subsystem 5 implcmenting the acceptance ofmined material 

by the proccssing plant 
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Model ten, obejmujący strukturę oraz zbiory wartości cech tego systemu, umożliwia analizę 
funkcjonowania systemu i wpływanie na jego funkcjonowanie. 

Do zbiorów tych zalicza się: 
- zbiór zasobów, które uwidoczniono jako sygnały wchodzące, tj. ludzie, środki tech

niczne, energia, środki finansowe, informacje i inne elementy: 

Xzn = {Xzj, Xz2, ... , Xzn} (l) 

- zbiór zadań wydobywczych uwidocznionychjako wymuszenie kontrolowane np. liczba 
przodków, rodzaj środków służących do urabiania i transportu urobku, planowane przerwy itp.: 

(2) 

- zbiór oddziaływań czynników zewnętrznych uwidocznionych jako np. warunki 
geologiczno-górnicze (rodzaj kopaliny, głębokość kopalni itd.): 

(3) 

- zbiór nadmiarów bezpieczeństwa, które zostały zastosowane na etapie projektowania, 
budowy i eksploatacji kopalni w szczególności maszyn i urządzeń górniczych: 

(4) 

- zbiór efektów wydobywczych kopalni uwidocznione jako sygnały wyjściowe: 

Y en= {YeJ, Ye2, ... , Yen} (5) 

- zbiór efektów w postaci osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa: 

Ybn = {YbJ, Yh2· ... , Ybn} (6) 

3. Kształtowanie bezpieczeństwa za pomocą nadmiarów bezpieczeństwa 

3.1. Wpływ człowieka na bezpieczeństwo systemów technicznych 

W rozpatrywanych systemach człowiek - obiekt techniczny - środowisko, człowiek jest 
ogniwem bardziej zawodnym niż technika (Jaźwiński 1994, Wcisło 2000). 

Z drugiej strony człowiek: 
- potrafi wykonywać funkcje nowe, wcześniej nieprzewidziane, 
- ma zdolność uczenia się i wyciągania wniosków z sytuacji, które doprowadziły do 

zdarzeń niesprzyjających itd. 
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Ocena niezawodności człowieka HRA (PN-EN-IEC 60300-3-9:1999) identyfikuje nastę
pujące rodzaje błędnych działań człowieka: 

- błędy pominięcia, występujące wtedy, gdy zaplanowane lub potrzebne działanie nie 
zostało podjęte , 

- błędy wykonania (popełnienia), gdy podjęte działanie zostało wykonane niepoprawnie, 
w niewłaściwym czasie, w nieprawidłowej kolejności itp., 

- działanie nadprogramowe, wykonane zamiast lub jako dodatkowe w stosunku do działa

nia wymaganego. 
Błędy człowieka mogą być popełniane przy odbiorze i przetwarzaniu informacji oraz przy 

podejmowaniu decyzji i wykonywaniu działań . Wśród czynników wywierających wpływ na 
poziom niezawodności człowieka można wyróżnić: 

- czynniki ergonomiczne (stopień dostosowania obiektu do możliwości psychofizycznych 
człowieka), 

- stopień przygotowania zawodowego do pracy w warunkach normalnych i ekstrema
lnych, 

- indywidualne możliwości psychofizyczne pracownika. 
Prowadzone są badania doświadczalne i analizy pozwalające na określenie charakteru 

wpływu tych czynników na niezawodność człowieka oraz sformułowanie ogólnych zasad 
projektowania systemów człowiek--obiekt techniczny-środowisko w celu zwiększenia nie
zawodności człowieka w systemie (właściwy dobór kadry, kształcenie, odpowiednie treningi , 
nadzór nad pracą). Człowiek współdziałający z obiektem technicznym, w szczególności ope
rator, powinien cechować się umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji, zdolnością do 
koncentracji, uzasadnionym przekonaniem o własnej fachowości . 

Jedną z istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo jest stosunek ludzi do ryzyka. 
Przyczyną wielu wypadków jest tzw. "ryzykanctwo", objawiające się demonstrowaniem "od
wagi" w sytuacjach zagrożenia. 

Wiele zależy również od ogólnego poziomu wykształcenia, stosunku do prawa w ogólności, 
a do przepisów bezpieczeństwa szczególnie. Niestety, polskie społeczeństwo nie tylko słabo 
zna prawo, ale jest przyzwyczajone do omijania lub naruszania przepisów bezpieczeństwa 
(85% wypadków, które powoduje człowiek, wynika z naruszania przepisów bezpieczeń
stwa) (Jaźwiński 1994). Jest to jedną z przyczyn niższego poziomu bezpieczeństwa w różnych 
sferach działalności i życia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Z tych 
powodów w Polsce bardzo znaczący wpływ na bezpieczeństwo techniki ma sprawne i sku
teczne działanie państwowego nadzoru bezpieczeństwa w tym Wyższego Urzędu Górniczego 
oraz inne działania podnoszące ogólną kulturę prawno-techniczną społeczeństwa. 

3.2. Nadmiary bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo systemu (obiektu) technicznego, o strukturze określonej przez elementy, 
energię i informacje, można kształtować na etapie projektowania, produkcji i eksploatacji tego 
systemu przez stosowanie tzw. nadmiarów bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę zamieszczone 
informacje, wieloletnie doświadczenia autora wykładu (Hansel 1974) oraz ogólny stan wiedzy 
(J aźwiński 1994; Hansel 2000; Wcisło 2000), wyróżniono 12 rodzajów nadmiarów bezpie
czeństwa: nadmiar wytrzymałościowy, strukturalny, funkcjonalny, parametryczny, czasowy, 
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Tabcła l . Kształtowanie bezpieczeństwa obiektów technicznych za pomocą nadmiarów bezpieczeństwa 

Table l. Safcty eontroi by the use of safety margins 

Nazwa nadmiaru Zobrazowanie Krótki opis Przykłady dla SMTP 

l 2 3 4 

Nadmiar wytrzymałości: Wytrzymałość elementu jest znacznie Stosowanic dużych współczynników 
(właściwości mechanicznych, wi~;ksza od przeciętnego obciążenia: bezpieczeństwa, np. lin nośnych i innych 
elektrycznych itp.) : zastosowanie wytrzymałość W R=l - P (W> S) istotnych elementów, dużych stopni 
elementów o zwi~;kszonej l obclątenie S l pewności przed poślizgiem (dużych 
odporności na zniszczenie 

gdzie: R- ryzyko zniszczenia obiektu; P 
współczynników sprzężenia ciemego 

W >>S 
-prawdopodobieństwo, że W > S 

pomiędzy liną a wykładziną koła 
p~;dnego) 

Nadmiar strukturalny: dublowanie a) rezerwa równoległa gorąca: System nie stwarza zagrożenia a) Zwielokrotnione układy sterowania 

niektórych ważnych układów, element 1 bezpieczeństwa, gdy co najmniej jeden pracą hamulców maszyny wyciągowej 
w przypadku uszkodzenia układu 

element 2 
element jest zdatny; średni czas pracy T b) Zastosowanie wyciągów awaryjnych 

podstawowego istnieje możliwość do uszkodzenia typu katastroficznego: do ewakuacji ludzi z dołu kopalni 
wykorzystania układu b) rezerwa równoległa zimna: 

a)T=max {T1, Tz} 
rezerwowego i uniknięcia sytuacji ~ b)T=T1 +T2 nicbezpiecznej ~ gdzie: T 1, T 2 - średnie czasy poprawnej 

pracy elementów l i 2 

Nadmiar funkcjonalny: a) symetryczny: Każdy element spełnia własną funkcję W przypadku uszkodzenia urządzeń 

przystosowanie niektórych 
-lele!.nltHole!nt2!-

w systemie. W przypadku uszkodzenia klatkowych służących do transportu ludzi 

elementów systemu do pełnienia któregoś z elementów, jego funkcję ich transport przejmują skipakłatki 

dodatkowych funkcji w przypadku b) niesymetryczny: dodatkowo realizuje inny element: służące w normalnych warunkach do 

uszkodzenia innych, ważnych 

~ 
a) T ś max {T1, T z) transportu urobku i materiałów 

elementów systemu 
b) min {T 1, T2} <T< max {T 1, T, } 

Nadmiar parametryczny: Wyeliminowanie części np. energii Maszyna wyciągowa napędzana jest za 

utrzymywanie większych l motliwości l (mocy) pogarsza pracę systemu, ale nie pomocą 2 silników; w przypadku funkcjonalne E sum 

możliwości funkcjonalnych E mln stanowi zagrożenia bezpieczeństwa: uszkodzeniajednego z silników drugi 

systemu niż potrzebne do R = l - P (Esum > Emin) umożliwia zakończenie zadania 

bezpiecznego wykonania zadania Esum > Emin 
gdzie: R- ryzyko, że zadanic nic 

(np. ewakuację ludzi z mniejszymi 
pr~;dkościami lub z mniejszym 

zostanie bezpiecznic zakończone 
, obc~żenicm naczyń) 
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l 

Nadmiar czasowy: zwiększony (w 

stosunku do przeciętnych potrzeb) 

czas na realizację różnego rodzaju 

czynności w systemie; nadmiar ten 
dotyczy: 

- realizacji podstawowych zadań 
systemu 

- czynności związanych 

z odnową potencjału 

eksploatacyjnego systemu 

- reakcji operatora na zmiany 

stanu obiektu w sytuacjach 

niebezpiecznych 

Nadmiar informacyjny: istnienic 

nadmiarowej informacji 

w systemie: 

a) dotyczącej istotnych zdarzeń, 

głównie stanów eksploatacyjnych 

systemu 

b) dotyczącej warunków pracy 

cd. tabeli l 

cont. table l 

2 3 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania 
czas 

przeznaczony Tsum l jest większy od średniego czasu 

czas potrzebny T mln 1- potrzebnego na jego realizację (nie ma 

tzw. stresu czasowego): 
T sum >T min 

R= 1-P(Tsum > Tminl 

gdzie: R- ryzyko, że czas przeznaczony 

na wykonanie zadania jest mniejszy od 

czasu potrzebnego do bezpiecznego 

wykonania zadania 

Wykorzystywana jest pełna informacja o 
~n~~~~~: I sum istotnych zdarzeniach (stanach) 

Im/n ~ w systemie. Wyeliminowanie 

(niedostępność) części informacji nie 
lsum >!min wyklucza możliwości eksploatacji 

!min - informacja o zdarzcniach systemu (zakończenia zadania): 

(stanach eksploatacyjnych) w systemie, R = l - p (!sum > !min) 
warunkująca jego bezpieczna 

gdzie: R- ryzyko, że informacja 
eksploatację 

o systemie będzie niewystarczająca 

(mniejsza od zapewniającej bezpieczną 

eksploatację systemu) 

4 

W aktualnej sytuacji polskiego górnictwa 

węglowego zadania transportowe szybów 

są mniejsze od ich możliwości 

transportowych; dzięki temu można 

przeznaczyć więcej czasu na remonty, 

naprawy, wymiany profilaktyczne oraz 

diagnostykę elementów górniczych 

wyciągów szybowych 

a) Informacja o położeniach naczyń 
wyciągowych jest podawana na 

szybowskazie (wskaźniku głębokości), 
ekranie komputera oraz nanoszona na 

linie; brakjednej lub dwóch z ww. 

informacji nie stanowi bezpośredniego 

zagrożenia bezpieczeństwa . Istnieje 

możliwość zakończenia transportu 

(ewakuacji) ludzi lub innego zadania 

transportowego górniczego wyciągu 

szybowego 

b) Pomiary s ił w linach dostarczają 

pełniejszą wiedzę o systemie 
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7. Nadmiar diagnostyczny: 

a) szczególny rodzaj nadmiaru 
informacyjnego o stanic 
technicznym obiektu oraz jego 
elementów 

b) zast~powanie obiektów przez 
inne, spełniające te same funkcje, 
ale lepiej przystosowane do badań 
diagnostycznych 

~· Nadmiar środków 

bezpieczeństwa: wprowadzenie do 
l systemu dodatkowych elementów, 

które nic real i zują bezpośrednio 

celu systemu; są to: 

a) urządzenia zabezpieczające 
l l b) urządzenia bezpieczeństwa 

l c) ś rodki ochrony zbiorowej 

d) środki ochrony indywidualnej 

l i 
l l 

l l 

l 

! 
' 

i l 
---~~-~--

cd. tabeli l 

cont. table l 

2 3 

Wykorzystywana jest pełna informacja l infonnacja l 
diagnostyczna D sum o stanie technicznym obiektu; 

i. D min wyeliminowanie (niedost~pność) cz~ści 
informacji diagnostycznych nie musi 

D sum> D min stanowić zagrożenia dla bezpiecznej 

Dmin- informacj a diagnostyczna pracy systemu: 

warunkująca bezpieczna eksploatację R = l - P (D sum> Dm;n) 
systemu 

gdzie: R - ryzyko, że informacje 
diagnostyczne o systemie będą 
niewystarczające (mniejsze od 
zapewniających bezpieczną eksploataej~ 

systemu) 

system człowiek - a) W obiekcie technicznym są 
obiekt techniczny zainstalowane bezpieczniki, wyłączniki 

E. urządzenia krańcowe itp. , których celem jest 
~ zabez )ieczaiace wyłączenie dopływu energii do systemu 
: urządzenia 
1' bezpieczeństwa lub włączenie hamulców bezpieczeństwa 

!: 
środki ochrony itp. 

zbiorowej 
b) W systemie, w którym pracuje obiekt 

środki ochrony 
są urządzenia, które ograniczają skutki indywidualnej 

zdarzeń niesprzyjających lub uczestniczą 
R 1 -ryzyko bez nadmiaru środków w procesie usuwania sytuacji 

bezpieczeństwa niebezpiecznej 
R 2 - ryzyko przy zastosowaniu c) W systemie stosuje się środki ochrony 

nadmiaru środków bezpiec z. zbiorowej 

d) Ludzie są wyposażcni w środki 
ochrony indywidualnej 

R e R 2 

4 

a) Są stosowane systemy diagnostyczne, 
które w sposób ciągły pozwalają na 
pomiar w łożyskach kół p~dnych 
i kierujących, drgania wałów pędni 
linowych, zużycie wykładzin kół pędnych 
itd.; informacje te maja wpływ na 
bezpieczeństwo, ale ich brak nic stanowi 
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeń-

stwa urządzenia transportu linowego 

b) Płaskie liny wyrównawcze stalowe są 
zastępowane przez liny stalowo-gumowe, 

które mogą być badane magnetycznie, co 
zwiększa dokładność oceny ich stanu 

a) W szybach są instalowane tzw. 
wyłączniki krańcowe, których zadaniem 
jest automatyczne włączenie hamulca 
bezpieczeństwa np. w przypadku 
przekroczenia prędkości, poziomu 
technologicznego itd. 

b) Przykładem dla górniczych wyciągów 
szybowych są cierne układy awaryjnego 
hamowania HS2W-2 

c) W czasie napraw i remontów w szybie 
stosowane są klapy zabezpieczające 

d) Pracownicy są wyposażeni w pasy 
bezpieczeństwa, maski itp. 
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9. Nadmiar niezawodności 
człowieka: realizowany przez: 

a) dobór, kształcenie, treningi 
(doskonalenie) oraz regenerację 
psychofizyczną ludzi itd. 

b) podział funkcji pomiędzy 
człowieka i układ automatycznego 
sterowania 

c) kontrolę przestrzegania instrukcji 
obsługi , przepisów bezpieczeństwa 
itd. (kontrola bezpieczeństwa) na 
szczeblu zakładu 

d) poprawę współdziałania 
człowieka i obiektu technicznego 
(optymalizacja współpracy) 

r--- . 
10. Nadmiar poznawczy: rosnąca w 

miarę upływu czasu wiedza 
o systemie; opracowywanie 

nowych, dokładniejszych metod 
obliczania i projektowania 
elementów systemu itd. 

l - --- ~ 

cd. tabcli l 

cont. table l 

2. 3. 

a) Wpływ doskonalenia zawodowego 
system człowiek - i regenerowania na niezawodność obiekt techniczny 

człowieka w sytuacjach normalnych 
dobór kadr, i zagrożenia wyjaśnia literatura z zakresu doskonalenie 

~~~~.~=t~ 
psychologii i ergonomii 

b) Z uwagi na dużą zawodność człowieka 
kontrola 

bezpieczeństwa funkcje sterowania powierza się coraz 
optymalizaCJa 
WŚpółpracy 

częściej układom automatycznym 

c) Problem kontroli i przestrzegania 
przepisów jest problemem z zakresu 

R 1 -ryzyko zdarzenia niesprzyjającego kultury technicznej i skuteczności prawa 
bez nadmiaru niezawodności człowieka 

d) Ten sposób zwiększania 
R 2 - ryzyko zdarzenia niesprzyjającego, 

niezawodności polega na optymalizacji 
gdy istnieje nadmiar niezawodności 

ilości osób obsługujących, 
człowieka rozmieszczenia wskażników, przyrządów 

i zabezpieczeń, wyposażeniu ekip 
remontowych w odpowiednie 
narzędzia itd. 

R l> R2 

Cała wiedza o systemie jest l v.iedza l wykorzystywana, ale niedostępność o systemie Wsum 

W min części wiedzy nie stanowi zagrożenia 

bezpieczeństwa: 

W sum> W min 
R = l ~ P (W sum > W min) 

gdzie: R - ryzyko, że zadanic nic 
zostanie bezpiecznie zakończone 

-~ 

4. 

a) Od ponad dwudziestu lat AGH 
prowadzi studia podyplomowe z zakresu 
transportu linowego, od 7 lat na studiach 
dziennych prowadzona jest specjalność 
Transport Linowy, cyklicznic 
prowadzone są przez KOMA G szkolenia 
maszynistów szybowych itd. 

b) W wielu systemach sterowania pracą 
SMTP obsługa spełniajedynie funkcje 
kontrolne, w przypadku dźwigów (wind 
osobowych) praktycznie wyeliminowano 
operatorów 

c) Za przestrzeganie przepisów bezpic-
czeństwa SMTP odpowiadają osoby 
dozoru, istnieje również państwowy 
nadzór bezpieczeństwa tych obiektów 

d) Kabiny maszynistów szybowych są 
odizolowane od działania czynników 
zewnętrznych (hałasu, wysokiej 
temperatury itd.), wskaźniki 

charakteryzujące pracę muszą być 

widoczne, niezbyt liczne itd. 

Czas pracy górniczych wyciągów 
szybowych wynosi niekiedy kilkadziesiąt 
lat. Zgromadzona w tym okresie wiedza 

o systemie na ogół ma pozytywny wpływ 
na bezpieczeństwo jego eksploatacji 
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Nadmiar jakościowy: powstający 
w czasie długotrwałej eksploatacji 
systemu: 

a) do systemu wprowadzane są 
elementy o lepszych 
właściwościach jakościowych, 

zastępując zużyte elementy o 
gorszych właściwościach 

b) podejmuje się działania 
poprawiające warunki pracy 

Nadmiar systemowy: 

a) system zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy 

b) system zarządzania jakością 

c) system zarządzania 
środowiskowego 

d) system zarządzania 
bezpieczeństwem określonego 

obiektu technicznego, obejmujący 
wszystkie opisane nadmiary 

c) krajowy system zarządzania 
bezp ieczeństwem wybranych 
obiektów technicznych 

2. 

w!~~f!%ouś~~~~hy} 

C min 

Csum > Cmin 

system człowiek-
-obiekt techniczny-

-srodowisko 

system 
zarządzania bhp 

system zarządzania 
jakością 

system zarządzania 
• środowiskowego 

system zarządzania 
• bezpieczeństwem 

obiektu technicznego 

cd. tabcli l 

cont. table l 

3. 

W czasie eksploatacji systemu zmienia się 
jego elementy na posiadające lepsze 
własności eksploatacyjne, przez co 
zwiększa sięjego bezpieczeństwo: 

R = l - P (Csum > Cminl 

gdzie: R- ryzyko powstania zdarzenia 
niesprzyjającego 

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
znacznic sil( zwiększa przy zastosowaniu 
nadmiaru systemowego: 

Rt >> R2 

gdzie: R 1 - ryzyko zdarzenia 
niesprzyjającego bez nadmiaru 
systemowego; R 2 - ryzyko zdarzenia 
niesprzyjającego, gdy istnieje nadmiar 
systemowy 

- - - ---

4. 

a) Zastosowanie lin stalowo-gumowych w 
istotny sposób zmniejsza ryzyko zerwania 
lin wyrównawczych 

b) Zastosowanie prowadnic 
z amortyzatorami zespolonymi PHH 
obniża obciążenie ciągów 

prowadniczych 

Wprowadzenie do polskiego systemu 
normatywnego norm: 

a) PN-N-18001, PN-N-18002 

b) serii ISO 9000 

c) serii ISO 14000 

d) Planowane wprowadzenie obowiązku 
opracowania i aktualizacji dokumentu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników na szczeblu zakładu 
górniczego 

e) Koncepcja budowy krajowego systemu 
bezpieczeństwa urządzeń transportu 
linowego. Wdrożenie normy BS 8800 itd. 
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informacyjny, diagnostyczny, środków bezpieczeństwa, niezawodności człowieka, poznawczy, 
eksploatacyjny i systemowy. 

Wymienione nadmiary zostały zamieszczone w tabeli l podsumowującej dotychczasowe 
rozważania związane z kształtowaniem bezpieczeństwa obiektów technicznych. W kolumnie 
nr l podano nazwę nadmiaru i określono jego istotę, w kolumnie nr 2 starano się graficznie 
zobrazować określony nadmiar, w kolumnie nr 3 podano krótki opis i wpływ nadmiaru na 
bezpieczeństwo systemu. W kolumnie nr 4 podano przykłady dla systemów maszynowych 
transportu pionowego (SMTP), potwierdzające prawdziwość tezy wykładu o możliwościach 
wykorzystania dorobku teorii i inżynierii niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń do 
kształtowania bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych. 
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Min e safety eontroi by the use of safety margins 

Abstract 

The newproposais in the geological and min in g law and other regulations approximating the 
Polish law to UE standards require high levels of mine safety affording the use of various 
methods and techniques. 

The Author is of the opinion that the selection of methods and techniques should be 
determined in the light o f economic considerations while the evaluation itself ought to be carried 
out at individual mines. 

On the basisof current knowledge and Author's own research in the field o f sa fety o f systems 
comprising people- stmctures- environment, 12 types of safety margins are given (stmctural, 
functional, parametric, time-related, informational, diagnostic, cognitive, qualitative, systematic 
margins and those involving resistance features, safety measures and human reliability). These 
can be used to evaluate the safety levels in any structures, also in mines. 
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Ilościowa analiza i ocena ryzyka zawodowego związanego z eksploatacją 
górniczych wyciągów szybowych 

Słowa kluczowe 

Przepisy bezpieczeństwa - integracja z UE- górnicze wyciągi szybowe 

Streszczenie 

Podstawowym kryterium dopuszczalności ryzyka zawodowego są wymagania obowiązu
jących przepisów prawnych i innych dokumentów normatywnych. Zgodnie z prawem UE 
w przypadku braku odpowiednich wymagań w określonych obszarach zaleca się, aby odpowied
nie organizacje, np. Wyższy Urząd Górniczy, ustalały własne kryteria dopuszczalności ryzyka 
zawodowego, z uwzględnieniem opinii ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, 
własnych doświadczeń oraz opinii zainteresowanych podmiotów. 

W pracy zamieszczono ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego 
oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka wg polskich norm, zgod
nych z normami europejskimi, które weszły w życie w 1999 i 2000 roku. Ponadto zamieszczono 
wstępną analizę i ocenę ryzyka zawodowego osób zajmujących się eksploatacją górniczych 
wyciągów szybowych. 

W ocenie autorów wykładu ryzyko utraty życia osób obsługujących wyciągi szybowe jest 
bardzo duże i należy podjąć działania zmierzające do istotnego jego zmniejszenia. 

l. ~stęp 

W ramach dostosowywania prawa polskiego do obowiązującego w krajach Unii Euro
pejskiej prowadzone są obecnie prace legislacyjne również w odniesieniu do przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.). 
Z przyjętych założeń oraz uwarunkowań konstytucyjnych wynika potrzeba wprowadzenia 
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istotnych zmian w obowiązującej obecnie ustawie. Zasadnicze zmiany w Prawie geologicznym 
i górniczym pociągają za sobą konieczność odpowiedniego przekształcenia praktycznie wszyst
kich przepisów wykonawczych do ustawy, z uwzględnieniem ustawodawstwa europejskiego, 
w tym Dyrektyw Rady i Parlamentu Europejskiego. 

Poniżej przedstawiono kierunki nowelizacji w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pod
ziemnych zakładach górniczych, zawartych obecnie w rozporządzeniu Ministra Przemysh1 
i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 342 z późn . zm.). Zwrócono uwagę 
na zmiany dotyczące wprowadzenia obowiązku sporządzenia dla zakładu górniczego tzw. 
dokumentu bezpieczeństwa, z którego wynika między innymi obowiązek dokumentowania 
(oceniania i ograniczania) ryzyka zawodowego. 

W ocenie autorów wykładu opracowanie i aktualizacja dokumentu bezpieczeństwa może 
stwarzać kopalniom problemy. Nie jest możliwa ocena ryzyka, gdy nie ma określonych ilościo
wych miar jego wartości granicznych. Porlobnie trudne do jednoznacznego zdefiniowania jest 
pojęcie wymagania bezpieczeństwa, gdy nie ma przyjętych i zaakceptowanych sposobów jego 
oceny. Z podanych powodów w pracy zamieszczono ogólne zasady oceny ryzyka zawodowego 
wg norm PN-EN, które weszły w życie w 1999 i 2000 roku. Przeprowadzono również wstępną 
analizę i ocenę ryzyka zawodowego osób zajmujących się eksploatacją ryzyka zawodowego 
osób obsługujących górnicze wyciągi szybowe. 

2. Proponowane zmiany w "przepisach bezpieczeństwa ... " związane z koniecznością 
dokumentowania ryzyka zawodowego 

Projektowana zmiana przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. (Dz.U. 
Nr 67, poz. 342 z późn. zm.) wynika przede wszystkim z zaproponowanej nowej dyspozycji 
projektu Prawa geologicznego i górniczego w powyższym zakresie, która uwzględnia Dyrekty
wy Unii Europejskiej dotyczące minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników górnictwa ( ... ). Projekt rozporządzenia w sprawie bezpie
czeństwa i higieny pracy ( ... ) nakłada obowiązek sporządzenia dla zakładu górniczego tzw. 
dokumentu bezpieczeństwa wykazującego, że zagrożenia, na które są narażeni pracownicy, są 
zidentyfikowane i ocenione oraz że miejsca pracy i sprzęt są zaprojektowane, użytkowane 
i konserwowane w sposób bezpieczny. 

W powyższym zakresie w projekcie rozporządzenia zaproponowano następujące treści : 

l. Przedsiębiorca powinien zapewnić prowadzenie analiz i badań niezbędnych do bezpiecznego 
prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w tym dla oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek, w nawiązaniu do planu ruchu zakładu górniczego, opra
cowania i aktualizacji dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, zwanego 
dalej "dokumentem bezpieczeństwa". 
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3. W dokumencie bezpieczeństwa należy w szczególności wykazać, że: 
l) zagrożenia, na które są narażeni pracownicy, są zidentyfikowane i ocenione, 
2) miejsca pracy sprzętu technicznego i jego obsługa spełniają wymagania bezpieczeń

stwa pracy, 
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3) podjęte zostały właściwe środki i działania w celu: 
a) ograniczania ryzyka, 
b) oceny ryzyka, którego nie można uniknąć, 
c) zapobiegania ryzyku w momencie jego powstania, 
d) stosowania nowych rozwiązań technicznych, 
e) prowadzenia spójnej i kompleksowej działalności zapobiegawczej obejmującej 

organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne i oddziaływanie czynników 
związanych ze środowiskiem pracy, 

t) nadania pierwszeństwa środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony in
dywidualnej. 

4. Integralną częścią dokumentu bezpieczeństwa jest rejestr bezpieczeństwa. 
5. Rejestr bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać w szczególności : 

l) instrukcje stanowiskowe, 
2) ustalenia i protokoły dotyczące bezpiecznego prowadzenia robót, 
3) ewidencję szkoleń, 
4) ewidencję okresowych badań lekarskich załogi, 
5) wykaz pracowników zakładu górniczego z dokumentami stwierdzającymi ich kwa

lifikacje. 
6. Dokument bezpieczeństwa powinien zostać opracowany przed rozpoczęciem robót 

i aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsca pracy, 
powodującej zmianę warunków pracy. 

7. Dokument bezpieczeństwa powinien być opracowany dla każdego zakładu górpiczego 
i być dostępny w tym zakładzie . 

8. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za zapoznanie się pracowników zakładu górniczego 
z odpowiednią częścią lub całością dokumentu bezpieczeństwa . Fakt zaznajomienia się z częścią 
lub całością dokumentu bezpieczeństwa pracownik potwierdza na piśmie. 

3. Ilościowa ocena ryzyka 

3.1. Ryzyko jako ilościowa miara bezpieczeństwa 

Wiele lat temu do literatury krajowej i zagranicznej oraz do aktów prawnych i dokumen
tów technicznych zostało wprowadzone pojęcie ryzyka jako ilościowej miary bezpieczeństwa 
(Hansel 2000). 

Ryzyko na ogół definiowane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
niepożądanego oraz miar jego skutków lub konsekwencji: 

gdzie: 
R 

PK 
c 
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R=PK ·C (l) 

- ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożądanego, 
- prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia, 
- skutki zdarzenia niepożądanego. 
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Ryzyko może być wyrażone w utracie zdrowia lub życia, w stratach produkcji, w stratach 
finansowych, w startach środowiska itp. 

Ponieważ skutki lub konsekwencje niepożądanych zdarzeń mogą być zróżnicowane, do 
wzoru 2.1 na szacowanie ryzyka można wprowadzić współczynnik rangi konsekwencji: 

(2) 

gdzie: 

k -współczynnik rangi konsekwencji zdarzenia niepożądanego (k :2: 1). 

Wartość współczynnika k zależy od liczby zagrożonych osób lub/i wysokości potencjalnych 
strat ekonomicznych: im większa liczba ludzi zagrożonych, im większe mogą być straty 
ekonomiczne, tym wartość współczynnika k jest wyższa. 

Dnia 22 sierpnia 1996 r. została przyjęta przez CEN norma europejska EN l 050: 1996 Safety 
of machinery - Principles for risk assessment. Członkowie CEN zostali zobowiązani do 
nadania normie europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzaniajakichkolwiek zmian. 

Proces identyfikujący prawdopodobieństwo i zakres konsekwencji spowodowanych przez 
dane działanie nazywany jest analizą ryzyka. Sposobom analizy ryzyka w systemach tech
nicznych poświęcona jest Polska Norma ustanowiona dnia 4 czerwca 1999 roku -
PN-IEC 60300-3-9:1999 Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań . Analiza ryzy
ka w systemach technicznych. 

Opisano w niej między innymi następujące metody analizy ryzyka: 
- badanie zagrożeń i gotowości operacyjnej (Hazard and Operability Study HAZOP), 
- analiza rodzajów, skutków i krytyczności niezdatności (Fault Modes, Effects and Criti-

cality Analysis FMECA), 
- analiza drzewa niezdatności (Faul t Tree Analysis FT A), 

analiza drzewa zdarzeń (Event Tree Analysis ET A), 
- wstępna analiza zagrożeń (Preliminary Hazard Analysis PHA), 
- ocena niezawodności człowieka (Human Reliability Assessment HRA). 
Omówienie wymienionych metod wykracza poza ramy wykładu. 

RYZVKO 
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funkcją 

CIĘŻKOŚCI oraz 

li 
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Rys. l. Elementy ryzyka według normy EN l 050:1996 (PN-EN l 050) 

Fig. l. Elemen ts ofrisk, in accordancc with thc standard EN l 050: 1996 (PN-EN l 050) 

510 Session III 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

Wstępna identyfikacja i analiza ryzyka jest jednym z elementów procesu zarządzania 
ryzykiem, obejmującego poza tym przyjęcie akceptowalnego poziomu ryzyka oraz identy
fikację możliwości zmniejszenia ryzyka poprzez wybór, zastosowanie i monitorowanie odpo
wiednich przedsięwzięć kontrolnych i ograniczających. 

3.2. Dokument bezpieczeństwa a systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy 

Dokumenty bezpieczeństwa są bezpośrednio związane z systemami zarządzania bezpie
czeństwem i higieną pracy, które z kolei są przedmiotem norm, w tym między innymi : 

- normy brytyjskiej BS 8800 z 1996 roku, poświęconej zarządzaniu bezpieczeństwem 
i higieną pracy, 

Polskiej Normy PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Wymagania, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 lipca 1999 r., 

- Polskiej Normy PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, ustanowionej przez PKN dnia 11 stycz
nia 2000 r. 

Sposób oceny ryzyka (zawodowego) oraz wynikające z tej oceny działania wg PN-N-18002: 
:2000 przedstawiono na rysunku 2. 

Jak już napisano, oszacowanie ryzyka związanego z zagrożeniami polega na ustaleniu: 
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń. 

Nie 

<ll 
-" >-
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~ <ll 

<ll -5. 
.t::! ~ m 
c <ll .q: c 

Q) 
u o 

Okresowe 
przeprowadzanie 
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Rys. 2. Ocena ryzyka oraz wynikające z niej działania wg PN-N-18002:2000 

Fig. 2. Risk assessment and recommcnded measurcs in accordance with thc standard PN-N-18002: 2000 
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Podstawą do oszacowania ryzyka mogą być dane o wypadkach, chorobach zawodowych 
i innych, informacje zawarte w przepisach prawnych, normach i w literaturze specjalistycznej, 
a także opinie ekspertów. 

Wyniki oszacowania ryzyka można przedstawić w różny sposób, w zależności od potrzeb 
organizacji. W normie zaleca się przede wszystkim takie skale oszacowania ryzyka zawodo
wego, których stosowanie nie wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej i które mogą być w łatwy 
sposób wykorzystywane przez osoby dokonujące oceny. Jednocześnie otrzymane wyniki osza
cowania powinny być w pełni wystarczające do wyznaczenia jego dopuszczalności oraz właś
ciwego planowania działań korygujących i zapobiegawczych. 

W tabelach l i 2 podano sposoby szacowanie ryzyka w skali trójstopniowej i pięcio
stopniowej. 

Tabela l. Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej wg PN-N-18002:2000 

Tablc l. Risk asscssmcnt in a 3 -gradc sca lc, in accordance with thc standard PN-N-18002 : 2000 

Prawdopodobieństwo 
Ciężkość następstw 

mała średnia duża 

małe małe średnic 
Mało prawdopodobne 

l l 2 

małe średnic duże 
Prawdopodobne 

l 2 3 

średnic duże duże 
Wysoce prawdopodobne 

2 3 3 

Tabela 2. Oszacowanie ryzyka w skali pięciostopniowej wg PN-N- 18002:2000 

Tablc 2. Risk asscssmcnt in a 5 -gradc scalc, in accordancc with thc standard PN-N-18002 :2000 

Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw ~ 
mała średnia duża 

bardzo małe małe średnic 
Mało prawdopodobne 

l 2 3 

małe średnic duże 
Prawdopodobne 

2 3 4 

średnic duże bardzo duże 
Wysoce prawdopodobne 

3 4 5 j 

Przy szacowaniu ryzyka zgodnie z tabelami l i 2 ciężkość szkodliwych następstw zagrożenia 
(uszkodzeń i chorób) można określić stosując następujące wskazówki: 

- następstwa o malej szkodliwości nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji 
w pracy (czasowe pogorszenia stanu zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, bóle 
głowy itp.), 

- następstwa o średniej szkodliwości powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawra
cające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji (np. zranienia, 
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oparzema II stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego itp.), 

- następstwa o dużej szkodliwości powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć (np. 
oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane 
złamania, choroby nowotworowe, zawodowe uszkodzenia słuchu itp.). 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia można określić jako: 
- mało prawdopodobne, jeżeli zagrożenia nie powinny wystąpić podczas całego okresu 

aktywności zawodowej pracownika, 
- prawdopodobne, jeżeli zagrożenia mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas 

okresu aktywności zawodowej pracownika, 
- wysoce prawdopodobne, jeżeli zagrożenia mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu 

aktywności zawodowej pracownika. 
Szacując ryzyko można korzystać z wartości wielkości charakteryzującej narażenie. 

Jeżeli przez N oznaczymy wartość wielkości charakteryzującej narażenie, a przez Nmax -

wartość dopuszczalnej wielkości charakteryzującej narażenie, ustalanej na ogół na podstawie 
obowiązujących przepisów, wtedy ryzyko w skali trójstopniowej określane jest jako: 

duże, jeżeli N > Nmax• 

- średnie, jeżeli Nmax ~N> 0,5 Nmax• 

- małe, jeżeli N ~ 0,5 Nmax· 

Jakjuż napisano, podstawowym kryterium dopuszczalności ryzyka zawodowego są wyma
gania obowiązujących przepisów prawnych i innych dokumentów normatywnych. W przy
padku braku odpowiednich wymagań przepisów prawnych i innych w określonych obszarach 
zaleca się, aby organizacje ustalały własne kryteria dopuszczalności ryzyka zawodowego 
z uwzględnieniem opinii ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, własnych 

Tabela 3. Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka oraz zalecenia dotyczące działal1 wynikających 
z oceny tego ryzyka, oszacowanego w skali pięciostopniowej wg PN-N-18002:2000 

Tablc 3. Generał principlcs o f dctcrmining the allowablc risk levcls (5-gradc scal e) and recommendcd measurcs, 
in accordancc with the standard PN-N-18002: 2000 

Oszacowanie Dopuszczalność 
Niczbędne działania 

ryzyka ryzyka 

Bardzo duże 
Praca nic może być rozpocz((ta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka 

zawodowego do poziomu dopuszczalnego 

Nic- Jeżcli ryzyko zawodowe jest związane z pracąjuż wykonywaną, działania w celu 
dopuszczalne jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być 

Duże 
rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

Średnic 
Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działal1, których celem jest zmniejszenie 

ryzyka zawodowego 

Dopuszczalne 
Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszania poziomu ryzyka 

Małe zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na tym 
samym poziomie 

Bardzo małe Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działa11 
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doświadczeń oraz opinii pracowników. Dążąc do poprawy warunków pracy organizacje mogą 
również ustalać własne kryteria dopuszczalności ryzyka zawodowego, oparte o wymagania 
wyższe od obowiązujących. 

W tabeli 3 zamieszczono ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka (zawodo
wego) oraz zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka, oszacowanego 
w skali pięciostopniowej wg PN-N-18002:2000. 

Przy planowaniu i podejmowaniu działań korygujących lub zapobiegawczych w celu eli
minacji lub ograniczenia zagrożeń i związanego z nimi ryzyka, w normie PN-N-18002:2000 
zaleca się stosowanie środków ochronnych w nastl(pującej kolejności: 

- środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła, 
- środki ochrony zbiorowej, 
- środki organizacyjne i proceduralne (procedury lub instrukcje bezpiecznej pracy), 
- środki ochrony indywidualnej. 

4. Charakterystyczne wypadki szybowe zaistniałe w latach 1999 i 2000 

4.1. Wypadek w dniu 29.05.1999 r. w KWK "Porąbka-Klimontów" S.A. 
w likwidacji, w wyniku którego elektromonter zmarł w szpitalu 
w dniu 3.06.1999r. 

Pracownik znajdujący się w klatce uderzył o dźwigary szybowe w trzonie wieży dlatego, że 
w czasie jazdy znalazł się poza obrysem klatki. Przyczyną wypadku było prowadzenie jazdy 
ludzi bez nadzoru osoby dozoru ruchu przy niezamkniętych na zasuwę zewnętrznych drzwiach 
piętra klatki. 

4.2. Wybuch metanu oraz wypadek zbiorowy (9 wypadków lekkich) 
zaistniały w dniu 24.06.1999r. w KWK Morcinek 

Przyczyną wybuchu było nagromadzenie się w likwidowanym szybie metanu o stężeniu 
wybuchowym i wykonywanie robót spawalniczych na zrębie szybu. -

Do zderzenia doszło w wyniku: 
- prowadzenia robót związanych z likwidacją szybu nr 3 polegających na wykonywaniu 

robót spawalniczych, bez wymaganego zezwolenia i zachowania niezbędnych środków bez
pieczeństwa, 

- nieskutecznej wentylacji szybu nr 3 polegającej na przewietrzaniu go za pomocą 
wentylatora głównego przy silnym dławieniu przepływu powietrza pomiędzy szybem nr l i nr 3 
na poz. 650 m, przy równoczesnym nieskutecznym przewietrzaniu ślepego odcinka szybu nr 3 
poniżej poziomu 650 m, 

- nieprawidłowej pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu polegającej na tolerowaniu 
wykonywania robót spawalniczych na zrębie szybu nr 3 przy braku rozeznania oraz analizy 
warunków wentylacyjnych i zagrożenia metanowego. 

Skutkami wybuchu metanu zostało objętych pięciu pracowników przebywających w bu
dynku nadszybia szybu nr 3 oraz czterech pracowników przebywających obok tego budynku. 
Wszyscy doznali lekkich obrażeń ciała w postaci potłuczeń i oparzeń. 
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4.3. Wypadek śmiertelny w dniu 9.10.1999 r. w KWK"Borynia" 

Wypadek zaistniał na zrębie szybu III w czasie wymiany skorodowanego pokrycia stalowego 
pomostu. Przyczyną wpadnięcia do szybu było wejście nadsztygara ds. urządzeń wyciągowych 
i szybów na skorodowane, będące w czasie wymiany, elementy pomostu. 

4.4. Wypadek śmiertelny zaistniały w dniu 22.10.1999rokuwKWK 
"Zofiówka" w Jastrzębiu Zdroju, któremu uległ ślusarz oddziału 
szybowego 

Przyczyną wypadku polegającego na przygnieceniu poszkodowanego do posadzki wy
wróconą stropnicą obudowy zmechanizowanej było: 

- przebywanie poszkodowanego w bezpośrednim sąsiedztwie będącego w ruchu wozu 
transportowego załadowanego stropnicą, 

- zły stan techniczny wozu transportowanego oraz niezgodny z instrukcją kopalnianą 
sposób załadunku stropnicy, co nie zapewniało właściwej stabilności wozu wraz ze stropnicą, 

- brak szczegółowych ustaleń w zakresie organizacji prac na zrębie szybu IV, 
- brak skutecznego nadzoru nad załadunkiem i transportem elementów sekcji obudowy 

zmechanizowanej typu SATO. 

4.5. Wypadek śmiertelny zaistniały w KWK"Niwka-Modrzejów" 
Sp. z o.o. w likwidacji w Sosnowcu, któremu uległ w dniu 29.04.2000 r. 
sztygar zmianowy oddziału szybowego 

Przyczyną wypadku polegającego na wpadnięciu do szybu sztygara podczas próby wejścia 
do piętra klatki z poziomu zrębu szybu było: 

- trwałe mechaniczne unieruchomienie dźwigni zaczepu zamka elektromagnetycznego 
wrót szybowych na zrębie szybu, umożliwiające otwieranie wrót szybowych przy dowolnym 
położeniu klatki wyciągowej w szybie, 

- otwarcie wrót szybowych na poziomie zrębu szybu mimo, że klatki wyciągowej nie było 
na tym poziomie, 

- dopuszczenie do pracy poszkodowanego będącego w stanie nietrzeźwości, 
- brak sygnalisty szybowego na głównym stanowisku sygnałowym urządzenia sygnali-

zacji szybowej z sygnalizacjąjednouderzeniową pośrednią. 

4.6. Wypadek śmiertelny zaistniały w dniu 3.09.2000 roku w KWK 
"Porąbka-Klimontów" w Sosnowcu, któremu uległ ślusarz-spawacz, 
pracownik PBSz Bytom Zakład Górniczy Sp.zo.o. w Bytomiu 

Przyczyną wypadku polegającego na spadnięciu ślusarza-spawacza z drabiny na dźwigary 
szybowe w czasie demontażu przedziału drabinowego w szybie był: 

- brak przepierzenia przedziału drabinowego, przy demontażu drabiny, 
- wykonanie robót demontażowych w kolejności niezgodnej z opracowaną technologią. 
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4.7. Awaria górniczego wyciągu szybowego szybu I przedziału 
północnego zaistniała w GSW S.A. KWK"Szczygłowice" w Knurowie 
w dni u 24.10.2000 r. 

W dniu 24.10.2000 r. od godz. 14:30 prowadzono regularnąjazdę ludzi z poz. 850m do poz. 
nadszybia. Jazdę prowadzono z prędkością do 6 m/s. O godz. 14:41 podczas dojazdu klatką 
północną w rejon zrębu szybu wystąpił nieprawidłowy przyrost prędkości wyciągu szybowego 
z 5,8 m/s do 8,9 m/s. Maszynista wyciągowy widząc nieprawidłową pracę maszyny wyzwolił 
hamulec bezpieczeństwa . W wyniku awarii naczynie północne przejechało górne skrajne 
położenie o 2620 mm, zatrzymując się na początku prowadników zgrubionych w wieży. 
Naczynie południowe przejechało dolny skrajny poziom o 221 O mm, zatrzymując się także na 
początku prowadników zgrubionych poniżej poz. 850m. W klatce północnej jadącej w kierunku 
nadszybia na czwartym (dolnym) piętrze znajdowało się 18 osób. Klatka południowa nie była 
obciążona. Załoga wyjeżdżająca szybem wyszła z piętra klatki na górny pomost nadszybia nie 
doznając żadnych urazów. W wyniku awarii uszkodzeniu uległy dwie prowadnice toczńe 
boczne w głowicy klatki północnej, jedna prowadnica toczna boczna w dowolnej ramie klatki 
południowej oraz częściowo boczne płaszczyzny prowadników zgrubionych na pierwszym 
stopniu w wieży szybu. 

Wstępnie ustaloną przyczyna awarii było uszkodzenie elementu (elementów) obwodów 
elektrycznych maszyny wyciągowej. Przyczyny awarii bada komisja powołana przez Kie
rownika Ruchu Zakładu Górniczego. 

5. Analiza i ocena ryzyka szybowego 

W okresie od l stycznia 1990 roku do 6 grudnia 2000 roku odnotowano ponad 60 poważnych 
uszkodzeń (awarii) górniczych urządzeń wyciągowych, które pociągnęły za sobą bardzo duże 
straty finansowe kopalń oraz stanowiły pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia górników. 

W okresie ostatnich prawie 11-tu lat żadna awaria wyciągu szybowego nie była bezpośrednią 
przyczyną śmierci transportowanych ludzi . Zdarzyły się jednak przypadki przejazdu krańco
wych poziomów przez klatki w czasie jazdy ludzi. Jeden z tych przypadków opisany w pkt. 4. 7 
zdarzył się w październiku 2000 roku. 

W omawianym czasie podczas eksploatacji górniczych wyciągów szybowych oraz pro
wadzenia robót szybowych związanych między innymi z usuwaniem skutków ww. zdarzeń 
zaistniało jednak 61 wypadków, w tym 33 wypadki śmiertelne (tab. 4). (W 2000 roku do 
6 grudnia w szybach zginęły 2 osoby). 

Lp. 

l. 

2. 
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Tabela 4 . Liczba wypadków związanych z ek sploatacją górniczych wyciągów szybowych 

Tablc 4. Number of accidcnts during thc opcration and maintcnance o f minc shafts 

Lata 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 l Razem 

Liczba wypadków 
8 l 3 6 3 2 

śmiertelnych 
2 l l 4 2 l 31 

Liczba wypallków 
6 6 4 2 8 l l - 3 - - ! 28 

ciężkich 
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Zasadniczymi przyczynami zaistniałych wypadków było: 
- nieprzestrzeganie technologii robót i instrukcji obsługi, 
- niezachowanie należytej ostrożności obowiązującej podczas prac szybowych oraz 

w czasie przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie rury szybowej , 
- słaba znajomość nieskodyfikowanych, specyficznych zasad obowiązujących w tran

sporcie pionowym spowodowana m.in. obniżeniem wieku zatrudnionych, 
- brak należytej dyscypliny i skutecznego nadzoru ze strony osób dozoru. 
Bardzo niepokojące jest to, że wypadkom śmiertelnym w ostatnich 2 latach uległo 2 

pracowników dozoru. Wiąże się to z tym, że dozór zamiast nadzorować prace podległych im 
ludzi, z uwagi na ich młody wiek i brak umiejętności, sam w nich uczestniczy. 

Analizując odnotowane wypadki śmiertelne i ciężkie rodzi się pytanie, czy zagrożenie życia 
i zdrowia górników zajmujących się szybami jest na "akceptowalnym" poziomie? 

Odpowiedź na to pytanie może dać porównanie ryzyka "szybowego" (obliczonego na 
,podstawie ww. informacji) z indywidualnym ryzykiem utraty życia przez człowieka na skutek 
wypadków losowych wg danych dla USA. 

Tabela 5. Indywidualne ryzyko utraty życia przez człowieka wskutek wypadków losowych na podstawie danych dla 
USA (poz. l- 5) i obliczonego ryzyka "szybowego" (poz. 6) 

Tablc 5. Risk ofindividuallifc lossin scveral typcs ofaccidents in USA (items l- 5) and the calculated risk o fan 
accident in a s haft (i tern 6) 

Lp. Rodzaje wypadków (ryzyko utraty życia) Indywidualne ryzyko/rok 

l. Samochodowe 3 . 10-4 

2. Maszynowe l . 10-5 

3. Lotnicze 9 . 10- 6 

4. Kolejowe 4. 10- 6 

5. Spowodowane przez huragan 4 . to-7 

6. "Szybowe" 6. to-4 

Wartość liczbową zamieszczoną w wierszu 6 obliczono zakładając, że l wyciąg obsługuje 
średnio l O osób. Z tabeli wynika, że "szybowe" ryzyko utraty życia jest ponad 2 razy większe od 
ryzyka "samochodowego" i 60 razy większe od tzw. ryzyka "maszynowego". Gdybyśmy 
jednak odnieśli to ryzyko do osób dozoru szybowego, to byłoby ono dla tej grupy zawo
dowej wielokrotnie większe. 

6. Wnioski i podsumowanie 

l. W projekcie znowelizowanych "przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia 
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych ... " wprowadzono zmiany dostosowujące polskie prawo do wymagań Unii Euro
pejskiej. Między innymi przewidziano w nim obowiązek sporządzania dla zakładu górniczego 
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tzw. dokumentu bezpieczeństwa, w którym należy wykazać, że zagrożenie na które są narażeni 
ludzie są zidentyfikowane i oceniane jak również, że zostały podjęte właściwe środki i działania 
w celu: 

ograniczania ryzyka, 
- oceny ryzyka, którego nie da się uniknąć, 
- zapobieganiu ryzyka w momencie jego powstania. 
2. W ocenie autorów wykładu obowiązujące normy związane z oceną ryzyka są zbyt ogólne 

by można było w sposób ilościowy oceniać ryzyko utraty życia lub zdrowia osób użytko
wujących i obsługujących podstawowe obiekty i urządzenia zakładu górniczego a tym bardziej 
określać wpływ pogarszającego się stanu technicznego tych obiektów, wprowadzanych zmian 
w procesach ich obsługiwania itd. Np. w normie PN-N-18002:2000, która przewiduje trzystop
niową lub pięciostopniową skalę oszacowania ryzyka, w przypadku pięciostopniowej skali 
ryzyko oceniane jest jako: bardzo małe, małe, średnie, duże, bardzo duże. 

3. Wstępna analiza i ocena ryzyka szybowego wykazała, że w okresie od l stycznia 1990 
roku do 6 grudnia 2000 roku podczas napraw, remontów i likwidacji górniczych wyciągów 
szybowych zaistniało 61 wypadków w tym 33 wypadki śmiertelne. Bardzo niepokojące jest to, 
że tylko w ostatnich 2 Jatach w czasie prowadzenia robót szybowych zginęły 2 osoby dozoru 
górniczego. 

Obliczone wartości ryzyka szybowego wynoszące około 6 · 104 , są około 60 razy większe 
od tzw. ryzyka "maszynowego". Gdybyśmy obliczyli to ryzyko dla osób dozoru szybowego, to 
byłoby ono dla dozoru szybowego wielokrotnie większe niż dla całej grupy zawodowej zajmu
jącej się obsługą wyciągów szybowych. 

Podsumowując należy podjąć niezwłoczne działania zmierzające do: 
- określania dopuszczalnych poziomów ryzyka utraty życia i zdrowia osób użytko

wujących i obsługujących górnicze wyciągi szybowe, 
- opracowania metodyki osiągania tego poziomu minimalnym kosztem. 
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Quantitative analysis and assessment of risk involved in hoist operatlon 
and maintenance 

Abstract 

The chief criteria of allowable risk at work are the requirements set forth in rules and 
regulations and relevant standards. The legał system in EU affords that when no specific EU 
requirements are established, recognised state institutions such as the State Mining Authority 
may introduce their own criteria for assessment of allowable risk at work, taking into account the 
opinions of work safety experts, o f the parties concemed and their own experience. 

The paper presents the generał principles of determining the allowable risk at work as we li as 
recommended measures, in the light of the Polish standards compatible with EU standards 
adopted in 1999 and 2000. Besides, the paper provides a preliminary analysis and assessment o f 
risk involved in operation and maintenance ofmine hoists. 

According to the authors, the risk o f a lifelossfor hoistoperators is relatively high. Extensive 
measures should be taken to reduce that risk level. 
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Rosnąca rola systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie 

Słowa kluczowe 

Górnictwo- bezpieczeństwo -zarządzanie bezpieczeństwem 

Streszczenie 

W referacie podano w formie przeglądu Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy wdrażane w zakładach górniczych. Przedstawiono wyniki rozeznania dokonanego przez 
Departament Ochrony Zdrowia i Warunków Pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym, z zakresu 
stopnia zaawansowania wdrażania systemów. Podano tezy prezentowanych rozwiązań, w po
wiązaniu z dyrektywami Unii Europejskiej i opracowano wnioski wynikające z analizy wdra
żanych systemów. 

Nakreślono rosnącą rolę systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie. 

l. Wstęp 

Zarządzanie to czynność podejmowania zasadniczych decyzji w przedsiębiorstwie górniczym, 
które jest systemem gospodarczym, technicznym i społecznym. W szczególności zarządzanie 
oznacza realizowanie funkcji planowania, organizowania i kierowania przedsięwzięciem. 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy opiera się na planowaniu i kontroli wszystkich zadań 
realizowanych w zakładzie celem zapobiegania wypadkom, jak również na badaniu zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych, wypadków, chorób zawodowych, pożarów i awarii . Bezpieczeń
stwo pracy bowiem nie ogranicza się wyłącznie do zapobiegania urazom pracowników i cho
robom zawodowym, ale zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi dotyczy wszystkich 
zdarzeń powodujących straty przedsiębiorstwa (np. zanieczyszczenie środowiska, przestoje 
produkcyjne, awarie sprzętu lub urządzeń itp.). 

W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie systemowym zarządzaniem bezpieczeństwem 
pracy, szczególnie w polskim górnictwie węglowym. Spowodowane jest to wzrostem świado
mości, że bezpieczna praca to większy zysk dla przedsiębiorstwa. Uporządkowanie dotychcza
sowego systemu bezpieczeństwa przez przekształcenie go w system zarządzania bezpieczeń
stwem z odnośnymi zasadami i regułami postępowania, podobnymi do tych które występują 
w systemie zarządzania jakością, powinno zapewnić zakładom górniczym wdrożenie procesu 
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umożliwiającego osiągnięcie założeń jakości w środowisku wolnym od zagrożeń dla życia 
i zdrowia ludzkiego. 

2. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wdrażane w polskich 
zakładach górniczych 

Z rozeznania wynika, że System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wdrażany 
jest w zakładach górniczych według opracowań wykonanych przez: 

- Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 
- Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
-Zespół z Gliwickiej Spółki Węglowej, 
-Zespół z Katowickiego Holdingu Węglowego, 
-Kopalnię Węgla Kamiennego "Bobrek-Miechowice", 
- Norweską firmę Det Norske Veritas Poland, 
- Kanadyjską firmę "HSE- Manuał and System Project", 
- Zespół z Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. 
W chwili obecnej wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w zakładach 

górniczych obejmuje: 
- 24 zakłady górnictwa podziemnego, 
- 6 zakładów górnictwa odkrywkowego, 
- l zakład górnictwa otworowego. 
Zebrane przez Wyższy Urząd Górniczy doświadczenia w zakresie wprowadzanych w kopal

niach systemów zarządzania bezpieczeństwem i higienąpracy wskazują, że zmiany w podejściu 
do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa uznawane są za konieczne i nieodwracalne. W coraz 
szerszym zakresie w zakładach górniczych wykorzystuje się nowe jakościowo techniki zarzą
dzania oraz metody usprawniające dotychczas funkcjonujące systemy. 

l. "System Zarządzania" proponowany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 
wdrażany jest w oparciu o opracowane indywidualnie dla każdego z zakładów programy, w tym 
w Kopalniach Węgla Kamiennego "Borynia", "Jas-Mos", "Anna", "Pokój", "Pniówek". 

II. "System Zarządzania" proponowany przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach wdrażany jest w Kopalniach Węgla Kamiennego "Budryk" i "Piast". 
Dotychczas zrealizowano następujące działania przewidziane harmonogramem wdrażania: 

- dokonano oceny istniejącego w kopalni systemu bezpieczeństwa, 
- przeszkolono osoby kierownictwa i dozoru wyższego kopalni w zakresie przyjętej me-

todologii, 
- opracowano struktury organizacyjne Systemu wraz z harmonogramami realizacji zadań, 
- przeszkolono auditorów wewnętrznych systemu, 
- powołano radę konsultacyjną sytemu. 
Aktualnie prowadzone są przygotowanie do przeprowadzenia stanowiskowego audi tu bez

pieczeństwa, a także do oceny ryzyka zawodowego. 
III. "System Zarządzania" proponowany przez Zespół z Gliwickiej Spółki Węglowej 

wdrażany jest w: Kopalniach Węgla Kamiennego "Dębieńsko", "Knurów", "Makoszowy", 
i "Szczygłowice". Zespół z Gliwickiej Spółki Węglowej opracował własny projekt "Systemu 
Zarządzania", zawierający rozwiązania praktyczne mieszczące się w wymaganiach Systemu. 
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Przydatność i funkcjonalność przyjętych w opracowaniu rozwiązań, może wykazać jedynie 
zastosowanie ich w dłuższej praktyce górniczej. Projekt zawiera tezy odpowiadające filozofii 
zarządzania bezpieczeństwem, jednocześnie tylko w części uwzględnia przyjęte do realizacji 
w zakładach górniczych "Zasady oceny wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy" opracowane przez Zespół, w skład którego weszli przedstawiciele Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Akademii Górniczo
-Hutniczej w Krakowie i Wyższego Urzędu Górniczego. 

IV. "System Zarządzania." proponowany przez Zespół z Katowickiego Holdingu Węg
lowego wprowadzany jest, w Kopalniach Węgla Kamiennego "Mysłowice", "Wieczorek", 
"Wujek", "Kleofas", "Murcki", "Wesoła", "Staszic", "Śląsk", "Kazimierz-Juliusz" System ten 
oparty jest na założeniach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem opracowanego przez Wy
dział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W pierwszym etapie tworzenia 
systemu rozpoczętym w 2000 roku w oparciu o raport o stanie bezpieczeństwa w kopalniach 
wypracowano model i schemat organizacyjny działów BHP dostosowany do potrzeb wdrażania 
nowoczesnego "Systemu Zarządzania". Schematy te zostały wdrożone w poszczególnych 
kopalniach Holdingu. Od marca 2000 roku kontynuowany jest cykl szkoleń związanych z wpro
wadzaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujący osoby dozoru ruchu i pra
cowników fizycznych kopalń. 

W kopalni "Wieczorek" został opracowany system informacyjno- informatyczny mający na 
celu usprawnienie pracy służb BHP. System ten będzie sukcesywnie wprowadzany w kopal
niach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

V. System Kopalni "Bobrek-Miechowice" jest wdrażany jako autorski tylko w tej kopalni. 
W kwietniu 1997 roku rozpoczęto wdrażanie Systemu opartego na opracowaniach własnej 
kadry, która ukończyła studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Hi
gieną Pracy prowadzone przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Czynności rozpoczęte w 1997 
roku są nadal kontynuowane w zakre~ie: 

- realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, uwzględniających wyniki ankiety przeprowa
dzonej wśród pracowników w trakcie szkoleń prowadzonych w 1998 r., 

- opracowania procedur dotyczących: sporządzania, kontroli, autoryzacji i aktualizacji 
dokumentacji układów transportu linowego, wykonywania projektów technicznych wyrobisk 
przed rozpoczęciem ich drążenia oraz sporządzania instrukcji bezpiecznego wykonywania 
pracy, 

- wykonywania analiz ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 
VI. Projekt Evisa proponowany przez norweską firmę certyfikującą Det Norske Veritas 

Polandjest realizowany w KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG "Lubin", 0/ZG "Polkowice-Siero
szowice", 0/ZG "Rudna" i wdrożony w Kopalniach Wapienia "Folwark" i "Górażdże" należą
cych do Zakładów Cementowo-Wapienniczych "Górażdże" S.A. 

W Zakładzie Górniczym "Lubin" w okresie od czerwca 1997 roku do czerwca 1998 roku 
wdrażano System Zarządzania Bezpieczeństwem według projektu "EVISA I" pod patronatem 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz norweskiej firmy certyfikującej Det Norstke Veritas Poland. 
W tym samym programie uczestniczyły: 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" od grudnia 1997 r. 
do czerwca 1998 r. oraz 0/ZG "Rudna" od grudnia 1999 r. do września 2000 r. 

Zakłady Cementowo-Wapiennicze "Górażdże" S.A. w roku 1997 przystąpiły do wdrażania 
systemu "Systemu Zarzadzania" promowanego przez Państwową Inspekcję Pracy oraz nor-
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weską firmę Det Norstke Yeritas Poland. Końcowa ocena systemu zarządzania bezpieczeń
stwem pracy w tym projekcie wypadła pozytywnie. We wrześniu 1998 roku Zarząd firmy podjął 
decyzję o przystąpieniu zakładu do drugiej edycji projektu EVISA II organizowanego tym razem 
tylko przez firmę DNY Poland. 

Plan działania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w 2000 roku 
miał między innymi na celu dokonanie oceny i analizy ryzyka w kopalniach odkrywkowych 
"Folwark" i Górażdże". 

VII. System Zarządzania Bezpieczeństwem oparty o doświadczenia kanadyjskiej firmy 
"HSE - Manuał and System Projekt" wprowadzany jest w Zakładzie Poszukiwania Nafty 
i Gazu w Krakowie. Zakład ten realizuje wcześniej rozpoczęte prace nad organizacją i wdra
żaniem elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem właściwym do robót poszukiwaw
czych za ropą naftową i gazem ziemnym. 

Do opracowania systemu wybrano specjalizującą się w zagadnieniach wysokich ciśnień 
i zagrożeń siarkowodorowych kanadyjską firmę "HSE- Manuał and System Project". Przed
stawiciele wymienionej firmy przeprowadzili monitoring warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Następnie została przeprowadzona analiza porównawcza przepisów bhp obowiązujących 
w Polsce do norm prawnych i uregulowań zawartych w opracowaniu systemu zarządzania . 

System obejmuje ochronę zdrowia, zagadnienia bezpieczeństwa i ochronę środowiska 
co pokrywa się z filozofią, która zawarta jest w normach IS0-9000 (zarządzanie jakością), 
IS0-14000 (zarządzanie ochroną środowiska) oraz wymogami kontraktorów zagranicznych. 
System ten od 11 kwartału 1998 r. został wprowadzony i jest stosowany na wiertniach 
prowadzących prace wiertnicze na kontraktach zagranicznych. W krajowych jednostkach -
wiertniach zostały wdrożone poszczególne elementy systemu. Kontynuowane są prace nad 
całościowym wdrożeniem systemu razem z obecnie wprowadzanym systemem zarządzania 
jakością (IS0-900 l). 

VIII. We Wrocławskich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. rozpoczęto wdrażanie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem autorstwa własnego, w oparciu o Polską Normę 
PN-N-18001 (ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 11 stycznia 1999 r. , 
Uchwała nr l /2ooo-o), obejmując kopalnię granitu "Graniczną", kopalnie żwirów i piasków 
"Mietków", "Pilce" i "Paczków" oraz Zakład Remontowo Usługowy z siedzibą we Wrocławiu. 

3. Analiza wdrażanych systemów 

Wprowadzane systemy charakteryzują się działaniami ukierunkowanymi na poprawę bez-
pieczeństwa oraz minimalizację możliwości powstawania strat w przedsiębiorstwie przez: 

- zapewnienia załodze właściwych warunków pracy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, 
- zaangażowania ludzi wokół jasno określonych celów, rozdzielenie odpowiedzialności, 
- udziału załogi w ustaleniu strategii i celów przedsiębiorstwa, 
- zredukowanie ryzyka utraty życia lub zdrowia do akceptowalnego poziomu granicznego, 

a następnie utrzymanie go na takim lub niższym poziomie, 
- ograniczenie możliwości powstania zniszczeń w systemie technicznym oraz strat w sys

temach współdziałających (gospodarczym i społecznym). 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakładów górniczych z inicjatywy Wyższego 

Urzędu Górniczego, zespół w skład którego weszli przedstawiciele Politechniki Śląskiej 
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w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie i Wyższego Urzędu Górniczego, ustalił podstawowe wymagania dla oceny 
wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakładach górniczych 
wskazujące na potrzebę uwzględnienia przy ocenie takich zagadnień, jak: 

- struktura organizacyjna Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w za
kładzie górniczym; 

- dokument bezpieczeństwa i zdrowia pracowników zakładu górniczego; 
- określenie zasad i terminów wprowadzania i aktualizacji procedur Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakładzie górniczym; 

- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz dobór środków i technik in
formowania pracowników o wielkości ryzyka; 

- współpraca z przedstawicielami pracobiorców oraz organami nadzoru nad warunkami 
pracy we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy; 

- współpraca z instytucjami naukowymi; 
- wykorzystanie technik organizatorskich Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Hi-

gieną Pracy; 

- opracowanie programu szkolenia kadry dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeń
stwem i Higieną Pracy w zakładzie górniczym; 

- wdrożenie struktury informacyjno-informatycznej wspomagania Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Pracy w zakładzie górniczym. 

Powyższe wymagania są konsekwencją obowiązujących lub nowelizowanych aktów praw
nych, dotychczasowych doświadczeń zakładów górniczych we wdrażaniu Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Polską Normą PN-N-18001 "Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy". Są one również konsekwencją potrzeby harmonizacji pol
skich regulacji prawnych z rozwiązaniami przyjętymi w Unii Europejskiej. 

Kierując się powyższymi kryteriami Komitet Techniczny ds. Certyfikacji przy Głównym 
Centrum Bezpieczeństwa Górniczego w porozumieniu z Wyższym Urzędem Górniczym przyz
nał certyfikaty świadczące o przygotowaniu do realizacji zgodnej z wymogami i standardami 
systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, stopnia podstawowego. Certyfikaty te zostały 

wręczone: 

- KWK "Borynia" (grudzień 1998 r.), 
- KWK "Anna" (grudzień 1999 r), 
- KWK "Jas-Mos" (październik 2000 r). 
Analiza efektów wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w tych 

kopalniach wykazała: ~ ·-:> 

- systematyczny spadek wypadkowości, mierzonej liczbami bezwzględnymi jak również 

wyrażonej współczynnikami wypadkowości; 

- zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa przez osoby kierownictwa i dozoni 

kopalni -nacisk na systemowe rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa; 
- stałe monitorowanie kosztów wypadków przy pracy, kosztów chorób zawodowych, 

całkowitych kosztów bezpieczeństwa oraz zapoznawanie z tymi wynikami całej załogi kopalni; 
- zapoznanie osób kierownictwa i dozoru kopalni z oceną ryzyka zawodowego na stano

wiskach pracy; 
- opracowanie i wdrożenie dokumentu bezpieczeństwa (księga bezpieczeństwa); 
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-wytworzenie mechanizmów odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa wśród wszyst
kich pracowników kopalni; 

- ugruntowanie w załodze przekonania, że kopalnia stwarza warunki do bezpiecznej pracy 
przy ich czynnym współudziale. 

W celu podniesienia możliwości rozwoju nowoczesnego zarządzania zakładem oraz podnie
sienia aktywności dozoru w kształtowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników, 
wspólnie z konsultantami z Głównego Instytutu Górnictwa został opracowany i wdrożony, 
w tych trzech kopalniach komputerowy sieciowy program raportowania i ewidencjonowania 
zagrożeń . Poprzez pisanie dokumentów elektronicznych, równolegle utworzona zostaje baza 
danych, która jest podstawowym narzędziem pozwalającym koordynatorowi systemu oddzia
ływać na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie górniczym. Wdrożenie 
sieciowego programu raportowania zagrożeń spowodowało większe zaangażowanie osób 
dozoru wszystkich szczebli w bezpieczne prowadzenie robót i raportowanie o wszelkich 
odstępstwach . 

Powołany Koordynator będący pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeń
stwem posiada duże możliwości w zakresie aktywnego, wyprzedzającego oddziaływania na 
kształtowanie bezpieczeństwa pracy w kopalni. Dzięki sieciowemu programowi raportowania 
jest w stanie codziennie informować kierownictwo kopalni nie tylko o zaistniałych wypadkach 
lecz także o wszelkich stwierdzonych przez nadzór techniczny nieprawidłowościach, mogących 
być w przyszłości przyczyną zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń. 

Wdrażając System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wyprzedzono wymagania 
legislacji w zakresie wdrażania zasad oceny ryzyka. Opracowano Księgę Zarządzania Bezpie
czeństwem Pracy która w swej formie odpowiada wymaganiom stawianym Dokumentowi 
Bezpieczeństwa. 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w KWK"Borynia" przyczyniło 
się do zwiększenia dynamiki spadku wypadkowości w 1998 roku o 17,8% w stosunku do 
roku poprzedniego przy równoczesnym spadku zatrudnienia o 6,6%, a w roku 1999 o 26,3%, 
przy spadku zatrudnienia o 8,2%. Liczba wypadków ogółem za 9 m-cy 2000 r. w stosunku 
do analogicznego okresu roku 1999 zmniejszyła się z cyfry 90 do 67, podobnie proporcjonalnie 
do tej liczby zmniejszył się wskaźnik wypadkowości na 1000 osób zatrudnionych z 21,4 do 11 ,6. 

W KWK "Anna" - liczba wypadków ogółem za 9 m-cy 2000 r. w stosunku do ana
logicznego okresu roku 1999 zmniejszyła się z 46 na 43, podobnie proporcjonalnie do tej liczby 
zmniejszyły się pozostałe wskaźniki , w tym wskaźnik wypadkowości na 1000 osób zatrud
nionych z 14,0 do 13,4. 

W KWK "Jas-Mos" - liczba wypadków ogółem za 9 m-cy 2000 r. w stosunku do 
analogicznego okresu roku 1999 zmniejszyła się z liczby l 03 do 72, podobnie proporcjonalnie 
zmniejszyły się pozostałe wskaźniki, w tym wskaźnik wypadkowości na 1000 osób zatrud
nionych z 15,2 do 12,3. 

Wdrażany system zarządzania bezpieczeństwem pracy w większości kopalń charakte-
ryzuje się: 

- wprowadzeniem kierownictwa kopalni w zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem, 

- ustaleniem składu osobowego zespołu ds. bezpieczeństwa, 
- określeniem polityki w zakresie bezpieczeństwa i metodologii jej rozpowszechniania, 
- opracowaniem struktury organizacyjnej systemu wraz z harmonogramem realizacji zadań, 
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- przeszkoleniem członków zespołu ds. opracowania i wdrażania systemu, 
- auditern wstępnym systemu kształtowania bezpieczeństwa, 
- przeglądem istniejących procedur postępowania w zakresie zwalczania zagrożeń natural-

nych i technicznych, 
- analizą socjologiczno-psychologiczną postaw pracowników, dotyczącą zaangażowania 

w bezpieczną pracę, 
- udokumentowaniem systemu przez opracowanie procedur i instrukcji postępowania, 
- udokumentowaniem systemu przez opracowanie "Księgi Zarządzania Bezpieczeństwem", 
- częściowym uruchomieniem elektronicznej sieci wymiany informacji. 

4. Wnioski 

Z zobowiązań Polski podjętych w związku z dążeniem do członkostwa w Unii Europejskiej 
wynika konieczność wdrożenia do prawa polskiego postanowień dyrektyw europejskich. 
Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa dyrektywa 89/391/EWG 
o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 
W przedmiotowej dyrektywie szczególną uwagę zwraca się na ocenę ryzyka zawodowego. 
W następstwie tej oceny pracodawca powinien zastosować odpowiednie środki, zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wychodząc naprzeciw dyrektywom Unii 
Europejskiej nakłada od 23 kwietnia 1998 roku na polskich przedsiębiorców szereg nowych 
obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy. Wprowadzono pojęcie ryzyka 
zawodowego, rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepo~ądanych zdarzeń 
związanych z wykonywaną pracą powodującą straty. 

Jedną z ostatnich zmian legislacyjnych było wprowadzenie do Kodeksu Pracy obowiązku 
określania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Ocena ryzyka którego wymogi określo
ne zostały na podstawie dyrektyw "górniczych" 92/9/EWG i 92/104/EWG, stanowi ważny 
element każdego systemu zarządzania bezpieczeństwem. 

W chwili obecnej istnieje kilka modeli systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy 
różniących się sposobem dojścia do tego samego celu. Najważniejszą cechą wspólną tych 
systemów jest ocena ryzyka zawodowego i skuteczne nim zarządzanie przynoszące wymierne 
efekty. Formuła określenia ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jest ściśle związana 
z formułą zarządzania bezpieczeństwem. Przyjęta jest teza, że zarządzanie bezpieczeństwem, 
jest zarządzaniem ryzykiem. 

Z dotychczasowych doświadczeń zakładów wprowadzających zarządzanie bezpieczeń-
stwem wynika iż ocena ryzyka powinna zawierać następujące elementy: 

- identyfikację zagrożeń, 

- określenie prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia, 
- określenie rozmiaru strat powodowanych aktywizacją zagrożenia, 
- obliczanie ryzyka, 
- określanie sposobu redukcji ryzyka, 
- określenie kosztów proponowanej profilaktyki, 
- przeprowadzenie analizy ,,koszt-korzyść". 
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Przedstawione w referacie systemy zarządzania bezpieczeństwem których wdrażanie rozpo
częto w polskim przemyśle wydobywczym charakteryzują się wspólnym celem stworzenia 
takich mechanizmów, które zapobiegałyby powstawaniu niebezpiecznych zdarzeń i wypadków. 
Przydatność i funkcjonalność prezentowanych w referacie rozwiązań, może wykazać jedynie 
zastosowanie ich w dłuższej praktyce górniczej. Zawierają one tezy, których konsekwentna 
realizacja może doprowadzić do poprawienia stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych. 
Niezbędnym staje się wdrożenie nowych technik i zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeń
stwem i Higieną Pracy z uwzględnieniem kompleksowej oceny jakości zarządzania na sta
nowiskach pracy. 

Istnieje też potrzeba prowadzenia badań skuteczności wprowadzanych systemów zarzą
dzania bezpieczeństwem jako elementu oceny stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych. 
Brak kompleksowej analizy skuteczności wprowadzonych i wprowadzanych obecnie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem utrudnia zastosowanie działań korygujących. 

Stopień zróżnicowania w zaawansowaniu wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeń
stwemjest znaczny, uzależniony najczęściej od czasu przystąpienia do wprowadzania systemu 
i zaangażowania kierownictwa, potwierdzający w pełni tezę że : "Firma nie może kupić sobie 
drogi do bezpieczeństwa- do bezpieczeństwa musi ją prowadzić kierownictwo". 
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Growing significance of occupational health management systems 
in mining indostry 

Abstra et 

In this paper an overview of occupational health management systems applied in Polish 
mining industry is presented. A review of the level of a progress in implementation of the 
systems has been done by the Department ofHealth Protection and Work Conditions ofthe High 
Mining Office, which permitted to reveal variety in applied solutions in connection with EC 
regulations and permitted to draw conclusions presented in the paper. 
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Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem 

Słowa kluczowe 
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Bezpieczeństwo pracy- system zarządzania bezpieczeństwem- certyfikacja 

Streszczenie 

Wzrastające zainteresowanie wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena 
pracy doprowadziło do opracowania w szeregu krajach w tym w Polsce norm z tego zakresu. 
Zakłady, które wdrożyły system zarządzania jakością, środowiskiem lub działając niezależnie 
od tych systemów starają się podejmować działania związane z wdrożeniem systemu zarzą
dzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Artykuł przedstawia historię i stan aktualny inicjatyw 
związanych z certyfikacją systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. 

l. Wstęp 

Ostatnie lata obserwowały stałe wzrastające zainteresowanie w opracowywaniu wytycznych 
i norm w zakresie zarządzania BHP. Jednakże , towarzyszyła temu niechęć do przejścia do 
formalnej certyfikacji takich systemów w sposób analogiczny do certyfikacji systemów za
rządzaniajakością (QMS) i systemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu odpowiednio do 
norm ISO 9000 oraz ISO 1400 l. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w następstwie opublikowania 
w Wielkiej Brytanii normy BS 8800 [l]. Chociaż dokument ten został opublikowany jako norma 
przewodnia i zawierał zakaz "niniejsza publikacja zawiera wskazania i zalecenia. Należy 
stwierdzić, że jest ona dokumentacją i nie powinna być stosowana dla celów certyfikacji" 
Stwierdzenie to nie potrzymało zakusów wielu organizacji i okazało się, że pewna grupa 
organizacji na świecie przyjęła tą normęjako podstawy do zewnętrznych szczegółowych analiz 
i certyfikacji ich układów w zakresie BHP. 

Norma BS 8800 została napisanajako przewodnik, nie było zatemjej celemjasnego zestawu 
kryteriów lub minimum warunków dla certyfikacji. Efekt był taki, że od każdej organizacji 
certyfikacyjnej wymagano opracowania własnej interpretacji tej normy przewodniej i podczas 
gdy wykazały one wiele wspólnych cech, powstały jednak nieuniknione różnice . Zachodziła 

zatem obawa, że różnice te mogą podważyć zaufanie do znaczenia lub wartości certyfikatu. 
Stosownie do tego, w końcu roku 1998, szereg międzynarodowych organizacji certyfi

kujących zdecydowały się na wspólne opracowanie podstaw dla certyfikacji w celu zastąpienia 
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ich własnych schematów opartych na BS 8800. Ustanowiono Grupę Roboczą, która zawierała 
większość głównych organizacji certyfikujących, wraz z organizacjami normalizacyjnymi 
z W. Brytanii, Australii, Hiszpanii i Irlandii. Powstała dokumentacja systemu zarządzania, znana 
jako OHSAS 18001, została opublikowana w maju 1999, po czym w grudniu 1999 ukazał się 
dokument przewodni OHSAS 18002 podający wyjaśnienie i interpretację wymagań ustano
wionych w dokumentacji [2]. Ten nowy dokument OHSAS 18001 został specjalnie opracowany 
dla certyfikacji systemów bhp, jest zatem napisany językiem normy. Wymaga więc mniejszego 
zakresu "interpretacji" niż BS 8800. Opracowanie dokumentu przewodniego OHSAS 18002 
ma na celu zapewnienie, że wszyscy audytorzy pracują według jednej interpretacji, a zatem 
certyfikaty różnych organizacji certyfikujących mogą być uważane za równoważne. LRQA 
(Loyd's Register Quality Assurence Limited) wydała swój pierwszy certyfikat według OHSAS 
18001 w listopadzie 1999 [3]. 

2. Przegląd systemów zarzadzania bezpieczeństwem 

W połowie lat dziewiędziesiatych w Polsce zintensyfikowane zostały związane z systemami 
zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. W roku 1996 w hucie "Częstochowa" rozpoczęto 
prace nad opracowaniem normy zakładowej. W tym samym okresie przedstawiono propozycję 
budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem w górnictwie [4]. Propozycje te związane były 
głównie z adaptacją filozofii jakości zawartej w normach serii ISO 9000 oraz ISO 14000 do 
zagadnień zarządzania bezpieczeństwem. Nie były to jedyne prace z tego zakresu. W górnictwie 
realizowany był program PIER, istniała również wymiana międzynarodowa poszczególnych 
kopalń i podejmowane były działania przy współpracy ze specjalistami zagranicznymi. Efek
tem tego była przeciągająca się dyskusja dotycząca zwłaszcza wyższości własnych systemów 
nad pozostałymi . Intensyfikacja prac w innych branżach oraz realizacja przez Główną In
spekcje Pracy programu "EVISA" była bezpośredniąprzyczynąkonsolidacji działań w obszarze 
górnictwa. 

W dniu 8 lipca 1998 roku z inicjatywy GIG odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa 
spotkanie przedstawicieli jednostek naukowych (AGH, GIG, Politechniki Śląskiej) oraz Wyż
szego Urzędu Górnictwa. W czasie spotkania poruszono następujące zagadnienia: 

- omówiono stan prac w kraju w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, 
- przedstawiono stan zaawansowania prac nad polską normą dotyczącą zarządzania bez-

pieczeństwem i higieną pracy, 
- omówiono stan zaawansowania wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem 

w kopalniach, 
- przedstawiono stan działań jednostek z poza górnictwa w zakresie zarządzania bez-

pieczeństwem. 

W czasie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność: 
- współzależności systemu zarządzania i prawa geologiczno-górniczego, 
- uwzględnienia rozwiązań systemowych w planie ruchu zakładu górniczego, 
- ujednolicenia minimalnych wymagań określających system zarządzania bezpieczeń-

stwem, 
- kształcenia kadr i przełamywania zachowawczych postaw pracowników, 
- kształcenia audytorów systemu, 
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- nadzoru nad działaniami różnych jednostek i ocena postępu prac w tym zakresie, 
- uznania dobrowolnego wysiłku kopalń wdrażających system, 
- zasady certyfikacji systemu, 
- stworzenia zespołu sterującego działaniami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 

w górnictwie. 
Uczestnicy spotkania doszli do przekonania, że dalszy postęp w zakresie wdrażania sys-

temów zarządzania bezpieczeństwem uzależniony jest od: 
- ustalenia minimalnych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem, 
- konkurencyjności rozwiązań, 

- stworzenia zespołu zajmującego się zarządzaniem bezpieczeństwem (na wzór Komisji 
WUG), 

- regularnych spotkań do wymiany poglądów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 
Konsekwencją tych spotkań było opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez WUG 

minimalnych wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem [5]. Opracowane wymagania 
wskazywały na zagadnienia jakie powinny być uwzględnione w procesie wdrażania systemu 
zarządzania bezpieczeństwem. W ten sposób nie ograniczając możliwości rozwoju indywi
dualnych lub zespołowych rozwiązań związanych z wprowadzaniem systemów zarządzania 
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bezpieczeństwem prowadzonych przez różne zespoły, stworzono możliwość sprawdzania syste
mów na zgodność z minimalnymi wymaganiami dotyczących systemów zarządzania bezpie
czeństwem i higieną pracy. Podejmowane działania przez firmy zagraniczne wywołały presję 
krajowych zakładów wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem na potwierdzenie 
tych działań certyfikatem. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego 
stworzyło Komitet Techniczny, którego zadaniem było sprawdzenie stanu zaawansowania 
wdrażanego systemu zarządzania bezpieczeństwem na zgodność z minimalnymi wymaganiami 
oraz proponowanymi rozwiązaniami przy wykorzystaniu techniki prowadzenia auditu według 
normy ISO 11001 [6]. Kopalnia węgla kamiennego "Borynia" była pierwszą kopalnią, która 
w grudniu 1998 roku otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem w stopniu podstawowym. Przykład kolejnego certyfikatu przedstawiono na 
rysunku l. 

3. Prace normalizacyjnej komisji problemowej nr 276 

Spełniając oczekiwania polskich przedsiębiorstw z inicjatywy Centralnego Instytutu Ochro
ny Pracy została powołana przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Problemowa 
Komisja Normalizacyjna "ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" nr 276. Komisja 
jako pierwsze z zadań zajęła się opracowaniem normy "Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy - wymagania" W ten sposób w 15 lipca 1999 roku ustanowiono nonnę 
PN-N-18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy- wymagania", a nas
tępnie normę PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy- Ogólne 
wytyczne oceny ryzyka zawodowego". 

W końcowej fazie ustanowienia (nanoszenia uwag po ankiecie adresowej) jest norma 
PrPN-N-18004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wytyczne wdra
żania". W przygotowaniujest również norma dotycząca prowadzenia auditów systemów zarzą
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ustanowienie normy PN-N-18001 spełnia formalne 
podstawy do certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy na zgodność 
z wyżej wymienioną normą przez uprawnioną jednostkę. 

4. Podsumowanie 

Prace z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są najbardziej rozpowszech
nione w górnictwie. Ponad 24 zakładów górniczych deklaruje wdrażanie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higiena pracy. Stan wdrażania tych systemów jest mocno zróżnicowany. 

W celu uniknięcia nadmiemego deklarowania wdrażania systemów zarządzania bezpie
czeństwem opracowano minimalne wymagania, które powinny być spełnione przy wdrażania 
systemu zarządzania bezpieczeństwem . Minimalne wymagania stworzyły podstawę do pro
wadzenia wewnętrznej certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
przez Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Do chwili obecnej trzy kopalnie uzyskały 
tego rodzaju certyfikat. 

Powołanie Problemowej Komisji Normalizacyjnej nr 276 oraz opracowanie norm PN-N-18001 
oraz PN-N-18002 stworzyło formalne podstawy do certyfikacji systemów zarządzania bez-
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pieczeństwem i higieną pracy na zgodność z wymaganiami normy PN-N-18001 przez upraw
nione jednostki. 

Każde przedsiębiorstwo wdrażając system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
pragnie uzyskać certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu. Brak rozwiązań systemowych 
łączących wdrażanie systemu z korzyściami dla przedsiębiorstwa sprawia, że dla wielu 
przedsiębiorstw uzyskanie certyfikatu staje się "podstawowym" celem podejmowanych działań. 
Prowadzić to może do zaniechania działań wynikających z procedur systemu i w konsekwencji 
nie uzyskanie celu podstawowego -poprawy stanu bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania 
dowodzą, że brak jest obecnie jednoznacznych danych wskazujących na wpływ systemu 
zarządzania bezpieczeli.~twem na poprawę stanu bezpieczeństwa. Czy spowodowane jest to tylko 
pogonią za certyfikatami? Czy wymaga to dłuższego okresu czasu na ujawnienie poprawy? -
pokaże niedaleka przyszłości. 
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Certification safety managment systems 

Abstra et 

In papers describes the current status of and prospects for future development towards 
certification safety managements systems. It describes works Mining Group w hi ch tak e proposal 
for minimum requirements for safety managements systems and its certification. Finally it 
discusses problems with certificates and relation betweens safety level and progress in 
implementation safety managements systems. 





Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2001, s. 535-542 

Nikodem SZLĄZAK 
Marek BOROWSKI 
Dariusz OBRACAJ 
Katedra Górnictwa Podziemncgo AGH, Kraków 

Odmetanowanie kopalni jako sposób zwiększenia bezpieczeństwa robót 
podczas likwidacji kopalni 

Słowa kluczowe 

Wentylacja- bezpieczeństwo- likwidacja kopalń- zagrożenie metanowe 

Streszczenie 

Zaprzestanie eksploatacji pokładów węgla prowadzi do ustalonego wydzielania metanu 
z górotworu. Jednak z czasem proces wydzielania zanika, a okres zaniku uzależniony jest od 
wcześniej prowadzonych robót górniczych. W celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych 
robót likwidacyjnych niezbędne jest utrzymywanie odmetanowania jak naj dłużej . Możliwe jest 
również prowadzenie odmetanowania. Kontrolowane ujęcie metanu zmniejszy jego wypływ do 
likwidowanych wyrobisk górniczych. Ujmowany metan może być wykorzystany jako pełno
wartościowe paliwo energetyczne. 

l. Wstęp 

Zwalczanie zagrożenia metanowego można prowadzić poprzez zapewnienie odpowiedniej 
intensywności przewietrzania lub stosowania odmetanowania z wyrobisk podziemnych. 

Odmetanowanie wyrobisk ma na celu ujęcie metanu do szczelnych rurociągów i odpro
wadzenie go na powierzchnię. Metan z odmetanowania może być wykorzystany jako paliwo 
energetyczne. 

W trakcie prowadzenia eksploatacji górotwór zostaje naruszony i następuje desorpcja me
tanu i jego wydzielanie do wyrobisk. Zaprzestanie wydobycia prowadzi do stabilizacji gazo
dynamicznej i ustalonego wydzielania metanu. Z czasem proces wydzielania metanu zanika. 
Okres zaniku wydzielania metanu uzależniony jest od zakresu naruszenia górotworu. Znane są 
przypadki ujmowania metanu z wyeksploatowanych zrobów przez bardzo długi okres czasu. 
Wydzielanie metanu i jego ujęcie jest bardzo istotne w przypadku likwidacji kopalni metanowej. 
W celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych robót likwidacyjnych niezbędne jest 
utrzymanie odmetanowania jak najdłużej. Możliwe jest również prowadzenie odmetanowania 
po zlikwidowaniu kopalni tj. wszystkich wyrobisk górniczych. Takie działanie wymaga jednak 

Sesja III 535 



School ofUnderground Mining 2001 

odpowiedniego zabezpieczenia rurociągu odmetanowania, który naj częściej zabudowany jest 
w szybie wentylacyjnym. 

W dalszej części referatu przedstawiona będzie zagrożenie metanowe w kopalni l-Maja 
i prognozy odmetanowania w trakcie likwidacji wyrobisk górniczych. 

2. Zagrożenie metanowe w wyrobiskach górniczych 

Prowadzona eksploatacja górnicza w obszarze górniczym Kopalni l-Maja spowodowała 
naruszenie górotworu i wytworzenie stref desorpcji charakteryzujących się spękaniem i ze 
szczelinowaniem umożliwiającym wypływ metanu. Pomimo zaniechania eksploatacji nadal 
źródłem metanu mogą być stare zroby wyeksploatowanych ścian [4]. W przestrzeniach starych 
zrobów metan gromadzi się na skutek naturalnej degazacji pozostałych po eksploatacji resztek 
węgla, oraz dopływu z powstałych w górotworze spękań. Zmiany ciśnienia mają istotny wpływ 
na intensywność emisji ze zrobów. Gromadzący się metan może być odprowadzony poprzez 
wytworzenie strefy obniżonego ciśnienia i dalej może być ujmowany szczelnymi rurociągami 
i wyprowadzany na powierzchnię. Dlatego też możliwe jest określenie wielkości ujmowanego 
metanu w zależności od lokalizacji i ilości źródeł depresji. Metan ten może być odprowadzany 
zarówno z otworów drenażowych wywierconych do zrobów jak i w zależności od intensywności 
źródeł zza tam izolacyjnych [6] . 

Kopalnia l-Maja został zaliczony do zakładów metanowych, a wszystkie pokłady węgla 
kamiennego w obszarze górniczym kopalni są zaliczone do IV kategorii zagrożenia meta
nowego. Wyniki przeprowadzonych badań metanonośności wykazujązróżnicowane zagrożenie 
metanowe w poszczególnych pokładach. Najwyższa stwierdzona wartość w pokładzie 718 
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Rys. 2. Uj Qcic metanu z odmetanowania w ścianach w 1998 i 1999 roku dla KWK Marcel Ruch l-Maja 

Fig. 2. Drained mcthanc from methane drainagc system in the walls in 1998 and 1999 for Coal Minc "Marcel Ruch l Maja" 

w partii P wyniosła 15,22 m3 CH4/Mgcsw· Również w pokładach węgla występują duże 
nierównomierności nasycenia metanem. Tak duże zmiany metanonośności związane są z wy
stępowanie stref zaburzeń geologicznych oraz głębokością zalegania pokładów. W momencie 
rozpoczęcia eksploatacji dużą metanowość stwierdzono pod stropem karbonu, co powodowało 
konieczność ujmowania metanu. Wzrost metanowości zaobserwowano podczas eksploatacji 
z poziomu 850 m. Ilość ujmowanego metanu dla ostatniego okresu wg kategorii wyrobisk 
została przedstawiona na rysunku l [9). Natomiast ilość ujmowanego metanu w prowadzonych 
ścianach kopalni l-Maja w latach 1998 i 1999 została przedstawiona w rysunku 2. W analizo
wanym okresie do wzrostu wielkości ujmowanego metanu przyczyniło się podjęcieeksploatacji 

w ścianie P-4 w pokładzie 718 [5, 8]. 

3. Prognozowanie zagrożenia metanowego w trakcie etapowej likwidacji kopalni 

Dysponując wynikami odmetanowania aktualnie prowadzonego, jak i również ilością ujmo
wanego metanu ze starych zrobów oraz metanowością całkowitą podczas prowadzenia ścian 
możliwe jest wykonanie prognozy wielkości ujmowanego metanu w trakcie prowadzonej 
likwidacji oraz po jej zakończeniu. W tabeli l przedstawiono sumaryczne ujęCie metanu zza tam 
izolacyjnych i wnęk odmetanowania w 1999 roku dla kopalni l-Maja. 

Zmianę ilości ujmowanego metanu można aproksymować zależnością: 

gdzie: 
q - ilość ujmowanego metanu, m3 /min, 
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q0 - maksymalna ilość metanu w momencie rozpoczęcia odmetanowania, m3 /min, 
t - czas prowadzenia odmetanowania, 
a - współczynnik aproksymacyjny uwzględniający własności górotworu. 

Wydzielanie początkowe jest związane przede wszystkim z metanonośnością pokładu 
węgla. Natomiast współczynnik aproksymacyjny wpływa na wielkość ujmowanego metanu 
w czasie i jest związany z własnościami górotworu i wielkością strefy desorpcji powstałej 
wskutek prowadzonej eksploatacji. Im jest większa wartość współczynnika aproksymacyjnego 
tym szybciej następuje zmniejszenie ujmowania metanu w czasie, czyli zmniejsza się dopływ 
metanu do otworów drenażowych. 

W oparciu o powyższą zależność dokonano obliczeń prognozowanego ujęcia metanu po
przez pozostawioną sieć rurociągów odmetanowania w trakcie i po likwidacji kopalni. 
W tabeli 2 oraz na rysunku 3 przedstawiono wyniki prognozy ujmowania metanu do roku 2010 
[7, 8]. Z przedstawionych obliczeń wynika, że po likwidacji kopalni w 2001 roku ilość ujmo
wanego metanu przy istnieniu wymienionych źródeł powinna wynosić około 7,9 m3/min. 
W następnych latach następuje zmniejszenie ujmowanego metanu i w 2010 roku wielkość ta 
będzie wynosić jeszcze około 6,3 m3/min [8). 

Tabela l. Ilość metanu z odmetanowania zza tam izolacyjnych i z wnęk odmetanowania 

Tablc l. Quantity o f mcthanc from mcthanc drainagc system from behind stoppings and drainagc stablc-holcs 

Rok 1999 
Lp. Rejon ujęcia 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

l M-11410, M/620/1 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 M-ll/410, M1713,M-11616 0,8 0,8 1,0 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 

3 Wytyczna W/410 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 PW-11410, PW-lla/410 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 

5 C-III280, C-II/41 O, C 7 i 3 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

6 Pd/280 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

7 Pd/410 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 

8 E/310, E/410, E/614 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

9 D-ll/410, D/710 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

lO DM/410 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 

11 P-61718 1,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

12 D/624 0,6 0,4 0,2 

Suma odmetanowania 7,6 6,6 7,4 8,0 8,5 7,5 7,0 7,2 7,3 7,8 
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Tabela 2. Prognoza ilość metanu z odmetanowania zza tam izolacyjnych i z wnc;k odmetanowania 

Tablc 2. Forecast o f quantity o f methanc from mcthanc drainage system from bchind stoppings and drainagc 
stablc-holcs 

Lp. Rejon ujc;cia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

l M-11410, M/620/1 1,00 0,90 0,85 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 

2 M-111410, M/713,M-l/616 1,09 0,97 0,93 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 0,82 0,81 

3 Wytyczna W/410 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 

4 PW-114 10, PW-IIa/410 0,82 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 

5 C-111280, C-II/410, C 7 i 3 0,91 0,87 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,80 0,79 0,79 

6 Pd/280 0,46 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39 

7 Pd/41 0 1,01 0,95 0,93 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 

8 E/310, E/410, E/614 0,55 0,52 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 . 0,48 0,47 

9 D-1114 1 O, D/71 O 0,64 0,61 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 

lO DM/4 10 0,59 0,56 0,55 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,51 

li P-61718 0,37 0,35 0,34 • • • • • • • 

12 D/624 0,32 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Suma odmetanowania 7,9 7,4 7,2 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 

• Zatopienic źródła ujmowania metanu. 
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Rys. 3. Prognoza wydzielania metanu po likwidacji Ruchu l-Maja 

Fig. 3. Forccast of mcthanc emission after closing down o f Coal Mine "Marcel Ruch 1 Maja" 
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4. Wpływ poziomu zwierciadła wody na zagrożenie metanowe 

Likwidacja kopalni l-Maja odbywa się poprzez otamowanie podziemnych wyrobisk, które 
samoczynnie zostaną zalane wodą oraz zasypanie szybów materiałem skalnym. Na rysunku 4 
zaznaczono źródła ujęcia metanu wraz z siecią odmetanowania. Ujmowanie metanu prowadzone 
będzie przez stację odmetanowania zlokalizowaną przy szybie II. [l]. Po otamowaniu kopalni 
i wyłączeniu systemu pompowania dopływ wody wynosić będzie 1,4 m3/min. W miarę upływu 
czasu i podnoszenia się poziomu wody dopływ ten będzie malał. Na rysunku 5 przedstawiono 
wykres obrazujący dopływ wody na poziomie równym 1,3 m3/min i zalewanie w czasie 
kolejnych poziomów kopalni[IO]. Należy zauważyć, że czas odbudowy stosunków wodnych 
w kopalni l-Maja nie zagraża aktualnie prowadzonemu odmetanowaniu z poziomu 410m [9]. 
Jednak wyłączenie odmetanowania może spowodować wzrost zagrożenia metanowego w wy
robiskach korytarzowych tego poziomu. Dlatego dla ograniczenia wzrostu tego zagrożenia 
niezbędne jest utrzymanie odmetanowania. Wymagać to będzie zabezpieczenia rurociągu 
głównego odmetanowania w szybie wentylacyjnym. 
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Rys. 5. Wykres zmian samoczynnego zatapiania wyrobisk dołowych KWK Marcel Ruch l -Maja (tO) 

Fig. 5. Graph o f changes in self-flooding of galleries in Coal Mine "Marcel Ruch l Maja" [l OJ 

W trakcie prowadzonej likwidacji konieczne jest prowadzenie kontroli parametrów 
odmetanowania zarówno stężenia metanu jak i ilości ujmowanego metanu. Dlatego też ze 
względów bezpieczeństwa robót w trakcie likwidacji kopalni konieczne jest prowadzenie 
odmetanowania z wykorzystaniem istniejącej sieci odmetanowania [8 , 9] . 

5. Podsumowanie 

Mając na uwadze bezpieczeństwo robót likwidacyjnych kopalni konieczne jest stosowanie 
odmetanowania z wykorzystaniem istniejącej sieci odmetanowania. W trakcie likwidacji 
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kopalni ujmowane będzie nie więcej niż 8 m3/min. W następnych latach przy utrzymaniu 
istniejącego sytemu odmetanowania wielkość ujmowanego metanu ulega zmniejszeniu i po 
blisko dziesięciu latach możliwe będzie odprowadzanie metanu w ilości około 6m3/min. 

Po zakończeniu likwidacji dalsze prowadzenie odmetanowanie nie jest niezbędne i musi 
być poparte przeprowadzoną analizą ekonomiczną oraz oceną poziomu dopływających wód 
dołowych. 

Literatura 

[l] Frycz a A., Kozłowski B., 1979: Przewietrzanie kopalń metanowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice. 
[2] Pawiński J., 1971 : Przepływ z wymianą masy i pędu w niektórych zagadnieniach przewietrzania kopalni. Zesz. 

Nauk. AGH nr 296 Górnictwo 34, Kraków. 
[3] Pawiński J., 1970: Filtracja gazu w pokładach węglowychjako przepływ z wymianą masy. Arch. Górn., t. 27, z. 3. 
[4] Pawiński J., Roszkowski J., Strzemiński J., 1995: Przewietrzanie kopalń, Śląskie Wydawnictwa Techniczne, 

Katowice. 
[5] Roszkowski J., Szlązak J., Szlązak N., 1999: Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla i jego zwalczanie, 

Materiały konferencyjne 1-szej Szkoły Aerologii Górniczej, Zakopane. 
[6] Roszkowski J., Szlązak N., 1999: Wybrane problemy odmetanowania kopalń węgla kamiennego, Uczelniane 

Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 
[7] Praca Zbiorowa: Projekt likwidacii KWK Marcinek i zagospodarowania metanu w zlikwidowane; kopalni, 

Katedra Górnictwa Podziemnego, Kraków 1999 (praca: niepublikowana). 
[8] Praca Zbiorowa: Opracowanie oceny konieczności kontynuowania odmetanowania w likwidacji KWK Marcel 

Ruch 1-Ma;a, Katedra Górnictwa Podzicmncgo, Kraków 2000 (praca niepublikowana). 
[9] Praca Zbiorowa: Wykonanie analizy koleiności wyłączania szybów wentylacyjnych wraz z oceną stahilno.fci 

prądów powietrza zagrożenia metanowego i pożarowego w trakcie likwidacii KWK Marcel Ruch 1-Ma;a, Katedra 
Górnictwa Podzicmncgo, Kraków 2000 (praca nicpublikowana). 

[lO] Praca Zbiorowa: Wykonanie dokumentacii hydrogeologiczne; KWK Marcel Ruch l-Maja, Katedra Górnictwa 

Odkrywkowego, Kraków 2000 (praca niepublikowana). 

Metbane drainage Qfa mine as a metbod for improving mine safety during 
closing down of a mine 

Abstract 

Discontinuation o f mining coal depo s i ts results in a steady metbane emission from a rock 
mass. However, the processof emission hecomes smali er and smali er with time and the period o f 
decay depends on mining operations conducted earlier. In order to improve the safety of 
conducted abandoning operating works it is indispensable to keep up metbane drainage system 
as long as possible. It is also possible to eonduet metbane drainage. Controlled gas drive will 
reduce its outflow into mining galleries that are being abandoned. Caught metbane can be 
utilised as a fuel o f full value. 



Sesja IV 
Drogi obniżenia kosztów wydobycia 

w kopalniach 

Session IV 
Ways of output costs reduction in mines 





Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 200 l , s. 545- 560 

Jerzy FICEK 
Kopalnia W!;gla Kamiennego "Jankowicc", Rybnik 

Zdzisław KALARUS 
PW "TRlMET" s. c. 

Drążenie wyrobisk korytarzowych o zwiększonym rozstawie odrzwi -
aspekt techniczny i ekonomiczny 

Słowa kluczowe 

Obudowa podporowa -stabilizacja- rozpory- opinka - siatki- koszty 

Streszczenie 

Do stabilizacji odrzwi obudowy podporowej stosuje się w kopalniach węgla kamiennego 
wiele różnych konstrukcji rozpór dwustronnego działania a dla wykonania opinki za obudową 
także różnego typu okładziny siatkowe. Odrzwia obudowy wraz z tymi elementami tworzą 
konstrukcję przestrzenną. Obecnie, przy projektowaniu obudów odrzwiowych stosowany jest 
program, który uwzględnia konstrukcję przestrzenną zabudowy wyrobiska. 

Celem obliczenia odstępu między odrzwiami obudowy uwzględniana jest nie tylko nośność 
odrzwi w pionie, ale również wielkość sił poziomych przenoszonych przez zabudowane po 
obwodzie wyrobiska rozpory dwustronnego działania. 

W referacie przedstawiono zakres stosowania rozpór rurowych dwustronnego działania oraz 
siatek zgrzewanych typu łańcuchowo-zaczepowego z oceną wpływu tych elementów na pracę 
obudowy podporowej w aspekcie możliwości zwiększenia odstępu między odrzwiami dla 
uzyskania obniżenia kosztów materiałowych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych. 

l. Wstęp 

Podziemna eksploatacja węgla kamiennego wymaga wykonania wielu wyrobisk koryta
rzowych udostępniających i przygotowawczych . W okresie istnienia tych wyrobisk muszą one 
spełniać zadane im funkcje, tzn. zapewniać wymagane gabaryty wyrobiska w całym okresie jego 
użytkowania z uwagi na jego wyposażenie i przeznaczenie. Spełnienie tych wymagań możliwe 
jest m.in. przez właściwy dobór obudowy wyrobiska. Dobór obudowy dla wyrobisk górniczych 
dokonywany jest na podstawie rozpoznania warunków naturalnych i górniczych panujących 
w rejonie projektowanego wyrobiska. Czynnikiem decydującym o skutecznym zabezpieczeniu 
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wyrobisk chodnikowych, oprócz nośności odrzwi obudowy i prawidłowego jej doboru do 
warunków górniczo-geologicznych występujących w otoczeniu wyrobiska, jest poprzeczna 
stabilizacja odrzwi obudowy oraz pewna i mocna opinka stropu i ociosów. 

W doborze najwłaściwszej konstrukcji obudowy w danych warunkach górniczych bardzo 
pomocnym jest program komputerowy odzwierciedlający "Zasady projektowania i doboru 
obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny", 
opracowany przez Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej w Gliwicach (uprawnionego 
rzeczoznawcę wskazanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego) pod kierunkiem prof. 
Bernarda Drzęźli. Program ten zawiera także opcję, która przy wprowadzeniu cen na poszczególne 
elementy, oblicza koszt materiałów potrzebnych do zabudowy100mb wyrobiska. 

Udział kosztów wykonywania wyrobisk korytarzowych w kosztach wydobycia tony węgla 
w polskim górnictwie węglowym, jest znacznie wyższy niż w przodującym górnictwie świa

towym. Zatem poszukiwanie dróg obniżenia kosztów wydobycia węgla powinno być ukie
runkowane na obniżeniu kosztów wykonywania tych wyrobisk. Źródeł obniżenia kosztów 
drążenia chodników można upatrywać w zwiększeniu rozstawu odrzwi obudowy podporowej 
lub w stosowaniu samodzielnej obudowy kotwiowej. 

Przeprowadzane analizy ekonomiczne w kopalni "Jankowice" wykazują, że w ciągu ostat
nich kilkunastu lat systematycznie wzrasta koszt jednostkowy w zakresie wykonawstwa wyrobisk 
chodnikowych. Wzrost ten powodowany jest głównie wzrostem kosztów materiałów na jednostkę 
wykonywanych wyrobisk oraz wzrostem kosztów robocizny. Poszukiwania w zakresie uzyskania 
obniżki kosztów jednostkowych wykonywania wyrobisk szły w kienmku optymalnego wyko
rzystania podporności odrzwi obudowy stalowej, których koszt wpływa decydująco na jednostkę 
wykonywanych wyrobisk chodnikowych. Uznano, że właściwa stabilizacja poszczególnych 
odrzwi obudowy prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania jej podporności, a tym samym 
pozwoli na osiągnięcie zamierzonego obniżenia kosztu jednostkowego. 

W referacie przedstawiono działania jakie podjęto w kopalni "Jankowice" w zakresie 
obniżenia kosztu jednostkowego drążenia wyrobisk korytarzowych przez zastosowanie rozpór 
wieloelementowych dwustronnego działania typu "TR" oraz siatki okładzinowej zgrzewanej 
łańcuchowo-zaczepowej typu "MIDO". 

2. Aspekt techniczny drążenia wyrobisk korytarzowych o zwiększonym rozstawie odrzwi 

2.1. Rola rozpór wieloelementowych dwustronnego działania oraz 
okładzin siatkowych zgrzewanych 

Rozpory wieloelementowe dwustronnego działania przeznaczone są do stabilizacji odrzwi 
obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych. Stabilizacja odrzwi za pomocą rozpór 
o odpowiedniej konstrukcji powoduje wytworzenie przestrzennej konstrukcji z połączonych 
odrzwi, które wraz z okładzinami i wykładką stają się obudową górniczą wyrobiska. Zasto
sowanie właściwego rozwiązania rozpór do obudowy wykonanej z określonego kształtownika, 
zapewnia uzyskanie prawidłowych połączeń rozpór z kształtownikiem oraz liniowość ich 
zabudowy wzdłuż wyrobiska. Dużą rolę dla właściwej współpracy obudowy z górotworem 
spełnia również opinka stropu i ociosów, która powinna być pewna i prawidłowo zabezpieczać 
wyłom wyrobiska (przestrzeń) pomiędzy kolejnymi odrzwiami obudowy. 
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Drążenie wyrobisk korytarzowych za pomocą kombajnów chodnikowych powoduje duże 
rozdrobnienie urabianej skały, czyniąc ją mało użyteczną dla wykonywania prawidłowej wy
kładki za okładzinami w celu nawiązania kontaktu obudowy z górotworem. Sytuacja ta powo
duje, że wykładka ta wykonywana jest tylko w miejscach widocznych, łatwych do skontro
lowania, tzn . w przestrzeni między odrzwiami. Stan ten powoduje niekorzystne obciążenie 
okładzin siatkowych w środkowej części między odrzwiami. W takich warunkach dużą uwagę 
należy zwrócić na prawidłowy dobór odpowiednich okładzin siatkowych. 

W fazie drążenia wyrobisk korytarzowych trudno jest wykonać idealny wyłom pasujący do 
danego rozmiaru odrzwi. Dlatego też obudowa zabudowana w czole przodka przez pewien 
czas pełni funkcję obudowy osłonowej. W wyniku rozwarstwienia się skał stropowych i ich 
przemieszczeniu w kierunku do wyrobiska, następuje doszczelnienie wykładki, a obudowa 
nawiązuje współpracę z górotworem. Tak więc do czasu nawiązania współpracy obudowy 
z górotworem rola i zadanie rozpór stabilizujących odrzwia obudowy są bardzo istotne. Nie
prawidłowa łub słaba stabilizacja odrzwi może spowodować przewrócenie się obudowy, szcze
gółnie w strefie przyprzodkowej wyrobiska, gdzie obudowa nie ma jeszcze pełnego kontaktu 
z górotworem. Rozpory wieJoelementowe wraz z siatkowymi okładzinami zgrzewanymi łat'l
cuchowo-zaczepowymi w połączeniu z odrzwiami obudowy chodnikowej tworzą konstrukcję, 
w której wymuszona jest współpraca odrzwi między sobą, co zapewnia ich stateczność w czole 
drążonego przodka, jak również w całym okresie jego użytkowania. 

2.2. Konstrukcja rozpór wieloelementowych dwustronnego działania 
typu "TR" 

Aktualnie na rynku oferowanych jest kiłkanaście rozwiązań rozpór wieJoelementowych 
dwustronnego działania, które różnią się niewielkimi szczegółami konstrukcyjnymi . Wszystkie 
typy rozpór przed zastosowaniem w wyrobiskach górniczych są badane pod względem wytrzy
małościowym i zgodności-z obowiązującymi normami w jednostkach naukowo-badawczych. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii technicznej są dopuszczane do stosowania w górnictwie. 

W kopalni "Jankowice" z dniem l stycznia 1998roku definitywnie zostały wycofane rozpory 
jednoelementowe typu RZL i wrrowadzono rozpory wieJoelementowe dwustronnego działania. 
Rozpory te przeznaczone są do stabilizacji odrzwi z kształtownika V-25, V-29 i V-36. Wyko
nane są według PN-88/G-15000/07 i składają się z (rys. 1): 

Rys. l. Schemat ogólny rozporowy typu "TR" 

Fig. l. Genera l idea o f thc TR tic-bcam 
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Rys. 2. Widok ogólny rozpory typu "TR" (fot. J. Ficek) 

Fig. 2. Generał view ofthe TR tie-beam (photo: J. Ficek) 

- rury łącznika o średnicy 042 dla kształtownika V25 i V29 lub rury łącznika o średnicy 
048 dla kształtownika V36, na końcach której wykonane są otwory 023 mm, 

- dwóch śrub hakowych wykonanych z pręta 018 mm i dodatkowym spłaszczeniem zapo-
biegającym wypadnięciu śruby z otworu łącznika, 

- trzech nakrętek. 
Technologia zabudowy rozpór w wyrobisku może być realizowana w trzech wariantach: 
Wariant I 
Rozpora jest łączona jednostronnie z ostatnimi odrzwiami obudowy za pomocą pojedynczej 

śruby hakowej (5) (rys. 3a). 

Rys. 3a. Zabudowa rozpory na jedną śrubę hakową 

C7o!n 
pr~~dku 

l -łącznik rurowy, 2 - śruba hakowa, 3- nakr((tka dolna, 4 - nakrętka kontrująca, 5 - śruba hakowa na 

ostatnich odrzwiach 

Fig. 3a. Construction ofthe tie-beam with one hook bolt 
l - pipe coupler, 2- hook bolt, 3 -l ower nut, 4- contraction nut, 5- hook boi t upon the last arch 

Wariant II 
Rozpora jest łączona poprzez gniazdo z ostatnimi odrzwiami obudowy za pomocą dwóch 

śrub hakowych (rys. 3b ). 
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Kierunek po:;tęrm przodku 

;::::.... 

Czofo 
przodku 

Rys. 3b. Zabudowa rozpory z dwoma śrubami hakowymi 

l - łącznik rurowy, 2 - śruba hakowa, 3- nakr'<tka dolna, 4 - nakrętka kontrująca 

Fig. 3b. Construction o f !he tic-bcam with Iwo hook bo l ts 
l- pipc coupler, 2- book boli, 3 -!ower nut, 4 - .contraction nut 

Wariant III 
W wariancie tym stosuje się sposób zabudowy jak w wariancie I z zastCilso.waui.em 

dodatkowego łącznika o kształcie rozpory (5). Łącznik jest każdorazowo przebtia~.WyW~P:Y 
wraz z zabudową kolejnych odrzwi (rys. 3c) . 

. ./ 

Kieru1ek po~tępJ pcwdkJ 
:;::g. 

Rys. 3c. Zabudowa rozpory z dodatkowym łącznikiem 

Czt?ło 
::~rzodk.; 

l -łącznik rurowy, 2 - śruba hakowa, 3- nakrętka dolna, 4- nakrętka kontrująca, 5- dodatkowy łącznik 
przekładany do przodka 
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Fig. 3c. Construction of thc tie-beam with an extra coupler 
l - pipe coupler, 2 - hook bolt, 3 - !ower nut, 4 - contraction nut, 

5 - extra coupler moving to heading 
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2.3. Konstrukcja siatek okładzinowych zgrzewanych ty p u "MIDO" 

Siatki okładzinowe zgrzewane jednostronnie zaczepowe typu "MIDO" produkowane są 
w oparciu o projekt wynalazczy zgłoszony w lutym 1998r. do Urzędu Patentowego RP celem 
uzyskania patentu. Właścicielem projektu wynalazczego jest firma MIDO z Katowic. Na 
podstawie normy PN-G-15050/96 siatki te zakwalifikowane zostały do siatek łańcuchowo-za
czepowych. Siatki typu "MIDO" przeznaczone są głównie do opinania stropu i ociosów wy
robisk korytarzowych drążonych lub przebudowywanych w obudowie z kształtowników V25, 
V29, V32, V36 i KS/K021 dla rozstawu odrzwi do 1,5 m. Każda siatka wykonywanajest z 6 
prętów podłużnych spiralnie walcowanych (l) oraz poprzecznych prętów gładkich (2). Ilość 
poprzecznych prętów uzależniona jest od długości siatki. Podłużne pręty z jednej strony są 
proste, natomiast z drugiej strony posiadają zaczepy hakowe zaginane pod kątem 75°±5°. 
Wszystkie siatki posiadają dodatkowy poprzeczny pręt spiralnie walcowany (3), za który 
zakładane są zaczepy sąsiedniej siatki. W wyniku takiego połączenia powstaje jeden ciąg siatek. 
Pręty są zgrzewane pomiędzy sobą prostopadle, tworząc siatkę o oczkach l 00 x l OOmm (rys. 4). 

A 

550 

A-A 
li 

Rys. 4. Sposób łączenia siatek mi((dzy sobą 

Fig. 4. The maJmer o f bonding the meshes 

Rys. 5. Widok ogólny siatki typu "MIDO" (fot. J. Ficek) 

Fig. 5. Generał view ofthe MIDO type mesh (photo: J. Ficek) 
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Montaż siatek może być dokonywany w dwóch wariantach (rys. 6a i 6b): 
Wariant I 
Pręty stalowe siatek do których mocuje się zagięte końce następnej siatki znajdują się 

wewnątrz kształtownika obudowy (nie widać łączenia). Jest to obecnie powszechnie stosowany 
sposób łączenia siatek we wszystkich kopalniach stosujących te siatki. 

Wariant II 
Pręty stalowe siatek do których mocuje się zagięte końce następnej siatki znajdują się zaraz 

przy kołnierzu obudowy- na zewnątrz (widać łączenie). 

Wariant l 

Rys. 6a. Wariant l zabudowy siatek typu "MIDO" w wyrobisku górniczym 

Fig. 6a. Variant I oflining construction in thc roadway 

Wariant 11 

kierunek zabudowy 

Rys. 6b. Wariant II zabudowy siatek typu "MIDO" w wyrobisku górniczym 

Fig. 6b. Variant II oflining construction in thc roadway 

2.4. Stateczność wyrobisk w aspekcie zwiększonego rozstawu odrzwi 
o budowy 

W projektowaniu obudowy podporowej odrzwiowej dla wyrobisk górniczych istnieje 
konieczność określenia rozstawu odrzwi obudowy. Generalnie rozstaw odrzwi obudowy określa 
s1ę wzorem: 

gdzie: 
Oobud - podporność obudowy, 
q0 bc - obciążenie działające na obudowę, 
s - współczynnik bezpieczeństwa. 
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Liczne obserwacje dołowe oraz badania wykazują, że podporność obudowy złożonej 
z odrzwi stalowych musi być rozpatrywana przy uwzględnieniu: 

- sposobu i dokładności połączenia odrzwi obudowy między sobą dla zapewnienia jej 
stabilności podłużnej, 

- rodzaju opinki odrzwi wyrobiska gwarantującej zachowanie jej ciągłości i przekazania 
działającego obciążenia na odrzwia obudowy, 

- rodzaju i dokładności wykładki wykonanej za obudową wyrobiska. 
Potrzebę uwzględnienia powyższych czynników określających podporność obudowy jako 

konstrukcji przestrzennej, stanowiącej zespół wzajemnie powiązanych elementów stanowi pod
stawęjej prawidłowej pracy w wyrobisku. 

Należy zaznaczyć, że na obudowę górniczą wyrobiska, a zwłaszcza obudowę odrzwiową 
obciążenie może zadziałać w sposób nierównomierny (ukierunkowany) stwarzając możliwość 
utraty jej stateczności przez złożenie. Niekorzystne obciążenia ukierunkowane o wypadkowej 
nie działającej w płaszczyźnie odrzwi mają zatem bardzo często miejsce w wyrobiskach 
górniczych. Występujące nierównomierne zróżnicowane naciski na obudowę w procesie 
przemieszczania się skał, powodują destabilizację poszczególnych odrzwi, co szczególnie 
widoczne jest w strefach zaburzeń geotechnicznych górotworu. Skręcone lub odchylone 
odrzwia nie są w stanie skutecznie przeciwstawić się występującym obciążeniom i mogą 
przenosić naciski znacznie mniejsze od określonych dla wartości maksymalnych. To nie
korzystne zjawisko daje się zauważyć szczególnie w rejonach oddziaływania zaszłości eks
ploatacyjnej lub stref uskokowych. W związku z tym, do czasu nawiązania współpracy 
obudowy z górotworem w czole przodka i strefie przyprzodkowej, jak również na całej 
dłu~ości drążonego wyrobiska rola i znaczenie rozpór stabilizujących odrzwia obudowy jest 
bardzo istotna. 

Rozpory górnicze, które są w stanie przenosić momenty zginające w miejscu połączenia 
z obudową i można je w uproszczeniu traktować jako sztywno połączone z kształtownikiem, 
należą do rozpór o najlepszych rozwiązaniach, gdyż zapewniają one stabilizację obudowy nawet 
bez kontaktu odrzwi z górotworem. 

Począwszy od stycznia '98r. w kopalni "Jankowice" stabilizację odrzwi obudowy prowadzi 
się wyłącznie za pomocą rozpór wieloelementowych dwustronnego działania typu "TR". Pod
stawowym kryterium decyzji o wprowadzeniu do stabilizacji odrzwi obudowy za pomocą 
wymienionych rozpór był czynnik bezpieczeństwa przy zachowaniu niezmienionych warunków 
technicznych drążenia wyrobisk. W wyrobiskach, gdzie do opinki obudowy jest zastosowana 
siatka 0kładzinowa typu zaczepowego, odrzwia stabilizuje się siedmioma rozporami budo
wanymi po obwodzie wyrobiska, natomiast w wyrobiskach z opinką wykonywaną za pomocą 
betonitów rozpory budowane są co l ,2 m. W cześniej obudowa była stabilizowana za pomocą 
rozpór jednoelementowych typu RZL w ilości od 9 do II sztuk. 

Półroczny okres obserwacji zachowania się obudowy wyrobisk, po wprowadzeniu rozpór 
wieloelementowych stabilizujących odrzwia obudowy w zmiennych warunkach górniczo-geo
logicznych, pozwolił na dokonanie wstępnej analizy zalet i wad zastosowanego rozwiązania. 
Jedną z podstąwowych zalet pewniejszej (mocniejszej) stabilizacji odrzwi obudowy dającą się 
zauważyć, jest większe wykorzystywanie nośności roboczej odrzwi. Przejawiało się to tym, że 
wyrobisko w tych samych warunkach było bardziej stateczne w porównaniu z wcześniejszym 
odćtnkiem, który był stabilizowany za pomocą rozpór typu RZL. 
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Doświadczenia uzyskane w ciągu półrocznego stosowania rozpór wieJoelementowych dwu
stronnego działania, były inspiracją do podjęcia decyzji o zwiększeniu rozstawu odrzwi obu
dowy w drążonych wyrobiskach. Na posiedzeniu zespołu ds. obudowy i zwalczania zagrożenia 
zawałowego, zapoznano zespół z efektami wprowadzenia stabilizacji odrzwi obudowy za 
pomocą rozpór wieJoelementowych dwustronnego działania. Przeanalizowano warunki gór
niczo-geologiczne pod kątem zwiększenia rozstawu odrzwi obudowy i podjęto w tym zakresie 
działania. Zostały wyznaczone dwa wyrobiska: chodnik nadścianowy Z-3 w pokładzie 410 
drążony w obudowie V-25/7 w rozstawie co 1,0 m i chodnik Z-3 w pokładzie 410 drążony 
w obudowie V-25/9 i V-25110 w rozstawie 1,0 m. Zostały w tych wyrobiskach zaprojektowane 
odcinki o długości 300m z rozstawem odrzwi l ,5 m (rys. 7). 

Rys. 7. Widok odrzwi obudowy rozrzedzonej do l ,5 m w chodniku Z-3 pokł.410 (fot. J. Ficck) 

Fig. 7. Vicw o f arch with incrcascd interspacc to 1.5 m in Z-3 roadway, seam 41 O (photo: J. Fi cek) 

Wykonane wyrobiska miały pełnić rolę chodników przyścianowych dla ściany Z-3 w po
kładzie 41 O. Usytuowane były w zachodniej części złoża. Nachylenie pokładu w rejonie 
chodników wahało się od 14° do 18°, grubość pokładu wynosiła od 1,8 do 2,0 m. Na wy
biegu chodników stwierdzono podczas prowadzenia robót przygotowawczych kilka uskoków 
o zrzucie maksymalnym 0,7 m. Chodniki wydrążone były na głębokości odpowiednio300m 
i 380m. 

W spągu pokładu zalegał łupek ilasty z przerostem łupka piaszczystego. Strop bezpośredni 
stanowił łupek ilasty przechodzący w łupek piaszczysty. Powyżej występowały naprzemian 
niedużej grubości warstwy łupka ilastego, łupka piaszczystego i piaskowca. W odległości 40 m 
nad pokładem 41 O zalegał wybrany w tym rejonie pokład 409/2 o grubości 2,5 m. 

W celu scharakteryzowania parametrów geomechanicznych skał stropowych w rejonie 
chodników przeprowadzono badania penetrometryczne. Z analizy przeprowadzonych pomia
rów wynika, iż bezpośrednio nad pokładem zalegał łupek ilasty o wytrzymałości na ściskanie 
RC = 35 MPa, powyżej występowały skały o średniej wytrzymałości RC = 42 MPa. 

Pokład 410 w obszarze zachodnim sklasyfikowany został jako niezagrożony tąpaniami 
i zaliczony do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B 
zagrożenia pyłowego. 
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Rys. 8. Widok odrzwi stabjlizowanych za pomocą rozpór wieloelementowych typu "TR"z wykładką z siatki typu 
"MIDO" w wyrobisku z oddziaływaniem zwil(kszonego obciążenia górotworu na obudowl( -

odrzwia w rozstawie co l ,25m (fot. J. Fi cek) 

Fig. 8. View ofthe stabilized arch support with multielement tie-beams ofTR type and MIDO mesh with visible 

results o f increased rock mass load upon the support- arch intcrspace: 1.25 m (photo: J. Fi cek) 

Zaprojektowany rozstaw obudowy na 1,5 m postawił jednocześnie wymóg odpowiedniego 
doboru okładzin siatkowych zgrzewanych, które spełniłyby wymogi wytrzymałościowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości na obciążenia momentem zginającym i jedno
cześnie nie zwiększałyby kosztu wykonania l mb wyrobiska. 

Wszystkie te wymogi spełniają siatki okładzinowe zgrzewane typu "MIDO", które jako 
nowość w polskim górnictwie po raz pierwszy zostały wprowadzone od czerwca 1998 r. 

w kopalni Jankowice, i do tej pory są z powodzeniem stosowane. Aktualnie w wyrobiskach 
korytarzowych w których projektowana jest siatka zgrzewana, kopalnia Jankowice stosuje 
w 100% siatki typu MIDO. 

Podstawowe zalety siatek typu "MIDO" to: 
- bardzo duża wytrzymałość na zginanie wynikająca z zastosowania tzw. ryflowania 

drutów podłużnych, 
- pewne połączenie siatek między sobą, 
- szybka i ·łatwa zabudowa wykluczająca jakąkolwiek możliwość nieprawidłowego za-

budowania, 
- możliwość wykorzystania tych siatek w konstruowaniu obudowy tymczasowej , a na

stępnie łatwość ich użycia jako obudowy ostatecznej, 
- zmniejszenie do minimum koniecznego wyłomu, który wykonywany jest dodatkowo 

przy zabudowie siatek innego typu. Niezależnie od obniżenia kosztów z tego tytułu ma to wpływ 
na zmniejszenie pustek za obudową, 

- natychmiastowy kontakt obudowy z górotworem w przypadku precyzyjnego wykonania 
wyłomu dla obudowy, co w połączeniu z zastosowaniem rurowych rozpór dwustronnego 
działania, ma korzystny wpływ na wzrost stabilizacji i podporności obudowy, 

- możliwość utworzenia połączonego między sobą ciągu siatek na całej długości wy
robiska. 
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3. Aspekt ekonomiczny drążenia wyrobisk korytarzowych o zwiększonym rozstawie 
odrzwi 

Powyższe zalety techniczne stosowanych rozpór wieloelementowych dwustronnego dzia
łania i siatek okładzinowych zgrzewanych jednostronnie zaczepowych typu MIDO prowadzą 
wprost do uzyskania zamierzonych efektów polegających na maksymalizacji wykorzystania 
podporności odrzwi obudowy i w konsekwencji do zwiększenia odstępów między odrzwiami. 
To z kolei powoduje znaczne obniżenie kosztu jednostkowego wykonania l mb wyrobiska 
korytarzowego. Większy rozstaw odrzwi to mniejsza pracochłonność przy wznoszeniu obu
dowy oraz mniejszy koszt materiałowy . 

Tabela l. Wy~az wyrobisk w których zastosowano rozrzedzanic obudowy - rok 1998 

Tablc l. List o f cxcavations with modificd (rarcfy) arch intcrspacc - 1998 

Odstęp obudowy Długość wyrobiska Koszt rozrzedzonego Oszczędność 

[m] [m] odcinka obudowy [zł] materiałów 

l 
Nazwa wyrobiska wydrą- w tym 

w rozstawie w od-
trady- rozrze- żonego odcinek w rozstawie ogółem 

rozrze- rzwiach 
cyjny dzony w danym rozrze- tradycyjnym 

dzonym 
[zł] 

roku d zony 
[szt.] 

Chodnik nadścianowy Z-3 
pokł.404/5 (wzdłuż starych 0,75 1,0 l 150 850 624 707,5 490 526,5 134 183,0 283 
zrobów) 

Chodnik Z-3 pokł.404/5 1,0 1,25 l 235 605 349 139,4 331 237,5 17 901,9 121 

Dowierzchnia Z-3 pokł.404/5 
0,75 ł,O 250 2 15 260 377,9 200 773,4 59 604,5 72 

(obud. Wieloelemetowa) 

Dowierzchnia Z-4 pokl.404/5 
0,75 1,0 250 205 248 267,3 191 435,1 56 832,2 69 

(obud. Wieloelemetowa) 

Pochylnia C-l pokł.405/l 1,0 1,25 455 185 106 761,6 101 287,5 5 474,1 37 

Pochyłnia C-2 pokł.405/l ł,O 1,25 285 187,5 ł08 ł87,5 102 656,2 5 53 1,3 38 

Chodnik Z-14 pokł.405/l 1,0 1,25 248 222,5 128 402,5 121 81 8,7 6 583,8 45 

Chodnik nadścianowy W-1 
1,0 1,25 l 180 940 542 464,6 514 650,0 27 814,6 188 

pokl.408/l 

Chodnik W-l pok ł.408/l 1,0 1,25 910 855 493 411,9 468 112,5 25 299,4 157 

Chodnik nadścianowy Z-5 
1,0 1,25 l Ił o 205 118 303,4 112 237 ,5 6 065,9 40 

pokł.409/2 

Chodnik nadścianowy Z-3 
1,0 1,5 l 074 273 157 545,5 134 684,5 22 861,0 9 1 

pokł.410 

Chodnik Z-3 pokł.410 1,0 1,5 886 294 16 9664 145 044,9 24619,5 98 

Chodnik Z-4 pokł.41 O 1,0 1,25 281 232,5 134 173,4 127 293,7 6 879,7 47 

Chodnik M-l pokł.413!1+2 1,0 1,25 359 255 ł47 157,9 139 612,5 7 545,4 51 

Ogółem: - - 9 673 5 524.5 3 588 564,4 3 181 368, l 407 196,3 l 337 
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Uzyskane doświadczenia w rozrzedzeniu obudowy w chodnikach: nadścianowym Z-3 i Z-3 
w pokładzie 41 O i związane z tym efekty ekonomiczne, były powodem do szerszego wdrożenia 
rozrzedzania obudowy w wyrobiskach kopalni "Jankowice". 

Łączna długość wykonanych wyrobisk o zwiększonym rozstawie odrzwi obudowy od 
czerwca 1998 r. do końca 2000 r. wyniosła 24 426 m. Ogółem obniżenie kosztów materiałowych 
za ten okres wyniosło l 500 000 zł. Pozwoliło to zaoszczędzić 5 408 kompletów odrzwi obu
dowy typu V25, co w przeliczeniu wynosi ponad l 600 ton stali zaoszczędzonej z tego tytułu . 

Kształtowanie się parametrów technicznych i kosztowych w poszczególnych latach 
przedstawiono w tabeli l , 2 i 3 oraz na rysunkach 9 i 10. 

Tabela 2. Wykaz wyrobisk w których zastosowano rozrzedzanic obudowy- rok 1999 

Tablc 2. List o f cxcavations with modificd (rarefy) arch intcrspacc- 1999 

Odstęp obudowy Długość wyrobiska Koszt rozrzedzonego Oszczędnośt 

[m] [m] odcinka obudowy [zł] materi ałów 

Nazwa wyrobiska wydrą· w tym 
w rozstawi e 

,:::;~ t rady- rozrze- żonego odcinek w rozstawie ogółem 

cyjny d zony wdanym tradycyjnym 
rozrze-

[zł] rozrze-
dzonym [szt.] 

roku d zony 

Chodnik nadśc ianowyZ- ł 2 
ł ,O 1,25 l 405 380 231 534,0 2 ł 5 954,0 15 580,0 76 

pokł.405/ l 

-
Chodnik Z-12 pokł.40511 1,0 1,25 l 323 902,5 549 893,2 512 890,7 37 002.5 181 i 
Chodnik nadścianowy Z- 14 

1,0 1,25 l 430 970 591021 ,0 551 251 ,O 39 770,0 94 l 
pokł.405/ l 

Chodnik Z-14 pokl.405/ l 1,0 1,25 2 002 950 578 835,0 539 885,0 38 950.0 190 

Chodnik C-6 pokł.405/l 1,0 1,25 l 505 1252,5 763 148,2 711 795,7 51 352,5 250 

Chodnik C-4 pokł.408/ l 1,0 1,5 535 516 314 398,8 263 985,6 50 413,2 172 

Przecinka technologiczna w 
1,0 1,25 140 122,5 74 639,2 69 616,7 5 022.5 25 

pokl.408/ 1 

Chodnik nadścianowy C-3 1,25 635 360 870,5 
1,0 ~ l 015 608081,4 61 500,1 248 

pokł.409/2 1,50 363 185 710,8 

Chodnik Z-5 pokł.409/2 1,0 1,25 760 227,5 13 8 615,7 129 288 ,2 9 327,5 45 

1,25 487,5 277 046,2 
Chodnik Z-4 pokł.410 1,0 1----- 819 456 061,0 45 487.2 184 

1,50 261 133 527,6 

Chodnik Z-5 pokł.41 O 1,0 1,50 465 417 254 078,1 213337,2 40 740,9 186 

Dowierzchnia Z-4 pokł.41 O (w 
0,75 1,0 251 201 331676,1 253 929,3 77 752,8 67 

obudowie ORPSC) 

Chodnik M-l pokł.413/ 1+2 1,0 1,25 505 412,5 251 336,2 234 423 ,7 16 912,5 83 

Chodnik nadścianowy Z-l 
1,0 1,25 l 540 1182,5 720 497,2 672014,7 48 482,5 237 

pokł.413/l +2 

Chodnik Z-l pokł.41311+2 1,0 1,25 200 130 79 209,0 73 879,0 5 330,0 26 

Pochylnia Z-2 pokł.413/ 1+2 1,0 1,25 800 652,5 397 568,2 370815,7 26 752,5 130 

Ogółem : - - 14 695 10063 6 340 592,3 5 770 215,6 570 376,7 2 194 
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Tabela 3. Wykaz wyrobisk w których zastosowano rozrzedzanic obudowy - rok 2000 

Tablc 3. List of cxcavations with modificd (rarcfy) arch intcrspacc - 2000 

l Odstęp obudowy Długość wyrobi ska Koszt rozrzedzonego l Oszczędność materia łów l 
[m] odcinka obudowy [zł] 

l 
[m] 

! Nazwa wyrobiska wyd rą-

l 
w tym 

w rozstawie w od-
t rady- rozrze- l żonego odcinek w rozstawie ogółem 

rozrze- rzwiach 

l 
i cyj ny dzony L w da nym rozrze- tradycyjnym 

dzonym 
[zł) 

[szt. ] 
roku dzony 

~ Chodnik C-5 pokł.405/l 1,0 l ,25 l 226 30 183 11,40 16 922,40 l 386,00 6 
l 

l 
1,25 557,5 332 827,50 l 

l 

Chodnik C-6 pokł.405/l 1,0 - 832 400 959,7 1 37 107,8 1 134 
1,50 66 31 024,40 

Chodnik C-6a pokł.40511 1,0 1,25 307 215 139 094,25 128 355,00 lO 739,25 43 

~Chodnik Z-12 pokł.405/ l 1,0 1,25 l 134 830 536 968,50 495 5 10,00 41 458,50 166 

Chodnik nadścianowy W -l 
1,0 1,25 573 192,5 124 537,88 114 922,50 96 15,38 39 

pokł.408/2 

Chodn ik Z-5 pokł.41 O 1,0 1,50 463 403,5 261 044,33 200 741,25 60 303,08 135 

Chodnik nadścianowy Z-3 
1,0 1,50 420 33 1,5 214 463,93 164 921,25 49 542,68 III 

pokł.411/l 

Chodnik Z-3 pokł.411 / l 1,0 1,25 424 80 48 830,40 45 126,40 3 704,00 16 

Pochylnia Z-2 pokł.411/l 1,0 1,25 461 440 284 658,00 262 680,00 2 1 978,00 88 

Chodnik odstawczy 
1,0 1,25 304 202,5 131 007,38 120 892,50 10 114,88 41 

pokł.411 / l 

Chodnik Z-l pokł.413/1+2 1,0 1,25 l 087 l 030 666 358,50 614 610,00 51 448,50 206 

Chodnik nadśc ianowy Z-2 
1,0 1,25 712 303,75 196 511 ,06 181 338,75 15 172,31 61 

pokł.41 3/ 1 +2 

Chodnik nadścianowy Z-4 
1,0 1,25 2 055 l 961,25 l 268 830,69 l 170 866,25 97 964,44 392 

pokł.413/1+2 

Chodnik Z-4 pokl.4 l 3/ 1 +2 1,0 1,25 2 021 l 953,75 l 263 97H,56 l 166 388,75 97 589,81 39 ł 

Chodnik nadścianowy Z-l 
1,0 1,25 269 241,25 156 076,69 144 026,25 12 050,44 48 

pokł.415/2 

Ogółem: - - Ił 288 8 838,5 5711631,28 5 191 456,20 520 175 ,08 l 877 -

Efekty ekonomiczne uzyskane w wyrobiskach, gdzie wprowadzono rozrzedzanie obudowy, 
wynikają głównie z obniżenia kosztów materiałowych obudowy oraz ze zmniejszenia 
pracochłonności przy wykonywaniu obudowy, na którą składają się: 

-mniejsza ilość zabudowanych odrzwi obudowy na danym odcinku wyrobiska, 
- zmniejszony zakres prac transportowych elementów obudowy, 
- zmniejszona pracochłonność wykonawstwa danego odcinka wyrobiska. 
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Rys. 9. OszczQdności uzyskane po wprowadzeniu rozrzedzania obudowy 

Fig. 9. Savings as a rcsult ofapplying modified arch intcrspace 
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Długość wyrobisk o zwiększonym rozstawie odrzwi [m] 

Rys. 10. Wykaz pokładów w których wprowadzono rozrzedzanie obudowy 

Fig. l O. List o f scams with thc modificd (rarcty) arch support 
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4. Podsumowanie 

l. Stosowanie rozpór wieloelementowych dwustronnego działania pozwala pewnie stabili
zować odrzwia obudowy i wpływa znacząco na zachowanie stateczności wyrobiska. 

2. Stabilizowanie odrzwi obudowy rozporami wieJoelementowymi dwustronnego działania 
tworzy przestrzenną konstrukcję, która w większym stopniu wykorzystuje nośność roboczą 
pojedynczych odrzwi. 

3. Przez zastosowanie siatek okładzinowych zgrzewanych jednostronnie zaczepowych typu 
"MIDO" uzyskuje się: 

- możliwość utworzenia połączonego między sobą ciągu siatek na całej długości wy
robiska, 

- pewność połączenia siatek między sobą, 
- bardzo dużą wytrzymałość na zginanie wynikającą z zastosowania tzw. ryflowania 

drutów podłużnych, 
- możliwość wykorzystania tych siatek w konstruowaniu obudowy tymczasowej a nas

tępnie łatwość ich użyciajako obudowy ostatecznej, 
- zmniejszenie do minimum koniecznego wyłomu, który wykonywany jest dodatkowo 

przy zabudowie siatek innego typu. Niezależnie od obniżenia kosztów z tego tytułu ma to wpływ 
na zmniejszenie pustek za obudową, 

- natychmiastowy kontakt obudowy z górotworem w przypadku precyzyjnego wykonania 
wyłomu dla obudowy, co w połączeniu z zastosowaniem rurowych rozpór dwustronnego 
działania, ma korzystny wpływ na wzrost stabilizacji i podporności obudowy. 

4. Wykorzystanie w większym stopniu nośności obudowy odrzwiowej pozwala na zwięk
szenie rozstawu odrzwi. 

5. W wyniku zwiększenia rozstawu odrzwi obudowy uzyskuje się: 
- mniejsze koszty materiałowe na rozrzedzonym odcinku obudowy z tytułu mniejszej 

ilości odrzwi, 
- zmniejszenie pracochłonności przy wznoszeniu obudowy na jednostkę wyrobiska 

z jednoczesnym zwiększeniem postępu drążenia wyrobiska, 
- znaczne oszczędności na pracach transportowych z uwagi na mniejszą ilość transpor

towanych elementów obudowy. 
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Driving of roadways with increased interspace between roof support 
arches - technical and economical aspects 

Abstract 

For stabilization the steel arch roof supports, coal mmes use various constructions of 
tie-beams of double-side acting. For a clasp behind the arch they use many types ofmesh lining. 
The steel arch and the extra elements create kind of a spatial construction. Actually, the roof 
support designs are based on the 3-D numerical model. 

In calculations ofinterspace between the arches, not only vertical bearing capacity ofthe arch 
is considered, but also value of the horizontal forces transmitted along the double-acting 
tie-beams. 

1t is presented in the paper, the range of application of pipe, double acting tie-beams and 
welded chain-hook meshes, with evaluation a impact ofthese elements onto proper work ofthe 
roof support in the aspect o f possibility o f increasing the interspace between the arches, w h at can 
resulted in decreasing cost of driving roadways. 
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Efekty ekonomiczne stosowania obudowy kotwiowej 

Słowa kluczowe 

Obudowa kotwiowa -efektywność - ocena 

Streszczenie 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 200 l, s. 561 - 572 

W referacie zwrócono uwagę na efekty stosowania obudowy kotwiowej w kopalniach 
węgla. Na przykładzie trzech wyrobisk policzono korzyści wynikające z jej stosowania. 
Stwierdzono, że jest ona tańszym sposobem zabezpieczania wyrobisk podziemnych o co 
najmniej 20%. 

1. Wstęp 

Obudowa kotwiowa jest powszechnie stosowana od wielu już lat w światowym górnictwie 
węglowym . Stanowi ona podstawowy element bezpiecznego utrzymania wyrobisk korytarzo
wych. W kopalniach liczących się producentów węgla takichjak Stany Zjednoczone, Republika 
Południowej Afryki czy Australia stanowi ona praktycznie jedyny rodzaj obudowy. Stosowana 
jest również z powodzeniem w szerokim zakresie w Anglii a w RFN prowadzone są liczne próby 
nad jej szerokim zastosowaniem. 

Doświadczenia światowego górnictwa węglowego wskazują, że w wyniku szerokiego wpro
wadzania do kopalń węgla wklejanej obudowy kotwiowej uzyskuje się poprawę bezpieczeństwa 
pracy, istotną obniżkę kosztów własnych oraz wzrost produkcji. O efektywności tej technologii 
może świadczyć fakt, że koszty wydobycia węgla w kopalniach Australii i USA stosujących 
powszechnie kotwie górnicze, są najniższe w świecie. 

Prowadzone w polskich kopalniach węgla w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
liczne udane próby kotwienia nie zakończyły się wdrożeniem obudowy kotwiowej na sze
roką przemysłową skalę tak jak na przykład w kopalniach LGOM. Obudowa kotwiowa była 
stosowana sporadycznie. Ilościowy zakres stosowania kotwienia w stosunku do ogólnego 
kilometrażu wyrobisk był dotychczas skromny i obejmował głównie rozcinki rozruchowe ścian, 
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osadniki i inne wyrobiska pomocnicze w węglu oraz wzmacnianie skrzyżowań chodników 
przyścianowych. 

Ponowne zainteresowanie kopalń obudową kotwiową począwszy od 1991 r. związane było 

ze zmianami ustrojowymi i otwarciem Polski na świat. Brak dotacji budżetowych lub i ich 
znaczne ograniczenie oraz kłopoty ze sprzedażą węgla wymusiły poszukiwania obniżki kosztów 
produkcji poprzez stosowanie efektywnych rozwiązań technicznych. Jednym z takich rozwiązań 
jest zastosowanie kotwi górniczych jako obudowy wstępnej, podstawowej lub pomocniczej 
wszędzie tam gdzie jest to możliwe i dostatecznie uzasadnione. 

Stosowanie obudowy kotwiowej odbywało się na zasadzie pewnej "mody", która została 
zahamowana na skutek dwóch zaistniałych zawałów wyrobisk w samodzielnej obudowie kot
wiowej (2.11.19994- KWK Anna; 5.07.1995- KWK Staszic). Metraż wyrobisk wykonanych 
po 1995 r. w samodzielnej obudowie kotwiowej gwałtownie spadł. 

Począwszy od 1999 r. metraż wyrobisk wykonanych w samodzielnej obudowie kotwiowej 
wzrasta, głownie z powodu wdrożenia na szeroką skalę obudowy kotwiowej w Rybnickiej 
Spółce Węglowej gdzie za 10 miesięcy 2000 r. wykonano 3550 m wyrobisk. Na rok 2001 
planuje się wykonanie około 10 000 m wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwiowej. 

Stosujący obudowę kotwiową wskazywali na szereg korzyści wynikających z jej stosowania 
w aspekcie technicznym. Niektóre kopalnie próbowały liczyć efekty uzyskiwane z tego tytułu. 
Przykładowo kopalnia Pniówek podała, że oszczędności z tytułu wprowadzenia obudowy ko
twiowej wyniosły 450 zł na metrze wykonanego wyrobiska [1]. Kopalnie Andaluzja i Czeczott 
podawały, że przy wzmacnianiu obudowy łukowej kotwiami w chodnikach przyścianowych 
ścian zawałowych efekty ekonomiczne nie są mniejsze od 50 zł na metr chodnika. Przy 
prowadzeniu chodnika w samodzielnej obudowie kotwiowej efekty wzrastają do około 200 zł na 
metrze wyrobiska [2]. 

Powyższe dane potwierdzają fakt, że obliczanie rzeczywistych korzyści wynikających ze 
stosowania obudowy kotwiowej nie jest rzeczą prostą i zależy od wielu czynników. Dlatego też 
podjęto próbę wykonania obiektywnych obliczeń, która obejmowałaby możliwie jak najwięcej 
składników kosztów co jest przedmiotem niniejszego referatu. 

2. Efekty zastosowania obudowy kotwiowej 

W latach 1991-2000 podejmowano intensywne działania na rzecz rozwoju obudowy 
kotwiowej w kopalniach węgla. Na podstawie informacji otrzymanych z kopalń można stwier
dzić, że w okresie od 1991 r. do 2000 r. 44 kopalnie zastosowały obudowę kotwiową w różnej 
formie. W samodzielnej obudowie kotwiowej wykonano około 29 km wyrobisk. Przykotwienie 
łuków stropnicowych wykonano na około 300 km wyrobisk. Zostały zrealizowane następujące 
warunki upowszechnienia obudowy kotwiowej, a mianowicie: 

- opracowano i wprowadzono do stosowania liberalne przepisy, 
~ rozwinął się rynek kotwi, ładunków klejowych, lekkich kotwiarek wraz z serwisem oraz 

akcesoriów do kotwienia i kontroli górotworu, 
- na kolejnych kursach przeszkolono 130 inżynierów d/s kotwienia zapewniając kopal

niom wykwalifikowaną kadrę w tym zakresie, 
- wyłoniono kadrę wskazanych przez Prezesa WUG rzeczoznawców d/s obudowy kotwio

wej uprawnionych do projektowania, 
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- wykonano prace badawcze dotyczących projektowania obudowy kotwiowej , monito
ringu, zastosowania kotwi dla ochrony wyrobisk przed skutkami wstrząsów i tąpań, 

- zorganizowano konferencje naukowo-technicznych na temat kotwienia. 
W kopalniach w których zastosowano samodzielną obudowę kotwiową zwracano uwagę na 

następujące korzyści: 

oszczędność materiałów, 

skrócenie czasu zbrojenia rozcinek rozruchowych, 
wzrost bezpieczeństwa pracy, 
poprawa jakości węgla poprzez wyeliminowanie przybierki kamienia w stropie. 

Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu obudowy kotwiowej są jednoznacznie pozy
tywne w rozcinkach rozruchowych ścian i chodnikach przyścianowych likwidowanych za 
frontem ściany . Wszędzie tam gdzie zachodziła konieczność utrzymania chodnika za frontem 
ściany , nie było problemów z utrzymaniem stateczności zakotwionego stropu, natomiast zasad
niczym problemem było ograniczenie wypiętrzania spągu. Doświadczenia w tym zakresie 
zdobyły między innymi kopalnie: Wesoła, Pniówek, Mysłowice. 

Kopalnie stosujące przykotwienie łuków stropnicowych zwracają uwagę na następujące 
korzyści powyższego rozwiązania: 

- wyeliminowanie dotychczas stosowanych stojaków stalowych i drewnianych wzmac
niających obudowę chodnika przyścianowego przed i za frontem ściany oraz podciągów 
stalowych i drewnianych budowanych w rejonie skrzyżowaniach, 

- poprawę warunków BHP i zwiększenie komfortu pracy na skrzyżowaniu chodnika ze 
ścianą (zwiększenie przestrzeni roboczej), 

- ograniczenie opadów stropu na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem przyścianowym przy 
wybudowie łuków ociosowych, 

- wyraźną poprawę utrzymania chodnika przed oraz za frontem ściany- obserwuje się 
mniejsze zaciskanie i deformacje obudowy. Są przypadki gdzie stosowanie przykotwienia 
łuków ociosowych wyeliminowało konieczność wykonania przebudowy, czy też drążenia no
wego chodnika (np. w kop. Janina, Bolesław Śmiały, Piast), 

- skracanie czasu przygotowania skrzyżowania ściany z chodnikiem do przekładki prze
nośnika ścianowego, 

- zwiększenie postępu ściany przez uproszczenie zabudowy skrzyżowania ściany z chod
nikiem przyścianowym. 

Obliczanie efektów ekonomicznych z tytułu zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej 
polega na porównaniu kosztów poniesionych na wykonanie wyrobiska w obudowie kotwiowej 
z kosztami poniesionymi na wykonanie tego samego wyrobiska w obudowie tradycyjnej 
(podporowej). Sumaryczne efekty ekonomiczne Es można policzyć z zależności: 

gdzie: 
KT- sumaryczny koszt obudowy tradycyjnej (podporowej), 
Ks- sumaryczny koszt samodzielnej obudowy kotwiowej, 
01 - oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia, 
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0 2 - oszczędności z tytułu wyeliminowania problemów na skrzyżowaniu ściany 
z chodnikiem oraz związane z zwiększeniem postępu ściany, 

0 3 - oszczędności z tytułu wzrostu bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy, 
0 4 - oszczędności związane z poprawąjakości węgla poprzez wyeliminowanie 

przybierki kamienia w stropie, 
KKt - koszt zabudowy kotwi technologicznych, monitoringu i projektu. 

3. Analiza efektów ekonomicznych dla wybranych wyrobisk 

3.1. Upadowa 3 zachodnia kopalni Mysłowice [3] 

3 .1.1 Opis warunków górniczo-geologicznych 

Upadowa 3 zachodnia zlokalizowanajest w rejonie ścian 301,302 i 303 w pokładzie 418, 
zwanym rejonem zauskokowym znajdującym się pomiędzy uskokami Mysłowickim o zrzucie 
h~ l 00 m po stronie zachodniej i Brzęczkowickim o zrzucie h~40 m po stronie południowo
-wschodniej, zaś od północy rejon tenjest ograniczony wymyciem pokładu. W partii tej pokład 
418 zalega na głębokości w granicach od 460 do 590 m pod powierzchnią terenu, a w rejonie 
zastosowania obudowy kotwiowej głębokość ta wynosi 560 do 590 m. Miąższość pokładu waha 
się w granicach od l ,6 do 2,3 m zaś pokład zapada łagodnie pod kątem 2 do l 0° w kierunku 
południowo-zachodnim. Bezpośredni strop pokładu zbudowany jest z iłowca o nieznacznej 
miąższości- do 1,0 m, wyżej zaś zalegają gruboławicowe piaskowce o miąższości około 
30--40 m. W odległości pionowej około II O do 120 m ponad pokładem 418 zalega pokład 
405- częściowo wyeksploatowany. Krawędzie eksploatacyjne w tym pokładzie pokrywają się 
częściowo z przebiegiem chodników przyścianowych ścian 301, 302 i 303 w pokł. 418. W spągu 
pokładu 428 w przedmiotowej partii zalegają iłowce o znacznej miąższości (ok. 30 m), 
a następnie pokład 501 o miąższości wynoszącej do 7,2 m. W odległości 30 do 40 m poniżej 
tego pokładu zalega pokład 51 O, który w tym rejonie został wybrany dwoma warstwami 
na podsadzkę płynną, zaś w górnej, przystropowej warstwie tego pokładu prowadzona jest 
eksploatacja z zawałem stropu. Pokład w omawianej partii zaliczony jest do: II kategorii 
zagrożenia metanowego, klasy "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagro
żenia wodnego, III stopnia zagrożenia tąpaniami w polu nad nie wyeksploatowanym pokładem 
510 (zachodnia część ściany 301) i do I stopnia zagrożenia tąpaniami w pozostałej części 
pola. W czasie eksploatacji pokładu zanotowano szereg wstrząsów o ograniczonej energii 
(103 J i 104 J). 

Parametry fizykomechaniczne węgla i skał otaczających kształtowały się następująco: 
- laboratoryjna wytrzymałość węgla pokł. 418 na jednoosiowe ściskanie Re = 25 MPa, 

- penetrometryczna wytrzymałość na ściskanie skał stropowych Re = 46 MPa, 
- laboratoryjna wytrzymałość na ściskanie skał spągowych Re = 26 MPa, 
- wskaźnik szczelinowatości RQD = 68%, 
- wskaźnik rozmakalności r = l. 
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3.1.2 Schemat obudowy kotwiowej 

Parametry obudowy kotwiowej dla upadowej 3 przedstawiały się następująco (rys. l): 
- długość kotwi w górotworze: 2,0 m, 
- ilość linii kotwi : 6, 
- odstęp pomiędzy liniami kotwi : 0,9 m, 
- odstęp pomiędzy kotwiami w liniach: 1,1 m. 
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-wymiary wyrobiska 4.8 • 2.8 m 
- okres utrzymania do 3 lat 
- głębokość od powierzchni 590 m 
-kotwie wklejane na długości 2.0 m 
- minimalna nośność 120 kN 
- odległość kotwi w rzędzie 0.9 m 
- odległość rzędów 1 .. 1 m 
-kotwie ociosowe o d/ugości 1.5 m 
- rozstaw kotwi ociosowych 1. 1 
- zagrotenia tąpaniami l stopnia 

Rys. l. Metryka obudowy kotwiowej upadowej 2 zachód w pokładzie 418 KWK "Mysłowice" 

Fig. l. Rockbolting scheme at Mysłowice Mine (418 seam, S Iope II west) 

Do zabezpieczenia ociosów stosowano cztery kotwie na 1,1 metra długości wyrobiska. 
Kotwie te rozmieszczone były w jednej linii i posiadały długość 1,5 metra. 

Upadowa wykonywana była za pomocą kombajnu AM-50. Długość odcinka upadowej 3 
zachodniej wykonanej w obudowie kotwiowej wynosiła 400 m. 

3.1.3 Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych 

W oparciu o dane uzyskane z kopalni oraz od producentów materiału i sprzętu przepro
wadzono obliczenia efektów ekonomicznych jakie uzyskano z tytuht stosowania samodzielnej 
obudowy kotwi owej. Syntetyczne wyniki przedstawiono poniżej (tab. l). 
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Tabela l. Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych stosowania obudowy kotwiowej 

Tablc l. Calculations o f cconomic cffects o f roofbolting system application 

Elementy kosztów 
Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa Różnica kosztów (2 - 3) 

(obudowa ŁP) kotwiowa [zł] 

l 2 3 4 

Robocizna 238 zł/łuk 317 zł/rząd -79 

Materiał 724 zllłuk 4S8 zł/rząd +266 

Sprz<(t 4S zł/łuk 63 zł/rząd -18 

Transport SS zł l łuk 6 zł/rząd +49 

Całkowity koszt l 062 zł l łuk 844 zł/rząd +218 

Sumaryczny efekt ekonomiczny= +218 x 400 m= 87 200 zl 

Obniżka kosztów o 20,5% 

3.2. Chodnik nadścianowy ściany l w pokł. 403/1 kopalni Chwałowice [4] 

3.2.1 Opis warunków górniczo-geologicznych 

Chodnik przyścianowy ściany I w pokładzie 403/3, części V zachodniej, pełni funkcję 
chodnika wentylacyjnego nadścianowego, który likwidowany jest na bieżąco za postępem 
ściany, zlokalizowanej w partii macierzystej kopalni na zachodnim skrzydle niecki chwało
wickiej w pobliżu nasunięcia michalkowiekiego na głębokości około 430 m. 

Grubość pokładu 403/3 wynosi średnio 1,6 m a nachylenie 16-29° w kierunku wschodnim. 
Chodnik nie znajduje się w strefie oddziaływania krawędzi wyżej zalegających pokładów . 

W rejonie chodnika wentylacyjnego nie prowadzono eksploatacji w pokładach niżej zale
gających. 

Skały stropowe i spągowe pokładu 403/3 zbudowane są głównie z łupków i łupków zapiasz
czonych z występowaniem w stropie warstw piaskowca. 

Powyżej pokładu 403 /3 zalega pokład węgla 403/3 w odległości od 9,0 do 10,0 m. Pokład 
zaliczony jest do pokładów nietąpiących. Parametry fizykomechaniczne węgla i skał otaczają
cych kształtowały się następująco : 

- lab. wytrzymałość węgla pokł. 403/3 najednoosiowe ściskanie Re= 12,3 MPa, 
- penetrometryczna wytrzymałość na ściskanie skał stropowych (0-3 m) Re= 39----45 MPa, 
- laboratoryjna wytrzymałość na ściskanie skał stropowych (0-3 m) Re= 35-38 MPa, 
- wskaźnik szczelinowatości RQD = 50-55%, 
- wskaźnik rozmakalności r = l. 

3.2.2 Schemat obudowy kotwiowej 

Dla przedmiotowego wyrobiska zaprojektowano następującą obudowę (rys. 2): 
- długość kotwi w górotworze: 2,6 m, 
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Rys. 2. Projekt obudowy kotwiowej dla chodnika ściany l pokład 403/3 KWK "Chwałowice" 

Fig. 2. Rockbolting schcmc at Chwałowiec Minc. (403/3 seam, longwall I set-up entry) 

- ilość linii kotwi: 6, 
- odstęp pomiędzy liniami kotwi: 0,9 m, 
- odstęp pomiędzy kotwiami w liniach: 0,84-0,9 m, 
Do zabezpieczenia ociosów stosowano trzy kotwie budowane co 0,9 m długości wyrobiska. 

Kotwie te rozmieszczone były w jednej linii i posiadały długość l ,9 metra. Wyrobisko zostało 
wykonane za pomocą kombajnu AM-50, jego długość wynosiła 361 m. 

3.2.3 Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych 

W oparciu o dane uzyskane z kopalni oraz od producentów materiału i sprzętu przepro
wadzono obliczenia efektów ekonomicznych jakie uzyskano z tytułu stosowania samodzielnej 
obudowy kotwiowej. Syntetyczne wyniki przedstawiono poniżej (tab. 2). 
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Tabela 2. Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych stosowania obudowy kotwiowej 

Tablc 2. Calculations of cconomic cffects o f roofbolting system application 

Elementy kosztów 
Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa Różnica kosztów (2- 3) 

(obudowa ŁP) kotwiowa [zł] 

l 2 3 4 

Robocizna 238 zł/łuk 317 zł/rząd -79 
--

Materiał 778 zł/łuk 411 zł/rząd +367 

Sprzęt 45 zł/łuk 168 zł/rząd -123 

Transport 56 zł l łuk 3 zł/rząd +53 

Całkowity koszt l 117 zł !łuk 899 zł/rząd +218 

Sumaryczny efekt ekonomiczny= +218 x 361 m= 78 698 zł 

Obniżka kosztów o 19,5% 

3.3. Chodnik nadścianowy Z-1 pokł. 41311 kopalni Jankowice [5] 

3.3 .l Opis warunków geologiczno-górniczych 

Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 41311 jest zlokalizowany na głębokości 350m z prze
znaczeniem jako chodnik przyścianowy, likwidowany wraz z postępem ściany. Omawiany 
chodnik obecnie znajduje się w fazie drążenia i według stanu na koniec listopada wykonane 
zostało 1633 m chodnika w samodzielnej obudowie kotwiowej. Do wykonania pozostała jeszcze 
rozcinka ścianowa (ok. 200 m). 

Chodnik nadścianowy Z-1 w obudowie kotwiowej wykonywany jest jako wyrobisko 
o kształcie trapezowym z uwagi na nachylenie pokładu wynoszące około 12. Podstawowe 
wymiary wyrobiska wynoszą: 

- szerokość -s :::; 4,5 m, 

- wysokość - 2,6:::; w:::; 3,5 m. 
Pokład 413/1 w przedmiotowym.. rejonie posiada miąższość od l ,2-2,5 m, średnio l ,85 m. 

Nachylenie pokładu jest zmienne, średnio w granicach 8-12°. Obecnie miąższość pokładu 
wraz z przerostem wynosi 2,5 m. 

W stro\)\e \)Ok\aun W)'St~\)n~ą \\owce, \\owce 7.a\)\as7.c7.one 7. W)'St~\)n~ąqm\ wk\aukam\ 
piaskowca. 

W spągu pokładu zalega łupek ilasty twardy z wkładkami łupku piaszczystego. Parametry 
fizykomechaniczne węgla i skał otaczających kształtowały się następująco: 

- lab. wytrzymałość węgla pokł. 41311 na jednoosiowe ściskanie, Re= 7,9 MPa, 
- perretrometryczna wytrzymałość na ściskanie skał stropowych (0-3 m), Re = 21-

-27,1 MPa, 
- laboratoryjna wytrzymałość na ściskanie skał stropowych (0-3 m), Re= 31 MPa, 
-wskaźnik szczelinowatości (0-3 m), RQD = 21%, 
- wskaźnik rozmakalności >0,8. 
Pokład 41311 oraz skały otaczające są suche i nie stwierdza się wykropleń wody ze stropu 

wyrobiska. Poza uskokiem o zrzucie około 30 m przy pochylni Z-1 w chodniku nadścianowym 
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mogą wystąpić inne zaburzenia lecz o zrzucie nie przekraczającym grubości pokładu. Na 
wybiegu projektowanego odcinka w obudowie kotwiowej nie przechodzą krawędzie pokładów 
wyżej Jeżących. Wyrobisko będzie przechodziło nad krawędzią pokł.415/l odległego w pionie 
5866 m oraz nad krawędzią pokł. 417/1 +2 odległego w pionie o 70 m. Dotychczas chodnik 
nadścianowy Z- l dwukrotnie przechodził nad krawędzią pokł. 415/1. Na podstawie prowa
dzonych obserwacji, jak również doświadczeń kopalni, krawędź pokł. 415/1 oraz pokł. 417/ 1 +2 
nie ma negatywnego wpływu na stateczność wyrobiska. 

Pokład 413/1 zaliczony jest do: 
- l stopnia zagrożenia wodnego, 
- m kategorii zagrożenia metanowego, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 
- nie zagrożony tąpaniami. 
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Rys. 3. Schemat obudowy kotwiowej 

Fig. 3. Rockbałting schcmc at Jankowice Mainc (413/1 +2 scam, longwall tail gatc) 
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3.3.2. Schemat obudowy kotwiowej 

Obudowę kotwiową stanowią następujące elementy 
- w stropie wyrobiska: 

kotwie stalowe typu APP 022 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości 2,5 m, 
siatka zgrzewana o boku oczka max l 00 mm, 
okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości min. 0,25 m i grubości 
min. 2mm; 

- w ociosach wyrobiska 

kotwie stalowe typu APP 022 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości l ,8m, 

kotwie urabialne typu KWSz 018 mm o długości 1,8 m, 
siatka zgrzewana stalowa o boku oczka max l 00 mm. 

Schemat obudowy kotwiowej przedstawiono na rysunku 3. 

3.3.3 Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych 

W oparciu o dane uzyskane z kopalni oraz od producentów materiału i sprzętu przepro
wadzono obliczenia efektów ekonomicznych jakie uzyskano z tytułu stosowania samodzielnej 
obudowy kotwiowej. Syntetyczne wyniki przedstawiono poniżej (tab. 3). 

Tabela 3. Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych stosowania obudowy kotwiowej 

Table 3. Calculations o f economic cffects o f roofbolting system application 

Elementy kosztów 
Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa Różnica kosztów (2- 3) 

(obudowa łP) kotwiowa [zł] 

l 2 3 4 

Robocizna 238 zł/łuk 317 zł/rząd - 79 

Materiał 779 zł/łuk 428 zł/rząd +351 

Sprzęt 45 zł/łuk 109 zł/rząd - 64 

Transport 76 zł/łuk II zł/rząd +65 

Całkowity koszt 1138złlłuk 865 zł/rząd +273 

Sumaryczny efekt ekonomiczny= +2'/3 x 1633 m= 445 809 zł 

Obniżka kosztów o 23,9% 

4. Podsumowanie 

Analiza stosowania obudowy kotwiowej po 1991 r. oraz przeprowadzone obliczenia efektów 
ekonomicznych na przykładzie 3 wyrobisk wykonanych w samodzielnej obudowie kotwiowej 
pozwalają przedstawić następujące stwierdzenia: 
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l. Począwszy od 1991 r. 44 kopalnie zastosowały obudowę kotwiową w różnej formie. 
W samodzielnej obudowie kotwiowej wykonano około 29 km wyrobisk, co stanowi zaledwie 
około 3% rocznego kilometrażu wykonywanych wyrobisk korytarzowych. Przykotwienie 
łuków stropnicowych wykonano w około 300 km wyrobisk 

2. Dwa zawały stropów wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwiowej stworzyły barierę 
psychologiczną i zahamowały dynamiczny rozwój obudowy kotwiowej po roku 1995. 

3. Pierwsze symptomy wzrostu metrażu wyrobisk wykonanych w samodzielnej obudowie 
kotwiowej obserwuje się w Rybnickiej Spółce Węglowej , gdzie za l O miesięcy 2000 r. 
Wykonano 3550 m wyrobisk. W 200lr planuje się wykonać około 10 km takich wyrobisk. 

4. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że obudowa kotwiowa jest 
tańszym sposobem zabezpieczania wyrobisk podziemnych średnio o 20%. W obecnej sytuacji 
polskiego górnictwa kotwienie powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie warunki górniczo
-geologiczne na to pozwalają, a rzetelny rachunek kosztów potwierdza ekonomiczną zasadność 
jego stosowania. 

5. W kosztach stosowania samodzielnej obudowy kotwiowej obliczano cztery rodzaje 
kosztów. Ich udział wynosi odpowiednio: 

- robocizna - 36,5%, 
- materiał- 49,7%, 
-sprzęt - 13%, 
- transport -0,8%. 
Największą pozycją, stanowiącą prawie połowę całkowitych kosztów samodzielnej obu

dowy kotwiowej są materiały . Koszty związane z materiałem, sprzętem i transportem ponoszone 
na jeden metr wyrobiska są stosunkowo stałe w określonym przedziale czasu, podczas gdy 
koszty robocizny zmieniają się wraz ze wzrostem wydajności. Wzrost ·wydajności z kolei 
uwarunkowany jest wzrostem doświadczeń nabywanym przez załogi , stosowaniem wysoko
wydajnego i bezawaryjnego sprzętu oraz zmianami psychologicznymi u robotników i kadry 
inżynieryjnej związanymi z wprowadzaniem obudowy kotwiowej . 

6. W przeprowadzonych obliczeniach nie uwzględniono efektów z tytułu: 
- zmniejszenia zatrudnienia w ścianie, 
- zwiększenia postępu ściany z tytułu wyeliminowania problemów na skrzyżowaniu 

ściany z chodnikiem, 
- wzrostu bezpieczeństwa pracy i poprawy jej komfortu na skrzyżowaniach, 
- poprawy jakości węgla poprzez wyeliminowanie przybierki kamienia w stropie 

1 spągu . 

Obliczanie powyższych efektów jest zagadnieniem skomplikowanym i wymaga dalszych 
badań oraz indywidualnego podejścia do każdego wyrobiska. Tym niemniej na podstawie 
uzyskanych doświadczeń można oszacować, że oszczędności z powyższego tytułu wynoszą 

co najmniej 20% po odliczeniu kosztów projektu i wymaganego monitoringu. Tak więc 
sumarycznie można osiągnąć oszczędności z tytułu stosowania obudowy kotwiowej na po
ziomie 40%. 
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Ekonomie results of rockbolting 

Abstract 

Results using rockbolting in coal mines are discussed. Ekonomie results are calculated 
for three roadways considered. lt is conncluded that savings of20% coasts were accomplished 
when compared with steel arches as main support. 
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Obniżenie kosztów wydobycia węgla poprzez wykorzystanie obudów 
zmechanizowanych, wolnych w wyniku restrukturyzacji górnictwa 

Słowa kluczowe 

Górnictwo węglowe - obudowy zmechanizowane- restrukturyzacja- koszty 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono przyczyny powstania zasobów wolnych obudów i ich kształto
wania się_ od roku 1990. Oceniono jakość wolnych obudów. Przedstawiono korzyści możliwe do 
osiągnięcia w wyniku włączenia wolnych obudów do rotacyjnej eksploatacji. 

l. Wstęp 

O potrzebie obniżania kosztów wydobywania wę_gla kamiennego z krajowych kopalń nie 
należy nikogo przekonywać. Krajowy wę_giel kamienny bę_dzie konkurencyjny na każdym rynku 
jeżeli bę_dzie tani . Wtedy bę_dzie można utrzymać polskie górnictwo węglowe. Można bę_dzie 
nawet myśleć o jego rozwoju. 

Żeby obniżać koszty wydobywania wę_gla kamiennego należy poszukiwać miejsc, gdzie 
tkwią możliwości ku temu. Niezbędne jest wskazywanie sposobów obniżania kosztów. Możli
wości obniżenia kosztów wydobywania wę_gla kamiennego należy szukać także w dziale ma
szynowym, szczególnie w dziedzinie maszyn do wybierania wę_gla. 

Wydaje się_, że poważne rezerwy oszczędzania istnieją w zakresie: 
- inwestycji maszynowych, 
- gospodarowania maszynami, 
- stosowania i technicznej ich obsługi . 

Uwagę_ na możliwości uzyskania oszczędności w zakresie stosowania i obsługi maszyn 
należy zwrócić nawet na te, których awaryjność nie wpływa na bieg procesu wybierania, nie 
powoduje przerw w procesie wybierania, bo naprawy maszyn przywracające ich funkcjo
nowanie mogą być wykony~~he w czasie ręalizowania zabiegów technologicznych procesu 
wybierania, w których te maszyny ruchowo nie uczestniczą. 
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Do takich maszyn i urządzeń należą segmenty obudowy wyrobiska (Dolipski i in. 2000). 
Naprawy ich można wykonywać podczas urabiania węgla i odstawy wyrobku. Wiele napraw 
segmentów jest tak wykonywanych. Z tego powodu, niedoskonałość pewnych części i zespołów 
segmentów obudowy i awaryjność często tylko się odnotowuje. Kosztów napraw nie liczy się. 
Nie podejmuje się starań, o nowe rozwiązanie niedoskonałych części czy zespołów (Dolipski 
i in. 2000). 

Obudowy zmechanizowane należy objąć szczególną uwagą i troską z tego powodu, że mamy 
ich znaczne zasoby, które będą się jeszcze powiększały w najbliższych latach. Na obudowy 
zmechanizowane z tych zasobów należy skierować szczególną uwagę także dlatego, że uznaje 
się je za przydatne w przyszłości w wyrobiskach o wysokiej produktywności. Z dotychcza
sowych doświadczeń z wprowadzania koncentracji wydobywania węgla wynika, że obudowy 
produkowane w krajowych fabrykach i eksploatowane od trzydziestu lat, zwłaszcza obudowy 
zestawiane z segmentów osłonowych lemniskatowych, mogą zapewnić pełne wykorzystanie 
zdolności produkcyjnych nowoczesnych przenośników do odstawy urobku i kombajnów ura
biających z napędami dużej mocy. Obudowy zmechanizowane wykazały się wysoką trwałością 
i przydatnością do wyrobisk ścianowych o różnych parametrach (Sikora 1999; Penar 1999; 
Nawrat 1999). Załogi przodków ścianowych darzą zmechanizowane obudowy zaufaniem. Czują 
się pod nimi bezpiecznie. 

2. Przyczyny powstania zasobów wolnych obudów 

Od początku wdrażania ścianowych kompleksów mechanizujących wybieranie węgla ka
miennego z obudowami zmechanizowanymi uzyskiwano intensyfikację produkcji. Skutkiem 
tego rosło zapotrzebowanie na obudowy zmechanizowane zwłaszcza, gdy wprowadzano obu
dowy osłonowe, w szczególności lemniskatowe. Dążono do tego, aby wymuszony rosnącym 
zapotrzebowaniem na węgiel wzrost jego wydobywania realizować nie poprzez powiększanie 
ilości ścian wydobywczych. 

W wyniku intensyfikacji dostaw obudów zmechanizowanych, głównie produkowanych w fa
brykach krajowych, do kopalń udało się, przy rosnącym wydobyciu, zredukować ilość czynnych 
ścian wydobywczych. Od roku 1970 w ciągu dziesięciu lat w wyniku wprowadzenia 354 komple
tów obudów zmechanizowanych, w tym 120 kompletów obudów osłonowych, zmniejszono ilość 
czynnych ścian wydobywczych o 245. Ilość ścian bez obudowy zmechanizowanej zredukowano 
o 599. W następnym dziesięcioleciu ilość ścian z obudowami zmechanizowanymi powiększyła się 
o 213 choć wprowadzono 460 nowych kompletów obudów. Zwiększyła się ilość obudów osłono
wych, a zmniejszyła się ilość obudów podporowych. W roku 1990 było zaledwie dziewięć ścian 
czynnych z obudowami podporowymi. W dziesięcioleciu 1980-1990 nastąpił przyrost czynnych 
ścian wydobywczych o 22. Od 1990 r. począwszy co roku ubywa znacząco ścian czynnych i ścian 
z obudowami zmechanizowanymi, a przede wszystkim ścian bez obudowy zmechanizowanej. 
W roku 1997 ścian bez obudów zmechanizowanych było tylko 16, gdy w 1990 roku było ich 
jeszcze 149 (rys. l). Przewiduje się, że w 2002 roku będzie 115 ścian czynnych. Wszystkie będą 
wyposażone w kompleksy mechanizujące . 11 O kompleksów mechanizujących będzie miało obu
dowy osłonowe, a pięć kompleksów będzie z obudowami podporowymi (Sikora, Romanowicz 
1998). Przewiduje się, że w roku 2002 przewidywane wydobycie węgla kamiennego będzie 
osiągane z 80 czynnych ścian wydobywczych (Sikora 1999). 
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Rys. l. Wykresy ilości czynnych ścian wydobywczych i z obudowami zmechanizowanymi w latach 1960-2002 

Fig. l. Curves o f t he amount o f worki n g co al longwalls equipped with mechanised shicld supports from 

1960 to 2002 

Zmniejszenie ilości ścian wydobywczych w 1990 r. nastąpiło w wyniku intensyfikacji 
i koncentracji wydobycia oraz wyraźnej redukcji poziomu wydobycia. Te same czynniki będą 
przyczyną zmniejszania ilości czynnych ścian wydobywczych do roku 2002. 
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Rys. 2. Wykresy łącznej długości frontu eksploatacyjnego czynnego i możliwego do zabudowania obudowami 

wolnymi oraz ilości segmentów obudów w eksploatacji i obudów wolnych 

Fig. 2. Curves of the whole lcngth of current cxploitation front, whcrc is possiblc to install those cquipment relcascd 

from operation - number o f shield support sections in operalin g- number o f released from operation shield supports 
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W wyniku podjęcia decyzji na początku lat dziewięćdziesiątych o zmniejszaniu wydobycia 
do lat dzwudziestych przyszłego wieku, pomimo realizowania jej w latach 1996-1997 nie
konsekwentnie (Karbownik, Pawełczyk 1999) oraz realizowania procesów intensyfikacji ikon
centracji wydobycia, na koniec roku 1997 powstały w przemyśle węgla kamiennego zasoby 
wolnych obudów zmechanizowanych liczące około 308 kompletów ścianowych. Na zasoby 308 
wolnych kompletów obudów składało się 39 646 segmentów obudowy. Krajowe kopalnie węgla 
kamiennego w roku 1990 dysponowały szczytową ilością segmentów obudowy. W szczytowym 
okresie było 84 422 segmentów obudowy. Można było nimi zabudować ścianowy front wy
dobywczy o długości 126,6 km. Segmentami z zasobów wolnych obudów można by było 
zabudować w 1997 r. ścianowy front wydobywczy o długości 60 km . Segmenty obudów 
będących w eksploatacji w 1997 r. zabudowywały front eksploatacyjny o łącznej długości około 
67 km (rys. 2). Obudowami wolnymi w 1997 roku można by zabudować ścianowy front 
wydobywczy tylko o około 74 km krótszy. Szact~je się, że w 2000 r. w zasobach wolnych 
obudów znajdzie się okQło 460 kompletów, złożonych z około 6000 segmentów, którymi można 

by zabudować front wydobywczy o długości około 90 km (Brojewski i in. 1998). 

3. Ocena wolnych obudów 

W zasobach wolnych obudów są segmenty do ścian węglowych o różnej wysokości, z róż

nych lat produkcji i znajdujące się w różnym stanie technicznym. W zdecydowanej większości 

są to segmenty lemniskatowe obudów osłonowych, ponieważ segmenty obudów podporowych, 
wcześniej wyprowadzone z kopalń, zostały złomowane. Wśród obudów wolnych są komplety 
po remoncie. Do zasobów wolnych obudów trafiły różne segmenty, ponieważ wyprowadzane 
były z kopalń likwidowanych, a te dysponowały różnymi obudowami, z różnych lat. W zasobach 
wolnych obudów znajdują się wszystkie obudowy niskie, przeznaczone do wyrobisk o wy
sokości mniejszej niż l ,5 m, w wyniku tego, że zrezygnowano z wybierania węgla z pokładów 
o grubości poniżej 1,5 m. Wśród tych obudów są także obudowy produkowane w ostatnich 
latach lat osiemdziesiątych i pierwszych latach lat dziewięćdziesiątych . 

Drugą grupę stanowią obudowy wyprodukowane przed 1993 r., przed wprowadzeniem 
nowych wytycznych do konstruowania obudów zmechanizowanych (Wytyczne ... 1993). Obu
dowy te nie spełniają normy odnoszącej się do szerokości przedziału osłoniętego przednią 
częścią stropnicy. Tych obudów jest najwięcej . 

Wreszcie, w zasobach obudów zbędnych są takie, które spełniają normy obowiązujących 
przepisów i mogą być użyte do eksploatacji w każdej chwili lub po wykonaniu remontu lub tylko 
naprawy. Jest w zbiorze pewna ilość obudów nie nadających się do remontu i modernizacji 
w procesie remontowym ponieważ powłoki ich zespołów zasadniczych są skorodowane w stop
niu dyskwalifikującym je. 

Poza segmentami tych ostatnich obudów segmenty obudów z pozostałych, wymienionych 
grup mogą uzyskać przydatność do eksploatacji. Jeżeli wyłączy się obudowy niskie, stan 
obudów wolnych przekrojowo nie różni sil( istotnie od stanu obudów będących w eksploatacji . 
Ocenia się, że około 40% z nich również nie spełnia wymogu dotyczącego rozpiętości przedziału 
osłoniętego przednią częścią stropnicy. Ilościowo zasoby obudów będących w eksploatacji są 
porównywalne z zasobami obudów wolnych. Ze względu na potrzeby gospodarki, a także 

ochronę stanu technicznego i żywotność segmentów obudów wolnych, te ostatnie należy 
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włączyć do rotacyjnego eksploatowania, a nie utrzymywać zmagazynowane na przyszłe 
potrzeby. Wydaje się, że rotacyjne eksploatowanie wszystkich obudów będących w dyspozycji 
przemysłu górniczego może przyczynić się do obniżenia kosztów wydobywania węgla ka
miennego. W tym względzie potrzebna jest głęboka analiza stanu istniejącego, całych zasobów 
obudów, warunków zalegania pokładów przeznaczonych do eksploatacji w przyszłości bliższej 
i dalszej oraz organizacji dostępu do poszczególnych obudów z całych zasobów dla wszystkich 
czynnych kopalń węgla kamiennego. 

4. Korzyści z włączenia wolnych obudów do bieżącej eksploatacji 

Udostępnienie kopalniom dostępu do zasobów wolnych obudów umożliwi rozwiązanie 
szeregu problemów, jakie mają kopalnie restrukturyzowane. Możliwe będzie częściowe wyco
fanie z kopalń czynnych obudów, które nie spełniają wymogu normy dotyczącej rozpiętości 
przedziału osłoniętego przednią częścią stropnicy, a wydzielającego drogę przejścia wzdłuż 
ściany węglowej pomiędzy przenośnikiem odstawczym i stojakami. Obudowy te mogą zostać 
zastąpione obudowami spełniającymi wymaganie normy, znajdującymi się w zasobach wolnych 
obudów. Zmodernizowane obudowy w procesie remontowym z zasobów wolnych obudów 
pozwoląkopalniom przekazać swoje obudowy do remontu lub modernizacji bez obaw o zakłó
cenie procesu wydobywczego. Kopalnie mając do dyspozycji rezerwę obudów z zasobów 
wolnych mogą znacznie skrócić, a nawet wyeliminować, czas zbrojenia maszynami nowej 
ściany wydobywczej. Przenoszenie maszyn ze ściany po wybraniu pola i przygotowanie nowej 
ściany do eksploatowania trwa obecnie od jednego do dwóch miesięcy, gdy obudowa wymaga 
napraw lub remontu. 

Dostęp do wolnych obudów stworzy możliwości dla dobierania obudów do poszczególnych 
ścian wydobywczych w zależności od warunków zalegania pokładu. Dobranie obudowy ze 
względu na najlepsze wykorzystanie właściwości jej segmentów poprawi ich funkcjonowanie, 
zmniejszy awaryjności a przede wszystkim, ze względu na dobrą współpracę obudowy ze 
stropem, stworzy bezpieczne warunki pracy. Dobrze dobrana obudowa współdziałając ze stro
pem kształtować może odpowiednio ciśnienie eksploatacyjne w ścianie węglowej i nie tylko 
eliminować zagrożenie, ale także ułatwiać urabianie węgla. Urabianie węgla kierowane ciśnie
niem eksploatacyjnym daje oszczędności energii i zużycia ostrzy noży urabiających. Udział 
kosztów noży urabiających w kosztach wybierania węgla kamiennego jest bowiem znaczny. 

Korzyści dobierania obudów ze względu na ich właściwości wynikają z charakterystyk 
podpornościowo-statecznościowych segmentów pokazanych na rysunkach 3, 4 i 5 (Losiak 
i in. 1987). Charakterystyki dotyczą segmentów lemniskatowych, osłonowych różniących się 
zakresem przedziału rozpierania. Segmenty są z typoszeregu danej obudowy. Pierwszy może 
być stosowany do wyrobisk o wysokości od 1,4 do 2,0 m, a drugi od 1,8 do 2,5 m. Jedna i druga 
obudowa może pracować w wyrobisku o normalnej wysokości, na przykład, mn = l ,9 m. 

Jak widać z charakterystyk, w wyrobisku o wysokości 1,9 m i jednakowym rozkładzie 
nacisku stropu na stropnicę obudowy lp oraz skale stropowej o takim samym współczynniku 
tarcia m wobec stali, korzystniejsza jest obudowa pierwsza, eksploatowana na wysokości 
bliższej górnej granicy wysokości rozpierania. Obudowa ta mając stojaki o podporności wstęp
nej Psw i roboczej Psr takiej samej, jaką mają stojaki obudowy drugiej, dysponuje większą 
podpornością P g 1 (rys. 3). W przypadku gdy w danych warunkach konieczna byłaby podporność 
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Rys. 3. Charakterystyka podpornościowa segmentów obudowy o różnym zakresie rozpierania 

Fig. 3. Characteristics of rcinforcement of shield support scctions of thc differcnt rangc o f expanding 

P g• jaką dysponuje obudowa druga P g2 można by było w obudowie pierwszej zastosować sto
jaki o odpowiednio mniejszej podporności Pswl i Psrl, a zatem o mniejszej średnicy cylindrów. 
W wyniku zastosowania stojaków o mniejszej średnicy cylindra uzyskało by się obudowę 
lżejszą, a także oszczędność energii zużywanej na pompowanie do stojaków medium hydra
ulicznego. Obudowa pierwsza jest korzystna także ze względu na stateczność segmentów 
(rys. 4 ). W wyrobisku o wysokości l ,9 m segmenty tej obudowy przenoszą nacisk na spąg tak, że 
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Rys. 5. Charakterystyka przedstawiająca zmianę sił w cięgłach mechanizmu lemniskatowego segmentów o różnym 
zaktesic rozpierania 

Fig. 5. Charactcristics ofa changc offorces in lcmniscatc mcchanism section rods ofthe differcnt rangc 
of expanding 

wypadkowa nacisku przechodzi bliżej środka długości spągnicy. Segment obudowy drugiej 
przenosi naciski na spąg przednią częścią spągnicy, a więc z zagrożeniem, w przypadku spągu 
miękkiego, że spągnica może być wgniatana do spąguprzednią częścią. 

W przypadku zastosowania obudowy pierwszej do wyrobiska o wysokości l ,9 m cięgła 
mechanizmu lemniskatowego jej segmentów będą narażone na mniejsze obciążenia (punkty z 1 

i w 1 ), od tych na jakie byłyby narażone cięgła lemniskatowe obudowy drugiej (punkty z2 i w2)-
rys. 5. Segmenty obudowy drugiej w danych warunkach w wyrobisku o wysokości 1,9 m 
mogłyby wykazywać się większą awaryjnością i podwyższać koszt wybierania węgla o koszty 
napraw segmentu obudowy. 

5. Wnioski 

- Zasobom obudów wolnych powstałych w wyniku restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego oraz koncentracji i intensyfikacji wydobycia należy poświęcić większe zaintere
sowanie, należne ze względu na kapitał, jaki te obudowy stanowią. 

- Włączenie wolnych obudów do eksploatacji pozwoli na rozwiązanie szeregu trudności 
występujących w poszczególnych zrestrukturyzowanych kopalniach. Możliwe będzie wy
mienienie i zmodernizowanie w procesie remontowym obudów nie spełniających wymogów 
przepisów w odniesieniu do rozpiętości przedziału osłoniętego przednią częścią stropnicy. 
Możliwe będzie usprawnienie przygotowania nowych ścian wydobywczych. Będą większe 
możliwości w zakresie dobierania obudów ze względu na najkorzystniejsze wykorzystanie ich 
właściwości. 

- Przez włączenie wszystkich obudów, jakimi dysponuje obecnie przemysł górniczy, do 
rotacyjnej eksploatacji wydaje się, że możliwe jest obniżenie kosztów wydobywania węgla. 
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- Dla zagospodarowania wszystkich istniejących obudów zmechanizowanych do wyrobisk 
ścianowych i zorganizowania dostępu do nich poszczególnym kopalniom niezbędna jest analiza 
stanu obudów oraz warunków w jakich w przyszłości najbliższej i dalszej mogą być użyt

kowane. 
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Decrease of coal getting costs by the use o f mechanized shield supports 
released from operation under mining restructuring 

Abstract 

The lecture presents causes o f a forming o f capacity ofthe released from coal mine operation 
shield supports, the development and the present state ofthis problem. S ince 1990 i t has been an 
important problem ofmining. The Authors have assessed the quality ofthose shield supports and 
presented the pro fi ts possible to obtain in the results o f including o f the released from operation 
shield supports to the rotating exploitation. 
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Ograniczenie możliwości obniżki kosztów wydobycia w polskich 
kopalniach węgla kamiennego na początku XXI wieku 

Słowa kluczowe 

Reforma górnictwa -obniżka kosztów 

Streszczenie 

W referacie omówiono w skrócie dotychczas zrealizowane reformy w górnictwie węgla ka
miennego w latach dziewięćdziesiątych. Wskazano na znaczne wsparcie budżetu państwa reformy 
w programie rządowym z 1998 r. Następnie omówiono czynniki stanowiące zagrożenie trwałej 
nierentowności kopalń. Przedstawiono możliwości prywatyzacji polskich kopalń węgla kamien
nego. Wskazano na obowiązujące przepisy górnicze, które w wielu przypadkach uniemożliwiają 
obniżkę kosztów produkcji. Przeanalizowano strukturę kosztów w układzie rodzajowym w aspek
cie możliwości ich obniżki. Zaproponowano zwiększenie nakładów na inwestycje z odpisu amor
tyzacyjnego poprzez przeszacowanie w ciągu kilku lat majątku trwałego (wyrobisk górniczych). 

l. Wstęp 

Nadmiernie rozbudowane górnictwo węgla kamiennego w okresie gospodarki centralnie 
sterowanej od 1989 r. poddawane jest procesom restrukturyzacyjnym. W roku 1990 r. kopalnie 
węgla kamiennego uzyskały status przedsiębiorstw państwowych działających na ogólnych 
zasadach. W 1993 r. kopalnie zgrupowane zostały w siedmiu spółkach węglowych i do chwili 
obecnej posiadają status zakładów. Kolejne podejmowane próby restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego kończyły się niepowodzeniami ze względu na brak środków finansowych. 
30.06.1998 r. koalicja A WS-UW przyjęła rządowy program reformy górnictwa węgla ka
miennego w Polsce na lata 1998-2002. Zasadniczą zaletą ww. programu było założenie 
wspomożenia finansowego reformy przez budżet państwa w wysokości 7,1805 mld zł w okresie 
od 1998 do 2002 [12]. Zasadniczą część ww. środków finansowych przewidziano na res
trukturyzację zatrudnienia (Górniczy Pakiet Socjalny)- 4,3251 mld zł, likwidację kopalń-
1,4874 mld zł i refundację dodatków do emerytur wypłacanych przez ZUS (ekwiwalent za 
deputat węglowy) - 1,0 mld zł. Dzięki wyasygnowanym w budżecie państwa środkom 
finansowym w latach 1998 i 1999 z górnictwa odeszło 74 419 pracowników w tym 49 279 
skorzystało z instrumentów osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego. 
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W wymienionym programie rządowym założono w latach 1998-2002 zmnieJszenie 
zdolności produkcyjnych kopalń o 25,5 mln ton, co w oparciu o biznes plany spółek węglowych 
dotyczyć miało całkowitej likwidacji 15 kopalń i częściowej likwidacji 9 kopalń. 

Pomimo dużego wsparcia budżetu państwa straty jakie osiągnął sektor górnictwa węgla 
kamiennego w 1999 r. (3 ,3018 mld zł) były wyższe od planowanych (1 ,3353 mld zł) . W związku 
z powyższym w dniu 21.12.1999 r. Rada Ministrów przyjęła korektę ww. programu rządowego, 
w którym założono osiągnięcie rentowności przez sektor górnictwa węgla kamiennego w 2002 r. 
zamiast w 200 l r., jak pierwotnie planowano [7]. 

W 2000 r. spółki węglowe w dalszym ciągu generują straty niemniej na podstawowej 
działalności operacyjnej sześć spółek węglowych po 6 miesiącach osiągnęło dodatni wynik 
finansowy. Niestety zobowiązania producentów węgla kamiennego stale narastają jakkol
wiek ostatnio w coraz mniejszym stopniu (wzrost z 16,5249 mld zł w końcu 1998 r. do 
20,6211 mld.zł) wg stanu na dzień 30.06.2000 r. Niestety obok ogromnego zadłużenia spółek 
węglowych borykają się one z brakiem płynności finansowej i nie realizują w terminie w pełni 
płatności w stosunku do budżetu państwa, ZUS-u, kontrahentów, itp. 

W niniejszym referacie przedstawione będą następujące zagadnienia: 
czynniki stanowiące zagrożenia trwałej nierentowności niektórych kopalń, 

- optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnej w sektorze górnictwa węgla kamiennego, 
- możliwości prywatyzacji polskich kopalń węgla kamiennego, 
- przepisy górnicze jako bariera obniżki kosztów wydobycia, 
- ograniczenia możliwości obniżki kosztów wydobycia w polskich kopalniach węgla 

kamiennego. 

2. Czynniki stanowiące zagrożenie trwałej nierentowności niektórych kopalń 

Według planów Ministerstwa Gospodarki z początkiem 2001 r. w miejsce istniejących 
siedmiu spółek węglowych utworzone zostaną dwa koncerny węglowe (zachodni i wschodni) 
grupujące 14 zakładów wydobywczych w skład których wchodzić będzie 38 kopalń . Planowano, 
że zakłady wydobywcze będą składać się odpowiednio od jednej do czterech kopalń [13]. 
Pozostałe kopalnie, które zakończyły bądź zakończą wydobycie do 31 .12.2000 r. , z wyjątkiem 
KWK "Bogdanka" SA, KWK "Budryk" SA, ZGE "Sobieski-Jaworzno" Sp. z o.o., będą wcho
dzić w skład utworzonej Spółki Restrukturyzacyjnej Kopalń . W kolejnej wersji reorganizacji 
z października 2000 r., po konsultacjach ze związkami zawodowymi, planuje się utworzenie 
trzech koncernów węglowych grupujących 39 kopalń węgla kamiennego. 

Niektóre z kopalń, które będą wchodzić w skład planowanych koncernów węglowych mogą 
być trwale nierentowne. Poniżej omówione zostaną następujące niektóre czynniki, które stwa
rzają zagrożenie trwałej nierentowności niektórych kopalń : 

- ilość i jakość zasobów węgla kamiennego, 
zaległości w realizacji programów inwestycyjnych, 

- planowana budowa autostrad, 
- nakłady na ochronę środowiska, 
- występujące jednocześnie w najwyższym stopniu zagrożenia naturalne. 
Według zasobów na dzień 01.01.1991 r. i 01.01.1998 r. ilość zasobów węgla (bilan

sowanych, przemysłowych i operatywnych) odpowiednio zmalała z 29 563, 16 803 i 12 367 mln 
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ton do 21 305, lO 383 i 7444 mln ton [3]. Ilość zasobów operatywnych (przewidzianych do 
wydobycia) uległa w ww. okresie zmniejszeniu o 4923 mln ton z czego tylko 943 mln ton 
wydobyto na powierzchnię. Charakterystykę zmian w zasobach operatywnych pod względem 
jakości węgla i warunków zalegania pokładów w granicach obszarów górniczych polskich 
kopalń przedstawiono w pracy [4] . 

Aby kopalnie były trwale rentowne powinny prowadzić skoncentrowaną eksploatację dla 
prowadzenia której spełnione powinny być następujące warunki [4]: 

- grubość pokładu średnio 2,0-4,0 m, 
- kąt nachylenia pokładu maksymalnie 20%, 
- baza zasobów pozwalająca odpowiednio na długi okres eksploatacji, 
- tektonika umożliwiająca zaprojektowanie ścian o długości 250-300 m i minimalnym 

wybiegu l 000 m, 
- wydobycie ze ściany około l mln ton w ciągu roku, 
- postęp ściany w zależności od grubości pokładu 6 15 mld, 
- zagrożenia naturalne na poziomie nie wymagającym ograniczenia długości ścian lub ich 

postępu. 

Kopalń, które spełniają warunki uzyskania wysokiej koncentracji produkcji jest w Polsce 
tylko kilka i zaliczyć do nich można między innymi: KWK "Bogdanka", KWK "Budryk", KWK 
"Jankowice", KWK "Piast", KWK "Ziemowit", KWK "Wesoła". 

Reasumując tematykę ilości i jakości zasobów węgla kamiennego stwierdzić należy, że z 39 
kopalń, które będą wchodzić w skład koncernów węglowych, ze względu na ilość i jakość 
zasobów czy brak możliwości realizacji wydobycia o wysokiej koncentracji produkcji niektóre z 
kopalń mogą stać się trwale nierentowne (np. KWK "Bolesław Śmiały" czy ZG "Brzeziny"). 

Przechodząc do omówienia zaległości w realizacji programów inwestycyjnych to stwierdzić 
należy, że w latach 1998-1999 utrzymywała się spadkowa tendencja realizacji inwestycji 
w górnictwie węgla kamiennego. W 1998 r. nakłady inwestycyjne górnictwa węgla kamiennego 
wynosiły 936,5 mln zł, co oznacza ich obniżenie w porównaniu do 1997 r. o 39,0 mln zł (4%), 
a w porównaniu do założeń programu rządowego były one niższe o 23,6% [6]. W 1999 r. nakłady 
inwestycyjne wynosiły 925,7 mln zł i byłyniższe niż założono w programie rządowym z 1998 r. 

Zmniejszone w ostatnich latach nakłady inwestycyjne, niższe zazwyczaj od odpisu amorty
zacyjnego spowodowały, że w niektórych kopalniach występują opóźnienia w budowie nowych 
poziomów wydobywczych, co z kolei uniemożliwia uproszczenie struktury kopalń. Jedno
cześnie prawie wszystkie kopalnie w ostatnich l~tach zmniejszyły środki na zakup maszyn 
i urządzeń co spowodowało, że są one w znacznym stopniu zdekapitalizowane, a niektóre z nich 
wła~ciwie powinny być złomowane. Problematyka inwestycji będzie przedmiotem rozważań 
w dalszej części referatu. 

Przez rejon obszarów górniczych niektórych kopalń planuje się wykonanie w najbliższych 
latach autostrady A-4 (wschód-zachód) w okresie późniejszym autostrady A-1 (północ
-południe). Planowana i częściowo wykonywana autostrada A-4 spowodowała zatrzymanie 
eksploatacji przez KWK "Katowice-Kleofas" i "Śląsk" w części złoża tych kopalń. W naj
bliższej przyszłości podobne ograniczenia eksploatacji wystąpią w kopalniach "Polska-Wirek", 
"Halemba", "Bielszowice", "Makoszowy" i "Sośnica". Rozpoczęcie budowy autostrady A-4 na 
odcinku od węzła "Chorzów Batory" do węzła "Sośnica" spowoduje, że ww. kopalnie na 
obszarach górniczych, których będzie prowadzona budowa autostrady A-4, będą musiały 
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w znacznym stopniu przenieść eksploatację poza rejon autostrady A-4. Spowoduje to , że 
niektóre z tych kopalń mogą stać się nierentowne. Analogiczny .problem wystąpi za kilka lat 
przy budowie autostrady A-1 na obszarach górniczych kopalń gliwickiej i rybnickiej spółki 
węglowej . 

Działania spółek węglowych i kopalń spółek w zakresie zmniejszenia neg:;1tywnego wpływu 
na środowisko dotyczą przede wszystkim: 

ograniczenia zrzutu soli do ścieków powierzchniowych, 
- zagospodarowanie odpadów powęglowych w podziemiach kopalń, 
- rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. 

W latach 1998-1999 zaawansowanie inwestycji proekologicznych w realizowanym pro
gramie rządowym [12] wynosiło 42,3% [ 6]. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w tych latach partycypował jedynie w 1,2% ogólnych nakładów inwestycyjnych (23,3 mln zł), 
co spowodowane było nietenninowym płaceniem przez podmioty wydobywające węgiel ka
mienny opłat i kar ekologicznych. W przypadku dalszych opóźnień w realizacji inwestycji 
proekologicznych, niektóre kopalnie np. "Piast" i "Ziemowit" odprowadzające najwięcej wód 
słonych do ścieków powierzchniowych, pomimo że są w stanie stosunkowo najtaniej wydo
bywać węgiel kamienny, ze względu na wysokie opłaty i kary ekologiczne mogą stać się 
kopalniami trwale nierentownymi. 

Ostatnim czynnikiem stanowiącym zagrożenie trwałej nierentowności niektórych kopalń są 
występujące jednocześnie w najwyższym stopniu zagrożenia naturalne. Niektóre polskie kopalnie 
węgla kamiennego prowadzą eksploatację w trzecim stopniu zagrożenia tąpaniami, w czwartej 
kategorii zagrożenia metanowego, w pokładach o wysokiej skłonności do samozapalenia na 
dużych głębokościach, w których występuje dodatkowo zagrożenie klimatyczne. W kopalniach 
takich może dojść do wystąpienia w następstwie tąpnięcia do gwałtownej emisji metanu bądź 
zapalenia się metanu w zrobach [9]. Zjawiska takie miały miejsce przy eksploatacji pokładów 
grupy siodłowej w kopalniach "Bielszowice" i "Wesoła". Wystąpienie katastrofy górniczej, 
w takich bądź w podobnych warunkach koincydencji zagrożeń naturalnych, może spowodować 
wstrzymanie eksploatacji części pokładów kopalni, otamowanie wysokowydajnych ścian wy
posażonych w drogi sprzęt, co z kolei może spowodować trwałą nierentowność tych kopalń . 

Reasumując dla 39 kopalń, które będą zgrupowane w koncernach węglowych niektóre mogą 
stać się trwale nierentowne z powodu kończących się zasobów węgla kamiennego, zaległości 
w realizacji programów inwestycyjnych, planowanej budowy autostrad, braku środków na ochro
nę środowiska czy występujących jednocześnie w najwyższym stopniu zagrożeń naturalnych. 

3. Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych w sektorze górnictwa węgla 
kamiennego 

Aby kopalnia węgla kamiennego miała możliwie naJmzsze koszty produkcji powinna 
wydobywać i sprzedawać węgiel o możliwie najwyższej jakości i mieć wykorzystane moce 
produkcyjne niemal w 100%. Oczywiście różne kopalnie eksploatują różne węgle i posiadają 
mniej lub bardziej nowoczesne zakłady przeróbcze. Na wynik finansowy kopalń oprócz kosztów 
produkcji mają wpływ uzyskiwane przychody ze sprzedanego węgla (ilość i średnia cena zbytu). 
Kopalnie zgrupowane w spółkach węglowych nie mają wpływu na to komu sprzedawany jest 
węgiel , czy jest eksportowany itp. Dla porównania wyników kopalń celowym jest przy porów-
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nywaniu wykonania kosztów i wyniku finansowego przez poszczególne kopalnie operować tzw. 
wewnętrzną ceną zbytu węgla . Ponadto celowym jest operować jednostkowym kosztem pro
dukcji węgla w stosunku do średniej wartości opałowej w zł/GJ. 

Aby kopalnia dobrze wykorzystała posiadane moce produkcyjne powinna właściwie dobrać 
sposób eksploatacji złoża poprzez [10] : 

- określenie kolejności wybierania pokładów, 
- określenie porządku i kierunku wybierania w pokładach oraz dobór sposobu prze-

wietrzania ścian , 

- określenie wysokości i długości ścian oraz dobór urządzeń ścianowych i odstawczych. 
Na określenie kolejności wybierania pokładów oprócz jakości węgla wpływ ma zagrożenie 

tąpaniami, metanowe, pożarowe oraz ochrona powierzchni i pokładów podbieranych. 
O porządku wybierania w pokładach węgla decyduje regularność zalegania pokładów, 

usytuowanie parceli eksploatacyjnych w stosunku do granic obszaru górniczego, podstawowych 
wyrobisk udostępniających oraz usytuowanie szybów. 

O kierunku wybierania w pokładach węgla decyduje nachylenie pokładu oraz zagrożenie 
tąpaniami, pożarowe i metanowe. 

O doborze sposobu przewietrzania ścian decyduje zagrożenie pożarowe, metanowe, pyłowe 
i klimatyczne. 

O doborze wysokości ściany decyduje miąższość pokładu, zaburzenia geologiczne i zagro
żenie tąpaniami. 

O doborze długości ściany decyduje planowana koncentracja produkcji, wysokość ściany 
i zagrożenie tąpaniami. 

Dobór urządzeń ścianowych obejmuje obudowę, kombajn i przenośnik ścianowy. Ze wzglę
du na malejącą ilość ścian oraz ogromny koszt ich wyposażenia właściwy dobór urządze11 

ścianowych nabiera podstawowego znaczenia dla zapewnienia wysokiej koncentracji produkcji. 
Nie należy zapominać także przy projektowaniu eksploatacji o właściwym doborze urządze11 
odstawczych i transportowych. 

Dla właściwego wykorzystania mocy produkcyjnych kopalń i dobrego zarządzania nimi 
bardzo istotny jest dobór odpowiednich kadr kierowniczych. Dyrektor zarządzający kopalnią 
powinien [8]: 

- rzetelnie znać podstawowe problemy techniczne związane z prowadzeniem ruchu 
(dotyczy przypadku gdzie nie jest kierownikiem ruchu zakładu górniczego), 

- mieć podstawowe wiadomości z dziedziny prawa, organizacji i zarządzania oraz 
psychologii, 

- mieć rzetelną wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. 
W 2000 r. zaobserwować można w górnictwie węgla kamiennego w Polsce spadek wielkości 

wydobycia nie tylko związany z likwidacją kopalń. 
Na spadek wydobycia w nielikwidowanych kopalniach węgla kamiennego w 2000 r. 

w stosunku do lat poprzednich mają wpływ: 
- znaczny spadek zatrudnienia w latach 1998 i 1999 ( 69 673 osób), 
- wzrost awaryjności maszyn i urządzeń górniczych związany z ich dekapitalizacją, 

- opóźnienia w realizacji inwestycji górniczych (budowa nowych poziomów, moder-
nizacja szybów, niewielkie zakupy maszyn i urządzeń itp.), 

- utrzymujący się od kilku lat spadek płac realnych. 
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Znaczny spadek zatrudnienia w latach 1998-1999, jakkolwiek konieczny z punktu wi
dzenia obniżki kosztów produkcji, spowodowany został korzystaniem z Górniczego Pakietu 
Socjalnego najwyżej kwalifikowanych pracowników, którzy często korzystali z urlopów gór
niczych. Przemieszczenia pracowników z kopalń likwidowanych do kopalń czynnych, jakkol
wiek mogło zapewnić ilościową obsadę w poszczególnych działach kopalń, nie spowodowało 
w kopalniach czynnych uzupełnienia stanu pracowników najwyżej kwalifikowanych. 

Zmniejszenie w ostatnich latach nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń jak 
również na remonty i ich wynajem, jakkolwiek zmniejszyło koszty produkcji węgla lecz 
jednocześnie spowodowało większą awaryjność intensywnie pracujących zdekapitalizowanych 
maszyn i urządzeń. 

Opóźnienia realizacji inwestycji górniczych, a w szczególności nowych poziomów, oddania 
nowych partii złoża poprzez zminimalizowanie udziału firm wykonujących kapitalne wyrobiska 
górnicze (PRO i PBSz), spowodowało w niektórych kopalniach niepełne wykorzystanie mocy 
produkcyjnych. Jednocześnie opóźnienia w inwestycjach górniczych spowodowały opóźnienia 
w likwidacji starych poziomów i płytkich szybów, co z kolei powodowało wzrost kosztów 
produkcji węgla. 

Utrzymujący się w ostatnich latach spadek płac realnych w górnictwie węgla kamiennego, 
spowodowany wyższą inflację od planowanej, powodował wśród zatrudnionych mniejsze 
zaangażowanie w realizację zadań produkcyjnych. Spadające płace realne uniemożliwiały 
wprowadzenie motywacyjnego systemu płac (zróżnicowanie płac) na co nie godziły się związki 
zawodowe. Wydaje się, że dopiero w prywatyzowanych kopalniach będzie możliwe wpro
wadzenie motywacyjnego systemu płac. Spadek płac realnych pracowników kopalń niewątpli
wie przyczynił się do niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych kopalń. 

4. Możliwość prywatyzacji polskich kopalń węgla kamiennego 

Prywatyzacja polskich kopalń węgla kamiennego z pewnością nie jest najbliższym proble
mem do rozwiązania, niemniej w ciągu najbliższych lat można się spodziewać prywatyzacji 
kilku bądź nawet kilkunastu kopalń. Wcześniej oczywiście należałoby dokończyć prywatyzację 
oddziałów powierzchniowych kopalń pełniących funkcje usługowe dla kopalni właściwej. 
W najbliższej przyszłości należy się spodziewać prywatyzacji KWK "Bogdanka" SA, która od 
kilku lat jest rentowna i jest atrakcyjnym podmiotem dla potencjalnych inwestorów. Perspek
tywy prywatyzacji KWK "Budryk" SA, ze względu na jej olbrzymie zadłużenie związane 
z realizacją inwestycji, jest wątpliwa jakkolwiek kopalnia ta ma szanse produkować węgiel 
o korzystnych parametrach przy stosunkowo niskich kosztach. ZG "Sobieski" Sp. z o.o. dzięki 
wyodrębnieniu z KWK "Jaworzna", która mogła być zlikwidowana oraz dofinansowaniu przez 
właściciela (Elektrownia "Jaworzno III") ma szansę być podmiotem rentownym i zapewnić 
przez wiele lat dostawę węgla Elektrowni "Jaworzno" po stosunkowo niskiej cenie. 

Powstaje pytanie gdzie należy szukać potencjalnych inwestorów .. któr;,:y ~/t\ i nlc-

resowani prywatyzacją polskich kopalń węgla kamiennego. Wydaje SIG. ze tak im i pud m iot:m, 1 

mogą byś sprywatyzowane elektrownie, chcące sobie zapewnić dostawy węgla po stosunkowo 
niskich cenach. Wydaje się, że elektrownie takie byłyby zainteresowane niektórymi kopalniami 
produkującymi energetyczny węgiel kamienny używany w procesie wytwarzania energii 
elektrycznej. Wydaje się, że kopalnie węgla brunatnego i elektrownie produkujące z niego 
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energię elektryczną wzbudzą większe zainteresowanie inwestorów niż elektrownie produkujące 
energię z węgla kamiennego po cenach wyższych niż z węgla brunatnego. Jak istotny jest 
problem cen węgla kamiennego stanowiącego około 40% kosztów produkcji energii, mogliśmy 
się przekonać przy prywatyzacji Elektrowni "Rybnik" gdzie inwestor strategiczny przedłuża 
negocjacje ze względu na niepewność ceny po jakiej będzie kupował węgiel kamienny od 
producenta. 

Jeśli chodzi o innych potencjalnych inwestorów chcących zakupić kopalnie węgla kamien
nego to ewentualny inwestor strategiczny z hutnictwa nie wydaje się żeby był zainteresowany 
prywatyzacją kopalń ze względu na ogromne potrzeby inwestycyjne samych hut. Również 
koksownie, ze względu na ich sytuację ekonomiczno-finansową oraz potrzeby inwestycyjne, nie 
będą zainteresowane prywatyzacją kopalń węgla kamiennego. Jeśli chodzi o firmy handlowe 
sprzedające węgiel, choć niektóre z nich generują wysokie zyski, to nie posiadają one wys
tarczającego kapitału potrzebnego do prywatyzacji kopalń. Podobnie wydaje się, że fundusze 
inwestycyjne czy banki nie będą zbyt zainteresowane prywatyzacją kopalń, ze względu na 
sytuację finansową sektora górnictwa węgla kamiennego (ogromne zadłużenie i brak płynności 
finansowej). 

Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym potencjalnych inwestorówjest zły stan urządze!l 
energo-mechanicznych w dużym stopniu zamortyzowanych oraz silne związki zawodowe 
działające w kopalniach w oparciu o ustawę o związkach zawodowych. Pomimo tych wyżej 
wymienionych uwarunkowań w miarę poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej producentów 
węgla kamiennego wydaje się, że będzie możliwa prywatyzacja niektórych kopalń, szczególnie 
tych, które będą w stanie dostarczać węgiel odbiorcom po stosunkowo niskich cenach. 

Procesem prywatyzacji poszczególnych kopalń mogą okazać zainteresowanie koncerny 
węglowe ze względu na ogromne zadłużenie jakie posiadają. Sprzedaż w przyszłości poszcze
gólnych kopalń przez koncerny, oczywiście za aprobatą właściciela, poprawić mogłaby bieżącą 
sytuacje finansową spółek węglowych i ułatwić im spłatę zaległych zobowiązań. 

Prywatyzacja kopalń węgla kamiennego, w przypadku jej szerszego zasięgu, mogłaby 
spowodować obniżkę cen węgla na rynku krajowym i dzięki zastrzykowi kapitału mogłaby 
spowodować unowocześnienie prywatyzowanych kopalń. Prywatyzacja polskich kopalń mo
głaby przyczynić się do przedłużenia egzystencji niektórych efektywnych kopalń lecz jedno
cześnie mogłaby spowodować zamknięcie kilku kopalń węgla kamiennego produkujących 
węgiel kamienny zbyt drogo bądź o niezadawalających odbiorcy parametrach. Przy prywatności 
kopalń bardzo istotne będzie stanowisko właściciela zależne od polityki rządu. 

5. Przepisy górnicze jako bariera obniżki kosztów wydobycia 

Przepisy górnicze wynikają z Prawa geologicznego i górniczego z 1994 r. określającego 
zasady i warunki [ 11]: 

wykonywania prac geologicznych, 
- wydobywania kopalin ze złóż, 
- ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku 

z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin. 
Zgodnie z ww. ustawą Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, odpowiedni Ministrowie 

zobowiązani zostali do wydania szeregu aktów wykonawczych. Oprócz Prawa geologicznego 
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i górniczego i wynikających z nich aktów prawnych niższego rzędu prowadzenie ruchu zakładu 
górniczego regulowane jest normami. Uchwalenie Prawa geologicznego i górniczego w 1994 r. 
i wydanie aktów prawnych niższego rzędu wynikających z ww. Ustawy było krokiem naprzód 
porządkującym problematykę związaną z przepisami górniczymi i sprawowaniem nadzoru nad 
zakładami górniczymi przez organy nadzoru górniczego. Wprowadzenie nowego Prawa geolo
gicznego i górniczego pozwoliło scalić poprzednio nieuporządkowane przepisy górnicze mające 
często charakter "prawa powielaczowego" Nowelizacja, jak wykazała praktyka, okazała się nie
wystarczająca i stąd wynikła potrzeba nowelizacji szeregu aktów prawnych. Obowiązujące aktu
alnie przepisy górnicze w zakładach górniczych mająjednak ciągle szereg następujących wad: 

zbytnia obszerność, 
nieprecyzyJność, 

słaba przejrzystość, 

niepełność, 

niewłaściwe usytuowanie, 
zbędne obowiązywanie, 

zbędna szczegółowość, 

nadmiemy wymóg opinii rzeczoznawcy (62 wskazań). 
Przykładowo doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydoby

wających węgiel kamienny należy dokonywać w oparciu o zasady określone przez rzeczo
znawcę wskazanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, chociaż wydaje mi się, że 
wystarczyłoby w oparciu o zasady sztuki górniczej. Wydaje mi się, że we wszystkich przepisach 
górniczych powinno być nie więcej niż 20 wskazań dla rzeczoznawców, co pozwoliłoby obniżyć 
koszty produkcji węgla. 

Bardzo ważnym aspektem wprowadzonych przepisów górniczych okazały się koszty ich 
wdrożenia . Koszt realizacji przez spółki węglowe jedynie §§ 249.1, 250, 628, 729.2, 730 
i punktu 3 załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych 
zakładach górniczych wyniósł 138,5 mln zł (w cenach z 1995 r.). Największe nakłady 50 mln zł 
wynikały z obowiązku stosowania kabli i przewodów ekranowych w wyrobiskach (pomiesz
czeniach) zaliczonych do stopnia "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu(§ 730). Odnośnie§ 730 
wymienionego rozporządzenia to można było go zrealizować w ciągu kilku lat, aczkolwiek nie 
wydaje się celowym stosowanie kabli i przewodów ekranowanych we wszystkich pomiesz
czeniach "b" i "c" np. w szybach wydechowych. 

Rząd polski pismem z dnia l października 1999 r. przesłał do Sejmu przyjęty 14 kwietnia 
1999 r. projekt zmiany ustawy prawo geologiczne i górnicze wraz z projektem podstawowych 
aktów wykonawczych oraz opinię dotyczącą zgodności proponowanych nowelizacji z prawem 
Unii Europejskiej. Rządowy projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego omówiono 
w pracy [2]. Generalnie projekt zmiany wymienionej ustawy jest obszerniejszy od dotychczas 
obowiązującego oraz posiada większą ilość aktów wykonawczych do niego. Minister Gos
podarki i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego decyzją z dnia 4 października 1999 r. powołali 
zespoły specjalistów dla opracowania projektu odpowiednich 15 aktów wykonawczych (roz
porządzeń) do projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Łącznie do 15 zespołów powołano 
90 specjalistów reprezentujących (WUG, OUG, UGBKUE - 60 osób, GIG - 20 osób, 
PARGWK- 8 osób, Spółki Węglowej - 6 osób, CSRG- l osoba). Zastanawiający jest 
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bardzo mały udział w zespołach przedstawicieli przemysłu (PARG i Spółek Węglowych) przy 
braku przedstawicieli kopalń . Ze względu na bardzo krótki czas zakończenia prac w terminie do 
31 grudnia 1999 r. wydaje się, że zmiany w stosunku do aktualnie obowiązujących aktów 
wykonawczych do Prawa geologicznego i górniczego mają charakter kosmetyczny. Należy 
zaznaczyć, że przygotowane akty wykonawcze do prawa geologicznego i górniczego stanowią 
podstawę do nieuzasadnionego wzrostu kosztów produkcji węgla kamiennego. 

Z projektu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jak również z Kodeksu Pracy 
wynika, że przedsiębiorca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe wystę
pujące w ruchu zakładu górniczego oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniej
szające to ryzyko. Minister właściwy do spraw gospodarki w projekcie rozporządzenia zobo
wiązany został do określenia szczegółowych zasad oceniania i dokumentowania ryzyka zawo
dowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko 
w formie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w ruchu 
zakładów górniczych. W chwili obecnej gdy nie ocenia się i nie dokumentuje się ryzyka 
zawodowego występującego w ruchu zakładu górniczego oraz nie stosuje się dokumentu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie negując celowości przedsięwzięć w tym zakresie, istnieje 
poważna obawa zwiększenia biurokracji przy wdrażaniu ww. dokumentu bezpieczeństwa . 

Ponadto należy zaznaczyć, że w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specja-listycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych kierownik ruchu zakładu górniczego 
odpowiedzialny jest, podobnie jak dotychczas, za opracowanie instrukcji bezpiecznego wyko
nywania pracy dla stanowisk i miejsc pracy w ruchu zakładu górniczego oraz ma zatwierdzić te 
instrukcje. Natomiast w projekcie rozporządzenia kierownicy działów ruchu zakładu górniczego 
mają obowiązek dostarczyć instrukcję odpowiednią dla stanowiska lub miejsca pracy każdemu 
pracownikowi, podczas gdy dotychczas pracownicy powinni zapoznać się z wymienionymi 
instrukcjami. Pozornie mała zmiana dostarczania zamiast zapoznawania z treścią poszcze
gólnych instrukcji spowodować może potrzebę uruchomienia drukarni przy poszczególnych 
zakładach górniczych, co doprowadzi je niewątpliwie do bankructwa. Potrzeba dostarczania 
ww. instrukcji pracownikom wynika rzekomo z Dyrektywy Rady 921104/EEC z 3 grudnia 
1992 r. dotyczącej minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta 
szczegółowa dyrektywa w rozumieniu Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC). Zgodnie 
z wyżej wymienioną dyrektywą (tłumaczenie polskie z języka angielskiego) punkt 1-5 mówi, 
że pracownicy muszą otrzymywać konieczne informacje, instrukcje, przeszkolenie i doszkalanie 
w celu zapewnienia im ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

Należy dodać również, że w projektowanych aktach wykonawczych do Prawa geologicz
nego i górniczego niestety następuje wzrost ilości wskazań dla rzeczoznawców, co niewątpliwie 
zwiększy koszty produkcji węgla kamiennego. 

W przyszłości należy się spodziewać słusznego obowiązku modernizacji i zdekapitali
zowanych ścianowych obudów zmechanizowanych stosowanych w kopalniach, co bardzo 
poważnie podwyższy koszty wydobycia węgla kamiennego. 

Reasumując projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego zawierający szereg 
słusznych rozwiązań spowoduje jednak wzrost kosztów produkcji węgla i często zbędny wzrost 
biurokracji . 
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6. Ograniczenie możliwości obniżki kosztów wydobycia w polskich kopalniach węgla 
kamiennego 

Aby sektor górnictwa węgla kamiennego był zdolny funkcjonować na rynku i spłacać 
ogromne zadłużenie, który wygenerował w latach poprzednich musi osiągać w najbliższych 
latach znaczne zyski zwiększając wpływy ze sprzedaży węgla (ilość sprzedaży, średnia cena 
zbytu) oraz obniżać koszty produkcji . Ze względu na bardzo złe wyniki finansowe jakie osiągały 
podmioty górnictwa węgla kamiennego w Polsce w ostatnich kilku latach kopalnie ograniczały 
do minimum zakupy inwestycyjne, wydatki na remonty, korzystanie z usług firm obcych. 
Rysująca się perspektywa uzyskania rentowności w 2002 r. może okazać się zagrożona 

przez ograniczenia możliwości dalszej obniżki kosztów wydobycia. Struktura kosztów pro
dukcji w układzie rodzajowym w polskim górnictwie węgla kamiennego przedstawia się nas
tępująco [1): 

płace z narzutami około 50-55%, 
- materiały około 14%, 
- usługi firm obcych około 13%, 
- remonty około 2,5% (wchodzą w skład usług obcych), 
- media (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze) około 6%, 
- amortyzacja około 6% 
Jak z powyższego wynika w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce nakłady na 

płace z narzutami stanowią 50-55% kosztów. Pomimo znacznego spadku zatrudnienia szcze
gólnie w latach 1998-1999, dzięki Górniczemu Pakietowi Socjalnemu, udział płac w kosztach 
powoli rósł i niewątpliwie w przyszłości będzie stanowił podstawowy element struktury 
kosztów. Udział płac z narzutami w kosztach produkcji wzrósł z 49,89% w 1997 r. do 52,53% 
w 1999 r. Należy pamiętać, że średnie płace w górnictwie w ostatnich latach wzrastały corocznie 
na poziomie planowanej na dany rok inflacji, która faktycznie okazywała się wyższa od 
planowanej. Pomimo dalszego planowanego spadku zatrudnienia po 1999 r. , jakkolwiek niż
szego jak w latach 1998- 1999, należy spodziewać się silnej presji na wzrost płac ze strony 
związków zawodowych działających w górnictwie. Wydaje się, że ze względu na wzrost 
wydajności pracy, udział płac z narzutami w rodzajowej strukturze kosztów w najbliższych 
latach zmaleje do poniżej 50%. 

Nakłady na zakup materiałów stanowią około 14% kosztów wydobycia węgla. Ze względu 
na ograniczenie zakupów materiałów w ostatnich latach, związanych z fatalną sytuacją 

finansową kopalń, ich udział w kosztach nie powinien spadać, a nawet może wzrosnąć ze 
względu np. na potrzebę zwiększenia ilości wykonywanych robót przygotowawczych, która 
wymaga zwiększonych zakupów materiałów. 

W ostatnich latach można zaobserwować spadek usług firm obcych, których udział 

w kosztach kształtuje się na poziomie około 13%. Wiele kopalń korzystających z wynajmu np. 
kombajnów chodnikowych nie oddawało ich wynajmującemu, ze względu na zatory płatnicze , 

co powodowało, że we własnym zakresie je remontowało. Uniemożliwiało to uzyskanie dobrych 
wyników w drążeniu wyrobisk i w ten sposób podwyższało koszty wykonania jednego metra 
wyrobiska. Jednocześnie w związku z prywatyzacją oddziałów powierzchniowych kopalń 
wzrasta ich udział w strukturze kosztów. W najbliższych latach ze względu na spodziewany 
dalszy spadek zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego oraz prywatyzację niektórych 
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z nich można spodziewać się wzrostu udziału usług firm obcych w strukturze kosztów, co jest 
korzystne ze względów podatkowych (możliwość odliczenia podatku V A T). 

Nakłady na remonty, kształtujące się na poziomie około 2,5% w spółkach węglowych 
w ostatnich latach malały, przy jednoczesnym spadku nakładów inwestycyjnych [6]. Sytuacja 
taka powodowała wzrost awaryjności pracujących maszyn i urządzeń, co przy wzrastającej 
koncentracji produkcji w ścianach spowodowało spadek wydobycia niemożliwy do odrobienia. 
Brak środków finansowych na zakupy nowych maszyn i urządzeńjak również na remonty przy 
często niskiej jakości eksploatowanych urządzeń energomechanicznych powodował większą 
ich awaryjność, co powodowało spadek wydajności pracy. 

Nakłady na media, a w szczególności energię elektryczną, wodę i sprężone powietrze 
wynoszące w 1999 r. około 5,32% kosztów wykazywały w ostatnich latach tendencje spadkową, 

co związane było z: 
wyłączaniem z ruchu najbardziej energochłonnych urządzeń energomechanicznych, 

- modernizacją najbardziej energochłonnych urządzeń energomechanicznych, 
- zminimalizowaniem zużycia sprężonego powietrza. 
Amortyzacja w sektorze węgla kamiennego stanowi około 6,0% kosztów, jakkolwiek 

w takich stosunkowo nowych kopalniach jak KWK "Budryk" S.A. w 1999 r. wynosiła 18,29% 
kosztów produkcji [l]. W związku z tym, że spółki węglowe nie są rentowne środki przezna
czone na inwestycje mogą pochodzić tylko z odpisu amortyzacyjnego. Ze względu na utratę 

płynności finansowej przez większość spółek węglowych w wielu przypadkach nawet odpis 
amortyzacyjny w ostatnich latach nie był w pełni wykorzystany. W związku z zaległościami 
w wykonywaniu robót górniczych, w szczególności udostępniających i dekapitalizacj ą urządzeń 
energomechanicznych istnieje pilna potrzeba zwiększenia w najbliższych latach nakładów 
inwestycyjnych na roboty górnicze i zakup urządzeń energomechanicznych. Ze względu na to, 
że ewentualne zyski jakie w najbliższych latach osiągnąpodmioty produkujące węgiel kamienny 
przeznaczone muszą być na spłatę zaległych zobowiązań należy zastanowić się w jaki sposób 
możliwym jest zwiększyć nakłady inwestycyjne. Wydaje się, że podobnie jak uczyniły to 
w ciągu trzech lat elektrownie najlepiej byłoby przeszacować w ciągu kilku lat majątek trwały 
(np. wyrobiska górnicze), co pozwoliłoby zwiększyć odpis amortyzacyjny. Oczywiście przed
sięwzięcie takie spowoduje wzrost kosztów produkcji lecz ze względu na realizację niezbędnych 
nakładów inwestycyjnych związanych z redukcją zatrudnienia w kopalniach koniecznym 
będzie : 

- zwiększyć udział firm wykonujących inwestycyjne roboty górnicze (np. PRG, PBSz 
i fi rmy prywatne) , 

-- przysp ie szyć kapitalne remonty wraz z modernizacją zdekapitalizowanych obudów zme
chanizowanych , 

dokona ć zakupu wydajnych mało awaryj nych kombaj nów ścianowyc h. 

W przypad ku kontynuowania dotychczasowej polityki ograniczani a inwestycji nast<1pi 
dalszy sp;1dek wydobycia również w ko palniach, które maj;l sza n sę na t nv;llą re n towrwść· , co 
przy br;<k u ich prywat yz<t cJ i (dopływu kapi tału ) może s powodować: u padłość p odm i ot ów sckt or:1 

węg l a kamienncgn. 
W celu obniżki kosztów wydobyc ia węgl a wskazanym j est rozszerzyć poza Rudzką Spó łkę 

Węg l ową SA system zarządzania kosztami (budżetowanie i monitoring kosztów) j ak również 
contro ll ing wzbogacaj ący system zarządzania kosztami o elementy planistyczne i s terując e [5]. 
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7. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W referacie przedstawiono ograniczenia możliwości obniżki kosztów wydobycia w polskich 
kopalniach węgla kamiennego na początku XXI wieku. Omówiono w skrócie poszczególne 
dotychczas realizowane reformy wskazując na ogromne wsparcie budżetu państwa w programie 
rządowym z 1998 r. reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998~2002. 
Przedstawiono czynniki stanowiące zagrożenie trwałej rentowności kopalń. Omówiono moż
liwości prywatyzacji polskich kopalń węgla kamiennego. Wskazano na obowiązujące przepisy 
górnicze, które w wielu przypadkach uniemożliwiają obniżkę kosztów wydobycia. Prze
analizowano strukturę kosztów w układzie rodzajowym w kopalniach w aspekcie możliwości 
ich obniżki. Na podstawie przeprowadzonych rozważań można wyciągnąć następujące 

wnioski: 
l. Czynnikami stanowiącymi zagrożenie trwałej nierentowności niektórych polskich 

kopalń są: 

ilość i jakość zasobów węgla kamiennego, 
zaległości w realizacji programów inwestycyjnych, 
planowana budowa autostrad, 
nakłady na ocl:iroQę środowiska, 
występujące jednocześnie w najwyższym stopniu zagrożenia naturalne. 

2. W celu optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych w kopalniach, pozwalającego 
obniżyć koszty produkcji należy: 
~ właściwie zaprojektować eksploatację, 

~ właściwie dobrać wysokość i długość ścian oraz urządzenia energomechaniczne, a także 
odstawcze i transportowe, 
~ właściwie dobierać kadrę kierowniczą. 

3. Wydaje się, że prywatyzacją polskich kopalń węgla kamiennego najbardziej zainte
resowane będą sprywatyzowane elektrownie, które będą chciały zapewnić sobie długotermi
nowe dostawy względnie taniego paliwa energetycznego. Wydaje się również, że prywatyzacją 
niektórych kopalń mogą być zainteresowane koncerny węglowe, które nie będą w stanie 
wygenerować wystarczających zysków i będą zmuszone do sprzedaży najlepszych kopalń 
w celu spłaty zaległych zobowiązań. Prywatyzacja kopalń zwiększy możliwość obniżki kosztów 
produkcji. 

4. W najbliższej przyszłości nie wydaje się, aby nastąpiło uproszczenie przepisów gór
niczych, co pozwoliłoby obniżyć koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego. 

5. Uwzględniając zaległości inwestycyjne w polskich kopalniach węgla kamiennego 
w ostatnich latach oraz znaczne zużycie pracujących urządzeń energo-mechanicznych scep
tycznie oceniono możliwość obniżki kosztów przedstawionych w układzie rodzajowym 
z wyjątkiem podstawowej pozycji jaką są płace z narzutami. Zaproponowano zwiększenie 
nakładów na inwestycje z odpisu amortyzacyjnego poprzez przeszacowanie w ciągu kilku lat 
majątku trwałego (wyrobisk górniczych), co spowodowałoby jednak wzrost kosztów wydobycia 
węgla. 

6. W najbliższych latach wystąpi potrzeba modernizacji połączonej z kapitalnym remontem 
zdekapitalizowanych ścianowych obudów zmechanizowanych, co poważnie podwyższy koszty 
wydobycia węgla kamiennego. 
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Limitations of possibilities of reducing costs of exploitation in polish coal 
min es at the begining of XXI century 

Abstract 

In the lecture, the undertaken in 90ies refonns of coal mining industry and their realization 
will de discussed. The problem production capacity and its maximum use in the coal mines will 
be pointed out. The dangers o f permanent la ck o f profitability o f som e o f the min es connected 
with the smali resources o f co al d epos i t, underinvested coal min es, build - up o f motor way and 
environment protection will be presented. 

In the lecture, the privatization ofPolish coal mines in the view ofpossibility of gaining the 
capital for the necessary mines, for their technical restructuring and payment of coal groups 
debts will be thoroughly considered. 

The production costs structure in Polish coal mines will be discussed. There will be pointed 
out the limitations o f reducing the costs o f exploitation, especially cost of wages, purchase o f 
materials, investments (mining bulding enegineering, purchase of equipment and machinery) , 
servicing (refurbishments, rental of equipment and machinery) and environment protection. 

In the lecture i t will be proposed to increase the depreciation limits by the increase o f the 
tangible assets value (buildings) within three years, which will allow to increase the essential 
investment means increasing at the same time the costs of coal production. 
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Bogusław OCHAB 
Mirosław INDYKA 
Bogdan WŁODARZ 
KrzysztofKOWALSKI 
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław", Bukowno 

Modernizacja parku maszynowego kopalni "Olkusz-Pomorzany"
rejon "Pomorzany" jako droga obniżenia kosztów 

Słowa kluczowe 

Koszty wydobycia - modernizacja sprzętu - efekty ekonomiczne 

Streszczenie 

Koszty utrzymania i naprawy maszyn samojezdnych wiercących i ładująco-odstawczych 
stanowią obok kosztów ich eksploatacji zasadniczą pozycję w kosztach wydobycia rudy w ko
palniach ZGH "Bolesław". 

Niezawodność pracy tych maszyn stanowi o właściwej organizacji pracy i robótjak również 
pozwala na podejmowanie kolejnych działań prooszczędnościowych związanych głównie ze 
zwiększaniem ich wydajności . 

Niezależnie od wymienionych cech ważnym jest również poziom energochłonności pracy 
maszyn roboczych oraz ich odporność na bardzo trudne warunki pracy pod ziemią, co cha
rakteryzuje długość cyklu między kolejnymi remontami lub naprawami głównymi. 

W niniejszym artykule autorzy łącząc wymienioną problematykę próbują określić kierunek 
działań modernizacyjnych i ocenić wynikające stąd efekty. 

l. Charakterystyka dotychczasowych działań w zakresie modernizacji parku 
maszynowego 

Pierwsze próby wprowadzenia maszyn z wiertarką hydrauliczną i napędem elektrycznym 
pomp hydraulicznych podjęto w 1987 roku. Rozpoczęto próby z wiertarką WH -180 w ówczes
nym oddziale X oraz później w systemie "Pomorzany 80" w oddziale II. W wyniku braku 
możliwości stworzenia niezbędnej sieci elektrycznej, małej koncentracji wyrobisk eksplo
atacyjnych oraz prowadzenia prób w krótkim okresie, zaniechano dalszych prób dokonując 
przeróbki maszyn na pneumatyczne. Ponownie do tematu hydraulizacji procesu wiercenia 
powrócono w 1991 roku. 
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Opierając się na doświadczeniach kopalni miedziowych oraz ZG "Trzebionka" zmoderni
zowano dwie wiertnice typu SWW 2/6 A dostosowując je do potrzeb wiertarki hydraulicznej 
COP 1238 firmy ATLAS-COPCO (wiertnica SWW11HR) dokonując zmiany wysięgnika , 

hydraulicznego sterowania układem roboczym oraz dodając system zabezpieczający układ 
wiercący przed zakleszczeniem się żerdzi w wierconym otworze. Ruch próbny na dole kopalni 
"Pomorzany" rozpoczął się w kwietniu 1992 roku, po początkowych problemach wiertarki 
pracowały bez zarzutu. 

W następnym roku wprowadzono wóz kotwiący SWK-30K wyposażony w wiertarkę hy
drauliczną COP l 028 również firmy ATLAS-CO PCO oraz układ automatycznego wstrze
liwania ładunku żywicznego i zakładania kotwi.W październiku 1993 r wprowadzono do 
eksploatacji trzecią wiertnicę SWW -l HR a w styczniu 1994 roku drugą kotwiarkę SWK-30K. 

W 1996 wdrożono do ruchu uniwersalny wóz wiercąco-kotwiący SWK-2HZ wyposażony 
w wiertarkę TMK-1 produkcji Zakładu Doświadczalnego w Lubiniu. Wiertarka TMK-1 w na
szych warunkach górniczo-gelogicznych (niejednorodne złoże, kawerny i uskoki) nie zdała 
egzaminu. W 1997 roku wymieniono wiertarkę TMK-1 na wiertarkę COP-1 028 która pracuje 
bez zastrzeżeó. 

W latach następnych stopniowo wprowadzano nowe maszyny wiercąco-kotwiące z napędem 
elektrycznym i wiertarkami hydraulicznymi jednocześnie wycofując z eksploatacji maszyny 
wiercące pneumatyczne. Barierą determinującą modernizację parku maszynowego w zakresie 
samojezdnych wozów wiertniczych była konieczność budowy sieci zasilania w energi ę elek
tryczną. Próby opisane powyżej ograniczały się terytorialnie do granic oddzi ału IV -go, jednego 
z pięciu oddziałów wydobywczych. 

W zakresie maszyn ładująco-odstawczych po początkowym okresie bazowania w rejonie 
Pomorzany na ładowarkach kopalnianych ŁK-1 i ŁK-2, w latach osiemdziesiątych wpro
wadzono do użycia wozy odstawcze typu CB-4 o ładowności skrzyni równej 14 ton, a na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych o ładowności 24 tony. 

Rozwiązanie to podyktowane zostało następującymi czynnikami: 
- wydłużaniem się dróg odstawy urobku w miarę przesuwania się frontu eksploatacyjnego 

w kierunkach na północ i wschód do granic złoża; 
- dużą awaryjnością ładowarek ŁK-1 i ŁK-2 i brakiem możliwości technicznych i ekono

micznych utrzymania stosownej rezerwy maszyn; 
- odchodzeniem od masowych systemów urabiania z zawałem stropu: 

• komorowego, 
• filarowo-komorowego, 
• chodnikowo-podpółkowego o dużej koncentracji wydobycia; 

- przechodzeniem na wydobycie systemem zabierkowym z tzw. nogą oporową na warstwy 
z podsadzką hydrauliczną piaskową co stanowiło o znacznym rozproszeniu przodków eks
ploatacyjnych i wymuszało zastosowanie mobilnych układów załadowczo-odstawczych : 

ŁK-2 + CB-4 lub ŁK-2 +2CB-4. 
W miarę wyczerpywania zasobów eksploatacyjnych w oddziałach wydobywczych II, III i IV 

dokonano zmian granic terytorialnych poszczególnych oddziałów wydobywczych. Nowy układ 
terytorialny miał na celu dostosowanie do istniejącej infrastruktury retencji urobionej rudy dróg 
odstawy dla wprowadzenia wysokowydajnych ładowarek kopalnianych o dużej pojemności 
łyżki, zastępujących z powodzeniem dotychczas stosowane układy transportowe: ŁK-2 + CB. 
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2. Określenie kierunku działania. Sprecyzowanie celów 

Sprężone powietrze jest najdroższym nośnikiem energii, jego straty w sieci rurociągów 
przesyłowych są nieuniknione i wysokie, a oparta na nich technologia wiercenia mało wydajna 
i przestarzała technicznie. 

Rezygnacja z eksploatacji maszyn wiercących z napędem pneumatycznym stała się więc 
ewidentną koniecznością. 

We wrześniu 1999 roku kierownictwo pionu górniczego opracowało "Program modernizacji 
układu zasilania sprężonym powietrzem kopalni Olkusz-Pomorzany", którego podstawowe cele 
stanowiło: 

- uruchomienie lokalnej sprężarkowni dla Przeróbki Mechanicznej Olkusz, 
- częściowa likwidacja sieci sprężonego powietrza w rejonie Olkusz i Pomorzany, 
- wyłączenie z eksploatacji i likwidacja stacji kompresorów "Olkusz" i przejście na 

zasilanie obu rejonów z kompresorowni "Pomorzany", 
- sukcesywne prowadzenie elektryfikacji oddziałów wydobywczych rejonu Pomorzany 

w kolejności l, V, VI, III (podpoziom) z wyłączeniem oddziału II i XII w rejonie "Olkusz", 
- zastąpienie maszyn i urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem przez maszyny i urzą

dzenia zasilane energią elektryczną, alternatywnymi napędami lub przy zastosowaniu lokalnych 
sprężarek pracujących na potrzeby poszczególnych, konkretnych obiektów. 

Należy podkreślić, że w chwili obecnej brak jest producentów urządzeń i części stano
wiących wyposażenie samojezdnych wozów wiertniczych z napędem pneumatycznym. 

Stała konieczność obniżania kosztów wydobycia rudy w kopalni "Olkusz-Pomorzany" obli
guje do poszukiwania nowych dróg ich obniżenia. 

Wynikający z powyższej konieczności spadek zatrudnienia przy względnie stałym poziomie 
wydobycia przejawia się we wzroście wydajności pracy. 

Chcąc sprostać warunkom konkurencji i utrzymać tendencję wzrostu wydajności pracy, 
należy zastępować w znacznym stopniu wyeksploatowany park maszyn ładująco-odstawczych 
maszynami ładującymi o dużej pojemności łyżki, pracującymi indywidualnie bez wozów 
odstawczych. 

3. Efekty praktyczne 

W 1997 roku wprowadzono do eksploatacji 3 maszyny wiercąco-kotwiące z wiertarkami 
hydraulicznymi: dwie typu SWWK-4 z elektrycznym napędem układu roboczego oraz jedną 
typu SWWK 6K z napędem układu roboczego z silnika spalinowego. 

W 2000 roku rozpoczęto eksploatację dwóch wiertnic Monomatic 105-40 i kotwiarki auto
matycznej Robolt 320-22 C produkcji fińskiej firmyTamrock. 

W chwili obecnej stosujemy wiertarki hydrauliczne firmy Atlas Copco typu COP-1238 
i COP-1028, wiertarkę finny Boart Longyear HD-65 oraz w najnowszych maszynach wiercą
cych wiertarki firmy Tamrock HL-51 O T i HL-300. Do roku 1998, w którym zostały wpro
wadzone dwie pierwsze maszyny ładująco-odstawcze z łyżką o pojemności 4,5 m3, stosowane 
były wyłącznie maszyny ładujące typu ŁK-1, ŁK-2 i wozy odstawcze CB-4. Pierwszymi 
maszynami o dużej pojemności łyżki była ładowarka ŁK-4 DW i TORO 400 D, które rozpoczęły 
pracę w oddziałach V i II w 1998 roku. 
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W roku 1999 wprowadzono do eksploatacji 3 kolejne egzemplarze ładowarek TORO 400 D 
(TORO 67 w oddziale V, TORO 68 i TORO 69 w oddziale 1). 

W 2000 roku po zakupieniu kolejnych 2 większych maszyn ładujących TORO 1250 (nr kop. 
35 i 36) o pojemności łyżki6m3 i rozpoczęciu ich eksploatacji w oddziale I maszyny TORO 400 
D nr kop.68 i 69 rozpoczęły pracę w oddziale VI. 

Jednocześnie w listopadzie 2000 roku rozpoczęto próbną eksploatację w oddziale VI nowej 
maszyny ładującej produkcji DFM "ZANAM" LKP-0902"TUR". 

Przebieg modernizacji parku maszynowego rejonu Pomorzany kopalni Olkusz-Pomorzany 
przedstawiają dołączone wykresy obrazujące zmiany wydobycia, liczby eksploatowanych ma
szyn, czasu pracy poszczególnych grup maszyn itd. 

4. Osiągnięty efekt ekonomiczny 

Modernizacja maszyn wiercących w kierunku zasilania bezpośrednio energią elektryczną 
pozwala na częściowe lub całkowite eliminowanie pracy kompresorów stacjonarnych kopalni 
0-P. Kompresory stanowiące żródło sprężonego powietrza, pracują przy poważnych stratach 
spowodowanych przemianami termodynamicznymi przy sprężaniu. 

Stację kompresorów w rejonie Olkusz z kompresorami TK-175 charakteryzuje sprawność 
llo = 32%, natomiast kompresory rejonu Pomorzany typu CKD pracują przy sprawności 
llp =54%. 

Znacznie większe straty rejestrowano na skutek nieszczelności sieci oraz odbiorników 
sprężonego powietrza, tak że sprawność ogólną sieci kopalnianej oceniono na 32%. 

Reasumując, sprawność całkowita układu zasilania kopalni w sprężone powietrze wynosi: 
llc = l 0% co oznacza ,że l 0% energii elektrycznej zużytej di produkcji sprężonego powietrza 
odzyskiwane jest w trakcie pracy urządzeń z napędem pneumatycznym. 

Koszty produkcji sprężonego powietrza za 1999 r 
- Stacja rejonu "Olkusz": l 500 000 zł/rok przy Q 
- Stacja rejonu "Pomorzany": l 800 000 zł/rok przy Q 

Razem: 3 300 000 zł/rok 

8 000 m3/h 
16 000 m3/h 

Wyłączenie z eksploatacji stacji sprężarek rejonu "Olkusz" przy równoczesnym urucho
mieniu odrębnej stacji sprężarek w Dziale Przeróbki Mechanicznej (w układzie kaskadowym 
3 sprężarki śrubowe ATLAS - COPCO o łącznej wydajności 3600 m3/h) oraz zasilaniu ma
szyn pneumatycznych rejonu Olkusz ze stacji sprężarek rejonu Pomorzany daje w skali roku 
l l 00 000 zł oszczędności . 

Uwzględniając oszczędności wynikające z większej sprawności sprężarek ATLAS - COPCO 
i ich elastycznej pracy osiągane w DPM Olkusz w wysokości rocznie 160 000 zł . 

Sumaryczne efekty ekonomiczne z tytułu wyłączenia stacji kompresorów rejonu Olkusz 
wyniosą: l 260 000 zł w skali roku. 

Kolejnym efektem procesu modernizacji parku maszynowego rejonu Pomorzany kopalni 
Olkusz-Pomorzany jest obniżenie zatrudnienia w związku z wdrożeniem wysokowydajnych 
maszyn wiercąco-kotwiących i odstawczych. Zmniejszenie zatrudnienia z tego tytułu oscyluje 
w granicach od 70 do 120 osób rocznie . 
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Przyjmując średnio rocznie minimalną wielkość zmniejszenia zatrudnienia na 70 osób, oraz 
średni koszt utrzymania jednego pracownika w kopalniach ZGH Bolesław na 4000 zł/m-c 
oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia wyniosą: 

70 prac. x 4000 zł/m-c x 12 m-cy = 3 360 000 zł w skali jednego roku. 

Łączny efekt ekonomiczny związany z modernizacją parku maszyn samojezdnych wiercąco
-kotwiących i odstawczych kopalni Olkusz-Pomorzany szacowany jest na 4 620 000 zł w skali 
jednego roku. 

S. Podsumowanie 

Skala kosztów ponoszonych na produkcję sprężonego powietrza (9% całkowitego zużycia 
energii elektrycznej w kopalni Olkusz-Pomorzany) oraz bardzo niska sprawność energetyczna 
układu zasilania kopalni w sprężone powietrze, stanowią o konieczności podjęcia działań 
modernizacyjnych w zakresie zastąpienia maszyn i urządzeń z napędem pneumatycznym ma
szynami z napędem elektrycznym i elektrohydraulicznym lub uruchomienie lokalnych sprę
żarek pracujących na potrzeby poszczególnych obiektów. 

Modernizacja parku maszynowego stwarza możliwość obniżenia zatrudnienia w związku 
z wdrożeniem wysokowydajnych maszyn wiercąco -kotwiących i odstawczych. 

Dotychczas wykonane działania pozwoliły na: 
- wyłączenie z eksploatacji stacji kompresorów rejonu Olkusz, 
- przejście na zasilanie DPM Olkusz własną, energooszczędną i pracującą w układzie 

kaskadowym,stację sprężarek o max wydajności 3600 m3/h dostosowanej do faktycznych 
potrzeb obiektów przeróbczych, 

- zelektryfikowanie oddziałów l, V i części wschodniej oddziału II, 
- wprowadzenie do robót wiertniczych oddziału robót przygotowawczych ORUPiL oraz 

północnych rejonów oddziału VI trzech wozów wiertniczych hydraulicznych z napędem orga
nów roboczych silnikiem spalinowym. 

Oszczędności związane z dotychczasową modernizacją parku maszynowego kopalni 01-
kusz-Pomorzany osiągną poziom 4 620 000 zł w skali roku. 

Kolejnym etapem do zrealizowania wymagającym zaangażowania znacznych nakładów 
finansowychjest zastąpienie pozostałych użytkowanych maszyn i urządzeń o napędzie pneuma
tycznym napędzanymi alternatywnymi źródłami energii. 

Po zrealizowaniu tego etapu w latach 2001-2005 możliwe stanie się wyłączenie się 

z eksploatacji stacji kompresorów w rejonie Pomorzany oraz likwidacja sieci sprężonego 
powietrza. 
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Modernization of machinery fleet of Pomorzany subrejon of 
Olkusz-Pomorzany lead-and-zinc mine as a way of cost lowering 

Abstract 

Maintenance and repairs costs o f self-propelled drill- and load and haulage machin es a re
besides of mining costs - ones of the main cost categories in ores mining in ZGH Bolesław 
company. 

The most important factor is operational reliability ofthose machines but the another one is 
their ability of energy consumption. 

The authors connect questions above mentioned, trying to set the direction ofmodernization 
efforts and to evaluate possible effects. 
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Łączny koszt eksploatacji hydraulicznych maszyn wiercących 
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Liczba wozów odstawczych 
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Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemncj 2001, s. 607- 616 

Zmiany w technice strzelniczej jako środek obniżenia kosztów 

Słowa kluczowe 

Optymalizacja kosztów- wysokowydajna technologia wydobycia 

Streszczenie 

Wymóg bieżącej optymalizacji kosztów produkcji powoduje, że nawet w tak zamkni((tym 
zdawałoby się dziale gospodarki narodowej jak górnictwo zachodzi konieczność wprowadzania 
nowych technologii,technik i systemów i to zarówno w sferze technicznej procesu wydobycia 
jak i organizacji pracy. 

Podstawowym czynnikiem decydującym o być albo nie być górnictwa rud Zn-Pb rejonu 
Olkuskiego jest stałe nadążanie za zmianami i wahaniami cen tych surowców na Londyńskiej 
Giełdzie Meta!i(LME). 

Trudne warunki naturalne wydobycia spowodowane silnym zawodnieniem kopalń przekła
dające się ekonomicznie na wysoki udział kosztów stałych w kosztach wytwarzania powo
dują,że jedynym słusznym kierunkiem działania prooszczędnościowego jest wdrażanie nowych, 
wysokowydajnych technik i technologii przy równoczesnym stałym obniżaniu zatrudnienia 
prowadzonym na zasadzie konsensusu społecznego zarówno na terenie samego zakładu jak 
i w jego otoczeniu. 

l. Opis stanu dotychczasowego 

W kopalni Olkusz-Pomorzany wypracowano w latach osiemdziesiątych technologię wier
cenia i urabiania przodków zabiorem nie przekraczającym 2,0 m. Efektywny zabiór osiągnął 
l ,6 m i na przestrzeni lat 1997-1999 brak było realnych przesłanek na jego zwiększenie. 
Używany sprzęt wiercący dostosowany był do równoczesnego wiercenia otworów strzałowych 
i kotwiowych przy wymianie żerdzi długości 2,40 do wiercenia otworów strzałowych i 2,00 do 
wiercenia pod kotwy.( otwory strzałowe odpowiednio max 2,0 m i kotwiowe 1,6 m). Brak było 

Sesja IV 607 



School ofUnderground Mining 2001 

możliwości praktycznych wiercenia dłuższych otworów strzałowych i to zarówno przy wiert
nicach dwuramiennych typu SWW z wiertarkami WUP-70 na sprężone powietrze, jak również 
przy jednoramiennych wiertnicach elektrohydraulicznych wyposażonych w wiertarki typu COP 
firmy ATLAS COPCO.Z jednego odstrzału uzyskiwano średnio 90 ton urobku przy wymiarach 
średnio 5,0 x 5,0 m= 25m2 przodka (100 ton przy przekroju przodka w granicach 30m2). 

2. Cel zmian w technice strzelniczej 

Stosowana dotychczas technologia urabiania przodków krótkim zabiorem do 2,0 m, przy 
równoczesnym wierceniu otworów strzałowych i kotwiowych z jednego ustawienia maszyny 
wiercącej wymagała zwiększonej obsady górników strzałowych do nabijania i odpalania przod
ków oraz górników kotwiarzy do zabudowy obudowy wklejanej kotwiowej. 

W ramach prowadzonej w ZGH Bolesław od 1994 roku polityki zatrudnieniowej polegającej 
na rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju oddziałów i komórek pomocniczych i przesuwaniu do 
produkcji zatrudnionej w nich załogi,(przy równoczesnym nie zatrudnianiu ludzi z zewnątrz) 
zaistniał moment braku możliwości uzupełniania zatrudnienia załogi bezpośrednio produ
kcyjnej.Za jeden z elementów umożliwiających dalsze obniżanie zatrudnienia bez ujemnych 
skutków po stronie wielkości i jakości produkcji uznano zatem konieczność zmiany technologii 
i techniki w zakresie robót strzałowych. Zdefiniowano zależność wzrostu wydajności od zwięk
szenia długości zabioru w odpalanych przodkach oraz przejścia na automatyczne kotwienie 
stropów. 

Zarząd ZGH "Bolesław" i kierownictwo pionu górniczego uznało za zadanie priorytetowe 
realizację następujących celów: 

- uzyskanie zabioru efektywnego min 2,5 m, 
- wiercenie otworów strzałowych w warstwie pierwszej i wyższych o długości w granicach 

2,7-3,0m, 
- uzyskanie min l 50 ton urobku z jednego odstrzału przodka (o wymiarach 5,0 m x 5,0 m= 

=25m2). 

3. Prowadzone próby i doświadczenia, osiągnięte efekty praktyczne 

Roboty: wiertnicze; strzałowe i obudowy w cyklu drążenia wyrobisk podziemnych w wa
runkach kopalń rud Zn-Pb są bardzo uciążliwe i pracochłonne,co stanowi o wysokich kosztach 
realizacji tych robót. 

Optymalizacja parametrów robót wiertniczych w powiązaniu z techniką strzelniczą stanowi 
zasadniczy element zmian technologii wydobycia rud cynkowo - ołowiowych. 

Efektywność urabiania złoża metodami strzałowymi zależna jest od: 
- prawidłowego doboru MW do własności strukturalnych urabianego górotworu oraz od 

dostosowania środków inicjujących do charakterystyki materiału wybuchowego, 
- stosowanej techniki strzelniczej: 

• ilość otworów strzałowych i ich długość, 
• kolejność odpalania, 
• wielkość opóźnienia, 

• sposób inicjacji ładunku MW; 
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- stosowanie specjalnych sposobów: 
• włomowania, 

• otworów odprężających, 
• pustek kompensacyjnych. 

Jednym z najważniejszych elementów procesu urabiania górotworu metodami strzelniczymi 
jest prawidłowe odwiercenie tzw. włomu (układ otworów usytuowanych najczęściej w środku 
bądź w pobliżu środka płaszczyzny urabianego przodka) stanowiącego dodatkową płaszczyznę 
odsłonięcia dla kolejno odpalanych serii pozostałych otworów strzałowych. 

W kopalni "Pomorzany" po raz pierwszy podjęto próby urabiania z zastosowaniem włomu 
równoległego z otworem odprężającym (nieładowanym). 

Włom w postaci 8 sztuk otworów strzałowych równoległych o średnicy 45 mm otaczał 

zlokalizowany centralnie pusty otwór (odprężający) o średnicy 90-102 mm.Otwory włomowe 
wiercone blisko jeden drugiego, ładowane były maksymalną ilością MW i odpalane każdy 
innym numerem zapalnika o zwłoce milisekundowej . Każdy z otworów rozluźniał skałę wokół 
siebie będąc równocześnie miejscem do wypełnienia przez druzgot skalny otwartej przestrzeni 
i przestrzeni nieładowanego, wielkośrednicowego otworu odprężającego. 

Strzelania próbne rozpoczęto wykonywać w 0 /I w dniu 22 .11 . 1999 r. Uruchomienie strzelań 
związane było z dostosowaniem SWW (elektryczno-hydraulicznej)- do wiercenia otworów 
strzałowych o długości około 2,5 m i średnicy 41-45 mm oraz otworu (otworów) niełado
wanych o średnicy 89-102 mm. 

Zamontowanie łoża o długości około 5 m spowodowało możliwość stosowania żerdzi 
wiertniczych o długości 3200 mm, pozwalających wiercić otwory strzałowe długości około 
2,6 m. Ponadto zakupiono w firmie SANDVIK POLSKA osprzęt wiertniczy tzn. pilot i koronkę 
poszerzającą średnicy 102 mm do wiercenia otworów nieładowanych tzw. odprężających. 

W pierwszej fazie strzelań próbnych stosowano żerdzie o średnicach R 3 8/28 z koronką 0 41 

i 045 a następnie zastosowano żerdzie R 38/32 o przekroju kołowym z koronką 045. Do 
wymienionych żerdzi zakupiono w firmie SANDVIK osprzęt wiertniczy piloty i koronki 
poszerzające średnicy 89 mm. 

W okresie 22.11 .1999 r.- 26.01.2000 r. wykonano 19 strzelań próbnych przy zastosowaniu 
włomów klinowych pionowych i obluzowych (na warstwach). 

W tym 3 razy strzelano same włomy. 

3.1. Strzelania z włomem klinowym (w caliźnie) 

Ilość strzelań- 13. 
Gabaryty wyrobisk- 4,6- 5,0 m x 4,7-5,5 m. 
Ilość otworów strzałowych- 50 szt. 
Ilość MW- 60-66 kg generalnie 66 kg dynamitu i 50 szt. GZEW- 0,2 półsekundowych . 

Ze strzelań tych uzyskano następujące wyniki: 
- efektywny zabiór- 2,3-2,7 m średnio 2,55 m, 
- ilość ton z odstrzału- l 00-150 T, 
- wskaźnik zużycia MW- 400--600 g/T. 
Z wymienionych strzelań dziewięć było prawidłowych a cztery nieprawidłowe. 

Prawidłowych odstrzałów było 69%. 
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3.2. Strzelania z włomem obluzowym (na warstwie) 

W omawianym okresie wykonano też trzy strzelania w wyrobiskach na warstwie. 
Gabaryty wyrobisk: 4,5-5,5 m x 4,8- 5,0 m. 
Ilość otworów strzałowych: 40 szt. 
Ilość MW - dynamit: 48 kg. 
Ilość GZEW- 0,2 P: 40 szt. 
Uzyskano następujące wyniki: 
- efektywny zabiór- 2,55 m, 
- ilość ton z odstrzału- 140-150 T, 
- wskaźnik zużycia MW - 320-340 g/T. 
Z trzech odstrzałów jeden był nieprawidłowy ze względu na fakt, że wyrobisko było czę

ściowo na filarze z niższej warstwy. 
Ilość prawidłowych odstrzałów 66%. 

3.3. Strzelania z zastosowaniem włomu prostego równoległego 
z otworami nieładowanymi (w caliźnie) 

Od dnia 26.01.2000 rozpoczęto następny etap strzelań próbnych przy zastosowaniu włomu 
równoległego z otworem odprężającym, otworami strzałowymi długości 2,5- 2,6 m i średnicy 
41-45 mm. 

W okresie 26.01.-25.02.2000 r. wykonano 10 strzelań próbnych (8 prawidłowych, 2 nie-
prawidłowe) . 

Ilość wierconych otworów strzałowych- 50-53 (w tym od 1-4 nieładowanych). 
Ilość MW do odstrzału - 63-81 kg. 
Ilość GZE do odstrzału- 49-50 szt. 
Z powyższych strzelań uzyskano następujące wyniki: 
- efektywny zabiór- 2,3- 2,55 m, 
- ilość ton z odstrzału- 110-170 T, 
- wskaźnik zużycia MW - 370-570 g/T. 
Prawidłowych odstrzałów było 80%. 
Odstrzelono też próbnie dwa razy przodki na warstwie po piasku uzyskując w pełni za

dawalające wyniki. 
W okresie od 22.11.1999-25.02.2000 wykonano sumarycznie 28 strzelań próbnych uzys

kując 21 wyników prawidłowych i 7 nieprawidłowych. 
Prawidłowych odstrzałów było 75%. 
Pod koniec lutego 2000 r. wskutek zmian konstrukcyjnych wiertnicy stosowanej do wierceil 

próbnych, uzyskano możliwość wiercenia otworów strzałowych żerdzią długości 3400 mm. 
Osiągnięto długość otworów strzałowych równą 2,8-2,9 m. 
W okresie od 25.02.200- 28 .04.2000 r wykonano 32 strzelania próbne w wyrobiskach 

o gabarytach 4,6- 5,5 m x 4,8-6,0 m w tym: 
- włom równoległy - 22 strzelania, 
- włom klinowy - 3 strzelania, 
- włom obluzowy (warstwa)- 7 strzelail. 
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Prawidłowych odstrzałów z w/w ilości było 24, nieprawidłowych 8. 
Z tego wynika że 75% odstrzałów było prawidłowych. 
Z prawidłowych odstrzałów uzyskano efektywny zabiór w granicach 2,6-2,8 m oraz 

22-28 kursów z urobkiem ŁK TORO o pojemności łyżki 4,5 m3. 
Zużycie MW na jeden odstrzał wynosiło od 48 kg (na warstwie) do 120 kg (w caliźnie) 

a wskaźnik zużycia MW w g/T oscylował od 270 g/T (na warstwie) do 620 g/T (w caliźnie przy 
małych gabarytach wyrobiska). 

W okresie 22.11.1999-13.04.2000 r. przetestowano 20 rodzajów metryk strzałowych, 
traktując ten okres jako próbny mający za zadanie uzyskanie danych uśrednionych niezależnych 
od lokalnych warunków górniczo-geologicznych poszczególnych rejonów eksploatacyjnych. 

Analizując wyniki poszczególnych strzelań (szczególnie nieprawidłowych) opracowano 
kilka metryk strzałowych wzorcowych w/g których począwszy od maja 2000 r. wykonuje się 
nadal roboty strzałowe w 0/1 oraz rozpoczęto je w ON. 

Metryki te pokazano na załącznikach l , 2, 3. 
W oddziale V zmodyfikowano wiertnicę elektrahydrauliczną poprzez zastosowanie łoża 

umożliwiającego stosowanie żerdzi 3600 mm, którymi można wiercić otwory strzałowe dłu
gości 2,9-3,0 m. 

Strzelania próbne w ON rozpoczęto 24.05 .2000 r. 
Roboty strzałowe wykonywano w przodkach w caliźnie i na warstwach. 
W wyniku przeprowadzonych w ON próbnych strzelań uzyskano następujące efekty: 
- strzelania w caliźnie- efektywne zabiory w granicach 2,7-2,9 m wskaźnik zużycia 

MW - 460-600g/t ilość urobku: 190 21 O ton, 
- strzelania nawarstwie-efektywny zabiór w granicach 2,7-3,0 m (po piasku) wskaźnik 

zużycia MW- 260-320g/t. ilość urobku: 190 220 ton. 
Należy podkreślić,że prowadzono próbne strzelania praktycznie we wszystkich rejonach 

eksploatacyjnych niezależnie od występujących warunków górniczo-geologicznych. 

4. Wdrożenie nowych technologii i technik strzałowych 

Efekty uzyskane podczas przeprowadzonych dotychczas próbnych strzelań przodków zabio
rem do 3,0 m stanowią podstawę do podjęcia decyzji o powszechnym wdrożeniu do stosowania 
w warunkach kopalni Olkusz-Pomorzany tego typu technologii i techniki strzałowej. 

W wyniku zwiększenia efektywnego zabioru urabianych przodków eksploatacyjnych uzys
kane zostaną konkretne korzyści w postaci: 

- zmniejszenia ilości pracowników bezpośrednio zatrudnionych w przodkach roboczych, 
- zwiększenia koncentracji wydobycia a co za tym idzie mniejszych kosztów przewie-

trzania, transportu materiałów itp ., 
- większego stopnia wykorzystania samojezdnych maszyn odstawczych, 
- mniejszych kosztów robót strzałowych wykonywanych na warstwach (po piasku). 
W trakcie prowadzonych próbnych strzelań nie potwierdziła się w pełni skuteczność opi

sywanego w literaturze światowej włomowania z centralnym, wielkośrednicowym otworem 
odprężającym,w związku z czym w kopalni Olkusz-Pomorzany zastosowano odmianę tego 
sposobu włomowania polegającą na zastąpieniu otworu wielkośrednicowego trzema otworami 
o średnicy 45 mm (takiej samej jak pozostałe otwory strzałowe) umiejscowionymi centralnie 
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w płaszczyźnie czoła przodka, natomiast pozostałe otwory włomowe (strzałowe) w liczbie 6 

1sztuk otaczają te otwory odprężające. 

5. Określenie efektu ekonomicznego 

Próba oszacowania oszczędności z tytułu wprowadzenia nowej technologii i techniki strza-
łowej opiera się na następujących założeniach: 

- średni zabiór urobionych przodków wyniesie 2,6 m, 
- uzyskane średnie wydobycie z przodka wyniesie 175 ton rudy, 
- wydajność wiercenia jednej wiertnicy wyniesie 2 przodki na zmianę tj 90-1 00 otworów 

strzałowych długości 3,0 m i średnicy 45 mm. 
Dotychczas wydobycie oparte było na urabianiu złoża zabiorem do 2,0 m przy czym 

zabiór efektywny nie przekraczał l ,6 m, a ilość urobionej rudy z jednego odstrzału wynosiła 
średnio 90 ton. 

Na wykonanie średniodobowego planu rejonu Pomorzany kop. "0-P" wynoszącego 
8084 tony rudy, należało odwiercić i odstrzelić 90 przodków w ciągu doby (30 na zmianę) . 

Powodowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczność zatrudnienia bezpo
średnio w robotach przodkowych załogi w ilości 90-100 pracowników oraz zmuszało do 
utrzymania w ciągłej sprawności 15 wozów wiertniczych (45 pracowników w ciągu doby) . 

Razem bezpośrednio przy robotach związanych z wierceniem i urabianiem przodków wydo
bywczych, zatrudnionych było średnio 135 145 pracowników w ciągu doby. 

Uzyskując zabiór efektywny 2,6 m i 175 ton rudy z jednego odstrzału na wykonanie 
średniodobowego planu należy odwiercić i odsrzelić 46 przodków ( 48 z rezerwą na nieprze
widziane okoliczności) tj. 16 przodków w ciągu zmiany. 

Zatrudnienie w przodkach przy robotach wiertniczych wyniesie 24, a przy nabijaniu i od
palaniu 48 pracowników. Łącznie zatrudnienie w przodkach wyniesie wię_c 72 pracowników, 
a różnica zatrudnienia w stosunku do dotychczasowej organizacji robót wyniesie 63-73 
pracowników. 

Uwzględniając konieczność przejęcia robót związanych z wierceniem pod kotwy i za
budowę obudowy wklejanej przez wyspecjalizowane zespoły kotwiarzy (600 sztuk kotew 
w ciągu doby) różnicę tę należy pomniejszyć o 12 operatorów wozów wiercąco-kotwiących 
oraz 18 członków zespołów kotwiarzy (2 kotwiarzy + l operator wozu SWS), czyli łącznie 
o 30 pracowników. 

Obniżenie zatrudnienia w robotach przodkowych wyniesie zatem od 33-43, średnio 38 
pracowników. 

Przyjmując średni koszt utrzymania l pracownika w kopalniach ZGH "Bolesław" na pozio
mie 4000 zł/m-c oszczędności powstałe wskutek wprowadzenia nowej technologii i techniki 
strzałowej wyniosą w skali jednego roku: 

4000 zł/m-c x 12 m-cy x 38 pracowników= l 824 000 zł. 

Z dotychczasowych porównań kosztów urabiania w zakresie zużycia MW i GZE wynika,że 
różnica pomiędzy nową technologią i techniką strzelniczą a starym systemem organizacji robót 
wynosi około 30 zł na każde l 00 ton urabianej rudy na korzyść zabioru 3-metrowego. 
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Ponieważ jednak założono , że zabiór efektywny wyniesie średnio 2,6 m stąd oszczędności 
te wyniosą odpowiednio około 25 zł na każde l 00 ton urabianej rudy, co w skali roku stanowi 
kwotę: 

(2 270 000 ton : l 00 ton) x 25 zł= 567 500 zł. 

Łącznie oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia pracowników przodkowych oraz 
obniżenia zużycia MW i GZE wyniosą w rejonie Pomorzany kopalni Olkusz-Pomorzany 
2 391 500 zł w skali jednego roku. 

7. Podsumowanie 

Przeprowadzone w warunkach kopalni "Oikusz-Pomorzany" strzelania próbne długimi 
otworami, zabiorem do 3,0 m pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 

l. Możliwe jest- w warunkach kopalń rudy Zn-Pb rejonu Olkuskiego- wdrożenie nowej 
technologii i techniki strzałowej polegającej na wydłużeniu zabioru do 3,0 m. 

2. Wdrożenie nowej technologii i techniki strzałowej zapewnia: 
- zwiększenie koncentracji wydobycia, 
- zwiększenie stopnia efektywnego wykorzystania maszyn wiercących i ładująco-od-

stawczych, 
- możliwość dalszego doskonalenia organizacji pracy i robót. 
3. Oszczędności związane z wdrożeniem wymienionych technologii i techniki polegają 

głównie na obniżeniu zatrudnienia w robotach eksploatacyjnych i zmniejszeniu zużycia MW 
i GZE na jednostkę urobionej rudy. Szacunek przybliżony opiewa na prawie 2,4 mln zł w skali 
roku. 

Changes in blasting technique as a means of cost decrease 

Abstract 

The need of current optimisation of production costs results in the fact that even in such, 
as it seems, a closed branch of economy as mining there is a necessity of introducing new 
technologies, techniques and systems, both in the technological sphere ofthe mining process and 
in organisation of operations. 

The basie determining factor of the Zn-Pb mining of the Olkusz Region is the constant 
catching up with the changes and fluctuations o f prices of these raw materials on the London 
Metal Exchange (LME). 

Difficult natura) conditions o f min in g, caused by strong watering o f min es, resulting in a high 
percentage of constant costs in production costs, make the implementation of new highly 
efficient techniques with the simultaneous lowering of employment be the only economical 
direction . The Jowering o f employment is to be carried out on the principle o f social agreement, 
both in the plant as such and in its environs. 
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MW Nr Nr MW 
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GZEW 02AP 
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2000 30 3 2400 
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241Xl V 5 2R!Xl 

2400 VI 5 2800 
HtXl VII 6 2800 
2400 vm 6 280() 
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Nachylenie czoła przodka 1 O cm 
na każdy metr wysokości wyrobiska 
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Nr MW Nr Nr MW 
otworu ZE (2) otworu ZE (2) 

GUW l.lAP 
l 9 2000 28 2 2000 
2 9 1600 29 s 1600 
J 8 2000 30 J 1600 .. 8 1600 31 l 2000 
s 8 2000 32 l 2000 
6 9 1600 33 J 1600 
7 9 2000 34 s 1600 
8 7 1600 35 l 2000 
9 6 2000 36 lO 2000 
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Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 200 l , s. 617- 634 

Techniczne i ekonomiczne aspekty likwidacji szybów MOS III i JAS III 

Słowa kluczowe 

Likwidacja szybów- likwidacja kopalń - lokowanie odpadów 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono techniczne aspekty likwidacji szybów MOS III i JAS III w kopalni 
"JAS-MOS" (ze szczególnym podkreśleniem zagadnień bezpieczeństwa)- pomiary głębo
kości szybu, przewietrzanie likwidowanych szybów, pomiary stężenia metanu, budowę słupa 
zasypowego i zamykanie wlotów szybowych. Autorzy nie przedstawiają zagadnień związanych 
z częściowym wyzbrojeniem wyposażenia szybu, likwidacją urządzeń i budową płyty zamy
kającej jako zagadnień typowych nie odbiegających od zastosowany~h przy likwidacji innych 
szybów. 

l. Wstęp 

Kopalnia "JAS-MOS" powstała poprzez połączenie samodzielnych kopalń "Moszczenica" 
i "Jastrzębie" w 1995 r. jako efekt prowadzonej restrukturyzacji . Istniejąca wcześniej kopalnia 
"Moszczenica" posiadała 8 czynnych szybów, a "Jastrzębie" 6 szybów. Likwidowany obecnie 
szyb JAS IIJ jest kolejnym 5 likwidowanym szybem - wcześniej na etapie prowadzonej 
restrukturyzacji w latach 1994-1995 zlikwidowano szyby MOS IV, MOS V, MOS VII, 
a w ramach prowadzonej obecnie likwidacji ruchu górniczego "Moszczenica" szyb MOS III. 
W planach jest jeszcze likwidacja szybów MOS I, MOS II, MOS VI, a w dalszej przyszłości 
JAS V. Wszystkie pięć szybów likwidowane były taką samą technologią, zastosowaną już 
w 1994 r. przy likwidacji pierwszych trzech szybów, a przedstawioną w tym artykule na 
przykładzie szybu MOS III i JAS III. 

Do chwili obecnej charakterystycznym przy likwidacji szybów jest to, że obok nich po 
likwidacji funkcjonować musiały nadal czynne wyrobiska górnicze. Wymuszało to na autorach 
projektów i technologii przyjęcie takich zastosowań, które zapewniałyby niezbędne bezpie
czeństwo czynnej jeszcze kopalni . Szczególny nacisk położono na: 

- pomiary stężenia metanu, 
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przewietrzanie rury szybowej przed i w trakcie zasypywania, 
pomiary głębokości zasypywanego szybu, 
pewność zamknięcie wlotów szybowych i stabilność słupa zasypowego. 

Każdy z wymienionych elementów ze względu na duży i bezpośredni wpływ na bezpie
czeństwo prowadzonych prac oraz prawidłowe przeprowadzenie likwidacji posiadał kilka wza
jemnie uzupełniających się rozwiązań zwielokrotniających to bezpieczeństwo. 

1.1. Założenia 

Przystępując do planowania likwidacji szybów przyjęto kilka założeń, które niosły za sobą 
pewne utrudnienia a jednocześnie ułatwienia . 

Założenia: 

- wykorzysta się do likwidacji (do wypełniania rur szybowych) kamień popłuczkawy 
z własnego zakładu przeróbczego, 

- likwidację prowadzić się będzie siłami własnej załogi, 

- koszt likwidacji zostanie obniżony poprzez wyzbrojenie szybu tylko do niezbędnego 
mm1mum, 

- likwidacja nie zakłóci pracy kopalni i nie zmniejszy bezpieczeństwa załogi. 
Utrudnienia: 
- likwidowane szyby znajdowały się w pobliżu czynnych wyrobisk, 
- likwidowane szyby znajdowały się w IV kategorii zagrożenia wybuchem metanu, 
- pomimo likwidacji kopalnia musiała prowadzić założone wydobycie. 
Ułatwienia: 

- likwidacja kolejnych szybów prowadzona jest tą samą technologią znaną grupie pra
cowników, 

- kopalnia posiada stacjonarne instalacje do przygotowania i podawania siecią rurociągów 
emulgatu popiołowo-wodnego, 

- wszystkie szybynależą do suchych- dopływ wody nie przekraczał z reguły kilku
dziesięciu l/min, 

- likwidowane szyby znajdowały się pod depresją czynnych wentylatorów głównego 
przewietrzania. 

2. Stan szybów MOS III i JAS III bezpośrednio przed likwidacją 

Szyby MOS III i JAS III były szybami peryferyjnymi i znajdowały się w centralnej części 
kopalni "JAS-MOS" (rys. 1). 

2.1. Opis szybu MOS Ill 

Głębokość szybu wynosiła- 520,0 m. 
Średnica szybu- 05,5 m. 
Przeznaczenie szybu: 
- do opuszczania materiałów, 

- do wentylacji (szyb wydechowy), 
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Rys. l. Stan szybów MOS lii i JAS III bezpośrednio przed rozpoczęciem likwidacji 

Fig. l. Stale o f thc shafts MOS lii and JAS liidirceiły before thc stal o f liquidation 

- do dorywczej jazdy ludzi. 
Obudowę szybu stanowiło: 
- do głębokości 175m (do poziomu +70) mur z cegły betonowej o grubości 0,36 m, 
- od głębokości 175m (od poziomu +70) do głębokości230m z tubingów żelbetowych, 
- od głębokości 230 m do 260,5 m mur z cegły betonowej, 
- od głębokości 260,5 m do 520,0 m obudowa betonowa. 
Szyb uzbrojony był w dźwigary skrzynkowe 120 bezpośrednio zamurowane w odstępach co 

3 m. Do dźwigarów umocowane były 4 ciągi prowadników drewnianych sosnowych. Szyb 
wyposażony był w urządzenie wyciągowe, przedział drabinowy, oraz 2 wentylatory typu 
WAK-30 o wydajności 15 000 m3/min. 

2.2. Opis warunków hydrogeologicznych 

W rejonie szybu MOS III nakład zbudowany jest z utworów czwartorzędowych i trzecio
rzędowych. 

W kompleksie utworów trzeciorzędowych nie stwierdzono horyzontów wodonośnych 
z uwagi na ich ilasty nieprzepuszczalny charakter, natomiast brak jest danych czy w obrębie 
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Tabela l. Profil statygraficzny wraz z charakterystyką skał w szybie MOS Ill 

Tablc l. Statigraphic profilc with dcsciption o f rocks in thc shaft MOS llł 

Gł~bokość Miąższość Rodzaj 
Charakterystyka litologiczna 

(m] [m] utworów 

0,0--25,0 25,0 czwartorz~d gleba, glina z piaskiem, glina oraz ił szary z przerostami piask li 

25 ,0- 143,0 118,0 trzcci orz~d iły szare z przewarstwieniami piasku i pyłów. 

143,()-.520,0 377,0 karbon łupki ilaste i piaszczyste, piaskowce, pokłady w~gla 407/4 - · 50 

utworów karbońskich stwierdzono poziomy wód reliktowych. Przypuszcza się, że o ile były 
takie poziomy to zostały zdrenowane przez wykształcony w rejonie szybu lej depresji i zejściem 
eksploatacją w rejonie przygranicznym z filarem szybowym poniżej poziomu ± 0,0. Prowadzone 
obserwacje hydrogeologiczne w szybie MOS lii wykazały istnienie wycieków wody do szybu 
na głębokościach : 10-45 m w ilości około 10 l/min, 135-145 m w ilości około 2-3 l/min. 

2.3. Opis szybu JAS III 

Głębokość szybu - 872,0 m. 
Średnica szybu- do głębokości 508,0 m - 5,5 m, poniżej 7,0 m. 
Przeznaczenie szybu: 
- do opuszczania materiałów, 
- do wentylacji (szyb wdechowy), 
- do dorywczej jazdy ludzi. 
Obudowę szybu stanowiło : 

- do głębokości 53 m mur z cegły klinkierowej o grubości, 
- od głębokości 548 m z obudowy murowej z betonitów, 
- od głębokości872m z obudowy betonowej. 
Zbrojenie szybu stanowiły cztery ciągi prowadników stalowych o wymiarach 200 x 150 mm, 

zamocowanych do dźwigarów, których odstępy pionowe wynosiły 4,5 m. Szyb wyposażony był 
w urządzenie wyciągowe i przedział drabinowy. 

2.4. Opis warunków hydrogeologicznych 

Gł~bokość 

[m] 

0,0-7,0 

7 ,~148,0 

148,0--872,0 
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Tabela 2. Profil stałygraficzny wraz z charakterystyką skal w szybie JAS l li 

Tablc 2. Statigraphic profilc with dcsciption ofrocks in thc shaft JAS III 

Miąszość Rodzaj 
-·- ] 

Charakterystyka litologiczna l [m] utworów 

7,0 czwartorz<(d gleba, glina z piaskiem, glina oraz ił szary z przerostami piasku l 

141,0 trzcciorz<;d iły szare z przewarstwieniami piasków i pyłów 

724,0 karbon warstwy piaskowca, łupki ilaste i piaszczyste, pokłady węgla 407/ 1 - 606 
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Pierwszy poziom wodonośny nawiercono na głębokości 10,8 m, a zwierciadło ustabili
zowało się na głębokości 9,1 m. Drugi poziom wodonośny występuje w warstwach piasku i iłu 
mocno zapiaszczonego. Nawiercono go na głębokości 12,4 m, a zwierciadło ustabilizowało się 
na głębokości 11,25 m. Wody te nie mają większego znaczenia z punktu widzenia zasobności. 
Trzeci poziom wodonośny stanowią zawodnione cienkie warstewki piasków i pyłów występu
jące wśród iłów. Poziom ten nawiercono na głębokości 33,75 m, zwierciadło ustabilizowało się 
na głębokości 16m, a sięga on do głębokości 43,40 m. Wody tego poziomu posiadały decydu
jący wpływ na zawodnienie szybu. 

Kompleks dolny osadów trzeciorzędowych tj. na głębokości od 43,40 do 148,0 m zbudo
wany z iłów miejscami zapiaszczonych cechuje się znacznie mniejszym zawodnieniem i nie 
odgrywał istotnej roli w zawodnieniu szybu. Karbon budują słabo zawodnione piaskowce i łupki 
ilasto-piaszczyste. Nie występowały dopływy wód karbońskich do szybu w związku z ich 
wcześniejszym odwodnieniem. Dopływ całkowity wód zmieniał się i w ostatnich latach tj. od 
września 1993 r. do listopada 1999 r. wypływ ustabilizował się w przedziale 135~ 150 l/min. 

3. Główne elementy technologii 

~ Zamknięcie wlotów szybowych realizowane jest dwoma tamami i szczelne wypełnienie 
przestrzeni pomiędzy nimi eroulgatern popiołowo-wodnym. Tak skonstruowany korek przenosi 
obciążenie części słupa zasypowego i stanowi izolację przed migracją gazów do rury szybowej 
oraz wody z powierzchni do wyrobisk (rys. 5). 
~ Konstrukcja słupa zasypowego składa się z kamienia popłuczkawego z zakładu przerób

czego z wypełnionymi przestrzeniami pomiędzy ziarnami eroulgatern popiołowo-wodnym cha
rakteryzującym się własnościami wiążącymi oraz penetrującymi szczeliny w skale stanowiącej 
wypełnienie (rys. 5). 
~ Przewietrzanie szybu (rys. 3) prowadzone jest w dwóch etapach: 

• przed rozpoczęciem zasypywania, a po zamknięciu wszystkich wlotów szybowych za 
pomocą depresji głównych wentylatorów i pozostawionych w korkach rurociągów 
0100 mm, 

• w trakcie zasypywania sprężonym powietrzem za pomocą pozostawionych w szybie 
i specjalnie przygotowanych perforowanych odcinków rurociągu. 

• pomiary metanu (rys. 3) również realizowane są w dwóch etapach: 
• przed rozpoczęciem zasypywania po zamknięciu wlotów szybowych za pomocą me

tanomierzy rejestrujących umieszczonych na wszystkich poziomach przy wylotach 
z rurociągów przewietrzających szyb, 

• w trakcie zasypywania za pomocą metanomierza rejestrującego opuszczanego do 
szybu na lince oraz metanomierza rejestrującego umieszczonego na zrębie w stru
mienicy pobierającej powietrze z głębokości 10 m. 

~ Rurociągi pozostawione w korkach zamykających wloty szybowe na poszczególnych 
etapach likwidacji szybu pozwalały na: 

• przewietrzanie szybu depresją wentylatorów głównych, 
• prowadzenie pomiarów metanu w powietrzu wypływającym z zamkniętego szybu, 
• odprowadzaniu wody na etapie dochodzenia słupa zasypowego do poszczególnych 

poziomów. 
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Ze względu na nieukończony proces likwidacji szybu JAS III (w chwili pisania niniejszego 
artykułu do zasypania pozostało ok. 160m), bliskie położenie przy szybie MOS III (rys. l) i dla 
czytelności artykułu w dalszej części autorzy odnoszą się do problematyki związanej z szybem 
MOS III, analogicznej jak dla szybu JAS III. 

4. Procedury postępowania przyjęte po podjęciu decyzji o likwidacji szybów MOS III 
i JAS III 

Przyjęty sposób postępowania zgodny był ze schematem przedstawionym na rysunku 2. 
Nowym elementem procedur nie stosowanym dotychczas było poddanie projektów technicz
nych pod ocenę Komisji ds. Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami po
wołanej decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 
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PODJĘCIE DECVZJI O LIKWIDACJI SZVBU 

[)Jktmenlacja~i:v\1 
i !J!OOJtzoołil)11ie!lka 

Ocena zagrożeń 

Dobór materialu 
zasypowego 

Opracowanie przez R:;"cowników koP."Ini 
nie~~rJ~!':,'f. P~~~8•cJi 

LIKWIDACJA SZYBU 

Rys. 2. Procedury postępowania od podjęcia decyzji o likwidacji szybu do jej rozpoczęcia 

Fig. 2. Proccdurc stcps from taking a dccision to liquidate thc shaft to starting thc liquidation 
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5. Przewietrzanie i pomiary stężenia metanu w likwidowanych szybach 

Kopalnia ,,JAS-MOS" należy do IV kategorii zagrożenia metanowego- stąd przy opra
cowaniu technologii likwidacji duży nacisk położono na zagadnienia prawidłowości pomiarów 
stężenia metanu i przewietrzania likwidowanych szybów. 

Ustalono kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć pozwalających zachować 
wymagany poziom bezpieczeństwa . 

5.1. Ocena metanowości 

Przed przystąpieniem do likwidacji zlecono Zakładowi Odmetanowania Kopalń jako rze
czoznawcy wskazanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ocenę metanowości likwi
dowanych szybów. Wykazała ona, że jedynie w czasie dużych zmian ciśnienia barometrycznego 
lub w czasie przypadkowych zaburzeń wentylacyjnych mogą występować w szybach nie
znaczne ilości metanu w granicach od 0,01 do 0,1 m3 CH4/min. 

5.2.0bliczenia przepływu powietrza i spodziewanych stężeń metanu 
przed zasypywaniem 

W korkach zamykających wloty szybowe pozostawiono drożne rurociągi 0100 mm, które 
pod depresją czynnych wentylatorów głównych powodowały przepływ powietrza w szybie po 
zamknięciu wszystkich wlotów szybowych (rys. 3). 

Wyznaczono wydatek przepływu powietrza dla poszczególnych poziomów obliczając opór 
aerodynamiczny przewodu rurowego według zależności: 

RJOo =k. F- 2,5 

gdzie: 
k - 0,07 dla zarurowanych otworów wielkośrednicowych, 
F - pole powierzchni . 

(l) 

Znając opór aerodynamiczny oraz różnicę potencjałów aerodynamicznych obliczono wy
datek przepływu korzystając z zależności: 

(2) 

Q=ff (3) 

Na podstawie powyższych obliczeń określono maksymalne stężenie metanu w rurze szy
bowej na poszczególnych odcinkach szybu korzystając z wcześniejszej oceny metanowości. 
W najmniej korzystnym miejscu szybu nie przekraczało ono 0,5% CH4. 
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poz. +70 

poz. 0,00 

poz. -120 

poz. -240 

L E G E N D AITJ rurociąg do przewietrzania w 1 etapie i do odwodnienia w 11 etapie 

[ł] perforowany rurociąg sprężonego powietrza 

(f) czujnik pomiaru metanu 

linka do opuszczania czujnika 

Rys. 3. Sposób przewietrzania likwidowanego szybu oraz pomiaru stężenia metanu 

Fig. 3. A way ofventiłation ofthe pit shaft being łiquidated and ofmeasurement ofmcthane conccntration 

Obliczenia te zostały zweryfikowane w trakcie likwidacji na podstawie pomiarów stężenia 
rfletanu za pomocą czujników metanometrycznych umieszczonych na wylotach z pozosta
wionych rurociągów 0100 mm. Pomiary takie prowadzone były przez okres ponad tygodnia 
w czasie, kiedy zamknięty został najniższy wlot szybowy i nastąpił okres oczekiwania na dla 
osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości przez korek zamykający, a szyby przewietrzane były 
depresją wentylatorów głównych. 

5.3. Obliczenia przepływu powietrza 
podczas zasypywania 

możliwych stężeń metanu 

W następnym etapie likwidacji do przewietrzania wykorzystano odpowiednio przygotowane 
rurociągi 0150 mm pozostawione w szybie pomićdzy poszczególnymi poziomami. Były one 
perforowane poprzez wypalenie w nich co 6 m kalibrowanych otworów. Zasilane były one 
sprężonym powietrzem i pozwoliły na przewietrzanie zamkniętej już rury szybowej. 

W celu wyznaczenia wartości wydatku objętościowego przepływu dla poszczególnych 
otworów wyznaczono następujące wartości: 
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- warto.ść ciśnienia zredukowanego (związanego ze zmianą pola przekroju poprzecznego 
rurociągu zasilającego 0100 mm do wartości 0150 mm przewodu wentylacyjnego) 
zgodnie z zasadą Clapeyrona: 

gdzie: 
p - ciśnienie gazu, 
v - objętość gazu, 
m - masa gazu, 
T - temperatura gazu. 

Zakładając że: 

otrzymujemy: 

po przekształceniu: 

gdzie: 

p·v=m·R·T 

T= const. 

p= const. 

Pl - wartość ciśnienia w rurociągu 0 100 mm doprowadzającym sprężone powietrze, 
P2 - wartość ciśnienia w przewodzie wentylacyjnym (ciśnienie zredukowane), 
d1 - średnica rurociągu doprowadzającego sprężone powietrze tj. 100 mm, 
dz - średnica przewodu wentylacyjnego tj. 150 mm. 

Wydatek objętościowy przepływu powietrza sprężonego przez rurociąg 0100 mm 

gdzie: 
p - różnica ciśnień, 

Q - wydatek objętościowy przepływu, 
F - pole przekroju poprzecznego. 

Wielko.ść straty ciśnienia związana ze zmianą przekroju 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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gdzie: 
ó.p - strata ciśnienia, 
ś - bezwymiarowy współczynnik strat lokalnych= 0,738, 
v - prędkość powietrza w przekroju wypływowym . 

Wydatek objętościowy przepływu przez otwór jest zależny od składowej ciśnienia statycz
nego (dla układu stacjonamego ciśnienie całkowite jest równe ciśnieniu statycznemu) w ana
lizowanym przypadku (układ dynamiczny przepływu) otwory są położone prostopadle do 
wektora prędkości strugi. Wielkość składowej statycznej ciśnienia jest uzależniona od liczby 
Eulera charakteryzującej turbulentność przepływu przepływ, dla analizowanego przypadku 
przyjęto wartość ciśnienia statycznego jako 35% wartości ciśnienia całkowitego (jako wartość 
najmniej korzystną). 

Tabela 3. Zestawienic obliczcli dla różnych ciśnień w rurociągu zasilającym 

Tablc 3. Spccification o f calculations for diffcrcnt prcssurcs in thc fecding pipclinc 

Ciśnienic w rurociagu 
3,0 2,5 2,0 1,0 l ,5 0,5 

zasilającym 0 100 mm [atm.] 

Ciśnienic w rurociagu 
300 000 250 000 200 000 150 000 IDO 000 50 000 

zasi lającym 0 100 mm [Pa]] 

Objętościowy wydatek 
8,13 7,43 6,64 5,75 4,7 3,32 

przepływu [m3/min] 

Wartość ciśnienia po zmianie 
42 188 35 156 28 125 21 094 14 063 7 031 

pola przekroju [Pa] 

Strata ciśnienia spowodowana 
l 855 l 546 l 237 928 618 309 

zmianą przekroju [Pa] 

Wartość ciśnienia całkowitego 
40 332 33 610 26 888 20 166 13 444 6 722 

[Pa] 

Wartość ciśnienia statycznego 
14 116 li 764 9411 7 058 4 705 2 353 

(współczynnik korekcyjny 0,35) 

Obliczenia wydatków objętościowych przepływu dla poszczególnych otworów na całej 
długości szybu przy zadanych ciśnieniach powietrza w rurociągu zasilającym wykonano z za
stosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. 

Intensywność przewietrzania wyrobiska ma decydujące znaczenie w zakresie kształtowania 
się stanu zagrożenia metanowego. W celu zminimalizowania kosztów przewietrzania wraz 
z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa prowadzonych robót likwidacyjnych ci unienie 
w rurociągu sprćźonego powietrza 0100 mm zasilającym przewód wentylacyjny 0 150 mm, 
było dostosowane do aktualnie panującego stanu zagroźenia metanowego. 

Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym zagrożenie metanowe, które należałoby uwzględ
nić w rozważaniachjest ruch powietrza wywołany przez dostarczany do szybu porcjami materiał 
zasypowy. 
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Tutaj również określono maksymalne stężenie metanu na poszczególnych odcinkach szybu 
pomiędzy poziomami korzystając z wcześniejszej oceny metanowości-w najmniej korzystnej 
sytuacji nie przekraczało ono 0,05% CH4. 

Obliczenia te zostały zweryfikowane podczas pomiarów metanu za pomocą metanomierza 
opuszczanego na lince do likwidowanego szybu. 

5.4. Pomiary stężenia metanu 

Pomiary stężenia metanu prowadzone były w następujący sposób (rys. 3): 
- po zamknięciu wszystkich wlotów za pomocą metanomierzy rejestrujących umieszczo

nych na wszystkich poziomach na wylotach z rurociągów służących do przewietrzania, 
- podczas zasypywania w sposób ciągły za pomocą metanomierza rejestrującego 

umieszczonego na zrębie szybu, a mierzącego powietrze pobierane strumienicą z głębokości 
10m, 

- przed rozpoczęciem każdej zmiany, po dłuższej przerwie w zasypywaniu i przy zniżkach 
barometrycznych za pomocą metanomierza rejestrującego opuszczanego na lince. 

6. Pomiary głębokości zasypywanego szybu 

Ze względu na przyjęty sposób konstrukcji słupa zasypowego, gdzie koniecznymjest zmiana 
składu na różnych głębokościach (podszybia) oraz niecałkowitą likwidację zbrojenia szy
bowego (możliwość powstawania pustek) ważnym było prowadzenie bardzo dokładnych po
miarów głębokości . 

Dla tego celu opracowano metodę oraz przygotowano urządzenie pomiarowe. Urządzenie 
pomiarowe składało się z cięgna (żyłki 01 mm) z oznaczonymi odcinkami 50 m, bębna z ręcz
nym napędem oraz liczników: elektronicznego (rowerowego) Le i mechanicznego Lm. 

Dla uniknięcia błędów pomiaru, wynik weryfikowany był niezależnie na podstawie: 
- odczytów wskazań licznika elektronicznego, 
- odczycie wskazań licznika mechanicznego, 
- sumowaniu 50 metrowych odcinków cięgna, 
- informacjach o pojawieniu się wody w rurociągach pozostawionych w korkach na 

poszczególnych poziomach co było sygnaJem o osiągnięciu zasypem wysokości podszybia. 
Przy sumowania 50 metrowych odcinków cięgna uwzględniano poprawki według wzoru: 

gdzie: 
~l 

H 
N 
X z 

xd 
l p om 

Sesja IV 

H =n · (50+ ~l)+ (50- Xz) + Xd (8) 

- 50- lpom- wyznaczona przed pomiarem poprawka na naciąg cięgna, 
- obliczona głębokość szybu, 
- liczba pełnych odcinków 50 metrowych, 
- długość odcinka cięgna przy obciążniku na wysokości zrębu szybu, 
- długość odcinka cięgna przy obciążniku na wysokości dna szybu, 
- zmierzona bezpośrednio przed pomiarem długość 50 metrowego odcinka 

ctęgna . 
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Głębokość H to suma pełnych skalibrowanych odcinków 50 metrowych cięgna i dwóch 
odcinków domierzanych s komparowaną taśmą w pozycji obciążnika na wysokości zrębu szybu 
i na dnie zasypywanego szybu. Przed pomiarem zostawała wyznaczona poprawka na naciąg 
cięgna zależny od masy obciążnika i temperatury otoczenia. 

zestaw do pomiaru głębokości 

rolka ki erująca cięgno SO-X ' \ lm 

~·~f"~ 
~ ! ~ 
~ : ~ 
V.< : E;1 

~ : ~ 
~T ~ 
~ Eli : ~ / rura szybowa 

~g: ~ / 0 : ~ / 
0 ' 0' 
0 ' t1 
~ . : ~ o~ciążnik 
0 : ~. - .. 
V~ : 91 
~ ~ . .. . · f?.~:.. PQ~i'?rn_luslE'!. lfł~Y. 
%i . / 

~ .~ -

mJ· dno likiwdawanego szybu 

Rys. 4. Metoda pomiaru gh;bokości zasypywanego szybu 

Fig. 4. A way o f mcasurement o f thc dcpth o f the shaft to be fili cd 

Pomiary głębokości zasypu wykazały dokładność rzędu ±l m niezależnie od głębokości 
szybu, temperatury otoczenia i ciężaru obciążnika . Sam pomiar nie trwał dłużej niż l O min, 
a jego weryfikacja na kilka sposobów opisana na wstępie rozdziału pozwoliła na uniknięcie 
pomyłek . 

7. Zamykanie wlotów szybowych i budowa słupa zasypowego 

Wszystkie wloty szybowe zamknięte zostały tamami, a przestrzeń pomiędzy nimi wy
pełniona eroulgatern popiołowo-wodnym. Tak przygotowane zamknięcia wlotów szybowych 
utrzymywały słup zasypowy zbudowany z kamienia popłuczkowego. Przestrzenie pomiędzy 
poszczególnymi ziarnami zostały wypełnione eroulgatern popiołowo-wodnym tworzącym spo
iwo, wypełniającym ewentualne pustki i zapobiegającym powstawaniu słupa hydrostatycznego 
wody. 

7.1. Zamknięcia wlotów szybowych 

Popioły stosowane do budowy korków na poszczególnych poziomach oraz dodawane do 
materiału zasypowego charakteryzowały się następującymi podstawowymi własnościami : 

628 Session IV 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

- wytrzymałość na ściskanie: 
• po 3 dniach Re = 0,0 MPa 
• po 7 dniach Re= 1,1 MPa 
• po 28 dniach Re = 6,3 MPa 

- rozmakalność: 

• nie rozmaka 
- ściśliwość: 

• przy 5 MPa S11 = 1,6% 
• przy 10 MPa S11 = 2,7% 
• przy 15 MPa S11 = 8,3% 

Opierając się na powyższych właściwościach popiołów określonych badaniami Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach przyjęto dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa k = 2 dla 
wytrzymałości na ściskanie. Uwzględniał on m. in. niedokładności w wypełnieniu korków, 
niejednorodność materiału otrzymywanego z elektrowni (inną niż poddaną badaniu GIG). 
Jednocześnie określono wartość R1 naprężeń ścinających: 

(9) 

Obliczono wartość siły F,jakązbudowany korek może przenieść nie przekraczając naprężeń 
ścinających: 

(lO) 

gdzie: 
Sp - pole powierzchni korka na styku z ociosami, spągiem i stropem. 

Natomiast maksymalne ciśnienie Q, jakie może przenieść korek to: 

( 11) 

gdzie: 
sk - pole powierzchni korka od strony wlotu szybowego. 

Znając ciężar objętościowy materiału zasypowego (kamień, emulgat popiołowo-wodny), 
można było określić maksymalną wysokość h materiału zasypowego w likwidowanym szybie, 
którego parcie nie spowoduje zniszczenia korka. 

gdzie: 

Q 
h=

y 

y - cieżar objętościowy materiału zasypowego. 

Sesja IV 
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Tak jak w poprzednich przypadkach stosowano tu wielokrotny poziom zachowania bez
pieczeństwa: 

- w obliczeniach przyjęto przy określaniu wartości naprężeń ściskających Re "współ
czynnik bezpieczeństwa" k = 2, 

- w obliczeniach nie uwzględniono wytrzymałości samych tam - faktycznie słup zasy
powy utrzymywany jest poprzez zespół "tama-korek-tama" 

- nie uwzględniono również faktu, że podczas wypełniania szybu materiałem zasypowym, 
każdy wcześniej usypany słup zasypowy w miarę upływu czasu i wiązania emulgatu popiołowo
-wodnego, sam stanowi podporę dla wyżej leżącego materiału. 

7.2. Konstrukcja słupa zasypowego 

Słup zasypowy składa się z mieszaniny kamienia z własnego zakładu przeróbczego i emu
lgatu popiołowo-wodnego. Stosowano różny skład tej mieszaniny (rys. 5) w zależności od 

- kamień 

~ glina - kamień+ pył 1:4 

~ kamień+ pyl 1 :2 - pyl 

poz. +70 

poz. 0,00 

poz. -120 

poz. -240 

Rys. 5. Sposób likwidacji wlotów szybowych i konstmkcja słupa zasypowego w likwidowanych szybach 

Fig. 5. A way o f liquidation o f shaft inlcts and eonstrucli on o f a backfill pillar in thc shafts to be liquidatcd 
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głębokości wypełnienia rury szybowej (stąd konieczność prowadzenia bardzo dokładnych 
pomiarów głębokości szybu w czasie zasypywania opisana w rozdziale 6). Przyjęto zasadę, że 

w miejscach nieciągłości obudowy szybu (wloty szybowe, lunety) stosowano stosunek kamienia 
do pyłu jak l :2, a na całej pozostałej długości szybu jak l :4. 

Zwiększona ilość emulgatu popiołowo-wodnego umożliwiała lepsze wypełnienie przestrze
ni w spodziewanych pustkach pomiędzy niecałkowicie zlikwidowanym uzbrojeniem szybu oraz 
wniknięcie za ewentualne pustki pomiędzy górotworem a obudową szybu. 

Przyjęto, że materiał w szybie wiąże osiągając po 28 dniach wytrzymałość na jednoosiowe 
ściskanie o wartości 6,3 MPa, a w związku z tym słup zasypowy uzyskiwał w dużym zakresie 
"samonośność" (powiększoną dodatkowo o pozostawione w szybie zbrojenie), co w połączeniu 
z odpowiednio wytrzymałymi korkami na wlotach szybowych zapewniało stabilność na całej 
dhtgości szybu. 

Dodatkową zaletą takiego wypełnienia rury szybowej jest jej szczelność - eliminuje to 
wypływ metanu z górotworu na powierzchnię oraz przepływ wody z powierzchni. 

8. Ekonomiczne aspekty likwidacji szybów MOS III i JAS III 

Koszty likwidacji szybów zależą od wielu czynników. O ich wysokości decyduje nie tylko 
rodzaj szybu (jego wielkość, uzbrojenie i wyposażenie oraz ilość wlotów), ale również przyjęta 
technologia likwidacji. Dodatkowo niemałe znaczenie ma to, czy likwidację powierzono 
wyłonionej w drodze przetargu firmie, czy prowadzi się ją własnymi siłami. W pierwszym 
przypadku kwota zostaje ustalona na drodze procedury przetargowej i zależna jest od praw rynku 
kierującymi się zasadami popytu i podaży, natomiast w sytuacji prowadzenia prac własnymi 
siłami, w wielu przypadkach nie jest możliwe wyodrębnienie wszystkich kosztów likwidacji. 

Z powyższych powodów autorzy artykułu przedstawiająjedynie procentową strukturę kosz
tów likwidacji szybu (rys. 6). 

l M. 
, 1 -----..1 'A 7E/ł1,-. 0JO l "~t}' 

Przygotowame br ~ - 10• 
emu! atu ~ -ł' Inne 

Energia ~ 15% 1 0% 

~\5% 
0 : \' ·-------
"'; 5% "-,~ 
o ,----------------
~ i 5% -~--~------==~"""------\---' 

'·- ; 
Koszty transpo tu 

1 

pozostałych /1 o•' 
materiałów 10 

Koszty transportu 
kamienia 

25% 

~ 
~ 

Nadzór nad 

\__ '-~ zasypywan1em 

4% t.~ 
Q Q (j \ Budowa 

R Q P tam 1 korków 

Rys. 6. Struktura kosztów przy likwidacji własnymi silami szybu MOS III w KWK "JAS-MOS" 

Fig. 6. Stmcturc o f cxpcnscs in t he unaidcd liquidation o f thc shaft MOS III in thc stonc coal linc "JAS-MOS" 
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9. Uwagi i spostrzeżenia 

l. Zastosowany w materiale zasypowym emulgat popiołowo-wodny przyczynia się do 
zagospodarowania odpadów energetycznych oraz uszczelniając i wiążąc materiał zasypowy na 
całej długości szybu eliminuje zagrożenie wodne wykluczając możliwość tworzenia się słupa 
wody o dużej wysokości. Jednocześnie posiadając duże właściwości penetrujące szczeliny 
w górotworze (poprzez spękania i nieciągłośti w obudowie szybu) uszczelnia likwidowany szyb 
nie dopuszczając do wydostawania się metanu. 

2. W trakcie likwidacji szybu szczególny nacisk położono na prawidłowy sposób budowy 
tam i korków zamykających podszybia. Prace te wykonywały brygady mające duże, wieloletnie 
doświadczenie w budowie korków z emulgatu popiołowo-wodnego. 

3. W celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa zastosowano metodę rów
noległych działań - np. jak to opisano w artykule pomiar głębokości weryfikowany był na 
cztery niezależne sposoby. 

4. Sposób likwidacji każdego szybu prowadzony musi być w sposób uwzględniający spe
cyfikę szybu, zagrożenia naturalne oraz doświadczenia z likwidacji innych szybów. Przed
stawione w artykule techniczne aspekty likwidacji szybów MOS III i JAS III sąjednymi z wielu 
sposobów prowadzonej likwidacji i nie mogą być w prosty sposób przeniesione na likwidację 
innych szybów. 
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AGH Kraków 1999. 
[5] Praca zbiorowa: Technologia likwida~ji szybu MOS III. KWK JAS-MOS, Jastrzębie Zdrój 1999. 
[6] Praca zbiorowa: Wykonanie badań i analiz obudowy szybu JAS III w KWK .,JAS-MOS" w aspekcie uwzględnia

jącym likwidację szybu wraz z dokumenta~ją techniczno-technologiczną likwidacji szyhu i wlotów szybowych . 

AGH Kraków 1999. 
[7] Praca zbiorowa: Technologia likwidacji szybu JAS III. KWK ,,JAS-MOS" Jastrzębie Zdrój 1999. 

632 Session IV 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 l 

Technical and economic aspects of liquidation o f shafts MOS III 
and JAS III 

Abstract 

Abstract: In the article technical aspects of liquidation of shafts MOS III and JAS lll in the 
"JAS-MOS"- mine have been introduced (with a special emphasis of safety problems) 
measurements of the pit depth, ventilation of the shafts being liquidated, measurements 
of metbane concentration, construction of backfill column and the shutting of shaft inlets. 
The authors don't describe problems connected with a partia! disequipment of the shaft outfit, 
liquidation of machinery and construction of a shutting plate as typical problems similar to 
those ones which have been used in the liquidation of other pi t shafts. 
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Automatyzacja technologii eksploatacji podziemnej złóż rud
mity i rzeczywistość 

Słowa kluczowe 

Eksploatacja podziemna- rudy metali- automatyzacja- wdrożenia- trudności 

Streszczenie 

Automatyzacja jest uznawana za jeden z najważniejszych środków na drodze do pod
wyższenia wydajności pracy i obniżenia kosztów w górnictwie podziemnym. Niestety, na 
przekór wielu przewidywaniom, wizja kopalni bez obecności człowieka pod ziemią wydaje się 
nadal być odległa. Celem niniejszego artykułu jest konfrontacja owej wizji z rzeczywistością tak 
na gruncie technicznym jak i praktycznym. Przedstawiono w skrócie aktualny stan techniki 
w zakresie automatyzacji operacji związanych z eksploatacją podziemną rud metali. Dysku
towane są problemy techniczne, organizacyjne, oraz czynniki ludzkie związane z wdrażaniem 
zautomatyzowanych maszyn i systemów w procesie eksploatacji. W dyskusji zwrócono uwagę, 
że ich niedocenianie lub lekceważenie może mieć bardzo negatywne skutki dla całego 

przedsięwzięcia . Podkreślono się, że automatyzacja staje się koniecznością, ale jej wdrażanie 
wymaga bardzo starannego przygotowania na wielu płaszczyznach. 

l. Wstęp 

Słowo "automatyzacja" jest dla współczesnego przemysłu synonimem nowoczesności. Ko
jarzy się ono z podniesieniem wydajności i jakości pracy, a zarazem zwiększeniem bezpieczeń
stwa. Istotnie, trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne linie produkcyjne czy montażowe 
w przemyśle samochodowym, czy elektronicznym, które nie byłyby w pełni zautomatyzowane, 
a nawet zrobotyzowane. Patrząc na osiągnięte tą drogą korzyści, jestjak najbardziej zrozumiałe , 

że przemysł górniczy również upatruje w tym szansę na znaczne podniesienie wydajności pracy, 
przy równoczesnym obniżeniu kosztów. Wiele osób związanych z górnictwem przypomina 
sobie zapewne pierwsze doniesienia z kopalni molibdenu Henderson w stanie Colorado w USA, 
czy też ze szwedzkiej Kiruny, gdzie już blisko 30 lat temu zautomatyzowano ruch pociągów 
z urobkiem. Również w polskich czasopismach fachowych, w połowie lat siedemdziesiątych, 
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pisano z entuzjazmem o podobnym rozwiązaniu na poziomie 720 w KWK "Staszic". Osiągnię
ciom tym towarzyszyła opinia, że automatyzacja procesów wydobywczych w kopalniach pod
ziemnych to tylko kwestia czasu. Niestety, dziś, na początku XXI wieku, trzeba stwierdzić, że 
śmiałe i pełne optymizmu prognozy nie sprawdziły się do końca. Z biegiem czasu stało się 
ewidentne, że droga do kompleksowej automatyzacji procesu eksploatacji podziemnej jest 
jeszcze długa i kręta, a jej pokonywanie przyniesie niejedno rozczarowanie. Ponadto, w gór
nictwie rudnym, gdzie większość operacji ma charakter cykliczny,jest to zadanie trudniejsze niż 
w górnictwie węglowym, czy soli potasowych, gdzie w znacznym stopniu stosuje się systemy 
eksploatacyjne o ciągłym charakterze pracy. W tym kontekście, artykuł niniejszy stanowi nie 
tylko próbę oceny aktualnych możliwości w tej dziedzinie, ale analizuje również trudności 
i przeszkody, związane z wdrożeniem i eksploatacją zautomatyzowanych maszyn górniczych. 

2. Etapy wdrażania automatyzacji w procesie eksploatacji podziemnej rud 

Zainteresowanie automatyzacją w górnictwie podziemnym wynika z zalet, jakie ona 
potencjalnie oferuje. Jej zwolennicy i promotorzy wymieniająmiędzy innymi (Forsman 1995): 

- Podniesienie wydajności głównie dzięki maksymalnemu wykorzystaniu czasu pracy. Jak 
łatwo zauważyć, w wypadku zautomatyzowanych maszyn i urządzeń nie musi on być związany 
z systemem zmianowym. Możliwe staje się więc znaczne zmniejszenie, lub nawet całkowite 
wyeliminowanie strat czasu na styku dwóch zmian. Ponadto, z uwagi na fakt że maszyny nie 
musząjeść śniadania, odpoczywać, ani załatwiać potrzeb fizjologicznych, teoretycznie możliwe 
jest wykorzystanie w I 00% ich zdolności produkcyjnych (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
przez 365 dni w roku). 

- Obniżenie poziomu zatrudnienia. Ten czynnik nabiera szczególnego znaczenia w krajach 
wysoko rozwiniętych, gdzie robocizna stanowi istotną pozycję w całości kosztów produkcji. 

- Podwyższenie niezawodności maszyn poprzez ograniczenie negatywnego wpływu czyn
nika ludzkiego. Miałoby więc zaniknąć zjawisko "zajeżdżania maszyn na śmierć" przez 
niektórych operatorów, czy też awarii wynikających z braku doświadczenia . Parametry pracy 
mogą zostać zoptymalizowane w taki sposób, aby zapewnić wysoką wydajność, a przy tym dużą 
żywotność maszyn i urządzeń. 

- Zaawansowana automatyzacja pozwoli na oddalenie pracowników ze stref o wysokim 
zagrożeniu życia i zdrowia, a nawet być może na całkowite wyeliminowanie ich obecności 
w podziemiach kopalń, co wpłynie wydatnie na podniesienie bezpieczeństwa pracy. 

Jak wskazują doświadczenia z innych gałęzi przemysh1, zwłaszcza w sferze produkcyjnej, 
takie korzyści są faktycznie osiągalne w praktyce. Nie należy jednak zapominać o tym, że dojście 
do kompleksowej automatyzacji nie jest łatwe, między innymi z uwagi na niezwykle trudne 
i często szybko zmieniające się warunki pracy. Forsman (1995) wyróżnia tu trzy poziomy: 

- Częściowa automatyzacja, obejmująca jedynie niektóre operacje lub manewry danej 
maszyny lub urządzenia. Pozostałe są nadal wykonywane przez operatora znajdującego się na 
maszynie, lub w jej bezpośrednim pobliżu. 

- Pełna automatyzacja wszystkich czynności wykonywanych przez daną maszynę. Udział 
operatora ogranicza się do nadzorowania przebiegu operacji. 

- Kompleksowa automatyzacja, która obejmowałaby całą grupę maszyn i urządzeń 
w ramach danego podsystemu lub systemu produkcyjnego. 
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Mimo znacznego postępu technicznego, jak dotąd automatyzacja procesów eksploatacji 
podziemnej w kopalniach rud rzadko osiąga drugi z wymienionych poziomów. Jednym z nie
licznych wyjątków są tutaj urządzenia wyciągowe. Z pełną odpowiedzialnością można 

stwierdzić , że trzeciego etapu nawet w sferze eksperymentalnej nie osiągnęła jeszcze żadna 
kopalnia rud metali na świecie . Pomimo licznych prac w tym zakresie, o zakrojonym na szeroką 
skalę programie działań można mówić zaledwie w kilku przypadkach, takich jak: 

·- Program automatyzacji realizowany przez kopalnię Kiruna (LKAB, Szwecja), 
- Mine Automation Program (MAP) firmy INCO (Kanada), 
- Program lntelligent Mine (Finlandia). 
Kopalnia Kinma należy niewątpliwie do najnowocześniejszych na świecie i ma za sobą 

szereg lat doświadczeń w tym zakresie. Eksploatuje ona w pełni zautomatyzowane systemy 
transportu szynowego oraz szybowego, a także korzysta w dużym stopniu ze zdalnie sterowa
nych wozów ładująco-odstawczych oraz wiertniczych. Kopalnia współpracuje ściśle z pro
ducentami maszyn i urządzeń takimi jak ABB, Atlas-Copco czy Sandvik Tamrock, oraz 
z firmami specjalizującymi się w łączności i przesyłaniu informacji (Q Navigator- Szwecja 
i Elektrabit - Finlandia). 

W Kanadzie najbardziej zaawansowane prace w tej dziedzinie prowadzi światowy potentat 
górnictwa niklu, firma INCO. Ich zasięgiem objęte są kopalnie zlokalizowane w okolicach 
Sudbury (prowincja Ontario). We współpracy z firmami Sandvik Tamrock i Dyno Nobel, oraz 
z centrum badawczym CANMET, INCO realizuje program znany pod skrótem MAP (Mine 
Automation Program). W zamierzeniach ma on pozwolić na automatyczne prowadzenie robót 
udostępniających i produkcyjnych, wliczając w to wiercenie otworów strzałowych, ładowanie 
materiałów wybuchowych, oraz ładowanie i odstawę urobku. Mimo znacznych osiągnięć, 
omówionych szerzej w następnym rozdziale, nie na wszystkich kierunkach udało się osiągnąć 
oczekiwany postęp i kompleksowa automatyzacja w kopalniach INCO nie wydaje się być 
kwestią krótkiego okresu czasu. 

Trzecim wyróżniającym się programem jest Intelligent Mine, zainicjowany w Finlandii 
w 1992 roku. Jego celem było opracowanie koncepcji kopalni podziemnej sterowanej z po
wierzchni, bez obecności personelu pod ziemią. Program ten, składający się z szeregu wzajemnie 
powiązanych projektów, był realizowany przez konsorcjum składające się z firmy górniczej 
Outokumpu Chrome Oy, producentów maszyn i urządzeń (Tamrock, Orion Corporation -
Nom1et i Nordberg) orazjednostek naukowo-badawczych (Outokumpu Mine Technology Group 
i Helsinki University of Technology), przy wsparciu finansowym rządu fińskiego . Prace objęły 
operacje takie jak drążenie wyrobisk, urabianie, ładowanie i przewóz urobku, zabezpieczenie 
i obudowa wyrobisk, transport szybowy, kruszenie urobku i jego wzbogacanie, jak również 
systemy łączności, przesyłu danych i informacji (Pukkila, Kosonen 1999). Co bardzo istotne, duży 
nacisk położono na aspekty takie jak bezpieczeństwo, szkolenie personelu i jego motywacja. Tym 
zagadnieniom poświęcony był specjalny projekt realizowany pod tytułem "Wpływ automatyzacji 
na bezpieczeństwo pracy i motywację załogi" (Pukkila 1999). Po zakończeniu prac koncepcyjnych 
w 1997 roku, podjęto decyzję o kontynuowaniu programu pod nazwą IMI (Intelligent M in e 
Implementation), tym razem pod kątem konkretnych potrzeb przewidywanej do uruchomienia 
kopalni chromu Kemi (na północy Finlandii), należącej do Outokumpu Chrome Oy (Sarkka i in., 
2000). Postęp prac został jednak spowolniony z uwagi na fakt, że do lata 2000 nie podjęto 
ostatecznej decyzji odnośnie wyboru metody eksploatacji. 
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Jest rzeczą oczywistą, że aby móc realnie myśleć o kompleksowej automatyzacji, trzeba 
dysponować odpowiednimi możliwościami technicznymi. Jest więc wskazane, aby choć po
krótce omówić stan aktualny w tym zakresie. 

3. Aktualne możliwości techniczne w zakresie automatyzacji podstawowych operacji 
związanych z eksploatacją podziemną 

Aktualny poziom techniczny w zakresie zdalnego sterowania i automatyzacji poszcze
gólnych operacji (wiercenie, ładowanie materiałów wybuchowych, ładowania i odstawa od
strzelonego urobku, obrywka stropu, zabezpieczenie wyrobisk) jest znacznie zróżnicowany. 
Z tego też względu, będzie on omówiony dla każdej z nich osobno. 

3.1. Wiercenie 

Stopień zaawansowania w zakresie wiercenia jest dość znaczny i to zarówno jeśli chodzi 
o prace udostępniające jak i produkcję. Obecnie nie stanowi większego problemu zdalne 
sterowanie maszyn ze stanowiska znajdującego się nawet w znacznej odległości od pracujących 
maszyn. Czołowi światowi producenci oferują wozy wiertnicze wielkośrednicowe, które 
z jednego ustawienia mogą automatycznie odwiercać serię otworów. Niestety, brak jak dotąd 
doniesień o możliwości zdalnego przestawienia całego wozu w nowe położenie bez udziału 
załogi dołowej. 

We wspomnianej wcześniej kopalni Kiruna już od 1995 roku stosowane są zautoma
tyzowane produkcyjne wozy wiertnicze Simba W-469 firmy Atlas Copco (Hustrulid, Nilsson 
1998), a także wprowadzone nieco później Data Solo Sixty (Sandvik Tamrock). Jeden operator 
steruje pracą dwóch maszyn. Po "ręcznym" ustawieniu wozu w żądanym położeniu z uwagi na 
położenie otworów, operator przełącza go na tryb pracy automatycznej. Te same czynności 
powtarzane są dla drugiej jednostki. Operator udaje się następnie do przewoźnej kabiny sterow
niczej oddalonej o około 150 m od miejsca pracy wozów. W czasie około 6 godzin każda 
z maszyn odwierca pełny wachlarz otworów o średnicy 115 mm, głębokości między 12 a 50 m 
i łącznej długości około 300 m. Cała ta operacja odbywa się całkowicie automatycznie, nawet 
bez konieczności wymiany koronki. To ostatnie stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowych 
koronek firmy Sandvik, które pozwoliły na wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi ostrzeniami 
z 80 m do ponad 300 m (375% !). Przedsięwzięcia te umożliwiły firmie LKAB podniesienie 
wydajności o 30-35% przy równoczesnym obniżeniu zatrudnienia. Na obecnym etapie jednak, 
łączność pomiędzy kabiną sterowniczą i wozami (przesył impulsów i sygnałów) odbywa się 
drogą kablową. Planowane jest przejście na etap radiowej transmisji sygnałów, co usunęłoby 
problemy związane z możliwym uszkodzeniem kabla transmisyjnego. W zamierzeniu jest 
również zwiększenie ilości maszyn sterowanych przez jednego operatora, oraz przeniesienie 
sterowni na powierzchnię (Hustrulid, Nilsson 1998). 

W ramach programu MAP, firma INCO opracowała i wdrożyła system sterowania wozami 
wiertniczymi z centralnej sterowni zlokalizowanej na powierzchni, w odległości kilkunastu 
kilometrów od kopalń dla których służy. Jeden operator może nadzorować pracę trzech wozów 
długootworowych oraz w razie potrzeby sam przejąć kontrolę nad maszyną i kontynuować pracę 
w trybie sterowania zdalnego ("na wizję"). W maju 2000, eksploatowano w ten sposób dwa 
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wozy Data Solo 1060 (Sandvik Tamrock) pracujące w kopalni Stobie, a do pracy w tym 
systemie przygotowywano trzeci, znajdujący się w kopalni Creighton. Jednostki te odwiercają 
automatycznie z jednego ustawienia cały wachlarz zorientowanych ku górze otworów. Prze
mieszczanie maszyny w nowe położenie w celu odwiercenia następnego wachlarza otworów, 
względnie do innego przodka wydobywczego wymagajednak nadal interwencji załogi dołowej. 
Dotychczasowe rezultaty są bardzo pozytywne: o ile poprzednio do odwiercenia 19000 m 
w miesiącu potrzeba było 5 maszyn, a zatrudniano 16 operatorów oraz l O mechaników (pra
cowników utrzymania ruchu), o tyle po wdrożeniu systemu automatyki do osiągnięcia tego 
samej długości wystarczają 3 wozy wiertnicze Data Solo, 6 operatorów oraz 6 mechaników 
(Wiemiuk 2000) . Mimo iż postęp wiercenia uległ pewnemu obniżeniu, został on skompen
sowany wzrostem efektywnego czasu pracy maszyn o l ,5 godziny na zmianę, co stanowi 
przyrost o 19%. W najbliższym czasie planuje się "zautomatyzowanie" procesu wymiany 
koronki. W tym celu w wywiercone w ociosach płytkie otwory, włożone zostaną nowe, lub 
świeżo zaostrzone koronki. Po pewnych modyfikacjach konstrukcyjnych, umożliwi to ich 
wymianę bez ingerencji pracownika dołowego (Golde 2000). 

Dotychczasowe doświadczenia obydwu wspomnianych firm (LKAB i INCO) w tej dzie
dzinie potwierdzają wysoką wydajność wspomnianych maszyn, przy równoczesnym zacho
waniu dużej precyzji zarówno jeśli chodzi o dh1gość otworów,jak i ich orientację (odchylenie od 
planowanej osi). 

Podobny etap rozwoju osiągnął sprzęt stosowany w ramach prac udostępniających i przy
gotowawczych. Wozy wiertnicze Rocket Boomer L2C i M2C firmy Atlas Copco mogą zostać 
zaprogramowane tak, aby odwiercać automatycznie szeregu otworów z jednego ustawienia, 
zgodnie z planem robót strzałowych. Służy do tego specjalna karta sterująca przygotowana 
uprzednio przez inżynierów górniczych, zawierająca szczegółowe dane o wszystkich otworach 
(lokalizacja, orientacja i głębokość). Operator ustawia jedynie maszynę i wprowadza kartę do 
komputera pokładowego, który steruje wszystkimi operacjami związanymi z odwierceniem 
zaplanowanych otworów. Maszyna o podobnych możliwościach ("DataJumbo") została 

dostarczona przez firmę Sandvik Tamrock dla firmy INCO w ramach programu MAP (Ednie 
2000). 

3.2. Ładowanie przewóz urobku 

Prace w tym zakresie mają już wieloletnią historię i osiągnięto tu znaczny stopień za
awansowania. Na pierwszym etapie sterowano zdalne wozami ładująco-odstawczymi na trasie 
przejazdu między punktem załadowczym, a wysypem. Wraz z upływem lat doskonalono 
systematycznie systemy nawigacji w celu zwiększenia precyzji, z jaką maszyny pokonywały 
założoną trasę. Stopniowo stało się możliwe przejście od zdalnego sterowania maszyną, do 
sterowania automatycznego, w którym rola operatora ogranicza się do prowadzenia niektórych 
tylko czynności (patrz dalej). Najnowszym osiągnięciem w tym zakresie są bezprzewodowe 
systemy nawigacyjne, w których obraz z kamer video służy bardziej do celów "kontrolnych" 
aniżeli do zdalnego prowadzenia ładowarek (Woof2000). 

Wspomniana wcześniej kopalniaKiruna ma za sobą wieloletnie doświadczenia w zakresie 
zdalnego sterowania wozami ładująco-odstawczymi. Już pod koniec lat 80-tych wdrożono tam 
system zdalnego sterowania wozami spalinowymi Toro 501 firmy· Tamrock (obecnie Sandvik 
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Tamrock) za pomocą kabla zakopanego w spągu. W ostatnich latach, w związku z urucha
mianiem nowego poziomu eksploatacyjnego (program KUJ 2000), kopalnia konsekwentnie 
realizuje program zaawansowanej automatyzacji procesu ładowania i przewozu urobku (Hus
trulid, Nilsson 1998). Najnowsze ładowarki Toro 2500E, o ładowności łyżki 25 ton i napędzie 
elektrycznym, są sterowane bezprzewodowo, przy wykorzystaniu cyfrowego systemu łączności 
dostarczonego przez fińską firmę Elektrobit, oraz systemu nawigacji HUNS (Q Navigator, 
Szwecja). Umożliwiają one: 

- zdalne sterowania ("tele-remote") procesem załadunku łyżki, 
- automatyczny przejazd maszyny pomiędzy punktem załadowczym a wysypem, 
- automatyczne opróżnienie łyżki na wysypie. 
Według posiadanych informacji, zautomatyzowane ładowarki otrzymują dane z działu 

planowania, na podstawie których ustalana jest trasa maszyny. Każdy ładunek przetransporto
wany w łyżce do wysypu jest raportowany do systemu kontroli produkcji. Od chwili rozpoczęcia 
prób, osiągnięto wzrost czasu pracy ładowarek z l 0-12 godzin na dobę (operatorzy na 
maszynach) do 15-16 godzin. Docelowo, kopalnia zamierza osiągnąć 19 godzin pracy na dobę. 
Jako że charakter pracy maszyn w ruchu automatycznym jest łagodniejszy (mniej przeciążeń, 
kolizji, szarpania, itp) spodziewany jest wzrost żywotności maszyn i ich elementów. Za
obserwowano również wydłużenie czasu eksploatacji opon o 25%. W połowie roku 2000 
kopalnia Kiruna eksploatowała 4 ładowarki TORO 2500E, a w późniejszych miesiącach miała 
otrzymać 3 dalsze maszyny. Docelowo LKAB zamierza korzystać z 15 wozów maszyn stero
wanych z 6-ciu stanowisk zlokalizowanych na powierzchni kopalni (Chadwick 2000). 

Wysoki stopień zaawansowania w ramach programu MAP osiągnęła także firma INCO. 
Według stanu na maj 2000, ze wspomnianej wcześniej centralnej sterowni zlokalizowanej na 
powierzchni kierowano pracą ładowarek operujących w kopalniach Stobie i Creighton, oraz 
w kopalni doświadczalnej na poziomie 175. Załadowanie łyżki i jej rozładunek (wysyp) pro
wadzone są przez operatora, który ma na monitorze obraz video oraz dźwięk z miejsca gdzie 
pracuje kierowana przez niego maszyna. Po wykonaniu tych czynności, przekazuje on łado
warkę do ruchu automatycznego, a sam może przejąć sterowanie nad inną maszyną. Ładowarka 
porusza się samodzielnie między punktem załadowczym a wysypem "śledząc" przez swoje 
kamery video podwieszoną pod stropem linę świetlną ("light rope"). System pozwala na płynne 
przejście ze sterowania w pełni automatycznego na "zdalne ręczne". W opisanym systemie 
pracują obecnie ładowarki Toro 450 D (Sandvik Tamrock), R-1700 (Elphinstone-Caterpillar), 
oraz ST -8B (Atlas Copco/Wagner). Maszyny te osiągają nawet do 20 godzin pracy na dobę, co 
stanowi wzrost o około 5 godzin w porównaniu z systemem tradycyjnym (Wemiuk 2000). 
Zamierzenia obejmują automatyzację procesów załadunku i wyładunku łyżki we współpracy 
z kanadyjskimi uniwersytetami Western Ontario i Memoriał. Ten ostatni pracuje nad systemem 
optycznego rozpoznawania kształtu i granulacji pryzmy urobku. Parametry te mają umożliwić 
ustalenie kierunku najazdu i położenia łyżki. 

Niewątpliwie interesującym rozwiązaniem, proponowanym dla kopalń podziemnych, jest 
system bezprzewodowego sterowania ładowarek Auto Mine, opracowany przez firmę Sandvik 
Tamrock. Jest to pierwszy przypadek gdzie producent zintegrował wszystkie elementy systemu 
(sterowanie, nawigację i łączność) w jedną całość. AutoMine pozwala na przejazd zadaną 
trasą i wyładunek w sposób całkowicie automatyczny, bez udziału operatora, którego zadanie 
ogranicza się do zdalnego załadowania łyżki. W razie potrzeby, operator może przejąć kontrolę 
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nad maszyną na trasie przejazdu. Z punktu widzenia zastosowanych rozwiązań, AutoMine jest 
zbliżony do systemu stosowanego w kopalni Kiruna, z tą różnicą, że zmodyfikowano nieco 
system nawigacji, który został opracowany przez fińską firmę Navitech. 

Jednym z pierwszych etapów jest "nauczenie" maszyny jej trasy przejazdu (trajektorii). 
Istnieją tu dwie możliwości : przeprowadzenie ładowarki przez całą trasę "ręczne", lub za 
pomocą zdalnego sterowania. W miarę jak system nawigacyjny będzie wzbogacał swoją bazę 
danych, cykl pracy maszyny może zostać zoptymizowany, tak że ładowarka "znająca" swoją 
trasę może pokonać ją szybciej niż zrobił to operator w czasie "nauki". Podczas przejazdu trasą 
zarejestrowaną w centralnym komputerze, system nawigacyjny jest w stanie rozpoznawać obrys 
wyrobiska w każdym jej punkcie, co pozwala idealnie zlokalizować maszynę, nie dopuszczając 
tym samym do kolizji z innymi maszynami, ani też do najechania kabla zasilającego 

(w przypadku wozów o napędzie elektrycznym). Funkcjonuje to na podobnej zasadzie jak 
blokady liniowe na kolejach: maszyna wjeżdżając na dany segment "blokuje" go, jak również 
skrzyżowania z nim związane. W ten sposób inne ładowarki zostaną zatrzymane przed wjazdem 
na ów segment, aż do chwili jego zwolnienia. System AutoMine pozwala na sterowanie do 
trzech ładowarek przez jednego operatora, którego stanowisko jest połączone z centralnym 
systemem sterowania (Mission Control System). Rola tego ostatniego nie ogranicza się do 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu ładowarek, ale jest on również sprzężony z systemem 
planowania i zarządzania produkcją, oraz utrzymania maszyn "w ruchu". Dzięki temu system 
AutoMine może raportować automatycznie dane odnośnie wykonania zadań, generować zle
cenia dla służb utrzymania ruchu (naprawy, przeglądy), oraz odbierać polecenia związane 
z planowaniem produkcji. Aktualnie, system AutoMine jest testowany w kopalni doświad
czalnej firmy Sandvik Tamrock w Tampere. W ciągu 8 miesięcy, zmodyfikowana ładowarka 
Toro 1250 (o napędzie spalinowym), kursująca na trasie o długości 270m i nachyleniu około 
14% (wóz załadowany porusza się pod górę) przepracowała ponad 1000 godzin, z tego ponad 
60% w systemie automatycznym (operator prowadził jedynie załadunek łyżki). W trakcie prób 
stwierdzono, że czas trwania kompletnego cyklu jest krótszy w ruchu zautomatyzowanym 
aniżeli w przypadku gdy maszyny były sterowane bezpośrednio przez operatorów. Mimo 
złożoności systemu i bardziej skomplikowanej budowy ładowarek, niezawodność całości nie 
budzi zastrzeżeń. W założeniu, system umożliwia bezpieczne sterowanie ładowarkami na 
odcinkach o długości do 600 m, ale w wypadku trasy o skomplikowanej geometrii, która 
wymaga przechowywania w pamięci systemu większej ilości danych, dystans ten może być 
krótszy. W chwili obecnej AutoMine jest produktem komercyjnie dostępnym . W niedalekiej 
przyszłości spodziewane jest dostosowanie go również do sterowania wywrotkami kopal
nianymi (Woof2000). 

Bardzo zaawansowane są również prace nad systemem automatycznego sterowania łado
warkami w Australii dla potrzeb firmy WMC Resources. Prowadzi je konsorcjum kilku firm we 
współdziałaniu z rządowym centrum badawczym (CMTE). Po pomyślnych próbach pierwszego 
prototypu (ładowarka R 1600 firmy Caterpillar Elphinstone) w kopalni niklu Leinster, drt1gi 
prototyp oparty o model R2900 został skierowany do kopalni miedzi i uranu Olympic Dam. 
Wyniki testów były na tyle zachęcające, że WMC utworzyło wraz z firmami z Lateral Dynami es 
i Caterpillar Elphinstone ,joint venture" pod nazwą Dynamie Automation System (DAS). Celem 
prac jest opracowanie i wdrożenie w pełni zautomatyzowanej ładowarki nazywanej "smart 
loader". W porównaniu z opisywanymi wcześniej technologiami, DAS obejmuje także możli-
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wość automatycznego załadunku łyżki w oparciu o komponent Autorlig (zbliżony do opra
cowanego przez Caterpiłlar systemu dla ładowarek powierzchniowych). Według informacji 
podanej przez czasopismo Mining Engineering, "smart loader" miał znaleźć się w ofercie 
komercyjnej Elphinstone przed końcem 2000 roku (O'Neill 2000). 

Warto tu wspomnieć również o pracach prowadzonych w Chile. Przy współudziale kilku 
instytucji badawczych, podjęto próby wdrożenia systemu zdalnego sterowania ładowarką Puma 
o ładowności łyżki5m3 dla potrzeb kopalni miedzi El-Teniente (CODELCO). Prace rozpoczęto 
w 1993 roku, ale informacje na ich temat są nieco fragmentaryczne. W zamierzeniu, wóz 
ładująco-odstawczy miał być kierowany ze sterowni, zlokalizowanej około 1500 m od strefy 
produkcyjnej. Do łączności i przesyłania sygnałów do i z maszyny korzystano z "ciekłego kabla'' 
("łeaky feeder"). Podczas prób osiągnięto jednak prędkości przejazdu o około 20% niższe, niż 
dla maszyn prowadzonych przez operatora. Zdąża się jednak do tego, aby jeden operator 
mógł sterować równocześnie dwoma maszynami co pozwoliłoby zrekompensować tą stratę . 

W dalszej fazie przewidywano wdrożenie automatycznego systemu nawigacji oraz monito
rowanie parametrów ładowarki. 

Mówiąc o sukcesach na tym polu, nie sposób jednak pominąć milczeniem przedsięwzięć 
mniej udanych, takich jak próba wdrożenia zdalnie sterowanych ładowarek w australijskiej 
kopalni Northparkes, eksploatującej około 4 mln ton rudy (miedź i złoto) rocznie metodą 
w systemie "blokowym na zawał" ("block caving"). Projekt zmierzający do automatyzacji 
procesu ładowania i odstawy był realizowany przy udziale firm Sandvik Tamrock (dostawca 
ładowarek Toro 450E o napędzie elektrycznym) i Nautilus (urządzenia łączności), a także 
dwóch australijskich instytucji badawczo-wdrożeniowych: AMIRA i CMTE. Strefa ruchu 
automatycznego została odizolowana od reszty kopalni za pomocą barier na podczerwień, 
połączonych z panelem sterowniczym ładowarek oraz monitorowanych przez programowalny 
sterownik automatyczny (PLC) Rezultaty tego eksperymentu nie dorównały jednak oczeki
waniom (Dudley, Ferrier 1999). Po upływie pół roku od rozpoczęcia prób, wydajność systemu 
przy zdalnym sterowaniu, mierzona w łyżkach na godzinę pracy silnika, była o około 17% niższa 
( najsprawniejszy operator "zdalny" osiągnął wynik o 8% niższy) niż przy prowadzeniu maszyn 
"ręcznie". W tym okresie zdalnie sterowano tylko jedną maszyną. Jej dyspozycyjność 

w omawianym okresie była wprawdzie wyższa niż dla maszyn operowanych "ręcznie" (75,8% 
wobec 67 ,0%), ale koszt jej napraw stanowił ponad połowę wydatków w tej kategorii, liczonych 
dla grupy 6 maszyn (!). Był on w dużej mierze wynikiem dwukrotnego, bardzo poważnego 
uszkodzenia kabiny. Częste również były awarie związane z uszkodzeniem kabla zasilającego 
oraz bębna zwijarki. Sporych problemów nastręczało również funkcjonowanie barier ochron
nych (na podczerwień), oraz przesył sygnałów. W efekcie, wdrażanie automatyki zostało 
wstrzymane, a partnerzy nie doszli do porozumienia w sprawie dalszej współpracy. 

Jak widać z powyższego, na automatyzację ładowarek kładzie się stosunkowo duży nacisk, 
jako że pracują one często w miejscach niebezpiecznych, zagrożonych obwałem. Prace w tym 
zakresie są zaawansowane, mimo iż proces załadowania łyżki nastręcza jeszcze pewne prob
lemy. Mniej mówi się natomiast o automatyzacji wozów odstawczych (wywrotek kopalnia
nych). Można tu jednak wspomnieć o wdrażaniu zdalnego sterowania 50-cio tonowym wozem 
Kiruna Truck K-1050 o napędzie elektrycznym w kopalni McCreedy East (Sudbury, Kanada). 
Prace w tym zakresie stanowią fragment programu MAP (Werniuk 2000). 
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3.3. Ładowanie materiałów wybuchowych 

W ramach programu MAP, przewidywano wykorzystanie wozu oponowego RocMec 2000 
firmy Dyno Nobel do automatycznego ładowania materiałów wybuchowych (wraz z zapalni
kami) do otworów strzałowych. W założeniu, mówiło się o możliwości zróżnicowania wiel
kości ładunku pomiędzy poszczególnymi otworami w funkcji danych uzyskanych w procesie 
wiercenia. Chociaż realizacja projektu napotyka na duże trudności techniczne, partnerzy są 
zdeterminowani kontynuować prace (Ednie 2000). Program Intelligent Mine realizowany 
w Finlandii, zakładał opracowanie podobnego typu wozu przez firmę Orion-Normet (Sarkka i in. 
2000). Brakjednak dalszych informacji na temat zaawansowania tych prac. 

3.4. Obrywka stropu i zabezpieczenie wyrobisk 

Mimo znacznego niebezpieczeństwa związanego z wykonywaniem tych operacji, brak jak 
dotąd doniesień na temat urządzeń do automatycznego ich prowadzenia. Można spodziewać się, 
że jedną z podstawowych trudności jest detekcja miejsc grożących obwałem. W prowincji 
Quebec w Kanadzie od szeregu lat prowadzone są prace zmierzające do opracowania detektorów 
obluzowanych skał stropowych, ale jak dotąd nie udało się skonstruować w pełni funkcjo
nalnego i sprawnego prototypu. W ramach programu Intelligent Mine, firma Normet miała 
z kolei opracować koncepcję zautomatyzowania operacji kładzenia betonu natryskowego 
(Sarkka i in. 2000), jednakże brak bardziej szczegółowych informacji na ten temat. 

3.5. Łączność i przesył danych 

Jednym z najistotniejszych czynników związanych z automatyzacją jest łączność i tran
smisja danych. Idealnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie do tego celu kopalnianej sieci 
komunikacyjnej . Większość dostępnych komercyjnie systemów wykorzystuje tak zwany "ciekły 
kabel" (ang. "leaky feeder") i pozwala na przesyłanie sygnałów analogowych. Prędkość transmisji 
danych w takich warunkach waha się w granicach od 9,6 do 19,2 kb/s . Przy zdalnym sterowaniu 
maszyn takich jak ładowarki, czy wozy odstawcze, konieczna jest transmisja obrazu video 
z ruchomych kamer w czasie rzeczywistym, co wymaga znacznie wyższych prędkości przesyh1, 
których nie zapewniają systemy analogowe. Aby to osiągnąć, konieczne jest przejście na systemy 
cyfrowe o prędkości transmisji danych rzędu 155 kb/s. System opracowany w ramach programu 
MAP wykorzystuje kabel koncentryczny o nazwie "Radiax" (nie jest to "ciekły kabel" jako taki) 
jako antenę. Docierające do niego sygnały są przekształcane na cyfrowe przez specjalny konwerter 
("translator"), opatentowany pod nazwą DAT (Ednie 2000). Warto tu też wspomnieć o systemie 
MultiCOM Digital (firma El-Equip). Wykorzystuje on wprawdzie "ciekły kabel" w charakterze 
anteny, ale zbierane sygnały przechodzą przez konwerter ("translator"), który przekształca je na 
sygnały cyfrowe, przesyłane następnie liniami kablowymi. W systemie tym nie ma wzmacniaczy 
liniowych stosowanych w tradycyjnych systemach opartych o "ciekły kabel", które ograniczają 
szybkość przesyłu danych ... Wśród wdrożonych z powodzeniem systemów cyfrowych należy 
wymienić wspomniane wcz~śniej HUNS wykorzystywany w Kirunie, oraz WUCS, zastosowany 
w AutoMine. Wszystkie one umożliwiają przesyłanie obrazów video dobrej jakości z ruchomych 
kamer, co jest niezbędnym warunkiem przy zdalnym sterowaniu maszyn będących w ruchu. 
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Powyższy przegląd możliwości technologicznych i osiągnięć na polu automatyzacji eksplo
atacji podziemnej w kopalniach rud metali jest oczywiście nieco pobieżny, z uwagi na objętość 
artykułu. Niemniej jednak pozwala on na stwierdzenie, że stopień zaawansowania jest mocno 
zróżnicowany. Podczas gdy można się spodziewać że w najbliższej przyszłości ładowanie 
i przewóz urobku będą mogły odbywać się bez udziału operatorów, o tyle na automatyzację 
innych operacji trzeba będzie trochę poczekać . Mimo ambitnych założeń, kompleksowe prog
ramy automatyzacji takie jak MAP, czy Intelligent Mine Implementation, są jeszcze dalekie od 
wdrożenia w pełni wizji kopalni podziemnej funkcjonującej bez bezpośredniego udziału ludzi. 
Niestety, związane z tym problemy nie ograniczają się one wyłącznie do strony technicznej. 
Istnieje szereg dodatkowych uwarunkowań, utrudniających wdrażanie automatyzacji nawet na 
szczeblu lokalnym. Te właśnie problemy będą dyskutowane w dalszej części niniej szego 
artykułu . 

4. Podstawowe problemy napotykane przy wdrażaniu automatyzacji 

Aktualna sytuacja w górnictwie metali związana z globalizacją, silną konkurencją na rynku 
metali, oraz niezbyt korzystnymi cenami na surowce, nie stwarza korzystnego klimatu dla 
eksperymentowania z nowatorskimi technologiami. Każdej próbie wdrażania nowych rozwią

zań i technologii towarzyszy silna presja, aby przyniosła ona wyniki niemal natychmiast. 
Związanych jest z tym szereg czynników o charakterze technicznym, organizacyjnym, a nawet 
psychologicznym. Niedocenianie ich w procesie wdrażania nowej technologii może mieć 
negatywne skutki dla powodzenia całego przedsięwzięcia, a co gorsze może doprowadzić do 
nieuzasadnionego zdyskredytowania danego rozwiązania w oczach społeczności górniczej. Te 
właśnie czynniki będą dyskutowane poniżej. 

4.1. Czynniki związane z funkcjonowaniem kopalni 

Często spotkać się można z opinią, że jednym z podstawowych czynników sprzyjających 
wdrożeniu automatyzacji jest jej uwzględnienie jeszcze na szczeblu projektowania kopalni. Nie 
jest to jednak tak proste jakby się wydawało. Na etapie projektowania kluczowe decyzje muszą 
być często podejmowane w oparciu o bardzo ograniczoną ilość informacji . Jako że już sam 
dobór metody eksploatacji kryje w sobie znaczne ryzyko, trudno wyobrazić sobie firmę, skłonną 
do uzależnienia produkcji w 100% od niesprawdzonych w praktyce rozwiązań i technologii. 
Z tego też powodu, większość prób zastosowania automatyki ma miejsce w kopalniach za
projektowanych i zbudowanych pod kątem technologii konwencjonalnych. W tej sytuacji, 
"doklejone" do nich systemy zautomatyzowane mogą wbrew zamierzeniom stanowić utrud
nienia, zwłaszcza na styku obydwu systemów. W praktyce, trudno więc liczyć na to, że 
infrastruktura kopalni będzie idealnie dostosowana do potrzeb automatyki, co już na wstępie 
stanowi istotną przeszkodę. 

Drugim kluczowym czynnikiem, zwłaszcza w kopalniach już funkcjonujących jest kwestia 
wielkości produkcji. Zakład stawiający na automatyzację musi się liczyć nawet z ryzykiem jej 
spadku przez pewien okres czasu, nie mając przy tym gwarancji , że całe przedsięwzięcie 
przyniesie konkretne i wyrnieme korzyści. Jeśli kopalnia nie jest skłonna zaakceptować takiego 
scenariusza, dochodzi często do sytuacji, w której przerywa się prace wdrożeniowe, aby 
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"nadrobić stracone tony". Naraża to często na szwank cały program prac wdrożeniowych 
i powoduje konflikty na linii "produkcja-zespół wdrożeniowy". 

Nie można tu również zapomnieć o kwestii kosztów automatyzacji. Kryje ona oczywiście 
znaczny potencjał ich obniżenia po skutecznym wdrożeniu, ale jest rzeczą niezwykle trudną na 
dzień dzisiejszy przedstawić na to niepodważalne dowody (Dasys, Aalto 1998). 

4.2. I n t e gr a c ja t e c h n o l o g i i i k o ordynacja prac w ram a c h progra m u 
automatyzacji 

Powodzenie automatyzacji w górnictwie podziemnym polega między innymi na skutecznej 
integracji w jedną, funkcjonalną całość wielu różnorodnych technologii i elementów elektroniki, 
komputerowych programów sterujących, systemów komunikacji i łączności, oraz oprzyrzą
dowania. Ponadto, w większości przypadków, trzeba je dopasować do istniejących już 

konkretnych maszyn i urządzeń. Jako że niewielu dostawców na rynku opanowało wszystkie 
wspomniane aspekty technologiczne, konieczna staje się współpraca kilku partnerów. Nie jest 
rzadkim przypadkiem, że zainteresowana kopalnia narzuca dostawcom "model" oparty na 
wybranych technologiach, będących na ogół na bardzo różnych etapach rozwoju. Dostawca 
(producent), może się więc znależć w sytuacji , w której musi współpracować z partnerami , 
których technologie czy systemy okazują się być niekompatybilne z jego własną. Problemy 
występujące "na styku" dwóch, lub więcej technologii stanowią dodatkową trudność dla 
skutecznej integracji i mogą niekiedy doprowadzić do kompletnego fiaska transferu technologii 
(Dasys, Aalto 1998). 

W sytuacji, gdy program automatyzacji jest realizowany przy udziale kilku partnerów, 
kluczowym czynnikiem jest koordynacja prac. Mimo iż logicznie rzecz biorąc, rolę tę powinna 
przejąć zainteresowana kopalnia, zagadnienie to jest bardziej skomplikowane. Jako że rzadko 
która firma górnicza posiada własny dział naukowo-badawczy o kompetencjach we wszystkich 
dziedzinach związanych z automatyzacją, koordynacja i planowanie działań spada często na 
ludzi odpowiedzialnych za bieżącą działalność zakładu . Jest rzeczą zrozumiałą, że nie dysponują 
oni wystarczającą ilością czasu, a czasem także brakuje im odpowiedniej wiedzy fachowej, aby 
móc podołać takiemu zadaniu. Taki stan rzeczy może stać się jedną z przyczyn niepowodzenia 
całego przedsięwzięcia. Interesującym rozwiązaniem wydaje się być powierzenie koordynacji 
prac jednostce naukowo-badawczej, tak jak było to w przypadku programu Intelligent Mine 
w Finlandii, lub zakup pełnego systemu opracowanego przezjednego producenta (AutoMine). 

4.3. Dodatkowe problemy natury techniczno-organizacyjnej 

W kopalniach podziemnych warunki pracy maszyn i urządzeń są nieporównywalnie cięższe 
niż w innych gałęziach przemysłu. W takich warunkach utrzymanie wysokiej niezawodności 
jest sporym problemem. Nabiera on dodatkowego znaczenia w odniesieniu do maszyn zaut«>
matyzowanych, które mają z reguły bardziej skomplikowaną budowę i są czulsze na warunki 
zewnętrzne. Należy tu zwrócić uwagę na trzy czynniki: 

- kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, 
- "zachowanie" maszyny w warunkach odbiegających od normalnych, 
- konsekwencje awarii maszyn zautomatyzowanych. 
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Z uwagi na bezpieczeństwo załogi konieczne jest zastosowanie szeregu środków zapo
biegawczych, takich jak na przykład izolacja obszaru na którym odbywa się ruch automatyczny. 
Wymaga to stosowania różnego rodzaju bramek, elektronicznych identyfikatorów noszonych 
przez ludzi , itp. W wypadku awarii maszyn, może okazać się konieczne zatrzymanie pracy 
w całym sektorze objętym automatyzacją. Przy tym wszystkim obowiązujące przepisy nie
rzadko albo nie nadążają za postępem technicznym, albo są przesadnie rygorystyczne. To 
wszystko ma oczywiście określone konsekwencje natury organizacyjnej i finansowej, o których 
nie wszyscy zdają się pamiętać. 

Przechodząc do drugiego aspektu, trzeba wziąć pod uwagę, że maszyna jest zaprogramo
wana pod kątem pewnych warunków, lub dla ściśle określonego zakresu parametrów pracy. 
W pewnych sytuacjach, wykraczających poza warunki uznane przez system za normalne, układy 
zabezpieczające, czy komputery pokładowe zatrzymują maszynę do czasu reakcji centrum 
sterowania. Niekiedy, dochodzi do tego w okolicznościach, w których operator będący na 
miejscu zareagowałby błyskawicznie, mogąc niemal natychmiast kontynuować pracę. Z tym 
związana jest także trzecia ze wspomnianych kwestii: często mają miejsce drobne awarie, 
stosunkowo łatwe do usunięcia , a nie grożące poważnymi konsekwencjami. Wobec braku 
operatora, może się okazać, że nawet drobny problem wymaga interwencji ekipy naprawczej . 
Gdy ma to miejsce w kopalni w której nie ma stałego personelu dołowego, może to zabrać sporo 
czasu, nie wspominając o tym, że ze względu na bezpieczeństwo interweniujących ludzi może 
stać się konieczne zatrzymanie ruchu automatycznego w całym sektorze w pobliżu uszkodzonej 
maszyny. Konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą być wówczas także straty produkcji (Para
szczak i in. 1998). Oczywiście, z drugiej strony trzeba pamiętać, że maszyny zautomatyzowane 
nie są narażone w tak dużym stopniu na skutki błędów operatorów (na przykład przeciążanie 
maszyny, lekceważenie symptomów awarii, itp.). Niemniej jednak, zważywszy na aktualny 
poziom wiedzy i stan postępu technicznego, nawet jeśli nastąpi poprawa niezawodności, nie 
można przyjąć za pewnik (jak sugerują to niektórzy autorzy), że maszyny zautomatyzowane 
charakteryzować się będą znacznie wyższą dyspozycyjnością. 

4.4. Czy n n i ki l u d z ki e 

Wdrażanie nowoczesnych technologii wymaga stworzenia odpowiedniej wizji i jej akcep
tacji na nieomal wszystkich szczeblach kopalni . Jeśli do automatyzacji są przekonani jedynie 
ludzie zarządzający firmą, wizja ta może ulec rozmyciu, zanim dotrze do ludzi bezpośrednio 
odpowiedzialnych za produkcję i funkcjonowanie kopalni. Jeśli rodzi się ona w niższych 
kręgach kierowniczych, nierzadko nie znajduje ona wystarczająco silnego poparcia "na górze" 
(Dasys, Aalto 1998). Z ową wizją są również związane oczekiwania, zazwyczaj przesadnie 
wysokie w stosunku do rzeczywistych możliwości technicznych, środowiskowych i organiza
cyjnych. Wydaje się, że nie bez znaczeniajest tu swoista "propaganda sukcesu" uprawiana przez 
niektórych entuzjastów automatyzacji, podkreślających przesadnie potencjalne zyski i korzyści , 

a przemilczających niektóre problemy. W efekcie trudno się dziwić, że kierownictwo niektórych 
kopalń spodziewa się prawdziwego przełomu i niemal natychmiastowego zwrócenia się in
westycji . Jeś li to nie następuje, traci cierpliwość i szybko klasyfikuje takie przedsięwzięcie jako 
nieudane, co skutecznie zniechęca innych do próbowania podobnej drogi. Jednemu z autorów 
tego artykułu zdarzyło się zetknąć z sytuacją w której skrytykowano postęp automatyzacji 
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wozów wiertniczych, jako że osiągnięto zaledwie około 55% planowanej długości otworów. 
Okazało się jednak, że ów plan przewidywał odwiercenie niemal dwukrotnie większej długości 
otworów(!) niż ta osiągana przy zastosowaniu technologii konwencjonalnej, a przy tym nikt nie 
potrafił odpowiedzieć na pytanie na czym oparto się formułując go. Patrząc z nowej, bardziej 
realistycznej perspektywy, rezultaty uznano za zachęcające! Gdyby nie to, mogłoby dojść do 
zdyskredytowania idei automatyzacji i odłożenia ambitnych planów "na półkę" na długi okres 
czasu. 

Nie można również zapomnieć o odpowiednim przeszkoleniu załogi. Systemy i maszyny 
zautomatyzowane zmuszają bowiem do gruntownej zmiany sposobu działania i funkcjono
wania, żeby nie powiedzieć, że wręcz narzucają zupełnie inną mentalność. Olbrzymią rolę 
odgrywa również motywacja załogi i sposób odbierania przez nią nowych technologii. Trzeba 
pamiętać, że wdrażanie nowej technologii zawsze natrafia na pewne opory psychologiczne, 
związane z obawą o utrzymanie miejsca pracy, niechęcią do zmiany sposobu pracy, ko
niecznością podniesienia kwalifikacji i tym podobne. Czynniki te w pełni doceniono podczas 
realizacji programu lntełligent Mine w Finlandii (Pukkila 1999), gdzie położono duży nacisk na 
kwestię odpowiedniego szkolenia personelu i stymulowania motywacji. 

5. Podsumowanie 

Automatyzacja ma olbrzymią rolę do odegrania w górnictwie podziemnym. Bez jej wdro
żenia trudno będzie niektórym kopalniom sprostać konkurencji, móc eksploatować złoże lub 
jego partie w pogarszających się warunkach geologiczno-górniczych (tąpania, obwały skał, 
wysoka temperatura, itp.) jak również podnieść bezpieczeństwo pracy. Nie jest ona jednak 
uniwersalnym środkiem na wszystkie bolączki, a jej wdrażanie nie jest ani proste i bezproble
mowe. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu nowej technologii, należy zalecić daleko 
posuniętą ostrożność i głęboką refleksję nad następującymi pytaniami (Pukkila 1999): 

- Czy rozważane rozwiązanie techniczne o charakterze nowatorskim oferuje istotne ko
rzyści w porównaniu z dotychczas stosowanym, względnie pozwoli na rozwiązanie istniejących 
problemów? 

- Czy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na rozwiązanie nowatorskie? 
- Czy nowa koncepcja, produkt, proces lub technologia osiągnęły poziom techniczny 

pozwalający myśleć o ich skutecznym wdrożeniu? 
- Czy, mając na względzie wdrożenie nowej technologii, zainteresowany zakład lub firma 

dysponuje wystarczającymi warunkami jeśli chodzi o infrastrukturę, siłę roboczą i fundusze? 
- Czy dostawca nowej technologiijest w stanie zapewnić wystarczające wsparcie i serwis? 
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Automation of underground metal mining- myths and reality 

Abstract 

Automation is considered as one ofthe most promising avenues to improve productivity and 
cut cost in underground mining. However, despite predictions and expectations, a producing 
mine with no personnel underground seems to remain a distant perspective. This artide aims to 
compare these visions with real life conditions from technical and practical point of view. 
lt reviews current level ofmine automation technology and hardware. Technical, organisational 
and human-related problems related to its implementation are discussed. It is stressed that 
underestimating their influence may have adverse effects on a wholeproces s. It i s concluded that 
automation is an issue of high importance, but its implementation requires very thorough 
preparation and planning on various fronts . 
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Nowoczesny system zarządzania w De Steinkohle AG 

4 stycznia 1999 roku w największej nie 
sche Steinkohle AG nastąpiło uruchomieni 
w ramach projektu LOGOS ( skrót od Lei 
GeschaftsprozeBoptimierung im Steinkohl 
żeniowe objęły swym zasięgiem całe pr 
zoptymalizować kluczowe procesy gos 
klasy ERP. 

Deutsche Steinkohle AG (OSK) 

spółce węgla kamiennego Deut
wanego systemu informatycznego 

higere Organisationsablaufe durch 
au Leistungsfahingere). Prace wdro

orstwo. Przez dwa i pół roku zdołano 
g?e oraz wdrożyć wspierający je system 

DSK wchodzi w skład koncernu 
-energetycznym. W całym konc 
ników, z których 60 tysięcy prac 
koksownie, narzędziownie, za 

RAG działającego na rynku wydobywczo
t zatrudnionych ponad 1 00 tysięcy pracow
K. Do spółki należy kilkanaście kopalni, trzy 

prawcze, magazyny. Spółka posiada własny 
tabor i linie kolejowe. 

Projekt LOGOS 

Bezpośrednie przycz omienia tak kompleksowego projektu miały swoje 
zewnętrzne uwarunkow ityczne umowy węglowe z dnia 13 marca 1997 za-
kładające stopniową lik subwencji dla górnictwa, zwiększająca się niechęć 
społeczeństwa do p kosztów tych subwencji stanowiły istotną siłę nacisku 
do podjęcia działań ..... ,, . sekwentnego zmniejszania kosztów działalności. Z dru-
giej strony wzrastające"l<(;)§zty utrzymania i adaptacji osiemdziesięciu przestarzałych 
i w niewielkim stopniu zintegrowanych systemów komputerowych stanowiły poważny 
problem. Wspólna waluta Euro oraz spodziewane problemy roku 2000 stanowiły do
datkowy, techniczny motyw wprowadzenia kompleksowych zmian. 

Zasadniczym celem projektu było wdrożenie efektywnych procedur organizacyjnych 
poprzez optymalizację procesów gospodarczych specyficznych dla górnictwa węgla 
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kamiennego. W ramach projektu stworzono unikalne rozwiązanie biznesowe które 
pozwoliło na podniesienie konkurencyjności, orientację na potrzeby klienta, a przede 
wszystkim obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Zmianami objęto wszyst
kie kluczowe procesy spółki, takie jak: 

- procesy operacyjne- planowanie i wykonanie produkcji, planowanie i realizacja 
działalności pomocniczej i usługowej, sprzedaż i dystrybucja, 

- procesy wspierające - gospodarka zapasami i zaopatrzenie, remonty i utrzy
manie ruchu, konserwacje, zarządzanie personelem, 

- procesy finansowe i zarządcze - rachunkowość finansowa, rachunkowość 
zarządcza, zarządzanie finansami. 

Rys. 1. Kluczowe procesy objęte restrukturyzacją w ramach projektu LOGOS 

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji procesów gospodarczych oraz wdro
żenia zintegrowanego systemu informatycznego osiągnięto wymierne korzyści: 

- W zakresie produkcji wydobywczej i działalności pomocniczej na rzecz produkcji 
zredukowano poziom zapasów głównie poprzez planowanie zapotrzebowań, ogra
niczono pracochłonność i czasochłonność planowania produkcji, przedłużono czas 
użytkowania środków produkcji dzięki optymalizacji planowania remontów i konser- · 
wacji, ograniczono zapasy części zamiennych dzięki synchronizacji planowania dla 
wszystkich jednakowych i podobnych maszyn i urządzeń, zwiększono wydajność 
poprzez reorganizację , integrację i większą przejrzystość procesów operacyjnych, 
oraz poprawiono terminowość dostaw materiałów , wykonania produkcji, remontów 
i konserwacji. 

- W zakresie sprzedaży i dystrybucji skrócono czas przetwarzania zamówienia 
klienta poprzez wprowadzenie automatycznych procedur obsługi zamówień i czytelny, 
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zintegrowany przepływ informacji , wyeliminowano z procesu obsługi zamow1en 
czynności zbędne i powielające się, poprawiono wskaźniki realizacji zamówień dzięki 
dynamicznym procedurom kontroli dostępności wyrobów do sprzedaży i alokacji 
produktów, poprawiono terminowość dostaw oraz zintegrowano obsługę zapytań od 
klientów i przygotowywania ofert. 

- W zakresie gospodarki magazynowej i zaopatrzenia zoptymalizowano poziomy 
zapasów w wyniku automatycznych procedur weryfikacji i rozliczania, wprowadzono 
efektywne przygotowywanie zamówień w oparciu i automatyczne procedury plano
wania, skrócono proces obsługi zamówień eliminując nieefektywne i powtarzające się 
działania, ujednolicono reguły i kontrolę uprawnień w zakresie zatwierdzania zamó
wień, zmniejszono koszty zaopatrzenia w efekcie wprowadzenia procedur wspólnego 
planowania zakupów dla całej spółki, oraz poprawiono skuteczność kontroli faktur 
dostawców poprzez automatyczne procedury weryfikacji. 

- W zakresie konserwacji, remontów i utrzymania ruchu zredukowano koszty 
pośrednie i bezpośrednie napraw oraz poprawiono terminowość zamówień części 
zamiennych w wyniku precyzyjnego planowania remontów w oparciu o historię wy
korzystania oraz informacje o awaryjności maszyn i urządzeń; zredukowano koszty 
napraw poprzez planowanie zdolności przerobowych warsztatów naprawczych, zmniej
szono liczbę awarii i wynikających z tego tytułu przestojów maszyn i urządzeń. 

- W zakresie rachunkowości finansowej zmniejszono czasochłonność i praco
chłonność procedur poprzez automatyzację działań rutynowych oraz zintegrowano 
procedury finansowe z procedurami operacyjnymi, tak aby były odzwierciedlane auto
matycznie w księgowości. 

- W zakresie rachunkowości zarządczaj zredukowano koszty produkcji poprzez 
wprowadzenie analitycznego planowania i porównania kosztów postulowanych i rze
czywistych wraz z adekwatną analizą odchyleń np. w zakresie cen, zużycia itp., 
zredukowano koszty robocizny poprzez planowanie i kalkulację wstępną, porównanie 
kosztów postulowanych i rzeczywistych, kalkulację kosztów produkcji w oparciu orze
czywiste zużycie; zmniejszono czasochłonność i pracochłonność procedur poprzez 
automatyzację rutynowych działań oraz wprowadzenie rachunku wyników opartego na 
automatycznych przepływach informacji z działalności operacyjnej i wspierającej . 

Zintegrowany system informatyczny 

Usprawnieniom procesów gospodarczych towarzyszyło wdrożenie systemu infor
matycznego. Wybór padł na SAP R/3, światowego lidera systemów klasy ERP. SAP 
R/3 jest rozwiązaniem elastycznym i skalowalnym o bogatej gamie możliwości roz
woju. Integralną częścią systemu jest zestaw narzędzi do rozbudowy struktur danych 
oraz funkcjonalności systemu. Wykorzystując wbudowany język oprogramowania 
czwartej generacji można realizować specyficzne dla przedsiębiorstwa funkcje i naj
bardziej nawet wyrafinowane raporty z poza standardu. Te właśnie cechy umożliwiły 
rozbudowę i modyfikację SAP R/3 w projekcie LOGOS, w wyniku których powstało 
unikalne na skalę światową rozwiązanie dedykowane dla sektora wydobywczego węgla 
kamiennego. 
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W ramach projektu została wdrożona znakomita większość modułów funkcjonalnych 
SAP R/3: rachunkowość finansowa, zarządzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie 
majatkiem trwałym i inwestycjami, rachunkowość zarządcza, system projektowy, gos
podarka materiałowa, sprzedaż i dystrybucja, planowanie produkcji, zarządzanie ja
kością, gospodarka remontowa, zarządzanie kadrami. Dodatkowo wykorzystano roz
wiązania branżowe do śledzenia i zarządzania transportem węgla na zewnątrz i wew
nątrz przedsiębiorstwa oraz zarządzania osprzętem konstrukcyjnym. 

Było to bardzo kompieskowe wdrożenie systemu informatycznego. W codziennych 
pracach uczestniczyło 300 osób, w tym 100 konsultantów zewnętrznych. Do testowania 
systemu wykorzystano 4000 skryptów testowych symulujących codzienne transakcje 
biznesowe. Tak duża liczba skryptów wymusiła zastosowanie specjalizowanych na
rzędzi do opracowania i zarządzania skryptami i procesem testowania takich jak: SAP 
CA TT, Mercury WinRunner i innych. Stworzono dedykowany zespół d/s integracji 
funkcjonalnej, który zapewniał jakość i zgodność dostarczanych rezultatów. Przeszko
lono ponad 6000 pracowników w zakresie obsługi systemu SAP R/3. 

Funkcjonujący obecnie system informatyczny charakteryzuje się następującymi 

danymi: 
liczba aktywnych użytkowników wynosi pięć tysięcy, 
codziennie wykonywanych jest 2,5 mln kroków dialogowych, 
przeciętny czas odpowiedzi systemu na jeden krok dialogowy wynosi 0,9s, 
rocznie rejestrowanych jest ponad 12 milionów dokumentów f inansowo-ks ię -

gowych i ponad trzy i pół milona dokumentów magazynowych, 
- co miesiąc do systemu wprowadzanych jest trzynaście tysięcy zleceń pro

dukcyjnych i ponad trzysta tysięcy zleceń remontowych takich jak zgłoszenia awarii 
i planowanych remontów jest wprowadzanych do systemu . 

Podsumowanie 

Wdrożenie złożonego rozwiązania biznesowego i informatycznego w ramach pro
jektu LOGOS zakończyło się wielkim sukcesem. Największe oszczędności z wdrożenia 
zidentyfikowano w obszarach planowania produkcji oraz gospodarki remontowej i kon
serwacji. System jest w dalszym ciągu rozwijany w celu eliminacji pozostałej jeszcze 
części aplikacji niezintegrowanych. Wewnętrzna organizacja informatyki korzystając 
z doświadczeń LOGOS zaczęła świadczyć usługi wdrożeniowe również na zewnątrz 
koncernu. Powstałe rozwiązanie branżowe może okazać się atrakcyjne również dla 
polskiego górnictwa, poprawiając jego konkurencyjność i efektywność zarządzania. 
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Symulacja Monte Carlo w ocenie ekonomicznej eksploatacji złoża węgla 
kamiennego 

Słowa kluczowe 

Ocena ekonomiczna inwestycji~ symulacja Monte Carlo~ górnictwo węgla kamiennego 

Streszczenie 

Górnictwo jest działalnością, która obarczona jest wyjątkowo dużą- większą niż w innych 
branżach- dozą ryzyka. Stąd na etapie oceny projektu inwestycyjnego inwestorzy mają do 
czynienia z dużą dozą niepewności odnośnie danych wejściowych do analiz zdyskontowanych 
sald pieniężnych (dicounted cash flows, DCF), które stanowią podstawę większości decyzji 
inwestycyjnych przedsiębiorstw. Dotychczas radzono sobie z tą niepewnością, uwzględniając ją 
bezpośrednio w stopie dyskontowej. W trakcie konstruowania sald pieniężnych przyjmuje się 
deterministyczną wartość każdej niepewnej zmiennej, co w rezultacie daje pojedynczą wartość 
wskaźnika efektywności ekonomicznej. Potencjał dla zrewolucjonizowania metody, dzięki 

której przedsiębiorstwa górnicze będą w stanie włączać niepewność do oceny projektu inwes
tycyjnego, daje dostępność oprogramowania komputerowego dla przeprowadzania symulacji 
stochastycznych. Artykuł przedstawia zastosowanie symulacji Monte Carlo dla oceny ekono
micznej projektu eksploatacji pokładu węgla kamiennego. 

l. Wstęp 

W warunkach gospodarki rynkowej podstawowym miernikiem efektywności inwestycji 
jest dochód. Międzynarodowe standardy oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych 
zawarto w procedurach UNECE i UNIDO. Powszechnie akceptowaną i szeroko stosowaną 
metodą oceny efektywności projektów inwestycyjnych jest analiza zdyskontowanych sald 
pieniężnych, w której podstawowymi miernikami oceny ekonomicznej są wartość zaktuali
zowana netto inwestycji (net present value, NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (interna/ rate 
o f return, IRR). W analizie zdyskontowanych sald pieniężnych wartość projektu jest wartością 
przyszłych sald pieniężnych (lub innych przychodów netto) minus wymagane nakłady in
westycyjne (koszty). Istotnym czynnikiem jest tu okres czasu pomiędzy momentem, w którym 
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rozpoczyna się_ realizację inwestycji oraz momentem otrzymania pierwszych zwrotów. Saldo 
pieniężne ( cash jlow) jest terminem rachunkowości, reprezentującym bilans wszystkich wpły
wów gotówkowych minus środki obrotowe i bieżące inwestycje kapitałowe, liczonym na 
koniec roku rozliczeniowego. Reprezentuje ono wielkość środków pieniężnych w gotówce po 
odliczeniu podatku, uzyskanych lub utraconych na przestrzeni roku. Przepływ gotówkowy może 
być zatem liczbą dodatnią lub ujemną. Może być on liczony zarówno przy przyjęciu wartości 
stałych (bez naliczania inflacji) jak też bieżących (z uwzględnieniem inflacji) jednostek danej 
waluty. 

Przewidywane (pro forma) salda pieniężne projektu są podstawą wielu metod oceny ekono
micznej . Jednakże prognozowanie przyszłych sald nie jest sprawą prostą. Jednym z pod
stawowych problemów jest przewidywanie cen produktów na cały okres realizacji projektu
okres ten może wynosić 20 lat, a nawet więcej . Inne problemy związane są z przewidywaniem 
kosztów operacyjnych, kosztów kapitału zakładowego, wielkości produkcji, czasu rozruchu 
oraz prawdopodobieństwem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. 

W dotychczasowej polskiej praktyce górniczej szczegółowych analiz oceny ekonomicznej 
dokonywano przy opracowywaniu projektu zagospodarowania złoża (PZZ). Jak piszą Strzelska
-Smakowska i Paulo, PZZ powinien spełniać warunki - w terminologii międzynarodowej -
stadium wykonalności (jeasibility study) i opierać się_ na rozpoznaniu zasobów w kategorii 
A + B. Istotą oceny projektów na etapie f easibility study jest wykazanie efektywności ekono
miczno-finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych. Feasibility study jest zatem ostateczną oceną 
przedsięwzięcia inwestycyjnego lub restrukturyzacyjnego, bazującą na szczegółowej analizie 
wieioczyunikowej i realistycznej ocenie opłacalności ekonomiczno-finansowej, obarczonej 
możliwie najmniejszą dozą ryzyka (l 0% błędu) (Strzelska-Smakowska, Paulo 1996). 

2. Podstawowe mierniki oceny ekonomicznej inwestycji 

Wartość zaktualizowana netto stanowi sumę_ wartości bieżących wszystkich rocznych sald 
pieniężnych minus inwestycje początkowe (initial investment) . NPV odzwierciedla wartość 
projektu przy danej stopie dyskontowej oraz przy szeregu założeń, odnośnie sald pieniężnych . 

NPV jest zatem miernikiem wartości inwestycji. Równanie na NPV przedstawia się_ następująco: 

gdzie: 
CFr 

I o 

n 

NPV= L --1- -10 [
n CF l 

t= l (l+ i)1 

- saldo pieniężne w roku t, 
- nakłady początkowe, 

- stopa dyskontowa, 
- całkowita liczba lat wymaganych dla realizacji projektu. 

Bardzo ważnym elementem we wzorze jest stopa dyskontowa. Stopa dyskontowa od
zwierciedla poziom ryzyka, związany z daną inwestycją. Stopą powszechnie stosowaną w prze
myśle surowców mineralnych - w zależności od ryzyka projektu - jest stopa dyskontowa na 
poziomie l 0- 15% (realnie) (Smith 1994; Saługa 2000). 
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Jako narzędzie oceny ekonomicznej NPV ma wiele zalet. Uwzględnia wartość czasową 
pieniądza i daje wartość pojedynczego projektu przy danej stopie dyskontowej oraz szeregu 
założeń, odnośnie sald pieniężnych . Im większa NPV tym bogatszy będzie inwestor po zreali
zowaniu projektu. 

Jak wspomnieliśmy drugim podstawowym miernikiem efektywności przedsięwzięcia jest 
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Analizując wzór na NPV można zauważyć, że wraz ze 
wzrostem stopy dyskontowej spada jej wartość. Jako wewnętrzną stopę zwrotu definiuje się taką 
stopę dyskontową, przy której NPV jest równa zero. Zatem im wyższa jest IRR, tym bardziej 
dochodowy jest projekt w sensie zwrotu z zainwestowanego kapitału . Innymi słowy IRR 
informuje nas, jakiego zwrotu możemy oczekiwać z zainwestowanego pieniądza . Można powie
dzieć, że wewnętrzna stopa zwrotu określa stopę zwrotu projektu, która może być porównana ze 
stopą zwrotu z inwestycji na rynku finansowym w papiery wartościowe o podobnym ryzyku. 
Związek pomiędzy NPV, a IRR przedstawia równanie: 

NPV=O=[t CFt t ]-10 
t=l (l+IRR) 

3. Symulacja Monte Carlo 

Jak wiadomo górnicze projekty inwestycyjne obarczone są dużą dozą niepewności. Owa 
niepewność związana jest z możliwością zaistnienia różnych wyników oceny efektywności 
ekonomicznej, będących kombinacją wszystkich niepewnych zmiennych wchodzących do ra
chunku. Oczywiście ilość możliwych kombinacji parametrów projektu jest bardzo duża, choć 

równocześnie należy stwierdzić, że wystąpienie niektórych kombinacji parametrów jest bardziej 
prawdopodobne od innych. 

Powszechnie stosowanym narzędziem, które umożliwia analizowanie ryzyka przedsięwzię
cia jest tzw. analiza scenariuszowa (scenario analysis). W przypadku inwestycji określa się 
zazwyczaj trzy podstawowe scenariusze, czyli możliwe stany wystąpienia wartości parametrów: 

l . Scenariusz optymistyczny (best case), konstruowany w oparciu o .najbardziej opty
mistyczne szacunki parametrów. 

2. Scenariusz najbardziej prawdopodobny (base case), konstruowany w oparciu o spo
dziewane (oczekiwane) wartości parametrów. 

3. Scenariusz pesymistyczny (worst case), konstruowany w oparciu o wartości skrajnie 
pesymistyczne. 

Mówiąc wprost - ze scenariuszem optymistycznym będziemy mieli do czynienia, jeśli 
wszystkie parametry projektu osiągną optymalne wartości; scenariusz najbardziej prawdopo
dobny wystąpi wtedy, gdy wszystko pójdzie tak, jak tego oczekujemy, a scenariusz pesy
mistyczny- gdy wszystkie parametry przyjmą wartości najmniej korzystne. 

Dla każdego z tych scenariuszy ocenia się efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Analiza scenariuszowa stosowana jest powszechnie ze względu na przystępność i sto

sunkową prostotę rachunku, ale- jak można się domyślać- najlepszą metodą analizy ryzyka 
związanego z projektem byłaby metoda analizy nie kilku, ale wszystkich możliwych sce
nariuszy. Taką możliwość daje analiza probabilistyczna, wykorzystująca metodę zwaną- od 
miejscowości, która kojarzy sięjednoznacznie z ryzykiem- symulacją Monte Carlo. 
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Analizę stochastyczną można w istocie traktować jako doskonałą formę analizy scena
riuszowej, gdyż rozważa ona równocześnie wszystkie możliwe scenariusze przedsięwzięcia 
(Torries 1998). W analizie tej niepewne parametry projektu wchodzą do rachunku pod po
staciami rozkładów prawdopodobieństwa . Można powiedzieć więc, iż określone z góry po
jedyncze wartości parametrów (deterministyczne), zastąpione zostają obiektywną informacją 
w postaci rozkładów prawdopodobieństwa ich wartości, czyli szeregów możliwych wartości 
parametru z prawdopodobieństwami ich wystąpienia. Takie podejście pozwala na uzyskanie 
obiektywnej informacji, reprezentującej cały zakres możliwych wyników przedsięwzięcia i uła
twiającej świadome podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. 

Programy komputerowe pozwalające na przeprowadzanie analizy Monte Carlo pozwalają na 
generowanie dla pojedynczego projektu tysięcy wariantów przepływów gotówkowych (tysięcy 
scenariuszy) i otrzymanie w efekcie tysięcy wyników. Jeżeli arkusz kalkulacyjny liczy wartość 
NPV pozwala to na skonstruowanie rozkładu prawdopodobieństwa wartości NPV. Średnia 
wartości NPV, otrzymana z symulacji Monte Carlo reprezentuje definiowaną statystycznie 
wartość oczekiwaną projektu. 

Jak wiadomo, w modelach deterministycznych ryzyko przedsięwzięcia ujmowane jest po
przez arbitralne podnoszenie stopy dyskontowej do poziomu odzwierciedlającego poziom ry
zyka związanego z daną inwestycją (wspomniane l 0-15% - z reguły 15% na etapie studium 
przedrealizacyjnego, 10% na etapie studium wykonalności- Smith L.D., 1994). W przypadku 
modeli stochastycznych ze względu na probabilistyczny charakter danych wejściowych więk
szość ryzyka związanego z projektem ujęta jest w szeregach niepewnych danych wejściowych 
(Cavender 1992; Le Bel 1993; Torries 1998). Stąd porcja ryzyka w stopie dyskontowej zmniej
sza się proporcjonalnie do ilości ryzyka ujętej w szeregach probabilistycznych wartości danych 
wejściowych. Jeśli w rozkładach prawdopodobieństwa wartości danych wejściowych wyrażona 
jest całość ryzyka związanego z projektem, należy zastosować stopę dyskontową wolną od 
ryzyka (Cavender 1992; Torries 1998). Stanowi to zasadniczy kontrast z nie-probabilistycznymi 
metodami wyceny, które posługują się stopami dyskontowymi dostosowanymi do ryzyka. 

4. Procedura symulacji 

656 

Metoda Monte Carlo obejmuje następujące kroki: 
l. Skonstruowanie arkusza sald pieniężnych. 
2. Zidentyfikowanie najistotniejszych niepewnych zmiennych wejściowych. 
3. Przygotowanie danych do symulacji . 

3 .l. Określenie rozkładu prawdopodobieństwa każdej z istotnych zmiennych 
wejściowych i dopasowanie ich do rozkładów statystycznych. 

3 .2. Zidentyfikowanie zmiennych zależnych i określenie stopnia korelacji pomiędzy nimi ;. 
4. Symulacja. 

4.1. Generowanie liczb losowych dla każdej zmiennej wejściowej z jej rozkładu 
prawdopodobieństwa. 

4.2. Sukcesywne podstawianie szeregów wygenerowanych wartości zmiennych 
wejściowych do arkusza sald pieniężnych i kolejne przeliczenia wartości wskaźnika 
efektywności. 

5. Analiza wyników. 
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5.1. Ustalenie rozkładu prawdopodobieństwa wartości wskaźnika efektywności, 
skonstruowanie histogramu rozkładu prawdopodobieństwa, obliczenie odchylenia 
standardowego i współczynnika zmienności wartości wskaźnika efektywności. 

Procedura symulacji Monte Carlo rozpoczyna się zatem skonstruowaniem bazowego arku
sza sald pieniężnych przedsięwzięcia, ujmującego wszystkie istotne zależności matematyczno
-ekonomiczne pomiędzy zmiennymi wejściowymi. 

Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie zmiennych krytycznych, czyli zmiennych wej
ściowych mających najistotniejszy wpływ na ekonomikę projektu. Zmienne te można zidenty
tl.kować przeprowadzając analizę wrażliwości inwestycji. 

Następnym etapem jest określenie szeregów wartości, jakie mogą przyjmować zmienne, 
z prawdopodobieństwami ich wystąpienia, a na ich podstawie rozkładów prawdopodobieństwa dla 
tych zmiennych. Zazwyczaj jest to wystarczające, choć oczywiście najlepiej byłoby skonstruować 
rozkłady dla wszystkich niepewnych zmiennych. Dopasowanie rozkładu rzeczywistego do rozkładu 
statystycznego jest zadaniem tmdnym (w statystyce występuje kilkadziesiąt znanych rozkładów)
wykonuje się to zwykle za pomocą testów statystycznych- np. x_l, Kołmogorowa-Smimowa itd. 
Rozkłady konstmuje się w oparciu o analizy inżynierskie lub analizy danych historycznych. Należy 
tu silnie podkreślić, że zmienne mają przybierać wartości prognozowane, czyli że ich rozkłady 
mają odzwierciedlać przyszłość, a nie przeszłość. Jest to zasadniczy problem wszystkich analiz 
ekonomicznych. W przypadkach, gdy dysponujemy niewielką liczbą danych (np. wartością mi
nimalną, oczekiwaną i maksymalną) zaleca się stosowanie prostych rozkładów trójkątnych, 

w których wartości najmniejsza i największa mają małe prawdopodobieństwo wystąpienia (po
wiedzmy - mniej niż 5%), a największe prawdopodobieństwo wystąpienia posiadają wartości 
estymowane. Kolejnym, niezwykle istotnym krokiem jest sprawdzenie występowania korelacji 
pomiędzy zmiennymi wejściowymi, a przypadku jej występowania- określenie stopnia korelacji. 

Wszystkie dane wprowadzane są do programu komputerowego, po czym można rozpocząć 
zasadniczy proces symulacji. Symulacja polega na sukcesywnym generowaniu z każdego 
rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych losowych, wstawianiu ich do arkusza kalkulacyjnego 
i każdorazowym obliczaniu wyniku. Opisany proces powtarza się tyle razy, aby uzyskać 
wystarczającą dla celów statystycznych ilość różnych kombinacji wartości zmiennych oraz 
wystarczającą ilość wyników (ustabilizowanie się rozkładu wynikowego). Im większa liczba 
opróbowywanych zmiennych, tym liczba przeliczeń musi być większa. 

Wskutek symulacji otrzymuje się zatem szereg wartości wynikowych z prawdopodobiet1-
stwami ich wystąpienia. W oparciu o te dane konstmuje się rozkład prawdopodobieństwa wartości 
wyniku - również w wersji skumulowanej (dystrybuanta). Wykres dystrybuanty przedstawia 
dużą ilość wartościowych infonnacji, istotnych dla procesu podejmowania decyzji. Wykresy 
pozwalają na udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania: np. o prawdopodobieństwo niepo
wodzenia projektu lub założonej zyskowności przedsięwzięcia, oraz informują analityka o war
tości średniej oczekiwanych wyników (czyli np. oczekiwanej wartości inwestycji). 

Jak napisaliśmy, stopa dyskontowa stosowana w symulacji Monte Carlo powinna od
zwierciedlać internalizację ryzyka, związaną ze stosowaniem w analizie rozkładów prawdo
podobieństwa. W konsekwencji, stopa dyskontowa zastosowana w przeliczeniach powinna 
być - w wypadku, gdy analitykowi uda się wykreować rozkłady prawdopodobieństwa dla 
większości niepewnych zmiennych, czyli jednym słowem ująć większość ryzyka w rozkła
dach- zbliżona do stopy dyskontowej wolnej od ryzyka. 
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Jak wiadomo poziom stopy dyskontowej ma istotny wpływ na opłacalność projektu. Dla
tego wartość oczekiwana inwestycji, liczona w analizie scenariuszowej (base case) przy za
stosowaniu stopy dostosowanej do ryzyka (realnej), będzie zawsze niższa od wartości ocze
kiwanej otrzymanej w symulacji Monte Carlo. Pojawia się więc w tym miejscu niezwykle istotne 
pytanie - ile wart jest rzeczywiście projekt? Czy ma on wartość otrzymaną z analizy sce
nariuszowej, czy teżjego wartościąjest wartość oczekiwana uzyskana w analizie Monte Carlo? 

Należy tu podkreślić, że otrzymana w symulacji wartość oczekiwana projektu przedstawiona 
nie jest ceną, jaką inwestor zapłaciły obecnie za projekt (Davis 1995; Torries 1998). Tej wartości 
nie można otrzymać bezpośrednio z symulacji probabilistycznej bez uwzględnienia postawy 
inwestora w zakresie podejmowania ryzyka. Inwestor pragnący kupić dany projekt powinien 
więc włączyć ryzyko do analizy probabilistycznej, celem określenia ekwiwalentu pewności 
inwestycji (certainty equivalence), który jest właśnie tą ceną, jaką inwestor zapłaciłby obecnie 
za projekt (Le Bel 1993; Torries 1998). 

5. Analiza ekonomiczna projektu eksploatacji parceli pokładu 407/1 Kopalni Węgla 
Kamiennego "Suche Łany" S.A. 

Kopalnia węgla kamiennego "Suche Łany" planuje w ramach inwestycji zagospodarować 
partię złoża na uruchamianym poziomie 900. Eksploatacja prowadzona będzie w pokładzie 
40711, rozpoznanym w kategorii C 1, w którym występuje węgiel koksowy typu 35.2. Planuje się 
uruchomienie trzech ścian wydobywczych- D2, D3, D6, o długości 215 m każda. Wybiegi 
ścian zaprojektowano następująco: ściana D2- około 380m; ściana D3- około 640 m; ściana 
D6- około 510 m. 

Złoże, o estymowanej miąższości 2,99 m, zalega pod kątem l 0°. W stropie występują skały 
klasy III, a w spągu- klasy II. Rozważana parcela nie jest zaburzona uskokami. Wskaźnik 
regularności złoża: 0,37. W złożu występuje zagrożenie metanowe- kategoria IV. Pokład nie 
wykazuje skłonności do wyrzutów gazu i skał, brak też zagrożenia tąpaniami; nie występuje 
zagrożenie wodne, pożarowe i pyłowe. 

Zasoby węgla w parceli oszacowano na 1250 tys . Mg. Założono, że eksploatacja parceli 
odbywać się będzie sukcesywnie - po zakończeniu eksploatacji ściany D2 nastąpi uruchomienie 
ściany D4, a po zakończeniu jej działalności - ściany D6. Przyjęto dwuletni cykl udostępnienia 
i przygotowania złoża- eksploatacja rozpocznie się w drugim roku realizacji inwestycji. 

Dla powyższego projektu zdecydowano się przeprowadzić analizę ekonomiczną- policzyć 

oczekiwaną wartość zaktualizowaną inwestycji (NPV) oraz określić wielkość szans (prawdo
podobieństwo) odnośnie opłacalności realizacji projektu. Oprócz NPV postanowiono obliczyć 
również prawdopodobny czas trwania inwestycji. 

Ocenę ekonomiczną inwestycji przeprowadzono w oparciu o następujące założenia: 
l. Kapitał obrotowy stanowi około 0,35 rocznych kosztów operacyjnych. 
2. Przyjęto liniowy sposób amortyzacji ; założono, że wyrobiska przygotowawcze zamor-

tyzują się w ciągu całego okresu realizacji inwestycji. 
3. Porlatek dochodowy wynosi 40%. 
4. Opłata eksploatacyjna wynosi l ,2% przychodów brutto. 
5. W rachunkach nie uwzględniano kosztów zakupu dokumentacji geologicznej oraz kosz

tów koncesji. 
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Tablica l. Arkusz analizy ekonomicznej projektu eksploatacji parceli pokładu 407/1 Kopalni Węgla Kamiennego 

"Suche Łany" S.A * 

Chart l. Sprcadshcct o f cconomic cvaluation o f 407 l l b cd mining projcct o f Suche Łany bard co al min c 

Średnia zawarto~'ć węgla w pokładzie f%/: 95,00 Koszty operacyjne {zVMg wydob.j: l 140,13 l 
Wielkość zasobów w pokładzie {Mg/: 1250000,00 Koszty kapitałowe {z/f: l 25000000 l 
Zasoby węgla {Mgj: 1187500,00 

Współczynnik strat eksploatacyjnych[%/: 5,11 

Miąższość [mf: 2,99 

Postęp miesięczny ścian fmj: 97 

Długość ścian [mf: 215 

Tempo eksploatacji {Mg/m-cf: 80679 

Czas eksploatacji {m-ej: 14,86 

Stopa dyskontowa{%/: 7,5 

Okres: 2001 2002 2003 2004 2005 

Wielko.fć wydobycia z pokładu {Mg/rok} 23369,29 995818,07 230812,64 0,00 0,00 

1/o.fć odpadów {Mg] 11897,25 50647,80 11540,63 0,00 0,00 

Produkcja węgla {Mg} 21066,36 897685,18 208067,21 0,00 0,00 

Cena węgla [zVMgj 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 

Kosztjedn. składowania odpadów [zVMgf 8,82 8,82 8,82 0,00 0,00 

Inwestycje kapitałowe {zł/ 12500000,00 12500000,00 

Kapitał obrotowy /zł/ 48840079,62 

PrrJJchód brutto [z/f 4213272,21 179537035,23 41613442,56 0,00 0,00 

Minus: Koszty składowania odpadów (zł} 104933.75 446713,59 101788.38 0,00 0,00 

Minus: Koszty operacyjne [zł] 3274717.11 139543084.62 32343567,05 0,00 0,00 

Minus: Oplata eksploatacyjna (1 .2%) 50559,27 2154444.42 499361,31 0,00 0,00 

Zysk brutto [zł/ 783062,09 37392792,60 8668725,82 0,00 0,00 

Minus: Amortyzacja 4166666,67 l 0416666,67 10416666,67 0,00 0,00 

Dochód do opodatkowania /zł/ -3383604,57 26976125,93 -1747940,84 0,00 0,00 

Minus : Podatek (40%) (zł] 0,00 10790450.37 0,00 0,00 0.00 

Zysk netto [zł/ -3383604,57 16185675,56 -1747940,84 0,00 0,00 

Plus: Amortyzacja (zł} 4166666,67 l 0416666,67 10416666.67 0,00 0,()() 

' Minus: Inwestycje kapitałowe [z/] 12 5 00000, 00 12500000,00 0.00 0,00 0,00 

Minus: Kapitał obrotowy [zł} 48840079,62 0.00 - 48840079,62 0,00 0,00 

Przepływ gotówkowy netto [zł/ -60557017,53 14102342,22 57508805,44 0,00 0,00 

Zdyskontowany przepływ gotówkowy netto [zł/ -60557017,53 13118457,88 37263492,90 0,00 0,00 

NPV[zł/ stopa 7,5% -10175066,74 

* W polach podano wartości oczekiwane zmiennych 
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Zgodnie z procedurą symulacji po skonstruowaniu arkusza kalkulacyjnego liczącego war
tość NPV (tablica 1) zidentyfikowano wstępnie wszystkie zmienne, które mogą mieć naj
istotniejszy wpływ na ekonomikę projektu. Do zmiennych tych zaliczono: wielkość zasobów, 
cenę węgla, koszty operacyjne, koszty kapitałowe, miąższość pokładu, postęp miesięczny ścian, 
współczynnik strat eksploatacyjnych. 

Rozkłady prawdopodobieństwa konstruowano- w miarę możliwości- dla jak największej 
liczby zmiennych. Zmienne te przedstawiono w tabeli l. 

Tabcła l. Rozkłady parametrów wejściowych do analizy Monte Carlo 

Tablc l . Distributions o f input variabies for Monte Carlo simulation 

--~---

Zmienna Rozkład Wartość oczekiwana l 

Średnia zawartość w<;gla w pokładzie ['!lo]: Trójkątny (90,25;95,00;99,75) T --- 95,00 ·1 

Wielkość zasobów w pokładzie [Mg]: Trójkątny (l 062500; 250000; 1437500) l 125oooo:-oo---~ 
Współczynnik strat eksploatacyjnych [% ]: Lognormalny (5,11 ;3,25) 

------- -r-------------~ 

-l 5, 11 _j 
l l 

Miąższość [m]: Beta (3,67;3,88) + 2,5 i 2,99 ! 
Post<(p miesic;czny ścian [m]: Trójkątny (50;90; 150) 

·, ----1 
-L 97 l ---- - - - -------! 

Koszty operacyjne [zł/Mg wydob.): Beta(0,83:1,38) x 131+90,93 180,20 
·-- ---

Koszty kapitałowe [zł]: 
l 
Trójkątny (20000000;25000000;30000000) 25000000,00 

--

Cena w<(gla (zł] Trójkątny ( 169: 179;252) 200,00 

Cena kamienia [zł] Trójkątny (5:8 ,46; 13) l 8,82 ! ____ _ ) 

Rozkłady prawdopodobieństwa ceny węgla koksowego i kosztów operacyjnych postępu 
miesięcznego ścian zbudowano w oparciu o analizy danych historycznych oraz wielkości 
prognozowane. Rozkłady prawdopodobieństwa miąższości i średniej zawartości węgla w po
kładzie skonstruowano analizując dane z prób geologicznych. Dla wielkości zasobów, kosztów 
kapitałowych, ceny odpadów, postępu miesięcznego przyjęto rozkłady trójkątne. 

Przyjęto, że miąższość złoża i wielkość zasobów będą zmiennymi dodatnio skorelowanymi 
(współczynnik korelacji równy l). 

Długość ścian oraz przekrój wyrobisk przygotowawczych wyrażono liczbami zdetermi
nowanymi - odpowiednio 215 m i 8,5 m2. Założono, że w roku pierwszym wydrążone zostanie 
2750 m, a w roku drugim 2575 m wyrobisk. Wyrobiska przygotowawcze drążone będą w obu
dowie ŁP. 

Wszystkie historyczne wielkości pieniężne przeliczano - uwzględniając mnożnik infla
cji- na złotówki stałe, przyjmując za bazowy rok 2000. Ze względu na wyrażenie większości 
liczby parametrów wejściowych pod postaciami ich rozkładów prawdopodobiet'lstwa przyj ęto 
stopę dyskontową na poziomie 7,5% (Saługa 2000). 

Jako metodę generowania liczb losowych przyjęto metodę zwanąLali n Hypercube. Program 
do symulacji Monte Carlo, pozwala na okresowe sprawdzanie stabilności rozkładu wyni-
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kowego. Ustalamy, że stabilność sprawdzana będzie co l 00 przeliczeń , a symulacja przerwana 
zostanie automatycznie w momencie ustabilizowania się wynikowego rozkładu, czyli gdy jego 
zmienność będzie mniejsza od 1 ,5%. 

4.1. Wyniki sy mul acji 

Jak założono, procedura symulacji obejmowała liczenie wartości zaktualizowanej netto 
i czasu eksploatacji. 

W trakcie symulacj i wykonano l 0000 przeliczeń. Wyniki symulacji przedstawiono w ta
beli 2. Wynikowy rozkład prawdopodobieństwa wartości zaktualizowanej netto - również 

w wersji skumulowanej - przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Rozkład prawdopodobieństwa 

czasu eksploatacji pokazano na rysunku 3. 

Tabela 2. Wyni ki symulacji Monte Carlo 

Tablc 2. Monte Carlo simulation results 

L. b 1 p z liczct\ 10000 ICZ C:: r .c W·trtości parametrów ' ' - - -- -- t---

l Dane wejściowe wartość min. średnia 

~:dnia ?~t-wartość wQgla w pokładzie[%] 90,26 95,00 
1------

Koszty operacyj ne (zł/Mg wydob.) 90,93 140, 13 

Wielkość zasobów w pokładzie [Mg] 1064284 1250000 
l 

Koszty kapitałowe [zł] 20068880 25000000 

Współczynnik strat eksploatacyjnych[%] 0,44 5, 11 

Miąższość [m] 2,53 2,99 

PostQp miesiQczny ścian [m] 50,26 96,67 
~-

169,07 200 
- - -···- ---- ···-- -- -····-····--- - .. ·- - - -·- -------- -

-, 
i 
l - ---

wartość tnaks. 
--

99,69 

22 1,&3 

1436943 

29947750 

48,30 

3,49 

149,39 

251,92 
·l 

f Cena WQgla [ zł) 
1- """ 

l Cena kam ienia f zł] 
l 

5,02 8,82 12.9R 1----- _._,.. _ _ ___ ,._______ -~' -----"----~ 

~ CN~:P~1v~=-[~zk.-1~];,;,;, .. ,.. [,;~-= -= ~1~- ---15-2-8143-(10-;;;-+- !S ,M L _ _ Jii'' --
1 

________ _ ...... _ _ _______ .. _____ .. _______ _ --'---- - - ---'·-- -=-_7o_4_R_o~ __ _ .J..[ ___ 761674~--~ 

Okazuje się, że najbardziej prawdopodobny okres eksploatacji miesci się w przedziale 
l l -l 6 miesięcy. Dodając do tego czasu rok na udostępnienie i przygotowanie pierwszej ściany 
można oczek i wać, że całkow ity czas realizacji inwestycji nie powinien przekroczyć 2 lat i 4 
mtes1ęcy. 

Jak widać z wykresu dystrybuanty, istnieje 56,72% szans, że inwestycja będzie przed
sięwzięciem opłacalnym - można zatem powiedzieć, że projekt jest przedsięwzięciem ry-
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zykownym. Wynik ten pozwala kierownictwu zakładu na właściwe podjęcie decyzji, które 
uzależnione będzie od skłonności decydentów do podejmowania ryzyka (Walls, Clyman 1998; 
Torries 1998). 

Parametry otrzymanego rozkładu NPV przedstawiają się następująco: 
Wartość minimalna: -152814300 
Wartość maksymalna: 76167440 
Wartość średnia: - 704807,4 
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Wariancja: 
Skośność : 

Kurto za: 
Wartość modalna: 
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34548930 
1,19363 X JOIS 

-0,698 
2,892 
15237750 

Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, że projekt wrażliwy jest najbardziej 
na wielkość kosztów operacyjnych (współczynnik korelacji: - 0,919, współczynnik regresji: 
-0,917), a następnie na cenę węgla w roku 2002 (współczynnik korelacji: 0,31 O, współczynnik 
regresji : 0,301 ), współczynnik strat eksploatacyjnych (współczynniki korelacji i regresji -
odpowiednio : -0,127 i -0,149) i dalej : cenę węgla w 2003 roku, średnią zawartość węgla 
w pokładzie , wielkość zasobów w pokładzie, wielkość kosztów kapitałowych , miąższość złoża 

i cenę kamienia. Wyniki analizy wrażliwości wg współczynnika korelacji zilustrowano na 
rysunku 4. 

6. Podsumowanie 

Ze względu na fakt wysokiego ryzyka, poprawne przeprowadzenie analizy ekonomicznej 
efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga precyzyjnej, starannej anali zy 
wszystkich zmiennych wchodzących do rachunku. Ze względu na duży zakres niepewności 
oszacowanie oczekiwanego poziomu poszczególnych zmiennych- nawet pomimo posiadania 
dużej ilości danych- jest zadaniem niezwykle trudnym. W rzeczywistości oceny efektywności 
ekonomicznej w oparciu czy to o analizę pojedynczej wartości czy też analizę scenariuszową
nawet jeśli ze szczególną pieczołowitością i starannością będziemy starać się dobierać wartości 

parametrów, łącząc je z odpowiednimi prawdopodobieństwami - mogą inwestora skrajnie 
wprowadzić w błąd, z uwagi na fakt, iż wartości te określane są deterministycznie. 

Zmienna reprezentowana tradycyjnie przez oszacowanie pojedyncze może faktycznie przyj
mować jedną z wielu możliwych wartości. Doskonałym narzędziem, pozwalającym na uw
zględnienie ryzyka bezpośrednio w kalkulacjijest symulacja stochastyczna Monte Carlo. W sy
mulacji tej poprzez zastąpienie wartości deterministycznych zbiorem zmiennych, z ich rozkła
dami prawdopodobieństwa , otrzymuje się rozkład prawdopodobieństwa wartości NPV. Rozkład 
ten odzwierciedla wpływ losowo wybranych zmiennych na NPV. 

W trakcie przeprowadzania symulacji wartości z rozkładu możliwych wartości zmiennej 
"ciągnie się" w tej samej w przybliżeniu proporcji, w jakiej występują one w rozkładzie . 

Wartości względnie nieprawdopodobne (o małym prawdopodobieństwie wystąpienia) ważone 
są wzgll(dnie niską liczbą ich wystąpienia w całej symulacji. Symulacja pozwala zatem anali
tykowi badać wszystkie możliwe kombinacje danych wejściowych i ważyć uzyskane wyniki 
względnym prawdopodobieństwem ich wystąpienia. 

Stochastyczne modelowanie ryzyka dostarcza więcej informacji niż liczenie w sposób 
bezpośredni i pozwala na bardziej realistyczne oszacowanie wyników finansowych. Należy 

zaznaczyć , że wartości NPV określone dla rozpatrywanego projektu przy pomocy anali zy 
stochastycznej są - z uwagi na przyjmowaną niższą stopę dyskontową - dużo wyższe od 
wartości określonych w sposób deterministyczny. 
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Monte Carlo simulation as a tool in economic evaluation o f bard coal 
mining project 

Abstract 

Discounted cash flow (DCF) analysis forms the basisofmost company investment decisions. 
Mining companies have lon g struggled with the significant uncertainty over many o f the inputs 
to DCF analyses. Up to date this uncertainty has been accommodated by the risk-adjusted 
discount rate, where the cash flows of the investment are discounted at the rate that reflects 
their decreased value due to their uncertainty. Generating these cash flows they assume 
a deterministic value of each uncertain input variable, which results a singular NPV estimate. 
The potential to revolutionize the evaluation of mining projects is Monte Carlo stochastic 

· simulation, which is a method that takes input parameter uncertainty into account. The paper 
presents an application o f Monte Carlo simulation to the evaluation of some hard coal mining 
project. 
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Zwiększenie długości zabioru - szansa obniżenia kosztów wydobycia 

Słowa kluczowe 

Koszty- środki strzałowe- postęp drążenia- wskaźniki 

Streszczenie 

Zmniejszenie wybieranej furty, zwiększenie ilości przodków w robotach przygotowaw
czych kosztem robót eksploatacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wydobycia na tym 
samym poziomie, przyczyniło się do poszukania nowych rozwiązań z zakresu techniki strza
łowej. W opracowaniu przedstawiono zdobyte doświadczenia przy wprowadzeniu strzelań 
otworami o długości 4,5 m i stosowaniu włomów z otworami równoległymi w oddz. G-4 
Kopalni KGHM 0/ZG "Lubin". Przedstawiono w niej także analizę ekonomiczną, wykonaną 
na bazie zużytych środków strzałowych. Inne ewidentne efekty ekonomiczne przedstawiono 
w sposób opisowy. 

l. Wstęp 

Od początku powstania oddziałów KGHM, urabianie złóż rud miedzi odbywa się wyłącznie 
za pomocą techniki strzelniczej. Urabianie skał za pomocą MW jest procesem złożonym, 
trudnym do przeanalizowania na którego skuteczność mają wpływ następujące czynniki: 

- warunki geologiczno-górnicze zalegania złoża - szczelinowatość, uławicenie, płasz

czyzny łupności, uskoki, 
- rodzaj i cechy geomechaniczne skał - wytrzymałość skał na ściskanie, rozrywanie, 

kruchość zwiercalność, zwięzłość, 

- dobór właściwych parametrów termodynamicznych MW do urabianych skał- prędkość 

detonacji, gęstość, zdolność wykonania pracy, ilość gazów, impedancja MW, 
- prawidłowe opracowanie metryk strzałowych- sposoby włomowania, ilości otworów, 

średnice otworów, odpowiedni dobór ilości MW, zakładana długość postępu drążenia, 
- jakość techniczna zastosowanych urządzeń do wiercenia - stopień zmechanizowania, 

możliwości dokładnego odwiertu zgodnego z zaprojektowaną metryką, 

Sesja IV 667 



School ofUnderground Mining 2001 

- jakość wykonania robót strzałowych - mechanizacja ładowania, przestrzeganie reżimu 
technologicznego, czynnik ludzki. 

Z punktu widzenia techniki strzelniczej prawidłowo zaprojektowane i wykonane roboty 
wiertniczo-strzelnicze mają za zadanie uwzględnienie jak najbardziej optymalnych rozwiąza1'1 
zarówno ekonomicznych jak i technicznych w zależności od efektu jaki zamierzamy os iągnąć: 

- uzyskanie jak największej ilości urobku z jednego odstrzału - w robotach eksploata-
cyjnych przy dużej koncentracji wydobycia, 

- uzyskiwanie maksymalnych postępów drążenia w robotach przygotowawczych, 
- uzyskanie odpowiedniej granulacji urobku, 
- zminimalizowanie wpływu robót strzałowych na sąsiadujący górotwór w obrębie przod-

ka- ociosy i strop celem ich ochrony przed samoczynnymi obwałami, 
- minimalizacja kosztów uzyskania l Mg rudy, 
- zachowanie cyklu technologicznego. 
Poniższe opracowanie daje możliwość zapoznania się z wypraktykowanym sposobem wpro

wadzania strzelań otworami powyżej 3,2 m, włomem z otworami równoległymi , w oddziale 
G-4. Decydującym i podstawowym kryterium było zwiększenie długości postępu drążenia , 

a tym samym uzyskanie szansy na obniżenie kosztów wydobycia 1 Mg rudy. Ponadto zwięk
szenie długości postępu powinno wpłynąć na wzrost koncentracji wydobycia, lepszą organizację 
pracy w oddziale, zwiększenie wydajności maszyn. Nie uwzględniono innych składników 
kosztów pozyskiwania rudy takich jak: odstawa urobku, zużycie energii elektrycznej, wydaj
ności robót wiercąco-kotwiących , zużycia narzędzi i materiałów itp. Dopiero rachunek 
uwzględniający wszystkie te korzyści pozwoliłyby na prawidłową ocenę efektów wydłużania 
postępów drążenia. 

2. Przedstawienie stanu przed wprowadzaniem strzelań włomami z otworami 
równoległymi o długości 4,5 m 

Oddział G-4 prowadzi eksploatację cienkiego złoża o miąższości 2,5-2,0 m w rejonie szybu 
"Bolesław" kopalni KGHM 0 /ZG "Lubin". Roboty prowadzone są przy wykonywaniu osadnika 
dla przyszłego pola eksploatacyjnego, oraz przygotowaniu pierwszego etapu samego pola. Prace 
strzałowe wykonywane są warunkach maksymalnie ekstremalnych dla robót strzałowych , ze 
względu na brak ciśnienia eksploatacyjnego, które ułatwiłoby urabianie. Zaprojektowany 
system eksploatacji będzie systemem komorowo filarowym, dwu etapowym na podsadzkę 
hydrauliczną. Furta eksploatacyjna złoża zawiera się na granicy warstwy łupków miedzio
nośnych i zmienia się w granicach l ,5-2,8 m. Tworzą ją bilansowo okruszcowane piaskowce, 
łupki i dolomity, charakteryzujące się zmienną miąższością i intensywnością okruszcowania, 
oraz zróżnicowaną budową wewnętrzną, także w obrębie tego samego rodzaju skały . Według 

badań wytrzymałościowych wynika, że furtę bilansowązłoża budują cztery rodzaje skał (ta b. l). 
Skały te różnią się między sobą parametrami wytrzymałościowymi i właściwościami sprę

żystymi . Cechy te w istotny sposób wpływają na proces urabiania. Dlatego ważny jest dobór 
właściwych parametrów termodynamicznych MW do własności urabianych skał. Szczególnie 
ważne jest zachowanie kryterium równości impedancji MW i skały . Trudność ta wynika z tego, 
że dolomity i piaskowce mają różne gęstości a co z tym się wiąże różne prędkości rozchodzenia 
się podłużnych fal sprężystych . Do technologicznych robót strzałowych stosuje się Górnicze 
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Tabela l . Średnic parametry skał 

Tablc l. Avcragc rocks paramctcrs 

,-- ----
l . l Miąższość Ci<(żar właściwy Średnia wytrzymałość na ściskanic Re 

l 
RodzaJ skały . [m] [Mg/m3] [M pa] 

·--------+ 
Dolomit ilasty 0,6- 0,8 2,65 124-131,2 

--

Łupek O, 1- 0,5 2,5 78,5 

Piaskowicc spoiwo W<(glanowc 2,0 2,31 87,9 

l Piaskowicc spoiwo ilaste l 1,0 2,3 24,2 

Materiały Wybuchowe nabojowane typu Dynamit skalny 14G5 036 mm, 16G5H 032 mm 
i emulsyjne typu Emulgit 82 GP produkcji Blastexpol. Ze względu na tak mały asortyment MW 
będący do dyspozycji oraz brak możliwości sterowania parametrami termodynamicznymi MW 
(np. jakjest to robione w MW emulsyjnym Emulit produkcji Dyno Nobel), trudno jest zachować 
warunek impedancji. Dlatego przy stosowanych do tej pory włomach klinowych, których istotą 
jest to, że w pierwszej fazie "pracy'' odrywają od calizny przodka bryły skalne, tym samym 
pokonują duże opory urabiania, nie zachowywanie tego kryterium może mieć wpływ na jakość 
odstrzału powodując, że są one mniej efektywne i podrażają koszty. Do inicjacji MW używane 
są zapalniki elektryczne o opóźnieniach 0,5 sekundy oraz milisekundowych. 

W kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. nie opracowano wystarczająco dokładnie 
kompleksowej metody prognozowania i oceny robót strzałowych . Jakość wykonania robót 
strzałowych określana jest za pomocą wskaźnika zużycia MW i ZE liczoną na l Mg rudy. 
Wskaźnik ten w zależności od charakteru robót (rozcinka czy eksploatacja) zawiera się 

w granicach 0,2-0,65 dla MW i O, 13-0,25 dla ZE. Tak liczony wskaźnik nie odzwierciedla 
obiektywnie jakości oraz kosztów robót strzałowych, ponieważ dla tych samych parametrów 
metryki strzałowej (ilość otworów i ilość MW) będzie zależał od wysokości zadanej furty 
eksploatacyjnej, przy jednakowej szerokości przodka i postępie urabiania oraz od ciężaru 
właściwego skały. Zwiększanie wskaźnika będzie powodowało zwiększanie kosztów. Dlatego 
działalność służb strzałowych w kopalniach skupia się na takim projektowaniu robót strzało
wych aby nie przekroczyć z góry założonego wskaźnika. 

Zarówno w oddz. G-4, jak i w Ol ZG "Lubin" w procesie urabiania powszechnie stosowane 
są metryki strzałowe, z zastosowaniem włomu klinowego jednozabiorowego pionowego. Jed
nym z ważniejszych parametrów robót strzałowych, na który jest stały nacisk to uzyskanie 
maksymalnej długość postępu drążenia. Wiadomo, iż efektywnie uzyskany postęp drążenia, 
przy zastosowaniu włomu klinowego zależy od wielkości przekroju i kształtu wyrobiska, 
miejsca wykonywanej roboty strzałowej, oraz rodzaju sprzętu wiertniczego będącego do dyspo
zycji. Dotychczas w przeważającej większości otwory strzałowe wierci się na długość 3,2 m. 
Jest to optymalna długość, dla tych szerokości wyrobisk przy włomach klinowych, a uzyskiwane 
postępy drążenia zawierają się w granicach od 2,5- 3,0 m. Zastosowanie dłuższych żerdzi nie 
pozwala na uzyskanie prawidłowego kąta nachylenia otworów włomowych, który wynosi 

50-70° a tym samym utrzymania prawidłowej geometrii rozmieszczenia otworów strzało
wych, jaka jest wymagana przy włomie klinowym. W zależności od miejsca i rodzaju wy-
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konywanych robót metryki strzałowe różnią się między sobą ilością otworów strzałowych od 
20-40 szt., ich średnicą od 45-64 mm, ilością maksymalnego ładunku całkowitego w otworze 
od 1,5-2,5 kg i w przodku 45-90 kg. Na rysunku l przedstawiona jest metryka strzało
wa z dwoma klinami włomowymi pionowymi, według której prowadzone były roboty strza
łowe w oddz. G-4 przed wprowadzeniem włomu z otworami równoległymi. 

Do przewozu środków strzałowych oraz górników strzałowych służą wozy strzałowe typu 
SWS. Pomimo dużej mechanizacji robót w ciągu technologicznym roboty strzałowe są najmniej 
zmechanizowane. Ze względu na małą długość otworów strzałowych ładowanie przodków 
odbywa się ręcznie. Średnio na jeden otwór przypada po cztery naboje MW co nie stwarza 
zbytnich komplikacji przy ładowaniu. Dlatego też ładowanie nie jest czynnością uciążliwą, 
dlatego do tego czasu nie podejmowano prób ładowania mechanicznego otworów strzałowych. 
Przodki ładuje brygada strzałową składają się 2-4 górników strzałowych. Średnio na zmianę 
brygada ładuje i strzelała 5-8 przodków. 

3. Strzelania próbne- cel i efekty 

Wcześniejsze doświadczenia wykazały, że jest możliwe w warunkach kopalń KHGM uzys
kiwanie postępów drążenia powyżej 3,0 m. Dla przykładu w Kopalni "Polkowice" uzyskiwano 
postępy rzędu 4,0-6,0 m. Jednak próby te wykazały nieproporcjonalne duże zużycie MW 
liczoną na tonę urobku w granicach l ,O kg MW /l Mg, charakteryzowały się też dużą pra
cochłonnością i kosztem wiercenia. Wynika to z konieczności zachowania dokładności wier
cenia otworów strzałowych zwłaszcza włomowych i stosowania jednego lub dwóch otworów 
wielkośrednicowych o średnicy 110-127 mm we włomie, jako dodatkowej powierzchni 
odsłonięcia. Jednym z decydujących składników o koszcie urabiania poza kosztami MW są 
roboty wiertnicze. Koszt odwiercenia l mb otworu wzrasta wraz ze średnicą koronki. Dlatego 
zasadne jest dochodzenie od wiercenia otworów wielkośrednicowych, oraz wiercenie otworów 
strzałowych o możliwie małej średnicy dopuszczalnej ograniczonej parametrami MW, przez co 
można zmniejszyć jednostkowe zużycie MW na otwór oraz zmniejszyć wpływ działania MW na 
otaczający górotwór (powstawanie strefy spękań). Wraz ze zmniejszeniem średnicy otworu 
strzałowego, należy zwiększyć ilość otworów przypadającą na l m2 przodka. Wynikają z tego 
pewne korzyści ekonomiczne, ponieważ większa ilość otworów daje lepsze rozdrobnienie 
urobku a tym samym mniejszy sort, lepszy współczynnik załadowania na sprzęt odstawczy 
(ładowarki, wozy), mniejsze zużycie taśm, kruszarek, uzyskiwanie podziarna itp. Na bazie 
doświadczeń przedstawionych w [l, 2] oraz własnych spostrzeżeń zaproponowano nowy sposób 
włomowania. Zastosowania włomu selektywno-śrubowego z otworami równoległymi o jedna
kowych średnicach. 

Pierwszy cykl prób strzelań doświadczalnych z zastosowaniem nowego sposobu włomo
wania przeprowadzono w polu II/l O oddziału G-3 w miesiącach styczeń, luty 1998 r. Drugi cykl 
prób prowadzono w oddziale G-9, który zaczął rozcinać partię niskiego złoża w furcie do 2,5 m 
obecna lokalizacja oddziału G-4. Próby te miały na zadaniu określenie geometrii rozmieszczenia 
otworów włomowych, możliwości uzyskania dłuższych postępów drążenia przy niskich furtach 
oraz potwierdzenia wstępnych założeń odnośnie możliwych do uzyskania wskaźników tech
niczno-ekonomicznych. Wstępne określenie tych parametrów decydowało o zakupie wiertnicy 
przeznaczonej do wiercenia otworów powyżej 3,2 m. 
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Do wiercenia otworów strzałowych stosowane były będące w dyspozycji oddziału wozy 
wiercące SWW l H, dla których maksymalna długość odwierconego otworu strzałowego wynosi 
3,2 m. Z braku możliwości odwiercenia dłuższych otworów zastosowano następującą techno
logię wiercenia: W pierwszej fazie odwiercono przodek wg metryki na długość 3,2 m, następnie 
do żerdzi dokładano tuleję redukcyjną i żerdź od kotwiarki linowej SWK 2L i dowiercano 
wcześniej odwiercone otwory na długość 4,5 m. Średnica tak dowierconych otworów strza
łowych wynosiła 51 mm. Przy zastosowaniu MW 14G5 o średnicy 36 mm występował zbyt 
mały wskaźnik wypełnienia otworu MW, co niekorzystnie wpływało na efekty strzelań zwłasz
cza na rozcince. Nie ingerowano w sposób wiercenia przodka przez operatora SWW. Celem było 
sprawdzenie, jaki wpływ na jakość odwiertu przodka ma tak zwany czynnik ludzki , stan 
techniczny maszyny oraz jak daleko zostanie nie zachowany warunek nierównoległości otwo
rów, oraz ich rozstaw w części tyłniej przodka. Elementy te miały zasadniczy wpływ na efekt 
odstrzału, przy zastosowanym sposobie włomowania w strzelaniach przeprowadzonych 
w Kopalni "Polkowice". Jednak w proponowanym rozwiązaniu nie powinny mieć tak dużego 
wpływu na prawidłowość odstrzału . Cykl wykonanych strzelań potwierdził wstępne założenia : 

określenie geometrii włomu, rozmieszczenia ładunków MW i kolejności ich odpalania, moż
liwość uzyskania większych postępów drążenia przy niższych furtach, ze względów ruchowych 
określenie optymalnej długość otworów strzałowych 4,0---4,5 m, możliwość utrzymania wskaź
nika zużycia MW i ZE na dotychczasowym poziomie oraz jeden z głównych warunków to 
odwiercenie minimum dwóch przodków na zmianę przez jednego operatora. 

Należy tu nadmienić, że układ otworów we włomie, rozmieszczenie ładunków MW oraz 
sposób ich odpalania w miarę zdobywanych doświadczeń ulegał modyfikacji. 

4. Metoda porównania kosztów środków strzałowych 

Po zakupie wiertnicy dającej możliwość wiercenia dłuższych otworów wykonano serię 
strzelań w oddziale G-4. Do prób zostało wyznaczone wyrobisko ch. L-806a. Średni przekrój 
wyrobiska wynosił 13,75 m2. 

Próby miały na celu określenie zużycia ilości środków strzałowych , kosztów środków 
strzałowych oraz wliczenie kosztu uzyskania !Mg rudy. Wyrobisko zostało zamierzone 
w dniu 16.08.1999 r. przez mierniczego górniczego i odebrane 06.09.1999 r. W tym czasie 
wykonano l O strzałów w normalnym cyklu technologicznym oddziału . Otwory strzałowe 
wiercone były wiertnicą BOOMER firmy ATLAS COPKO, przystosowaną do wiercenia dłuż
szych otworów. Długość netto odwiercanego otworu w zależności od nierównomierności przy
łożenia centralizatora do czoła przodka równa się 4,3--4,6 m. Średnica otworów strzałowych 
wynosiła 45 mm. Wiertnica ta wyposażona jest w układ śledzenia równoległości otworów 
względem otworu bazowego, który wiercony jest jako pierwszy. Czas wiercenia przodka 
wynosił średnio 70-80 min. Przodki ładowane były ręcznie przez dwóch strzałowych, czas 
ładowania wynosił do 30--40 min. Strzelania wykonywano wg tej samej metryki strzałowej 
przedstawionej na rysunku 2. W tabeli 2 przedstawione są dni, zmiany wykonanych strzelań oraz 
ilości zużytych środków strzałowych oraz materiałów. Uzyskany postęp wyrobiska korytarzo
wego wyniósł 39m, co daje średni postęp drążenia najeden strzał 3,9 m. Zebrany w ten sposób 
materiał pozwolił na utworzenie wstępnej bazy dla porównania efektów ekonomicznych zuży
tych środków strzałowych i materiałów. Drugą bazę stanowiły parametry metryki strzałowej 
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Rys. l. Metryka strzałowa z włomem klinowym 

Fig. l. Wedge eut blasting pattern 

(rys. 1), według której były wykonywane roboty strzałowe w oddziale. Na podstawie danych 
mierniczych ( odbiórek) wyliczono wielkość średniego postępu w oddziale za okres pięciu 
miesięcy (kwiecień-sierpień), który wyniósł 2,5 m. Ilość przybitki przyjęto w stosunku jeden 
ładunek na jeden ZE, szybkozłącza jedną sztukę na jedną grupę połączenia. Wartości te zostały 
przedstawione w (tab. 3) i przeliczone dla 10 przodków. 
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Rys. 2. Metryka strzałowa z otworami równoległymi długości 4,5 m 

Fig. 2. Blasting pattern with 4.5 m lcngth paralici blastholcs 

Z uwagi na to, że strzelania prowadzone były na tym samym oddziale, przyjęto dla 
obu postępów te same średnie parametry przodków i wyliczono kosztjednostkowy uzyskania 
l Mg rudy dla 10 przodków. Przyjęte wartości do wyliczeń i wyliczenia przedstawione 
są w (tab. 4). 

Sesja IV 673 



School o f Underground Mining 200 l 

Tabcła 2. Zestawienic zużytych środków strzałowych w przodku L-806a 

Tablc 2. Statcmcnt ofblasting agcnts consumption in L-806a face 

l 
ZE 0,5 s ZE mili 16G5H Emulgit 

Data zm. 
7 m szt. ilość naboi --

16.08 l 21 12 120 60 

17.0R l 21 12 120 60 

l R.08 l 25 11 240 -

23.08 3 27 11 2 10 -

24.08 3 27 11 120 60 

25 .08 3 27 11 240 -

26.08 3 27 11 240 -

27.08 3 27 11 240 -

3 1.0R 2 22 11 240 -

o 1.09 2 22 Ił 240 -

Zużycie 246 112 2 OtO '· 180 --

Tabela 3. Zestawienic ilościowe oraz kwotowe zużytych środków strzałowych i materiałów 

Table 3. Qaantity and cost statcment o f eonsumend blasting a gen ts and material s 

Zastosowane Metryka stosowana długość otworu 3,2 m Metryka proponowana długość otwom 4,5 m 

środki strzałowe uzyskany post<;p 25 [mb[ uzyskany post<;p 39[mb[ 

ZE szt. cena szt. Cena 

5 m 1/2 s 320 710,40 zł - -

O" lO 21,60 zł - -

7m 1/2 s - - 246 583,02 zł 

mili - - 112 308,00 zł 

Razem ZE 330 732 zł 358 891,02 zł 

MW naboje [szt.] kg cena naboje [szt.] kg Cena 

14G5 1350 607,5 2 551,50 zł - - -

Emulgit - - - 180 150,0 540,00 zł 

Razem MW 1350 607,5 2 551,50 zł 2190 954 4 021,32 zł 

szt. cena szt. cena 
Przybitka 

330 39,60 zł 358 42,96 zł 

DmtSDY 
metry cena metry cena 

200 400,00 zł 200 400,00 zł 

szt. cena szt. cena 
Szybko-złącza 

66 7,92 72 8,59 zł 

Suma 3 731,02 zł Suma 5 363,89 zł 
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Tabela 4. Parametry przodków i koszt uzyskaniajednego Mg rudy 

Table 4. Paramctcrs offace and l Mg coppcr orc mining cost 

Zadanic zmianowe Mg 520 520 

Wysokość przodka m 2,5 2,5 

stropu m 6,3 6,3 
Szerokość 

spągu m 4,8 4,8 

Średni post~p dla jednego przodka na l O strzałów m 2,5 3,9 

Obj~tość rudy m3 34,7 54,1 

Waga rudy Mg 8 1,2 126,6 

Ilość przodków strzelonych na zadanic zmianowe szt. 6,4 4,1 

Koszt uzyskania l Mg rudy 4,60 zł 4,24 zł 

Porównując wartości uzyskane z wyliczeń można zauważyć, że pomimo większych kosztów 
środków strzałowych i materiałów dla postępu 3,9 m koszt jednostkowy uzyskania l Mg rudy 
jest mniejszy. W tym przypadku różnica ta wynosi 0,36 zł na l Mg co przy wydobyciu 520 Mg 
w skali roku dałoby oszczędności około 148 500 zł. Zakładając powyższe wartości jako stałe, 
a wprowadzając zmienną, którą byłaby furta wyrobiska łatwo zauważyć, że wraz ze zmniej
szaniem furty różnica ta by wzrastała . Z uwagi na brak danych nie przedstawiono w sposób 
liczbowy lecz tylko opisowy inne spodziewane efekty ekonomiczne możliwe do uzyskania 
w kilku grupach takich jak sprzęt, płace, materiały oraz poza ekonomiczne jak poprawa 
warunków BHP i profilaktyka przeciw tąpaniowa. 

Na podstawie tabeli 4 zakładając stałość parametrów przodka i uzyskanych postępów można 
w dużym przybliżeniu określić, że efekty te wynikałyby z zmniejszonej ilości strzelonych 
przodków, co wpływało by na koncentrację wydobycia i lepszą organizację robót. Mniejsza 
ilość strzelonych przodków związana będzie ze zwiększeniem wydajności wiertnic zatrudnio
nych w oddziale, zmniejszeniem sumarycznej długości i ilości otworów strzałowych, zwięk
szeniem powierzchni odkrycia stropu przy jednorazowym odstrzale oraz większą ilość urobionej 
rudy w przodku. Czynniki te mają wpływ na zmniejszenie ilości SWW i zatrudnienia operatorów 
SWW (płace), mniejsze zużycie a tym samym oszczędności w narzędziach wiertniczych (ma
teriały), energii elektrycznej przy wierceniu, zwiększenie wydajności kotwiarek, mniejsze 
zużycie paliwa przez SWW i SWK (mniej przejazdów). Duża koncentracja wydobycia związana 
byłaby z mniejszą ilością pustych przejazdów z przodka do przodka (paliwo), poprawieniem 
warunków klimatycznych, wprowadzaniem nowych rozwiązań i systemów eksploatacji. Po
winna poprawić się organizacja robót przygotowawczych i robót strzałowych . Mniej przodków 
do przygotowania to lepsze ich przygotowanie oraz możliwość wykorzystania Łk-1 i przodo
wego do innych prac. Mniej przodków to jednocześnie więcej czasu na załadowanie l przodka, 
lepsze wyegzekwowanie przestrzegania reżimu technologicznego ładowania tym samym lepsza 
jakość wykonania robót strzałowych ,. Przy zwiększeniu długości otworów zwiększa się ilość 
jednostkowa zużywanego MW na przodek w związku z tym łatwiej jest wprowadzić me-
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chanizację ładowania zmniejszając tym samym zatrudnienie (płace) , zastosowanie tańszych 
MW sypkich i emulsyjnych. 

5. Metodyka wprowadzania włomów z otworami równoległymi i stan na dzień dzisiejszy 

Po pozytywnych wynikach prób i dopracowaniu parametrów metryki strzałowej, zaczęto 
stopniowo wprowadzać w oddziale wiercenie przodków otworami o długości 4,5 m. W IV 
kwartale 1999 r. szkolono operatorów wiertnic z zakresu geometrii rozmieszczenia otworów 
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Rys. 3. Metryka strzałowa z otworami równoległymi długości 3,2 m 

Fig. 3. Blasting pattern with 3.2 m lcngth paralici blastholcs 
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strzałowych i ich ''znaczenia w poszczególnych etapach tJrabiania oraz górników strzałowych 
celem zachowania określonego reżimu technologicznego w sposobie ładowania przodków. 
Roboty strzałowe w IV kw. prowadzono równolegle wg metryki z włomem klinowym i otwo
rami równoległymi , traktując to jako etap przejściowy. Wprowadzanie nowych metryk wy
magało przełamania pewnych barier psychologicznych oraz nawyków zarówno wśród załogi jak 
i dozoru. Stopniowo rezygnowano z wiercenia przodków "krótkich" 3,2 m nll: włom klinowy 
wprowadzając włom z otworami równoległymi rysunek 3. Od października 1999 r. do chwili 
obecnej nadgórnicy ds. techniki strzałowej prowadzą monitorowanie strzelonych przodków 
zarówno "krótkich" jak · i "długich" (ilości wykazywane na podstawie dzienniczków strza
łowych). Wyniki te są zbierane co miesiąc i opracowywane. Pozwala to na bieżącą analizę 
wskaźników, które przedstawione są poniżej na wykresach (rysunek 4) w zestawieniu kwar-
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Rys. 4. Wykresy przedstawiające uzyskane wskaźniki w poszczególnych kwartalach 

Fig. 4. Quartcr chart ofacquircd data 
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talnym. W III kw. 1999 r. roboty strzałowe prowadzone były tylko i wyłącznie z zastosowaniem 
włomu klinowego. Umożliwiło to w sposób obiektywny porównanie uzyskanych wskaźników 
po wprowadzeniu włomu równoległego. Generalnie od stycznia w oddziale obowiązują tylko 
metryki z otworami równoległymi, zarówno dla przodków "krótkich" jak i "dhtgich". Po 
wykonaniu osadnika nr 24, w którym obowiązująca furta wynosiła od 2,5-2,8 m., oddział 
przygotowuje pierwszy etap pola III/14 o nakazanej furcie 2,0 m. Spowodowało to nieznaczny 
wzrost wskaźnika zużycia MW i kosztujednostkowego uzyskania l Mg rudy w III kw., co było 
sygnalizowane wcześniej. Jednocześnie utrzymuje się na stałym poziomie ilość strzelanych 
przodków przy zwiększonym postępie drążenia. Analizując dalej przedstawione wykresy zau
ważyć można, że systematycznie wzrastało wydobycie przy obniżającym się wskaźniku zużycia 
MW i ZE. Wraz z malejącymi wskaźnikami spadał koszt jednostkowy środków strzałowych. 
Prognozując wyniki na IV kw. można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że wydobycie 
utrzyma się na poziomie obecnym a postępy powinny ustabilizować się na granicy 4200 mb, 
wzrosną nieznacznie wskaźniki zużycia MW do poziomu około 0,46 i ZE do 0,23, wzrośnie też 
koszt jednostkowy do około 2,4 zł/Mg. Związane jest to jak wcześniej wspomniano z prowa
dzeniem robót przygotowawczych dla pola w furcie 2,0 m. Spadek wskaźników można prog
nozować w roku 200 l gdy oddział rozpocznie eksploatację, filarów przypodsadzkowy ch, zwięk
szy się wówczas koncentracja wydobycia z uwagi na to że z jednego odstrzału uzyskiwać 
powinno się około 500 Mg rudy. Po wprowadzeniu strzelania MW sypkimi wskaźnik zużycia 
MW utrzyma się na poziomie 0,4 ale zmniejszy się koszt jednostkowy do około 2,0 zł/Mg. 

Obecnie w oddziale strzela się 6-8 przodków średnio w proporcji 50% przodków "długich" 
i "krótkich", pozwala to na wykonanie zadania dobowego na poziomie 880 Mg. Uzyskiwane 
postępy wynoszą odpowiednio dla przodków 4,5 m od 3,8-4,3 m a dla przodków 3,2 m od 
2,7-3,1 m, daje to wskaźnik wykorzystania otworów strzałowych w granicach 90%. Stali 
operatorzy obłożeni na wiertnicach typu Boomer wiercą po trzy przodki na zmianę. Uzyskiwane 
są w ten sposób większe wydajności w stosunku do wiertnic o długości wiercenia 3,2 m, dla 
których norma wynosi też trzy przodki. Zwiększyła się też wydajność kotwienia, Przed wpro
wadzeniem strzelań włomami z otworami równoległymi jedna kotwiarka w przodku budowała 
10-15 kotwi. Obecnie buduje się 15-25 kotwi. Związane jest to z tym, że jest większa 
powierzchnia odkrycia jest mniej przejazdów z przodka do przodka. Poprawiła się też wy
dajność pracy przodowego pola obecnie jest więcej czasu na roboty dodatkowe: poprawianie 
wentylacji, przekładki rurociągów i inne prace dodatkowe. 

W związku z wprowadzeniem nowych metryk zakupiono wóz SWS przystosowany do 
ładowania materiałów sypkich typu ANFO. Trwają próby wdrażania ładowania saletrą i jak 
do tej pory wypadają one pomyślnie. Uzyskiwane postępy nie odbiegają od postępów uzys
kiwanych przy załadunku przodków dynamitem. Do celowo wszystkie przodki mają być ła
dowane saletrą, pozwoli to w znaczny sposób obniżyć koszty. Do inicjacji przy załadunku 
saletrą używane są na obecnie zapalniki klasy 0,45A, jednak w przyszłości przewidziany jest 
system nieelektrycznego odpalania. 

Na zakończenie należałoby wspomnieć o efektach poza ekonomicznych wynikających 
z wprowadzenia strzelań dłuższymi postępami i włomami z otworami równoległymi. Do nich 
zaliczyć można poprawę warunków BHP oraz profilaktykę przeciw tąpaniową. 

Osadnik nr 24 wykonywany był w drugim stopniu zagrożenia tąpaniami. Zaleganie złoża jest 

zmienne, zapada na NW i NWN pod kątem 3-8°, poprzecinane jest uskokami o wielkości 
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zrzutów 0,6-19,0 m. Przez cały okres eksploatacji nie występowały sygriały wzmożonego 
ciśnienia górotworu oraz samoczynne obwały stropu, stwarzające zagrożenie dla załogi. W koń
cowej fazie wykonywania osadnika konwergencja wynosiła 3--4 mm na dobę. Jedyne zjawisko 

sejsmiczne jakie wystąpiło w czasie eksploatacji to wstrząs w dniu 17 .08. o sile 2,5 x l 04 J 
w końcowej fazie wybierania osadnika. 

Urobek po odstrzale nie jest wyrzucany z przodka jak to jest w przypadku stosowania 
włomów klinowych. Jego granulacja jest drobna nie występują bryły ponad wymiarowe, 
po odstrzale urobek układa się w pryzmę co ułatwia sam proces wybierania. Drobna granu
lacja urobku wymagana jest też dlatego, że jest on wysypywany na podajnik pośredni typu 
ST AMLER FEEDER skąd dalej podawany jest na przenośniki taśmowe. 

Czoła przodków są względnie równe bez większych wyrw, zmniejsza się wkład pr~cy 
przodowego przy przygotowaniu przodka do wiercenia (mniej obrywki ręcznej). Proces wier
cenia przodka jest jedną z najniebezpieczniejszych czynności w cyklu technologicznym. Za
grożenie stanowią pozostające części otworów strzałowych tz. "fajki", po nieprawidłowych 
odstrzałach w których mogą pozostać resztki MW. Zdarzały się przypadki nawiercania na 
resztki MW i jego detonację powodując wypadki. Przy włomach klinowych, trudno jest określić 
kierunek fajki tym bardziej, że część otworów w nowym odwiercie też wierci się pod kątem. 
W włomach z otworami równoległymi "fajki" są prostopadłe do czoła przodka i nie stwarzają 
takiego zagrożenia ponieważ otwory w nowym odwiercie też są wiercone prostopadle co 
wyklucza ich wzajemne krzyżowanie. 

W związku z zaistniałą koniecznością ruchową wykonano strzelania z zwiększonym po
stępem w polu 11111 części A" oddziału G-3 . Występują tam liczne zaburzenia w strukturze 
warstw stropowych. Są one głównie ukierunkowane wzdłuż osi pasów i komór. Powoduje to, że 
na pewnych odcinkach trzeba zrzucać strop i wykonywać przebudowę. Spowalnia to postęp prac 
przy strzelaniu poszczególnych komór. Efektem tego bywa wprawdzie dopuszczalna, ale jednak 
różnica w długości poszczególnych komór (wybiegów). Zakładowy zespół ds. zwalczania 
zawałów i tąpań ustalił, że maksymalna różnica pomiędzy wybiegami komór nie może prze
kroczyć długości równej trzem postępom . Wprowadzono także grupowe strzelanie przodków 
minimum 10 szt. w jednym odstrzale. Dzięki dobrej organizacji robót na froncie i zastosowaniu 
wiercenia dłuższymi otworami 4,5 m., w krótkim czasie uzyskano wyrównanie linii frontu. 
Roboty strzałowe prowadzono wg metryki przedstawionej na rysunku 5. Jest to metryka 
alternatywna do metryk przedstawionych wcześniej. Różni się geometrią włomu oraz sposobem 
załadowania otworów strzałowych. Dodatkową powierzchnię odsłonięcia tworzą puste otwory 
w środkowej części włomu wiercone tą samą koronką co otwory strzałowe. Sumaryczna 
powierzchnia tych otworów równa się w przybliżeniu jednemu otworowi wielkośrednicowemu. 
Koszt odwiercenia tych otworów jest mniejszy niż otworu wielkośrednicowe go. Wykorzystanie 
tej metryki jest przewidziane przy ładowaniu otworów strzałowych saletrą w przypadku gdyby 
próby z wcześniej przedstawionymi metrykami nie wypadły zadowalająco. Ze względu na duże 
ciśnienia eksploatacyjne górotworu, które korzystnie wpływają na proces urabiania uzyskano 
postępy w granicach 4,7-5,4 m. W ciągu tygodnia wykonano trzykrotne strzelania grupowe 
przodków w dniach 12. 14. 15 . 09., od komory k-9 do k-27 z pasa 18. Za trzecim strzałem 
w dn. 15.09 wystąpił wstrząs o sile l,lxl07J, zlokalizowany w komorze 25 pasa 20. Zaliczony 
jednak jako wstrząs samoistny gdyż strzelanie wykonano o godz. 1334, a wstrząs nastąpił 
o godz. 1543 - 9 minut po określonym czasie wyczekiwania. Roboty strzałowe z zasto-
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Rys. 5. Metryka strzałowa z otworami równoległymi długości 4,5 m stosowana w oddziale G-3 

Fig. 5. Blasting pattern with 4.5 m length paralici blastholcsuscd in G-3 div ision 

\ ..: 

sowaniem długich otworów wykonywane były przy rożcinaniu pasa 19 pomiędzy komorami . 
Przy grubości kostek 6,0 m. uzyskiwano przebicie pasa za jednym strzałem . Obecnie jeżeli są 
tylko możliwości kierownik oddziału obkłada "długie" wiercenie ponieważ w jego opinii 
zyskuje nawet 50% na czasie wykonywania pasów i robociźnie. 
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6. Uwagi i wnioski 

l. Wobec negatywnej opinii co do niemożności utrzymania równoległości otworów strzało
wych, dotychczas uzyskane wyniki potwierdzają, że można będącym obecnie w dyspozycji 
sprzęcie wiercącym wiercić przodki włomem z otworami równoległymi do długości 3,2 m 
osiągając zadawalające efekty. 

2. W warunkach kopalń KGHM jest możliwość uzyskiwania dłuższych postępów drążenia 
(powyżej 3,2 m) przy niskich furtach, pod warunkiem zmiany sposobu włomowania, przejście 
z włomu klinowego na włom z otworami równoległymi i niekoniecznie z otworem wiel
kośrednicowym. 

3. Poprzez zastosowanie zwiększonych postępów drążenia przy zastosowaniu włomów 
z otworami równoległymi uzyskuje się wysoką efektywność i utrzymanie wskaźników ekono
micznych na dotychczasowym poziomie, a w niektórych przypadkach nawet ich obniżenie. 

4. Pomimo braku doświadczeń ruchowych w zakresie strzelań włomami z otworami rów
noległymi konsekwentne działania doprowadziły do wprowadzenia ruchowego strzelania wło
mami z otworami równoległymi i ze zwiększonymi postępami, bez zwiększenia wskaźników 

zużycia środków strzałowych. 

5. Dłuższe postępy a tym samym zwiększone ilości MW w przodku, który jest efektywnie 
wykorzystany na zwiększenie postępu, (nie jak w przypadku z otworem odprężającym, w któ
rym MW ma dostarczyć energii potrzebnej na wywołanie wstrząsu i praktycznie nie bierze 
udziału w procesie urabiania) w połączeniu ze strzelaniami grupowymi, mogąpoprawić skutecz
ność kontrolowanego prowokowania odprężenia górotworu. 

6. Zwiększenie długości postępów wywierać będzie pozytywny wpływ na rozwój mecha
nizacji ładowania oraz stosowania tańszych MW sypkich i emulsyjnych, zmniejszy się czaso
chłonności ładowania i zatrudnienie, przyczyni się do obniżenia kosztów robót strzałowych. 

7. Jeżeli po wprowadzeniu strzelań dłuższymi postępami drążenia wskaźniki zużycia środ
ków strzałowych oraz koszt jednostkowy utrzymywały się na niezmiennym poziomie to inne 
składniki kosztów robót generowałyby obniżkę kosztów. Dlatego też należy w dalszym ciągu 
rozwijać i unowocześniać technikę strzelniczą umożliwiającą osiąganie większych postępów, 
tym bardziej że górnictwo światowe podąża w tym kierunku, np. w Szwecji przy wykonywaniu 
wyrobisk tunelowych wprowadza się postępy drążenia 7-1 O m. 
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Chances of mining cost reduction by increasing of web length 

Abstract 

Decreasing of ore strata thickness, growth o f developmentheadings at the cost of winning 
operations by the same lewe! of output,contribute to new solutions in blasting technnique. This 
paper presents experience gained in KGHM 0/ZG "Lubin" (coper mine) G-4 division during 
implemenation ofblasting with 4,5 m. blastholes and introducing ofparallel blasthole cuts.The 
pa per bmgs also economical analyses based on consumption o f blasting agents. Moreover other 
obvious economic effects are desorihed below. 
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Możliw_ości i efekty stosowania obudowy kotwiowej oraz jej monitor_ing 
w warunkach kopalni "Jankowice" 

Słowa kluczowe 

Obudowa kotwiowa-monitoring obudowy 

Streszczenie 

Obudowa kotwiowa stanowi poważną alternatywę dla stosowanej obudowy łukowej za
równo ze względów ekonomicznych, jak i technologicznych. Zastosowanie kotwi w warunkach 
polskich kopalń węgla kamiennego zrodziło potrzebę stosowania odpowiedniej metodyki pro
jektowania jej parametrów, przyjmując do obliczeń dane określone poprzez badania labora
toryjne i kopalniane (in situ) oraz uwzględniając warunki górniczo-geologiczne i techniczne 
występujące w analizowanym rejonie. 

Uwzględniając powyższe, w niniejszym referacie przedstawione zostały możliwości sto
sowania samodzielnej obudowy kotwiowej w warunkach KWK "Jankowice". 

l. Wstęp 

W górnictwie węglowym stosowanie obudowy podporowej ma wielowiekową tradycję, a po 
latach doświadczeń można stwierdzić, że obudowy te są na tyle znane, iż w większości 
przypadków potrafimy odpowiedzieć na pytanie kiedy i w jakich warunkach są przeciążone, 
a kiedy gwarantują stateczność wyrobiska. Początki doświadczeń z obudową kotwiową w pol
skim górnictwie węglowym przypadają na rok 1916. Po raz pierwszy zastosowano ją w kopalni 
"Pokój", ale poza wzmianką w literaturze nie ma o niej głębszych informacji . W 1938 roku 
w kopalni "Michał" wykonano fragmentaryczne kotwienie przekopu głównego na poziomie 
340 m, gdzie za pomocą kotwi osadzonych na cemencie zakotwiono spękane mury ociosowe. 
W latach sześćdziesiątych próby kotwienia na większą skalę przeprowadzono w kopalniach: 
"Siemianowice", "Bielszowice", Dębieńsko", "Katowice", "Milowice", "Michał" i "Czeladź" . 

W stosunku do ogólnej długości wyrobisk, obudowa kotwiowa stanowiła jednak niewielki 
procent i obejmowała głównie osadniki wód dołowych wykonane w węglu, a sporadycznie także 
rozcinki rozruchowe ścian. Jedną z zasadniczych przyczyn tak nikłego zainteresowania była 
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bardzo niska wydajność pracy spowodowana w pierwszym rzędzie brakiem odpowiednich 
maszyn do kotwienia; prace te były bowiem wykonywane z zastosowaniem ręcznych wiertarek 
obrotowych. 

Powrót do szerszego stosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w światowym gór
nictwie węglowym przypada na lata siedemdziesiąte, a prym w tej dziedzinie wiedzie Australia, 
z której wzory przejęto w górnictwach RP A, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ame
ryki. W tym okresie w Polsce prowadzono szereg prac naukowo-badawczych mających na celu 
opracowanie nowych konstrukcji kotwi, sprzętu do wiercenia oraz aparatury kontrolno-po
miarowej. Uproszczono i ujednolicono systemy projektowania obudowy kotwiowej dla typo
wych wyrobisk korytarzowych, co w 1976 roku zaowocowało wprowadzeniem "Tymczaso
wych Wytycznych Stosowania Obudowy Kotwiowej, Kotwiowo-Podporowej i Prostej Pod
porowej w Kopalniach Węgla Kamiennego". Zaczęto stosować ręczne kotwiarki hydrauliczne 
typu KPHL, kotwie stalowe typu POK oraz ładunki żywiczne w otoczkach papierowych lub 
szklanych. 

Pomimo wielu pozytywnych doświadczeń (kopalnie: "Sosnowiec", "Anna" i "Marcel") za
kres stosowania obudowy kotwiowej w polskim górnictwie węgla kamiennego był bardzo 
ograniczony, co w pierwszym rzędzie wywołane było brakiem wysokowydajnych urządzeń, 
psychologicznym oporem kadry inżynieryjno- technicznej i załóg górniczych, a także brakiem 
zainteresowania obniżką kosztów wydobycia węgla. Pierwszą kopalnią, która na podstawie 
projektów opracowywanych w GIG i AGH na szerszą skalę rozpoczęła wdrażanie obudowy 
kotwiowej była KWK "Wesoła", a następnymi "Sośnica", "Andaluzja", "Pniówek", "Milowice". 
Obecne zainteresowanie kopalń samodzielną obudową kotwiową wynika przede wszystkim 
z uwarunkowań ekonomicznych, a sprzyja temu również gwałtowny rozwój urządzeń do 
kotwienia; od kotwiarek ręcznych np. KHTP, UW-l, BW-6, "GOPHER", "WOMBAT", 
zestawów wiercąco- kotwiących: "SKORPION", "SWWK-4", do kombajnów chodnikowych 
wyposażonych w kotwiarki. 

Obserwując nastawienie społeczności górniczej do stosowania samodzielnej obudowy 
kotwiowej zauważalne są dwa przeciwstawne odczucia, od euforii iż stanowi ona panaceum na 
wszelkie bolącżki obudów podporowych, a jej stosowanie praktycznie nie jest niczym uwa
runkowane, po skrajny sceptycyzm po dwóch zdarzeniach w wyrobiskach prowadzonych 
w samodzielnej obudowie kotwiowej. 

W przeciągu ostatnich lat w kopalniach Rybnickiej Spółki Węglowej S. A. wzrosło zainte
resowanie możliwościami stosowania obudowy kotwiowej. Stanowi ona poważną alternatywę 
dla stosowanej obudowy łukowej zarówno ze względów ekonomicznych, jak i technologicz
nych. Zastosowanie kotwi w warunkach polskich kopalń zrodziło potrzebę stosowania od
powiedniej metodyki projektowania jej parametrów, przyjmując do obliczeń dane określone 
poprzez badania laboratoryjne i kopalniane (in situ), oraz uwzględniając warunki górniczo-ge
ologiczne i techniczne występujące w analizowanym rejonie. 

Zapewnienie stateczności i funkcjonalności wyrobisk górniczych wykonanych w samo
dzielnej obudowie kotwiowej w kopalniach wymaga stosowania pewnych systemów kontroli 
dotyczących stanu górotworu, szczególnie stropu w całym okresie użytkowania danego wyro
biska. Systematyczny monitoring daje możliwość właściwego i skutecznego oszacowania za
chowania się wyrobiska, a tym samym obudowy kotwiowej w danych warunkach geolo
gicznych. Na bazie zdobytych doświadczeń technika ta pozwala zapewnić bezpieczne warunki 
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w wyrobisku, które określa się na podstawie oceny obciążenia kotew i deformacji stropu- jego 
rozwarstwienia. 

Uwzględniając powyższe w niniejszym referacie przedstawiono możliwości stosowania 
samodzielnej obudowy kotwiowej w kopalni "Jankowice". 

2. Parametry wymagane do projektowania obudowy 

Dla oceny stateczności wyrobisk górniczych konieczne jest dokładne rozpoznanie para
metrów geotechnicznych górotworu. Wstępna analiza polega na zebraniu map, przekrojów 
i profili litologicznych, pozwalających określić wpływ zrobów, krawędzi, nieciągłości tekto
nicznych itp. na stan naprężenia górotworu w rejonie projektowanego wyrobiska. Następnie 
konieczne jest przeprowadzenie wierceń rdzeniowych. Na podstawie rdzeni z odwierconych 
otworów, oraz wizji lokalnych w wyrobiskach górniczych sąsiadujących z projektowanym 
wyrobiskiem można dokonać oceny wskaźnika jakości górotworu RMRb, w oparciu o: 

- wytrzymałość próbek skalnych Re i Rr pobranych z rdzenia z uwzględnieniem ich 
zmienności na skutek wpływu wody (badania rozmakalności i pęcznienia) i czasu (badania 
reologiczne), 

- podzielność rdzenia RQD, 
- odstęp spękań, 

- charakter spękań, 
- zawodnienie, 
- orientacja szczelin w stosunku do kierunku obciążeń, 
- sposób drążenia wyrobiska, położenie analizowanego wyrobiska w stosunku do innych 

wyrobisk, 
- czas istnienia wyrobiska, 
- strefy zwiększonych naprężeń wokół wyrobiska. 
Każdemu parametrowi uwzględnionemu w ocenie przydziela się notę punktową w zależ

ności od wartości danego parametru. W ten sposób dobiera się klasę górotworu oraz ocenia 
możliwość stosowania obudowy kotwiowej. 

Ponadto dla oceny parametrów warstw skalnych przeprowadza się badanie penetrome
tryczne - "in situ". Szczegółową ocenę możliwości stosowania obudowy kotwiowej prze
prowadza się indywidualnie dla każdego przypadku, po rozpoznaniu warunków górniczo
-geologicznych. 

Ponieważ istnieją znaczne różnice właściwości parametrów próbek skalnych określonych 
w warunkach laboratoryjnych, a parametrami górotworu określonymi metodą"in situ", wszelkie 
powyższe informacje wykorzystywane są do przygotowania obliczeniowych parametrów góro
tworu w oparciu o kryterium wytrzymałościowe Hoeck'a-Browna. Określa ono parametry 
górotworu nie wzmocnionego, oraz górotworu wzmocnionego kotwami na podstawie własności 
próbek skalnych tj. wskaźnika jakości górotworu RMRb. 

Parametry górotworu określone wg kryterium Hoeck'a-Browna to: 
a) moduł Younga- E [GPa], 
b) wytrzymałość na ściskanie- Rcg [ MPa], 
c) wytrzymałość na rozciąganie, 
d) kąt tarcia wewnętrznego. 
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Z punktu widzenia geomechaniki, taka ocena górotworu spośród stosowanych teorii wy
trzymałościowych i odkształceniowych jest prawidłowa i w sposób najbardziejc c:Wiiżony do 
rzeczywistości oddaje charakter górotworu karbońskiego. 

3. Przykład zas.tosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w warunkach złoża kopalni 

"Jankowice" 

3 .l. C h o d n i k n a d ś c i a n o w y Z-1 pokł. 413/1 + 2 w s a m o d z i e l n ej o b u d o w i e 
kotwiowej 

l. Analiza warunków geologiczno-górniczych 
Chodnik nadścianowy Z-l w pokł . 413/1 +2 jest zlokalizowany na głębokości 350 m 

z przeznaczeniem jako chodnik przyścianowy, likwidowany wraz z postępem ściany. Drą
żenie chodnika zakończono w listopadzie 2000 roku. Długość chodnika nadścianowego Z-1 
w obudowie kotwiowej wynosi 1633 m. Obecnie z chodnika tego drążona jest przecinka 
rozruchowa Z-l. 

Chodnik nadścianowy Z-l w obudowie kotwiowej wykonano jako wyrobisko o kształcie 
trapezowym z uwagi na nachylenie pokładu wynoszące około 12°. Podstawowe wymiary 
wyrobiska wynoszą (rys. 1): 

- szerokość - s ::; 4,5 m, 

-wysokość - 2,6::; w::; 3,5 m. 
Pokład 413/1 +2 w omawianym rejonie posiada miąższość od l ;2~2,5 m, średnio l ,85 m. 

Nachylenie pokładujest zmienne, średnio w granicach 8-12°. 

KWK "JANKOWICE" skala l :100 

Proflle geologicme dla ch-ka nadśc. Z-l pokł. 413/1 

T-94199 
T-139199 

T-140199 
T-148!99 T-141110 T-181()0 

T-721!19 T-80199 •-'"' ' 

IICiłl .... 1:l'1 

Rys. l. Profile geologiczne dla chodnika nadścianowego Z-l pokł. 413/1 +2 

Fig. l. Geologie column for top road Z-l scam 413/1 +2 
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W stropie pokładu występują iłowce, iłowce zapiaszczone z występującymi wkład
kami piaskowca. W spągu pokładu zalega łupek ilasty twardy z wkładkami łupku piasz

czystego. 
Dla potrzeb projektu wykonano otwory badawcze T-72/99, T-80/99, T-94/99 i G-93 /99 

w stropie chodnika nadścianowego Z-l. Badania "in situ" prowadzone były metodą pene
trametryczną za pomocą hydraulicznego penetrometru otworowego. Do badań laboratoryj
nych wykorzystano rdzeń z otworu G-93/99 oraz pobrane z rejonu tego otworu bryły węgla 
pokł. 413/ 1+2. 

Badania penetrometryczne obejmowały pomiary krytycznych oporów penetracji, na 
podstawie których zostały wyznaczone następujące parametry: 

- ciągły opór penetracji skał, 
- wytrzymałość skał na ściskanie Re, 
- wytrzymałość skał na rozciąganie Rr, 
- współczynnik zwięzłości skał f. 
Badania laboratoryjne sprowadzały się do określenia następujących parametrów: 
- wskaźnika szczelinowatości skał RQD, 
-- wytrzymałość skał na jednoosiowe ściskanie Re, 
- współczynnika rozmakalności r, 
- wytrzymałości węgla na jednoosiowe ściskanie Rew· 
Wyniki badań wytrzymałościowych na jednoosiowe ściskanie "in situ" przedstawiają się 

następująco: 

Otwór badarvczy T-72/99 dł. 6,0 m: 
- wytrzymałość skał stropowych na ściskanie 

Re= 14,2-34,2 MPa 

- dla pakietu 3 m skał średnia wytrzymałość wynosi 

Rcśr = 24,0 MPa 

- wytrzymałość skał stropowych na rozciąganie 

Rr = 0,87-2,10 MPa 
Rrśr = l ,48 MPa 

- współczynnik zwięzłości skał stropowych 

Otwór badawczy T-80/99 dł. 6,0 m: 

f= 1,4-3,4 

fśr = 2,4 

- wytrzymałość skał stropowych na ściskanie 

Re = l 0,2--42,4 MPa 
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- dla pakietu 3 m skał średnia wytrzymałość wynosi 

Rcśr = 21 ,0 MPa 

- wytrzymałość skał stropowych na rozciąganie 

Rr = 0,67-2,72 MPa 
Rrśr = 1,70 MPa 

- współczynnik zwięzłości skał stropowych 

Otwór badawczy T-94/99 dł. 6,0 m: 

f= 1,0-4,2 
fśr = 2,41 

- wytrzymałość skał stropowych na ściskanie 

Re= 9,6-45,6 MPa 

- dla pakietu 3 m skał średnia wytrzymałość wynosi 

Rcśr = 27,10 MPa 

- wytrzymałość skał stropowych na rozciąganie 

Rr = 0,62-2,93 M pa 
Rrśr = 1,74 MPa 

- współczynnik zwięzłości skał stropowych 

f= 0,9-4,5 
fśr = 2,71 

Wyniki badań laboratoryjnych skał stropowych i węgla pokł. 413/ l+ 2 na podstawie 
rdzenia z otworu G-93/99 wykonanego w chodniku nadścianowym Z-l przedstawiają się 
następująco : 

- wskaźnik szczelinowatości skał stropowych 

RQD=34% 

- dla 3 m pakietu skał 

RQD= 21% 
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- współczynnik rozmakalności 

r~ 0,8 

- wytrzymałość skał stropowych na jednoosiowe ściskanie 

Re= 22,2-79,1 MPa 

- dla 3 m pakietu skał średnia ważona wytrzymałość wynosi: 

Rcśr = 31,0 MPa 

- wytrzymałość węgla na jednoosiowe ściskanie 

Rcwśr = 7,9 MPa 

W czasie drążenia chodnika nadścianowego Z-1 wykonywane były dodatkowe badania 
geomechaniczne skał. Ich ilość oraz miejsca lokalizacji były głównie uzależnione od zmienności 
warunków geologicznych, lecz odległość ta nie przekracza 200 m. 

Pokład 413/1 + 2 oraz skały otaczające są suche i nie stwierdza się wykropleń wody ze stropu 
wyrobiska. Poza uskokiem o zrzucie około30m przy pochylni Z-l w chodniku nadścianowym 
wystąpiły zaburzenia o zrzucie nie przekraczającym grubości pokładu. Na wybiegu chodnika 
w obudowie kotwiowej nie przechodzą krawędzie pokładów wyżej leżących. Wyrobisko prze
chodziło nad krawędzią pokł. 415/1 odległego w pionie 58-66 m oraz nad krawędzią pokł. 
417/1 + 2 odległego w pionie o 70 m. Chodnik nadścianowy Z-1 kilkakrotnie przechodził nad 
ww. krawędziami . Na podstawie prowadzonych obserwacji, jak również doświadczeń kopalni, 
krawędź pokł. 415/ l oraz pokł. 417 l l+ 2 nie ma negatywnego wpływu na stateczność wyrobiska. 

Pokład 413/1 +2 zaliczony jest do: 
- I stopnia zagrożenia wodnego, 
- III kategorii zagrożenia metanowego, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 
- nie zagrożony tąpaniami. 

2. Schemat obudowy kotwiowej 
Obudowę kotwiową stanowią następujące elementy 
- w stropie wyrobiska : 

• kotwie stalowe typu APP 022 mm wykonane z pręta. żebrowanego o długości 2,5 m, 
• siatka zgrzewana o boku oczka max l 00 mm, 
• okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości min. 0,25 m i grubości 

min. 2 mm; 
- w ociosach wyrobiska 

• kotwie stalowe typu APP 022 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości l ,8 m, 

• kotwie urabialne typu KWSz 018 mm o długości 1,8 m, 
• siatka zgrzewana stalowa o boku oczka max l 00 mm. 

Schemat konstrukcyjny obudowy kotwiowej przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat obudowy kotwiowej dla chodnika nadścianowego Z-l pokł . 413/1 +2 

Fig. 2. Roofbolting schcmc for top road Z- l scam 413/1+2 

Rys. 3. Chodnik nadścianowy Z-l pokł . 413/1 +2 - widok ogólny (fot. J. Ficck) 

Fig. 3. The top road Z-l scam 413/ 1 +2 - ovcrall vicw (photo J. Fi cek) 

Rys. 4. Chodnik nadścianowy Z-l pokł. 413/ 1+2 - widok czoła przodka (fot. J. Ficck) 

Fig. 4. Thc top road Z-l scam 413/1+2 - vicw ofthc face (photo J. Ficck) 

Session V 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001 

Podczas drążenia chodnika nadścianowego Z-1 pokł. 413/1+2 wykonano poszerzenia wyro
biska w celu zabudowy napędów przenośników lub stacji transformatorowych. 

Konstrukcja obudowy w poszerzeniu oparta jest na samodzielnej obudowie kotwiowej 
dodatkowo wzmocnionej obudową podporową 3-stojakową niesymetryczną lub podciągiem 
stalowym przykotwionym do stropu co przedstawiono na rysunku 5 i 6. 

Poszerzenia wykonywane są na odcinku maksymalnie l O m, a ich szerokość wynosi 
5,5 m±0,3 m. 

.. 

·r 
; i .. 

. . .... 
. 

l Ll~-~--,----,-, .",-- ----- ,- -~T-- --

Rys. 5. Schemat obudowy kotwiowej dla chodnika nadścianowego Z-l pokł. 413/1+2 w miejscu poszerzenia 

z dodatkowym wzmocnieniem obudową podporową 

Fig. 5. Roofbolting schcmc for top road Z-l scam 413/1+2in thc place ofbroadening with additionally 
strcngthcning by standin g support 
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Rys. 6. Schemat obudowy kotwiowej dla chodnika nadścianowego Z-l pokł. 413/1+2 w miejscu poszerzenia 

z dodatkowym wzmocnieniem podciągiem stalowym 

Fig. 6. Roofbolting schcmc for top road Z-l scam 413/1 +2in the place o f broadcning with additionally 

strengthening by steel stringer 

Rys. 7. Chodnik nadścianowy Z-l pokł. 413/1 +2 - widok poszerzeń wyrobiska (fot. J. Fi cek) 

Fig. 7. Thc top road Z-l scam 413/1+2 - broadcning cxcavation view (photo J. Ficek) 

W miejscach pogorszenia się warunków górniczo-geologicznych (uskoki) obudowa kot
wiowa dodatkowo wzmocniona została obudową podporową opartą na samodzielnej obudowie 
kotwiowej. Obudowępodporowązaprojektowano na bazie odrzwi obudowy prostej, wykonanej 
ze stropnicy stalowej z ksztahownika V-25, podpartej na ociosach dwoma stojakami stalowymi 
typu SV lub Valent, w rozstawie jak przy obudowie kotwiowej tylko z przesunięciem o połowę 
rozstawu. 
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Rys. 8. Chodnik nadścianowy Z-l pokł. 413/ 1+2 - wzmocnienie strefy z zaburzeniem geologicznym - uskok 
(fot. J. Ficck) 

Fig. 8. Thc top road Z-l scam 413/1 +2 - strcngthcning o f zonc with geologie faul t (photo J. Fi cek) 

Projekt obudowy kotwiowej dla chodnika nadścianowego Z-l został opracowany zgodnie 
z obowiązującymi normami i aktami prawnymi, w tym z Rozporządzeniem MPiH z dnia 
14.04.1995 r. , znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1.12.1997 przy 
wykorzystaniu aktualnej wiedzy naukowej i technicznych rozwiązań. Powyższe przepisy wy
magają prowadzenia kontroli obudowy kotwiowej w zakresie: 

- kontroli elementów obudowy, 
- kontroli sprzętu do kotwienia, 
- kontroli prawidłowości zabudowy kotew, 
- kontroli stateczności wyrobisk. 
Kontrola elementów obudowy i sprzętu do kotwienia wchodzi w zakres czynności i obowiąz

ków, które spoczywają na osobach odpowiedzialnych za wykonywanie obudowy kotwiowej. 
Pod pojęciem kontroli prawidłowości zabudowy kotew rozumie się sprawdzanie nastę-

pujących elementów: 
-prawidłowość wklejania i rozmieszczenia kotew, 
- przyleganie podkładek, 
- nośność kotew. 
Kontrola prawidłowości zabudowy sprowadza się do pomiaru nośności kotew. Minimalna 

nośność kotew stalowych wynosi 120 kN. Dla prowadzenia prób pomiaru nośności kotew 
budowano w stropie dodatkowe w ilości 0,5-1% ogółu zabudowanych kotew stropowych, tj. na 
l O mb wyrobiska jedna kotwa. Pomiary prowadzono sukcesywnie co 50 mb wydrążonego 
wyrobiska za pomocą wyrywarki typu WK-1 (rys. 9). 

Stateczność wyrobiska wykonanego w obudowie kotwi owej, zarówno podczas jego drążenia 
jak i obecnie, obejmuje wykonywanie pomiarów rozwarstwień skał stropowych na punktach 
pomiarowych zabudowywanych w stropie wyrobiska. W chodniku nadścianowym Z-l pokł. 
41311 + 2 pomiary rozwarstwień są prowadzone za pomocą rozwarstwieniamierzy dwupoziomo
wych zabudowywanych w stropie wyrobiska w odstępach co 20 mb (rys. l 0). Dopuszczalne 
rozwarstwienie skał stropowych ustalone w projekcie przez rzeczoznawcę wynosi: dla roz
warstwień niskich 48 mm, dla rozwarstwień wysokich 68 mm. Maksymalne rozwarstwienie skał 
stropowych stwierdzone w wyrobisku osiąga wartość 27 mm. Dodatkowo rozwarstwienia-
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Rys. 9. Badanic nośności kotew w chodniku nadścianowym Z-l pokł. 413/ 1+2 (fot. J. Ficck) 

Fig. 9. Test o f load capacity in top road Z-l scam 413/ 1 +2 (photo J. Fi cek) 

Rys. l O. Rozwarstwicniomicrz dwupoziomowy zabudowany w stropie chodnika nadścianowego Z-l pokł. 413/ 1 +2 

(fot. J. Ficck) 

Fig. l O. Two lcvcl scparation me ter in thc roof top road Z-l scam 413/ 1+2 (photo J. Fi cek) 

mierze budowane były w rejonach zaburzeń geologicznych i w miejscach prowadzonych 
poszerzeń wyrobiska na napędy przenośników i stacje transformatorowe. 

Kontrole rozwarstwień skał stropowych w punktach pomiarowych i sposób ich doku
mentowania prowadzone były następująco: 

- przodowi na każdej zmianie zobowiązani byli podczas dojścia do przodka, do prze
prowadzenia wizualnej kontroli rozwarstwień skał stropowych na wszystkich punktach po
miarowych, oraz dokonania pomiarów rozwarstwień na 5 kolejnych punktach pomiarowych 
licząc od czoła przodka. Wyniki pomiarów odnotowywali na tablicy pomiarowej, która 
znajdowała się w pobliżu czoła przodka. Wzór tablicy pomiarowej opracował Inżynier 
ds. kotwienia; 

- dozór oddziałowy na każdej zmianie podczas dojścia do przodka wizualnie kontrolował 
"rozwarstwienia skał stropowych na wszystkich punktach pomiarowych, oraz wykonywał do
kładnych pomiarów rozwarstwień na l O-ciu kolejnych punktach pomiarowych licząc od czoła 
przodka. Wyniki pomiarów dokumentował po wyjeździe w "Książce kontroli bieżącej "; 
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- raz w tygodniu (w środę) sztygar oddziałowy lub jego zastępca prowadził pomiar 
rozwarstwień na wszystkich punktach pomiarowych. Wyniki uzyskane z pomiarów po wy
jeździe dokumentował w "Książce kontroli bieżącej ". 

Kontrole okresowe prowadzone były na stanowiskach pomiarowych (stacje monitoringu) , 
które zainstalowane są w chodniku nadścianowym Z-1 pokł. 413/1 +2. Z uwagi na dłuższy okres 
użytkowania wyrobiska i znaczny jego wybieg, wyznaczono i zabudowano sześć stanowisk 
pomiarowych. Na stanowiskach tych dokonuje się pomiaru: 

- rozwarstwień stropu, 
- obciążeń kotew, 
- konwergencji wyrobiska. 
Stanowiska pomiarowe (stacje monitoringu) zabudowane są co 300 mb wyrobiska pro

wadzonego w obudowie kotwi owej . Pierwsza stacja pełnego monitoringu zlokalizowana jest na 
100m wyrobiska, kolejne zaś na 400 m, 700 m, 1000 m, 1300 m i 1600 m. 

W celu dokładniejszego rozeznania parametrów współpracy obudowy z górotworem na 
stanowiskach pomiarowych od jeden do pięć dodatkowo wprowadzono nowoczesne metody 
monitoringu obudowy kotwiowej, oferowane przez firmę ARNALL POLAND. W związku 
z tym wyposażenie stacji pomiarowych w wyrobisku jest następujące : 

- stacje pomiarowe nr l i 4 posiadają: 

• rozwarstwieniamierz dwupoziomowy, 
• krążek dynamometryczny do pomiaru obciążenia kotew, 
• repery do pomiaru konwergencji, 
• dodatkową kotew na wyrywanie, 
• pięć kotew oprzyrządowanych , 

• ekstensometr zabudowany w stropie; 
- stacje pomiarowe nr 2, 3, i 5 wyposażone są w: 

• rozwarstwieniamierz dwupoziomowy, 
• krążek dynamometryczny do pomiaru obciążenia kotew, 
• repery do pomiaru konwergencji , 
• dodatkową kotew na wyrywanie, 
• jedną kotew oprzyrządowaną zabudowaną w osi wyrobisk, 
• ekstensometr zabudowany w stropie. 

Tak wyposażona stacja pozwala na porównanie wyników uzyskanych na bazie tradycyjnych 
sposobów kontroli pracy samodzielnej obudowy kotwiowej, z wynikami jakie daje nam moni
toring elektroniczny, który posiada znacznie większą dokładność. 

4. Krótka charakterystyka poszczególnych elementów wyposażenia stacji monitoringowej 

Rozwarstwieniornierze dwupoziomowe są łatwym w montażu, a zarazem tanim urządzeniem 
dającym ciągłe wizualne wskazania warunków stropowych panujących w wyrobisku. Rolą 
rozwarstwieniamierzy jest wczesne wskazanie wizualne zmian warunków stropowych, co daje 
możliwość szybkiego podjęcia działań zapobiegawczych. Instalacja odbywa się w czole przodka 
w osi wyrobiska. Rozwarstwieniamierz posiada d\"a wskaźniki, które linkami połączone są 
z kotwiczkami zabudowanymi na różnych horyzontach (rys. 11 ). Odczyt polega na bezpo
średnim pomiarze przemieszczenia wskaźników w stosunku do rurki odniesienia. Interpretując 
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Rys. 11. Rozwarstwicniomicrz dwupoziomowy - schemat zabudowy w wyrobisku 

Fig. 11. Two lcvcl scparation mctcr - schemc ofbui1ding in cxcavation 

wynik odczytu można powiedzieć jakiego rzędu jest całkowite rozwarstwienie oraz na posz
czególnych odcinkach (niskie i wysokie). 

Stanowiska do pomiaru konwergencji wyrobiska składają się z dodatkowych specjalnie 
oznaczonych kotew zabudowanych w stropie, spągu i ociosach wyrobisk. Kotwy instaluje 
się według schematu przedstawionego na rysunku 12. Kotwy zabudowane w czole przodka 
zamierzają służby mierniczo-geologiczne bezpośrednio po ich instalacji, a następnie pomiary 
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1 - kotew z dynamometrem krą.tkowym , 

2- repery do pomiaru konwergencji 
(pręty kotw1owe dł. ok. 0,6m 
wklejone do górotworu), 

5- odcinek wklejenia kotwi z dynamometrem 

Rys. 12. Schemat pomiaru konwergencji i obciążeń kotwi 

Fig. 12. Scheme o f convergencc and loads mcasurcmcnt 
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dokonuje się w określonych odstępach czasowych. Na ich podstawie można określić czy 
w wyrobisku nie następuje tzw. "płynięcie" ociosów lub wypiętrzanie spągu . 

Tradycyjny pomiar obciążeń kotew wiąże się z zabudową gumowego krążka dynamo
metrycznego. Krążek instaluje się na dodatkowej kotwie, która nie wchodzi w skład elementów 
obudowy ostatecznej. Długość kotwy jest większa o 0,3 m niż kotew obudowy ostatecznej . 
Wkleja się ją punktowo na jednym ładunku klejowym. Krążek ogranicza się dwoma metalo
wymi podkładkami tej samej średnicy, a następnie dociąga kluczem dynamometrycznym. 
Odczyt polega na pomiarze średnicy krążka i odczytaniu z diagramu obciążenia jakiemu 
poddawana jest kotew ze strony skotwianego pakietu skał (rys. 13). 

Kotew oprzyrządowana posiada formę przewodową z zainstalowanymi czujnikami (ten
sometry) mierzącymi naprężenia wywołane w kotwi na maksymalnie 9 pozycjach wzdłuż jej 
długości. Czujniki naprężenia zabudowane są parami naprzeciw siebie we wszystkich 9 po
zycjach. Odległości pomiędzy parami czujników zostały tak zaprojektowane, aby zapewniony 
był prawidłowy transfer obciążenia wzdłuż kotwy. 

Rys . 13. Widok stacji monitoringowej w chodniku nadścianowym Z-l pokł. 413/1+2 (fot. J. Ficck) 

Fig. 13. Vicw ofmonitoring station in top road Z-l scam 413/ 1 +2 (photo J. Ficck) 

Instalacja kotew odbywa się w przodku drążonego wyrobiska i zastępują one kotwy 
obudowy ostatecznej (rys. 13). Do kotew podłączone są przewody pozwalające na podłą
czenie dopuszczonego mostkawego miernika naprężeń, za pomocą którego dokonuje się 

odczytów. Uzyskane odczyty obrabiane są komputerowo przy użyciu programu Exbolt, który 
oprócz obróbki danych kreuje wykresy przedstawiające naprężenia jakim podlegają kotwie 
(rys. 14). 

Sonda ekstensometryczna to zespół elementów współdziałających ze sobą, składający się 
z kotwiczek magnetycznych budowanych w górotworze oraz sondy i miernika. Instrumenty 
te pozwalają na dokładne monitorowanie ruchu stropu, ociosów lub spągu wyrobiska. Monito
ring w tym przypadku opiera się na pomiarze przemieszczeń (rozwarstwień) zachodzących 
w górotworze. Istotą pomiaru jest odczyt przemieszczeń kotwiczek względem siebie lub wzglę
dem kotwiczki bazowej. Kotwiczki można instalować na głębokość do 7,5 m na 20 pozycjach 
wzdłuż otworu. Stosując standardowe odległości kotwiczek na wszystkich ekstensometrach 
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Rys. 14. Obciążenie kotwy oprzyrządowancj nr 3 na stacji monitoringowej nr 4 

Fig. 14. Load o f instrumcntcd boi t nr 3 on thc monitoring station nr 4 

można łatwo porównać rozwarstwienia na różnych głębokościach w poszczególnych punktach 
wyrobiska (kolejne stacje monitoringowe). 

Podobnie jak w przypadku kotew instalacja odbywa się w czole przodka, a obróbkę wyników 
prowadzi się używając tego samego programu komputerowego jak w przypadku kotew oprzy
rządowanych (rys. 15). 
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Rys. 15. Rozwarstwienia zarejestrowane na sondzie ekstcnsomctryczncj stacji monitoringowej nr 3 

Fig. 15. Separalian recording on thc extcnsometcr probc monitoring station nr 3 
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5. Skrócona analiza kosztów drążenia chodnika nadścianowego w obudowie kotwiowej 
i podporowej 

W analizie uwzględniony koszty robocizny, koszty materiałowe sprzętowe i transportu. Do 
analizy nie wzięto pod uwagę kosztów odstawy urobku, gdyż dla obu sposób drążenia wyrobiska 
są one identyczne. 

W tabelach wyszczególniono jakie składniki były uwzględnianie do obliczenia kosztów 
wykonania obu rodzajów obudów. 

Tabela l . Obudowa kotwiowa 

Table l . Roof bolting system 

KOSZTY PRACY 
- ·- ,---

l l. Koszt dniówki (ZUS i wszystk ie inne koszty wynikające z tytułu zatrudnienia pracownika) 

---1 
2. Liczba rz~dów kotwi zabudowanych na zmianę 

3. Liczba pracowników zatrudnionych w brygadzie na zmian~ 

MATERIAŁ 

4. Liczba kotwi stropowych w rz~dzie (5 obudowa+ l technologiczna) 

5. Koszt jednej kotwi 

6. Liczba kotwi ociosowych przypadających na l m wyrobiska 

7. Koszt jednej kotwi ociosowej 

8. Liczba ładunków klejowych umieszczonych w jednym otworze stropowym 

9. Liczba ładunków klejowych umieszczonych w jednym otworze ociosowym 

10. Cena jednego ładunku klejowego 

11 . Liczba okładzin z blachy profilowanej 

12 . Cena jednej okładziny 

13. Liczba siatek stosowanych do opinki stropu przypadających na jeden rząd 

l 14. Cena jednej sztuki siatki do opinki stropu 

~-
Liczba siatek stosowanych do opinki ociosu przypadających na jeden rząd l 15. 

l 16. Cena jednej sztuki siatki do opinki ociosu 

17. Odległość miQdzy rzQdami kotwi stropowych 

18 . Cena jednego raczka używanego do kotwienia stropu 
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cd. tabcli l 

cont. tablc l 

19 . Ilość raczków zużytych do wykonania l 00 rz<;dów kotwi s tropowych 

20. Cena jednego raczka używanego do kotwienia ociosu 

21. Ilość raczków zużytych do wykonania l 00 rzędów kotwi ociosowych 

22. Cena jednej żerdzi do kotwienia ociosów 

23. Ilość zużytych żerdzi do zakotwienia 100 rz<(dów ociosowych 

24. Cenajednej żerdzi do kotwienia stropukotwi 

25. Ilość zużytych żerdzi do zako twienia l 00 rz<;dów kotwi stropowych 

SPRZĘT 

26 . Wartość początkowa kotwiarki 

27. Łączny koszt remontów kotwiarki (zł/l OOmb wyrobiska) 

28. Okres eksploatacji kotwiarki (lata) 

29. Łączna ilość metrów, którą planuje si<; zakotwić przy stosowaniu kotwiarki w danym roku 

30. Roczna amortyzacja kotwiarki 
--

31. Wartość początkowa agregatu 

32. Łączny koszt remontu agregatu zł/czas eksploatacji 

33. Okres eksploatacji agregatu (wynajem) zł/miesiąc 

34. Łączna il ość metrów, którą planuje si<; zakotwić przy stosowaniu agregatu w danym roku 

35. Roczna amortyzacja agregatu 

36. Dzierżawa kombajnu zł/dob<; 

TRANSPORT 

37. 
Ilość dniówek potrzebnych do załadunku na powierzchni i opuszczenie szybem materiału do wykonania 
l 00 rz<(dów kotwi 

i 

38. Koszt dniówki w powyższym transporcie i 

39. 
Ilość dniówek potrzebnych do przetransportowania od szybu do oddziału materiału potrzebnego do 
wykonania 100 rz<;dów kotwi 

40. Koszt dniówki w powyższym transporcie 

41. 
Ilość dniówek potrzebnych do przetransportowania w oddziale do przodka materiału do wykonania 
l 00 rzędów kotwi 

42. Koszt dniówki w powyższym transporcie 
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Tabela 2. Obudowa tradycyjna 

Table 2. Traditional Iining 

KOSZTY PRACY 

l. Koszt dniówki (ZUS i wszystkie inne koszty wynikające z tytułu zatrudnienia pracownika) 

2. Liczba łuków ŁP zabudowanych na zmian<;_ 

3. Liczba pracowników zatrudnionych w brygadzie na zmian(( 

MATERIAŁ 

4. Koszt jednego kompletu obudowy 

5. Koszt opinki stropu i ociosu 

6. Koszt strzemiona (zł/łuk) 

7. Koszt rozpór 

8. Koszt stopy podporowej 

SPRZĘT 

9. Dobowy koszt wynajmu kombajnu 

TRANSPORT 

10. 
Ilość dniówek potrzebnych do załadunku na powierzchni i opuszczenie szybem materiału do wykonania 
l 00 luków obudowy 

II. Koszt dniówki w powyższym transporcie 

12 . 
Ilość dniówek potrzebnych do przetransportowania od szybu do oddziału materiału do wykonania 
l 00 łuków obudowy 

13. Koszt dniówki w powyższym transporcie 

14. 
Ilość dniówek potrzebnych do przetransportowania w oddziale do przodka materiału do wykonania 
l 00 łuków obudowy 

15 . Koszt dniówki w powyższym transporcie 

16. Ilość łuków obudowy planowanych lub wykonanych w wyrobisku 

Tabela 3. Porównanic kosztów 

Table 3. Costs comparision 

Elementy kosztów 
Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa Różnica kosztów (2- 3) 

(obudowa łP) kotwiowa [zł] 

l 2 3 4 

Robocizna 238 zł/łuk 317 zł/rząd - 79 

Material 779 zł/łuk 428 zł/rząd +351 

Sprz((t 45 zł/łuk 109 zł/rząd -64 

Transport 76 zł/łuk Ił zł/rząd +65 

Całkowity koszt l 138 zł/łuk 865 zł/rząd +273 

Sumaryczny efekt ekonomiczny=+ 273 x 1633 m= 445 809 zł 

Obniżka kosztów o 23,9 % 
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6. Wnioski 

Przedstawione rozważania można ująć w następujące wnioski: 
l. Samodzielna obudowa kotwiowa w chodnikach przyścianowych powinna być stosowana 

w kopalniach węgla kamiennego na podstawie sprawdzonych i pozytywnych doświadcze11. 
2. Osiągnięcie odpowiednich rezultatów we wdrażaniu obudowy kotwiowej wymaga kom

pleksowej analizy w zakresie oceny warunków geologiczno-górniczych oraz badań rzeczy
wistych parametrów współpracy obudowy z górotworem, mechanizacji procesów kotwienia 
zapewniających uzyskanie właściwych postępów drążonych wyrobisk. 

3. Uzyskane wyniki wdrożenia samodzielnej obudowy kotwiowej w chodniku nadścia
nowym Z-l w pokł. 413/2 wskazują, że istnieje możliwość utrzymania chodnika w caliźnie 
bez występowania rozwarstwień skał stropowych oraz deformacji ociosów i spągu, a także 
uzyskania korzyści technologicznych i ekonomicznych. 

4. N a podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że obudowa kotwiowa jest 
tańszym sposobem zabezpieczania wyrobisk podziemnych średnio o 24%. 

5. W obecnej sytuacji polskiego górnictwa kotwienie powinno być stosowane wszędzie tam, 
gdzie warunki górniczo-geologiczne na to pozwalają, a rzetelny rachunek kosztów potwierdza 
ekonomiczną zasadność jego stosowania. 

6. Stateczność wyrobiska w obudowie kotwiowej zależy między innymi od prawidłowej 
współpracy obudowy z górotworem. Najlepszy nawet projekt obudowy nie zapewni bezpie
cznego utrzymywania wyrobiska, jeżeli dojdzie do błędów w technologii jego wykonania. 

7. Odchyłki w technologii wykonania mogą spowodować obniżenie parametrów wytrzy
małościowych obudowy, a tym samym utraty stateczności wyrobisk. 

8. Z dotychczasowych obserwacji i analizy wyników uzyskanych na podstawie prowa
dzonego monitoringu w chodniku nadścianowym Z-1 w pokł. 413/ 1+2 można stwierdzić, 
iż na etapie drążenia wyrobiska dobór parametrów samodzielnej obudowy kotwiowej jest 
prawidłowy. 

9. Monitoring tradycyjny pozwala wizualnie określić ewentualne zmiany zachodzące w wy
robisku i podjąć odpowiednie kroki związane z ich dokładniejszym rozeznaniem i podjęciem 
działań profilaktycznych. 

10. Monitoring elektroniczny oferowany przez firmę ARNALL POLAND pozwala do
kładnie rozeznać warunki i parametry współpracy obudowy kotwiowej z górotworem oraz 
wychwycić zmiany zachodzące w odstępach czasowych podczas drążenia wyrobiska. 

II . Dalsze obserwacje i pomiary na stacjach monitoringowych w czasie eksploatacji ściany 
Z-1 pokł. 41311+2 pozwolą prześledzić jak pracuje obudowa kotwiowa poddawana oddziały
waniu przemieszczającego się ciśnienia eksploatacyjnego. 

12. Uzyskane wyniki na przestrzeni całego okresu użytkowania wyrobiska pozwolą określić 
czy dobór parametrów obudowy był prawidłowy, a uzyskane spostrzeżenia i doświadczenia 
będzie można wykorzystać przy projektowaniu kolejnych wyrobisk w samodzielnej obudowie 
kotwi owej. 

13 . Wadą stosowanego rozwiązania, w przypadku występowania w stropie skał trudno
zwiercalnych, jest uzyskiwanie mniejszych postępów w drążonych przodkach. 
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The possibilities of using the individual bolt Iining for conditions 
of "Jankowice" 

Abstract 

Coal Mine have been discussed in this paper. The examples of bolt Iining use together 
with analysis of its observations and surveys taken from read work conditions have been 
presented. 
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Organizacja i zadania kopalnianej stacji geofiZyki górniczej dla potrzeb 
monitoringu sejsmiczności górotworu w 0/ZG Rudna 

Słowa kluczowe 

Sejsmologia- geofizyka- system pomiarowy - oprogramowanie- wizualizacja -lokalizacja 
wstrząsów - optymalizacja sieci - rejestr zjawisk - sejsmoakustyka - mechanizmy źródeł 
wstrząsów 

Streszczenie 

Jednym z zagrożeń występujących w kopalniach rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. 
jest zagrożenie tąpaniami . Poziom tego zagrożenia w kopalni Rudna obrazuje rok 2000, w któ
rym zarejestrowano 23 909 zjawisk o łącznej energii 3,73E9 [J], w tym I 19 wstrząsów góro

tworu o energii 2: I ,OE6 [J]. Tak wysoki poziom aktywności sejsmicznej wymaga sprawnego 
działania i odpowiedniego usprzętowienia kopalnianej stacji geofizyki górniczej . 

Kopalniana stacja geofizyki górniczej działa w kopalni Rudna od 1988 roku. Prowadzi 
obserwacje sejsmiczne we wszystkich oddziałach eksploatacyjnych działających w obszarze 
górniczym Rudna I o powierzchni 75,6 km2. Obserwacje sejsmologiczne prowadzone są apa
raturą cyfrową "ELOGOR-C" o dynamice około 66d8, której producentem jest Zakład Doś
wiadczalny Sp. z o.o. w Lubinie. Obserwacje sejsmiczne prowadzone są w oparciu o 32 
stanowiska pomiarowe umieszczone na poziomie złoża oraz 430 m do 580 m nad złożem. 
Integralną częścią systemu jest komputerowe oprogramowanie KRA W oraz LITO S umożli
wiające w czasie rzeczywistym gromadzenie danych i podstawowe analizy geofizyczne. 

W kopalnianej stacji geofizyki górniczej zastosowano takze system sejsmoakustyczny 
ARES. W wersji zastosowanej w ZG "Rudna" zainstalowane są2 bloki (ARES-3 i ARES-4) po 8 
czujników sejsmoakustycznych każdy. Jednym z kierunków działania w zakresie obserwacji 
sejsmoakustycznych, jest opracowanie algorytmów i oprogramowania do bezpośredniej loka
lizacji tych zjawisk i analiza ich występowania w układzie czasowo-przestrzennym, w korelacji 
ze zjawiskami sejsmicznymi o wyższych energiach. 

W ZG Rudna wykonuje się także badania mechanizmu ognisk silnych wstrząsów w oparciu 
o pierwsze wychylenia fali P zarejestrowanej przez sejsmometry. Do określania mechanizmów 
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wstrząsów wykorzystywany jest program komputerowy z Polskiej Akademii Nauk w War
szawie. 

Sprzęt oraz prowadzone w kopalnianej stacji geofizyki górniczej 0 /ZG Rudna analizy, oraz 
bieżące śledzenie rozwoju aktywności sejsmicznej górotworu są wykorzystywane w praktyce 
ruchowej kopalni. 

l. Organizacja kopalnianej stacji geofizyki górniczej 

Podstawowym zagrożeniem naturalnym występującym w kopalniach rud miedzi w KGHM 
Polska Miedź S.A. jest zagrożenie tąpaniami [2]. Poziom tego zagrożenia można zobrazować na 
przykładzie najbardziej aktywnej sejsmicznie kopalni Rudna, w której tylko w roku 2000 
zarejestrowano 23909 zj awisk o łącznej energii 3,73E9 [J]. W okresie tym wystąpiło 119 

wstrząsów górotworu o energii 2l ,OE6 [J], w tymjeden o energii 2,0E9 [J] . Tak wysoki poziom 
aktywności sejsmicznej wymaga sprawnego działania i odpowiedniego usprzętowienia kopal
nianej stacji geofizyki górniczej [7]. 

Kopalniana stacja geofizyki górniczej" uruchomiona została w pierwszym kwartale 1988 r. 
i obecnie prowadzi obserwacje sejsmiczne we wszystkich oddziałach eksploatacyjnych dzia
łających w obszarze górniczym Rudna I o powierzchni 75,6 km2 [2] . Organizacyjnie kopalniana 
stacja geofizyki górniczej wchodzi w skład działu mechaniki górotworu i obudowy kopalni 
Rudna a jej kierownik podlega bezpośrednio głównemu inżynierowi ds. mechaniki górotworu 
i obudowy [7] (rys. l). 

l '-------------., 
r---------; ----------l l l . .,. Siarszy Geofizyk l 

N Górniczy - Kierownik l u .E KSGG l 
2 2 2 l 
o o o 'O l 

" i: !< o l 
'§ N e o '§ o. ;Q l 
·o ,.., 0:: ·O ,., 0:: •O ,.., 0:: >. l 
t:l :< t:l 

" t:l " 
N l 

;g .g ;g .g ;g .g <;:: l c c c o l " " " " c " <U '"-"' o '".O o '"-"' o o l 'fjO . ...., -Bo . ...., '50 . ...., 
"' 

l u·- Q u ·- O. " ·- o l ::E ::E ::E ·~ 
0:: 0:: .0:: l 

;; ;; ~ c/5 l 
·;;; ·;;; 

"' 
l 

Q Q Q c: l 

"' l ·a l .... l 
c.. l o l l ~ rejestratorni sejsmicznej l l l l 

~--------------------J 

Rys. l . Schemat uproszczony działu Mechaniki Górotworu i Obudowy 

Fig. l . Schcmc o f thc Orc-body Mechanics and Support Dcpartmcnt 
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2. Aparatura pomiarowo-rejestrująca 

W kopalni Rudna obserwacje sejsmologiczne prowadzone są aparaturą cyfrową 

"ELOGOR-C" o dynamice około 66dB. Producentem tej aparatury jest Zakład Doświadczalny 
Sp. z o.o. w Lubinie [8]. 

Aparatura ELOGOR-C bazuje na stanowiskach sejsmicznych rozmieszczonych w wy
robiskach kopalni na poziomie złoża. Czujnikami są sejsmometry typu MK-3A (prod. 
SENSONICS- Anglia) lub MK-III WILMOREA, zabudowane w odpowiednio przygotowanych 
komorach sejsmicznych usytuowanych w wyrobiskach górniczych. W komorach tych na beto
nowym fundamencie umieszczone są sejsmometry oraz modulatory. Wzmocniony, zmodu
lowany częstotliwościowo sygnał jest przesyłany siecią kablowa na powierzchnię. Sygnały 
sejsmiczne są transmitowane liniami teletechnicznymi stanowiącymi oddzielną sieć sejsmiczną. 
Transmisja odbywa się techniką modulacji częstotliwości FM, co w zadowalający sposób 
separuje układ od zakłóceń zewnętrznych . 

System Sejsmiczny "ELOGOR-C" służy do rejestracji, archiwizacji i analizy zjawisk sejs-
micznych występujących w kopalniach. 

Podstawowe zadania systemu to: 
- transmisja i przetwarzanie analogowych sygnałów sejsmicznych na sygnały cyfrowe, 
- detekcja zjawisk sejsmicznych, 
- zapisywanie na twardym dysku systemu, w postaci cyfrowej, sygnałów zakwalifiko-

wanych jako zjawiska sejsmiczne, 
- lokalizacja ognisk zjawisk sejsmicznych na podstawie zarejestrowanych sygnałów, 
- estymacja energii zjawisk sejsmicznych, 
- wyznaczanie parametrów do określania mechanizmów zjawisk zachodzących w ognisku 

wstrząsu, 

- możliwość jednoczesnej rejestracji i obróbki danych w czasie rzeczywistym. 
Kopalniany system sejsmiczny ELOGOR-C jest zbudowany w oparciu o istniejąca dołową 

sieć sejsmiczną oraz aparaturę powierzchniową. 
W skład systemu wchodzą: 

sejsmometry, 
modulatory, 
linia transmisyjna, 
głowica kablowa, 
demodulatory, 

- przetworniki A/C, 
- komputer (rejestrator) przemysłowy sprzężony sieciowo z komputerem (rejestratorem) 

pomocniczym. 
Ogólnie inożna określić, że działanie systemu opiera się na przetwarzaniu drgań sejsmicz

nych na sygnały elektryczne, ich transmisję na powierzchnię, przetworzenie sygnałów ana
logowych na cyfrowe, zapamiętanie sygnałów w pamięci komputera i programową obróbkę 
danych sejsmicznych. 

Rozmieszczone w kopalni 32 stanowiska sejsmiczne (sejsmometry+ modulatory) zasilane 
z powierzchni napięciem + 30V z zasilacza ochronnego, dostarczają analogowych sygnałów 
elektrycznych obrazujących przetworzone drgania sejsmiczne. Transmisja sygnałów na po-
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wierzchnię odbywa się teletechniczną siecią kablową za pomocą modulacji częstotliwości 
(częstotliwość nośna wynosi 840 Hz). Na powierzchni sygnały sejsmiczne zostają zdemo
dulowane za pomocą demodulatorów D80840T, a następnie przesyłane do kasety przetwornika 
A/C. Tak przetworzone sygnały nadają się już do cyfrowej obróbki realizowanej za pomocą 
komputera przemysłowego IBM. 

Integralną częścią systemu jest komputerowe oprogramowanie umożliwiające w czasie 
rzeczywistym gromadzenie i obróbkę danych. Program KRA W umożliwia określenie pod
stawowych danych, tj. lokalizację zjawiska, ocenę energii zjawiska oraz wyznaczenie para
metrów do określania mechanizmów w ognisku wstrząsu, jak również sporządzenie zestawień 
wstrząsów. 

LITOS jest pakietem oprogramowania wspomagającego prace realizowane w kopalnianej 
stacji geofizyki górniczej. 

W skład pakietu wchodzą poniższe moduły: 
- LITOS- Wstrząsy, 

- LITOS-Rejestr zjawisk sejsmicznych, 
- LITOS- Prognozy. 
Oprogramowanie jest przystosowane do pracy w środowisku MS Windows 95/NT. 
"LITOS - Wstrząsy" współpracuje z systemem ELOGOR-C pełniącym rolę rejestratora 

zjawisk sejsmicznych. Program realizuje zadania: 
- automatyczne wczytywanie i powiadamianie o zarejestrowaniu nowego zjawiska sej

smicznego (rys. 2), 

Rys. 2. Program .,LITOS - Wstrząsy" przykład zapisów drgań 

Fig. 2. Scismogram obtaincd with thc hclp ofLITOS software 
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- lokalizacja epicentrum wstrząsu X, Y (po udostępnieniu odpowiedniego algorytmu 
istnieje możliwość zaimplementowania go w celu wyznaczania składowej Z), 

- wyznaczanie energii zjawisk sejsmicznych na podstawie całki kwadratu prędkości drgań 
gruntu oraz na podstawie czasu trwania zjawiska, 

- wizualizacja na mapach górniczych epicentrum wstrząsu (rys. 3), 
- wydruki dokumentujące wstrząsy sejsmiczne, 
- automatyzacja uzupełniania bazy danych z parametrami opisującymi zarejestrowane 

zjawiska sejsmiczne. 

Rys. 3. Przykład graficznej prezentacji lokalizacji wstrząsu za pomocą oprogramowania LITO S 

Fig. 3. Localisation of the seismie event obtained with the hel p o f LITOS software 
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"LITOS - Rejestr zjawisk sejsmicznych" (rys. 4) jest programem do tworzenia i obsługi 
bazy danych zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych. Zapewnia on: 

- współpracę z programem "LITOS- Wstrząsy" w procesie dopisywania parametrów 
nowo zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych oraz ich edycję, 

- tworzenie wypisów i zestawień zjawisk sejsmicznych na potrzeby opracowań w geo-
fizyce górniczej, 

- zarządzanie bazą danych przy wykorzystaniu standardu SQL, 
- tworzenie raportów, 
- drukowanie książki- rejestru zjawisk sejsmicznych. 

Rys. 4. Oprogramowanie "LITO S - Rejestr"- baza danych. 

Fig. 4. LITO S software -data base 

"LITOS - Prognozy" jest programem do graficznej prezentacji aktywności sejsmicznej 
w wybranych polach eksploatacyjnych. 

Ze względu na możliwość dużego powiększenia amplitudy zarejestrowanego sygnału sejs
micznego w aparaturze ELOGOR-C zmniejsza się subiektywny błąd wyznaczania pierwszych 
wejść fali sejsmicznej. Zastosowanie komputerowych metod wizualizacji i obliczania para
metrów zjawisk sejsmicznych pozwala na znaczne przyśpieszenie obliczania podstawowych 
parametrów, a dodatkowo obliczanie energii zjawiska odbywa się metodą całkowania przebiegu 
sejsmicznego. 
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Dzięki cyfrowej analizie przebiegów sejsmicznych, można na podstawie ich widm obliczyć 
inne parametry ognisk wstrząsów oraz dokonywać analiz zjawisk w oparciu o najnowszą wiedzę 
w tej dziedzinie. Analizy widmowe sygnałów oparte są na aktualnie stosowanych trendach 
światowych, dzięki współpracy z Polską Akademią Nauk, a szczególnie z zespołem pod 
kierownictwem prof. dr hab. Sławomira Gibowicza. 

3. Konfiguracja i optymalizacja sieci sejsmologicznej 

Specyfika jednopokładowego złoża rud miedzi wybieranego w kopalniach LGOM, w któ
rych praktycznie nie występują różnapoziomowe wyrobiska kamienne, determinuje konfi
gurację stanowisk sejsmicznych zlokalizowanych głównie na poziomie złoża [8]. W kopalni 
Rudna obserwacje sejsmiczne prowadzone są w oparciu o 32 stanowiska pomiarowe. Aktualny 
układ stanowisk sejsmicznych, pozwalający na rejestracje i lokalizację wstrząsów górotworu we 
wszystkich oddziałach eksploatacyjnych, przedstawiono na rysunku 5. 

8 -Stanowisko sejsmiczne 

Rys. 5. Sieć dołowych stanowisk sejsmicznych w 0/ZG "Rudna" 

Fig. 5. Underground seismic netofRudna minc 

Sesja V 713 



School ofUnderground Mining 2001 

Systematycznie zmieniający się układ frontów eksploatacyjnych związany z postępem robót 
górniczych pociąga za sobą konieczność wprowadzania okresowych zmian w układzie stano
wisk sejsmicznych a tym samym potrzebę optymalizacji sieci sejsmologicznej, której głównym 
celem jest minimalizacja błędów lokalizacji ognisk wstrząsów i określania ich energii . 
W kopalni Rudna optymalizację sieci, wykonywaną nie rzadziej niż co dwa lata, wykonuje 
zespół z Politechniki Śląskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bernarda Drzęźli (5]. 

W 1998 r. ww. zespół dokonał optymalizacji sieci sejsmicznej uwzględniając uruchamiane 
w szybach R-I, R-III, R-VI, R-VII, R-VIII stanowiska sejsmiczne wykonane około 430-575 m 
nad poziomem złoża, oraz przebudowę dwóch stanowisk sejsmicznych na poziomie złoża 
związaną z postępem robót górniczych. Wykonane obliczenia błędów lokalizacji dla wymie
nionych modyfikacji kopalnianej sieci sejsmometrów były następujące: średni całkowity błąd 
epicentrum= 33,3 m, średni całkowity błąd hipocentrum= 76,4 m [4]. 

W 1999r. rejestracja zjawisk odbywała się przy wykorzystaniu stanowisk szybowych: 
Szyb R-1 -około 435 m nad poziomem złoża, 
Szyb R-III -około 435 m nad poziomem złoża, 
Szyb R-VI -około 427 m nad poziomem złoża, 
Szyb R-VII -około 576 m nad poziomem złoża, 
Szyb R-VIII -około 446 m nad poziomem złoża. 
W 1999 r. wymieniony zespół wykonał opracowanie, w którym na podstawie rejestracji 

zjawisk sejsmicznych z pierwszego półrocza 1999r. dokonana została weryfikacja istniejącej 
sieci sejsmometrów z uwzględnieniem uruchomionych stanowisk w szybach. W celu wykonania 
tego zadania wykonano w oddziałach eksploatacyjnych strzelania kalibrujące, które posłużyły 
jako wzorce do oceny poprawności lokalizacji hipocentrum wstrząsów. Jednocześnie zespół 
opracował nowy algorytm lokalizacji hipocentrum zjawisk sejsmicznych uwzględniający wa
runki przestrzennego rozmieszczenia stanowisk sejsmicznych w ZG "Rudna". Na podstawie 
dokonanej analizy błędów w opracowaniu stwierdza się, że: " ... oba systemy lokalizacji tj. 
według ZG Rudna (wyznaczanie epicentrum) oraz wg. opracowanego programu lokalizacji 
LokRudna (wyznaczanie hipocentrum) charakteryzują się bardzo dobrą zgodnością lokalizacji 
epicentrum (Xo, Y o)." [4]. W opracowaniu zespół ustosunkowuje się do lokalizacji współ
rzędnej "Z":" . .. wyznaczone wartości współrzędnych "Z" ognisk wstrząsów górotworu, z uwagi 
na przestrzenną geometrię sieci sejsmometrów (niewielkie zróżnicowanie pionowe stanowisk 
pomiarowych w stosunku do rozmiarów sieci w płaszczyźnie złoża), są już teoretycznie obar
czone większym błędem niż wyznaczone wartości epicentrum wstrząsów. Wobec powyższego, 

określone przez program lokalizacyjny wartości składowej "Z" należy traktować jako wielkości 
przybliżone rzeczywistej głębokości ogniska wstrząsu" [4]. Aktualnie prowadzone są analizy, 
których głównym celemjest poprawienie dokładności określania współrzędnej pionowej. 

4. Sejsmoakustyka 

Stosowany w kopalnianej stacji geofizyki górniczej system ARES pozwala na cyfrowa 
rejestracje impulsów sejsmoakustycznych z 8-miu geofonów. Zarejestrowane przebiegi sa 
przetwarzane i zapisywane w systemie mikrokomputerowym wspólpracujacym z aparatura typu 
ARES [1]. W wersji zastosowanej w ZG "Rudna" zainstalowane są2 bloki (ARES-3 i ARES-4) 
po 8 czujników sejsmoakustycznych każdy [8]. 
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W oddziale G-15 ZG "Rudna" prowadzona była rejestracja sygnałów sejsmoakustycznych 
za pomocą wielokanałowego systemu cyfrowego ARES z czujnikami sejsmoakustycznymi 
TSA-3 . 

Podobne badania aparaturą sejsmoakustyczną ARES są wykonywane w oddziale G-2311 
oraz G-7 /4. Jako dołowe czujniki emisji sejsmoakustycznej zastosowano trójskładowe sondy 
sejsmoakustyczne montowane w głębokich otworach (ok. 30-50 m.) wierconych w stropie, 
które pozwalają na wyznaczanie azymutu przyjścia fali sprężystej do czujnika. Obecnie po
dejmowane są próby oceny stan zagrożenia od górotworu w oparciu o zmiany krzywej trendu 
aktywności sejsmoakustycznej, wyznaczanej na podstawie sumowania ilości rejestrowanych 
sygnałów w oknach trzy i pięciodniowych [6]. 

Dalszym kierunkiem działania w tym zakresie obserwacji, jest opracowanie algorytmów 
i oprogramowania do bezpośredniej lokalizacji tych zjawisk i analiza ich występowania 
w układzie czasowo-przestrzennym i w korelacji ze zjawiskami sejsmicznymi o wyższych 
energiach. W tym celu w oddziale G-23/ 1 zmieniono konfigurację czujników. Rejestracja 
zjawisk odbywa się za pomocąjednoskładowych czujników zabudowanych w płytkich otwo
rach w stropie (do l m), rozmieszczonych wokół oddziału wydobywczego. Porlobnie jak to 
miało miejsce w przypadku oddziału G-15/6 zastosowano 8 czujników z tym, że zamiast 
geofonów zastosowano znacznie czulsze czujniki elektrodynamiczne, które pozwoliły na ich 
zamontowanie poza oddziałem tak, by oddział znalazł się wewnątrz sieci czujników. Pozwoliło 
to podjęcie próby lokalizacji sygnałów sejsmoakustycznych. 

5. Zmiany rozkładu energetycznego wstrząsów 

Wiele obserwacji wskazuje, że aktywność sejsmiczna indukowana działalnością górniczą 
podlega tym samym prawom, jakie obowiązują w stosunku do wstrząsów naturalnych. Naj
ważniejszym prawem opisującym oba rodzaje sejsmiczności jest prawo Gutenberga-Richtera 
opisujące rozkład energetyczny wstrząsów, które posiada następującą postać: 

log N = a- b · log E 

gdzie: 
N -jest ilością wstrząsów o energii E, 
parametry a i b są współczynnikami . 

Parametr a jest miarą poziomu aktywności sejsmicznej, podczas gdy parametr b opisuje 
względny stosunek ilości wstrząsów słabych do silnych. Parametr b ma ściśle określone zna
czenie fizyczne, jest on bezpośrednio związany ze stanem naprężeń górotworu. Mniejsza 
wartość tego parametru, a więc i mniejsze nachylenie prostej opisywanej przez rozkład Gu
tenbera-Richtera, wskazuje na większy udział (prawdopodobieństwo) silnych wstrząsów, co 
świadczy o większym zagrożeniu występowania silnych wstrząsów. W praktyce kopalnianej 
rozkład Gutenberga-Richtera wykorzystywany jest do prognozowania zagrożenia sejsmicznego 
w nowo otwieranych polach eksploatacyjnych, sąsiadujących ze zrobami aktywnych niegdyś 
sejsmicznie pól lub do porównywania aktywności sejsmicznej tego samego pola w dwóch 
różnych okresach. Jak wykazuje doświadczenie, aktywność sejsmiczna w nowo otwieranym 
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polu jest zwykle bardzo zbliżona do aktywności obserwowanej w polu sąsiadującym, znaj
dującym się już w przestrzeni wybranej. Znajomość współczynnika b dla pola wcześniej 
eksploatowanego pozwala więc wnioskować o przewidywanym prawdopodobieństwie wystę
powania silnych wstrząsów w nowym polu. 

Podobnie rzecz ma się z porównywaniem aktywności sejsmicznej w dwóch różnych okre
sach. W trakcie eksploatacji zachodzi często potrzeba dokonywania zmian w technologii 
wybierania, których następstwem są między innymi zmiany aktywności sejsmicznej. Porów
nanie współczynnika b dla dwóch badanych okresów pozwala na ocenę kierunku tych zmian 
aktywności z punktu widzenia zagrożenia silnymi wstrząsami. 
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Rys. 6. Rozkład Gutcnbcrga-Richtcra dla oddziału G-6 

Fig. 6. Pancl G-6 of Rudna mine, Gutcnberg-Richtcr rclation 
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Na rozkładzie Gutenberga-Richtera dla oddziału G-6 z rysunku 6 widać , że zmiany wa

runków geologiczno-górniczych wpłynęły na spadek udziału wstrząsów z E;;:: 1,0 · 105 J. 

6. Badanie mechanizmów silnych wstrząsów 

Prowadzone od wielu lat badania mechanizmów trzęsień ziemi i zjawisk sejsmicznych 
wywołanych eksploatacją górniczą wskazują, że w ich ogniskach dominują procesy ścinania na 
płaszczyznach uskoków, opisywane za pomocą podwójnej pary sił [9]. Badanie mechanizmu 
ogniska wstrząsu opiera się na wyznaczaniu na podstawie sejsmogramu rozkładu pierwszych 
wychyleń fal P zarejestrowanych przez czujniki. Do określania mechanizmów wstrząsów 
wykorzystywany jest program komputerowy z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Na 
podstawie · kierunków pierwszych wychyleń wyznacza się płaszczyzny nodalne. Jedna z tych 
płaszczyzn jest płaszczyzną uskoku, wzdłuż którego nastąpiło ścinanie podczas wstrząsu. 
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Wyboru prawdopodobnej płaszczyzny dokonuje się po nałożeniu na otrzymane rozwiązania 
aktualnej sytuacji geologiczno-górniczej w rejonie wystąpienia wstrząsu. 

7. Geotomografia sejsmiczna 

W 0/ZG Rudna podjęto próby wykorzystania metody geotomografi sejsmicznej do okreś
lenia stanu górotworu. W 1998 r. wykonano pomiary metodą tomografii aktywnej w oddziale 
G-23/2 uzyskując rozkłady prędkości (2000-3000 m/s) i tłumienia dla poprzecznej fali sej
smicznej. Uwarunkowania ruchowe nie pozwoliły na uzyskanie pełnego obrazu wymienio
nych parametrów z uwagi na niedrożność części wyrobisk bezpośrednio przylegających do 
badanej calizny, jak również konieczność wejścia z pomiarami w strefę przed frontem eks
ploatacyjnym [3]. 

W rejonie oddziałów G-1, G-13 i G-23 wykonano również badania górotworu metodą 
tomografii pasywnej. W wyniku tych badań określono zmiany pola prędkości w przedziale 
4400-6400 mis, przy czym zmiany te określono zarówno w rejonach wyeksploatowanego 
złoża jak i w nie rozciętych caliznach [3]. Przewiduje się kontynuowanie badań górotworu 
metodą tomografii pasywnej w rejonach oddziałów G-23 i G-15. 

8. Podsumowanie 

Kopalniana stacja geofizyki górniczej ZG Rudna przy zastosowaniu obecnej aparatury 
pomiarowej rejestruje w sposób ciągły zjawiska o energii powyżej 50J. Aparatura obsługiwana 
jest przez jednego pracownika (dyspozytora rejestratorni sejsmicznej), do obowiązków którego 
należy nadzór nad jej sprawnością oraz podstawowa interpretacja zarejestrowanych zjawisk. 

W przypadku wystąpienia wstrząsu o energii sejsmicznej E :2: l ,O · l o3 J obsługa stacji rutynowo 
opracowuje dane zjawisko poprzez: 

- określenie czasu i współrzędnych ogniska wstrząsu, 
- obliczenie energii zjawiska, 
- przeanalizowanie ilościowe i jakościowe aktywności sejsmicznej obserwowanego rejonu 

w czasie. 
Informacje o zjawiskach o energii przekraczającej 1,0103 J są podawane natychmiast p.o 

ich opracowaniu dyspozytorowi górniczemu kopalni oraz zainteresowanym osobom dozoru 
górniczego. Kopalniana stacja geofizyki górniczej na bieżąco informuje dyspozytora górniczego 
kopalni o wyraźnym wzroście ilości zjawisk niskoenergetycznych (E l ,O l 03 J) oraz o wstrząsach 
o energii E :2: l ,O · l 06 J zaistniałych w sąsiednich kopalniach. 

Niezależnie od bieżącego przekazywania informacji o aktywności sejsmicznej, kopalniana 
stacja geofizyki górniczej każdego dnia sporządza dobowy raport o przebiegu aktywności 
sejsmicznej, który przekazywany jest do działu mechaniki górotworu i obudowy. Raporty te są 
systematycznie analizowane, w ramach bieżącej oceny stanu zagrożenia, przez Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego, Głównego Inżyniera Górniczego oraz Głównego Inżyniera ds. 
Mechaniki Górotworu i Obudowy. 

Organizacja kopalnianej stacji geofizyki górniczej w 0/ZG Rudna, jej wyposażenie oraz 
zakres prowadzonych badań i obserwacji pozwala na bieżące śledzenie rozwoju aktywności 
sejsmicznej górotworu i wykorzystywanie ich wyników w praktyce ruchowej kopalni. 

Sesja V 717 

' . 



School o f Underground Mining 200 l 

Literatura 

[l] Magiera W., Mirek A.: Zagrożenie tąpaniami w górnictwie polskim w /999 r. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona 
Środowiska w Górnictwie, WUG nr 6 (70) /2000, Katowice 2000. 

[2] Kleczek Z., Jaśkicwicz K.: Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Tąpmi w Zakładach Wydobywających Rudy 
Miedzi w 1999 r. Wrocław 2000. 

[3] Lurka A., Mutkc G.: Wyprzedzające określenie stanu górotworu z uwzględnieniem realiów geologiczno-g6r

niczych 0/ZG .. Rudna" metodą geotomografii sejsmicznej. GIG, Katowice 1998. 
[4] Drz~tżla B., Kołodziejczyk P.: Badanie i analiza poprawno.\oci lokalizacji zjuwisk sejsmicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem współrzędnej .,Z". Politcchnika Śląska, Gliwice-Polkowicc 1999. 
[5] Drzążla B., Kołodziejczyk P.: Badanie i optymalizacja sieci sejsmometrów w Ol ZG .. Rudna". Politcchnika Śląska, 

Gliwicc-Polkowicc 2000. 
[6] Zespół pod kierownictwem B. Cianciary: Analiza danych sejsmoakustycznych zarejestrowanych w oddziale 

G-2311 ZG .. Rudna". Kraków, grudzicl12000. 
[7] Jaśkicwicz K., Butnt J., D~tbkowski R.: Opracowanie instrukcji prowadzenia obserwacji sejsmologicwyclz oraz 

interpretacji sejsmogramów i dokumentowania wynikówdla kopalń rud miedzi . CBPM .,Cuprum", Wrocław 1999. 
[8] Dokumentacja podstawowa urządze1l i sieci do pomiaru, wykrywania, rejestracji i sygnalizacji zjawisk sejs

micznyclz, KGHM ~ ZG .,RUDNA" w Polkowicach. Polkowicc-Katowicc 1987~ 1988. 

[9] Gibowicz J., Dornański B., Wiejacz P.: Analiza wybranych wstrząsów górniczych z ZG .. Rudna" z 11 polowy 

/999 roku. PAN, Warszawa 2000. 

The organisation and tasks of the Rudna min e seismic station 

Abstra et 

The seismicity induced by mining is one o f the most dangerous factors observed in Polish 
copper mines. In the year 2000 in Rudna mine among 23 909 seismic events, total energy of 

3, 73 · l 09 J, there were 119 tremors with energy l ,O · l 06 J. S uch a great level o f seismicity needs 
competent activity and efficient equipment. 

Seismic station of Rudna mine has been working s ince 1988 and i ts seismic net covers the 
mining area of 75,6 km2. Seismic observations are performed with the help of digital system, 
dynamie o f 66 dB, ELEGOR-C manufactured by Zakład Doświadczalny in Lubin. Seismic net 
consists of 32 sensors mounted on the ore leveł and 430 to 580 meters over the copper seam. 
KRA W and LITOS, the computer software enables in real time recording and analysing of 
seismic data. 

Along with the ELOGOR-C system in Rudna seismic station the ARES seismoacustic 
system consisting of2 blocks, 8 sensors each, is used. The aim ofthe seismoacustic observations 
is to obtain algorithms and software enabling localising o f seismoacustic signals and correlation 
the seismoacustic emission with the high-energy seismic events. 

In Rudna seismic station source mechanis1ns of the high-energy events are investigated as 
we li. 
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Czujniki do monitoringu deformacji górotworu w kopalniach 
podziemnych 

Słowa kluczowe 

Geomechanika- górotwór- deformacja- monitoring- konwergencja- rozwarstwienie 

Streszczenie 

Omówiono specyfikę monitoringu deformacji górotworu na tle monitoringu zjawisk geo
fizycznych: sejsmologicznych, sejsmoakustycznych itp. Omówiono czujniki stosowane do mo
nitoringu deformacji górotworu w kopalniach rud miedzi, węgla i soli . Przedstawiono wyma
gania metrologiczne jakie należy stawiać tym czujnikom, sposób bieżącego dokumentowania 
wyników monitoringu w warunkach ruchu kopalń, oraz najważniejsze zasady lokalizacji czuj
ników deformacji górotworu w oddziale wydobywczym. Pokazano statystykę skuteczności 
wykrywania wstrząsów wysokoenergetycznych na przykładzie monitoringu deformacji piono
wych otworów badawczych w stropie dwóch oddziałów wydobywczych w kopalni miedzi, 
w łącznym okresie czasu ponad 3 lat monitoringu. 

l. Wstęp 

Monitoring deformacji wyrobisk w eksploatowanym oddziale wydobywczym kopalni jest 
naj starszą, obok obserwacji wizualnych, formą kontrolowania stanu górotworu dla oceny stop
nia zagrożenia od wstrząsów i zawałów. górniczych. Dopiero rozwój sejsmologii górniczej, 
a później wykorzystanie innych zjawisk geofizycznych, takich jak sejsmoakustyka, geore
zystancja, emisja elektromagnetyczna (o częstotliwościach od "radiowych" do cieplnych), 
grawimetria i inne, a także dalszy rozwój sejsmologii górniczej w kierunku jej "tomogra
ficznych" zastosowań, doprowadził do całkowitego zdominowania monitoringu górotworu 
metodami geofizycznymi dla oceny stanu górotworu w kopalniach. Zaletami monitoringu 
wielkości geofizycznych w kopalniach są między innymi: możliwość stosowania ograniczonej 
liczby czujników dla kontrolowania stanu górotworu w stosunkowo dużej przestrzeni roboczej, 
stosunkowo dobre podstawy teoretyczne interpretowania wyników monitoringu dla oceny 
stopnia zagrożenia wstrząsami, oraz duże możliwości "kalibracji" systemów monitoringu 
w kopalniach o dużej aktywności sejsmicznej. Bezsporną wadą natomiast jest to że monitorując 
zjawiska geofizyczne, można oceniać pośrednio tylko skutki już zaistniałych deformacji 
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górotworu, Dlatego monitoring różnych zjawisk geofizycznych dla oceny stanu górotworu 
w kopalniach, w niektórych warunkach górniczo-geologicznych eksploatacji sprawdza się 
dobrze, a w niektórych nie sprawdza się wcale. 

Z tego powodu już od kilku lat zarówno w kopalniach rud miedzi LGOM jak i w kopalniach 
węgla kamiennego podejmowane są próby zastosowania monitoringu deformacji górotworu [5], 
np. monitoringu deformacji otworów wiertniczych w stropie i w ociosie, konwergencji w zro
bach albo w innych miejscach niedostępnych dla personelu, a także prędkości "chwilowej" 
rozwarstwienia stropu- dla oceny stanu górotworu w aspekcie zagrożenia zarówno wstrząsami 
wysokoenergetycznymi [1-22], jak i zawałami [22-27]. Monitoring deformacji górotworu 
w porównaniu z monitoringiem zjawisk geofizycznych jest już z założenia korzystniejszy, 
ponieważ istnieje zgodność poglądów co do tego że właśnie deformacje sztywnego stropu są 
źródłem większości wstrząsów wysokoenergetycznych. Teoretycznie przynajmniej, lepiej 
więc monitorować mierzalne wartości różnych przejawów deformacji stropu w otoczeniu 
wyrobisk (np. deformacji otworów wiertniczych), niż monitorować różne zjawiska geo
fizyczne, będące tylko pośrednimi skutkami deformacji stropu. 

Monitoring deformacji górotworu stwarza jednak nowe tmdności techniczne, odmienne od 
znanych z powszechnej praktyki monitoringu zjawisk geofizycznych, na przykład sejsmologii, 
czy sejsmoakustyki .. Występują tu również tmdności interpretowania rezultatów monitoringu 
w aspekcie oceny zagrożenia wstrząsami z powodu braku podstaw wnioskowania o zagrożeniach 
w oparciu o pomiary clefonnacji górotwom. Nie tyle zresztą z powodu braku wiedzy teoretycznej 
o mechanizmach deformacji skał w kopalniach, ile z powodu niedostatecznej wiedzy o rze
czywistej budowie i właściwościach wytrzymałościowych skal w otoczeniu wyrobisk górni
czych. Utmdnia to tak dalece konfrontowanie wyników monitoringu deformacji z sytuacją 
górniczą w oddziale wydobywczym, że na razie przynajmniej, wykrywanie symptomów wstrzą
sów wysokoenergetycznych jest wyłącznie oparte na zaobserwowanym w kopalniach rud miedzi 
i w kopalniach węgla zjawisku gwałtownej i jednoczesnej zmiany wskazań wielu czujników 
deformacji otworów wiertniczych rozmieszczonych w stropie, na dużej przestrzeni oddziału 
wydobywczego, na kilka dni przed wstrząsami wysokoenergetycznymi. 

W referacie omówiono zasadnicze różnice między znanym monitoringiem zjawisk 
geofizycznych w górptworze, a monitoringiem deformacji górotworu, pokazano różne odmiany 
czujników stosowanych do monitoringu deformacji górotwom w kopalniach rud miedzi, węgla 
i soli, przedstawiono wymagania metrologiczne jakie muszą spełniać takie czujniki, pokazano 
sposób wzorcowania czujników deformacji, oraz sposób wzorcowania przenośnych mierników 
odczytowych, omówiono sposób bieżącego przetwarzania i wizualizacji wyników monitoringu 
deformacji w warunkach ruchu kopalń rud miedzi, omówiono najważniejsze zasady lokalizacji 
czujników deformacji w oddziale wydobywczym, oraz przedstawiono statystykę skuteczności 
wykrywania wstrząsów wysokoenergetycznych na przykładzie monitoringu deformacji 
w dwóch oddziałach wydobywczych kopalni "Rudna" prowadzonego w okresie ponad 3 lat, aż 
do wyeksploatowania oddziałów. 

2. Uwagi o monitoringu deformacji skal w kopalniach 

W ostatnich dziesięcioleciach, rozwojowi technologii cyfrowego przetwarzania danych 
wcale nie towarzyszył równie intensywny rozwój technologii pomiarów różnych wielkości 
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fizycznych, o analogowym z natury charakterze, spośród których pomiary mechanicznego 
przesunięcia nie należą do wyjątku. Łatwo zauważyć, że w większości nowoczesnych czujników 
o różnorodnym przeznaczeniu, wykorzystywane są tradycyjne, stare zasady przetwarzania 
wartości mierzonej wielkości na sygnał elektryczny, natomiast nowością jest tylko konstruk
cyjne integrowanie w czujnikach modułów przetwarzania mierzonej wielkości na sygnał 
elektryczny, z modułami korekcji i linearyzacji oraz cyfrowego kodowania wyników pomiaru. 
Spośród znanych przetworników przesunięcia mechanicznego na sygnał elektryczny, takichjak 
tensometry oporowe, przetworniki magnetyczne, indukcyjnościowe, transformatorowe, 
magnetostrykcyjne, pojemnościowe, strunowe i rezystancyjne, tylko te ostatnie jak na razie 
spełniają wysokie kopalniane wymagania precyzji "długoterminowej", przy relatywnie 
małym koszcie zarówno samego przetwornika, jak i spełniają wymagania precyzji i mi
niaturyzacji miernika odczytowego. Dlatego ten rodzaj przetwarzania przyjęto w prezen
towanej dalej rodzinie czujników deformacji górotworu "DEFO",już od lat stosowanego w pol
skich kopalniach podziemnych .. Z pewnością jednak, przyszłość będzie należała do przetwor
ników z bezpośrednim kodowaniem cytrowym przesunięcia, za pomocą technologii mikro
rastrów, trudno osiągalnych na razie dla zastosowań w górnictwie. Natomiast stosowanie 
precyzyjnych technik laserowych może być korzystne w górnictwie głównie przy pomiarach 
deformacji wyrobisk, jednak przy tradycyjnej już konieczności akceptowania zakłócania 
pomiarów niestabilnością położenia baz pomiarowych i przy konieczności akceptowania 
nieuniknionych błędów zmiennego kontaktu przyrządu pomiarowego z bazami pomiaru. 

Najtrudniejszym problemem, którego rozwiązanie jest zresztą najkosztowniejsze, bo wy
maga wielu długotrwałych eksperymentów w kopalni, jest zaprojektowanie w czujniku 
defonnacji górotworu "kontaktu" przetwornika pomiarowego ze skałą górotworu w taki sposób, 
aby z jednej strony czujnik był łatwy do instalowania w warunkach ruchu kopalni, a z drugiej 
strony aby zapewniał ekstremalnie wysoką stabilność owego "kontaktu" w bardzo długim 
okresie czasu rzędu lat, nawet przy bardzo bliskich strzelaniach i wstrząsach górniczych. 
Właśnie te rozwiązania konstrukcyjne są najczęściej przedmiotem patentów wytwórców 
czujników. 

Innym problemem jest zdefiniowanie obiektu pomiaru deformacji. Na przykład termin 
"deformacja otworu wiertniczego" implikuje już z definicji konieczność mierzenia zmian 
rzeczywistego profilu otworu i to w wielu przekrojach otworu na całej jego długości jed
nocześnie, z rozdzielczością pomiarową rzędu pojedynczych mikrometrów (bo tak właśnie 
deformują się otwory wiertnicze zarówno przed wstrząsami, jak i w rezultacie wystąpienia 
wstrząsów i strzelań). Gdyby nawet taki pomiar był możliwy do wykonania, nie byłby możliwy 
do masowego stosowania w warunkach ruchu kopalń, ze względu na koszt takiego czujnika. 
A tylko stosowanie dostatecznie dużej liczby czujników deformacji na dużej przestrzeni od
działu wydobywczego gwarantuje wiarygodny monitoring górotworu. Dlatego jako obiekt 
pomiaru "deformacji otworu wiertniczego" przyjęto w rodzinie czujników "DEFO" pomiar 
zmiany odległości między przeciwnymi ścianami otworu wiertniczego o średnicy nomi
nalnej 76 mm, w dowolnie wybranym kierunku prostopadłym do osi otworu, przy 
jednoczesnym pomiarze deformacji skały wokół otworu, w kierunku osi otworu, na ba
zie pomiaru o długości 500 mm [3, 4, 5]. Najogólniej, wybór właściwego obiektu pomiaru 
jest jednym z najważniejszych zadań przy projektowaniu monitoringu górotworu. 
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3. Porównanie monitoringu deformacji górotworu z monitoringiem zjawisk 
geofizycznych górotworu 

Pomiary deformacji górotworu kopalniach obejmują zarówno pomiary deformacji wy
robisk górniczych, jak i pomiary deformacji skał wokół wyrobisk górniczych. Pomiary 
deformacji wyrobisk mogą być wykonywane za pomocą prostych przymiarów mechanicznych, 
z podziałką metryczną, za wyjątkiem nielicznych sytuacji, kiedy ze względów bezpieczeństwa 
potrzebne są czujniki ze zdalnym odczytem wskazań, albo wtedy, gdy nawet minimalne zmiany 
wymiarów wyrobisk mogą być interpretowane jako wczesne symptomy zagrożeń, jak na przy
kład w kopalni soli Wieliczka. Natomiast czujniki deformacji skał wokół wyrobisk górniczych 
zawsze wymagają stosowania wyrafinowanych technik pomiarowych z przetwarzaniem mie
rzonej wielkości na sygnał elektryczny, nieraz z przetwarzaniem wielokrotnym. 

Czujniki do pomiaru deformacji skał wokół wyrobisk, z powodu bardzo małych wartości 
względnych zmian mierzonych wielkości wymagają ekstremalnie wysokiej rozdzielczości 
pomiarowej, (czasem nazywanej "czułością" aparatury pomiarowej), przy ekstremalnie wyso
kiej liniowości przetwarzania mierzonej wielkości na wyjściowy sygnał elektryczny. 
Z powodu konieczności monitoringu stanu górotworu nieraz latami, pomiary deformacji skał 
wokół wyrobisk wymagają ekstremalnie wysokiej odporności na upływ czasu, czyli wysokiej 
stabilności czasowej, oraz ze względu na stabilną temperaturę w większości kopalń podziem
nych, dość umiarkowanej, ale jeszcze przyzwoitej, odporności na zmiany temperatury oto
czenia, czyli stabilności termicznej . Tak wysokie wymagania są powodowane generalnie 
"przyrostowym" charakterem pomiarów deformacji górotworu, najczęściej względem przy
padkowo ustawianej wartości początkowej . Jeżeli uwzględnić przy tym, że zmiany stanu 
górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej odbywają się stosunkowo powoli, a czasem nie 
występują wcale, to sytuacje a w których czujniki deformacji górotworu muszą poprawnie 
mierzyć zmiany stanu skał wokół wyrobisk o zmienności bliskiej jednej setnej zakresu 
pomiarowego czujników i w okresie czasu rzędu lat (zanim zmieni się sytuacja górnicza), 
wcale nie należą do rzadkich. Jeżeli pewne minimalne wymagania dotyczące rozdzielczości 
pomiarowej, liniowości przetwarzania, stabilności czasowej oraz stabilności termicznej 
aparatury, czyli precyzji tej aparatury nie zostaną spełnione, wtedy mogą wystąpić sytuacje 
(które występują częściej niż wielu z nas przyznaje), że aparatura pokazuje bardziej to się 
dzieje w niej samej niż to co się dzieje w górotworze. I paradoksalnie, dokładność aparatury 
nie ma z tym wiele wspólnego. Na przykład w sprzęcie pomiarowym codziennego użytku , (np. 
wagi) albo w aparaturze pomiarowej stosowanej w technice, dokładność aparatury, w sensie 
legalizacyjnym, jest zawsze tylko nieco gorsza od jej precyzji, i bywa najczęściej rzędu procent, 
albo ułamka procenta. Z kolei precyzja tego rodzaju aparatury jest z kolei przynajmniej o rząd 
wielkości gorsza od precyzji aparatury wymaganej przy monitoringu deformacji góro
tworu. Tymczasem z dokładnością legalizacji aparatury do monitoringu deformacji górotworu 
jest zupełnie inaczej. W sytuacji, gdzie jedynie względne zmiany wartości mierzonych defor
macji dają użyteczną dla praktyki informację, dokładna znajomość bezwzględnych wartości 
zmierzonych wielkości na miarę możliwości jakie stwarza duża precyzja aparatury do moni
toringu górotworu nie daje się w praktyce wykorzystać . Dlatego precyzyjna aparatura do 
monitoringu górotworu o precyzji rzędu 0,0005 wartości zakresu pomiaru, może być (i zwykle 
bywa) wzorcowana mniej dokładnie, co najwyżej z dokładnością 0,01-0,05 wartości zakresu 
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pomiaru, bo dokładniejsze wzorcowanie jest po prostu zbędne. Podobnie jest z często
tliwością pomiarów. Wyłączając rzadkie przypadki badania stanów nieustalonych deformacji 
górotworu, stosowanie większej częstotliwości pomiarów deformacji górotworu od l pomiaru 
na zmianę (ok. 0,000035 Hz), nie wnosi żadnej nowej informacji, np. dla wykrywania 
wstrząsów wysokoenergetycznych, bo stan górotworu nie zmienia się szybciej. Natomiast zbyt 
mała częstotliwość pomiarów, mniejsza od 1 ... 2 pomiarów na dobę, już wyraźnie pogarsza 
efektywność wykrywania symptomów wstrząsów, przy średniej wartości czasu wyprzedzenia 
symptomów względem zaistniałych wstrząsów równej 5 ... 7 dób [20, 21]. 

Porównując znaną pówszechnie aparaturę do monitoringu zjawisk geofizycznych, (naj
częściej do monitoringu emisji różnych form energii wymuszonej deformacją górotworu) 
z aparaturą do bezpośredniego monitoringu deformacji górotworu, można najogólniej stwier
dzić, że: 

- w obu przypadkach jest wymagana porównywalna wysoka wartość wymaganego 
stosunku sygnał l szum (czyli dynamiki pomiarowej aparatury): w aparaturze "geofizycznej" 
dynamika osiąga nawet l x 106, (120 dB), podczas gdy w aparaturze do pomiarów deformacji 
skał wystarcza już 5 x 104, (94 dB); 

- wymagana dokładność (legalizacji) aparatury w obu przypadkach jest niewielka, 
w granicach do kilku procent wartości zakresu pomiaru, czyli w granicach dokładności po
miarów "technicznych", czyli 0,01...0,05 zakresu pomiaru; 

- wymagana precyzja aparatury geofizycznej bywa rzędu wartości dokładności jej 
legalizacji, czyli rzędu 0,05 wartości zakresu pomiaru, natomiast precyzja aparatury do 
pomiaru deformacji skał musi być rzędu 0,0005 wartości zakresu pomiaru, czyli być o dwa 
rzędy wartości lepsza niż w aparaturze geofizycznej; 

- częstotliwość próbkowania mierzonych wielkości w aparaturze geofizycznej jest 
bardzo duża i osiąga 105 Hz, natomiast w aparaturze do pomiaru deformacji skał jest bardzo 
mała i nie przekracza częstotliwości około 0,000035 Hz, albo co najwyżej o rząd wartości 
większej, ponieważ górotwór "nie nadąża" po prostu reagować szybciej na wymuszenia 
eksploatacyjne; 

- z powyższego powodu, monitoring zjawisk geofizycznych wymaga najczęściej sto
sowania automatycznych systemów pomiarowych, podczas gdy monitoring deformacji 
górotworu może być wykonywany również "ręcznie", bez pogorszenia jakości monitorin
gu - przy okazji wykonywania rutynowych obserwacji wyrobisk. To pozwala również na 
realizację monitoringu w kopalniach przy bardzo zróżnicowanej skali obserwacji: poczynając od 
jednego aż do kilkudziesięciu stanowisk czujników, przy stosowaniu tego samego sprzętu 
pomiarowego; 

- dokładność obliczeń pośrednich, dokonywanych na podstawie wyników monitoringu 
górotworu jest w obu przypadkach podobna i jest bardzo mała. Wynosi na przykład 
500 ... l 000% wartości obliczonej energii w przypadku oceny energii wstrząsów na podstawie 
amplitudy i częstotliwości drgań skały, i np. co najmniej 100% i więcej, obliczonej wartości 
naprężenia lub przyrostu naprężenia w skałach otaczających wyrobiska na podstawie róż
nych metod pomiaru deformacji skał wokół otworów. Z powodu nieznajomości rzeczywistych 
właściwości propagacyjnych skał transmitujących monitorowane sygnały w pierwszym 
przypadku. Natomiast w drugim przypadku z powodu nieznajomości rzeczywistych parametrów 
wytrzymałościowych skały w miejscu pomiaru deformacji oraz z powodu braku możliwości 
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weryfikacji koniecznych do obliczeń założeń o stanie skały w miejscu pomiaru (jednorodność, 
anizotropia, sprężystość, charakter odkształcenia itp.). Często przy szacowaniu błędów ob
liczonych wartości naprężeń absolutnych, albo obliczonych wartości przyrostów naprężeń, 
szacuje się tylko błędy aparaturowe i błędy niepewności danych wytrzymałościowych góro
tworu, bez próby oszacowania błędów "metodycznych", prawdopodobnie znacznie większych 
od tych wcześniej wymienionych .. Istnieją wprawdzie metody pomiarów deformacji otworów 
"in situ" uzupełnione pomiarami laboratoryjnymi i pozwalające nieco poprawić dokładność 
obliczania naprężeń, ale ich stosowanie dla bieżącego monitoringu stanu górotworu w kopalni 
nie wydaje się realne. 

Zatem do monitoringu deformacji skał otaczających wyrobiska górnicze nie nadaje się 
ani kopalniana aparatura sejsmologiczna i sejsmoakustyczna, (pomimo jej wysokiej dyna
miki pomiarowej i dużej częstotliwości próbkowania), ani zwykła przemysłowa aparatura 
pomiarowa - w obu przypadkach z powodu zbyt malej precyzji "długoterminowej" tej 
aparatury. 

4. Czujniki do monitoringu deformacji górotworu 

Na rysunku l pokazano schematycznie, na przykładzie kopalni rud miedzi z komorowo 
filarowym systemem eksploatacji, sposób instalowania zestawu czujników rodziny "DEFO", 
przeznaczonych do monitorowania deformacji górotworu w oddziale wydobywczym. Zestaw 
ten zawiera: 
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Rys. l. Sposób instalowania czujników deformacji górotworu w kopalniach miedzi 

Fig. l. Method of rock-mass dcformation scnsors installation in coppcr mincs 
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l. Czujniki Deformacji Otworów Wiertniczych typu "DL" przeznaczone do instalowania 
zarówno w poziomych otworach wiertniczych w filarach wielkogabarytowych, jak i w pio
nowych otworach wiertniczych w stropie. 

2. Czujniki Konwergencji typu "CK" przeznaczone głównie do instalowania w zrobach 
i w strefach wygrodzonych dla maszyn i ludzi, a rzadziej w przestrzeni roboczej frontu 
wydobywczego. 

3. Rozwarstwieniornierze typu "CR", przeznaczone do instalowania w stropie, a rzadziej 
ociosach. 

4. Tester Stropu typu "1SN", przeznaczony do pomiaru "chwilowej" prędkości rozwar
stwienia stropu w wyrobisku albo w grupie sąsiednich wyrobisk, dla bezpośredniej, prawie 
natychmiastowej, oceny stopnia stateczności stropu. 

5. Kopalniany Miernik Deformacji typu KMD-3, przeznaczony do odczytywania 
wskazań wszystkich (za wyjątkiem testera typu TSN) odmian czujników rodziny "DEFO', 
w miejscu ich zainstalowania, albo z odległości do l ,5 km od miejsca zainstalowania, tylko 
po przedłużeniu przewodów czujników, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń 
teletransmisyjnych. 

Wymienione przyrządy bywają stosowane do realizacji różnych celów monitoringu. I tak: 
Czujniki Deformacji Otworów Wiertniczych (l) typu "DL" mają następujące rodzaje 

zastosowań w kopalniach rud miedzi: 
- instalowane w poziomych otworach wiertniczych o długości sięgającej jądra filara, służą 

do kontroli przebiegu procesu upadatniania się wybranych "wskaźnikowych" filarów wielko
gabarytowych na wybiegu frontu eksploaatacyjnego (to zastosowanie ostatnio jest rzadsze, 
z powodu powszechnego zaniechania dwuetapowych systemów eksploatacji) [15], 

- instalowane w ociosach komór gdzie muszą stale przebywać ludzie, (np. kraty wy
sypowe), służą do wykrywania pierwszych symptomów utraty stateczności skał otaczających 
wyrobisko pod wpływem zbliżającej się fali ciśnień, oraz alarmowania w przypadku nagłych 
dużych zmian deformacji otworów, 

- instalowane w pionowych otworach wiertniczych w stropie na głębokości 20-40 me
trów, służą do wykrywania symptomów wstrząsów wysokoenergetycznych, zarówno w ko
palniach rud miedzi jak i w kopalniach węgla [7-14]. 

Czujniki Konwergencji (2) typu CK mają następujące rodzaje zastosowań, (jak dotąd 
wyłącznie w kopalniach miedzi): 

- przy badaniu procesów uginania się stropu w zrobach w czasie wprowadzania nowych, 
- systemów eksploatacji z ugięciem stropu, 
- instalowane w zrobach i w wyrobiskach (później) wygrodzonych, do wykrywania symp-

tomów wstrząsów wysokoenergetycznych, jako czujniki weryfikujące wskazania czujników 
stropowych typu "DL" w tym samym oddziale, 

-jako kanwergometry w strefie roboczej eksploatacji górniczej (sporadycznie). 
Czujniki Rozwarstwienia (3) typu CR mają następujące rodzaje zastosowań w kopalniach 

rud miedzi, węla i soli: 
- przy badaniu procesów zachowania się stropu w zrobach przy opracowywaniu nowych, 
- technologii eksploatacji z ugięciem stropu (w kopalniach miedzi) [ 24-27], 
- przy quasi - ciągłej kontroli stateczności stropu w komorach objętych falą ciśnień 

eksploatacyjnych, gdzie stale muszą przebywać ludzie (sporadycznie w kopalniach rud miedzi) 
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przy kontroli stateczności stropu chodnika likwidacyjnego z obudową kotwiową (np. w KWK 
"Anna"), 

- przy rutynowej, wieloletniej kontroli stateczności stropu w wysokich komorach (np. 
w kopalni soli "Wieliczka") [27]. 

Tester Stropu typu TSN (4)jestjeszcze w fazie wstępnych badań podziemnych w kopalni 
rud miedzi "Rudna" [22, 23]. Jest on przeznaczony do: 

- szybkiej weryfikacji stopnia aktualnej stateczności stropu w wyrobiskach, w których 
opadły sygnalizatory rozwarstwienia stropu, albo w wyrobiskach o widocznych symptomach 
zagrożenia zawałem, 

- testowania aktualnej stateczności całych grup sąsiadujących ze sobą wyrobisk, głównie 
w strefach przodkowych w kopalniach miedzi, 

- całozmianowej kontroli aktualnej stateczności stropu w czasie prowadzenia niektórych 
robót na skrzyżowaniach o szczególnie niekorzystnych warunkach geologicznych. 

Kopalniany Miernik Deformacji (5) typu KMD-3 jest stosowany w kopalniach rud miedzi 
oraz w kopalniach węgla i soli do odczytywania wartości wskazań wszystkich rodzajów, typów 
i odmian zakresowych czujników rodziny "DEFO" deformacji górotworu, czyli deformacji 
wyrobisk I deformacji skał wokół otworów wiertniczych, (za wyjątkiem Testera Stropu typu 
TSN zaopatrzonego we wbudowany miernik), przy czym odczytów dokonuje się okresowo na 
trzy możliwe sposoby: 

l) w miejscu zainstalowania czujnika, najczęściej w czasie rutynowych oględzin stanu 
wyrobisk w kopalniach miedzi, przez okresowe przyłączenie miernika do przewodów czujnika 
tylko na czas potrzebny dla dokonania odczytu; 

2) po uprzednim przedłużeniu przewodów czujnika, odczyty mogą wykonywane z dowol
nego miejsca kopalni, za wyjątkiem powierzchni (do czego miernik nie jest dopuszczony) 
i z odległości nie przekraczającej około l ,5 km; 

3) po uprzednim przedłużeniu przewodów grupy czujników i po doprowadzeniu tych prze
wodów do jednego miejsca w kopalni, odczyty wskazań grupy czujników mogą być wy
konywane z tego właśnie miejsca. 

Sposoby 2) i 3) są najczęściej stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność monitoringu 
deformacji górotworu w miejscach o zabronionym dostępie ludzi. 

5. Parametry metrologiczne przyrządów do monitoringu deformacji górotworu 

Przyrządy do monitoringu deformacji górotworu rodziny "DEFO" funkcjonują na znanej 
zasadzie potencjometryczno-rezystancyjnego przetwarzania przesunięcia mechanicznego na 
napięcie elektryczne, z cyfrowym pomiarem napięcia za pomocą przenośnego miernika typu 
KMD-3 o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej autokalibrację układu pomiarowego czujnik
-miernik przy każdym odczycie, co praktycznie wyklucza potrzebę okresowego wzorcowania 
tych mierników. 

W tabeli l pokazano przykładowo parametry metrologiczne czujników zestawu rodziny 
"DEFO", oraz przenośnego miernika do odczytywania wskazań tych czujników, stosowanych 
już od wielu lat w różnych konfiguracjach sprzętowych w niektórych kopalniach rud miedzi, 
w kopalniach węgla i w kopalniach soli. Każdy egzemplarz czujnika jest wzorcowany na 
specjalnym stanowisku pomiarowym, na którym mierzy się zadawane przesunięcie mecha-
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Tabela l. Parametry metrologiczne przyrządów rodziny "DEFO", stosowanych do monitoringu deformacj i 
górotworu w kopalniach 

Tablc l . Metrologie paramcters o f thc "DEFO" scries instruments uscd for rock-mass dcformation monitoring 
in mines 

Rozdzielczość Nicliniowość Precyzja 
Precyzja Dokładność 

pomiarowa pomi arowa pomiarowa 
pomiarowa legalizacji 

Typ przyrządu 
odniesiona do odniesiona do odniesiona do 

odniesiona do metrologicznej 
zestawu "DEFO" 

zakresu pomiaru zakresu pomiaru zakresu pomiaru 
długości odniesiona do 

deformacji deformacji deformacji 
przeciętnej bazy zakresu pomiaru 

pomiam deformacji 

Kopalniane 
Mierniki 

Przeciętnie 
Deformacji typu 5 X 10-4 

< l X 10- 3 
- - l X 10- 4 

KMD-3 
i KMD-3m **** 

Czujniki od5 x l0-4 
przeciętnie* przeciętnie przeciętnie 

Deformacji do l x 10-3 od 2,5 x 10- 3 od 5 x 10-3 ( 1,3-2,6) X 10-4 
do 5 x 10- 3 do l x 10-2 przy pomiarze 

Otworów (za leżnie od 
(zależnie od (zależnie od DD około 2 x 10-2 

Wiertniczych typu zakresu pomiam 
zakresu pomiaru zakresu po miaru (2,0---4,0) X 10-5 

DL i 2mm 
i DLN **** albo 4 mm) 

2mm 2 mm przy pomiarze 
albo 4 mm) albo4 mm) DL 

Czujniki 5 X 10-4 przeciętnie przeciętnie przeciętn ie 

< l X 10- 3 < 3 X 10- 3 3,6 X 10- 5 ** 
Rozwarstwienia (przy zakresie 

(przy zakresie (przy zakresie (przy długości OkOłO 2 X l o- 2 
typu CR pomiaru 

pomiaru pomiaru bazy pomiaru 
i CRN **** 0 ... 60 mm) 

0 ... 60 mm) 0 ... 60 mm) 5 m) 

Czujniki 5 X 10-4 przeciętnie przeciętnie Przeciętnie 

< 0,7 X 10-3 < 1,0 X E- 3 < 1,0 X 10- 3 
Konwergencji (przy zakresie 

(przy zakresie (przy zakresie (przy długości OkOłO 2 X l o- 2 
typu CK pomiaru 

pomiaru pomiaru bazy pomiaru 
i CKN **** 0 ... 2000 mm) 

0 ... 2000 mm) 0 ... 2000 mm) 1 ... 5 m) 

Tester Stropu 
5 X 10-4 około l x 10-3 O kOJO l ,5 X l o-3 ok. 6 x 10-7 *** 

typu 
(przy zakresie (przy zakres i c (przy zakresie (przy długości 

około 5 x 10- 2 

TSN-01 **** 
pomiaru pomiaru pomiaru bazy pomiaru 

0 .. . 2 mm) 0 ... 2 mm) 0 ... 2 mm) S m 

* Przeciętnie w zbiorze wytwarzanych przyrządów. 

** Bez uwzględnienia rozszerzalności cieplnej cięgna czujnika. 
*** Po ustabilizowaniu cieplnym sondy pomiarowej testera w otworze oraz w czasie trwania pomiaru równym 

tylko 15 minut. 
•••• Odmiany nieiskrobczpicczne. 
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PROTOKÓŁ WZORCOWANIA CZUJNIKA DEFORMACJI OTWO-
RÓW WIERTNICZYCH typu DLN 76/4/500 Nr: 111161 D 
Dopuszczenie Prezesa WUG Nr.GE- 87 l 95 z dn.10 października1995 
WYNIKI POMIAR 6 W: 
dl d U dU/200 CHARAKTERYSTYKA WZORCOWANIA 

mV/um. 
2000 

(rr V) Lm. m V d . 
o 1900 

200 200 100 1800 
/. 

400 300 95 1700 
/. 

600 395 98 1600 
/. 

800 493 97 1500 
/. 

1000 590 95 
1400 

/. 

1200 685 99 /. 
1400 784 96 1300 

/. 
1600 880 101 1200 

/. 
1800 981 95 1100 
2000 1076 98 1000 

/. 

2200 1174 97 
900 

/. 

l 2400 1271 99 /. 
2600 1370 101 800 /. 
2800 1471 95 700 /. 
3000 1566 99 600 
3200 1665 97 500 

1/ 
3400 1762 103 

400 
1/ 

3600 1865 99 • 
3800 1964 300 - ~----/ 
4000 200 ~( -~ 

100 
Id li ~LrTI) 

o 
OBLICZENIA: 000000000000000000000 

00000000000000000000 l hl2000) lum 1078 N~IDOOON~WOOON~WOOON~WOOO 
....--....--....--...--...--N N N N N M M M M_~_j 

lum Hl2000l 4 
dl min I~Lm 200 CHARAKTERYSTYKA NIELINIOWOŚCI 

l~ l 

fldU/206\śr mVhLm 98 130 

crn m V 2,35147 120 d(J/2 bo fn\ l!ur~) -

k ~Lm/m V 2,04082 
110 ~ l (j l!.tm 4,79892 

1 o o ~--·,. ·- /•,v·" ·-·--·....,i'\+-.7·, ~·~.-t-
NORMY ......... ........... • ........ l • • 

KWALIFIKACYJNE: 90 

H(2000): < 60~Lm 80 f--
cr: < 20~Lm l(•m j 
k=2,000 +/- 0,3~Lm/mV 70 

o o o o o o o o o o O O D O O O O O D o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
N '<t <O CO D N""'" C.0 ~ ON-Q-<000 O N "~::t C.O co o ...- ...- ...- ....-- N N N N N M M M M "'"" 

LEGENDA:: H(2000)-histereza w 1/2 zakresu (~Lm), crn-błąd średni kwadratowy nieliniowości (m V),. 

cr-jak wyżej (~Lm), k-współczynnik przetwarzania (~Lm/mV), dl min-dolna granica zakresu (~Lm). 
ATEST: 

Czujnik typu DLN 76/4/500 Nr : 1116ID spełnia wymagania metrologiczne 

oraz wymagania kontroli jakości. Czujnik wykonano zgodnie z dokumentacją 

Rys. 2. Protokół wzorcowania czujnika deformacji otworu wiertniczego 

Fig. 2. Protocol of calibration ofthc borchoic dcformation sensor 
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PROTOKÓŁ WZORCOWANIA KOPALNIANEGO MIERNIKA 
DEFORMACJI typu KMD-3 (nieiskrobezpiecznego) 
Dopuszczenie Prezesa W. U. G. GE - 86/95 z dn. 1 O października 1995 

Nr.fabr: l 151 Rok produkcji: l 19951 Nr.gwarancji: l 19821 

1. Opis wzorcowania: 
Do zacisków wejściowych (1 ,2,3,4) miernika przyłączono potencjometr rezystancyjny o sumarycz
nej rezystancji 100 O+/- 0,05%. Ustalano kolejno następujące nastawy obu rezystorów potencjo
metru: O- 100 O, 10- 90 O, 20- 80 O itd., aż do wartości 99- 1 O, (patrz tabela), odczytuj' c przy 
tym wskazania miernika A i B (m V) odpowiadające tym nastawom, zgodnie z instrukcją obsługi 
miernika. Następnie obliczano odpowiadające tym nastawom deformacje ólm (przy k=1 ), zgodnie 
z wzorem: L\lm = (AIB)*k*1000 (!-lm). B"edy bezwzgledne miernika L\1 (!-lm) przy poszczególnych 
nastawach rezystancji obu rezystorów potencjometru obliczano jako różnice między deformacją 
wskazaną przez miernik L\lm, a deformacją wzorcową L\lw wynikaj' c' z uk"adu rezystancji po
tencjometru, czyli L\l=ólm-L\Iw (!-lm) . B"edy wzgledne miernika o(%) obliczano w odniesieniu do za
kresu pomiaru miernika (O- 2000 m V przy k=11-1m/mV), czyli o= (L\1 l 2000mV * k) * 100 (%) 

2W rymki wzorcowama: 
Lp. R1 (O) R2 (O) Lllw(l-lm) A(mV) B (mV) Lllm(1-1m) 111(1-lm) 8 (%) 

1 o 100 o o 1013 0,00 0,00 0,00 
2 10 90 200 202 1013 199,41 -0,59 -0,03 
3 20 80 400 405 1013 399,80 -0,20 -0,01 
4 30 70 600 607 1013 599,21 -0,79 -0,04 
5 40 60 800 810 1013 799,61 -0,39 -0,02 
6 50 50 1000 1013 1013 1000,00 0,00 0,00 
7 60 40 1200 1215 1013 1199,41 -0,59 -0,03 
8 70 30 1400 1418 1013 1399,80 -0,20 -0,01 
9 80 20 1600 1620 1013 1599,21 -0,79 -0,04 

10 90 10 1800 1823 1013 1799,61 -0,39 -0,02 
11 95 5 1900 1923 1013 1898,32 -1,68 -0,08 
12 97 3 1940 1964 1013 1938,80 -1,20 -0,06 
13 98 2 1960 1984 1013 1958,54 -1,46 -0,07 
14 99 1 1980 

3. Wykres błędów względnych 8 (w % zakresu pomiaru miernika) 
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_ .... 
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7< \1\ \..a -0,08 ia 
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Błąd wprowadzany przez miernik w mikrometrach, przy pomiarze deformacji konkretnym czujni
kiem o stałej przetwarzania k (1-lm/mV), można obliczyć wg. wzoru: L\1 = 20 * o * k (!-lm) 

4. Atest Kopalnianego Miernika Deformacji typu KMD-3, Nr. fabr: 
1) Miernik spełnia wymagania metrologiczne dla pomiarów deformacji górotworu. 
2) Miernik wykonano zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę dopuszczenia. 

Rys. 3. Protokół wzorcowania przenośnego, kopalnianego miernika deformacji 

Fig. 3. Protocol of calibration o f the porta b l c, minc dcformation meter 
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niczne czujnikiem mikrometrycznym z jednej strony, a wyjściowe napięcie elektryczne czuj
nika, precyzyjnym woltomierzem z drugiej strony. Każdy czujnik jest wzorcowany w 20 
punktach zakresu pomiaru deformacji, przy czym wyznaczana jest również wartość histerezy 
w środku zakresu pomiaru czujnika .. 

Na rysunku 2 pokazano przykład formularza protokołu wzorcowania podobnego dla wszyst
kich odmian czujników rodziny "DEFO', wymienionych w tabeli l. 

W wyniku wzorcowania czujnika wyznaczane są zawsze następujące wartości: 
- zakres użyteczny zakresu pomiaru mierzonej wielkości: (w tym przypadku zmiany 

średnicy otworu dl max-dl min w mikrometrach)- z wykresu funkcji przetwarzania czujnika, 
- histereza "H" w środku zakresu pomiaru, w mikrometrach, 

- wartość błędu średniokwadratowego "a" nieliniowości czujnika w mikrometrach, w uży-

tecznym zakresie pomiaru, w ~Lm, 

- współczynnik przetwarzania "k" czujnika w ~Lm/m V, 
Pierwszy z wymienionych parametrów określa użyteczny zakres pomiaru deformacji 

otworu, dwa następne opisują pośrednio jakość wykonania konkretnego egzemplarza czuj
nika, natomiast ostatni określa rzeczywiste, średnie nachylenie charakterystyki przetwa
rzania konkretnego egzemplarza czujnika dla obliczenia wartości zmierzonej deformacji na 
podstawie wartości odczytu wskazania miernika. W praktyce, wartość "k" każdego czujnikajest 
jednorazowo wprowadzana do komputerowego programu przetwarzania wyników pomiarów, 
i jest automatycznie uwzględniana przy bieżącej prezentacji wyników monitoringu w oddziale. 

Na rysunku 3 pokazano przykład formularza protokołu wzorcowania przenośnego, kopal
nianego miernika deformacji typu KMD-3, stosowanego do odczytywania wskazań wszystkich 
czujników rodziny "DEFO". Formularz zawiera opis sposobu wzorcowania miernika, wyniki 
wzorcowania zawarte w tabeli, wykres wartości błędu względnego miernika (w % wartości 
zakresu pomiaru), oraz atest wytwórcy zgodności z dokumentacją stanowiącą podstawę do
puszczenia WU G. 

Jak widać na rysunku 3, prezentowany egzemplarz miernika ma przeciętnie błąd nie większy 
od 0,04% (czyli 0,0004 wartości zakresu pomiaru), i dopiero przy samym końcu zakresu, błąd 
osiąga dwa razy większą wartość. 

6. Lokalizacja czujników deformacji górotworu w oddziale wydobywczym 

Obiekty monitoringu deformacji górotworu, (zarówno monitoringu deformacji wymiarów 
wyrobisk, jak i monitoringu deformacji skał wokół wyrobisk) w celu wykrywania symptomów 
wstrząsów wysokoenergetycznych zawsze wyznacza inżynier ds. tąpań i obudowy na podsta
wie własnej oceny sytuacji górniczo-geologicznej w oddziale. Zarówno wybór rodzajów insta
lowanych czujników deformacji, wybór ich ilości, jak i sposobu instalowania w górotworze, 
zależą zarówno od lokalnej sytuacji w czasie rozpoczynania monitoringu, jak i od przewidy
wanych sytuacji w całym przyszłym okresie eksploatacji oddziału. 

Na podstawie dotychczasowej praktyki [20] można określić pewne ogólne zasady stosowania 
poszczególnych rodzajów czujników, oraz zasady lokalizacji czujników deformacji w oddziale: 

l) najefektywniejsze dla wykrywania symptomów wstrząsów wysokoenergetycznych oka
zały się wskazania czujników deformacji pionowych otworów wiertniczych w stropie oddziału, 
usytuowanych na głębokości nie mniejszej niż 20 metrów, 
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2) czujniki te powinny być instalowane w ilości nie mniejszej niż 4 czujniki na oddział, 
najlepiej na obu skrzydłach oddziału, z czego, jeżeli to możliwe, przynajmniej 2 czujniki za 
frontem wydobywczym, i dwa na wybiegu frontu, 

3) im większa jest liczba czujników w stropie oddziału, tym lepsza jest możliwość wery
fikacji symptomów wstrząsów na podstawie jednocześnie występujących zmian wskazywanych 
wartości deformacji, 

4) należy unikać instalowania czujników bezpośrednio przed frontem, ponieważ wskazania 
tak usytuowanych czujników mogą być zakłócane zmianami deformacji górotworu powodowany
mi przez bliskie strzelania, a ponadto będą one przedwcześnie niszczone przez postęp frontu 

5) czujniki najlepiej instalować na 1-2 miesiące przed rozpoczęciem eksploatacji, po
nieważ ich stabilne wskazania w tym okresie w porównaniu z późniejszymi wskazaniami będą 
świadczyły o prawidłowości instalacji, 

6) jeżeli to możliwe, zaleca się instalowanie w zrobach na wybiegu frontu, w zrobach na 
skrzydłach (skrzydle) frontu albo w zrobach za frontem, najlepiej kilku czujników konwergencji 
(ze zdalnym pomiarem), ponieważ zaobserwowano koincydencję zmian wskazań czujników 
deformacji pionowych otworów w stropie, ze zmianami wskazań czujników konwergencji 
w zrobach, zwłaszcza przed najsilniejszymi wstrząsami wysokoenergetycznymi, 

7) wskazania klasycznych kanwergometrów mechanicznych, instalowanych wzdłuż frontu 
wydobywczego nie wykazywały jak dotąd zmian deformacji przed wstrząsami wysokoenerge
tycznymi, ale wskazywały na zmiany deformacji występujące skutkiem wstrząsów i strzela!l; 
dlatego korzystne jest monitorowanie wskazań również tych kanwergometrów w identycznej 
konwencji przetwarzania danych, jak pozostałych czujników deformacji. 

7. Technika monitoringu deformacji górotworu na przykadzie kopalń miedzi 

Po zainstalowaniu zgodnie z wyżej opisanymi zasadami przynajmniej 4 czujników defor
macji otworów w stropie oddziału i przynajmniej kilku czujników kowergencji w zrobach, 
a także wykorzystując wskazania klasycznych kanwergometrów mechanicznych, dokonuje się 
przynajmniej kilkunastu odczytów wskazań wszystkich zainstalowanych czujników w odstę
pach nie rzadszych niż 1 ... 3 dni, a następnie dokumentuje się te wyniki w specjalnym programie 
"rozruchowym". Program ów wymaga podania następujących danych 'z okresu "rozruchu" 
monitoriongu górotworu: 

l) nazwa kopalni, numer oddziału wydobywczego, 
2) data godzina, minuta, lokalizacja oraz energia każdego wstrząsu E> 1E3 w oddziale, 
3) data, godzina, minuta, każdego strzelania w oddziale, oraz ilość zużytego MW, 
4) typ każdego zainstalowanego czujnika, numer fabryczny czujnika, lokalizacja, głębokość 

instalacji w otworze, (albo wysokość wyrobiska dla konwergometrów), wartość współczynnika 

przetwarzania "k" (w ~tm/mV dla czujników deformacji otworów i w mm/m V dla kanwergo
metrów i rozwarstwieniomierzy), 

5) zbiór wyników kilkunastu pomiarów deformacji każdego zainstalowanego czujnika 
w okresie "rozruchowym" zawierający: daty pomiarów, oraz wartości wskazań miernika od
czytowego "A" i "B" (w m V) 

Program "rozruchowy" jest potrzebny do uruchomienia programu "roboczego" monitoringu, 
w celu dalszego bieżącego wprowadzania danych pomiarowych w kopalni, ich obliczeniowego 
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przetwarzania oraz natychmiastowej graficznej wizualizacji wyników dla potrzeb personelu ds. 
tąpań i obudowy na szczeblu każdego oddziału. Przyczyną dwuetapowego uruchamiania moni
toringu deformacji górotworu w oddziale, jest zastosowanie znanej metody wykrywania sym
ptomów wstrząsów wysokoenergetycznych opartej na wykrywaniu odchylenia od "prognozy" 
deformacji określanej metodą regresji liniowej i wymagającej pewnej liczby wyników po
miarów deformacji z przeszłości . 

Program "roboczy" zawiera tabele do wprowadzania wyników codziennych (albo wykony
wanych nie rzadziej co 2 ... 3 dni pomiarów deformacji) wszystkich zainstalowanych w oddziale 
czujników oraz obszerny zbiór wykresów, umożliwiających wizualne kontrolowanie na ekranie 
monitora bieżących zmian deformacji górotworu w oddziale, na tle wstrząsów górniczych 
i strzelań . 

Na rysunkach 4, 5, 6 pokazano przykłady wyników monitoringu deformacji górotworu 
mierzonych różnymi rodzajami czujników, na tle wstrząsów i strzelań, bezpośrednio przed 
wstrząsem wysokoenergetycznym w3 o energii 2,3 E8 J. Na rysunku 4 pokazano wyniki wskazań 
wartości "wsg" [15, 20] na tle granic tolerancji wskazań wszystkich trzech zainstalowanych 
czujników deformacji otworów typu DLN w stropie, (rozmieszczonych w trzech "rogach" 
oddziału, a mianowicie dwa za frontem, a jeden na wybiegu). Na rysunku 5 pokazano przebiegi 
w tym samym czasie średnio-dobowych przyrostów konwergencji wszystkich sześciu kan
wergometrów elektrycznych typu CKN usytuowanych w zrobach na wybiegu frontu. Nary
sunku 6, pokazano przebiegi średnio-dobowych przyrostów konwergencji wszystkich czterech 
kanwergometrów klasycznych GUM, usytuowanych przed frontem wydobywczym oddziału, 
wzdłuż frontu . 

Łatwo zauważyć że wskazania wszystkich czujników deformacji otworów w stropie 
(numery 1005, 1012, 1013) wykazały wyraźne symptomy wstrząsu w3, przekraczając zadane 
granice tolerancji stabilności przebiegów na kilka dni przed wystąpieniem wstrząsu. Również 
wszystkie czynne kanwergometry elektryczne (numery: 24, 76, 75 , 134, z ogółem sześciu 
zainstalowanych) wykazały podobną destabilizację wskazań na kilka dni przed wstrząsem, 
(a ponadto numery 24 i 25 wykazały silną destabilizację wskazań jako skutek wstrząsu) . 

Natomiast ani jeden z czterech kanwergometrów klasycznych GUM o numerach: 8, 9, l O, li, 
nie wykazał destabilizacji wskazań przed wstrząsem w3, natomiast wszystkie wykazały silną 
destabilizację wskazań po wstrząsie, jako skutek tego wstrząsu. 

Nie ma jeszcze dowodu na to że zaobserwowana jednoczesna destabilizacja wskazań 
zarówno czujników deformacji otworów w stropie, jak kanwergometrów w zrobach na wybiegu 
frontu (rys. 4, 5) jest regułą. przynajmniej przed najsilniejszymi wstrząsami rzędu 1E8 J, 
jakkolwiek można się tego spodziewać. Przed słabszymi wstrząsami o energii rzędu IE6 J, 
czujniki konwergencji w zrobach nie wykazywały takiej prawidłowości, jaką wykazywały 
jednak czujniki deformacji otworów w stropie. Dlatego postanowiono w przyszłości wykry
wanie symptomów wstrząsów wysokoenergetycznych opierać wyłącznie na analizie wska
zań czujników deformacji otworów w stropie, traktując wskazania innych czujników, 
w tym również konwergometrów w zrobach, jako wskazania pomocnicze. Drugim tego 
powodem jest znaczna pracochłonność wykonywania pomiarów, co przy zbyt dużej liczbie 
czujników, może nadmiernie obciążać służby ds. mechaniki górotworu i obudowy. Dlatego 
ograniczenie "sieci" pomiarów deformacji górotwom w oddziale wydobywczym do pomiarów 
najniezbędniejszych jest wysoce pożądane. 
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Rys. 4. Przebiegi deformacji pionowego otworu badawczego w stropie, określone wartością obliczeniową "wsg" na 

tle granic tolerancji, przed wstrząsem wysokoenergetycznym w3 

Fig. 4. Coursc o f the vcrtical test borchoic deformation, dcfincd by thc calculation valuc "wsg" on the background o f 
tolerancc, before the high energy bump w3 
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Rys. 5. Przebiegi średnio dobowych przyrostów konwergencji w zrobach przed wstrząsem wysokoenergetycznym 

w3, i po wstrząsie 

Fig. 5. Courscs o f day averagc convcrgence growth in gobs before and aftcr thc high encrgy bump w3 
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Rys. 6. Przebiegi średnio dobowych przyrostów konwergencji wzdłuż frontu przed wstrząsem 
wysokoenergetycznym w3 i po wstrząsie 
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Fig. 6. Courses of day averagc convergence growth along the face before and after the high cnergy bump w3 
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8. Skuteczność wykrywania symptomów wstrząsów wysokoenergetycznych 
w kopalniach miedzi metodą monitoringu deformacji górotworu 

Oceny skuteczności wykrywania wstrząsów wysokoenergetycznych metodą monitoringu 
clefonnacji górotworu dokonano na przykładzie dwóch oddziałów wydobywczych G-12 
i G-23-2 w kopalni Rudna. Oddział G-12 usytuowany w rejonie Rudna-Zachód charakteryzował 
się dużą aktywnością sejsmiczną (około 180 wstrząsów E > l E3 J w okresie 2 lat, w tym II 
wstrząsów wysokoenergetycznych E> l E6 J). Natomiast oddział G-23-2 usytuowany w rejonie 
Rudna-Północ charakteryzował się bardzo małą aktywnością, sejsmiczną ( 17 wstrząsów 

E > l E3 J w okresie ponad jednego roku, w tym 5 wstrząsów wysokoenergetycznych E > l E6 J). 
Oceny dokonano wyłącznie na podstawie analizy deformacji pionowych otworów w stropie, 

według ściśle zdefiniowanego kryterium wystąpienia "symptomu" wstrząsu. oraz na podstawie 
obliczenia wartości ogólnie przyjętych wskaźników skuteczności prognozowania: "AR" 
(alarm rate), "SR" (success rate) oraz "At" (alarm time). Zaproponowano ponadto do
datkowy wskaźnik "MTBS" (mean time between symptoms), oraz średni czas wyprze
dzenia symptomu "MFT" (mean forecast time), oba bardzo istotne dla oceny praktycznej 
użyteczności metody. 

Jako kryterium wystąpienia symptomu wstrząsu wysokoenergetycznego przyjęto taką desta
bilizację wartości "wskaźnika stanu górotworu" ("wsg"), (obliczonego na podstawie zmie
rzonych wartości DD i DL w pionowym otworze w stropie), przy której wartość "wsg" 
przynajmniej w 2 otworach jednocześnie przekroczy jedną z dwóch granic tolerancji: 
(górną albo dolną), określonych wartością podwójnego błędu średniokwadratowego 
regresji liniowej w odniesieniu do podobnie obliczonej "prognozy" wartości "wsg" na 
podstawie wyników 8 ostatnich pomiarów [ 13,17, 18,20]. 

Jest oczywiste, że manipulując na bieżąco, (albo "ex post") wartościami szerokości pola 
tolerancji wartości "wsg" oraz liczbą ostatnich pomiarów dla obliczenia funkcji regresji linio
wej, a także graniczną wartością energii wstrząsu uważanego za wysokoenergetyczny, w za
leżności od specyfiki oddziału, można poprawić wartości kryteriów skuteczności prognozo
wania "AR", "SR", "At". Ma to jednak tą wadę, że uniemożliwia obiektywne porównywanie 
skuteczności wykrywania wstrząsów wysokoenergetycznych w różnych oddziałach wydobyw
czych, czyli uniemożliwia poznanie stopnia "stabilności" metody w różnych warunkach jej 
stosowania. Dlatego obecnie i na najbliższą przyszłość przyjęto stałe kryteria wykrywania 
symptomów wstrząsów wysokoenergetycznych, rezygnując z możliwej modyfikacji tych 
kryteriów dla osiągnięcia lepszych parametrów skuteczności wykrywania wstrząsów. 

Ponieważ nie każdej deformacji skał stropu musi towarzyszyć wstrząs wysokoenergetyczny, 
oprócz symptomów "spełnionych", po których wystąpiły wstrząsy wysokoenergetyczne, 
muszą również występować symptomy "niespełnione", po których albo występują słabsze 
wstrząsy od E<1E6, albo wstrząsy w ogóle nie występują [20]. Fakt występowania symptomów 
"niespełnionych", jest skutkiem nie tyle błędów monitoringu,, ile immanentną częścią metody, 
bo tak właśnie "zachowuje się" górotwór w obliczu wymuszeń eksploatacyjnych- z naturalnie 
ograniczoną "przewidywalnością" związku między deformacjami górotworu a wstrząsami. 
Dlatego każda metoda wykrywania symptomów wstrząsów oparta na monitoringu deformacji 
górotworu musi mieć ograniczoną skuteczność, a problem polega na tym, aby skuteczność była 
na tyle wysoka, aby metoda mogla być już użyteczna dla praktyki przy jeszcze możliwych 

736 Session V 



C/l 
('!) 

~. 

"" < 

-J 
w 
-J 

Tabela 2. Porównanic skuteczności wykrywania wstrząsów wysokoenergetycznych w oddziałach G-12 i G-23 /2 kopalni rud miedzi "Rudna" 

Tablc 2 . Comparison ofhigh encrgy bumps symptoms dctcction cffcctivcncss in G-12 and G-23/2 panel of thc "Rudna" copper minc (AR - alarm rate , SR- succcss rate, 

At-alarm timc ratc, MTBS- mcan timc betwcen symptoms, MFT- mcan forccast time) 

-----;-

Ilość Stosunek l Stosunek 

wykrytych Ilość Średni czas Średni czas liczby Stosunek 1 sumy czasów 
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Numer ilość wstrząsów spełnionych symptomów wyktyrymi symptomów symptomów 
oddziału 

deformacji otworów 
wstrząsów 

wysokoener-
wysokoener- symptomów spełnionych symptomami wstrząsów spełnionych 

nego ryzyka 
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do zaakceptowania kosztach jej stosowania. Ta zasada dotyczy również wszystkich metod 
wykrywania symptomów wstrząsów na podstawie monitoringu zjawisk geofizycznych, 
być może w jeszcze większym stopniu, ze względu na bardziej pośredni charakter 
wnioskowania o zagrożeniach. 

Zatem na podstawie statystyki występowania identycznie zdefiniowanych symptomów 
"spełnionych" i symptomów "niespełnionych" w obu oddziałach wydobywczych G-12 i G-23-2, 
obliczono dla obu oddziałów podstawowe wskaźniki skuteczności wykrywania symptomów 
wstrząsów wysokoenergetycznych:"AR",SR",At" oraz "MTBS" i "MFT", . Wyniki pokazano 
w tabeli 2, na tle innych danych o wynikach monitoringu deformacji górotworu w obu od
działach. 

Z tabeli 2 wynika, że pomimo bardzo dużej różnicy w aktywności sejsmicznej obu 
oddziałów, parametry skuteczności wykrywania wstrząsów wysokoenergetycznych oka
zały się w obu oddziałach podobne. W obu oddziałach wystąpiła wysoka wykrywalność 
wstrząsów wysokoenergetycznych, (AR= 100% i AR= 80%). Tylko jeden wstrząs wysoko
energetyczny spośród 16 jakie wystąpiły w obu oddziałach w okresie ponad 3 lat, nie miał 
uprzednio symptomu. W obu oddziałach przeciętnie co trzeci wykryty symptom wstrząsu 
wysokoenergetycznego okazał się spełniony, (SR = 0,31 ... 0,34). Podobna była w obu oddziałach 
wartość średniego czasu wyprzedzenia symptomów przed zaistniałymi wstrząsami (MTF = 6,69 
i 4,97 doby). Natomiast średni czas między symptomami MTBS był krótszy w oddziale 
o większej aktywności sejsmicznej (21,5 doby) i dłuższy w oddziale o mniejszej aktywności 
(37 doby), czego należało się spodziewać. Porlobnie wskaźnik udziału sumarycznego czasu 
podwyższonego ryzyka wstrząsów, w całkowitym czasie eksploatacji oddziału był mniej ko
rzystny w oddziale o dużej aktywności sejsmicznej (At = 0,31), niż w oddziale o małej 
aktywności sejsmicznej, (At= 0,14), co równieżjest wytłumaczalne. 

Dalej pominięto omówienie znanego monitoringu rozwarstwienia stropu, stosowanego już 
od kilku lat w kopalni soli "Wieliczka" [27], a także monitoringu prędkości rozwarstwienia 
stropu w kopalniach miedzi dla (prawie natychmiastowej) oceny stateczności stropu w wyro
biskach kopalń miedzi [22, 23 ], ponieważ jest to jeszcze w fazie badań. 

9. Podsumowanie 

l. Nowa generacja precyzyjnych kopalnianych czujników zarówno deformacji wyrobisk, 
jak i deformacji skał otaczających wyrobiska, umożliwiających teletransmisją wynikó~ po
miarów na duże odległości, stwarza jakościowo nowe możliwości monitoringu stanu górotworu 
dla wykrywania symptomów wstrząsów wysokoenergetycznych oraz zawałów. 

2. Aparatura do monitoringu deformacji górotworu w porównaniu z aparaturą do mo
nitoringu zjawisk geofizycznych w górotworze wymaga w obu przypadkach wysokiej dy
namiki pomiarowej, przy niewielkiej dokładności legalizacji aparatury, wymaga precyzji 
aparatury o około dwa rzędy wartości większej niż aparatury geofizycznej, oraz wymaga 
częstotliwości próbkowania l o9 razy mniejszej niż w aparaturze geofizycznej, (co umożliwia 
stosowanie "ręcznych" odczytów deformacji bez pogorszenia jakości monitoringu), a obli
czenia z dziedziny mechaniki skał oparte na wynikach monitoringu deformacji skał i zjawisk 
geofizycznych są w obu przypadkach obciążone błędami metodycznymi o wartościach setek 
procent. 
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3. Monitoring deformacji otworów wiertniczych w stropie dwóch oddziałów wydobyw
czych w kopalni rud miedzi "Rudna" wykazał następującą skuteczność wykrywania wstrząsów 
wysokoenergetycznych: 

- w oddziale G-12 w okresie monitoringu 688 dób, przebiegów deformacji 5 otworów 
badawczych w stropie, wykryto symptomy wszystkich zaistniałych 11 wstrząsów wysoko
energetycznych (AR = 1), przy czym wystąpiły 22 "niespełnione" symptomy wstrząsów, 
(SR = 0,34 ), czyli jeden symptom "niespełniony" przeciętnie na 31 dni, przy średnim czasie 
wyprzedzenia symptomu przed wstrząsem (MFT) równym około 6,5 doby, a średni czas między 
wszystkimi wykrytymi "spełnionymi" i "niespełnionymi" symptomami wstrząsów (MTBS) 
wyniósł 21,5 doby, przy czym stosunek sumy czasów podwyższonego ryzyka wstrząsu po 
wykryciu symptomu w odniesieniu do umarycznego czasu funkcjonowania oddziału (At) 
w okresie monitoringu wyniósł 0,31; 

- w oddziale G-23/2 w okresie monitoringu 476 dób, przebiegów deformacji 3 otworów 
badawczych w stropie, wykryto symptomy 4 na 5 zaistniałych wstrząsów wysokoenerge
tycznych (AR = 0,8), przy czym wystąpiło 9 "niespełnionych" symptomów wstrząsów, 
(SR = 0,31 ), czyli jeden symptom "niespełniony" przeciętnie na 52 dni, przy średnim czasie 
wyprzedzenia symptomu przed wstrząsem (MFT) równym około 5 dób, a średni czas między 
wszystkimi wykrytymi "spełnionymi" i "niespełnionymi" symptomami wstrząsów (MTBS) 
wyniósł 37 dób, przy czym stosunek sumy czasów podwyższonego ryzyka wstrząsu po wykry
ciu symptomu w odniesieniu do sumarycznego czasu funkcjonowania oddziału (At) w okresie 
monitoringu wyniósł 0,14. 

4. Koszt przyrządów do monitoringu deformacji kilku otworów badawczych w stropie 
oddziału wydobywczego okazał się niewielki w porównaniu z kosztem wykonania pionowych 
otworów w stropie (o długości co najmniej 20 metrów), oraz z kosztem zaangażowania per
sonelu do wykonywania odczytów wskazań czujników oraz obsługi komputerowege programu 
monitoringu. Koszt czujników, miernika odczytowego, oraz koszt wykonania otworów badaw
czych szacuje się łącznie na około 15 000 zł na oddział, natomiast koszt obsługi monitoringu 
szacuje się co najwyżej na 10 000 zł na rok i na oddział. 

Uzyskane w toku dotychczasowych doświadczeń wartości parametrów skuteczności wykry
wania symptomów wstrząsów wysokoenergetycznych, jeżeli potwierdzą się w następnych 
planowanych doświadczeniach, pozwolą być może realnie redukować prawdopodobieństwo 
nieoczekiwanych wystąpień wstrząsów wysokoenergetycznych, zwłaszcza tych najsilniejszych, 
przy blisko l 00% wykrywalności symptomów takich wstrząsów i przy możliwej jeszcze do 
zaakceptowania przeciętnej liczbie tylko około 30% symptomów "spełnionych", w odniesieniu 
do całkowitej liczby wykrywanych symptomów, oraz przy możliwym jeszcze do zaakcepto
wania koszcie monitoringu. 
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Sensors for rock-mass deformation monitoring in the underground mines 

Abstract 

The specificity of the rock-mass monitoring m compansan with seismological and 
seismoacoustic events monitoring is discussed in the paper. The sensors used for monitoring the 
rock-mass deformation in copper, coal and salt mines are described. The metrologie 
requirements for the sensors, the method o f on-line recording ofthe monitoring results during the 
mine operation as well as the most important rules ofthe sensors installation in the miningpanel 
are presented. The statistics o f the high energy bumps detecting effectiveness on the example o f 
deformation monitoring o f the vertical boreholes located in the roof o f two miningpanel s in the 
copper mine within three years is showed in the paper. 





Spis wykładów wygłoszonych w trakcie naszych obrad - spotkań w latach 
1992-2000 r. 

Szkoła 1992, Wisła-Jawornik 

Wiesław Blaschke ~ Zasady kształtowania cen węgla kamiennego 

Bogdan Cianciara ~ Zastosowanie modeli stochastycznych w metodach geofizycznych do 
kontroli stanu zagrożenia tąpaniami 

Bernard Drzęźla ~ Prognozowanie wprywów eksploatacji górniczej na powierzchnie terenu 

Józef Dubiński, Janusz Dworak ~ Sejsmiczne rozpoznaniegeomechanicznych 
i geologicznych cech struktury eksploatowanego złoża 

Józef Dubiński, Grzegorz Mutke ~ Oddziaływanie górniczych wstrząsów górotworu na 
powierzchnię 

Bogdan Dżegniuk, Jerzy Mikołajczak ~ Propozycje wykorzystania pomiarów pionowych 
przemieszczeń górotworu do przewidywania wstrząsów i tąpań 

Antoni Goszcz ~ Problemy ochrony środowiska na terenach górniczych 

Antoni Goszcz ~ Zagrożenie tąpaniami stropowymi 

Jerzy Kicki, Marek Nieć ~ Gospodarka zasobami złóż w systemie rynkowym 

Zdzisław Kleczek ~ Geomechaniczne formy utraty stateczności wyrobisk górniczych 

Paweł Krzystolik ~ Zwalczanie zagrożeń metanowych i wyrzutowych w kopalniach 

Janina Kuśmierska, Katarzyna Bojarska ~ Geochemiczne warunki występowania 
w węglach górnośląskich pierwiastków toksycznych i ich wpryw na środowisko 

Jerzy Kwiatek ~ Ochrona obiektów budowlanych przed skutkami podziemnej eksploatacji 
górniczej 

Kazimierz Lebecki ~ Zwalczanie zagrożeń wybuchami pyłu węglowego i zagrożeń pyłami 
szkodliwymi dla zdrowia 

Mirosław Major, Andrzej Janik ~ Projekt oddziału ze ścianą o wydobyciu 6000-8000 t/d 
w KWK Staszic w oparciu o najnowszą generację maszyn i urządzeń 

Jan Materzok ~ System wybierania pokładów węgla o grubości od 2,3 m do 4,5 m 
w dostosowaniu do warunków górniczo-geologicznych KWK ,.Marcel" 
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Maciej Mazurkiewicz q Lokowanie odpadów w pustkach podziemnych aspekty 
technologiczne i ekologiczne 

Tadeusz Mazurkiewicz q Ocena stanu wyposażenia przodków "~cianowych oraz wymagane 
kierunki rozwoju 

Jan Palarski q Zagospodarowanie odpadów w podziemiach kopah1 

Gennadiy Pivniak, Vladimir Bondarenko q Resource Saving Technology o f the Rock 
Stabilization by Physico-Chemical Methods 

Zikmund Rakowski q Outburst Phenomena o f Trancieni Type 

Marek Rogoż q Zwalczanie zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennego 

Ireneusz Soliński q Problematyka likwidacji kopahi 

Georges Takla q System of Rock Burst Prevention in Ostrava-Karvina Coal Mines 

Ludvik Travnicek, Stanisłav Knotek q Seismishe Analyse Von Wellenabbildungen Zur 
Auswertung Des Gebirgsschlagmechanismus Mit Der Apparatur Lennartz
Elcetronie 

Manfred Will q Rock Burst Prevention With Seismic Methods 

Jacek Zabierowski q Wybrane okoliczno"~ci, które należy uwzględniać w procesie 
kształtowania cen węgla 

Szkoła 1993, Ustroń Tom I 

Sekcja I 

Helmut J. Ballon q Situation in the Easter-German Mining Industry afler Rcunification 
and resulting tasks of' t he Treuhandanstalt 

Wiesław Blaschke q Problem cen w systemie ekonomiczno~finansowym grup kopahi węgla 
kamiennego 

Stanisława Borkowska q Jak wynagradzać? (Aktywna polityka płac) 

Stanisław Deja, Jacek Kałuża q Doświadczenia KWK "Janina" w procesach przeksztalce1i 
i restrukturyzacji kopalni 

Andrzej Karbownik q Restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego koncepcja docelowa 

Jerzy Kicki q Sytuacja górnictwa węgla kamiennego w krajach Wspólnoty Europejskiej 
oraz niektóre aspekty jego restrukturyzacji 

Roman Magda q Doświadczenia brytyjskich kopalń węgla kamiennego w zakresie 
restrukturyzacji i prywatyzacji 
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Roman Mastej q Skomputeryzowany system programowania rekonstrukcji kopalń węgla 
kamiennego system REKOP 

Tadeusz Muszkiet q Folityka państwa wobec przemysłu górniczego -
realia i perspektywy 

Stanisław Nawrat q Restrukturyzacja na przykładzie KWK "Moszczenica" 

Ryszard Nodzyński q Rola węgla kamiennego w .świetle potrzeb energetycznych kraju do 
2020 roku 

Aleksander Szpilewicz q Górnictwo węgla kamiennego aktualia i rola w przyszło.f;ci 

Jacek Zabierowski q Perspektywy krajowego górnictwa węgla kamiennego w .~wietle 
rezultatów prac dotyczących bilansu paliwowo-energetycznego i założeń polityki 
energetycznej polski 

Sekcja II 

Henryk Banszel, Andrzej Knapczyk q Do.świadczenia kopalni "Pniówek" w zakresie 
wdrażania obudowy kotwiowej- Informacje techniczne 

Jan Butra q Wpływ technologii eksploatacji na zagrożenie tąpaniami w kopalniach 
Legnicko -Głogowskiego Okręgu Miedziowego 

Paul Peter F eisteJ q Neue Rahmenbedingungen fur die Forschung und Entwicklung der 
Ruhrkohle AG 

Jerzy Grzybek q Wykorzystanie znanych i nowych technologii dla uzyskania wysokiej 
koncentracji wydobycia w warunkach dużego zagrożenia metanowego 

Ole g W. Kolokolov q The Solutżon Of Ecological Problems on the basis Of Undeground 
Gasification o f Coal and on t he Account Of Deposits Geodynamics 

Waldemar Korzeniowski q Współczesne metody pomiarów geomechanicznych in situ 
z inteligentną akwizycją danych 

Andrzej Lisowski q 100 lat technologii podsadzki hydraulicznej; możliwości poprawy 
efektywności technicznej i ekonomicznej 

Jan Materzok q Roczne doświadczenia w zakresie stosowania kompleksu .ścianowego C-3 
w pokładzie 417 w KWK "Marcel" 

Włodzimierz Sikora q Kierunki rozwoju technologii wybierania węgla .ścianowymi 
systemami eksploatacji - Świat a Pafska 

Jacek Postawa, Jan Witosiński q Sposoby iniekcyjnej rekonstrukcji obudów 
szybowych w oparciu o badania nieniszczące oraz uszczelnianie górotworu za 
obudową 

Spis referatów Szkoły Eksploatacji Podziemnej w latach 1992-2000 745 



School ofUnderground Mining 2001 

Sekcja V 

Paweł Batko q O związkach pomiędzy efektem sejsmicznym strzelania a parametrami 
detonacji materiału wybuchowego 

Józef Lewicki q Kryteria doboru materiałów wybuchowych (zarys problematyki) 

Ryszard Morawa q Aktualny stan środków strzałowych używanych w górnictwie 
i perspektywy ich rozwoju 

Zbigniew Onderka, Roman Biessikirski, Jacek Sieradzki, Jan Winzer q Badania drgmi 
sejsmicznych przy strzelaniu i opracowywanie wyników pomiarów dla okrdlenia ich 
intensywności 

Mieczysław Świetlik 9 Wpływ zatrucia gazami postrzałowymi oraz nitro estrami załóg 
górniczych przy wykonywaniu robót górniczych na obniżenie kosztów urabiania 

Jerzy Wanat q Środki strzałowe dla potrzeb górnictwa. 

Szkoła 1993, Ustroń Tom II 

Sekcja III 

Bernard Drzęźla q Warunki niejednoznaczności zadania lokalizacji ognisk wstrząsów 
i niektóre aspekty praktyczne z nią związane 

Janusz Dworak q Ilościowa ocena stanu zagrożenia tąpaniami przy pomocy metody 
sejsmicznej 

Antoni Goszcz q Zapobieganie tąpaniom stropowym 

Ludvik Tnivnicek, Josef Holecko q Cesko-Polskz Seismologickz !njormaćnź v Hranićnź 
Oblastź 

Adam Idziak q Możliwości wykorzystania anizotropii sejsmicznej do kontroli stanu 
górotworu naruszonego eksploatacją górniczą 

Jerzy Kornawski q Sejsmoakustyczne metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami
podstawy i perspektywy 

Henryk Marcak q Wykorzystanie metody rozpoznawania obrazów dla okre.ślenia zmian 
emisji sejsmicznej z górotworu przed tąpnięciem 

Grzegorz Mutke, Robert Siata, Antoni Jakubów, Zbigniew Szreder q Zastosowanie metody 
sejsmologicznej do oceny zagrożenia sejsmicznego w rejonie ścian 9a, b i 10 w KWK 
Jastrzębie 

Zenon Pilecki q Kontrola stanu zagrożenia sejsmicznego metodą sejsmoakustyczną 
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Włodzimierz K. Rymon.Lipinski c> Methods undertaken In South African mines to 
ameliorate t he hazard of rockburs ts and t he role of the government mining engineer 's 
office to improve sa{ety in mines 

Wacław M. Zuberek c> Wpływ tektoniki na występowanie sejsmicz1w.~ci indukowanej 
eksploatacją górniczą 

Sekcja IV 

Vladimir I. Bondarenko c> Protection of Earth Sur{ace Against Sagging and Ground 
Waters Against Pollutions in the ProcessofBrown Coal Mining in the Ukraine 

Bernard Drzęźla c> Niektóre poglądy w zakresie kinematyki niecki osiadania i nowy model 
geometryczny 

Bogdan Dżegniuk c> ?odstawowe kryteria warunkujące eksploatację zawalową w filarach 
ochronnych 

Stanisław Knothe c> Teoria Budryka-Knothego po latach 

Jerzy Litwiniszyn c> Teorie wpływu eksploatacji na powierzchnię wczoraj, dziel; ijutro 

Maciej Mazurkiewicz, Zbigniew Piotrowski c> Lokowanie odpadów w zrobach -praktyka 
a uwarunkowania normatywne 

Edward Popiołek c> Zasady ochrony terenów przed szkodami górniczymi 

Friedrich Sili c> Die untertagige Entsorgung von Reststoffen durch das Verfahren der 
Bruchhohlraumverfullung 

Anton Sroka c> Zum Problem der Abbaugeschwindigkeit aus bergschadenskundlidlicher Sicht 

Jadwiga Szczepańska c> Zwalowiska odpadów górniczych jako obszarowe ogniska 
zanieczyszczeń środowiska wodnego 

Jan Zych c> Metoda prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię 
terenu uwzględniająca asymetrię rozkładu procesu deformacji 

Sekcja VI 

Tadeusz Cyrul c> Struktury przestrzennej zmienno.§ci metanono~;ności w Rybnickim Okręgu 
Węglowym 

Marek Nieć c> Złoża metanu w formacjach węglono.~nych 

Kazimierz Stanik c> Zastosowanie systemu cyfrowej metanometrii w KWK " Halemba" -
do~;wiadczenia, wnioski 

Jan Surówka c> Wpływ zwiększonego wykorzystania metanu pokładów węgla (MPW) na 
.~rodowisko naturalne Górnego Śląska 

Spis referatów Szkoły Eksploatacji Podziemnej w latach 1992-2000 747 



School o f Underground Mining 200 l 

Andrzej Wiśniowski q Efektywność odmetanowania w rejonie wyrobisk 
eksploatacyjnych 

Mieczysław Żyła, Grażyna Ceglarska-Stefańska, Bronisław Buczek q Zmiany zachodzące 
w pokładach węglowych w procesie sorpcji oraz odzyskiwanie metanu z gazów 
kopalnianych przez adsorpcję na adsorbentach węglowych 

Szkoła 1994, Jastrzębie Zdrój, Tom l 

Sekcja l. Nowoczesne techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 

Cas Bruniany, Jez Leeming q Doświadczenia w zakresie stosowania maszyn górniczych 
.firmy JOY w górnictwie .\~wiatowym i możliwości wykorzystania ich w warunkach 
górniczo-geologicznych polskich kopalń węgla 

Jerzy Chodura q Prognozowanie składu ziarnowego urobku w .~cianowych .1ystemach 
kombajnowych 

Zdzisław Gromada q Długie kotwie górnicze- zastosowania, konstrukcje i technologie 
ich zabudowy 

Waldemar Korzeniowski q Próba możliwości wykorzystania teorii bloków do analizy 
zagrożenia podziemnych wyrobisk obwałami skał 

Antoni Kozieł q Badania prowadzone nad wyznaczaniem wskaźnika energochłonno.~ci 
urabiania w zależno.§ci od parametrów fizykomechanicznych skał 

Kazimierz Lebecki q Nowe tendencje w pomiarach zapylenia powietrza na stanowiskach 
pracy w górnictwie podziemnym 

Andrzej Lisowski, Krzysztof Gralikowski q System ubierkoll'o-zabierkowy; konkurencja 
dla systemu ścian kompleksowo zmechanizowanych 

Andrzej Nierobisz q Zastosowania obudowy kotwiowej w zmechanizowanych ścianach 
podsadzkowych 

Karol Reich q Technika zwalczenia lokalnych zagrożeń gazowo-pyłowych w kopalniach 
podziemnych 

Chris Reynolds q The Experiences and New Directions of Roojbolting in Australian Coal 
Min es 

Richard Sabela q Kopalniane systemy informacyjno-diagnostyczne na bazie 
Personal-Computer 

Richard Sabela q Określenie wydajności systemów odstawy urobku i transportu 
materiałów za pomocą symulacji stochastycznej 
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Stanisław Siewierski, Jan Butra, Andrzej Katuiski ~ Nowe rozwiązania obudowy 
kotwiowej stosowane w kopalniach rud miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej 

Michał Stopyra c:> Wpływ wybranych elementów technologii instalowania obudowy 
kotwiowej na jej współpracę z górotworem 

Andrzej Surma ~ Utrzymanie chodnika w samodzielnej obudowie kotwiowej za frontem 
ściany zawalowej w świetle uzyskanych doświadczeń w KWK " Wesoła" 

Józef Wacławik ~ Kierunki rozwoju klimatyzacji kopalń- technika klimatyzacji, 
urządzenia 

Leszek Wojno ~ Doświadczenia z zakresu obudowy kotwiowej w kopalniach Republiki 
Poludniowej Afryki 

Sekcja II. Restrukturyzacja przedsiębiorstw górniczych 

Józef Bendkowski ~ Systemy informatyczne w zarządzaniu kopalnią węgla kamiennego 

Wiesław Blaschke ~ Budowa zakładów wzbogacania miałów energetycznych 
a modernizacja elektrowni w aspekcie procesów restrukturyzacji górnictwa 
węglowego 

Stanisław Długosz ~ Jak negocjować - reguły i techniki negocjacji 

Andrzej Karbownik c:> Rola i zakres Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. 
w restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

Krzysztof Kwaśniewski, Jan Sas ~ Symulacyjny model kosztowo-finansowy kopalni 
w procesie zarządzania strategicznego 

Krzysztof Kwaśniewski, Jan Sas ~ Dynamika zmian kosztów pracy w procesie 
restrukturyzacji kopalń 

Roman Magda ~ Wytyczne racjonalnego projektowania pól ścianowych 

Stanisław Stachowicz, Henryk Gałąź ~ Doświadczenia KWK "Bogdanka" S.A. w zakresie 
restrukturyzacji 

Ryszard Studenski ~ Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalni 

Szkoła 1994, Jastrzębie Zdrój, Tom II 

Sekcja III. Ochrona środowiska na terenach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony powierzchni 

Jan Białek, Bernard Drzęźla c:> Prognozowanie deformacji powierzchni -przegląd 
oprogramowania i interpretacja niektórych wyników 
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Stanisław Granieczny, Antoni Jakubów q Wykorzystanie odpadów poflotacyjnych 
i elektrownionych do podsadzki samozestalającej w KWK "Jastrzębie" 

Tadeusz Kurek q Koncepcja wykorzystania odpadów poflotacyjnych do podsadzania 
wyrobisk górniczych na przykładzie kopalni " Trzebionka" 

Maciej Muzurkiewicz, Bronisław Gaj q Wpływ stosowania odpadów w podsadce 
hydraulicznej na warunki geotechniczne w wyrobisku ścianowym 

Andrzej Szczepański q Hydrochemiczne i hydrodynamiczne uwarunkowania w górotworze 
dla składowania odpadów 

Sekcja IV. Zastosowanie metod geofizycznych w górnictwie 

Aleksander Cianciara, Bogdan Cianciara q Model funkcji występowania wstrząsu 

Aleksander Cinnciara, Bogdan Cianciara, Marek Dworak q Komputerowy system 
monitorowania zagrożenia wstrząsami w kopalniach 

Józef Dubiński q Geomechaniczna interpretacja wyników dołowych pomiarów 
sejsmicznych 

Janusz Dworak q Procedury przetwarzania i interpretacji geotomografii sejsmicznej 
pokładu węgla 

Zbigniew Fajklewicz q Grawimetryczne prognozowanie możliwości wystąpienia zjawisk 
dynamicznych w procesie eksploatacji złóż węgla kamiennego 

Antoni Goszcz q Skuteczno.~ć niektórych metod prognozowania i zwalczania tąpań 

Jerzy Kornawski q ?odstawy stosowania w górnictwie aktywnych metod 
sejsmoakustycznych 

Adam Lipowczan q Próba wyja.~nienia przyczyn wypadków górniczych spowodowanych 
tąpnięciami na przykładzie KWK " Mi echowice" 

Henryk Marcak q Struktura sekwencji wstrząsów wywołanych pękaniem stropu 
eksploatowanych pokładów w kopalniach tąpiących 

Kaja Pietsch q Zastosowanie sejsmiki powierzchniowej w problematyce górniczej 

Ludwik Travnicek q Strefy filtracji słonych wód kopalnianych i sposób ich geofizycznej 
lokalizacji 

Wacław M. Zuberek q Efekty pamięci w przebiegu emisji sejsmoakustycznej podczas 
deformacji skał 
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Szkoła 1995, Szczyrk 

Sekcja I. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni 

Jan Białek c!> Wpływ prędko§ci zmian wskaźników deformacji na szkody w obiektach 

Piotr Strzałkawski c!> Doszczelnianie zrobów zawalowych a deformacja powierzechni 

terenu 

Kazimierz Sztaba c:> Wykorzystanie odpadów górnictwa węgla kamiennego 

Piotr Trzcionka c:> Problemy ochrony powierzchni i obiektów budowlanych w .~wietle 

nowych regulacji prawnych 

Jan Zych c!> Uwagi ogólne do sumowania wpływów eksploatacji w długich okresach 

czasu 

Sekcja II. Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 

Janusz Bednorz, Jan Materzok c:> Lokowanie i stosowanie odpadów w KWK "Marcel" 

Jan Grzybek c:> Doświadczenia w zakresie zwalczania wypiętrzenia spągu w KWK 

"Brzeszcze" 

M. Vehip Kaci c!> Nowoczesne rozwiązania techniczne napędów ścian 

Adam Klich, Jan Ptak, Mirosław Major, Tadeusz Kostecki c!> Alokacja obudów 
zmechanizowanych z wykorzystaniem wozów oponowych, szanse i problemy 

realizacji 

Michał Kwiatkowski, Marian Turek, Czesław Bartoszek c:> Program wprowadzania nowych 
systemów bezpiecznej pracy w kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowąj S.A. 

W. Mi.iller, W. Klaromer c!> Mechanika górotworu oraz technika obudowy w niemieckim 
górnictwie węgla kamiennego 

Józef Parchański, Ai Pham Quang c!> Archiwizacja danych wypadkowych i ich statystyczna 
analiza -program komputerowy SA W 

Mieczysław Rataj c:> Poszukiwanie nowych rozwiązań obudowy kotwiowej na przykładzie 
firmy ANI Arnall- największego producenta obudów kotwiowych w Australii 

JózefWacławik, Marian Branny, Janusz Cygankiewicz c!> O pewnych zagadnieniach 
samozapalno.~ci węgla 

Franciszek Wala, Czesław Żurawik c!> Profilaktyka przeciwwypadkowa w KWK "Ziemowit" 

Jerzy Wróbel c:> Zastosowanie samojezdnych maszyn oponowych w technologii drążenia 
wyrobisk przygotowawczych oraz w przezbrajaniu ścian 
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Sekcja III. Restrukturyzacja przedsiębiorstw górniczych 

Wiesław Blaschke q Czy górnictwo węglowe musi płacić tak wysokie opłaty 
eksploatacyjne? 

Antoni Goszcz q Niektóre problemy restrukturyzacji polskiego górnictwa węglowego 

Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk q Monitoringfinansowy narzędziem kierowania 
przedsiębiorstwem 

K. H. Hulsmann, M.Sc., U. Fluchter q Problemy likwidacji kopalń węgla kamiennego 
w Zagłębiu Rurhy- możliwości dalszego wykorzystania istniejących instalacji 
kopalnianych 

Andrzej Tor q Aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne likwidacji kopalni na 
przykładzie KWK "Siemianowice" 

Sekcja IV. Badania geofizyczne w kopalniach 

Aleksander Cianciara q Ocena zagrożenia wstrząsami w oparciu o analizę częstotliwo.\:ci 

narażonych sygnałów rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej 

G. Kłammer q Zapobieganie zagrożeniom tąpaniami w niemieckim górnictwie węgla 
kamiennego 

Jerzy Kornowski q Analiza instrukcji metody sejsmoakustycznej 

Kaja Pietsch q Anomalie sejsmiczne wywołane mikroinfiltracją metanu (ROW) 

Wacław M. Zuberek q Podstawy fizyczne badań sejsmoakustycznych w kopalniach 

Szkoła 1996, Szczyrk 

Bariery i ograniczenia wzrostu koncentracji wydobycia 

Jerzy Grzybek q Nowe spojrzenie na wpływ czynników górniczych i geologicznych na 
utrzymanie wyrobisk korytarzowych w sąsiedztwie zrobów zawałowych 

Bronisław Jaworski q Drążenie wyrobisk korytarzowych jako bariera wzrostu koncentracji 
wydobycia - szanse i perspektywy nowych rozwiązań 

Władysław Konopko, Józef Kabiesz q Prędkość postępu frontu ściany a zagrożenie 
tąpaniami i metanem 

Kazimierz Lebecki, Włodzimierz Roszczynialski q Koncentracja produkcji a zagrożenie 
pylowe 
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Włodzimierz Sikora c:> Bariery i ograniczenia koncentracji wydobycia w górnictwie węgla 
kamiennego 

Franciszek Wala, Wojciech Raganiewicz c:> Eksploatacja wysokiej ściany w KWK 

"Ziemowit" 

Jan Włoszek, Zbigniew Rozmus c:> Ocena efektywno.5ci i możliwo.5ci wysokiej koncentracji 
wydobycia w systemach .5cianowych z lokowaniem kamienia w zrobach 

Ochrona środowiska na terenach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
powierzchni 

Bernard Drzęźla c:> Filary szybowe- wyznaczanie, skutki pozostawiania i zasady 
wybierania 

Bernard Drzęźla c:> Wpływ prędko.f;ci wybierania i zmian prędko~~ci wybierania (postojów 
.~cian) na obiekty powierzchni w świetle przyjętych modeli teoretycznych 

Antoni Goszcz c:> Powstawanie zapadlisk i innych deformacji nieciągłych powierzchni na 
obszarach płytkiej eksploatacji górniczej 

Andrzej Kowalski c:> Wpływ prędkości eksploatacji na deforma~je powierzchni na 
przykładzie eksploatacji KWK Staszic 

Marek Kwaśniewski, Jinan Wang c:> Analiza numeryczna deformacji górotworu 
wywołanych eksploatacją górniczą 

Maciej Mazurkiewicz, Antoni Tajduś, Janusz Bednorz, Jan Materzok c:> Eksploatacja 
w filarze szybowym systemem zabierkowym z zastosowaniem technologii podsadzki 
samozestalającej 

Tomasz Niemiec c:> Model Herschela, czyli szkody górnicze inaczej 

Henryk rawełczyk, Tadeusz rytJarz c:> Eksploatacja w filarze ochronnym śródmieścia 
Katowic 

Edward rapiołek, Jan Krawczyk c:> Aktualne poglądy na role filarów ochronnych 
w górnictwie podziemnym 

Jan Zych c:> Czynniki wpływające na wielkość i rozkład deformacji w szybie 

Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 

Jan Butra, Rafał Dębkowski, Aleksander Kosior, Stanisław Orzepowski c:> Nowy sposób 
monitorowania stateczności zakotwionego stropu 

Jan Butra, Rafał Dębkowski, Witold M. rytel c:> Górnictwo w Stanach Zjednoczonych 

Andrzej Frycz c:> Wpływ restrukturyzacji w kopalniach węgla na warunki przewietrzania 
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Roman Ogrodniczek, Leszek Ziętkowski ~ Ocena efektywności eliminacji sieci sprężonego 
powietrza na przykładzie kopab1 rud miedzi 

Jacek Postawa ~ Nowe elementy w zwalczaniu zagrożeń naturalnych poprzez wzmacnianie 
i uszczelnianie skał 

Witold Pytel, Wiesław Grzybek ~ Pola napręże11 w zagrożonych tąpaniami oddziałach 
eksploatacyjnych kopalń rud miedzi 

Konstanty F. Unrug ~ Niejednolite kotwienie stropów w amerykańskich kopalniach węgla 

Jerzy Wróbel, Janusz Gąciarz ~ Analiza i ocena wykorzystania wozów oponowych w KWK 
Czeczot! 

Jan Zimny ~ Praktyczne aspekty oszczędzania energii w kopalniach gazowych w oparciu 
o doświadczenia KWK Krupiński 

Perspektywy górnictwa 

Henryk Cieszkawski ~ Przyszłość górnictwa rud miedzi- nowe rozwiązania w technice 
i technologii eksploatacji 

Stanisław Deja, Roman Kołodziejczyk ~ Działania restrukturyzacyjne w slerze technicznej 
i organizacyjnej KWK "Janina" 

Jakub Siemek ~ Węgiel, ropa, gaz- analiza konkurencyjno.~ci w gospodarce polskiej 

Szkoła 1997, Szczyrk 

Sesja- Perspektywy górnictwa 

Wiktor Z. Arens ~ Perspektywy górnictwa w XXI wieku - nowe technologie 

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

Jerzy Kicki ~ Zmierzch górnictwa w krajach Unii Europejskiej- czy grozi nam podobny 
scenariusz? 

Andrzej Lisowski ~ Prowadzić czy nie górniczą eksploatację złóż. gdy powierzchnia 
wymaga ochrony? 

Richard Sabela ~ Ponowne zagospodarowanie terenów po zakładach górniczych jako 
element restrukturyzacji w Zagłębiu Ruhry 
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Sekcja I. Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 

Andrzej Katulski, Witold Bugajski, Zbigniew Bryja, Mike Fabjanczyk q Pomiar 
przedeksploatacyjnego pola naprężeń w KGHM Pafska Miedź, 0/ZG Rudna 

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

Tadeusz Kostecki q Wysokowydajny przodek .§cianowy z podsadzką hydrauliczną 
w KWK Staszic 

Stanisław Kowalik q Praktyczne aspekty komputerowego wspomagania procesów 
eksploatacji węgla 

Karl Kowol q Szanse i perspektywy podziemnego zgazowania węgla 

Mieczysław Rataj q Aktualne tendencje w technice i technologii kotwienia w kopalniach 
węgla kamiennego Australii 

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

Włodzimierz Sikora q Pozytywne i negatywne strony technik urabiania: strugowej 
i kombajnowej w systemach ścianowych tendencje rozwoju 

Stanisław Stachowicz, Marian Łupikasza, Rajmund Krukowski q Do.l:wiadczenia KWK 
Bogdanka w zakresie wybierania .~cian o długich wybiegach - aspekty 
techniczno-ekonomiczne 

Mladen Stjepanović q Warunki i możliwo.~ci dalszej produkcji w kopalniach Serbii 

Krystian Wanat q System lączno.~ci bezprzewodowej i lokalizowanie ludzi objętych 
zawalami 

Sekcja II. Nowoczesne rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne warunkiem bezpiecznej 
i efektywnej pracy kopalń 

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

Andrzej Czapliński, Hans Henting q Urządzenia GFW do klimatyzacji kopalń 

Jan Drenda q Ocena klimatycznych warunków pracy górników 

Krzysztof Filek, Bernard Nowak q Wpływ chłodnicy powietrza na jego stan w wyrobisku 
górniczym 

Andrzej Frycz q Stabilizacja wydatków powietrza w .vcianach i jej wpływ na zagrożenia 
pożarowe, metanowe i klimatyczne 

Zygmunt Kajdasz, Władysław Kozłowski q Nowoczesne technologie izolacji górotworu 
w profilaktyce pożarowej i konstrukcje tam przeciwwybuchowych- kierunki rozwoju 
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Viktor Kra! q Modelowanie ciśnienia powietrza wytwarzanego przez spadającą wodę 
w wyrobiskach pionowych 

Kazimierz Lebecki q Nowa technologia łatwego i szybkiego izolowania pożarów 

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

Jerzy Litwiniszyn q O stabilno.fci pracy wentylatorów 

Petr Novaćek q Wymagania sieci wentylacyjnej w czasie prowadzenia eksploatacji 
i likwidacji kopalń w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim 

Franciszek Rosiek, Marek Sikora, Jacek Urbai1ski, Janusz Wach q Generowanie 
schematów potencjalnych sieci wentylacyjnych 

Włodzimierz Roszczynialski q Symulacja komputerowa rozpływów powietrza 
w kopalniach sieciach wentylacyjnych 

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

Janusz Roszkowski, Nikodem Szlązak, Jan Szlązak q Odmetanowaniejako środek 
zwalczania zagrożeń oraz sposób pozyskiwania paliwa 

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

Andrzej Strumiński q Aktywne i pasywne metody zwalczania pożarów 

Nikodem Szlązak, Jan Szlązak, Stanisław Nawrat q Stan zagrożenia klimatycznego 
i możliwościjego poprawy na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Józef Wacławik q O perspektywach klimatyzacji w górnictwie polskim 

Stanisław Wasilewski q Monitorowanie i sterowanie procesami wentylacji kopalń 
elementem obniżenia koszów wydobycia 

Sekcja III. Badania zagrożeń naturalnych w kopalniach metodami geofizycznymi 

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

Krzysztof Brudnik, Zbigniew Fajklewicz, Krzysztof Jakie! q Grawimetryczny obraz 
zagrożeń wodnych w obszarze górniczym KS Wieliczka 

Józef Dubiński q Praktyczne aspekty badania zagrożeń naturalnych w kopalniach 
metodami geofizycznymi 
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Janusz Dworak, Andrzej Malesza, Edward Markowski, Marian Pokultinis q Zastosowanie 
geotomografii do oceny stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie prowadzonych robót 
górniczych w KWK Bobrek 

Joanna Kurzeja, Tadeusz Rosek q Definicja wydobywczych i niewydobywczychjednostek 
czasu dla potrzeb sejsmoakustycznej oceny stanu zagrożenia tąpaniami 

Henryk Marcak q Teoretyczne podstawy badania zagrożeń naturalnych w kopalniach 
metodami geofizycznymi 

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

Grzegorz Mutke, Paweł Pytlik, Ryszard Skatuła, Zbigniew Szreder q Ocena zagrożenia 
sejsmicznego na podstawie zmian współczynnika b oraz wybranych parametrów 
ognisk wstrząsów w KWK Jas-Mos 

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

Sekcja IV. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach . 

Edward Cichowski q Systematyka identyfikacji zagrożenia wypadkowego w zakładzie 
górniczym 

Joanna Martyka q Przygotowanie ludzi do bezpiecznej pracy 

Teresa Musioł q Audit bezpieczeństwa 

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

Piotr Rosmus, Jerzy Sobala q Analiza ryzyka - integralny element systemu zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w górnictwie 

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

Marek Wachowski, Krystyna Nowakowska q Koszt organizacji bezpieczm~j pracy 
w przedsiębiorstwie 

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

Sekcja V. Sposoby obniżenia kosztów wydobycia w kopalniach 

Józef Hansel q Wybrane sposoby obniżania kosztów transportu pionowego przy 
równoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa pracy wyciągów szybowych 
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Andrzej Janowski, Lech Jaroń c:> Polączenie kopalni Polkowice i Sieroszowicejako 
przykład racjonalnego i skutecznego realizowania procesu restrukturyzacji KGHM 
Polska Miedź S.A. 

Andrzej Jaśkawski c:> Optymalizacja ilościowo-jakościowej struktury produkcji grupy kopabi 
węgla kamiennego (spółki, holdingu) w aspekcie potrzeb głównych jego odbiorców 

Andrzej Karbownik, Zdzisław Kosiński c:> Komputerowe wspomaganie planowania robót 
górniczych w kopalni 

Adam Kurbiel c:> Restrukturyzacja gospodarki mieszkaniowej w KWK Makoszowyjalw 
działanie obniżające koszty wydobycia węgla - analiza ekonomiczna 

Eugeniusz Kurzeja c:> Polączenie kopalń Pokój i Wawel- aspekty społeczne, ekonomiczne 
i techniczne 

Stanisław Stachowicz, Mirosław Masiakiewicz, Henryk Gałąź, Bolesław Kozek 
c:> Stabilizacja spągu wyrobisk korytarzowych za pomocą kotwienia - jako przykład 

obniżenia kosztów ich utrzymania w KWK Bogdanka 

Szkoła 1998, Szczyrk 

Sesja plenarna- Technologia eksploatacji podziemnej złóż- świat i Polska 

Włodzimierz Sikora c:> Technika i technologia podziemnej eksploatacji złóż węgla w Polsce 
- stan aktualny i perspektywy 

Cas Bruniany c:> Uwarunkowania geologiczne, techniczne i organizacyjne rekordowych 
wyników eksploatacji węgla w kopalniach USA 

Felix S. Klebanov c:> Stan wentylacji i klimatyzacji w górnictwie Rosji 

Ryszard Morawa c:> Stan techniki strzelniczej ijej szanse w polskich kopalniach 

Konstanty Unrug c:> Warunki i problemy stateczno.\:ci wyrobisk w systemach eksploatacji 
w górnictwie amerykaJiskim 

Marek Praski c:> Praktyczne aspekty kotwienia wymbisk w kopalniach złota w RPA 

Waldemar Korzeniowski c:> Techniki i technologie kotwienia w polskich kopalniach 

Jerzy Kwiatek, Andrzej Kowalski c:> Nowe koncepcje w zakresie ochrony powierzchni 
i środowiska na terenach górniczych 

Edward Popiołek, Witold Bugajski, Ryszard Kurpiński c:> Doświadczenia w kształtowaniu 
nowych filarów ochronnych szybów i obiektów powierzchniowych w LGOM 

Jacek Paraszczak, Stefan Płaneta, Józef Szymański c:> Technologie urabiania skal zwięzłych 
bez użycia materiałów wybuchowych w górnictwie kanadyjskim 
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Sekcja l -Nowe techniki i technologie eksploatacji podziemnej złóż 

Jan Zych, Zbigniew Baranowski q Zastosowanie materiałów wybuchowych do 
wykonywania szczelin w gruncie dla ochrony obiektów 

Michał Stopyra, Jerzy Stasica, Zbigniew Rak q System monitoringu pracy obudowy 
kotwiowej 

Stanisław Orzepowski q Koncepcja systemu monitoringu deformacji górotworu wokół 
wyrobisk górniczych 

Franciszek Rosiek, Marek Sikora, Jacek Urbański, Janusz Wach q Wykorzystanie 
generowanego komputerowo schematu potencjalnego do analizy bezpieczeństwa sieci 
wentylacyjnej 

Marian Kolarczyk q Bocznice normalne i przekątne w zredukowanych plaskich 
kopalnianych sieciach wentylacyjnych 

Włodzimierz Sikora q Koncentracja produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Krzysztof Krauze q Dobór frezujących kombajnów węglowych do ścian o dużej 
koncentracji wydobycia 

Adam Klich, Piotr Gospodarczyk, Jan Ptak, Wiesław Bońka, Tadeusz Kostecki q Kompleks 
do wysokowydajnego drążenia wyrobisk korytarzowych w skalach dużej twardo.~ci 

Marek Jaszczuk q Ocena techniki urabiania mechanicznego w przodkach ścianowych 
w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Andrzej Pawlus, Bogusław Styrski q Ocena techniki urabiania mechanicznego w polskich 
kopalniach węgla -punkt widzenia konstruktora i producenta 

Krzysztof Krauze, Andrzej Skrzypiec q Dobórfrezujących organów ślimakowych dla 
ścian o dużej koncentracji wydobycia 

Adam Klich, Krzysztof Krauze, Piotr Gospodarczyk, Jan Ptak q Analiza awaryjności 
maszyn i urządzeń w .~cianach o dużej koncentracji wydobycia 

Ryszard Pojda q Do.świadczenia w zakres.ie stosowania kombajnu DOSCO LH 1300H 
w KWK "Krupiński" 

Ryszard Pojda q Do.~wiadczenia w zakresie stosowania nowej generacji kombajnów na 
przykładzie pracy kombajnu KSE-700 w KWK "Krupiński" 

Józef Sułkowski q Niektóre problemy wentylacji ścian w warunkach współwystępowania 
zagrożeń naturalnych 

Leszek Wojno, Jan S. Kuijpes q Obudowa natryskowa- zastosowanie łatwej w obsłudze, 
elastycznej obudowy przeznaczonej dla wyrobisk górniczych 

Andrzej Harasimowicz q Przegląd procesów podsadzania wyrobisk w Kanadzie 

Andrzej Czapliński, Hans Henting q Propozycja (GFW) klimatyzacji KWK "Pniówek" 
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Sekcja 2- Badania geofizyczne w kopalniach 

Henryk Marcak q Zastosowanie fal pokładowych do rozpoznania tektoniki złoża 

Antoni Goszcz q Wykorzystanie badań geofizycznych w kopalni "Mysłowice" dla 
ograniczenia zagrożenia tąpaniami 

Wacław M. Zuberek, Ryszard Dubiel, Jolanta Pierwoła q Tensar momentu sejsmicznego 
wstrząsów górniczych i tąpnięć z rejonu siodła głównego GZW 

Zenon Pilecki q Badania sejsmiczne dla oceny stanufizycznego masywu skalnego wokół 
podziemnych wyrobisk górniczych 

Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Tarnisław Gołębiowski q Możliwości zastosowania metod 
geofizycznych do obserwacji wyrobisk specjalnego przeznaczenia 

Janusz Dworak q Zastosowanie metody prze.świetlania sejsmicznego do rozpoznania stref 
zagrożenia sejsmicznego w rejonach eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego 

Jacek Jarosz q Wykorzystaniefal rezonansowych i korytarzowych do rozpoznania strefy 
spękań w stropie wyrobisk górniczych 

Ryszard Markowski, Marian Szłapka , Marian Król q Analiza zmian w czasie parametrów 
sygnałów sejsmicznych dla oceny zagrożenia sejsmicznego 

Zbigniew Fajklewicz, Janusz Radomiński, Aleksander Matwiejszyn, Mariusz Ptak 
q Badania mikrograwimetryczne i sejsmiczne dla określenia obszarów wytężenia 

górotworu w pokładzie 620 partia graniczna KWK "Mysłowice" na poziomie 3 5O m 

Adam Mirek, Zbigniew Bryja, Dawid Halbersztadt, Grzegorz Stacha q Sposób oceny 
samoistnego rozładowywania się górotworu na przykładzie kopalń rud miedzi i węgla 
kamiennego 

Andrzej Leśniak, Bogdan Cianciara, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Marian Szlapka, 
Eugeniusz Koziarz q Analiza stanu górotworu na podstawie trójskładowych rejestracji 

sejsmoakustycznych 

Sekcja 3 - Sposoby obniżenia kosztów wydobycia 

Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski q Możliwości obniżenia kosztów wydobycia 
węgla kamiennego w Polsce 

Andrzej Lisowski q Koncentracja produkcji - trwałą szansą obniżenia kosztów 
w górnictwie 

Roman Magda q Zmiany w modelu kopalni i rozcięciu złoża jako sposób obniżenia 
kosztów wydobycia 

Henryk Banszel, Jerzy Grunwald q Analiza efektywności wykorzystania i awaryjno.~ci 
maszyn urabiających na przykładzie JSW S.A. 
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Stefan Kolon, Mieczysław Kolek Q Aspekty techniczne i ekonomiczne wybranych systemów 
sterowania i zasilania maszyn górniczych 

Sekcja 4 - Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalni 

Adam Lipowczan Q Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem pracy 
w kopalniach 

Greg Sleziak Q Zastosowanie analizy ryzyka w ocenie warunków pracy w górnictwie 
australijskim 

Zygmunt Niczyporuk Q Granice ryzyka a bezpieczeństwo pracy w nowych technologiach 

Jerzy Mróz Q System metanowo-pożarowy warunkiem bezpiecznej pracy kopahi 

Jerzy Zacharzewski, Jerzy Rydlewski Q Struktura informacji o wypadkach przy pracy 

w kopalniach węgla kamiennego dla potrzeb programowania profilaktyki wypadków 

Szkoła t 999, Szczyrk 

Sesja plenarna - Wystarczalność zasobów kopalin w świetle perspektyw rozwoju techniki 
i technologii eksploatacji złóż 

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Fryczu (1925-1998) 

Cezary Bachowski, Stanisław Siewierski, Ryszard Tomanik Q Perspektywy zasobowe rud 
miedzi w Polsce na progu XXI wieku 

Wiesław Gabzdyl Q Baza zasobowa surowców energetycznych na świecie i jej 
wystarczalność 

Zelman Finkelstein Q Górnictwo węgla kamiennego Ukrainy- stan aktualny i perspektywy 

Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk Q Zasobywęgla kamiennego w Polsce- wczoraj, dzi.~ 

i jutro 

Bożena Strzetelska-Smakowska, Andrzej Paulo Q Prognoza zaopatrzenia w pierwotne 
surowce cynku 

Bożena Strzetelska-Smakowska, Andrzej Paulo Q Baza zasobowa złóż rud miedzi na 
/;wiecie w świetle rosnącego zapotrzebowania i nowych inwestycji górniczych 

Marek Szuwarzyński Q Perspektywy i ograniczenia roz~oju bazy zasobowej ZG 
Trzebionka S.A. 

Kazimierz Ślizowski Q Perspektywy górnictwa soli w Polsce 
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Sekcja I- Drogi obniżenia kosztów wydobycia w kopalniach 

Wiesław Augustyn, Franciszek Rosiek, Marek Sikora, Jacek Urbański q Analizy modelowe 
sieci wenty lacyjnych podstawa do ich modernizacji i efektów ekonomicznych 

Wiesław Blaschke Q Zarys problemu kontowania kosztów w przemyśle węglowym 
w świetle dyrektyw Unii Europejskiej 

Kazimierz Gatnar, Paweł Pytlik Q Racjonalizacja zużycia energii jako element obniżania 
kosztów wydobycia węgla na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Andrzej Grzanka, Jerzy Ficek q Niektóre działania w zakresie obniżania kosztów 
wydobycia węgla w KWK Jankowice 

Jerzy Grzybek Q System budżetowania kosztów oddziałów na przykładzie KWK Janina 

Jerzy Grzybek q Zmiana modelu odstawy i transportu urobku jako element strategii 
obniżenia kosztów 

Józef Hansel q Aktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich kopalniach 

Zdzisław Kania Q Modernizacja sieci wentylacyjnejjako sposób na obniżenie kosztów 1w 

przykładzie KWK Jaworzno 

Andrzej Lisowski q O kosztach i szansach stosowania podsadzki hydraulicznej 
w górnictwie węgla kamiennego 

Eugeniusz Mokrzycki Q Identyfikacja kosztów wydobycia i przeróbki węgla kamienn ego 

Jacek Mucha, Maria Do lik Q Geostatystyka jako narzędzie obniżenia kosztów dziafalno.~ci 

geologicznej w kopalni 

Marian Pasierbek, Roman Kołodziejczyk q Strategia zmiany struktury kosztów 
w kopalniach NSW S.A. 

Henryk Przybyła, Andrzej Chmiela, Pedro Riesgo Q Projektowanie odnowyFantu 
eklploatacyjnego kopalni za pomocą analizy wielokryterialnej 

Stanisław Stachowicz, Bolesław Kozek, Henryk Gałąź Q Przykłady przedsięwzięć 

proefektywno/;;ciowych obniżających koszty wydobycia w KWK Bogdanka 

Sesja II- Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 

Janusz Bajarski, Marian Buła, Jan Kania q Zespoły maszyn i urządzeń do wysokiej 
koncentracji wydobycia węgla kamiennego ze .~cian w pokładach cienkich 

Artykuł promocyjny - Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Obiektów Inżynierskich 
PRO/ (Bogumił Janus, Dariusz Łagan), Akademia Górniczo-Hutnicza (Jacek Postawa) 

Zelman Finkelstein Q Komplekwwy system utrzymywania jakości cieczy hydraulicznych 
i środków smarowniczych podstawą niezawodności i trwałości urządzeń górnit:zych 

762 Spis referatów Szkoły Eksploatacji Podziemnej w latach 1992-2000 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 l 

Włodzimierz Hałat Q O poprawno.l:ci podstawowych obliczeń wytrzymało.l:ciowych według 
.. Skomputeryzowanego Systemu Obliczeniowego - OBUD-2" 

Arfykul promocyjny - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego (Zygmunt Kajdasz, 
Piotr Buchwald) 

Adam Klich, Stanisław Losiak, Jan Ptak q Konstrukcja i właściwo.ści nowej generacji 
.1-cianowej obudo>ty zmechanizowanej na przykładzie obudowy Glinik-!3/22-Poz 

Andrzej Kowalski , Eligiusz Jędrzejec, Józef Kłyż Q Przydatno.\:ć terenu do zabudowy ze 
względu na oddziaływanie dokonanej eksploatacji w obszarze górniczym 
Wałbrzyskich Kopali? Węgla Kamiennego 

Ar"ykul promucyny- Fasing-Moj sp. z o. o. (Anthony G. Bolt) 

Jacek Paraszczak Q Niezawodno.\:ć, a dyspozycyjno.l:ć maszyn i urządze1i w procesach 
eksploatacji podziemnej złóż 

Artykuł promocyjny - Gese/lschajiji1r Warmetechnik (Hans Henting, Andrzej Czapliński) 

Włodzimierz Sikora q Aspekty techn iczne i ekonomiczne wybierania cienkich pokładów 
węgla 

Michał Stopyra, Zbigniew Rak, Jerzy Stasica Q Możliwości wykorzystania spoiw 
cementowych do osadzania różnych rypów kotwi 

Artykuł promocyjny - SJEMAG, Transplan GmbH (Ottmar Christian) 

Jan Włoszek q Koncepcja wybierania pokładu węgla systemem podsadzkowo-zawalowym 
z zastosowaniem transportu hydraulicznego 

Artykuł promocyjny-SIEMAG GHH (Wolfgang Schubert) 

Sekcja III - Restrukturyzacja przemysłu górniczego 

Rudolf Cieślar Q Możliwo.l:ć realizacji programu restrukturyzacji koksownictwa 
w warunkach programów rozwojowych górnictwa i hutnictwa 

Andrzej Janowski, Stanisław Krajewski Q Blaski i cienie restrukturyzacji na przykładzie 
KGHM Pol.ska Miedź SA. 

Andrzej Karbownik, Eugeniusz Pawełczyk q Stan aktualny i perspektywy restruktwyzacji 
górnictwa węgla kamiennego 

Stanisław Nawrat Q Sposób likwidacji zakładu górniczego na przykładzie KWK Marcinek 

Włodzimierz Sitko q Kontekstowe problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

Marek S. Szczepański, Małgorzata Tyrybon, Andrzej Tomeczek q Socjologiczne aspekty 
restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Losy zawodowe 
pracowników kopabi odchodzących z pracy z wykorzystaniem jednorazowych odpraw 
pieniężnych 

·. 
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Konrad Tausz, Piotr Koćwin, Izabela Bara, Robert Pollok ~ Restrukturyzacja zatrudnienia 
w górnictwie a lokalny rynek pracy 

Sekcja IV -Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalni 

Krzysztof Bombik, Lesław Zieliński ~ Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w KGHM 
Pafska Miedź S.A. 0/ZG Lubin 

Józef Hansel, Agnieszka Wcisło ~ Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń górniczych w świetle 
prawa Unii Europejskiej 

Andrzej Hebda ~ Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy 

Mieczysław Kocot ~ Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na przykładzie KWK Borynża 

Jan Migda, Janusz Juras ~ Rola WUG we wdrażaniu systemów zarządzania 
bezpieczeństwem w zakładach górniczych 

Zygmunt Niczyporuk, Piotr Rosmus, Jerzy Sobala ~ Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
w kopalniach węgla - stan wdrażania i doświadczenia 

Szkoła 2000, Szczyrk 

Sesja plenarna- Uwarunkowania funkcjonowania i działalności górnictwa w Polsce 
po 2000 roku 

Wiesław Blaschke ~ Ceny węgla kamiennego -rynek polski i międzynarodowy 

Wojciech Bradecki ~ Uwarunkowania prawne działalności wydobywczej po roku 2000 

Marian Chaber ~ Uwarunkowania ekologiczne funkcjonowania górnictwa węgla 
kamiennego 

Andrzej Karbownik, Marian Turek, Henryk Paszcza ~ Stan aktualny i kierunki 
restrukturyzacji technicznej w kopalniach węgla kamiennego 

Andrzej Karbownik ~ Reforma górnictwa węgla kamiennego - dotychczasowe 
i przewidywane efekty 

Joanna Kulczycka ~ Światowy rynek metali nieżelaznych i jego wpływ na sytuację 
górnictwa w Polsce 

Roman Ney ~ Rynek energii w Polsce po 2000 r. 

Marek Nieć ~ Propozycje ONZ w zakresie klasyfikacji zasobów i ochrony środowiska na 
terenach górniczych 

Stanisław Stachowicz ~ Od restrukturyzacji do prywatyzacji KWK "Bogdanka" S.A. 
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Sekcja l - Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż 

Kajetan Bargieł, Mariusz Bilikowski, Jerzy Wróbel ~ Prowadzenie eksploatacji 
w warunkach zagrożenia tąpaniami w kierunku zrobów na podstawie doświadczeń 
KGHM Pafska Miedź S.A. - Oddział ZG Rudna -komunikat 

Antoni Chrószcz, Henryk Stronczek ~ Zastosowanie popiołów lotnych dla ograniczenia 
zagrożenia metanowego i pożarowego na przykładzie KWK "Pniówek" 

Jan Drzewieki ~ Rozwarstwianie górotworu jako proces inicjacji zjawisk dynamicznych 
powodowanych eksploatacją ścianową 

Bernard Drzęźla, Marek Wesołowski, Andrzej Chmiela, Pedro Riesgo Femandez ~ Wpływ 
prędkości eksploatacji na obiekt powierzchniowy w metodzie elementów skończonych 

Tomisław Gołębiowski ~ Modelowanie numeryczne procesów dynamicznego i techicznego 
powstałych wskutek wybuchu metanu w wyrobisku korytarzowym 

Andrzej Grzonka, Jerzy Ficek ~ Kolejka spągowa zębatajako nowoczesne rozwiązanie 
transportu ciężkiego 

Włodzimierz Hałat ~ Numeryczna analiza obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych 

Aleksander Kosior ~ Nowe rozwiązania w konstrukcji obudów kotwiowych i wdrażaniu 
sprzętu do ich instalacji w wyrobiskach o wysokości około 2 m 

Kazimierz Lebecki ~ Nowe rozwiązanie zapór wodnych do hamowania wybuchu pyłu 
węglowego 

Garry G., Litvinsky, Gennady I.Gaiko ~ Stalowa obudowa odrzwiowa wyrobisk górniczych 
(problemy i perspektywy) 

Andrzej Meder, Zygmunt Śmiejek ~ Nowe metody lokowania odpadów w wyrobiskach 
dołowych kopalń 

Lech Mielniczuk, Jerzy Laszczak, Andrzej Zdunek ~ Chodnikowy system eksploatacji 
węgla z lokowaniem kamienia 

Henryk Pawełczyk ~ Badanie oddziaływania energii sejsmicznej na środowisko dołowe 
i powierzchniowe 

Henryk Pawełczyk ~ Kształtowanie się aktywności i intensywności energii sejsmicznej 
z rozkładem na dni robocze i postojowe z uwzględnieniem zastosowanej profilaktyki 
aktywnej 

Henryk Pawełczyk ~ Fokładogramy - zmodyfikowany sposób rejestracji i archiwizacji 
danych dotyczących eksploatacji górniczej 

Kazimierz Rułka, Edward Kowalski, Marek Rotkegel ~ Obudowa ŁPX -skuteczny .~rodek 
utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych 

Lech Skopiak ~ Nowoczesne materiały do doszczelniania i napraw szybów stosowane 
w 0/ZG " Polkowice-Sieroszawice" . 
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Krzysztof Skrzyński, Marek Rotkegel q Obudowa kombinowana prosto-lukowa jako 
skuteczne zabezpieczenie rozcinek /;cianowych 

Anton Sroka q Pomiary przemieszcze1i punktów powierzchni z zastosowaniem techniki 
satelitarnej GPS przy eksploatacji ,~ciany zwrotnej 

Michał Stopyra, Jerzy Stasica, Zbigniew Rak q Wpływ /;rodowiska otworu wiertniczego na 
silę utwierdzenia kotwi wklejanej 

Artykuł promocyjny - Ekochem S.A. (Piotr Angerstein, Andrzej Bińko, Krzysztof Chabrzyk) 

Sekcja II- Problemy likwidacji kopalń 

Piotr Czaj a q Wybrane zagadnienia projektowania likwidacji szybów 

Antoni Jakubów, Stanisław Nawrat q Techniczne problemy likwidacji Kopalni Węgla 
Kamiennego "Morcinek" 

Bolesław Kozłowski q Bezpieczelistwo pracy w procesie likwidacji kopahi 

Marian Machnicki q Stan i niektóre aspektyfinansowania likwidacji kopabi węgla 

kamiennego 

Jan Palarski q Likwidacja kopalń a zagrożenia dla .~rodowiska 

Andrzej Płonka, Kazimierz Kmak q Ocena strategii i doświadczenia w procesie likwidacji 
wałbrzyskich kopal/1 węgla kamiennego 

Jacek Postawa, Jan Witosiński, Stanisław Kopek q Wytyczne dla pozostawiania szybów 
jako studni głębinowych 

Jacek Postawa, Marian Machnicki, Stanisław Kopek q Problemy odwadniania 

w likwidowanych kopalniach oraz praktyczne. i ekonomiczne aspekty wynikające 

z zastosowania pomp głębinowych 

Antoni Sankawski q Techniczne i społeczne aspekty likwidacji kopabi na przykładzie KWK 
,. Sosnowiec" S.A. 

Andrzej Szczepański q Hydrogeologiczne problemy likwidacji kopalń 

Kazimierz Twardowski q Wykorzystanie likwidowanych kopalń do tworzenia podziemnych 
magazynów gazu i wód termalnych 

Andrzej Wichur, Jerzy Krywult q Wybrane problemy techniczne likwidacji lwpabi 

głębinowych 

Sekcja III- Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

Andrzej Hebda q Ilo.~ciowa metoda oceny 1yzyka w podziemnej kopalni węgla kamiennego 
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Emestyn Kubek, Leon Bajer q System zarządzania bezpieczeństwem pracy w KWK 
" Anna " -założenia i spodziewane efekty 

Greg Slezak q Prawne wymagania dla oceny ryzyka i wdrożenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy w australijskim przemyśle górniczym 

Sekcja IV- Drogi obniżenia kosztów wydobycia w kopalniach 

Jan Billik q System sterowania surowym urobkiem jako element strategii obniżan ia 

kosztów wydobycia węgla 

Jacek Chmielowski, Bolesław Kozek q Problemy koncentracji wydobycia w pokładach 
o miąższo.~ci poniżej 1,8 m w KWK "Bogdanka" S.A. 

Marek Jarczyk q Aspekty techniczne i ekonomiczne stosowania polowej instalacji 
podsadzkowej - komunikat 

Jerzy Kicki, Piotr Saługa q Niektóre aspekty oceny ryzyka w inwestycjach górniczych 

Józef Knechtel q Rozwiązania obniżające koszty klimatyzacji w kopalniach 

Mirosław Kugiel, Jeny Kluka, Andrzej Layer q Korzy.\:ci z prototypowego systemu 
wybierania resztek pokładów węglowych 

Krzysztof Matuszewski q Dobór sposobu eksploatacji złoża w restrukturyzowanych 
polskich kopalniach węgla kamiennego umożliwiający obniżenie kosztów produkcji 

Tomasz Rolling, Stanisław Leśniak, Marek Boczkowski, Mirosław Jędrusik q Sposób 
wymiany lin no.~nych w górniczym wycią"au szybowym 4-linowym z kołem pędnym -
komunikat 

Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Marek Borowski q Możliwości obniżenia kosztów 
przewietrzania w warunkach kopalni metanowej 

Józef Wacławik q Sposoby poprawy efektywno.\:ci termodynamicznej kopalnianych 
układów klimatyzacji 







Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" 
Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju. 

Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK" Sp. z o.o. jest: 
•!• największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowo odmetanowaniem 

górotworu w kopalniach węgla kamiennego, projektowaniem technologii 
odmetanowania, budową obiektów i urządzeń odmetanowania oraz 
prowadzeniem odmetanowania i zagospodarowaniem metanu ujętego 
odmetanowaniem 

•!• wskazaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jednostką naukowo
badawczą uprawnioną do wykonywania zadań rzeczoznawcy w zakresie 
badań sta,nu zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego 

Posiadamy prawie 40 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i prowadzenia 
ruchu odmetanowania na każdym etapie rozwoju kopalni, oraz wykonywania robót 
wiertniczych w warunkach zagrożeń metanowych, wyrzutowych, wodnych 
i tąpaniowych. 

W szczególności specjalizujemy się w zakresie: 
• badań i oceny zagrożenia metanowego w wyrobiskach górniczych, 
• prognozowania metanowości wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych, 
• opracowania projektów koncepcyjnych sposobu ujęcia metanu z górotworu, zarówno 

w aspekcie likwidacji zagrożenia metanowego jak i pozyskania metanu jako surowca 
energetycznego dla potrzeb kopalni, 

• projektowania technologii ujmowania metanu z wyrobisk eksploatacyjnych, 
gwarantujących wysoką efektywność odmetanowania, 

• wdrażania odmetanowania do wyrobisk górniczych i rejonów kopalń wraz z budową 
sieci rurociągów metanowych i stacji odmetanowania, 

• wierceń podziemnych otworów drenażowych za metanem, otworów geologicznych 
z pełnym uzyskiem rdzenia, otworów technicznych i wielkośrednicowych oraz 
powierzchniowych otworów geotechnicznych. 

• Produkcji osprzętu do wierceń podziemnych, elementów uzbrojenia otworów 
drenażowych oraz osprzętu gazowego dla urządzeń odmetanowania. 

ADRES 
ul. Boczna 24 

44-335 Jastrzębie Zdrój 

TELEFON 
(0-32) 476 06 02..;-8 

FAX 
(0-32) 476 06 Ol 

E-MAIL 
zok@pro.onet.pl 



• 

• 

• 

• 

• 

materiały wybuchowe amonowo-saletrzane 

materiały wybuchowe nitroglicerynowe 

saletrole 

zapalniki elektryczne 

ładunki specjalne 

pobudzacze lontowe PL.-40 

lonty detonujące pentrytowe skalne o gramaturze 6 -BO g/mb 

lont detonujący pentrytowy metanowy 7glmb 

Nowość: 

nieelektryczny system inicjowania typu Primadet 

dynamity- eko 

sa fetroty 

Zapewniamy 
wysoką jakość oferowanych środków strzałowych 

oraz korzystne warunki dostawy. 
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